
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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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Formatie Nuenen 
succesvol afgerond
De fracties van VVD, De Combina-
tie, Nuenens Belang, lijst Pijs/Van 
Bruggen en PvdA melden dat de 
formatie met succes is afgerond. 

Op maandag 18 maart 2013 zijn de 
raadsleden mevrouw M. Donkers en 
de heer E. van der Leij aangesteld als 
formateur. Zij kregen de opdracht 
mee een coalitie en college te vormen 
op basis van de door de informateur 
voorgestelde mogelijkheden. Deze be-
stond uit de partijen VVD, De Combi-
natie, Nuenens Belang, lijst Pijs/Van 
Bruggen, PvdA en eventueel aange-
vuld met D66. D66 liet echter weten 
geen rol voor zich te zien weggelegd in 
de samenwerking met de andere ge-
noemde partijen. 
De fractievoorzitters van VVD, De 
Combinatie, Nuenens Belang, lijst 
Pijs/Van Bruggen en PvdA hebben af-
gelopen maandag een afrondend ge-
sprek gevoerd. De formateurs kunnen 
een verkort raadsprogramma voor de 
periode 2013 - 2014 aanbieden: op 
weg naar een stabiel en sterk Nuenen.
Aan het eind van de week volgt, na het 
informeren van de gemeenteraadsle-
den, een persconferentie waarin het 
verkort raadsprogramma 2013 – 2014 
en de namen van de kandidaat-wet-
houders bekend worden gemaakt. 

Tijdens de opening van de nieuw ingerichte ecologische verbindingszone langs 
de Hooidonkse Beek op Landgoed Gulbergen op woensdag 4 april reikte wa-
tergraaf Peter Glas 3 jubileummedailles uit. Dat gebeurde in het kader van 
150 jaar Waterschap De Dommel.
De medailles waren voor Elly Brandsma- van den Heuvel. Zij is naast burge-
meester van Helmond, ook voorzitter van de portefeuille Gulbergen SRE. 
Voor Nathalie van Zeeland-Roumen. Zij is manager van Landgoed Gulber-
gen en  heeft de afgelopen jaren intensief met het waterschap samengewerkt 
om de Ecologische verbindingszone langs de Hooidonkse Beek op het land-
goed  te realiseren. En voor Arie Ras van de gemeente Nuenen. “Hij is een 
ambtenaar die over grenzen meedenkt, proactief is, gericht op samenwerken 
en een voorbeeldrol heeft in de regionale samenwerking met andere gemeen-
ten.” De personen/ organisaties kregen de medaille voor hun goede samenwer-
king bij de realisatie van dit project.

Nuenen krijgt er weer een 
mooi stukje natuur bij
Door Elwien Bibbe

De nieuw ingerichte natuurzone rondom de Hooidonkse beek op Land-
goed Gulbergen oogt nog kaal. Dat er  100 ha bos, elzensingels en heggen 
zijn aangeplant is nog maar nauwelijks te zien. De Hooidonkse Beek daar-
entegen ligt strak in het landschap. De oevers van de beek zijn minder steil 
gemaakt en er zijn twee poelen aangelegd voor amfibieën. De bedoeling is 
om het water weer de ruimte te geven. Een paar grote bomen zijn na de 
herinrichting van dit gebied blijven staan. Onder de weg, de Schoutse ven-
nen, zijn faunapassages aangelegd. Via deze tunnels kunnen kleine zoog-
dieren en amfibieën, zoals de kamsalamander, veilig oversteken en zich zo 
vrijer verplaatsen door een groter gebied. In totaal is er 2.9 km toegevoegd 
aan de totale lengte van beken in Brabant en 6.5 ha oeverzone. 
Op woensdag 3 april is dit stukje ‘nat’ 
natuurgebied officieel geopend door 
Waterschap De Dommel, Beheer-
maatschappij Gulbergen (BMG) en 
Samenwerkingsverband Regio Eind-
hoven (SRE).  Watergraaf Peter Glas, 
Pierre Vincent, de algemeen directeur 
van Attero (BMG), en Elly Blanksma-
van den Heuvel, de portefeuillehouder 
Gulbergen SRE en burgemeester van 
Helmond onthulden samen een pla-
quette en plantten een eik. 

Op symbolische wijze heeft watergraaf Peter Glas een eik langs de beek geplant, 
waarmee de laatste hand is gelegd aan de realisatie van deze ecologische verbin-
ding op Landgoed Gulbergen. Rechts Pierre Vincent en in het midden Elly Blanks-
ma - van den Heuvel.

Langs de gehele Hooidonkse Beek, 
van Mierlo tot Nederwetten, is een 
ecologische zone voorzien. De uitvoe-
ring hiervan gebeurt in fases. Twee 
trajecten, bij Weverkeshof in Nuenen 
en de Broekdijk in Nederwetten, zijn 
al eerder gerealiseerd. Nu is het derde 
traject klaar: op Landgoed Gulbergen, 
van het Eindhovens Kanaal tot aan de 
snelweg tussen Eindhoven en Hel-
mond. Na uitvoering van het totale 
plan ontstaat er een verbinding tussen 
het heide- en natuurgebied Luchense 
Heide in het zuiden en het Nuenens 
Broek stroomafwaarts.
Het nieuw ingerichte stukje natuur 
vormt ook een buffer tussen het in de 
toekomst aan te leggen evenementen-
terrein en een bungalowpark. Het 325 
ha grote landgoed Gulbergen met 
daarin ook Dierenrijk en Golfbaan de 
Gulbergen moet in de toekomst een 
recreatiegebied worden voor de hele 
regio. “Dit is het begin,” betoogt wa-
tergraaf Peter Glas,  “Alles ligt er nog 
kaal bij maar als de lente komt dan 
moet iedereen nog eens terug komen 
om te wandelen. Het land van Dom-

mel en Aa is weer een beetje leefbaar-
der geworden en daarmee feliciteer ik 
u allemaal.”

Eigenaar van het gebied zijn de 21 ge-
meenten verenigd in de SRE, het        
Samenwerkingsverband Regio Eind-
hoven. Het gebied is ontwikkeld door 
samenwerking tussen de SRE, Water-
schap de Dommel en Beheermaat-
schappij Gulbergen.

Na enkele korte toespraken, waarin 
onder andere kort werd uitgelegd hoe 
in het kader van het door de provincie 
gesubsidieerde IDOP (integraal Dorps 
Ontwikkelings Plan) de leefbaarheid 
op het Eenheid is versterkt door mid-
del van een aantal projecten, trad 
drumfanfare Oefening en Volharding 
op. Hierna werd onder toeziend oog 
van vrijwel alle bewoners van het Een-
eind de naam bekendgemaakt en met 
een uitgebreide vendelgroet door de 
vendelier van de St. Antoniusschut 
werd het bord door de kinderen ge-
plaatst.
Als afsluiting van het officiële pro-
gramma werd de Plaatse, waar de nar-
cissen voorzichtig boven de grond aan 

het komen zijn, omgetoverd in een 
kleuren zee, door het afschieten van 
een kleuren fontijn. Voor alle bewo-
ners was er daarna nog een uitgebreid 
samenzijn met een drankje en een 
barbecue. 

Een vendelgroet voor de Ir. Dirk Noordhofplaatse

Kienen in Lieshout
Op 12 april is het weer kienen met de 
Katholieke Vrouwenvereniging in het 
Dorpshuis aan de Grotenhof in Lies-
hout. De avond begint om 20.00 uur 
en de zaal is vanaf 19.00 open. Ieder-
een is van harte welkom. Tot ziens in 
Het Dorpshuis.

IVN voorjaarswandeling 
Ruweeuwsels
Het IVN Nuenen nodigt iedereen uit voor een voorjaarswandeling op zondag-
morgen 14 april 2013 in natuurgebied Ruweeuwsels. Aan de Ruweeuwsels gren-
zen veel natuurlijke overgangen. In het noorden de vlakke ontginning van 
weilanden, in het westen de naaldbossen van de Molenheide en in het oosten de 
kanaaldijk. Ook is het Natuurgebied bekend om de rust en het grote aantal 
broedvogels in voorjaar. En in deze tijd van het jaar is de kans groot dat de bos-
anemonen als een tapijt de natuur verfraaien. Waterdicht schoeisel wordt aan-
bevolen. De wandeling start om 10.00 uur vanaf sluis V, de brug over het 
Wilhelminakanaal op de weg van Gerwen naar Lieshout. Voor meer informatie: 
040-2421423

     Ir. Dirk Noordhofplaatse            
            officieel onthuld
Door:  Mariët Jonkhout
Afgelopen zaterdag 6 april hebben de kinderen van Het Eeneind, samen 
met wethouders Martien Jansen en Henk Pero, de wijkraad, mevrouw 
Noordhof en vertegenwoordiger van de provincie, de heer Doormalen, offi-
cieel de naam onthuld van de Plaatse bij het gemeenschapshuis Enode. 
Vanaf dit moment heet de heringerichte plaatse Ir. Dirk Noordhofplaatse.



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.

11 april 2013Rond de Linde  Nr.  15

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 14 april t/m 20 april 2013 wordt gecollecteerd door 
de Nederlandse Hartstichting.

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 14 april 2013 aangewezen als 
koopzondag	voor	de	bedrijven	uit	gebied	II.	Dit	wil	zeggen	alle	wegen	
buiten	de	bebouwde	kom	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.	Alle	bedrijven	
uit	gebied	II	mogen	op	deze	dag	geopend	zijn.

VOORAANKONDIGING MINISYMPOSIUM 
De gemeente zorg(t) voor burgers!
Reserveer maandag 22 april 2013 van 15.00 tot 19.00 uur alvast in 
uw agenda!
Die dag nemen wethouders Ans van de Velden-Coolen en Paul de 
Witte afscheid met een minisymposium en aansluitend een receptie 
in Het Klooster, Park 1 te Nuenen
De	wethouders	hopen	dat	het	een	goedbezocht	symposium	zal	worden	
en dat zij die middag veel mensen tegenkomen waarmee zij al die jaren 
prettig	samengewerkt	hebben.

BEZOEKEN OP AFSPRAAK
Gemeentezaken? Altijd afspraak maken!
Bezoekers	worden	vanaf	juni	2013	bij	de	gemeente	Nuenen	nog	snel-
ler	en	beter	geholpen	omdat	de	gemeente	volledig	op	afspraak	gaat	
werken.	Dat	wil	zeggen	dat	alle	bezoekers	van	de	balies	in	het	gemeen-
tehuis van Nuenen van te voren een afspraak moeten maken. Tijdens 
de	openingstijden	kunt	u	met	een	afspraak	bij	de	balies	terecht.	Dat	
betekent	dat	er	dan	dus	geen	vrije	inloop	meer	is.

Verbetering dienstverlening en efficiënter werken
De	 gemeente	 werkt	 hard	 aan	 verbetering	 van	 de	 kwaliteit	 van	 de	
dienstverlening. Tegelijkertijd wil de gemeente ook het werk efficiënter 
organiseren.	Deze	nieuwe	manier	van	werken	is	een	belangrijke	stap	
in	deze	verbeteringsprocessen.	Met	een	afspraak	hebben	bezoekers	
geen lange wachttijden meer en ze worden direct geholpen door de 
juiste specialist. Het personeel wordt zo ook efficiënter ingezet. Op 
drukke momenten zijn er extra mensen en op rustige momenten kan 
het	werk	gedaan	worden	met	minder	personeel.	Zo	zijn	we	bezoekers	
aan	de	balies	optimaal	van	dienst	en	tegelijkertijd	besparen	we	op	
onkosten.

Afspraak maken
Een afspraak maken kan altijd via www.nuenen.nl, tijdens werktijd 
via	040-2631631	of	tijdens	openingstijden	bij	de	receptie	in	de	hal	van	
het gemeentehuis. 

JAARPROGRAMMA OPSPORINGS-
AMBTENAREN
Thema Vissen
Wij	 hebben	 een	 jaarprogramma	 opgesteld	 waarin	 op	 thematische	
wijze	aandachtspunten	voor	de	opsporingsambtenaren	(BOA’s)	zijn	
benoemd.	Wij	zien	gedurende	week	16	en	17	extra	toe	op	het	thema	
‘Vissen’.	Op	de	naleving	van	andere	regels	wordt	uiteraard	ook	toe-
gezien. 

De regelgeving over vissen is voornamelijk vastgelegd in de Visserijwet. 
Het doel van deze wet is enerzijds het reguleren van de visvangst en 
anderzijds	de	bescherming	van	natuur-	en	milieubelangen.	Een	hen-
gelsporter	moet	voor	het	gebruik	van	een	groot	aantal	wateren	een	
vispas aanvragen. Deze pas geeft het recht om in zeer veel viswateren 
te	vissen,	de	zogenaamde	uitgebreide	landelijke	lijst.	U	kunt	hiermee	
met	maximaal	2	hengels	vissen	en	u	mag	alle	aassoorten	gebruiken.	
Er	zijn	enkele	belangrijke	voorwaarden	aan	de	vispas	verbonden,	zoals	
de	 visplaats	 schoon	 achterlaten	 en	 gevangen	 vissen	 onbeschadigd	
terugzetten in hetzelfde water. Deze en de overige voorwaarden kunt 
u	vinden	op	de	website	www.vispas.nl.	Als	u	niet	voldoet	aan	de	voor-
waarden	van	de	 vispas,	dan	vist	u	 zonder	 vergunning	en	bent	u	 in	
overtreding met de Visserijwet. 

De vispas krijgt u als u lid wordt van een hengelsportvereniging en is 
dus	niet	verkrijgbaar	bij	de	gemeente.	Naast	de	vispas	voor	volwas-
senen	bestaat	er	ook	een	vispas	voor	de	jeugd	tot	en	met	14	jaar.	Als	
u	geen	 lid	bent	of	wilt	worden	van	een	hengelsportvereniging,	dan	
kunt	u	ook	kiezen	voor	de	zogenaamde	kleine	vispas.	U	mag	dan	maar	
met	één	hengel	vissen	en	alleen	met	aangewezen	aassoorten.	Met	de	
kleine vispas mag u op minder plaatsen vissen dan met de gewone 
vispas. De wateren waarin gevist mag worden, staan vermeld in de 
zogenaamde	kleine	lijst	van	viswateren.	De	kleine	vispas	is	verkrijgbaar	
bij	het	postkantoor	en	kan	via	internet	besteld	worden.

organiseren van een kansspel in de vorm van een loterij, waarvan 
de	prijsbepaling	plaatsvindt	op	8	juni	2013	d.m.v.	koeschijten	op	
het hoofdveld van voornoemde vereniging (verzenddatum 3 april 
2013);

•	 aan	Stichting	Van	Goghmèrt	Nuenen	zijn	een	vergunning,	onthef-
fing en toestemming verleend voor het organiseren van de jaar-
lijkse	Van	Goghmèrt	op	zondag	9	juni	2013	in	het	centrum	van	
Nuenen (verzenddatum 5 april 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.  

PUBLICATIE
Ontwerp-omgevingsvergunning ’Boord 19’ Nuenen c.a.

Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.	hebben	op	29	januari	
2013	besloten	in	beginsel	medewerking	te	verlenen	aan	een	aanvraag	
om	 omgevingsvergunning	 voor	 het	 bouwen	 van	 een	 boerderij	 met	
bijgebouw	en	een	woning	op	het	perceel	plaatselijk	bekend	Boord	19	
en	Boord	ongenummerd,	kadastraal	bekend	gemeente	Nuenen,	sectie	
D, nummer 3572 en sectie D. nummer 3488. De ontwerp - omgevings-
vergunning	volgt	de	procedure	van	artikel	2.12	lid	1,	sub	a	onder	3°	
Wabo.	Het	verzoek	is	geregistreerd	onder	nummer	N-HZ-2012-0185.

In	de	publicatie	van	4	april	2013	stond	de	dieplink	niet	correct	gemeld.	
In	deze	publicatie	is	dit	gerectificeerd.

Het college heeft de gemeenteraad de ontwerp-omgevingsvergunning 
voorgelegd.	De	gemeenteraad	heeft	op	21	maart	2013	besloten	een	
verklaring	 van	 geen	 bedenkingen	 voor	 het	 verlenen	 van	 de	 aange-
vraagde omgevingsvergunning af te geven 

De	ontwerp-omgevingsvergunning	en	de	verklaring	van	geen	beden-
kingen liggen met ingang van vrijdag 5 april 2013 voor eenieder gedu-
rende	zes	weken	ter	inzage	bij	de	balie	Wonen	en	Openbare	ruimte	op	
het	gemeentehuis.	U	kunt	de	ontwerp-	omgevingsvergunning	en	ver-
klaring	van	geen	bedenkingen	inzien	tijdens	de	openingstijden	van	het	
gemeentehuis.

Het	plan	is	ook	raadpleegbaar	via	de	landelijke	site	www.ruimtelijke-
plannen.nl.
De	ontwerp	omgevingsvergunning	‘Boord	19’	kan	rechtstreeks	worden	
geraadpleegd via de volgende link: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IM-
RO.0820.OVBoord19-C001 

Tijdens	 de	 inzagetermijn	 kan	 eenieder	 een	 zienswijze,	 bij	 voorkeur	
schriftelijk,	kenbaar	maken	bij	het	college	van	burgemeester	en	wet-
houders	van	Nuenen	c.a.,	postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.	In	de	
zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen 
van	de	ontwerp	omgevingsvergunning	de	zienswijze	betrekking	heeft.	
Mondelinge	zienswijzen	kunnen,	bij	voorkeur	na	afspraak,	naar	voren	
worden	gebracht	bij	de	balie	Ontwikkeling,	 telefoonnummer	(040)	
263 16 99.

Nuenen, 4 april 2013.
Burgemeester en wethouders Nuenen c.a.

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

•
•

•

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.
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helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.
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Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
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•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
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•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
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 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.
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•  Loop niet onnodig over de snelweg.
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•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
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•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 
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 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

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

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

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

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

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
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VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Naast de vispas kan toestemming van een eigenaar of huurder, zoals 
een	hengelsportvereniging,	vereist	zijn.	Visvijver	Enode	wordt	beheerd	
door	hengelsportvereniging	’t	Pluimke.	Voor	de	overige	wateren,	zoals	
de vijver voor het gemeentehuis, moet toestemming aan de gemeente 
worden	gevraagd	bij	de	afdeling	Burgerzaken.	Aan	deze	toestemming	
zijn	kosten	verbonden	(c.a.	€15,-).	Als	u	interesse	in	dit	bewijs	heeft,	
moet	u	een	actuele	pasfoto	meenemen.	U	krijgt	dan	ook	een	platte-
grond waarop aangegeven staat waar gevist mag worden. Op verzoek 
van	de	opsporingsambtenaar	moet	 	 	u	de	vispas	of	de	schriftelijke	
toestemming kunnen overleggen.

Voor	vragen	over	vispassen	of	toestemming	kunt	u	bellen	naar	Bur-
gerzaken.	Zij	zijn	bereikbaar	via		nummer	(040)	2631	631.	

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

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier 03/04/2013 N-HZ-2013-0036 De Tienden 22 Oprichten laadperron 

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij	het	college	van	burgemeester	en	wethouders	zijn	de	volgende	aan-
vragen	om	vergunning	op	grond	 van	de	APV	en	bijzondere	wetten	
ingekomen:
•	 Aanvrager:	 Voetbalvereniging	 E.M.K.	 voor	 het	 organiseren	 van	

diverse activiteiten aan Sportpark Wettenseind in de periode 
vanaf	24	mei	tot	en	met	8	juni	2013	t.g.v.	het	50-jarig	jubileum;

•	 Aanvrager:	Priorij	St.	Clemens	voor	het	organiseren	van	een	sacra-
mentsprocessie	in	de	kom	van	Gerwen	op	zondag	2	juni	2013;

•	 Aanvrager:	Gerwens	Muziekkorps	namens	de	Gerwense	muziek-
verenigingen voor het organiseren van een zomeravondfestival op 
zaterdag	22	juni	2013	op	het	Heuvelplein	in	Gerwen;

•	 Aanvrager:	Wandelsportvereniging	Nuenen	voor	het	organiseren	
van de avondvierdaagse in de periode van 4 tot en met 7 juni 2013;

•	 Aanvrager:	 De	 Coovelse	 Menners	 voor	 het	 organiseren	 van	 de	
jaarlijkse	Van	Goghrit	op	6	oktober	2013,	waarvan	de	start	en	
finish in het centrum van Nuenen plaatsvindt;

•	 Aanvrager:	 Exploitatiemaatschappij	 Het	 Klooster	 Nuenen	 B.V.	
voor het inrichten van een terras aan de voorzijde van het Klooster, 
Park 1 tijdens Koninginnedag 30 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.

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

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 
 
02/04/	 N-HZ-2013-	 Parkstraat	21	 (Ver)bouwen		 Uitbreiden	 03/04/	
2013	 0010	 	 bouwwerk	 bedrijfsgebouw	 2013

	 	 	 Gebruik	gronden		 	 	 	
	 	 	 of	bouwwerken		 	 	 	
   in strijd met     
	 	 	 bestemmingsplan	 	 	 	

03/04/	 N-HZ-2013-	 Lieshoutseweg	 (Ver)bouwen		 Herbouwen	 03/04/	
2013	 0003	 31	 bouwwerk	 recreatiewoning	 2013
	 	 	 Gebruik	gronden		 	 	 	
	 	 	 of	bouwwerken		 	 	 	
   in strijd met     
	 	 	 bestemmingsplan	 	 	 	

04/04/	 N-HZ-2013-	 Parkstraat	13A	 (Ver)bouwen		 Plaatsen	 04/04/	
2013	 0001	 	 bouwwerk	 bijbehorend	 2013
	 	 	 Gebruik	gronden		 bouwwerk	 	 	
	 	 	 of	bouwwerken		 	 	 	
   in strijd met     
	 	 	 bestemmingsplan	 	 	 	

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	 jongerenkoor	 Jocanto	 is	 een	 vergunning	 verleend	 voor	 het	

houden van een huis-aan-huis inzameling van (lege) statiegeldfles-
sen en andere glazen verpakkingsmiddelen in de periode van 29 
mei 2013 tot en met 1 juni 2013 (verzenddatum 3 april 2013);

•	 aan	voetbalvereniging	E.M.K.	is	een	vergunning	verleend	voor	het	



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: 12 & 13 april: 

NW. Oogst Nicola, 2 kilo  ............ 1,89
komkommers, 2 stuks  ................ 0,99
champignons, per bakje  ............. 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 15 april:

Broccoli, hele kilo  ......................... 1,69
DiNSDag 16 april:

Wokgroenten, 1/2 kilo  ................. 0,99
WOeNSDag 17 april:

rodekool, panklaar, hele kilo  ....... 0,99
DONDerDag 18 april:

gekookte Bietjes, 1/2 kilo  ......... 0,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gehele Week vaN 12 t/m 18 april:

rode grapefruit, 6 stuks  ............ 1,99
rode pruimen, hele kilo  .............. 0,99
Bietensalade, 250 gram  .............. 1,59
perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

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

Aanbiedingen KERSVERS

kOOpJe

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Overheerlijke 
Slagroom-
Schnitte
Van € 6,75. Voor € 5,95
Gelders 
Tarwe brood
(100% volkoren)
Van € 2,20. Voor € 1,85

Actie geldig van 12 t/m 18 april:Als warme broodjes.
Dik belegd en altijd vers!
4 Gegrilde
Kippenpoten .... 5,00 
Saté vlees
met GRATIS satésaus, 500 gr......6,00
Italiaanse Cordon Bleu
100 gram .........................................2,45
Bij 150 gr. Achterham
100 gr. Grillworst .....GRATIS
Jambon Serrano
Originele Spaanse bergham, 100 gr. ..2,95 
Runder Riblap
500 gram ..........................................7,50 

Broodjes Bestellen.
Na 1/2 uurtje klaar!!!

Special

glasbedrijf

smits b.v.
isorama

sinds 1976

• Renovatie • Nieuwbouw • Herstel • Houtrot • Spiegels • Decoratie

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

info@glasbedrijfsmits.nl • www.glasbedrijfsmits.nl

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

Kijk nu op onze website voor lopende acties!

www.vhwonen.nl

Luxaflex® maakt van wonen genieten

2e
Luxaflex®
hor

50%
KORTING
Actieperiode:
30 maart t/m 30 juni 2013

tOpper!!

Tijdens de modefliTsen krijgT u 
een preview van de nieuwsTe 

mode van gerry weber.

Wij hebben de voorjaarscollectie 2013 in 
huis! En dat willen wij graag aan u laten 
zien. Daarom nodigen wij u speciaal uit 

voor de Gerry Weber Modeflitsen! 
Professionele mannequins showen u de 

nieuwste collectie.

* z
ol

an
g 

de
 v

oo
rra

ad
 s

tre
kt 

vrijdag 12 april
van 10.00 tot 17.00 uur 

 
Cadeau GErry WEbEr KEttInG*

(bij besteding vanaf € 125,-)

manneQuin



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

KURA GEEFT UW PAND
EEN EIGEN GEZICHT

VOORJAARSVOORDEEL
* VERLAAGD BTW tarief

* 100% KORTING 
 op HR++ glas in alle kozijnen

*VERRASSINGSKORTING
 zie onze website: www.kura.nl

12 april

Proficiat!
De vriendenkring

KijK voor onze aanbiedingen op www.sandersparKet.com

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

Caravan Centrum
Coppelmans

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

www.caravancompleet.nl

• Onderhoud & Reparatie

• Haal- en Brengservice

• Schadeherstel

• Occasions

• Stalling

Erkend leverancier

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

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

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



11 april 2013Rond de Linde  Nr.  15 

Politieberichten
Hennepgebruiker krijgt rijverbod
Een 26-jarige man uit Nuenen die in zijn auto stil stond en een joint aan het ro-
ken was heeft op 29 maart op de Arendhof een rijverbod van de politie gekregen. 
Het besturen van een voertuig onder invloed van verdovende middelen is, net 
zoals bij alcohol, strafbaar. Vaak wordt het Centraal Bureau van Rijvaardigheid 
(CBR) in kennis gesteld als er sprake is van het gebruik van verdovende middelen 
door een bestuurder. Het CBR  doet dan vaak een onderzoek naar de geschikt-
heid over het hebben van een rijbewijs. De onderzoekskosten voor dit onder-
zoek zijn voor de betreffende bestuurder. 

Hennepkwekerij ontmanteld
Op 1 april heeft de politie een hennepkwekerij ontmanteld op de Boordseweg. 
Een waterlekkage leidde tot de vondst. In een loods werden bijna 2000 hennep-
plantjes in beslaggenomen. De voorwerpen zoals lampen, groeipotten, groei-
middelen, filters, enz. die nodig waren om de planten te laten groeien werden in 
beslag genomen en op last van de Officier van Justitie meteen vernietigd. De ei-
genaar van de loods is bekend. Verder rechercheonderzoek is nog gaande. 

Afhandeling van verkeersongeval leidt tot 2e aanrijding
Terwijl politiemensen op 2 april op de Europalaan een lichte aanrijding afhan-
delden, gebeurde er vlakbij een 2e aanrijding. Daarbij reed een auto tegen een 
voorganger. De bestuurder van de 1e auto moest zich onder verpleegkundige be-
handeling laten stellen. 

Verkeersongeval met letsel
Op 3 april rond 20.20 uur vond een eenzijdige aanrijding plaats op de Soeter-
beekseweg. Een automobilist raakte de macht over het stuur van zijn auto kwijt 
en botste tegen een boom en kwam daarna tot stilstand in de sloot. Behalve de 
bestuurder zat niemand in de auto. De bestuurder, een 22-jarige Eindhovenaar, 
is voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. 

Philips

Vorige week werd het Philips Museum geopend door koningin Beatrix. Het vol-
gende en laatste museum dat de koningin opent, is het Rijksmuseum. Al krijgt dat 
iets meer aandacht in de landelijke pers. Overigens staan of hangen alle kunstwer-
ken in het Rijksmuseum wel in Philips-licht.
 Philips, met alle uitvindingen het Apple van de twintigste eeuw. Frits Phi-
lips voorspelde de mobiele telefoon al toen telefoons nog binnen in een hoekje 
stonden en met zo’n draaischijf werkte. Die protestantse familie uit Zaltbommel 
heeft heel wat teweeg gebracht in Eindhoven en omstreken. Zoals Nuenen met 
Van Gogh heeft Eindhoven daardoor zijn eigen openluchtmuseum met al die Phi-
lipsgebouwen, straten, wijken, stadions, fabrieken enzovoorts. Al is de erfenis na-
tuurlijk veel groter.
Wat hadden wij thuis door de jaren heen allemaal van Philips? Cassettebandjes, 
een Videopac, Philishave, VCC en discman. Op dit moment heb ik alleen nog een tv 
in huis waar Philips op staat.

Edwin Coolen

Uit d’n hoek…

Raparun: estafetteloop van 
Hamburg naar Rotterdam
Sponsordiner 
Running Team 
Laarbeek voor 
Raparun
In samenwerking met conferentie-
centrum De Couwenbergh organi-
seert Running Team Laarbeek een 
sponsordiner op zaterdag 20 april. 
Er wordt een 5 gangen verrassings-
menu geserveerd voor € 65,- all-in 
prijs dus inclusief onbeperkt drank-
jes. 

De opbrengst van dit diner is bestemd 
voor de Roparun. Roparun is een non-
stop estafetteloop van Parijs of Ham-
burg naar Rotterdam. Running Team 
Laarbeek start dit jaar in Hamburg en 
hoopt na 570 kilometer te finishen in 
Rotterdam. Zij willen zoveel mogelijk 
geld bijeenbrengen voor palliatieve 
zorg aan mensen met kanker onder 
het motto: Leven toevoegen aan de 
dagen, waar geen dagen kunnen wor-
den toegevoegd aan het leven. Ook 
het nieuw te bouwen Maxima kin-
deroncologiecentrum in Utrecht 
wordt door de Roparun ondersteund 
met € 2.000.000,-. 

Om deze doelen te realiseren wordt er 
een sponsordiner georganiseerd in 
conferentiecentrum De Couwen-
bergh, Dorpsstraat 1 in Aarle Rixtel. 
Aanvang 19.00 uur. Graag even vooraf 
aanmelden via info@couwenbergh.in-
fo of 0492-386051.

Mooie opbrengst 
Solidariteits-
maaltijd
De door de ontwikkelingshulpwerk-
groepen van de gezamenlijke kerken 
in Nuenen c.a. georganiseerde Solida-
riteitsmaaltijd van 22 maart, met een 
opkomst van 140 mensen, heeft het 
bedrag van € 1076,- opgebracht. Dit 
geld gaat rechtstreeks, samen met het 
bedrag (€ 6000,-) van Samen Verder, 
naar de stichting Izère, die hiermee 
een 4e landbouwcoöperatie kan op-
zetten in Burundi, midden Afrika. 
Hiervoor hartelijk dank aan alle aan-
wezigen.
De avond in het Pleincollege was ge-
zellig en het eten werd erg lekker ge-
vonden. Volgend jaar op vrijdag 11 
april is er opnieuw een solidariteits-
maaltijd voor weer een ander project 
in een ander land. Met enkele verbe-
terpunten m.n. de lengte en kracht 
van de projectpresentatie en het live 
optreden zal er weer een mooie avond 
van gemaakt worden. Tot ziens!

Voor recepten, foto’s en de projectre-
sultaten in Burundi in het komende 
jaar zie: www.solidariteitsmaaltijd.in-
fo.

Ton en Roland Grimberg van C1000: 
’De maatschappij verandert”
Door Gerrit van Ginkel

Op de maandag, na de niet geslaagde poging hun C1000 winkel voor het 
Nuenense publiek open te stellen op zondag, vertellen Ton en Roland Grim-
berg hun ervaringen van de afgelopen jaren.

“Het is niet duidelijk hoe het nu echt 
zit met de zondagopenstelling in Nue-
nen. Dit kleine dorp is verdeeld in drie 
zone’s waarvoor elk een afzonderlijke 
regeling geldt. De regeling voor de 
zondagopenstelling in het centrum 
wordt bepaald door een jaarlijkse lo-
ting. Dat lijkt eerlijk maar dat is het 
niet.
Een loting is pas eerlijk als de deelne-
mende partijen dezelfde belangen 
hebben. Omdat wij als C1000 onder-
nemers zelfstandig zijn en de andere 
deelnemers filiaalbedrijven uitbaten, 
zijn de economische belangen erg ver-
schillend. Een ondernemer moet be-
reid zijn om risico’s te nemen maar 
deelnemen aan een loterij staat daar 
ver van. Daarom ageren wij al jaren te-
gen de in Nuenen gevolgde methode 
van loten”, aldus de strijdvaardige va-
der en zoon Grimberg.

Afgelopen zondag hebben ze de vele 

tientallen klanten die veronderstelden 
dat de winkel toch open was, ontvan-
gen met een appelflapje. Door het ex-
treem hoge boetebedrag dat de onder-
nemers in het vooruitzicht is gesteld, 
hebben zij hun plannen voor de zon-
dagopenstelling op het laatste mo-
ment moeten bijstellen.”Het wordt 
hoog tijd voor nieuwe wetgeving al-
leen al gelet op de verschillen in boete 
voor overtredingen op dit gebied”, vult 
Roland aan. Maar ook de veranderin-
gen die plaats hebben in de maat-
schappij en de invulling van vrije da-
gen pleiten voor een ander beleid op 
dit gebied. Ton en Roland Grimberg 
hebben een aantal medewerkers om 
hen heen verzameld die gemotiveerd 
aan de slag zijn en er is zelfs een wacht-
lijst om op zondag te mogen werken. 

Niets wordt de medewerkers ver-
plicht. 
Ook is er goed gekeken naar inwoners 
die op zondagmorgen hun godsdien-
stige verplichtingen willen vervullen 
door de zondagopenstelling pas na de 
morgen in te laten gaan.
”Een ander argument dat te weinig be-
licht wordt is de parkeerdruk die in 
het centrum zal verminderen op za-
terdag als de winkels zondags open 
zijn”, brengt Ton Grimberg in.

Via een motie aan de gemeenteraad 
wil het tweetal ondernemers de raad 
bewegen om de vrije koopzondagen, 
die al gepland staan voor dit jaar, naar 
voren te halen omdat de wet per 1 juli 
aangepast zal worden met de vrije 
zondagopenstelling. De extra vrije 
zondagen kunnen dan eerder gebruikt 
worden dit jaar, dus voor 1 juli en zijn 
al door de gemeente vastgesteld voor 
een later tijdstip dit jaar. De motie wil 
men inbrengen tijdens de eerst vol-
gende raadsvergadering op 25 april 
a.s.

Ton (links) en Roland Grimberg.

Uitslag 
kleurplatenwedstrijd 
Dierenspeciaalzaak 
De Dierenvriend 
Tot en met 31 maart konden dieren-
vriendjes en dierenvriendinnetjes tot 
en met 13 jaar een kleurplaat inleve-
ren bij De Dierenvriend. Inmiddels 
zijn de winnaars bekend. De hoofd-
prijs werd gewonnen door Teun v. 
Hoof, 3 jaar. Hij won 4 gratis jaarkaar-
ten van Dierenrijk.

Twee vrijkaartjes werden gewonnen 
door: Carlijn v.d. IJssel 4 jaar, Marlou 
Habraken 9 jaar, Kyra Wittkemper 9 
jaar, Tino v. Breugel 7 jaar en Marith 
Wolterman 11 jaar.
De ijsberenknuffels werden gewonnen 
door: Noah v.d. Donk 4 jaar, Luc v. den 
Heuvel 4 jaar, Tim de Rooij 8 jaar, Sam 
Nina v. Eijk 7 jaar en Floortje v. Elden 8 
jaar.

Teun v. Hoof 
met zijn winnende kleurplaat.

Bekendheid over herkomst Vincent 
van Gogh weer toegenomen
 
Steeds meer Brabanders weten dat Van Gogh in Brabant is opgegroeid (89 
procent tegen 81 procent twee jaar geleden). Het Nederlandse publiek blijft 
helaas nog flink achter met 48 procent (twee jaar geleden nog 41 procent).
  Van Gogh Brabant onderzoekt jaar-
lijks de bekendheid van Van Gogh in 
relatie tot Brabant en de Brabantse 
Van Gogh locaties. Opmerkelijk feit is 
dat inmiddels 42% van de Brabanders 
weet dat Van Gogh in Zundert is gebo-
ren. Vorig jaar was dat nog maar 34%.
 
Van de samenwerkende Van Gogh lo-
caties in Zundert, Etten-Leur, Tilburg, 
Nuenen en 's-Hertogenbosch zijn de 
laatste twee met het Vincentre en het 
Noordbrabants Museum de bekend-
ste. Bijna de helft van alle Brabanders 
kent deze locaties. Het Vincentre in 
Nuenen is het snelst gegroeid in be-
kendheid (37% in 2012 tegen 46% in 
2013).
 
Van Gogh Brabant meet ook de be-

kendheid over de herkomst van Van 
Gogh in de rest van Nederland. Ten 
opzichte van twee jaar geleden is die 
bekendheid licht gegroeid. Toch denkt 
nog steeds 58% van de niet-Braban-
ders dat Van Gogh geboren is in een 
andere provincie. 

Noord- en Zuid-Holland worden het 
meest genoemd. Voor Van Gogh Bra-
bant is dat aanleiding om in haar acti-
viteiten de focus te verleggen op het 
gebied buiten de eigen regio.

Buitenprogramma voor iedereen

Afsluiting Dommel-project
Op woensdag 17 april organiseren Waterschap De Dommel en gemeente 
Eindhoven een actief buitenprogramma om de afsluiting van het project ‘de 
Dommel natuurlijk schoon’ te vieren. Het thema van de dag is: De Dommel 
ligt er mooi bij! De activiteiten zijn gratis toegankelijk. 
Na jaren voorbereiding en werken aan 
17 kilometer Dommel dwars door 
Eindhoven, langs Nuenen tot aan het 
Wilhelminakanaal in Son en Breugel is 
het werk nu gedaan. Het met cadmi-
um en zink verontreinigde bodemslib 
is verwijderd. Daarna is over de hele 
lengte de Dommel grondig aangepakt.

Op woensdagmiddag 17 april kan 
men vanaf 14.00 uur bij de Genneper 
Watermolen gratis instappen in een 
kano of sloep. Ook is er een wandel-
route uitgezet, waarlangs vertellers 

klaarstaan, die iets vertellen over de 
Dommel. Van historie tot techniek en 
flora en fauna. Men kan tot 16.00 uur 
starten. Samen met visvereniging de 
Vrolijke vissers nooitgedacht is een 
viswedstrijd op het Afwateringskanaal 
uitgeschreven.  

Hoogtepunt is een speciale licht- en 
lasershow aan de Dommel, om 21.30 
uur bij het Van Maerlantlyceum.

Meer informatie over het programma 
en het project: www.dedommelna-
tuurlijkschoon.nl.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders



  

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 voor-
zieningen 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______________________________________

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 11-03-2013

LINDEBLAADJES

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.nl

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

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

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

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.

Voor ontspanning, inspiratie,
entertaining en nog veel meer!

Vanaf nu ook prachtige, genees-
krachtige kristallen en edelstenen 
verwerkt in ‘n schitterend sieraad.
www.garrarufa-nuenen.nl

De Garra Rufa spa
In Nuenen 040-7870338

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

C L E A N  S E R v I C E 
NuENEN - Gevelreini-
ging - Schoorsteenreno-
vatie  - Voegwerken  - Im-
pregnering. Vrijblijvende 
offerte 06 - 23 70 36 91 / 
040 - 283 29 57.

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

21 april  LENtEDAG 
in de Walburgtuinen; 
(must-have!) planten, goed 
advies en (plant)aardige 
verhalen. Een traktatie voor 
wie de winter zat is! www.
dewalburg.nl

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

fRIEtWAGEN op Lo-
CAtIE! Ook bij ú aan huis! 
www.cateringdekannelust.
nl. Aarle-Rixtel. tEL. 06 - 
40 80 64 93.

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Studiebegeleiding
Regulier en speciaal 

onderwijs. 
Ook leerlingen met 

AdHd/Add/nld 
Autisme etc. en/of 

leerstoornis.
Huiswerk / Bijles /

Plannen / Coaching.
MbO/HbO bijles 

rekenen en taal, nt2, 
inburgeringsexamen. 

Examentraining. 
Citotoets. Theorie 

autorijles en bromfiets.
Voorkeur op mijn of 

gewenst op uw adres.

geRARd MeuRS
Breugel. 06 - 51 66 92 20
g.meurs.1@kpnmail.nl

Uw hond toe aan een trim-
beurt? tRIMSALoN ALA 
pLuto. Hooidonk 7. Af-
spraak: 06 - 53 30 78 30. 
www.alapluto.nl

oppas/vrijwilliger 
gezocht ter ontlasting 
voor vier kinderen (waar-
onder drieling). Af en toe 
in het weekend, maar 
soms ook doordeweeks. 
kinderhulpgezocht@
gmail.com

AANGEBoDEN: Hulp in 
de huishouding. Tel. 06 - 
59 52 07 68.

ALLRouND StIkStER 
in bezit van eigen atelier 
voor al uw naai- en verstel-
werk, kledingverandering 
en licht productiewerk. Tel: 
06 - 20 66 13 41.

ARthuR koELEWIJN 
vISSpECIALISt uit Nue-
nen. Zoekt voor zaterdag 
huLp voor de verkoop 
van vis op diverse markten. 
Voor de juiste persoon kan 
dit een superleuke en goed 
betaalde (bij-) baan zijn. 
Kijk voor meer informatie 
op www.koelewijnvis.nl of 
bel 06 - 54 73 07 05.

tE koop: Openhaard-
hout en kachelhout, € 65,- 
per m3, eiken. 400 pakjes 
Paardenhooi € 3,- per pak. 
Een kleine partij, € 4,- per 
pak. Fam. v. Baren, Boord 
30, Nuenen. Tel. 283 62 70.

LENTE: Laat je huid op-
bloeien! Voedt je huid met 
NAtuuRLIJkE INGRE-
DIëNtEN! Kom stralend 
voor de dag met BIoLo-
GISChE MAkE-up! 
www.beauty4people.com

C-ZEN MASSAGE Intuï-
tieve ontspanningsmassage 
waarbij u fysiek en mentaal 
geheel tot rust komt. Geen 
erotische massage! 
Voor meer informatie of het 
maken van een afspraak. 
06 - 39 77 50 22.

Kinderopvang aangeboden
Ik ben Danique, 21 jaar, goed in omgang met kinderen, in bezit 
van diploma Pedagogisch Werker niveau 3  Kinderopvang, en van 
certificaat EHBO voor kinderen. Ik bied me binnenkort aan voor kin-
deropvang bij u aan huis gedurende max. 5 dagen per week. Mijn 
voorkeur gaat uit naar kinderen tot 6 jaar. Het verrichten van licht 
huishoudelijke werkzaamheden is geen bezwaar. 
Voor interesse of informatie kunt u mailen naar daniquejeucken@
live.nl met vermelding van uw telefoonnummer. Ik neem daarna 
z.s.m. met u contact op.

Nagelstudio ALtA GRACE 
pedicure-Manicure. 
Pedicure behandeling € 18,- 
Voetmassage € 15,50 Ma-
nicure behandeling € 15,50. 
Lekker makkelijk, ik 
kom ook bij u thuis! Ma-
rieke van der Hijden. 06 - 50 
57 11 83.

14 ApRIL SNuffEL-
MARkt Sporthal de Vijf-
kamp, Vijfkamplaan 1 Eind-
hoven. 90 kramen bomvol! 
9-16 uur. 06 - 20 29 98 24.

Aan wie denkt u?
Collecteer met uw hart.

Collecteweek: 14 t/m 20 april 
hartstichting.nl/collectant

Zolang levens te vroeg stoppen,
blijven wij doorgaan

“ Ik denk a a n mi jn 

broe r a ls ik collectee r. 

Hi j ove rle e fde een 

ha rti nfa rct.”

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

Woensdag 17 april 2013
van 11.00 tot 16.00 uur

E-Bike
opstapdag

De elektrische fietsen van
Sparta bieden puur
fietsgenot. Voor iedereen
heeft Sparta wel een
passende fiets! Ervaar het
tijdens een proefrit en vindt
de elektrische Sparta die bij
jou past!

HEICO
Weverstraat 41, 5671BA
NUENEN
040-2835614

ZONNEPANELEN
koop je bij 365zon.nl
de grootste
zonnepanelenleverancier 
van de regio

BEL ONS OP

040 30 40 068 OF 

KIJK OP

365ZON.NL

365zon.nl  Spaarpot oost 22, 5667 KT  GELDROP   T +31 (0) 40 30 40 068   E info@365zon.nl   www.365zon.nl
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Workshop social 
media voor 
verenigingen
De LEVgroep organiseert op donder-
dag 18 april een workshop social me-
dia voor verenigingen uit Son en Breu-
gel en Nuenen. De bijeenkomst is van 
19.30 tot 22.00 uur en vindt plaats in 
de Bongerd, Asteroïdenlaan 2a, Breu-
gel. De workshop wordt verzorgd door 
Thom Boot van Thomorrow Lifeplan-
ning en Annie Maessen, ervaren social 
media-gebruiker. Vrijwilligers kunnen 
kosteloos deelnemen aan deze work-
shop. Aanmelden per mail: vrijwilli-
gerssteunpunt@levgroep.nl. en ver-
meld hierbij van welke organisatie u 
bent. Voor meer informatie kunt u 
bellen naar: Ismene Borger, tel. 06-
43119415.

Lenteconcerten 
Marcando en Vivace
Vocaal ensemble Marcando uit Nuenen en Helmonds gemengd koor Vivace 
geven twee concerten om de lente zonnig in te luiden. Op zaterdag 20 april 
om 20.00 uur. in de Regenboog aan de Sportlaan in Nuenen en zondag 21 
april om 15.00 uur. in de Bethlehemkerk aan de Sperwerlaan in Helmond. 
Vocaal Ensemble Marcando staat onder leiding van Gerard van de Pas, 
Vivace wordt geleid door Antoine Kop. 

Bewonderende blikken en waarderende woorden 
Leerlingen “Bouwen op De Mijlpaal”
De afsluiting van het project Bouwen trok donderdag tijdens de open avond 
veel belangstelling. Het was een lust om door de school te lopen, naar de 
verhalen van de kinderen te luisteren die over hun werkstukken vertelden, 
proeven te doen en natuurlijk was er ook tijd voor een praatje.

De kinderen van het schoolparlement verzamelden ideeën voor een schoolmas-
cotte, Kidssociety Erica was aanwezig met informatie over de buitenschoolse 
kinderopvang en de ouderraad voorzag iedereen ruimschoots van een gezond 
hapje. Met het zingen van het bouwlied door alle kinderen van de school werd de 
avond afgesloten en het paasweekend ingezet.

Was u niet in de gelegenheid om afgelopen week basisschool De Mijlpaal te be-
zoeken en bent u toch geïnteresseerd? Bel of mail ons gerust. We sturen u graag 
een informatiepakketje toe of maken een persoonlijke afspraak. 
Basisschool De Mijlpaal, 040-2952279, info@obsdemijlpaal.nl, www.obsdemijl-
paal.nl.

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

Acupunctuur voor kankerpatiënten
Kankerpatiënten krijgen vaak te maken met pijnen en met bijwerkingen van che-
motherapie of bestraling. Zoals misselijkheid en braken, jeuk, een droge mond, 
neerslachtigheid, angsten, extreme vermoeidheid en slapeloosheid. Acupunctuur 
kan de kanker zelf niet genezen. Wel kan acupunctuur bijwerkingen van therapie-
en, zoals chemo en bestraling, verminderen of zelfs verhelpen. Ook kan acupunc-
tuur pijnen en andere symptomen bestrijden. 

Zoals bij mijn patiënt de heer Bakker. Zeventien jaar geleden zag ik hem voor het 
eerst. Hij was toen net 65 en er was longkanker bij hem geconstateerd. Meneer 
Bakker kwam enige tijd na zijn operatie bij me. Er leken geen uitzaaiingen te zijn. 
Uit voorzorg werd hij wel nabestraald. Vervolgens kreeg hij chemo-therapie. Van 
de bestraling kreeg hij vreselijke jeuk en van de chemo was hij telkens erg misselijk 
en ziek. Toen hij bij mij kwam, had hij al twee kuren gehad. Hij zag erg op tegen de 
volgende. Daarom ging ik hem voor en na elke chemokuur behandelen. 

Het hielp hem wonderwel. Tijdens en na zijn volgende kuren ging het veel beter. 
Hij had nu alleen nog maar een licht zweverig gevoel in zijn hoofd: “net alsof ik 
gisteravond dronken ben geweest”. Maar het was een hele verbetering. De bijwer-
kingen bleven beperkt tot wat lichte vermoeidheid en dat “dronken” hoofd. 

Meneer Bakker kwam goed uit de kuren. Maar zijn levenslust en energie waren 
aangetast. Omdat hij veel vertrouwen had gekregen in acupunctuur, kwam hij 
nogmaals bij mij langs. Na een behandeling of zes begon hij zich steeds beter te 
voelen. Hij sliep weer goed en zijn stemming was ook niet zo bedrukt meer. 

Jarenlang kwam hij af en toe eens langs voor wat hij noemde: “mijn onderhouds-
beurt”. Want zijn energieniveau is blijvend aangetast door de noodzakelijke, maar 
heftige kankerbehandelingen. Het enige wat hem hielp was acupunctuur, zo ver-
telde hij me keer op keer. 

Als hij ‘s winters drie maanden in Spanje zat, merkte meneer dat hij weer last 
kreeg van slapeloosheid en depressieve stemmingen. Gelukkig kon ik hem helpen 
aan een adres van een acupunctuurarts, vlakbij Benidorm. 

Vorige week was meneer Bakker terug van zijn jaarlijkse overwintering in Spanje. 
Hij kwam even langs voor een “onderhoudsbehandeling”. Het gaat goed met hem 
en hij verzekerde me opnieuw: “komt door die naaldjes, doc!”

Reumafonds 
bedankt Nuenen
 
Het Reumafonds bedankt alle collec-
tanten, comitéleden en bewoners in de 
regio Nuenen c.a. voor hun grote inzet 
en bijdrage aan het prachtige resultaat 
van de collecte. In de landelijke collec-
teweek van 11 tot en met 16 maart 
2013 is in deze regio in totaal € 7.157,- 
opgehaald. Hiermee levert deze regio 
een belangrijke bijdrage aan de reuma-
bestrijding in Nederland.
 

Opbrengst 
collecte Samen Verder €12.000
De collecte van Samen Verder, die zojuist is afgesloten, heeft ongeveer €12.000 
opgebracht. Dat is iets minder dan vorig jaar.

De helft van de opbrengst gaat naar het project dat door Nuenen uitgekozen is: 
het coöperatie project voor kleine boeren van de Stichting Izere in Burundi. De 
andere helft wordt verdeeld over de 4 stichtingen: Kerkinaktie, Vastenaktie, Si-
mavi en Hivos voor kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Overigens 
zit de commissie verlegen om collectanten, niet alle straten worden nu bereikt 
bij een collecte.

De Nuenens afdeling van Samen Verder overhandigt een cheque aan de heer 
Franc Berding, de Nuenense vertegenwoordiger van de stichting Izere.

LEVgroep 
organiseert 
meidenmiddag in 
Nuenen
 
Ben je tussen de 11 en 18 jaar en heb jij 
zin in een te gekke middag alleen voor 
meiden? Het jongerenwerk van de LE-
Vgroep organiseert speciaal voor jullie 
de jaarlijkse meidenmanifestatie op 
zondag 21 april  in de jongerenhuiska-
mer, Sportlaan 12 in Nuenen. 
Dit jaar zijn er super vette workshops 
en activiteiten. Heb jij altijd al kennis 
willen maken met flamenco dansen? 
Of wil je juist een workshop graffiti 
spuiten?  Of heb je altijd al eens een fo-
toshoot willen doen, koken of iets cre-
atiefs, dan ben je in de jongerenhuis-
kamer op het juiste adres. De middag 
is van 12.00 tot 17.00 uur en de entree 
is helemaal gratis. Wil je meer weten 
mail naar Joeri van Deurzen joeri.van-
deurzen@levgroep.nl of bel naar 06-
51852975

Koninginnedag
30 april 2013
Koninginnedag
30 april 2013

Koninginnenacht & -dag in Nuenen

Volg de komende weken Rond de Linde…

Quilttentoonstelling in de Regenboog 
Al dertien jaar maakt een groep dames samen kleurige lapjesdekens in de 
Regenboog. Deze quilts maken zij voor tehuizen in Roemenië. Het resultaat 
van afgelopen seizoen mag er zijn: ca. 80 eenpersoons quilts gaan binnen-
kort op transport. Ze worden door een eigen Nederlandse organisatie weg-
gebracht. Maar voor dat het zover is, worden de quilts eerst tentoongesteld 
in de Regenboog. De tentoonstelling is op zaterdag 20 april tussen 13.00 en 
17.00 uur. Entree €1. De Regenboog, kunt u vinden aan de Sportlaan 5 in 
Nuenen.

voor quilts) kopen voor de quilts. Er 
zijn kussens, pannenlappen, tassen, 
speelgoed, wandquilts en andere klein 
artikelen. De getoonde (eenpersoons-) 
quilts zijn ook te koop. 

Om samen te quilten komt de groep 
ca. 6 keer per jaar op zaterdag bij el-

kaar in de Regenboog. Deze Regen-
booggroep wordt gecoördineerd door 
Geke Weerman. Per zaterdag naait ze 
met een groep van ca. 25 naaisters en 
quiltsters. De groep vindt het leuk om 
quilts te maken en ook om elkaar te 
ontmoeten. De samenstelling van de 
groep dames wisselt, maar iedereen is 
welkom om mee te doen of eens te ko-
men kijken. Na de tentoonstelling 
komt de groep in september weer bij 
elkaar in de Regenboog om nieuwe 
quilts voor Roemenië te maken. Inte-
resse om eens mee te doen met het 
project? Kom dan naar de tentoonstel-
ling of neem contact op met Geke 
Weerman, 040-283 7169.

Er is veel te zien en ook te koop. Te 
koop? Ja, want de groep moet zelf ook 
materiaal, bijv. fiberfill (tussenlaag 

Thema van de concerten is de lente 
met een knipoog naar de zomer. Zo is 
het openingslied van beide koren 
‘Summer is comin’. April en de mei 
worden bezongen in liederen van 
Morley. Het Vocaal Ensemble Mar-
cando zingt a capella wat romantische 
nummers van Brahms en Vaughan 
Williams. Met ‘The Snow’ van Elgar 
door Vivace volgt een definitief af-
scheid van de winter. Vivace zingt een 
romantisch repertoire en wordt daar-
bij begeleid door pianist Peter Zim-

merman, harpiste Inge Frimout-Hei 
en fluitiste Ria van Gessel.

Beide concerten zullen ruim een uur 
duren en zijn gratis toegankelijk. Een 
vrijwillige bijdrage na afloop wordt op 
prijs gesteld.

Happy Kids Happy 
Family zoekt 
vrijwilligers
Stichting Happy Kids Happy Fami-
ly, gevestigd in Eindhoven-Noord 
zamelt bruikbare spullen in voor 
kinderen in gezinnen die het finan-
cieel moeilijk hebben. Dit varieert 
van kleding tot kruiken en van wieg-
jes tot buitenspeelgoed. 

De stichting krijgt gelukkig veel dona-
ties binnen waarmee ze hun cliënten 
blij kunnen maken. De hoeveelheid 
werk die daarmee gepaard gaat, is 
voor de huidige vrijwilligersgroep 
echter niet meer op te brengen. Ze 
zoeken daarom mannen en vrouwen, 
leeftijd niet belangrijk, die het huidige 
team willen komen versterken. U kunt 
zelf bepalen waar en hoe vaak u inge-
zet wordt. Dit kan 1 maal per maand 
zijn om te sorteren in de opslagruimte 
maar ook 1 maal per jaar als bestuurs-
lid. U mag het zeggen, ze zijn blij met 
alle hulp. 
Kijk voor alle vacatures en meer infor-
matie op http://happykidshappyfami-
ly.nl. Wilt u zich aanmelden? Fijn! Of 
liever toch nog wat meer informatie? 
Dat kan natuurlijk ook. Joyce Peters 
hoort graag van u.  U kunt haar mailen 
via stichtinghkhf@gmail.com of bel-
len op nummer 06-44972050.
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“Aan wie denkt u?”

Hartstichting organiseert collecteweek

Ad Smits, bewoner van de (Koning) Willem Alexanderstraat, ontdekte een 
vroege aanpassing van het straatnaambord.

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

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

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

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

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

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

Tienerkamp 
Kids Society Erica
Dit voorjaar zijn de pedagogisch me-
dewerkers van KSE met 60 tieners tus-
sen de 10 en 13 jaar op tienerkamp ge-
weest. Bestemming was de Coxse 
boerderij in Gemert. De insteek is: 
“Plezier en gezelligheid voor iedere 
tiener”. De pedagogisch medewerkers 
van de tienergroepen proberen alles, 
voor zowel de ouders als de tieners, zo 
soepel mogelijk te laten verlopen. Zo 
mogen de kinderen zelf de groepsin-
deling maken en denken ze mee bij het 
programma. Dit jaar speelden ze  ”Wie 
is de Mol” en was er een dropping, 
waarbij de kinderen niet gezien of ge-
vonden mogen worden door de KSE 
medewerkers in het busje.  De reacties 
van de deelnemers: “Het was een   
cool….vet gaaf….super cool….leuke 
bestemming….gezellig….super leuk 
en heel gezellig….heel erg lachen 
kamp!”

W70: alle 
huishoudens 
Eeneind 
aansluiten op 
glasvezelnetwerk 
De fractie van W70 Nuenen c.a. heeft 
er bij het college van burgemeester en 
wethouders op aangedrongen - bij het 
overdragen c.q. verkopen van de man-
telbuizen (inzake de glasvezelverbin-
ding ten behoeve van ondernemers op 
Eeneind de mogelijkheid te bespreken 
ook de ruim honderd huishoudens op 
Eeneind (die op dit moment nog niet 
aangesloten zijn op de genoemde in-
ternetverbinding) aan te sluiten op het 
supersnelle glasvezelnetwerk.
Met name de woningen 'over het 
spoor', Den Binnen en de diverse in-
dustrieterreinen behoeven volgens 
W70 de nodige aandacht. Bij de ver-
koop van genoemde mantelbuizen, 
hoopt W70 dan ook, dat de gemeente 
Nuenen c.a. opkomt voor de belangen 
van de ruim honderd huishoudens die 
op dit moment nog niet aangesloten 
zijn op genoemd netwerk.

Nieuw Nederlands UCI 
mountainbiketeam: SBJ Bike Team
Vorige week presenteerde het nieuwe Nederlandse UCI mountainbiketeam 
SBJ Bike Team zich aan sponsors, media en overige relaties. Het team 
bestaat uit de renners Laura Turpijn, Rens de Bruijn, Kim de Haan en Koen 
van de Ven. SBJ Bike Team streeft naar podiumplaatsen op het hoogste 
niveau in Nederland en Europa, met als ambitie deelname aan de Olympi-
sche Spelen in 2016. Met Service Bureau Jansen beschikt het team over een 
hoofdsponsor met langetermijnvisie.
Het teammanagement wordt gevormd 
door Eric van de Sande, Rob van de 
Goor en Stephan Hoek. Deze profes-
sionals vormen tevens het bestuur van 
de onafhankelijke Stichting Bevorde-
ring Mountainbike Talent, van waar-
uit het SBJ Bike Team opereert. Het 
wedstrijdprogramma van het team 
omvat onder meer UCI Mountainbike 
Wereldbekerwedstrijden, de Dyna-
Sys MTB Dutch Topcompetition, de 
Bergrace-wedstrijden en topwedstrij-
den in België en Duitsland. 

De renners
De renners zijn Laura Turpijn (34 jaar, 
Kranenburg in Duitsland, Elite Vrou-
wen, Nederlands mountainbikekam-
pioene op marathon en cross coun-
try), Rens de Bruijn (22 jaar, Nijmegen, 
Beloften, tweede NK Junioren in 2009, 
vierde NK Beloften in 2011 en vijfde 
NK Beloften in 2012), Kim de Haan 
(34 jaar, Eindhoven, Elite Vrouwen) en 

Koen van de Ven (18 jaar, Veldhoven, 
Beloften). Afgelopen weekend wist 
Laura Turpijn twee etappes te winnen 
in de Zuid-Afrikaanse mountainbike-
marathon Cape Epic en werden Rens 
de Bruijn en Kim de Haan respectieve-
lijk tweede en zevende tijdens de 
Bergrace in Wageningen.

Cystic Fibrosis
Vanuit haar maatschappelijke verant-
woordelijkheid steunt SBJ Bike Team 
de Nederlandse Cystic Fibrosis Stich-
ting. De keuze voor deze stichting 
vloeit voort uit het feit dat een jongere 
broer van een van de renners cystic fi-
brosis, ook we ‘taaislijmziekte’ ge-
noemd, heeft. Tijdens de teampresen-
tatie overhandigde de heer Maarten 
Houben, burgemeester van Nuenen, 
een cheque ter waarde van € 500,- aan 
de stichting. Dit bedrag wordt mede 
mogelijk gemaakt door de ‘Vrienden 
van het SBJ Bike Team’.

Maarten Houben overhandigt de cheque voor de Cystic Fibrosis Stichting.
 

Een teek? Pak 'm beet! 
Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kán u ziek maken als de teek 
lang vastgebeten in uw huid zit. Er zijn eenvoudige maatregelen om dat te 
voorkomen.

Teken komen op veel plaatsen in Nederland voor. Ze leven tussen bladeren en in 
hoog gras en struikgewas. Ze lijken op kleine platte spinnetjes. Sommige teken 
zijn besmet met de Lyme-bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Als 
een teek lang op de huid zit, bestaat de kans dat hij deze bacterie overbrengt. De 
ziekte is meestal goed te behandelen met antibiotica. Zonder behandeling kan 
deze ziekte chronische klachten veroorzaken aan hart, zenuwstelsel, gewrichten 
en huid.

De GGD Brabant-Zuidoost adviseert om altijd goed te controleren op teken, als 
u in de natuur bent geweest. Vindt u een teek? Dan kunt u die eenvoudig zelf ver-
wijderen met een pincet of tekentang. Ontsmet daarna het beetwondje en noteer 
wanneer en waar u op de huid gebeten bent. Meer informatie vindt u op de web-
site van de GGD Brabant-Zuidoost, www.ggdbzo.nl, en het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu, www.rivm.nl/tekenbeet.

“ Ik denk a a n mi jn 

moeder a ls ik collec-

tee r. Z i j ondergi ng

een openha rtope ratie”

Aan wie denkt u?
Collecteweek: 14 t/m 20 april

Zolang levens te vroeg stoppen, 
blijven wij doorgaan.

Collecteer met uw hart. 
hartstichting.nl/collectant

Koninginnedag actie

Donderdag 25 april komt Rond de Linde 

met een hartpagina 

Koninginnedag 30 april 2013. 

Hier kunt u een twee koloms (82 mm) 

advertentie 100 mm hoog 

voor € 35,- excl. btw geheel in oranje 

op plaatsen.

Koninginnedag
30 april 2013
Koninginnedag
30 april 2013

BerkenBos 6  •  5672 Ak nuenen  •  tel. 040 - 283 12 00  •  fAx 040 - 283 60 55
drij.mes@iAe.nl  •  www.drukkerijmesserschmidt.nl

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

Van 14 tot en met 20 april komen de vrijwilligers van de Hartstichting weer 
aan de deur, want dan is de collecteweek. De Hartstichting vraagt uw finan-
ciële steun voor het bestrijden van hart- en vaatziekten. Dit is nog steeds 
hard nodig, want een op de drie Nederlanders sterft aan een hartinfarct, 
hartstilstand, beroerte of een andere hart- of vaatziekte. De Hartstichting 
spant zich in om hart- en vaatziekten sneller en beter op te sporen, te behan-
delen of zelfs te genezen. Van elke ontvangen euro gaat € 0,80 naar weten-
schappelijk onderzoek, voorlichting en patiëntenzorg. 
Impact van hart- en vaatziekten 
Hoewel het aantal sterfgevallen af-
neemt, neemt het aantal patiënten toe. 
Op dit moment zijn er ongeveer 1 mil-
joen hart- en vaatpatiënten. Dit aantal 
zal in de toekomst alleen maar toene-
men. 
Een hartinfarct, hartstilstand of be-
roerte komen niet alleen veel voor, het 
zijn ook levensbedreigende ziektes. 
Van de een op andere dag kun je er 
niet meer zijn. Of moet je leven met de 
gevolgen ervan. En dat heeft niet al-
leen impact op degene die het over-
komt. Ook familie, vrienden of colle-
ga’s raakt het. Zij kunnen een dierbare 
hierdoor verliezen of worden gecon-
fronteerd met het feit dat diegene on-
verwachts  hulpbehoevend is. Hier-
door verandert ook hun leven van de 
een op andere dag. 

Hoe kon haar dit overkomen?
Dulce Xavier Catarrinho (42), collec-

tant: “Tijdens het collecteren denk ik 
aan mijn vriendin Pauline, zij is nu 46 
jaar. Een paar jaar geleden kreeg ze 
kort na elkaar twee hartinfarcten en 
moest ze worden gedotterd. 

Zij was heel sportief en leefde gezond. 
Hoe kon haar dit overkomen? Achter-
af bleek dat haar hartproblemen erfe-

lijk zijn en dat haar goede conditie 
haar heeft gered. Inmiddels lopen wij 
weer samen hard.”

Aan wie denkt u?
In de week van 14 tot en met 20 april 
staat een van onze collectanten wel-
licht ook aan uw deur. Aan wie denkt u 
wanneer u geeft? U helpt uw naasten 
en uzelf met uw gift aan de collectant. 
Want zo lang levens te vroeg stoppen, 
blijven wij doorgaan!

Geef met uw hart
De Hartstichting vraagt mensen te ge-
ven aan de collectant of te storten op 
giro 300. 



11 april 2013Rond de Linde  Nr.  15 

Vijftig jaar bewoond door familie Kuijten

Huis De Bleek 100 jaar
Op 4 april 1913 is door het gemeentebestuur van Nuenen c.a. de bouwver-
gunning verleend voor de bouw van huize De Bleek aan het Park. Dat is nu 
precies honderd jaar geleden. De familie Kuijten heeft er 54 jaar gewoond, 
van 1934 tot 1988. Dat is dus ruim de helft van de tijd dat het pand nu bestaat. 
Het huis werd in 1913 gebouwd door 
het toenmalige Nuenense aannemers-
bedrijf Van Wijck- de Vries en is een 
ontwerp van de Boxtelse architect J. 
de Vries. Dat gebeurde in opdracht 
van Jans van Wijck-de Vries, de wedu-
we van kastelein Dries van Wijck van 
het latere café Schafrath. 
In augustus 1934 betrokken Jan Kuij-
ten en Diena van Rooij als pas ge-
trouwd stel het pand. Jan Kuijten was 
huisschilder van beroep. Omdat Die-
na in 1987 op 85-jarige leeftijd steeds 
meer lichamelijke gebreken kreeg, 
moest zij noodgedwongen het huis 

Samenwerking regio moderner en daadkrachtiger  

Regio Eindhoven legt focus 
op economie en ruimtelijke 
ontwikkeling
De samenwerking in de regio Eindhoven gaat op 3 niveaus veranderen. 
Allereerst komt de gezamenlijke focus van de 21 gemeenten te liggen op 
economie en ruimtelijke ontwikkeling. Andere thema’s worden op subregi-
onaal niveau opgepakt. In allianties van gemeenten onderling of in samen-
werking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Tenslotte 
wordt de ondersteunende ambtelijke organisatie (SRE) een kleine service-
gerichte organisatie voor de samenwerking van de 21. 

Samenwerking in de subregio’s
De afzonderlijke gemeenten in de 
Peel, Kempen en het Stedelijk Gebied 
vinden elkaar op steeds meer vlakken. 
De rol van het SRE beperkt zich juist 
daarom tot economische en ruimtelij-
ke ontwikkeling omdat deze passen bij 
de schaal van de 21.
Het Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven (SRE) wordt in de komen-
de jaren doorontwikkeld tot een kleine 

servicegerichte organisatie die de re-
gionale vraagstukken ondersteunt. 
Hiervoor is een transformatieplan in 
voorbereiding dat op 26 juni 2013 
wordt voorgelegd aan de Regioraad. 
Vooruitlopend hierop zijn de contou-
ren van de transformatie al indicatief 
benoemd in de concept-programma-
begroting 2014 van het SRE. Deze is 
naar de gemeenteraden van de 21 ge-
meenten gezonden.

Huisvesting op maat? 
Reminder voor enquête naar 
uw huisvestingswensen
 
De gemeente Nuenen en de ontwikkelcombinatie die het bedrijventerrein Een-
eind-West realiseert, willen graag meer inzicht krijgen in de huisvestingswensen 
van ondernemers in de gemeente. In deze krant en via de gemeente bent u en-
kele weken geleden uitgenodigd om uw wensen middels de enquête kenbaar te 
maken. Uw mening is o.a. van belang voor de uitwerking en inrichting van het  
nieuwe bedrijventerrein Eeneind-West. 
 
Als u de enquête nog niet hebt ingevuld, nodigen we u graag nogmaals uit om 
een deze in te vullen. U kunt deze vinden op: www.broplan.nl/ondernemerson-
derzoek_nuenen. Het invullen kost slechts vijf minuten van uw tijd. 

Regiogemeenten beperken 
overcapaciteit in plannen voor 
bedrijventerreinen
De 21 gemeenten in het SRE-gebied hebben onder regie van de wethouders 
Economie en de provincie gezamenlijk afspraken gemaakt over de ontwik-
keling van bedrijventerreinen in de regio om de overcapaciteit in planvor-
ming terug te dringen. Om de regio aantrekkelijk te houden voor bedrijven 
was het noodzakelijk om de ontwikkeling van ruim 400 hectare bedrijven-
terreinen in de regio uit te stellen tot na 2020. De afspraken zijn bijzonder 
te noemen, de gemeenten hebben over de eigen gemeentegrens gekeken om 
in onderling overleg de regionale ambitie op het gebied van bedrijventer-
reinen te realiseren.
Hoofdlijnen
De 21 SRE-gemeenten zijn de afgelo-
pen periode in subregionaal verband 
aan de slag gegaan. Alle terreinen in de 
regio zijn gezamenlijk kritisch beke-
ken en beoordeeld om de overcapaci-

teit terug te brengen. Hierbij is geke-
ken naar de vraag en aanbod en naar 
de planologische status. Voor alle be-
drijventerreinen is een beslissing ge-
nomen of ze doorgaan of voorlopig ‘on 
hold’ worden gezet. De regio blijft zich 
hierbij sterk maken voor de verdere 

Milieudefensie blij met 
standhouden verbod 
nieuwe megastallen in 
Brabant
Amsterdam, 13 maart 2013 – Het 
verbod op nieuwe megastallen in 
Brabant is vandaag overeind geble-
ven bij de Raad van State. Volgens 
Milieudefensie is dit goed nieuws en 
betekent dit dat andere provincies 
ook stappen kunnen ondernemen 
tegen het groeiende aantal 
megastallen.

“Dat het verbod door de hoogste rech-
ter is goedgekeurd is laat zien dat het 
goed mogelijk is om de komst van 
nieuwe megastallen tegen te gaan,” al-
dus Hugo Hooijer van Milieudefensie. 
“Maar om ervoor te zorgen dat vee-
houders met plannen voor megastal-
len niet verkassen naar andere provin-
cies met minder strenge normen, 
moet het Brabantse voorbeeld wel 
landelijk gevolgd worden.”

Volgens Milieudefensie moeten op na-
tionaal niveau regels komen om te 
voorkomen dat schaalvergroting in de 
intensieve veehouderij doorgaat. 
Voormalig staatssecretaris Bleker 
kondigde voor de val van het vorige 
kabinet aan met een wet te komen 
over het maximum te houden aantal 
dieren, waarmee burgers de komst van 
nieuwe stallen kunnen tegenhouden. 
Hooijer: “We zijn benieuwd hoe 
staatssecretaris Dijksma dit idee ver-
der invulling gaat geven.”

Ierse muziek op 
Weverkeshof
Aanstaande zondag op 14 april ver-
welkomt dorpsboerderij Weverkeshof 
weer veel  sessie muzikanten. Voor zo-
wel toeschouwers als muzikanten is 
het een genot om naar elkaar te luiste-
ren en samen muziek te maken. Of het 
nu een deuntje  in sneltreinvaart is of 
een iets rustiger tune , een ballad of 
een gezellige meezinger, iedereen 
vindt op zo’n zondagmiddag  wel iets 
van zijn gading, als je tenminste van 
Ierse muziek houdt. Vanaf 13.00 uur 
komen de muzikanten met harp, gi-
taar, dwarsfluit, viool, bohdran, bou-
zouki, mandoline, trekzak, accordeon 
, uilleann pipes of een ander instru-
ment dat past binnen de Ierse muzika-
le traditie  binnen. Dan gaan ze stem-
men en wordt er non-stop muziek 
gemaakt tot 17.00 uur. Iedereen wordt 
door de gastvrouwen van Weverkes-
hof van een natje en droogje voorzien 
en misschien kunnen de tuindeuren 
open en de houtkachel uit. Zou het 
een eerste lente-sessie worden?

Schildersclub Het 
Penseel exposeert 
in de Nuenense 
bibliotheek
Het Penseel, een van de clubs van Se-
niorenvereniging PVGE afdeling Nue-
nen, bestaat sinds oktober 2011 en 
heeft 10 leden. Het oudste lid is 96 
jaar. Voor deze amateurschilders loopt 
het schilderseizoen van oktober tot en 
met april. Elke veertien dagen komen 
ze bijeen om, onder leiding van Nellie 
van Kemenade, te werken aan hun 
schilderstukken. Meestal wordt er met 
acrylverf gewerkt. Iedereen kiest zelf 
zijn onderwerp. Zij doen dat in het ge-
meenschapshuis Enode op Eeneind.

Het enthousiasme onder de deelne-
mers is zo groot dat al snel het idee 
ontstond om de werkstukken aan een 
groter publiek te laten zien. En dat ge-
beurt dus nu in de Nuenense biblio-
theek tijdens de openingstijden. De 
tentoonstelling is van 1 april tot en 
met 29 april. De leden van Het Penseel 
hebben hier speciaal hun beste werk-
stukken voor geselecteerd.

Het nu honderdjarige huis De Bleek aan het Park op een foto uit 1934.

verlaten en werd het pand verkocht.

Bleek
Het huis had aanvankelijk het adres 
Heieind F 458, later gewijzigd in F 103. 
Bij de invoering van de straatnaamge-
ving en huisnummering in 1956 werd 
het nieuwe adres Park 33. In 1988 
heeft het huis de naam De Bleek ge-
kregen, genoemd naar de vroegere 
bleekweide van de zusters van het aan 
de overzijde liggende voormalige zus-
terklooster. Het beeldbepalend huis 
aan het Park staat inmiddels op de lijst 
van gemeentelijke monumenten.

 

De toekomstige locatie voor bedrijventerrein Eeneind-west

ontwikkeling en invulling van cam-
puslocaties. Deze terreinen zijn name-
lijk van groot belang zijn om de Brain-
port-ambities waar te kunnen maken.

Oostzijde van de regio
De gemeente Helmond heeft samen 
met het bedrijfsleven een methode 
ontwikkeld om vraaggericht en zeer 
flexibel bedrijventerrein te ontwikke-
len. Afgesproken is dat er pas nieuw 
bedrijventerrein feitelijk wordt uitge-
geven op het moment dat de vraag 
naar dat specifieke segment is aange-
toond. In een gesprek met de gemeen-
te, provincie en SRE is geconcludeerd 
dat de methode van Helmond veelbe-
lovend is. Bij gebleken succes kan dit 
voor de hele regio een bruikbare ma-
nier van werken opleveren.

In het regionaal overleg op 12 juni 
2013 wordt over de definitieve plan-
ning en programmering het stedelijk 
gebied gesproken.

In Nuenen c.a. gaat een 
Seniorenraad van start
De Senioren als vergeten groep? Zou kunnen gezien de enorme vergrij-
zingsgolf die ons in de komende 10 á 15 jaar te wachten staat. Een Senioren-
raad, specifiek gericht op de Senioren, kan voor de Gemeente een welkome 
partner zijn.  

Zijn de Senioren in Nuenen een ver-
geten groep? Misschien.
Zijn de Senioren in Nuenen zielig? Be-
slist niet. Er is alleen iets aan de hand 
wat we niet kunnen stoppen. Er ko-
men in de komende 10 á 15 jaar heel 
veel Senioren bij.

Doet de Gemeente Nuenen genoeg 
om het leefklimaat voor die groeiende 
groep te bevorderen? In het algemeen 
wel. We hebben in de Gemeente een 
Adviesgroep Sociaal Beleid ( ASB ) die 
het Gemeentebestuur adviseert. Maar 
wordt er in die Adviesgroep voldoen-
de aandacht besteed aan die groter 
wordende groep Senioren? Als je de 
Gemeentelijke beleidsplannen goed 
leest is dat niet genoeg. Ondanks het 
feit dat de Ouderen in Nuenen twee 
vaste zetels in die Raad hebben. 

Wel aandacht voor een beperkt deel 
van de Nuenense Senioren. Zij die 
hulp nodig hebben of zullen gaan heb-
ben. De hulpvragers. Maar dat is een 
klein deel van de totale grote groep 
Senioren. Voor die specifieke groep is 
er o.a. de Wet Maatschappelijke On-
dersteuning
De meeste Senioren zijn echter beslist 
geen zorgvragers. Die willen alleen dat 
ze zo goed mogelijk kunnen blijven 
wonen in ons mooie dorp.
Zij willen zich zelfstandig kunnen be-
wegen in Nuenen en daarbuiten. En 

blijven meedoen aan het maatschap-
pelijk leven. Zij willen aandacht voor 
de grote en kleine problemen in hun 
wijken en kerkdorpen. De vroegere 
Commissie Ouderenbeleid is opgehe-
ven en ondergebracht in de ASB.  En 
daarmee was de directe invloed van de 
Senioren op het beleid weg.

De ouderenbonden KBO – PVGE en 
ANBO hebben de koppen bij elkaar 
gestoken en hebben geconcludeerd 
dat de Senioren in Nuenen niet die 
aandacht krijgen die ze verdienen.
Dit denkwerk heeft geleid tot de op-
richting van een Seniorenraad Nue-
nen c.a. 
Deze Seniorenraad wil ook de belan-
gen van de Senioren die niet aangeslo-
ten zijn bij een ouderenorganisatie be-
hartigen. Een Raad die zowel de ASB 
als het gemeentebestuur van advies 
wil dienen in al die zaken die het col-
lectieve belang van de Nuenense Seni-
oren raakt en in brede zin deze belan-
gen wil behartigen. Op 8 april 2013 is 
de Stichting Seniorenraad Nuenen of-
ficieel opgericht. De heer Pieter La-
mey is de voorzitter van deze Raad. 
Tel: 06-5126 5979; Website: www.nue-
nen-seniorenraad.nl.

Namens het bestuur van de Stichting 
Seniorenraad Nuenen c.a.

P. van Doorn, Communicatie.; Tel: 
040-2833461

Citaat van de Week

Uit: “170 citaten van de 20ste eeuw   
en daarna”. Gelezen door Eelke Jager.

‘Mensen kunnen niet meer alleen zijn. Ze verwarren al-
leen zijn met eenzaamheid. Maar als je nooit alleen bent, 

kun je ook geen autonoom individu worden.’

Sherry Turkle – 
psycholoog (1948)

Kienen
in Gerwen stopt
Vanaf september 2012 was er op de 
maandagavond wekelijks kienen in 
D’n Heuvel. Na een hoopvolle start 
viel het bezoekersaantal echter dusda-
nig tegen dat de beide organiserende 
verenigingen Drumfanfare Jong Leven 
en Carnavalsvereniging de Narre-
Kappen besloten met ingang van 31 
maart te stoppen. Een nieuwe partij 
heeft  plannen om in september weer 
kienavonden  te organiseren. U wordt 
hiervan tijdig op de hoogte gebracht.



CCM, Center for Concepts in Mechat-
ronics, is continu op zoek naar afstu-
deerders, stagiaires en starters voor de 
disciplines electro, mechanica, software 
en mechatronica.

A

FORWARD!
STEP CCM, Centre for Concepts in Mechatronics,

is op zoek naar een:
 
Receptioniste/Administratief medewerkster 
(24-32 uur).
 
Tevens zoeken wij een oproepkracht 
voor deze functie. 

In deze gevarieerde functie neem je de telefoon aan en ontvang je onze bezoekers aan de  
receptie. Verder werk je mee aan de financiële administratie in Navision.

CCM is op zoek naar een nieuwe collega die:
•	 Representatief	en	contactueel	sterk	is
•	 Engels	en	Duits	spreekt
•	 Een	MBO	diploma	in	de	administratie	(MEAO	of	diploma	boekhouden)	heeft	
•	 Ervaring	heeft	met	ERP-programma’s,	bij	voorkeur	Navision	
•	 Kennis	heeft	van	Office-pakketten:	Outlook,	Excel	en	Word
•	 Zelfstandig	en	veelzijdig	is	
•	 Beschikt	over	een	flexibele	werkhouding	waarbij	je	schakelt	tussen	allerlei	werkzaamheden

Ben	jij	het	nieuwe	gezicht	van	CCM	en	administratief	goed	onderlegd?	Laat	dan	deze	kans	op	 
een	veelzijdige,	vaste	baan	niet	liggen	en	neem	contact	op	met	Jo	Rijkers,	tel.	(040)	2635	000.	 
Jouw	sollicitatiebrief	met	CV	kun	je	richten	aan	de	afdeling	P&O,	t.a.v.	Sandra	Grun,	postbus	12,	
5670	AA	Nuenen,	of	e-mail	naar	vacature@ccm.nl.	

De	Pinckart	24
5674	CC	Nuenen
The	Netherlands
+31	(0)40	2635	000
www.ccm.nl

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

Almelo   Almere   Amsterdam   Arnhem   Breda   Capelle a/d IJssel   Eindhoven   Gorinchem   Helmond   Leiderdorp   Nieuwegein 

VOORDELIGER DAN INTERNET, 
PRIMA LEGSERVICE 

VERSCHILLENDE DESIGNS EN KLEUREN OP VOORRAAD, TEGEN BODEMPRIJZEN!

13,99
per m2   incl. BTW

KLIK LAMINAAT
PRESTIGE
brede delen, in 3 eigentijdse kleuren, 
met “one click to go” systeem, klasse 32, 
138 cm lang, 24 cm breed, 8 mm dik,
2x v-groef, 15 jaar garante.

van 24,95 NU

29,95
per m2   incl. BTW

LAMEL PARKET
RUSTIEK EIKEN
LANDHUISDELEN
15 cm breed, 15 mm dik,
kant en klaar afgewerkt,
wit of naturel geolied.

van 47,95 NU

MASSIEVE TRAP
Het Vloer Het Zelf traprenovatie systeem. 
Eenvoudig ook zelf te monteren. Voordelig een 
nieuwe solide MASSIEF EIKEN trap, zonder breken 
en/of beschadigen. Voor zowel open als dichte 
trappen. Dikte treden ca. 19mm, in elke gewenste 
kleur leverbaar.  
Nu introductieprijs van 109,- 
voor 55,- per trede compleet.

Prijs van trap voor 13 treden, incl stootborden, 
anti-slipstrip, Lijm en olie plus extra stootbord:

*excl. Montage. 
Montage 
complete trap: 
v.a. 400,-

STUNTPRIJS

645,-

KLIK LAMINAAT
PRESTIGE
brede delen, in 3 eigentijdse kleuren, 
met “one click to go” systeem, klasse 32, 
138 cm lang, 24 cm breed, 8 mm dik,
2x v-groef, 15 jaar garante.

van 24,95 NU

LAMEL PARKET MASSIEVE TRAP

29,95
per m2   incl. BTW

VHZ PVC 
MET KLIKSYSTEEM
100% pvc, landhuisdelen, met v-groef, 
in 6 kleuren, 4,5 mm dik, met voelbare 
structuur, geschikt voor zwaar en intensief 
gebruik, vloerverwarming en vloerkoeling,
eenvoudig zelf te leggen.

van 39,95 NU
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ZONNEPANELEN
koop je bij 365zon.nl
de grootste
zonnepanelenleverancier 
van de regio

BEL ONS OP

040 30 40 068 OF 

KIJK OP

365ZON.NL

365zon.nl  Spaarpot oost 22, 5667 KT  GELDROP   T +31 (0) 40 30 40 068   E info@365zon.nl   www.365zon.nl

Locatie Sportpark “de Gentiaan” 
Ingang 1: Vlielandlaan 12 te Son 

  Ingang 2: Rooijseweg  11 te Son 

Zaterdag
20 april
Starttijden:

09.30  12:00 15:00
uur

V o o r  m a a r  €  3 0 0 , =  
e e n  h e e l  j a a r  l a n g  

e l k e  d a g  l e k k e r  
g o l f e n  b i j  

G o l f c l u b  S o n

            meer info:www.golfson.nl 
reserveren aanbevolen:clubhuis@golfson.nl

De golfschool van Golfclub Son is NGF gecertificeerd 
voor de opleiding baanpermissie Hcp.54 (GVB) en 

geeft les volgens het NGF 9-stappenplan 

OPEN GOLFDAG
BIJ GOLFCLUB SON

P r o b e r e n ,  R o n d k i j k e n , R o n d j e  4  h o l e s  l o p e n
o o k  m a k e n  m e e r d e r e  p e r s o n e n  k a n s  o p  e e n  e x t r a  g r a t i s  g o l f l e s  v a n  d e  P r o

STERk 
Met 2 voeten op de aarde. 

 








 
Informatie: 

Erica Meuwese  06 -46316210 
www.movealong.nl 

 

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

Een groot assortiment tuinplanten, 
groenteplanten en volop violen

Het plantenseizoen is weer begonnen!

Koopzondag  
14 april 

10.00 t/m 17.00 uur

De ideale
sfeermakers!

Spegelt 36a, 5674 CD Nuenen, t 040 283 36 36, info@tenbackdegroof.nl, foto’s op facebook 

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

“Buitengewoon Binnenwerk”
	 •	Winkel/-&	Horeca-inrichting
	 •	Kantoorinrichtingen
	 •	Kasten	&	Wanden
	 •	Balies
	 •	Keukens	&	Badkamers
		 •	Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK	vOOr	particulieren!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

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

Website: www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

_______________________________
Een bezoek meer dan waard!

Volop bloeiende
Violen
GrootbloemiG - mini - Alles vAn eiGen kwekerij

WeeKaanbieding
gerberaboeket vanaf € 6,95
Onze eigen spaarkaart!
sparen voor een leuke korting.

nu 2+1
gratis
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Grootste zonne-installatie van 
Nuenen in werking gesteld
Op het platte dak van de firma Van Lieshout Interieur aan de Opwettense-
weg te Nuenen wordt sinds afgelopen week stroom opgewekt. Zonnepane-
len installateur EigenEnergie.net bv uit Nuenen/Geldrop heeft 134 grote 
zonnepanelen geplaatst welke jaarlijks in totaal zo’n 35.000 kWh aan stroom 
genereren. Trotse eigenaar Hans van Lieshout: “Ik draai nu volledig op de 
zon”.
De in totaal 40.200 watt piek aan ver-
mogen levert genoeg stroom voor 10 
huishoudens en bespaart op jaarbasis 
zo’n 24 ton aan CO₂ door het niet ge-
bruiken van grijze stroom. Deze 24 
ton zou anders gecompenseerd moe-
ten worden door maar liefst 1130(!) 
bomen in de tropen (bron: www.mili-
eucentraal.nl). 

Hans van Lieshout had de info-avond 
van EigenEnergie.net in De Vank be-
zocht afgelopen november en was di-
rect enthousiast geworden over zon-
nepanelen. Nadat Henrico van den 
Boomen (eigenaar EigenEnergie.net) 
hem ook nog had voorgerekend dat de 
kostprijs van de door hem opgewekte 
stroom de komende 25 jaar minder 
dan 4ct per kWh bedraagt was hij om. 
Niet alleen is de bijdrage aan het mili-
eu groot maar het financiële rende-
ment is ook fantastisch. Zeker als je als 
ondernemer ook nog een aantal fisca-
le aftrekposten kan benutten.
EigenEnergie.net heeft in haar nog 
jonge bestaan (red: aug. 2012) reeds 
meer dan 150 installaties geplaatst bij 

met name particulieren in de regio. 
Men doet dit met Nuenense partners 
als ETB Van Keulen en Mebro. Het 
vakkundige advies, het mooie groene 
rendement en de snelle terugverdien-
tijd (6-8 jaar) is wat iedereen aan-
spreekt. Belangrijk daarbij is de lange 
termijn: een goed aangelegde zonne-
installatie van uitstekende materialen 
moet zeker 25 jaar functioneren. Ga 
daarom niet voor de laagste prijs maar 
de duurzaamste aanbieding.

EU/Subsidie/Rente op de bank
Er is op dit moment nog altijd zo’n 22 
miljoen euro beschikbaar voor subsi-
dies voor particulieren (bron: www.
agentschapnl.nl). Samen met een mo-
gelijke importheffing door de EU op 
Chinese zonnepanelen per juni a.s. is 
NU het moment om te investeren in 
uw eigen zonne-energie centrale. Een 
investering van € 3000,- levert al gauw 
een jaarlijkse besparing van € 350,- op: 
jaar in, jaar uit. Ditzelfde geld op de 
bank slechts zo’n € 60,- aan rente. 
Wie in Nuenen gaat de firma van Lies-
hout naar de kroon steken?

HEICO organiseert 
Sparta promotiedag
Op woensdag 17 april a.s. komt Sparta met een uitgebreid infoprogramma 
bij de nummer 1 Elektrische Fiets dealer HEICO. Middels een promotie-
stand wordt Sparta vertegenwoordigd en wordt een collectie elektrische 
fietsen getoond waarop u ook een proefrit mag maken. 

Al sinds ruim 15 jaar is IT Pro een be-
grip in Nuenen. Begon Christ eerst al-
leen, nu is het een zaak met 7 mensen, 
die voor een groot deel in de buiten-
dienst werkzaam zijn.
“In die 15 jaar is er heel erg veel ge-
beurd, zowel op software als op hard-
ware gebied en de behoeften van de 
klanten zijn enorm veranderd”, zegt 
Christ als ik vraag naar zijn ervaringen 
in de afgelopen jaren. “Een aantal ja-
ren geleden kwamen mensen hun PC 
bij ons brengen om te repareren of op 
te schonen, nu komen we steeds meer 
bij de mensen thuis. Onze focus ligt 
tegenwoordig veel meer op service, 
zoals het installeren en configureren 
en beveiligen van WIFI of het geven 
van bijvoorbeeld Ipad instructies. Een 
computer of notebook is tegenwoor-
dig zo ingewikkeld en de mensen wil-
len gewoon dat het werkt. Vergelijk 
het maar met een auto, vroeger kon je 
met sleutelen een heel eind komen, nu 
is alles veel te ingewikkeld geworden 
en moet je wel naar een garage. Men-
sen kunnen ons met problemen altijd 
bellen en ook al is de apparatuur er-
gens anders gekocht, wij geven 
24-uurs service, als een soort ANWB 
van de computers.
Daarnaast richten we ons op de zake-
lijke markt. We doen veel server be-
heer en kunnen via remote de meeste 
computers online overnemen en vaak 
de problemen oplossen. Zo bedienen 
we momenteel heel Zuidoost-Neder-
land, best een groot gebied zo vanuit 
Nuenen. Vele grote bedrijven in Nue-
nen zijn al jaren klant en maken ge-
bruik van de diensten en service van 
IT Pro.

Verhuizen
Door alle verschuivingen op het gebied 
van computers en door alle verande-

ringen op de markt werd het na 15 jaar 
ook tijd eens kritisch naar de winkel te 
kijken. “Eigenlijk kun je het tegenwoor-
dig gemakkelijk af met wat kleine toe-
behoren die mensen direct nodig heb-
ben en een webshop”. We hebben dan 
ook minder ruimte nodig voor een 
winkel en veel meer voor de backoffice 
(ondersteunende ) functie. Het pand 
aan de Vincent Van Goghstraat biedt 

Knutsel een 
kroontje voor de 
nieuwe koning bij 
Shoeby
Kom op woensdagmiddag 17 april 
naar Shoeby aan de Parkstraat 27 van-
af 13.30 uur en knutsel een kroontje 
voor de nieuwe koning. Degene die 
het mooiste kroontje knutselt wint 
een schoolreisje met zijn/haar klas 
naar Safaripark Beekse Bergen of 
maakt kans op een van de andere 
mooie prijzen, zoals tickets voor Avio-
drome of Dierenrijk! 

 

Nieuws met zaken ‘Het Catshuys’ nieuwe naam 
voor tandartsenpraktijk
Tandartsenpraktijk Het Steenen Huys is na 13 jaar ‘uit zijn jas’ gegroeid, 
sinds vorige week is de praktijk verhuisd naar de ‘Jacob Catsstraat’. In het 
grondig verbouwde pand krijgen tandartsen en patiënten alle ruimte.
Maarten van Bemmelen en Ger van de 
Ven bieden in deze nieuwe locatie 
nieuwe mogelijkheden en perspectie-
ven, waar met de modernste appara-
tuur iedereen de best passende behan-
deling krijgt. 

In de tandartsenpraktijk is er speciale 
aandacht om behandelingen zo pijn-
loos mogelijk te laten verlopen. Ang-
stige patiënten worden zo rustig mo-
gelijk behandeld en ontwikkelingen in 
de tandheelkunde maken het mogelijk 
dat behandelingen pijnlozer en com-
fortabeler kunnen worden uitgevoerd. 
Kronen worden bijvoorbeeld gemaakt 
met behulp van digitale scan-appara-

Harry Goede Haarmode 
2 x genomineerd 
Dagmar Goede en Marlou Antonis van Harry Goede Haarmode hebben 
beide een nominatie in de wacht gesleept voor de meest prestigieuze haar-
mode - fotografiewedstrijd voor creatieve kappers in Nederland, de Coif-
fure Award 2013. Door haarstylisten uit binnen- en buitenland omschreven 
als dé belangrijkste wedstrijd op hun vakgebied.

De winnaars van de Press Award & 
Consumer Award worden door res-
pectievelijk een persjury en het pu-
bliek gekozen. De Coiffure Award uit-
reiking is een groots glamourevent en 
haartrendspektakel waar jaarlijks cir-
ca 1100 Nederlandse kappers en cele-
brities uit de mode-, beauty-, media- 
en muziekindustrie bij aanwezig zijn. 
De gala-uitreiking vindt zondag 12 
mei plaats in het RAI Elicium te Am-
sterdam en wordt gepresenteerd door 
Winston Gerschtanowitz.

Dagmar is genomineerd voor haar in-
zending in de categorie Heren Zuid 
Nederland en Marlou is genomineerd 

Lenssen Mode Mierlo 
organiseert Hoge Hakken 
& Klompen race
In het voormalige kersendorp Mierlo kan men zondag 21 april genieten van een 
onvervalste ‘Hoge Hakken & Klompen race’. Een uniek, ludiek evenement geor-
ganiseerd door Lenssen Manders Mode. De spectaculaire stratenloop in het 
centrum van Mierlo op zondag 21 april belooft een spetterende opening te gaan 
worden van de jaarlijkse voorjaars koopzondag in Mierlo. Aanvang van de ‘Hoge 
Hakken & Klompen race’ bij beide modezaken in de Mierlose Dorpsstraat staat 
gepland om 11.30 uur.

Zowel voor informatie als aanmeldingen kan men tot en met zaterdag 20 april 
2013 terecht bij Lenssen Dames Mode “voor haar” (Dorpsstraat 161b te Mierlo) 
als bij Lenssen Mannenmode (Dorpsstraat 95 te Mierlo). Ook kan men zich aan-
melden voor deelname per e-mail aan de ‘Hoge Hakken race’ (via email info@
lenssenmanders.nl) en de ‘Klompenrace’ (via email info@lenssenmannenmode.
nl) onder vermelding van voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, ge-
boortedatum, emailadres en telefoonnummer. 

Christ v/d Akker voor het nieuwe pand van IT Pro

in de categorie Newcomer of the Year.
De beelden laten zien waar Dagmar en 
Marlou goed in zijn: prachtige coupes, 
van inspiratie tot creatie.
Dagmar: “deze collectie vindt zijn in-
spiratie in de aristocraten van vroeger, 
vertaald naar het hedendaagse fashion 
gevoel. Rauw en puur, terug naar de 
echte mannen”.

Marlou noemt haar collectie pure 
beauty, mysterieus , maar vooral heel 
vrouwelijk. Om een indruk te krijgen 
van dit hele evenement verwijzen wij 
u naar www.coiffureaward.nl en naar 
de website van de kapsalon www.har-
rygoedehaarmode.nl. 

deze mogelijkheden eigenlijk niet echt. 
Tijd dus om te verhuizen en op een an-
dere locatie het nieuwe concept ten 
uitvoer te brengen”.
Na een poosje rondkijken is die nieu-
we locatie het pand naast Galerie Bon-
nard aan de Weverstraat geworden. 
“een mooi ruim pand dat na verbou-
wing echt geschikt is voor wat IT Pro 
wil uitstralen. De nieuwste snufjes op 
gebied van IT, Voip en Domotica zijn 
in het pand verwerkt zodat we klaar 
zijn voor de toekomst. Het ligt midden 
in het oude hart van Nuenen, bij de 
Lindeboom, en is voor iedereen ge-
makkelijk bereikbaar met vier eigen 
parkeerplaatsen voor de deur.” Op 25 
maart zijn de deuren open gegaan en 
is iedereen welkom een kijkje te ko-
men nemen. Een echte uitgebreide 
winkel is hier niet meer te vinden. 
Voor aankopen kunt u wel altijd te-
recht bij de webshop waar u alles kunt 
bestellen wat daarna afgehaald kan 
worden aan de Weverstraat. Voor ser-
vice op wat voor gebied dan ook, als 
het maar met computers te maken 
heeft, kunt u 24 uur terecht. Voor het 
maken van een afspraak is IT Pro te 
bereiken op 040-2906960, voor com-
puterhulp op afstand kunt u bellen 
naar 0900-247 247 247.

Hans van Lieshout (links) en Henrico van de Boomen op de grootste zonne-instal-
latie van Nuenen

tuur waardoor het benauwde gevoel 
van het afdrukken grotendeels verle-
den tijd is. Niet alleen op gebied van 
behandelapparatuur is geïnvesteerd 
ook op gebied van hygiëne. Door de 
steeds strengere richtlijnen is de prak-
tijk uitgerust met de meest ‘up-to-da-
te’ sterilisatieapparatuur en is de opzet 
van de praktijk zo ontworpen dat hy-
giëne voorschriften kunnen worden 
nageleefd zoals ze zijn bedoeld.
Eenieder die geïnteresseerd is, is van 
harte welkom voor het open huis op 
13 april van 12.00 tot 16.00 uur. Voor 
verdere informatie kunt u ook nog on-
ze website raadplegen www.tandarts-
nuenen.nl.

De Sparta vertegenwoordigers staan u 
graag te woord en kunnen u adviseren 
welke type elektrische fiets het beste 
bij u past. Heico nodigt u graag uit 
voor deze dag welke wordt gehouden 
van 11.00 – 16.00 uur onder het genot 
van een kopje koffie of thee. HEICO 
heeft zich de afgelopen jaren gespecia-
liseerd in de elektrische fietsen van 
Sparta, welke zijn voorzien van dé 
technologie die elektrische fietsen 
voor een grote groep aantrekkelijk 
maakt. De ION® techniek van Sparta is 
uitgerust met intelligente software 
waarmee HEICO op basis van uw rij-
gedrag het beste advies kan geven over 
rijprogramma’s en onderhoud. Met de 
actuele software is het bijvoorbeeld 
mogelijk om diverse extra’s aan te 
brengen als een handige ‘gashendel’ 
waarmee u een powerboost kan geven 
of de fiets zelfstandig kan laten rijden 
(tot 6 km). Zo blijft uw Sparta ION® al-
tijd bij de tijd.
Wilt u een antwoord op de vragen:  
Wat voor soort systeem wil ik? Waar 

wil ik de accu?  Waar wil ik de motor? 
Hoe sterk moet de motor zijn?  Hoe 
ver ga ik fietsen? Dan zien wij u graag 
op woensdag 17 april.

Werkcafé: lezing 
budgetbeheer 
Op vrijdag 19 april geeft Christina 
Beelen tijdens het reguliere Werkcafé 
een lezing over budgetbeheer. Beelen 
is onafhankelijk gecertificeerd bud-
getcoach en wil werkzoekenden hand-
vatten aanreiken rond het beheer van 
hun budget en administratie.
Werkcafé Nuenen, iedere vrijdag van 
10.00 tot 12.00 uur., Sportlaan 12 in 
Nuenen.

Al 15 jaar een begrip

IT Pro is klaar 
voor de toekomst 
Door: Mariët Jonkhout

Het is dinsdagmiddag vijf uur als ik binnenloop bij IT Pro, voor mijn 
afspraak met Christ van den Akker, die een paar minuten na mij arriveert. 
Als we samen aan een kop koffie zitten vertelt hij “Ik spreek bewust altijd 
later in de middag af want eigenlijk ben ik de hele dag bij klanten buiten en 
niet in de zaak. Veel mensen in Nuenen denken dat IT Pro een speciaalzaak 
is in computer-hardware en toebehoren, maar eigenlijk is dat maar een heel 
klein onderdeel van wat we eigenlijk doen”.

OCN inloopcafé
Er wordt opnieuw een OCN-Inloop-
café georganiseerd op donderdag 11 
april 2013 van 17.00 – 19.00 uur. De 
bijeenkomst vindt plaats bij Business 
Cuisine Eindhoven, de Culinaire Za-
kenclub aan de Duivendijk 1F in Nue-
nen (rechts naast de ingang van de 
Praxis, dezelfde ingang als de tand-
arts), telefoon 040-290 6390.
In een gezellige ambiance kunt u bij-
praten met collega-ondernemers uit 
het Nuenense onder het genot van een 
borrelhapje en een drankje. De eigen 
bijdrage van € 10,-- kunt u bij binnen-
komst betalen.
 

Uitnodiging 
ledenvergadering 
PvdA Nuenen
Gezien zowel de plaatselijke als lande-
lijke politieke ontwikkelingen nodigen 
wij u uit hierover van gedachten te 
wisselen en wel op woensdag 17 april 
om 20.00 uur in de Dorpswerkplaats.
Aan de orde komt: Politieke situatie in 
Nuenen, PvdA plaatselijk, PvdA lan-
delijk. Vergaderingen van de PvdA 
zijn openbaar.

Woensdag 17 april 2013
van 11.00 tot 16.00 uur

E-Bike
opstapdag

De elektrische fietsen van
Sparta bieden puur
fietsgenot. Voor iedereen
heeft Sparta wel een
passende fiets! Ervaar het
tijdens een proefrit en vindt
de elektrische Sparta die bij
jou past!

HEICO
Weverstraat 41, 5671BA
NUENEN
040-2835614



Tel. 040 - 283 60 43
b.g.g. 0495 - 53 87 37 

Opwettenseweg 81 • Nuenen • Tel. 040 - 284 00 13
info@tijdvoorkwaliteit.nl • www.tijdvoorkwaliteit.nl

De POSTCODELOTERIJ brengt
een nieuw bed dichterbij!

  
*2e matras voor de helft!

*Bij aanschaf compleet bed/boxspring/waterbed

NEE? Dan helpt Stijn u daarmee!

Auto Service Verbroekken

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

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

HELMOND De Hoefkens 1B  T: 0492-544407

VEGHEL Gasthuisstr. 36  T: 0413-344004

DEURNE Molenstraat 7  T: 0493-320051
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Gebakken lekkerbekjes
Diepvriesspecialist,
1 kg. 10,95

Vietnamese kiploempia
Proeven op zaterdag 
6 en/of 13 april 
Thanh Long, 
Doos 24 st. 12,95

Balkan mix
Mix van mais, wortel, erwten,
sperzieboon en rode paprika
Diepvriesspecialist, 
1 kg. 1,99

Rundvleeskroket 25%
met extra roomboter
Diepvriesspecialist, 
Doos 32 st. 12,95

Broccoli
Diepvriesspecialist, 
1 kg. 3,49

€ 9,95

€ 8,99€ 1,49

Kip- of varkenssaté met saus
Ambachtelijke saté
met of zonder stokjes

Ge
garandeerd

GegarandeerdDE BESTE PRIJS

€ 7,95

Appel kruimeltaart 
De Veluwse, 
2 kg. 9,95

Kip- of varkenssaté met sausmet s

www.diepvriesspecialist.nlOok uw maaltijd specialist

TEGEN INLEVERING VAN 10 SPAARPUNTEN

GRATIS 
LOEMPIA KIP/HAM SCHAAL à 2 STUKS

SPAAR
KAART
AANBIEDING

Worstenbrood
Beckers,
Doos 15x2 st. 
10,99

€ 8,95 € 3,25

€ 7,95

Spicy wedges
Gekruide aardappelpartjes
Lutosa, 
750 gr. 1,99

Zakje 
à 3 stokjes

1,49

Dikke of dunne frites 
Lutosa,
2,5 kg.

€ 1,49

€ 1,49

Doos 
à 12 zakjes 

16,95

Voor de behandeling van: 
 
 Acne, couperose, gerstenkorrels, 
steelwratjes, littekens, oedeem 

Sneeuwgorshof 1 Nuenen 
Tel: 06-28577715 
www.careaboutskin.nl 

NIEUW GELaration 

Berg 33  Nuenen    
www.blush-beauty.nl   
tel: 06-13701730 

  “Loop gerust eens binnen” tijdens de Openingstijden :       
Di - Wo- Vr.        9:30-17:30 uur        Za:11:00-16:00 uur 
Di-  Wo   Avond & Do: uitsluitend op afspraak 

 
Jouw nagels 
wekenlang  

prachtig in de lak 
 

Géén kunstnagels maar jouw eigen 
nagels met een Gel nagellak gelakt. 

Wekenlang prachtig resultaat.  
schadevrij voor de natuurlijke nagels 

 
Mini manicure incl. lakken € 20,= 

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

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

Rond de Linde op 
www.ronddelinde.nl 
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Ingezonden brieven

Vierde editie Paas-Art in 
Nuenen trok 2.000 bezoekers
De vierde editie van Paas-Art in de John Geven Studio's te Nuenen, georga-
niseerd door schilderscollectief Atelier Nuenen, is met 2000 bezoekers een 
groot succes geworden. Op deze Art Fair waren ruim 300 werken te zien van 
30 kunstenaars. De werken onderscheidden zich door een gevarieerdheid 
van stijlen en technieken.
Publieksprijs
Bezoekers werd gevraagd het meest 
aansprekende schilderij van Paas-Art 
aan te wijzen. Daarmee konden zij zelf 
ook meedingen naar een prijsje. Het 
publiek koos voor kunstenaar Ton 
Sommen. De 2e en 3e prijs werden 
respectievelijk toegekend aan Eva 
Sanders Johnsson en Nellie van Keme-
nade.

Vakprijs
De vakjury, bestaande uit Winny Mul-
ler van Galerie de Kei, Eva Sanders 
Jonsson en Ton Sommen, kende de 
eerste prijs toe aan Jan van de Ven met 
het schilderij "De Wandeling".
De tweede prijs was er voor Willie van 
Schie met het schilderij "Enlightend". 
Roxanne Swan ontving de 3e prijs met 
haar schilderij "Ode aan Matisse".
Enkele kwalificaties uit het juryrap-

port met betrekking tot de onderbou-
wingen van de toegekende prijzen: 
“De nuchtere weergave van een oud 
echtpaar, een duidelijk en krachtig 
beeld.” 
“Deze oude gerimpelde vrouw is zeer 
waardig en monumentaal neergezet, 
indrukwekkend.”
“Een succesvol uitstapje naar de we-
reld van Matisse, een vrolijk geheel.”

Goede doel
De kunstenaars van Atelier Nuenen 
hebben speciaal voor deze Paas-Art 
meegewerkt aan een collectie minia-
tuurtjes van 20 x 20 cm. Het thema 
voor deze miniatuurtjes was de vraag: 
“Wat zou Vincent van Gogh geschil-
derd hebben, mocht hij anno 2013 in 
Nuenen verblijven?” 
Met daarbij de opdracht dat er uitslui-
tend gewerkt mocht worden met het 

Wandelen in het 
Eckartse bos met 
het IVN
Maandag 15 april gaan de vogelgidsen 
van IVN Nuenen wandelen in natuur-
gebied het Eckartse bos. In dit gebied 
waar de Kleine Dommel en de Dom-
mel samenvloeien, ligt nog een onge-
rept stukje natuur. Vertrek per fiets 
om 19.00 uur vanaf Het Klooster, Park 
1, Nuenen.  Naar de start van de wan-
deling. 
Deze begint aan het einde van het 
zandpad tegenover Wolvendijk 25 en 
27. Stevig, waterbestendig schoeisel is 
aan te bevelen. Deelname is gratis. 
Meer informatie kunt u krijgen via 
040-2421423.

Totaal 1.110 bezoekers

Het museumweekend voor het 
Vincentre in Nuenen groot succes
Mede door de vele publiciteit van de afgelopen weken rondom de opening 
van de nieuwe tentoonstelling in het Vincentre, 160 jaar viering Van Gogh, 
de van Gogh TV Serie, Bekendheid Vincentre,  Museumweekend etc. is het 
afgelopen weekend buitengewoon geslaagd te noemen.

Op een gegeven moment stonden er 
vele wachtenden in een rij om het Vin-
centre te betreden. Nooit eerder ston-
den er zoveel fietsen op het naastlig-
gende terrein.
Na de traditioneel rustige maanden ja-
nuari en februari zijn de afgelopen 
paar weken een uitstekend begin van 
het toeristisch seizoen geweest, met 
voor het Vincentre de beste maand 
maart ooit en dit museumweekend 
het drukste weekend ooit. 

Simone van der Heiden, Directeur 
Vincentre zegt: Dankzij de professio-
nele inzet van diverse vrijwilligers 

heeft het Vincentre weer veel lof toe-
gezwaaid gekregen. De dienstdoende 
vrijwilligers hadden niet kunnen ver-
moeden dat het zo druk zou worden, 
met lange wachtrijen aan de kassa. De 
zondag begon ook nog met de ont-
vangst van een Deense en Amerikaan-
se touroperator. Gidsen met Deense 
tolken gingen vervolgens nog op pad 
door het dorp, langs de vele Van Gogh 
lokaties. 

Tevens zijn er heel veel kinderen dit 
weekend ontvangen, die allen met de 
speciale Vincentre speurtocht op on-
derzoek gingen door het museum.

Een kennismaking
Afgelopen donderdag organiseerde het Waterschap De Dommel bij APS een in-
loopbijeenkomst voor belangstellenden voor de herinrichting van de Kleine Dom-
mel. Er was een ruimte ingericht met voorlichtingsmateriaal en ook een drankje 
en een hapje. Zag er goed uit.
Omdat ik daar niemand kende, liep ik maar wat rond tot ik in een hoek van de 
zaal terecht kwam bij een corpulente heer die aan zijn gespreksgenoot luid duide-
lijk maakte, terwijl hij een streep over een kaart trok: “En hier komt de ruit en dat 
is heel goed, maar dat is nog niet genoeg, er moet hier ook nog een weg komen,” en 
hij trok nog een streep van Opwetten door het Broek naar Gerwen. Dat vond ik 
nogal boud en omdat je op zo’n bijeenkomst altijd mee mag praten, vroeg ik waar 
die weg dan wel voor nodig was.
“Wie ben jij dan?”
“Louis Bressers, aangenaam” en ik gaf hem een hand.
“Van den Boomen. En namens wie ben je hier?”
“Nou gewoon voor mezelf, als belangstellende. Maar waarom moet die weg daar 
komen?”
“Dat is goed voor Nuenen.”
“Voor wie in Nuenen dan wel?” vroeg ik.
“Nou, ik kan aan je haar wel zien dat jij van de natuur bent, vogeltjes en zo!”
“……?” 
“Je bent natuurlijk ook tegen de vooruitgang. Je hebt zeker ook geen iPad en je bent 
zeker ook tegen vliegtuigen en auto’s!!”
Ik probeerde nog een verband te leggen tussen een weg door het Broek en een iPad, 
maar…
“Waar woon je eigenlijk?”
“Op Refeling. Hoezo?”
“Dan zul je wel blij zijn dat je daar mag wonen. Weet je wel hoeveel natuur er ver-
nield is om jouw huis daar te bouwen?’
“Nee, hoezo?”
“Nou, daar was eerst bos en hei en dat is allemaal omgedaan, maar ja, anders 
had jij daar niet kunnen wonen”. 
Nou weet ik toevallig heel goed dat Refeling al eeuwenlang een landbouwgebied 
was en dat er voor de bouw van het nieuwe Refeling geen bos of hei verloren is ge-
gaan. Ik heb daar nog eens een boek over geschreven.
“En waar woonde je eerst?”
“In de Beekstraat, daar ben ik geboren”.
“Dan heb je zeker veel geld gebeurd toen je je huis verkocht hebt. Maar ik kan met 
jou niet praten. Met domme mensen wil ik niet praten!!”.
En hij draaide zich om, om met een slimmer iemand zijn gesprek voort te zetten.
Nu draag ik de natuur inderdaad een warm hart toe, dus ik voel er niets voor om 
varkens of andere beesten te beledigen. Anders had hier nu een passende vergelij-
king gestaan.
En ik liep ook weer verder en trof een bekende, aan wie ik vroeg met wie ik nu ei-
genlijk gesproken had.
“Die? Dat is Tom van den Boomen, het nieuwe raadslid voor het CDA.”
Tja.

Louis Bressers, Waterhoenhof 2, Nuenen.

De vakjury en de prijswinnaars van Paas-Art 2013, van links naar rechts: Winny 
Muller van Galerie de Kei, Eva Sanders Jonsson, Nellie van Kemenade, Roxanne 
Swan, Willie van Schie en Ton Sommen. De eerste prijswinnaar, Jan van de Ven, 
was niet aanwezig.

kleurenpalet, waarover Vincent van 
Gogh in zijn Nuenense periode de be-
schikking had. Het resultaat: een 
kleurrijk mozaïek van herkenbare Nu-
enense personen en locaties. Deze 
kleine schilderijtjes waren tijdens de 
expositie te koop en brachten samen    
€ 1.300,- op Een groot succes. De op-
brengst is volledig bestemd voor arme 
ouderen in Moldavië. 

Wat gaat de ruit rond 
Eindhoven ons brengen?
De aanleg van deze weg gaat ongeveer 870 miljoen kosten. Iedereen kan op 
z’n sokken aanvoelen dat de daadwerkelijke kosten flink hoger zullen wor-
den. We moeten ons goed realiseren dat dit bedrag letterlijk betekent dat de 
SRE gemeenten straks een keuze moeten gaan maken; of men kiest voor de 
Ruit, waarvan nog steeds Nut en Noodzaak niet zijn aangetoond, en waarbij 
men de natuur onherstelbaar beschadigt.

De Rijksoverheid stelt 254 miljoen ter 
beschikking. De provinciale overheid 
stelt dat de weg ongeveer 870 miljoen 
gaat kosten. 
SRE gaat 112,5 miljoen bijdragen (dit 
komt ook uit de pot van de gemeen-
ten).
De gemeenten in het SRE gebied zul-
len 50 miljoen euro bij moeten passen. 
Ook het Waterschap Dommel en Aa 
en Maas gaan een flinke bijdrage leve-
ren aan dit project. Jawel, ook de wa-
terschappen gaan geld uitgeven aan 
asfalt.
Dit betekent dat er niet alleen via ge-
meentelijke heffingen aan de Ruit 
wordt mee betaald maar ook door 
middel van heffingen die het water-
schap oplegt. Hiermee gaat het Wa-
terschap zijn wettelijke taak te buiten 
(u kunt hier bij uw aanslag bezwaar te-
gen maken). 

Elke gemeente zal flink gaan bijdragen 
aan de Ruit. Per inwoner ongeveer € 
170,= per persoon, jong en oud.
Dit betekent o.a. voor Geldrop/Mier-
lo; € 6.400.000,00, Nuenen/Gerwen en 
Nederwetten; € 3.700.000,00 en Laar-
beek € 3.600.000,00.
Bronnen zijn de begrotingen van de 
diverse gemeenten en publicaties van 
provincie en regionale bladen.
Wat gaat dit nu voor u en uw gemeen-
te betekenen.
De kaasschaaf techniek van overal een 
beetje op bezuinigen is afgelopen. Er 
zullen nu voorzieningen in zijn geheel 
gaan verdwijnen.

•	 Subsidies	 voor	 verenigingen	 zullen	
omlaag gaan of helemaal stoppen. 

Het verenigingsleven zal nog meer 
op een laag pitje komen te staan.

•	 OZB	 gaat	 verder	 omhoog.	 U	 bent	
per maand nog meer kwijt. In som-
mige	plaatsen	zal	de	OZB	met	mini-
maal 50% gaan stijgen. Anderen 
waarschijnlijk nog meer.

•	 Waterschapsheffingen	 gaan	 om-
hoog. Onacceptabel om Water-
schapsgelden te gebruiken voor as-
falt.

•	 Investeringen	 om	 gemeentelijke	
voorzieningen op peil te houden zul-
len omlaag gaan of gaan stoppen. 
Gemeenschapshuizen, ontmoe-
tingscentra, bibliotheken etc. zullen 
moeten gaan sluiten.

•	 Lokale	wegen	zullen	minder	onder-
houd krijgen.

•	 Er	komen	minder	voorzieningen	bij	
evenementen.

•	 Het	 toeristisch	 programma	 gaat	 op	
een lager pitje.

•	 Er	wordt	verder	bezuinigd	op	onder-
houd in de gemeentelijke groen-
voorziening.

Actiecomité Landelijk Laarbeek 

Het Klooster
Groot spektakel 
Meezingen met 
Volendam
Na de succesvolle musical nu alle hits 
uit Volendam in een groots meezing-
spektakel! Een feest der herkenning en 
een heerlijke theateravond voor iedere 
muziekliefhebber. Met alle topsongs 
van de grootste Volendamse artiesten: 
Mon amour, Ik hou van jou, Sailin’ 
home, Als de morgen is gekomen, Kijk 
omhoog, Rosanne e.v.a. en wat is er 
fijner om lekker mee te zingen met 
een 4-koppige live band en meerdere 
zangers/zangeressen?
Vrijdag 19 april aanvang 20.15 uur. 
Toegangskaarten kosten € 23,00 inclu-
sief een pauzedrankje. Kaarten kun-
nen worden besteld via www.het-
klooster.org. Telefonisch reserveren 
kan ook tijdens kantooruren via de re-
serveerlijn tel. 040 -284 33 99.

Cowboy    
Billie Boem in   
Het Klooster
Cowboy Billie Boem speelt de voor-
stelling ‘Spinnetje’, een fris en opge-
wekt theaterprogramma voor kinde-
ren van 2 tot 5 jaar. Er worden kleine 
verhaaltjes verteld en veel liedjes ge-
speeld, ook wel de lieve liedjes van 
Cowboy Billie Boem genoemd.
Als decor wordt een multifunctioneel 
schimmendoek en primair kleuren 
lichtspel gebruikt. De voorstelling is 
een interactief samenspel tussen de 
spelers enerzijds en de kinderen en de 
ouders anderzijds: samen zingen, be-
wegen, lachen en verwonderen, kort-
om: samen genieten!
Woensdag 17 april aanvang 14.30 uur. 
Toegangskaarten kosten € 9,00. Kaar-
ten kunnen worden besteld via www.
hetklooster.org. Telefonisch reserve-
ren kan ook tijdens kantooruren via de 
reserveerlijn tel. 040 -284 33 99.

Sam’s Kledingactie
De kledinginzameling vindt  plaats 
op zaterdag 20 april van 10.00 uur 
tot 12.30 uur op het kerkplein voor 
de H. Clemenskerk.

Gelukkig zijn er nog veel mensen in 
Nuenen en omgeving die graag bereid 
zijn om een helpende hand uit te steken 
naar hen die echt in nood zitten. Men-
sen die daarvoor hun kleding, die ze 
niet meer nodig hebben, graag afstaan 
aan Sam’s Kledingactie. En zij mogen er 
ten volle van overtuigd zijn dat de op-
brengst van de kleding ten goede komt 
van noodhulpprojecten van Mensen in 
Nood wereldwijd; overal waar mensen 
het slachtoffer zijn van oorlog, natuur-
rampen, honger en onderdrukking. De 
MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede) 
en	 ZWO	 (Zending	 Werelddiaconaat	
Ontwikkelingssamenwerking) groepen 
in Nuenen bedanken u voor het afstaan 
van uw kleding.

Heemkunde 
Nuenen in de 
toekomst
Onder leiding van prof. dr. Arnoud-
Jan Bijsterveld zal op donderdagavond 
18 april een discussie plaatsvinden 
over de rol die heemkundekring De 
Drijehornick kan en moet spelen bij 
het in stand houden van het cultureel 
erfgoed in Nuenen.
Bijsterveld	 is	 hoogleraar	 aan	 de	Uni-
versiteit Tilburg en doceert onder an-
dere regionale geschiedenis in Bra-
bant. Na een korte inleiding zullen 
bijvoorbeeld vragen aan de orde ko-
men over geschikte taken voor de 
heemkundekring, die uit vrijwilligers 
bestaat, of over de inzet van moderne 
massamedia om onderzoeksresultaten 
openbaar te maken. Belangstellenden 
kunnen op donderdag 18 april vanaf 
20.00 uur. (zaal open 19.40 uur.) deze 
avond bijwonen en deelnemen aan de 
discussie in de bibliotheek Dommel-
dal, Vincent van Goghplein 97.
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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"

Donderdag 18 april
20.00 uur 

discussie toekomst heemkunde
Bibliotheek Nuenen

Vrijdag 12 april 
Kienen in Dorpshuis aan de 

Grotenhof Lieshout

Vrijdag 12 april 
14.00 uur

Lezing Social Media
Scarabee

Elke maandag 
19.30 uur, Kienen in Gerwen

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

Jo van Dijkhof

Donderdag 11 april 
lezing Stichting De Vrienden 

van Vincent Van Gogh & Nuenen

Dinsdag 16 april
13.30-15.30 uur

Tekenen en schilderen
Jo van Dijkhof

Vrijdag 12 april 
19.00 uur

VIP Veiling tbv KWF kankerbestrijding
Ruyters voor Ruiters

Zondag 14 april
13.30 uur

Ierse muziek op Weverkeshof

Vrijdag 12 april
10.00-12.00 uur werkcafé 

Christina Beelen 
lezing over budgetbeheer

Sportlaan 12

Donderdag 18 april 
19.30-22.00 uur 

Workshop social Media 
De Bongerd Breugel

Wandelen met WSV 
op zondag 09.00 uur + 
woensdag 19.00 uur

parkeerplaats aan de vijverzijde
bij het gemeentehuis

Zaterdag 13-april
11.00-16.00 uur 

Hobby-informatiemarkt KBO 
Lieshoutse Dorpshuis

Vrijdag 12 + zat. 13 + zondag 14 april
14.30 of 19.00 uur

Musical Monstertaart door Kapsones
Het Klooster

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Donderdag 11 april 
14.00-16.00 uur

optreden van “the oldtimers”
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 + donderdag
19.30 uur

Bridge
Jo van Dijkhof

Zaterdag 20 april 
21.00-02.00 uur

The Best Real Soul Disco Party 
Het Klooster

Zondag 21 april
12.00 uur-17.00 uur 

Meidenmiddag in de jongerenhuiskamer

Zaterdag 20 april
13.30-17.00 uur Quilttentoonstelling
20.00 uur Vocaal ensemble Marcando

Regenboogkerk aan de Sportlaan

Zondag 21 april 
Muziekfestival Primavera

Park Nuenen

Woensdag 24 april
14.00-17.00 uur

Rikken 
Jo van Dijkhof

Donderdag 25 april
18.00 uur

Lente&Netwerkfestijn om de lente te vieren
Stein Keuken

Zaterdag 27 april
11.00 uur

Burgemeester Maarten Houben 
leest voor in de Bibliotheek Nuenen

 Dinsdag 23 april
19.30 uur

Lets Ontmoetingsavond 
Dorpsboerderij Weverkeshof

Zondag 21 april
10.30 tot 17.00 uur

Lentedag op De Walburg

Zondag 21 april 
08.30-15.30 uur

Kofferbakverkoop Gerwen
Gildeterrein Lankveld 10 Gerwen
www.kofferbakverkoop-gerwen.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 13 april 18.30 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, Vormselvoorbe-
reiding, voorgangers  pastor J. Vosse-
naar en past.werker J. Deckers.
Zondag 14 april 09.30 uur: Woord en 
Communiedienst, volkszang, voor-
ganger Mevr. M. Habraken.
Zondag 14 april 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, parochiekoor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en mevr. M. Ha-
braken.

Misintenties
Zaterdag 13 april 18.30 uur: Sjaak 
Dogge; overleden ouders Geenen-
Knapen en grootouders.
Zondag 14 april 09.30 uur: overleden 
ouders Verheijden-Saris en Corrie van 
de Crommert-Verheijden.
Zondag 14 april 11.00 uur: Lajos van 
der Bij; Tiny de Greef-Smulders; Louis 
van der Linden;
Liny van der Leegte-Gerritse; Sjef van 
Nunen; Piet Roijakkers; Wim en Ton-
ny de Vries-van der Linden; Tijn en Jo 
Smits-Kuijten; Christ van de Donk; 
Piet van Heijst; overleden ouders Ten 
Eikelder en Jacqueline; Kees en Con-
stant van Dongen.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 14 april, 10.00 uur. Voorgan-
ger: ds. K. Eldering uit Velp. Er is kin-
dernevendienst. Collecte voor het dia-
conaal werk in Nuenen. 
Maandag 15 april: laatste keer Carrou-
sel van Compassie, dit keer in Best. 
Woensdag 17 april: de laatste film-
avond met de film ‘The reader’. 
Donderdag 18 april: Open Huis met 
koffie en thee en vooral: ontmoeting. 
Voor meer informatie: zie de website.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 14 april 10.30 uur: Eucharis-
tie, Eerste Communieviering, kinder-
koor Nuenen, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Piet Coolen; Piet Renders; Ilse Ren-
ders.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 14 april 11.00 uur: Eucharis-
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  Liesbeth: "Zullen wij Ž Ž n dag ruilen?"  
                                   
   
 Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar leven, nemen wij 

afscheid van mijn lieve echtgenote, onze moeder, schoonmoeder en oma 
 

   
   

 Maria Elisabeth van den Heuvel-Nelissen  

   
 Juffrouw Liesbeth  

   
 echtgenote van  

   
 Martien van den Heuvel  

   
   
 * Horst, 25 maart 1936                                         Best, 7 april 2013  
   
   
     

 Best:  Martien van den Heuvel 
    
 Best:  Frans-Joseph van den Heuvel 
    
 Geffen:  Anita van den Heuvel  
   Rodney, Na• ri, Simone  
    
 Amsterdam:  Maartje van den Heuvel  

Bastiaan van Merwijk 
   Roan, Igor 
    
 

 

   
   
 Hartenvier 37, 5683 DT Best  
   
 De afscheidsbijeenkomst voor Liesbeth wordt gehouden op vrijdag 12 april om 

9.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven. 
 
Samenkomst in de ontvangstruimte van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. Na afloop is er een samenzijn in de koffiekamer. 
 
U kunt persoonlijk afscheid nemen van Liesbeth in het uitvaartcentrum van 
crematorium Rijtackers, op donderdag 11 april van 19.00 tot 19.45 uur. 
 

 

 
 

 
N.B. Bovenstaande afdruk is gŽ Ž n drukproef, maar benadert de lay-out van de gedrukte rouwbrief. 
8 april 2013, voor akkoord: 
 

Per 1 april Parochie H. Kruis

Parochies Nuenen, Gerwen en Nederwetten  samengevoegd
Zeven jaar geleden zijn de parochies van Nuenen, Gerwen en Nederwetten begonnen met een intensieve vorm van 
samenwerking onder de naam Pastorale Eenheid H. Kruis. Die samenwerking maakte dat de drie bestaande paro-
chies steeds verder naar elkaar toe zijn gegroeid. Werkgroepen en vrijwilligers weten elkaar steeds beter te vinden 
en maken gebruik van elkaars sterke kanten. 

tieviering, Trio VDOD, voorganger 
pastor F.  Groot.

Misintenties
Harrie de Groot; Cisca Geven-v.d. 
Heuvel; Piet de Louw (vanwege ver-
jaardag); Mien Vermeulen-Timmers; 
Sjef Royakkers (vanwege verjaardag); 
Overleden ouders Royakkers, broers 
en zussen; Frans en Anna de Groot-
Vrijaldenhoven en zoon Henk; Overle-
den ouders Marinus Maas en Gerarda 
Maas-Smits; Harrie en Jo Raaijma-
kers-Keijzers.

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 11 april: 17.30 Lof; 18.30 
H. Mis: H. Leo I, paus en kerkleraar. 
Vrijdag 12 april: 7.15 H. Mis.  
Zaterdag 13 april: 8.30 H. Mis: H. Her-
menegildus, martelaar.  
Zondag 14 april: 10.30 gezongen 
Hoogmis. Tweede zondag na Pasen; 
zondag van de Goede Herder. 
Maandag 15 april. Kloosterstilte.   
Dinsdag 16 april 18.30 H. Mis.   
Woensdag 10 april: 7.15 H. Mis. Ge-
dachtenis H. Anicetus, paus en marte-
laar. 
De geschiedenis van de kerk vanaf be-
gin 15de eeuw staat op www.kerken-
indepeel.sre.nl.

Het bisdom heeft intussen het beleid 
ontwikkeld dat kleinere parochies 
moeten fuseren tot grotere. In dat ver-
band heeft het Parochiebestuur van de 
Pastorale Eenheid H. Kruis – na over-
leg met de Pastoraatsgroep, de Klank-
bordgroep in Nederwetten en het Pa-
rochieoverleg in Gerwen – de bisschop 
voorgesteld om de parochies van Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten samen 
te voegen. Daarop heeft de bisschop, 
mgr. Hurkmans, besloten om per 1 
april van dit jaar een nieuwe parochie 
op te richten onder de naam H. Kruis, 
als een fusie van de drie bestaande pa-
rochies in genoemde dorpen. 

De huidige pastores zijn herbenoemd 
in de nieuwe Parochie H. Kruis. De 
drie parochiekerken blijven open en 
het eigen karakter van elke geloofsge-
meenschap wordt zoveel mogelijk ge-
handhaafd. Voor de kerkgangers en 

anderen die een beroep doen op de 
parochie zal er weinig veranderen. De 
Parochie is blij dat de bisschop deze 
ontwikkeling formeel bekrachtigd 
heeft. Ze hopen en verwachten dat ze 

met deze nieuwe parochie tot een goe-
de en blijvende presentie kunnen ko-
men van de R.K.-kerk in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. Voor meer 
informatie: www.parochienuenen.nl.

Parochies Nuenen, 
Gerwen en 

Nederwetten  
samengevoegd

Hobby-informatiemarkt KBO Lieshout
Kunstwerken in het Dorpshuis
Meer dan dertig deelnemers laten tijdens de hobby-informatiemarkt van Senio-
renvereniging KBO/Lieshout hun creaties zien. Dat zijn er meer dan waar de or-
ganisatie op had durven hopen. De Lieshoutse senioren zijn duidelijk actief en 
kunstminnend. Een zeer uiteenlopend scala aan creativiteit is op zaterdag 13 april 
van 11.00 tot 16.00 uur in het Lieshoutse Dorpshuis door het publiek te bewonde-
ren. Van borduurwerk en quilts tot boetseerwerk en keramiek, van aquarellen tot 
fotografie. De toegang is gratis. Kinderen zijn ook van harte welkom. De ingang 
van het Dorpshuis is tijdelijk aan de achterzijde. Bereikbaar via het Kerkhofpad. Er 
is maar een beperkt aantal parkeerplaatsen.
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Zwemmen
Z&PV Nuenen goed 
vertegenwoordigd bij toptoernooi
Afgelopen weekend waren er geen zwemmers van Z&PV Nuenen te zien bij 
de uitzendingen van de NOS over de Swimcup, maar zeker bij de jeugd lie-
ten ze wel van zich spreken. Van donderdag tot en met zondag deden totaal 
20 zwemmers mee aan de PieterCup (jongens en meisjes van 8 t/m 12 jaar), 
de JuniorCup (12 t/m 16 jaar) en de SwimCup (16 jaar en ouder), met als 
resultaat 3 limieten voor de Nederlandse Junioren Kampioenschappen en 
vele persoonlijke records.

Op zaterdag zwommen de jongste jon-
gens en meiden de PieterCup, ver-
noemd naar Pieter van den Hoogen-
band. Chris Verhoeven (2004)  kwam 
bij de jongens uit 2003/2004 tot een 
mooie 3e plaats op de 100m schoolslag. 
Bij de jongens en meiden uit 2001 en 
2002 waren er voor  Milan Meurs en 
Merel Phaff mooie tijden op de 100m 
vrijeslag en 200m wisselslag, waarbij 
Merel op de 200 wissel alweer haar 4e 
limiet voor de NJK van komende juni 
veilig stelde. Met 2.55.56 had ze totaal 
geen moeite met de 3.00.75 die door de 
KNZB gevraagd werd.
 
Een dag later mocht Merel ook aantre-

den bij de JuniorCup en daar greep ze 
limiet nummer 5, op de 100m vlinder-
slag met 1.21.94. Voor Thomas van 
Ekert betekende 1.23.83 op de 100m 
schoolslag dat ook hij in juni naar 
Utrecht mag voor het NJK. Bij het grote 
toernooi (Swimcup) met zeer sterke in-
ternationale zwemmers inclusief Olym-
pisch kampioenen, kwamen er totaal 11 
zwemmers van Nuenen aan de start. 
Mocht je een keer een wedstrijd van de 
zwemmers uit Nuenen willen zien, op 
zaterdag 20 april van 08.00 tot 09.15 
uur en op zondag om 15.30 uur worden 
wedstrijden gezwommen in zwembad 
de Drietip in Nuenen en de toegang is 
gratis.

Thomas en Merel, beiden met het NJK limiet op zak.

Winst in zwemloop      
voor thuisatleet Tom Rademaker   
van Squadro Dolphin ZEROD
Zaterdagavond  7 april vond de 7e zwemloop van Nuenen plaats in en rond De 
Drietip.  Als thuisfavoriet had Tom Rademaker  zich ten doel gesteld de achtste 
zwemloop (500m zwemmen en 5km lopen) te winnen en  twee keer de snelste 
tijd neer te zetten. 
De beoogde voorsprong bij het zwemmen werd echter niet gehaald. Slechts  30 
seconden voorsprong op nummer twee in de wedstrijd, Waldo van Hemert. On-
danks de kou eindigde Rademaker in 24’01, wat achteraf de snelste tijd was bij 
het lopen. De plekken 1,2, 4 en 5 in de kwart zwemloop (1-10) werden bezet door 
atleten van Squadra Dolphin ZEROD. Vincent Böhm won met een indrukwek-
kende tijd van 44’49 (12’00-32’49) de kwart zwemloop. De komende weken wor-
den gebruikt om klaar te zijn voor de triathlons in mei om dan echt diep te kun-
nen gaan.

Korfbal

Voetbal
 

P R O g R A m m A
RKSV NueNeN
Donderdag 11 april 
Nieuw Woensel 8-Nuenen 7  ........ 18.30
Vrijdag 12 april 
Teisterbanders VR1-Nuenen VR1 20.00
Zaterdag 13 april 
UNA/Brinvast-Nuenen  ................. 19.30
Veteranen A-Veteranen B  ............. 16.15
Zondag 14 april  
DESK 2-Nuenen 2  .......................... 12.00
Beerse Boys 4-Nuenen 3  ............... 11.00
Nuenen 4-SBC 4  ............................. 12.00
Nuenen 5-Waalre 3  ........................ 12.00
Bergeijk 4-Nuenen 6  ...................... 12.00
Nuenen 7-RKGSV 4  ...................... 10.00
Essche Boys 4-Nuenen 8  ............... 10.00
Best Vooruit 11-Nuenen 9 ............ 10.00
Nuenen 10-WODAN 15  ............... 10.00
Nuenen 11-UNA-Brinvast 10  ...... 14.00
Nuenen VR1-Schijf VR1  ............... 14.00
Nuenen VR2-RKVVO VR1  .......... 10.00

eMK
Donderdag 11 april 
Geldrop/Houta Bouw 6 - EMK 3 . 18.30
Nederwetten 4 - EMK 5   ............... 18.30
Zaterdag 13 april 
EMK Classics - RKGSV ................. 15.30
WODAN 1 - EMK 1   ..................... 19.30
Zondag 14 april 
LEW 2 - EMK 2   ............................. 11.30
EMK 3 - RKGSV 3   ......................... 11.30
Wilhelmina Boys 7 - EMK 5   ........ 10.00

RKVV NedeRwetteN
Donderdag 11 april
Nederwetten 4 - EMK 5  ................ 18.30
Zaterdag 13 april
Vet.: Geldrop - Nederwetten  ....... 16.15
Zondag 14 april 
Pusphaira 1 - Nederwetten 1  ....... 14.30
Eindhoven 2 - Nederwetten 2  ...... 12.00
Nederwetten 3 - Geldrop 6  .......... 10.00
Nederwetten 4 - Wodan 14  .......... 11.00
DOSL Da 1 - Nederwetten Da1 ... 10.00

KORFBAL NKV NueNeN
Zondag 14 april 2013
NKV 1 - Keizer Karel ...................... 14.30

Nederwetten - EDN’56       2-2
Onder prima omstandigheden ontving Nederwetten zondag het team van 
EDN’56 uit Haghorst. In een bijzonder aantrekkelijke wedstrijd moest 
Nederwetten uiteindelijk de punten delen. 

Nuenen - UDI              2-3
Voor de zesde keer ging Nuenen onderuit op eigen bodem. "We speelden 
veel te slap", vond coach Pierre van den Eeden. "UDI was met name in de 
tweede helft feller in de duels." 

Voor rust waren beide ploegen goed met elkaar in evenwicht. In de 33e minuut 
opende UDI'19 bij een hoekschop de score. Mark van de Meulenhof kopte raak, 
0-1. Kort daarna bracht Rick Wijnen Nuenen op gelijke hoogte, maar door een 
goed uitgespeelde counter, afgerond door Tim Wolf, kon UDI'19 toch met een 
voorsprong gaan rusten, 1-2.
In de 64e minuut krikten de bezoekers uit Uden door een doelpunt van Bas van 
de Berk de score op naar 1-3. Richard van Malten bracht de spanning terug, 2-3. 
Invaller Gideon Pieschel kreeg nog een kans op de gelijkmaker, maar die bleef uit.

Wereldtitel Bart Beks
Bart Beks uit Nuenen heeft afgelopen week tijdens de ITF Seniors Tennis World 
Championships met zijn dubbel partner Marcus Hilpert de wereldtitel Heren 
Dubbel op zijn naam geschreven. In het enkelspel veroverde hij de zilveren me-
daille. In de eerste week werd hij met het Nederlands team bij de wereldkampi-
oenschappen voor landenteams eveneens wereldkampioen.

Bart Beks (r) en Marcus Hilpert.

Tennis

Woenselse Boys - EmK   2-1
EmK begon niet erg gelukkig aan de wedstrijd. In de 13e minuut liet een 
EmK verdediger zich aftroeven en de winnaar van het duel had een vrije 
doorgang naar het EmK doel: hij liet de EmK doelman kansloos en zette de 
Boys op 1-0. 

EMK speler Eric Ribot zag enkele mi-
nuten later zijn schot voorlangs het 
Woenselse Boys doel gaan. Ruud Bijs-
terveld zag in de 22e minuut een schot 
gestopt door de Woenselse Boys doel-
man. In de 38e minuut schoot Sjef 
Sanders de bal naast het Woenselse 
Boys doel. 
EMK was in de 2e helft feller dan in de 
eerste en wist de tegenstander op hun 
helft vast te zetten. In de 51e minuut 
was het Christian Messerschmidt die 
de doelman testte, echter met een te 
slap schot. Ruud Bijsterveld werd in de 
61e minuut diep gestuurd en hij wist 

de Woenselse Boys doelman te passe-
ren, 1-1. EMK kreeg daarna al snel 
weer een tegenvaller te verwerken: 
EMK doelman Cuppen kon in de 71e 
minuut een vrije trap van de Woensel-
se Boys niet onder controle krijgen en 
de afvallende bal werd van dichtbij in-
geschoten, 2-1. EMK kreeg na deze 
achterstand nog twee prima kansen 
op de gelijkmaker. In de 82e minuut 
belandde een kopbal van Ruud Bijs-
terveld op de lat. Enkele minuten later 
schoot dezelfde speler een voorzet 
vanaf rechts hoog over het Woenselse 
Boys doel. 

Richard van Malten (nr 3) bracht met 2-3 voor Nuenen, de spanning terug. 

De 1-0 score door Niek Evers in de 14e 
minuut na een prima dieptepass van 
Giel van Korven was slechts een ma-
gere afspiegeling van de werkelijke 
verhoudingen. Een bal van Giel van 
Korven op de lat en enkele ballen ra-
kelings langs de paal voorkwamen een 
grotere voorsprong. Ook in de tweede 
helft kreeg Nederwetten een groot 
aantal mogelijkheden om de voor-
sprong verder uit te bouwen maar het 
was EDN dat in de 58e minuut via 
Thijs Claassen de 1-1 scoorde. Neder-
wetten stroopte de mouwen nog eens 
op en dat resulteerde in de 70e minuut 

in 2-1 na een rush van Pieter Donkers 
op de rechterflank die een loepzuivere 
voorzet afleverde op Willem van Rooij 
die de bal voortreffelijk tegendraads 
inkopte. Gezien de gehele wedstrijd 
verdiende Nederwetten de drie pun-
ten maar in de 81e minuut strafte San-
der van Dijck een misverstand in de 
Wettense verdediging genadeloos af. 
2-2.  Nederwetten zal nog hard moe-
ten werken om de beoogde promotie 
te bewerkstelligen. Volgende week 
staat de uitwedstrijd tegen Pusphaira 
op het programma en daar moeten de 
punten gehaald worden.

De kangoeroe klub zoekt nieuwe leden
Nuenense Korfbal Vereniging NKV heeft afgelopen zaterdag een inlooptraining 
georganiseerd voor nieuwe leden in de leeftijd van 3-6 jaar. Bij de ‘kangoeroe 
klub’ wordt op een speelse manier kennis gemaakt met sport.  Het plezier in het 
spel staat daarbij centraal. Iedere zaterdagochtend traint deze groep van 10.00 
tot 11.00 uur op het kunstgras van NKV. Nieuwe leden zijn altijd welkom en mo-
gen 4x gratis meetrainen! Dus kom kijken op zaterdag en doe mee! Op woensdag 
24 april van 14.00 tot 16.00 uur organiseert NKV voor jeugdleden van 6 tot 12 
jaar en hun vrienden een levend monopoly. Wil je meedoen? Kom naar de korf-
balvelden aan het Wettenseind. Meer info op nkvkorfbal.nl

Runnersclub 
Lieshout loopt warm 
voor 26e Oranjeloop
Zondag 28 april organiseert Run-
nersclub Lieshout de 26e Oranje-
loop tijdens haar 25-jarig bestaan.

Vorig jaar stond voor het eerst de ouder-
kindloop op het programma. Dit onder-
deel keert terug in een iets gewijzigde 
vorm. Daarna volgt de Oranjeloop over 
verschillende afstanden te weten: de 
5-10-15 km en de halve marathon. Meer 
informatie is te vinden op onze site: www.
runnersclublieshout.nl. Voorinschrijven 
kan op www.inschrijven.nl  tot en met 
woensdag 24 april. Het e-mail adres voor  
vragen is: oranjeloop@hotmail.nl.

7e editie van de 
Adventure Store 
wandeltocht 
Op zondag 14 april wordt de 7e edi-
tie van de Adventure Store wandel-
tocht gehouden. De wandeltocht 
met start vanaf 8.00 uur tot 14.00 
uur eindigt ook weer in de winkel 
van de Adventure Store aan de Kas-
tanjehoutstraat 3 te mierlo-Hout. 

De wandeltocht gaat door de prachtige 
natuur van onder andere de Strabrecht-
se Heide en natuurgebied het Goor, 
maar ook door Brandevoort met de 
mooie architectuur. De afstanden vari-
eren van 5 km t/m 35 km. Tijdens de 
wandeltocht is de winkel voor iedereen 
geopend en zijn er diverse demonstra-
ties en mooie acties van leveranciers. 
Voor meer info betreffende de wandel-
tocht www.adventure-store.nl.



AEG 
WASMACHINE
LAVAMAT 54870
• 1400 toeren
• Uitgestelde start

WHIRLPOOL 
TAFELMODEL KOELER ARC103
• 128 liter inhoud
• Praktische indeling

INBOUW

ENERGIEKLASSE A+ENERGIEKLASSE A+

AEG
VOLLEDIG
GEÏNTEGREERDE AFWAS-
MACHINE FAVORIT 55002VIOP
• Startuitstel
• 5 programma’s

ZANUSSI 
CONDENSDROGER ZTE275
• Startuitstel 
• Elektronische vochtmeting

VULGEWICHT 6KG

ENERGIEKLASSE C

15% VOORDEEL
429,-

365,50

15% VOORDEEL
229,-

194,65
15% VOORDEEL

549,-

466,65

15% VOORDEEL
339,-

288,15

WHIRLPOOL 
KOEL-/VRIESKAST
WBE34142W
• Inhoud koel-gedeelte

226 liter
• Inhoud vries-gedeelte

113 liter
• Met vriesladen en

glazen legplateau’s

15% VOORDEEL
429,-

364,65
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glazen legplateau’s

De Harense Smid in Haren 
sinds 2003 Hofl everancier 

Nuenen, Duivendijk 5

www.harensesmid.nl
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