
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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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Truien van 
de breikamer 
naar Nepal

Carnaval 
2013: 
vrijwilligers 
bedankt

Uitstapje 
met de 
Luchthappers

Uw plezier, onze zorg
0492 - 52 80 30
Buitendijk 1b, 5705 CD Helmond
info@caravanservicehelmond.nl
www.caravanservicehelmond.nl
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Zand naar de woestijn 
brengen...
Niet veel mensen zullen zo gek zijn om zand naar de woestijn te brengen. 
Andersom wel. Want de meeste woestijnen zijn alles behalve saai: de geo-
logische geschiedenis van de wereld ligt er voor het oprapen in alle denk-
bare kleuren prachtig zand.

De Nuenense kunstenares Elvira Wer-
sche, van geboorte Duitse, lijkt wél zo 
gek met haar nieuwste project. Zij gaat, 
op uitnodiging van de Emir van Shar-
jah, een kunstproject van zand maken 
in zijn Museum voor Islamitische Be-
schaving. Dat museum is een 500 meter 
lange voormalig overdekte souk (markt) 
in Sharjah, een van de Verenigde Arabi-
sche Emiraten vlak bij Dubai. Waar 
enige jaren geleden nog een oosterse 
markt voor vis, kruiden en tapijten was, 
komt in februari 2013 haar elfde zand-
project tot stand.
Elvira is inmiddels wereldberoemd met 
haar kunstwerken. Tien jaar geleden 
maakte zij haar eerste project met zand 
in de Cacaofabriek in Helmond. Vorige 
jaar was haar werk te zien in het MAD 
museum in New York in een tentoon-
stelling over het gebruik van vuil, stof 
en zand in de kunst. Ook in Nederland 
was haar werk te zien. In de grote hal 
van het Museum voor Oudheden in 
Leiden vormde de Egyptische tempel 
van Taffeh het decor voor haar grootste 
Weltensand project tot nu toe. Met een 
klein team vrijwilligers werkte zij daar 
een maand aan het kunstwerk van ruim 
8 bij 8 meter. Bewonderaars van het 
werk van Elvira konden de totstandko-
ming ervan volgen via de webcam.

Hoe maakt Elvira nu van ‘gewoon’ zand 
zo iets bijzonders dat je er uren naar 
kan blijven kijken en er telkens weer 
nieuwe ontdekkingen in doet? Zand is 
niet zo gewoon. We kennen het in al 
zijn verscheidenheid in structuur en 
kleur. Elvira werkt alleen met puur 

zand. Zij voegt er niets aan toe. Het 
enige wat zij er mee doet is het zodanig 
in een vijzel vermalen dat het via een 
zeefje op de vloer is te strooien. Het 
zand wordt daar zeker niet aan vastge-
lijmd en het is dus raadzaam de wind 
buiten te houden...
Het ontwerp en uitvoering van ieder 
project is uniek. Elvira bereidt dat 
nauwkeurig voor. Zij maakt geometri-
sche patronen die geïnspireerd zijn op 
de mathematische tegelstructuren op 
huizen en moskeeën in het Midden 
Oosten. Niet verwonderlijk dat de Emir 
van Sharjah haar werk eens dicht bij 
huis wil kunnen ervaren.

De volgers en fans van Elvira brengen 
van hun reizen zand mee van over de 
hele wereld. In haar atelier koestert El-
vira haar zandverzameling die zij Sam-
mlung Weltensand noemt. Er komt zo 
veel werk kijken bij het realiseren en 
organiseren van een project, dat er een 
stichting in het leven is geroepen om 
haar daarbij te helpen. Die stichting 
heet Stichting Sammlung Weltensand 
en heeft ook tot doel haar werk te pro-
moten. Meer hierover op www.wel-
tensand.com.

Als u zelf zand tegenkomt dat u bijzon-
der genoeg vindt om binnenkort in een 
museum tentoon te stellen dan begrijpt 
u dat Elvira dat graag van u toegestuurd 
krijgt. Een drinkwater flesje of boter-
hamzakje is snel met zand gevuld en 
daarbij een briefje met daarop waar ter 
wereld u dit zand vond, vormt de basis 
voor Elvira’s  kunst in de toekomst.

Kunstproject van zand van Elvira Welsche.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Varkenshoofd en 
berenpak
Door Elwien Bibbe

Een endje verderop staat een kerst-
boom met ballen. Jou hoef ik niet meer 
te versieren, krijgt hij regelmatig naar 

zijn hoofd. Of waar is je piek? Het fou-
te pak dus. En zo is het altijd wa!
Ik was al bij d’n Aftrap in de tienertent 

Ik moet de sneeuw even van me afkloppen als ik zaterdagavond Schafrath binnenloop. 
Een vrolijke dame in dito jurk, vraagt vooroverbuigend naar een man met een vrien-
delijk varkenshoofd, had jij niet vorig jaar een berenpak aan? En dat openingszinnetje 
moet ik onthouden. Niet dat ik daar in Schafrath verder iets aan heb. Want op de 
opkamer staat ‘t Enoodje te toeteren en ik kom ongeveer een meter ver. Maar dat is 
precies ver genoeg om een aantal 'bekenden' onder hun outfit te ontdekken..... Had jij 
niet vorig jaar een elfenjurkje aan, probeer ik nog... Of was jij toen die banaan...?

die morgen, dus al vroeg op reep. En 
dat is nieuw voor mij, want normaal 
ben ik niet zo vroeg uit de veren te krij-
gen na Skôn Vrouwkes. Nu is die Af-
trap ook nieuw. De sleuteloverdracht 
dit jaar in de tienertent is in een nieuw 
jasje gestoken, liet ik me vertellen. En 
het inleveren van de sleutels zal ook 
niet meer in het gemeentehuis plaats 
vinden. De sleutelcommissie denkt nog 
na over een nieuwe invulling. Ach ja.  
Met de komst van een nieuwe burge-
meester houden sommige tradities op 
en komen er nieuwe voor in de plaats. 
Dus nu dus die Aftrap om 11.11 in de 
tent. Met veel getoeter er voor en een 
optreden van niet minder Django 
Wagner erna! Van maar liefst 7 prinsen 
moest afscheid genomen worden. En 
aan maar liefst 6 prinsen en 1 prinses 

mocht burgemeester Houben in zijn 
nog nieuw ogende kiel de sleutels over-
handigen. Niet alleen aan Heppie, maar 
ook aan sJooosje en Vurieus, de jeugd-
prinsen Sven en  Zaai en Prinses Pro-
millia. Ook Prins Bois van de Gerwense 
Stemkes kreeg er een, een steeksleutel, 
nummer 13 wel te verstaan.  Passend 
bij de hamer waarmee hij over de 
Stemkes zwaait! Tot de klippelverbran-
ding is Nuenen c.a. in handen van de 
gezamenlijk prinsen.

Onze burgemeester mag dan niet meer 
zoveel onderscheidingen uitreiken, 
maar dat belette de Dwersklippels niet 
hem er ééntje om te hangen. Maarten 
Houben is tot lid van Club111 verko-
zen en ja, daar hoort een onderschei-
ding bij!

NLdoet zoekt nog 
klussers
Kijk op www.nldoet.nl/nldoet/klus zoe-
ken/ voor het actuele klussenoverzicht 
in Nuenen. Voor de Nuenense klussen 
worden nog vrijwilligers gezocht.

Country dansen in 
Mariahout
Carnaval weer overleefd en zin in een 
avond lekker dansen? Komende zater-
dagavond 16 februari is er weer de 
maandelijkse Country Dance Party op 
CD muziek in de zaal van het Buurt-
huis in Mariahout. 
Alle populaire line- en partnerdansen 
worden zoals altijd keurig achter el-
kaar gezet door Country-DJ Henk. De 
nadruk ligt hierbij op echte country 
muziek. Volop genieten dus. 

Tot ziens op zaterdagavond 16 februari 
bij The Black Longhorn. Aanvang is 
20.00 uur. Buurthuis, Bernadettestraat 
43, Mariahout. Telefonische info: 
0499-422088. www.blacklonghorn.nl 
of email: info@blacklonghorn.nl.

Zaterdag 23 februari aan-
staande kunt u de Oosten-
rijkse Après Ski sfeer proe-
ven bij Auberge Vincent aan 
het Park 69  vanaf 20.00 uur 
in Nuenen. 

De muziek wordt dan ver-
zorgd door de Nünentaler 
Schürzenjäger. Deze Nuenen-
se band zorgt altijd voor Me-
ga-Stimmung. Zij hebben hun 
inspiratie opgedaan in Oos-
tenrijk en bij de enige echte 
Münchener Bierfeesten. 

De Nünentaler Schürzenjäger 
zorgen voor een perfecte mix 
van Duitstalige Schlagers en 
après-ski hits en Nederlandse 
en Engelse hits. 

Après Ski met de  
“Nunentaler Schürzenjäger”  
in Parkhotel Auberge Vincent

Bar van Gogh 30 jaar
1983 - 2013

Op zaterdag 16 februari a.s. zal het 30 jaar 
geleden zijn dat Eric Hendrix de 
van Goghbar overnam.

De langstzittende kastelein van Nuenen 
gaat hier op gepaste wijze een feestje 
van maken.

Opgeluisterd door het muziekduo 
“aMeeZing2” zal het weer een gezellige 
avond worden in “Bar van Gogh”, 
waar ook al 30 jaar Bavaria 
bier getapt wordt. 

De avond begint om 20.30 uur. 
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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SERVICEPUNT
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, telefoonnummer: (040) 283 16 75
Inloop: op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 
uur.
•	 spreekuur	consulenten:	09.00	tot	11.00	uur
•	 telefonische	bereikbaarheid	balie:	08.30	tot	16.00	uur

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

COLLECTE
In	de	week	van	17-23	februari	 	 t/m	2013	wordt	gecollecteerd	door	
Amnesty International.

KOOPZONDAG
Het	college	van	B	en	W	heeft	zondag	17	februari	a.s.	aangewezen	als	
koopzondag	voor	de	bedrijven	uit	gebied	III.	Dit	wil	zeggen	de	vol-
gende ondernemingen:
•	 Goossens	wonen	&	slapen,
•	 Collse	Hoek,	Gerwenseweg	41,
•	 Ri-Jo	B.V.,	De	Huufkes	19,	
•	 Saniplein	B.V.,	De	Huufkes	19A,	
•	 Stein	Keuken,	Spegelt	19
•	 Autobedrijf	Tonnie	van	der	Heijden,	Gerwenseweg	24
Alle	bedrijven	uit	gebied	III	mogen	op	deze	dag	geopend	zijn.

SAMEN DOEN WE MEER!   
DOE MEE AAN DE LANDELIJKE 
OPSCHOONDAG OP 9 MAART
Zwerfafval.	Het	ontsiert	het	straatbeeld,	is	slecht	voor	het	milieu,	het	
is een grote ergernis én het kost ons allemaal veel geld. De gemeente 
Nuenen wil samen met haar inwoners zwerfafval aanpakken. 
Er is ieder jaar een landelijke opschoondag. In heel Nederland gaan 
inwoners op 9 maart aan de slag om zwerfafval op te ruimen. De 
gemeente	Nuenen	biedt	wijkverenigingen	en	scholen	ondersteuning	
aan als zij een opschoondag in hun wijk of op school organiseren. 

De	gemeente	Nuenen	heeft	een	draaiboek	beschikbaar	waar	ideeën	
in staan om een opschoondag in de wijk of op school te organiseren. 
Wat	is	de	beste	starttijd?	Hoe	zorgen	we	ervoor	dat	er	zoveel	mogelijk	
mensen	meehelpen?	Wat	hebben	we	allemaal	nodig	om	een	opschoon-
dag	in	de	wijk	te	houden?	Alles	is	te	vinden	in	het	draaiboek.	

De	gemeente	Nuenen	faciliteert	de	wijken	en	scholen	bij	de	opschoon-
dag met hesjes, prikkers, vuilniszakken en handschoenen. De volle 
zakken met afval worden op afspraak door de gemeente opgehaald. 
Dit alles in het kader van Samen doen meer! Samen zorgen we voor 
een schoon Nuenen.

Voor	vragen	of	het	aanvragen	van	het	draaiboek	kunt	u	een	e-mail	
sturen naar gemeentehuis@nuenen.nl onder vermelding van op-
schoondag	2013	of	belt	u	met	040	263	1631.	Na	aanmelding	neemt	
de gemeente contact met u op. Heeft u zich nog niet aangemeld, doe 
dit	dan	voor	28	februari.	

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 

05/02/	 N-HZ-2012-	 Prinsenweier	 (Ver)bouwen	 Oprichten	ligboxenstal	 05/02/	
2013	 0187	 18	 bouwwerk	 en	carport	 2013	
 
06/02/	 N-HZ-2012-	 Sportlaan	8	 (Ver)bouwen	 Plaatsen	tent	 06/02/	
2013	 0186	 	 bouwwerk	 op	binnenplaats	 2013 

De	vergunningen	liggen	vanaf	heden	ter	inzage	bij	de	receptie	van	het	
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.	Tegen	desbetref-
fende	besluiten	kunnen	belanghebbenden	binnen	6	weken	na	de	dag	
van	bekendmaking	(verzenddatum)	van	het	besluit,	op	grond	van	de	
Algemene	wet	bestuursrecht	schriftelijk	bezwaar	maken	bij	het	Col-
lege	 van	 burgemeester	 en	 wethouders	 van	 Nuenen	 c.a.,	 Postbus	
10.000,	5670	GA		Nuenen.
Tevens	kan	voor	alle	vergunningen	bij	de	Voorzieningenrechter	van	de	
rechtbank	te	‘s-Hertogenbosch,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	90.125,	
5200	MA	‘s-Hertogenbosch,	een	verzoek	worden	gedaan	een	voorlo-
pige voorziening te treffen.

BESLUITEN OP GROND VAN DE APV EN 
BIJZONDERE WETTEN
Besluit	op	grond	van	de	APV	en	Bijzondere	wetten:

•	 aan	Toerclub	Nuenen	zijn	evenementenvergunningen	verleend	voor	
het	organiseren	van	de	toertocht	Dak	van	Brabant	op	zondag	17	
februari	2013	resp.	op	zondag	13	oktober	2013	(verzenddatum	7	
februari	2013).

Indien	u	het	met	deze	beschikkingen	niet	eens	bent	kunt	u	op	grond	
van	 de	 Algemene	 Wet	 Bestuursrecht	 hiertegen	 binnen	 6	 weken	 na	
datum	van	verzending	van	deze	brief	een	bezwaarschrift	indienen	bij	
het	college	van	burgemeester	en	wethouders	respectievelijk	de	burge-
meester	 van	 de	 gemeente	 Nuenen	 c.a.,	 Postbus	 10.000,	 5670	 GA		
Nuenen.
Indien	bezwaar	is	gemaakt,	kan	door	de	indiener	van	het	bezwaar-
schrift	een	verzoek	tot	voorlopige	voorziening	worden	gedaan	bij	de	
voorzieningenrechter	bij	de	rechtbank,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	
90.125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.

MELDING BESLUIT MILIEUBEHEER
Burgemeester	en	wethouders	maken	bekend	dat	er	een	melding	in	het	
kader	van	activiteiten	Besluit	milieubeheer	is	ontvangen	van:
De	heer	A.P.H.	Gevers,		Prinsenweier	18		te	Nuenen
De	melding	betreft	uitsluitend	een	kennisgeving.	

De	melding	is	in	te	zien	bij	het	gemeentehuis	Nuenen,	Jan	van	Schijn-
veltlaan 2 te Nuenen. De openingstijden zijn: elke werkdag van 8.30 
uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 uur. 
Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor 
een	telefonische	afspraak	maken	met	de	heer	J.	Aarts	(telefoonnum-
mer: 040-2594630)

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.

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.

•
•
•

•
•

•

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

VACCINATIEPLICHT Q-KOORTS
Op	verzoek	van	de	Nederlandse	Voedsel-	en	Warenautoriteit	(NVWA)	
brengen	wij	de	vaccinatieverplichting	Q-koorts	voor	schapen	en	geiten	
onder	de	aandacht.	Bij	publieks-,	kinder-,	zorg-	en	logeerboerderijen	
kunnen	bezoekers	 in	 contact	 komen	met	de	aanwezige	dieren.	Dit	
contact	verhoogt	de	kans	dat	bezoekers	besmet	raken	met	een	ziekte	
waarvan de dieren drager zijn. Een dergelijk risico is altijd aanwezig, 
maar	de	kans	dat	bezoekers	daadwerkelijk	ziek	worden,	moet	zo	klein	
mogelijk worden gehouden.
Q-koorts	is	zo’n	infectieziekte	die	van	dier	op	mens	kan	worden	over-
gedragen.	In	Nederland	zijn	vooral	melkschapen	en	–geiten	de	bron	
van	besmetting	voor	mensen.	De	overheid	heeft	een	aantal	maatre-
gelen	genomen	om	het	risico	voor	de	volksgezondheid	te	beperken.	
Voor	locaties	met	een	publieksfunctie	betekent	dit	onder	andere	dat	
alle aanwezige schapen en geiten gevaccineerd moeten worden. De 
dieren moeten volledig gevaccineerd zijn vóór 1 augustus 2013 en in 
ieder	geval	drie	weken	vóórdat	het	dier	gedekt	wordt	of	dekt.	Tijdens	
het	aflammeren	mag	het	publiek	geen	toegang	hebben	tot	de	dieren	
en er moet een registratie van vaccinatiegegevens enz. plaatsvinden. 
Meer informatie over de vaccinatiecampagne kunt u vinden op de 
website	van	de	NVWA	(www.nvwa.nl)	of	u	kunt	bellen	met	het	loket	
van	de	Dienst	Regelingen	van	het	ministerie,	tel.	0800-22	333	22.	

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

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier	 05/02/2013	 N-HZ-2013-0013	 Heerendonk	 Plaatsen	bijenstal	 	
   ongenummerd 

Regulier	 07/02/2013	 N-HZ-2013-0014	 Soeterbeek	3	 Oprichten	loods	en		
    veldschuur  

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

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

•	 Aanvrager:	Loopgroep	Nuenen	(LONU)	voor	het	organiseren	van	
de	jaarlijkse	Van	Goghloop	op	zaterdag	1	juni	2013	in	het	centrum	
van Nuenen.

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

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag	van	14.30	uur	tot	18.00	uur)	bij	de	balie	Wonen	en	Open-
bare	Ruimte	van	de	gemeentesecretarie,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	
Nuenen.

Truien van de breikamer naar Nepal
Begin januari kreeg de breikamer uit Nuenen een nieuw verzoek om truien 
te breien voor projecten in Nepal. 

In december deelde Marie-José van der 
Sandt (Kunstencentrum CAN) al 40 
truien van de breikamer uit aan de 
minst bevoordeelde kinderen in jungle-
dorpen in Chitwan in Nepal. Ze deed 
dat tijdens een medische missie, waar 
zij jaarlijks aan deelneemt. Bij deze me-
dische checks uitgevoerd door BUNCH 
(Bongers Unlimited Childrens Health) 
waren er spontaan twee nieuwe missie-
leden die zich ter plekke meldden voor 
twee dagen: Petra en Herman Atsma. 
Een echtpaar uit Enkhuizen dat samen 
met hun zoon een werkreis van twee 
jaar maakt door Azië. Toen zij na de 
deelname aan de medische checks ver-
der trokken en in de omgeving van Ka-
thmandu bij een gevangenis en een 
blindeninstituut belandden, zagen ze 
daar dat de kinderen die bij hun moeder 
in de gevangenis mogen blijven nage-

noeg geen warme kleding hadden en 
dat de situatie bij een blindeninstituut 
niet veel beter was.
Via via namen zij contact op met Marie-
José, die op haar beurt weer contact op-
nam met Riekje Jouvenaz van de breika-

Belastinghulp bij Senioren-
vereniging KBO Lieshout
Heeft u problemen met het invullen van uw belastingformulier? Evenals 
voorgaande jaren kunnen Lieshoutse senioren hiervoor terecht bij KBO 
Lieshout. Neem even contact op met Nelly de Groot-Cooijmans. Bel 0499-
422326 of mail naar pjamdegroot@planet.nl. 

De wekelijkse Inloop op dinsdagoch-
tend van 10.00 uur tot 11.30 uur in het 
Dorpshuis is een gezellige en informa-
tieve activiteit van de Lieshoutse senio-
renvereniging. 
Sinds begin februari zijn daar ook iedere 
week enkele mensen van Computer On-
derwijs Laarbeek (COL) aanwezig. U 
kunt bij hen terecht met allerlei vragen 
op computergebied. Advies is kosteloos.

Op dinsdag 19 februari komt buurtbri-
gadier Henry van den Heuvel tijdens de 
Inloop voor een kennismaking.
Loop ook eens binnen bij de Inloop. Het 
verplicht u tot niets maar u kunt er ken-
nismaken met een actieve vereniging 

mer. De dames van de breikamer 
hebben een aantal weken zeer intensief 
gewerkt aan 17 truitjes, 5 shawls en 3 
mutsen. En die nieuwe warme kleren 
zijn eind januari naar Nepal gebracht 
samen met een geldbedrag waar warme 
broeken voor gekocht konden worden.
Wilt u mee-breien voor de kinderen van 
Chitwan? Dan kunt u zich hiervoor aan-
melden bij de breikamer. Iedere don-
derdagmorgen wordt er gebreid in de 
recreatieruimte in de Jo van Dijkhof.

voor vijftigplussers. Een vereniging met 
meer dan 750 leden. Een boeiend en ge-
zellig jaarprogramma, belangenbeharti-
ging voor senioren en advies bij allerlei 
zaken zijn de kernactiviteiten van Senio-
renvereniging KBO Lieshout. 

Donderdag 21 februari gaan de Lies-
houtse senioren met de bus naar de 
Huishoudbeurs in Amsterdam. Op vrij-
dag 22 februari is er weer een kienavond 
van KBO Lieshout in het Dorpshuis. De 
ingang van het Dorpshuis is voorlopig 
aan het Kerkhofpad. Lijkt het u wat om 
ook aan activiteiten zoals deze mee te 
doen? Loop dan eens vrijblijvend binnen 
bij de Inloop. 



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: 15 & 16 febr.: 
Zuurkoolschotel pakket

1,5 kilo aardappelen
500 gram Zuurkool
3 elstar, 4 Uien ......... samen 2,50
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 18 febrUari:

iJsbergsla, per krop ...................... 0.99
DiNSDag 19 febrUari:

Savooiekool, panklaar, 1/2 kilo  ... 0.79
WOeNSDag 20 febrUari:

rodekool, panklaar, hele kilo  ....... 0.99
DONDerDag 21 febrUari:

Wokgroenten, 1/2 kilo  ................. 0.99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gehele Week vaN 15 t/m 21 febr.:
minneola’s, 7 stuks  ....................... 1.99
elstar, 2 kilo .................................... 1.99
venkelsalade, 250 gram  ............. 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1.99

Service, Kwaliteit en 
Gezelligheid!!

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

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

Aanbiedingen KERSVERS

4 Varkens Oesters
+ Champignon roomsaus ..5,95 
Rookworsten
2 stuks ............................................5,50
Bij 100 gr. Runderrookvlees 
100 gr. Eiersalade ......GRATIS
Kip in Braadzak
per stuk .........................................4,50 
Pittig Preipakketje
100 gram ......................................1,75 
“Mager, makkelijk en gezond”

Rucolarol
100 gram ......................................2,00

kOOPJe

kOOPJe

SPecial

SPecial

Rond de Linde nu compleet digitaal, 
iedere donderdag nieuw op

www.ronddelinde.nl 

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Actie geldig van 15 t/m 21 februari:

Klein appeltaartje

Van € 7,35.  Voor € 6,25
Bij aankoop van 2 broden 
naar keuze, pakje boeren-
rozijnen (5 sneetjes) 

Voor maar € 1,- 

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

Laat je samen verleiden door de liefdevolle  
knabbels van de ‘garra rufa visjes’. 
 
 
Bij ons is 14 februari een ‘’Valentijns week’’!! 
 
En niet alleen met je geliefde,  
maar met eenieder die je lief hebt. 

 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
  
 
Met z’n tweetjes van 14-2 t/m 21-2 voor maar 30 euro. 
En bij afscheid zoals je van ons gewend bent, ’n toepasselijk 

                                                             
                                                                Valentijns geschenk! 

       
Wil je de liefdevolle 

 knabbels in ontvangst nemen? 
even bellen naar 040-7870338. 

 

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

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! 

gezelligheid • vakmanschap • recreatieve paardensport

Beekstraat 48 | 5673 NA Nuenen | T. 040-28 32 363 | I. www.cahama.nl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor.Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulpu-
tate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. Aliquam lorem ante, dapibus in. feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut 
metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel 
augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.  Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.

mensen met 
paarden

hebben hemel 
op aarden

ing elit. Aenean commodo 
m semper nisi. Aenean vulpu-
, consequat vitae, eleifend ac, 

ellus. Phasellus viverra nulla ut 
perdiet Etiam ultricies nisi vel

WWW.CAHAMA.NL

Kennis maken met pony’s voor 5-6 jarigen
Op maandag 18 februari starten wij met kabouterlessen 
voor 5-6 jarigen. Spelenderwijs maken zij kennis met 
pony’s en hun gedrag. Een goede voorbereiding op het 

rijden. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.



Rond de Linde op internet: www.ronddelinde.nl

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.

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

BoMEN RooIEN. www.
lapagondatuinen.nl. Tel. 
06-19 70 26 68.

opENhAARD hout 
11 ZAKKEN HALEN, 10 
BETALEN. Houthandel, 
Geldropsedijk 55, Nuenen.

Voorjaarsplannen voor uw 
tuin? tuINAANLEG-
tuINRENovAtIE. 
www.lapagondatuinen.nl. 
Tel. 06 - 19 70 26 68.

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

INBRAAKGOLF NUENEN e.o.
NOVEmBER mEER dAN 

25 INBRAKEN
Laat u beveiligen door 
beveiligings-specialist 

en kans op inbraak wordt 
met 95% gereduceerd

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

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

tE koop: * DRoGE 
hAARD BLokkEN 
* GEMENGD hARD 
hout Hooidonk 3, Breu-
gel. Tel. 040-2837329.

17 fEB. MEGAvLooI-
ENMARkt  120  k ra -
men bomvol!! De Heiberg 
Heerseweg 49. Veldhoven 
9.00 - 16.00 uur € 2,-  p.p.  
tel. 06-20 29 98 24.

Instromen in een nieu-
we cursus YoGA - QI 
kuNG? Er zijn nog een paar 
plaatsen beschikbaar op 
dinsdag- en donderdag-
avond. proefles volgen 
van deze vorm van yoga/qi 
kung kan op dinsdag 19 
februari of donderdag 
21 februari 2013 van 
19.30 - 20.30 uur. Voor 
meer informatie of inschrij-
ven, kun je contact opnemen 
met Pauline. Tel. 040-290 
68 76 of per mail: infoos@
shiatsutherapie.nl

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.

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Wij halen bij u thuis op 
alle bruikbare spullen,  elek-
trische apparatuur,  fietsen 
en bromfietsen, tevens alle 
bruikbare spullen. Tel. 040-
2856809.

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. 
Citotoets. Examentrai-
ning. Theorie autorijles 

en bromfiets.

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

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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

Ingezonden brieven
Bent u ook zo blij met de   
Hoogwaardige Openbaar Vervoerslijn?
Wij allen begrijpen de noodzaak van infrastructurele verbeteringen om zo onze regio 
en met name Brainport beter op de kaart te krijgen. Dit zorgt voor welvaart en werk 
voor alle Nuenenaren. Maar wat heeft onze volksvertegenwoordigers toch bezield om 
met aanleg van deze HOV de bestaande capaciteit van het wegennet te verlagen? 
Waarom hebben onze regionale beleidsmakers besloten om bestaande wegen om te 
bouwen zodat HOV bussen er sneller doorheen kunnen, ten koste van de overige ca-
paciteit? Net als velen werkenden met mij sta ik bijna elke dag in het langzaam rij-
dende verkeer op de Sterrenlaan. Ja natuurlijk kun je ook op de fiets als je geen com-
merciële functie hebt. Nu is iedereen gedwongen in een rijbaan, met als gevolg dat als 
er een tractor of ander langzaam rijdend vehicel op de weg zit, je direct een file hebt. 
Ook de snelheid is verlaagd naar 50km per uur, goed voor de veiligheid, slecht voor 
de doorstroming. Ook de verkeerslichten zouden beter worden afgesteld. Waarschijn-
lijk is dit nog niet klaar of is de groene golf nog niet goed geprogrammeerd. Bij elk ver-
keerslicht is het stoppen, zeker als je via de Kennedylaan naar Tilburg wil. Ik neem 
niet aan dat onze volksvertegenwoordigers en de beleidsmakers dit bedoeld hebben. 
Volgens mij was de bedoeling om het openbaar vervoer te verbeteren. 
Hoe krijgen we dit voor ons mooie Nuenen weer in orde? Wie kan hier helpen? Uw 
ideeën of suggesties zijn hartelijk welkom op NUENENMOBIEL@GMAIL.COM

Tom van den Boomen, Vonderrijt 2, 5673 BZ Nuenen.
(bericht door redactie ingekort)

Zonder vrijwilligers geen carnaval

Carnaval 2013: 
vrijwilligers bedankt

Binnenkort wordt er in de gemeente-
raad opnieuw gesproken over het ver-
nieuwde subsidie- en accommodatie-
beleid. Dan zal blijken hoe alle partij-
en denken over de toekomst van het 
bruisende verenigingsleven in Nue-
nen, Gerwen, Nederwetten en het 
Eeneind. Ook binnen de fractie en in-
terne werkgroep Samenleving van 
W70 wordt er al geruime tijd gespro-
ken over genoemde materie. Nu de 
confetti weer uit het straatbeeld is 
verdwenen, trekt W70 graag een pa-
rallel met afgelopen carnaval.
W70 heeft zich vanaf haar oprichting 
in 1946 sterk gemaakt voor het be-
houd van een bruisend verenigingsle-
ven. En dat niet alleen in Nuenen, 
maar zeker ook in de kleine kernen 
Gerwen, Nederwetten en het Een-
eind. Tijdens de afgelopen carnavals-
dagen is voor de zoveelste maal geble-
ken dat de vele vrijwilligers Nuenen 
c.a. maken tot wat het is: een prachti-
ge gemeente om in te mogen wonen, 
leven en werken. W70 vindt het ge-
past om langs deze weg alle vrijwilli-
gers – die carnaval 2013 – mede mo-
gelijk hebben gemaakt eens in het 
zonnetje te zetten, want zonder vrij-
willigers geen verenigingsleven in het 
Nuenense!
Nuenen, Gerwen, Nederwetten en 
Eeneind alaaf!
 
Namens De Dwersklippels zwaaide 

dit jaar Prins Heppie en 4Fun de scep-
ter. Namens de jeugdigen viel die eer 
ten beurt aan jeugdprins Sven, prinses 
Noor en adjudant Guus. In Gerwen 
regeerden Prins Vurieus en diens ad-
judanten Aqua en Flamma. De jonge 
Narre-Kappen stonden deze editie 
onder leiding van jeugdprins Zaai, 
prinses Maai en adjudant Joost. Prins 
sJooosje en adjudant onsJon liepen 
namens De Wetters vier dagen lang 
voorop in de polonaise. Prins Bois en 

Carnaval 2013

zijn adjudanten Bois en Croix teken-
den voor een onvergetelijke carnaval 
bij De Stemkes en het feestgedruis bij 
de Road van Zatterdag werd waarge-
nomen door Prinses Promillia en haar 
adjudanten Teut en Tipsy. Allemaal 
hartelijk dank voor jullie tomeloze in-
zet en het plezier, dat jullie voor een 
kleine week hebben geschonken aan 
ons prachtige dorp!
Laat de inzet en het enthousiasme van 
alle vrijwilligers tijdens carnaval 2013 
een voorbeeld zijn voor de toekomst 
van de rest van de Nuenense vereni-
gingen. Het woord is nu aan de ge-
meenteraad. W70 zal in ieder geval 
blijven strijden voor het in stand hou-
den van het mooie verenigingsleven, 
dat onze gemeente rijk is.

Fractie W70

De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week W70.

Theateravond bij Serviceclub Zonta
Op woensdagavond 13 maart organiseert Serviceclub Zonta Eindhoven weer een 
avond in Het  Klooster in Nuenen voor een goed doel, zoals de afgelopen 3 jaar.
Kaartjes kosten weer €17,50. Kom gezellig genieten van de theatervoorstelling en 
neem gerust ook een vriendin of collega mee. Dit jaar geen film-avond maar een the-
ateravond ten bate van een goed doel in Nederland. De ontvangst is vanaf 19.30 uur.

Het programma van woensdag 13 maart is 
als volgt:
- 19.30-20.00 uur koffie/thee (bij kaartje inbe-
grepen)
- 20.00 uur start voorstelling ‘Offers & Koffers’ 
met korte intro  over het goede doel van dit 
jaar: StoploverboysNU 

Na de voorstelling is er ook weer een marktje 
georganiseerd in de foyer waar de mogelijk-
heid bestaat voor de aankoop van mooie pro-
ducten, onder andere prachtige tassen van 
Goodforall en sieraden van AnneMarie Chag-
non. Natuurlijk kunt u nog napraten over de 
voorstelling met een drankje (een drankje in-
begrepen bij het kaartje).

Kaarten voor de voorstelling zijn te bestellen 

via e-mail: theateravond@zontaeindhoven.
nl. Let op: boeking wordt pas definitief zodra 
je het bedrag voor de kaart(en)  hebt 
overgemaakt naar Rabo Rekening NL 97 RA-
BO 0121 4486 14 t.n.v. Zonta Eindhoven o.v.v. 
Theateravond Zonta (vermeld graag aantal 
kaarten à euro 17,50). Voor nog meer infor-
matie ga je naar http://www.zontaeindhoven.
nl/agenda/102/eindhoven-agenda-102

Alles naar het goede doel
De totale opbrengst van de kaartjes zal weer 
ten goede komen aan het goede doel; dus wie 
wil sponsoren door adverteren of gewoon 
door doneren, kan dat doen. Natuurlijk is er 
ook weer een spannende verloting. Voor meer 
info: bel of mail Margot Hoefs-Knol 06-
51118720 of  knoho@xs4all.nl). 

De overdracht van de cheque van een vorige filmavond

All you need is
de notaris

Met Valentijnsdag eindelijk iemand de liefde verklaard? 
Denk dan nu alvast aan de volgende stap:  
het samenlevingscontract. Zo zorg je er voor dat het 
“Happily ever after” blijft. 

Kijk voor meer informatie op www.notarisnodig.nl

Schäfer Notarissen
Dan staat het zwart op wit…

SHAF13001_Schafer_adv_Valentijn_82x75.indd   1 12-02-13   11:15
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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...
Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.

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

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

Donderdag 21 februari  
09.30 uur 

computercafé Demo Windows 8 
Bibliotheek Dommeldal (zijingang) www.

bibliotheekdommeldal.nl

Zondag 17 februari 
12.00-15.00 uur

 Jaarlijkse vlooienmarkt Tent bij 
Dorpshuis Grotenhof, Lieshout

Zaterdag 16 februari 
20.00 uur 

Country Dance Party met Country-DJ Henk
Buurthuis Mariahout www.blacklonghorn.nl

Elke maandag 
19.30 uur

Kienen in Gerwen
D’n Heuvel, Gerwen

Donderdag 14 februari  
Valentijnsberichten in de Rond de linde 

www.ronddelinde.nl

Dinsdag 19 februari 
10.30-12.00 uur 

Terug naar toen Jo van Dijkhof

Zondag 17 februari 
10.30-16.00 uur 

Kerstrooszondag Walburg De Walburg 
www.dewalburg.nl

Dinsdag 19 februari 
19.30 uur 

LETS ontmoetingsavond Weverkeshof 
www.letsnuenen.nl

Vrijdag 15 februari 
13.30-16.30 uur 

Denksport Jo van Dijkhof

Woensdag 20 februari 
20.00 uur 

Kienavond Dorpshuis “De Koppelaar” 
Nederwetten

Elke zondag in februari
09.00 uur 

Wandelen met WSV
Sportpark Wettenseind EMK

www.wsvnuenen.dse.nl

Maandag 18 februari 
20.00 uur

 IVN lezing Nico  Ettema 
IVN-ruimte in Het Klooster

16-17-22-23-24 feb 
Voorstelling Sabriël door Interact Dans 

Theater Het Klooster www.hetklooster.org

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

 Donderdag 14 februari  
14.00-16.00 uur Creatieve middag 

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:

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en het 
medeleven na het overlijden van mijn man

Lau Leenders
In het bijzonder het team van zusters van de Jo van Dijkhof 
en dokter Schoenmaker.

Nuenen 14 februari     A. Leenders
       en kinderen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 16 februari 18.30 uur: Eu-
charistieviering, abdijliturgie, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 17 februari 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, Gregoriaans Koor St. 
Andries en Gregoriaans koor Geldrop, 
voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 17 februari 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, rond Tucuru en Solidari-
dad, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en past. werker J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 16 februari 18.30 uur:  Har-
rie Vermeulen; Geert en Marjan Enge-
len-Kappel (vanwege sterfdag Geert); 
Tiny van der Meulen (sterfdag); Jo van 
Iersel.
Zondag 17 februari 09.30 uur: Kees en 
Constant van Dongen.
Zondag 17 februari 11.00 uur: Jan 
Matthijsse; Christ van de Donk; Wim 
en Tonny de Vries-van der Linden; Jo 
Jegerings; John Delahaye; An Rede-
geld.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Marc 
Karreman-Jilisen, Juffrouw tempel-
manlaan 8. Wij wensen familie en 
vrienden veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

Tucurú viering 
De viering van zondag 17 februari 
11.00 uur in Nuenen staat in het teken 
van Tucurú in Guatemala, de parochie 
San Miguel waar onze parochie een 
jumelageband mee heeft. Afgelopen 

zomer was een groep uit Nuenen in 
Tucurú op bezoek en bezocht naast de 
parochie allerlei ontwikkelingsprojec-
ten. Er was ook speciale aandacht voor 
de slechte positie van de werkers op 
suikerrietplantages. De ontwikke-
lingsorganisatie Solidaridad zet zich 
ervoor in die samen met betrokkenen 
te verbeteren. Daarvoor wordt een 
themaviering gehouden om 11.00 uur 
in Nuenen en in elke viering van dat 
weekeinde vindt er een tweede collec-
te plaats voor Solidaridad.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Dienst van zondag 17 februari, 10.00 
uur. Op de eerste zondag in de veertig-
dagentijd is onze voorganger: kerkelijk 
werker dhr. P. Flach. Er is kinderne-
vendienst en er is een jongerenviering 
in De Zaak. We collecteren voor Kerk 
in Actie, het veertigdagenproject. 
Op woensdag 20 februari is er een      
filmavond, dit keer met de film 'Intou-
chables'. Kijk voor meer info hierover 
op de website.
In het Open Huis bent u elke donder-
dagmorgen welkom van 10.00–12.00 
uur. U kunt gewoon binnenlopen.

Woensdag 13 februari  
21.11 uur Haringhappen 

in Het Klooster Het Klooster 
www.hetklooster.org

Donderdag 21 februari  
14.00 - 16.00 uur 

Kienen Jo van Dijkhof

Zaterdag 23 februari 
20.30 uur

Single Party 35+  
Laco Strandbad Nuenen www.laco.eu

Zondag 24 februari 
08,30 uur 

Winter Appel toernooi, 3D Handboogwed-
strijden Laco Strandbad Nuenen 

www.laco.eu

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 17 februari 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, parochiekoor, voorgan-
ger pastor F. Groot.

Misintenties
Henk Schenkels, Overleden ouders 
Renders-De Brouwer.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 17 februari 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Geen intenties door gekregen.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl 

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 14 februari: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur Heilige Mis.
Vrijdag 15 februari: 07.15 uur H. Mis.
Zaterdag 16 februari: 08.30 uur H. Mis.
Zondag 17 februari: 1e zondag van de 
Vasten, 10.30 uur Hoogmis.
Maandag 18 februari: Heilige Mis 
wordt nader aangekondigd.
Dinsdag 19 februari: 18.30 uur H. Mis.
Woensdag 20 februari: Quatertem-
perwoensdag, 07.15 uur Heilige Mis.

uitstapje met de Luchthappers
KBO Mondharmonicaclub de Luchthappers gaat ter gelegenheid van haar 
20-jarig bestaan een vijfdaagse reis maken naar het Zwarte Woud. Deze reis 
start op zondag 16 juni in Nuenen en gaat naar Winden im Elztal. Op donder-
dag 20 juni is de groep weer terug. Tijdens het verblijf in het Zwarte Woud zul-
len diverse excursies gemaakt worden. De Luchthappers zijn op zoek naar me-
dereisgenoten, die het leuk vinden om mee te gaan. De prijs is op basis van 
halfpension ongeveer € 270,-.  Meer informatie bij Trees Sweers, voorzitter 
Luchthappers,  tel. 040-2833439 of e-mail:  t.sweers@onsnet.nu

Zorg gaat ons 
allemaal aan
Het is een kreet die vaak te pas en te 
onpas wordt gebruikt en die vraagt om 
een heldere uitleg. De VVD afdeling 
Nuenen nodigt u daarom uit om op 
maandag 18 februari om 20.00 uur 
met leden en sympathisanten te dis-
cussiëren over dit belangrijke onder-
werp in café ‘Ons Dorp’ in hartje Nue-
nen.

Voor dit onderwerp zijn twee voor-
aanstaande medewerkers in de zorg-
sector bereid gevonden aanwezig te 
zijn: Mevrouw Lisette Burnett, regio-
directeur zorggroep Archipel en 
Mevrouw Maria van de Wouw, mana-
ger zorg aan huis.

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

De Achtste.

Nicaragua 4 (slot):
Lallend als ijsbeer stap ik met vijf vrienden in de taxi! “jij gaat naar ons huis bren-
gen” roept iemand in giraffepak. “Het is de beste avond ooit” roep ik, terwijl ze mij 
de taxi in duwen. Bij elke verkeersdrempel schuurt de bumper van de BMW, onder 
luidt gejuich, het asfalt. We zingen door om de beurt een woord in iemands oor te 
schreeuwen. “Het”. “Is”. “Dus”. “Pompen”. “Of”. Enzovoorts…
Opeens zit ik in de taxi in Nicaragua die mij vorige week, na twee maanden stage, 
terug naar het vliegveld bracht. 
We rijden via een wijk die ik niet ken. Het ene huisje heeft nog minder golfplaten 
dan het andere. Volwassenen drinken sterke drank en de kinderen vissen met lege 
blikjes de hepatitis A, B en C uit het stroompje water wat tussen de hutjes sijpelt. 
De taxi gast met 70 door het dorp, roepend hangen we uit het raam terwijl we met 
een platte hand op het dak van de auto slaan, “Brazilië, lalala”. 
Ik check in en zie hoe ik 2,1 kilo teveel uit mijn koffer moet halen en dat onhandig 
in een plastictasje, wat nu al begint te scheuren, prop. 
We rijden voorbij een friettent, onder luidt gejuich keert de taxi. Voor 25 euro 
wacht hij tot we klaar zijn. Wachten. Altijd wachten. Overstappen, koffer ophalen, 
inleveren, lopen, paspoort. Hoe neem je in godsnaam afscheid van een land? Het 
gebeurt. De wielen klappen in en je bent weg.
Een vriend, als Donald Duck, maakt met een frikandel seksueel getinte bewegin-
gen een ander, als banaan, ligt lachend op de grond. De taxichauffeur toetert voor 
de achtste keer en brengt ons één voor één naar huis.
Ik kijk drie films maar half af, de vierde wordt stopgezet omdat we er over 10 mi-
nuten zijn. Ik word bedankt omdat ik met hen vloog.
Ik land in mijn eigen bed. 
Na zes glazen water dansen mijn werelden nog steeds door elkaar. Het plafond be-
gint te golven. Mijn vriendin draait zich naar me toe. Ze fluistert met ogen dicht 
“waar bleef je nou?”  “Sorry, het was nogal een reis om thuis te komen.

Ik wens u veel warme thuiskomsten toe,
Theo de Egel



Uitslag optocht NUeNeN Uitslag optocht NederwetteN Uitslag optocht gerweN

Dit was Carnaval 2013
Om 14.00 uur werd het startsein gegeven voor de optocht onder toeziend 
oog van Prins sJooosje en adjudant onsJon. Er dwarrelden enkele sneeuw-
vlokken naar beneden, maar dat temperde het enthousiasme van de deel-
nemers niet. Er is hard gewerkt aan de kostuums, de acts en de wagens en 
daar kon Nederwetten volop van genieten.

Dit jaar was er volgens de jury veel interactie met het publiek en dat kwam de 
sfeer langs de kant zeker ten goede. Publieksprijs is met een half punt verschil 
gewonnen door: Selectie Dames RKVV Nederwetten: Het leven is 1 groot 
feest. De aanmoedigingsprijs ging naar De Feestrakkers: Het leven is 1 groot 
feest. Bij de jeugd was de publieksprijs voor CV wa gij wilt: Het leven is 1 groot 
piraten fist.

Uitslag
Loopgroepen
1e plaats: Selectie Dames RKVV Nederwetten: Het leven is 1 groot feest. 
2e plaats: Veteranen RKVV Nederwetten: Wij delen de slingers uit.
3e plaats: Dames van de raad van 11: De ( feest ) mutsen van de prins.
4e plaats: De Feestrakkers: Het leven is 1 groot feest.
5e plaats: Rok Bitches: Rok en Rol.
6e plaats: Zorgboerderij de Krakenburg: Wij vissen achter het net.

Wagens
1e plaats: De Fusie:  Met de fusie altijd prijs.
2e plaats: CV De Stemkes: 'T is een nog groater fist. 
                    als de 3 musketiers zijn gewist.

Individueel
1e plaats: Jeanette en Ingrid: De schilder en zijn gevolg.
2e plaats: Rene v.d. Westelaken: 5674 Altijd prijs.

Kinderoptocht:
Loopgroepen
1e plaats: CV wa gij wil: Het leven is 1 groot piraten fist.
2e plaats: De Feestrakkers: Het leven is 1 groot feest.
3e plaats: Zorgboerderij de Krakenburg: Wij vissen achter het net.

Individueel
1e plaats: Lieke en Femke: Banken die omvallen.

Categorie jeugd loopgroep
1e plaats: Zorgboerderij de Krakenburg - Wij vissen achter het net
 
Volwassenen individueel
1e plaats: Ingrid en Jeannette - De schilder met zijn gevolg
2e plaats: Willy van Osch - Vrouwke loopt blokje om
3e plaats: John en René - In 5674 is het altijd prijs

Volwassenen loopgroep
1e plaats: Ellen Engels - Rollercoaster
2e plaats: Zsa Zsa Zsoe - Zsa Zsa Zsoe tst
3e plaats: Kindervakantieweek (loopgroep) - Zomerkermis in Gerwen
4e plaats: Gerard Arts (D'n doorstart) - Ik kan oe nie thuisbrengen
5e plaats: Dames van de Raad van 11 - Wij gaan voor de poedelprijs
6e plaats: Hanny Ketelaars - De Nanny
7e plaats: Erik Sengers (Kweet 't nie) - Lolbroeken
 
Volwassenen wagens
1e plaats: Kindervakantieweek (wagen volwassenen) - Zomerkermis in Gerwen
2e plaats: De Stemkes Prinsenwagen
 
Publieksprijs
De Club van 111 stelt ieder jaar een geldbedrag ter waarde van € 111,- voor de 
publieksprijs beschikbaar. Toeschouwers hebben druk gestemd en dit jaar 
ging de publieksprijs voor de optocht van Gerwen naar: Ellen Engels - Roller-
coaster
 Bram Daams was de gelukkige inzender wiens naam door de Jeugdprins uit 
de ingezonden stembiljetten werd getrokken.
 
Volhouders prijs
Al vele jaren doet Willy van Osch mee aan de Gerwense optocht. Toen de kin-
deren klein waren, toen de kinderen groot waren en ook nu doet ze nog ieder 
jaar mee! Reden voor de jury om haar de Volhoudersprijs toe te kennen. Ge-
feliciteerd!
 

WAGENS                 STARTNR.
1. Raod van zatterdag,   De samba is vur ons un kouw kunsje 42 
2.  Boord, Boord   Airlines 16 
3. CC De Supermanstam Hard-Koor 8 
4. C(lub) V(rienden), De Zoete Inval, 
     Bij elk brand een klantje en zo komen wai de crisis door 28 
5. C.G. goed zat  Ontroerend  goed 22 
6. William de Bont  Ginne Bouwplats 46 
7. CV de Stempkes  Drie Musketiers op het Kasteel 34 
8. VC De Gasgevers  HotRod Cabriolet 52 
     
GROTE LOOPGROEP 
1. De mutsen   Rollercoaster ( In de achtbaan) 36 
2. Vierkantrond  Bateria do Samba 24 
3. Wijkvereniging Den Akert Familie Von Trapp 30 
4. Dames Narre-Kappen  Wij gaan voor de Poedelprijs 40 
5. Zsa Zsa Zsoe  Zsa Zsa ZsoeTST 18 
6. Tourclub Nuenen   Is er nog hoop na de dope? 14 
7. Kweet 't nie  Lolbroeken 10 
8. De Meejlôpers  Wij lôpen di joar meej 4 
     
KLEINE LOOPGROEP 
1. Rok bitches rok & rol  44 
2. De Rosédo's Schôn Wattervrouw in 50 tinten blauw 20 
3. Aarts & Beekwilder Kopje onder 27 
4. Green peas green peas 26 
5, Jeannette en Ingrid De schilder en haar ezel 2 
6. De Bel-Hamels Wij trekken aan de bel, en geven een rondje weg 32 
7. H&M  (geen) vijftig tinten grijs 38 
8. De Brassers Badder Harrie 12 
     
INDIVIDUELEN 
1. Dokter D.O. Ping De Plofkip 29 
2. Pim Jans  Boerenfriet  6

Carnaval op de Rietpluim
In de afgelopen weken begon het langzaam maar zeker tot in alle hoe-
ken van de school door te dringen…het carnavalsfeest was in aantocht! 
Met kleurige slingers en vlaggetjes in de gang, de voorrondes voor de 
playbackshow in elke groep en de geheimzinnige gesprekken over nog 
geheimzinnigere kostuums, kreeg iedereen de carnavalskoorts. 

Groot en klein was klaar voor het grote Rietpluim carnavalsfeest op vrijdag 
8 februari. Nadat alle kinderen in carnavalspak op school kwamen en elkaar 
bewonderd hadden in hun eigen groep ging het feest verder in de theater-
ruimte. Tijdens een heuse pronkzitting verschenen de prins en prinses met 
hun raad van elf ten tonele. Bijzonder was dat de jeugdprins van Nuenen en 
zijn gevolg dit jaar op onze school zitten. Zij kregen de sleutel van de school 
voor één dag in hun bezit. Na het voorlezen van de proclamatie door de 
prins en prinses lieten de dansrietjes en danspietjes hun dans zien. Na de 
ochtendpauze was er op beide locaties een fantastische playbackshow waar-
bij kinderen zichzelf als ware popsterren of carnavalsvierders konden pre-
senteren. Samen zongen we het carnavalslied:

We vieren samen carnaval we maken heel veel lol,
vandaag geen serieus gedoe maar ga eens uit je bol.
De serpentines in de lucht, confetti, dat is gaaf,
de Rietpluim die viert carnaval, daar gaat ie dan…..ALAAF!!

Ik zie een stoere cowboy, 
een koe, een paarse vlek.
Daar gaat de polonaise,
de juf doet knettergek.

Er dansen twee prinsessen,
een spook en ook een fee.
’t Is lachen, gieren, brullen,
dus doe gezellig mee.

We vieren samen carnaval we maken heel veel lol,
vandaag geen serieus gedoe maar ga eens uit je bol.
De serpentines in de lucht, confetti, dat is gaaf,
de Rietpluim die viert carnaval, daar gaat ie dan…..ALAAF!!

Aan het eind van de ochtend kon er in de theaterruimte gehost en gedanst 
worden en liepen kinderen, leerkrachten en ouders in een swingende polo-
naise de vakantie in. Het was een carnavalsfeest met veel oog voor traditie en 
sfeer. Alaaf!

Een swingend carnavalsfeest op De Rietpluim

Carnaval op de Wentelwiek

Een feest met keiveel muziek
Ook dit jaar was er weer een spetterend carnavalsfeest op basisschool De 
Wentelwiek. Iedereen kwam mooi verkleed naar school. In de aula beleef-
den Prins Bas, Prinses Eva, Adjudant Alexander en hun Raad van Elf na de 
proclamatie een waar spektakel aan optredens van alle groepen tijdens de 
Pronkzitting. Ook Kleuterprins Stan, Kleuterprinses Lotte en hun Raad van 
Elf genoten van de geweldige acts. Een grote verrassing was de Carnavals-
band, die speciaal voor deze gelegenheid was samengesteld. Door de live 
muziek werd het een waar Carnavalsfeest met volop polonaises en er werd 
uitgebreid gehost. Uiteindelijk werd de wisselbeker uitgereikt aan groep 2. 
De klas met de beste act. Zij mogen deze beker een heel jaar in de klas hou-
den. Na de geslaagde Pronkzitting werd er een optocht op de ringbaan rond-
om school gehouden. Veel kinderen namen muziekinstrumenten mee, en-
kelen hadden een mooie kar gebouwd en de Prinsen met hun gevolg werden 
in de traditionele wagens vervoerd. Met de Muziekband erbij werd het een 
mooi feest met keiveel muziek. 

Submariekes 
onder de Schôn Vrouwkes
Schôn Vrouwkes 2013 was een daverend succes. Met dank aan alle 
vrouwen die het feest in en rond het park gevierd hebben, heerlijk uit-
gedost en hossend van kroeg naar kroeg. Een fantastische start van car-
naval. Volgens traditie hullen veel  vrouwen zich in creaties die verwij-
zen naar  het thema zoals dat in november bekend is gemaakt. Dit jaar 
was dat  ‘Onderwater polonaise’.

Verschillende groepen die op één of andere manier het thema hebben ge-
bruikt om er een bijzondere draai aan te geven, zijn in de prijzen gevallen. 
Maar niet alleen zij zagen er prachtig uit. Alle vrouwen zagen er fantastisch 
uit. We hebben planktonnetjes gezien, badeenden,  Nemo en zeemeermin-
nen  en niet te vergeten kwallen waarvan een aantal met ballen. Allen met de 
prachtige pakken,  hoofddeksels en gezichtsbeschilderingen. Een aantal van 
hen was opnieuw te zien in  de optocht van zondag. Al een paar jaar is het 
gebruikelijk de prijzen te verdelen onder grote groepen en kleine groepen. 
Dit jaar zijn de prijswinnaars geworden:
In de groepen tot en met vier personen:
1e prijs Haai Tea
2e prijs Green Peas
3e prijs Twee meiden met Schelpenborsten
4e prijs Onder invloed van Water
5e prijs De Lotto Viswijzen

Onder de grote groepen zijn de prijzen als volgt verdeeld:
1e prijs Wij Vissen Naar Schôn Vrouwkes
2e prijs Nimfomania
3e prijs OnderwaterPolo
4e prijs Carnakwallen
5e prijs Dr. Fish

Nieuw dit jaar was een speciale prijs gekoppeld aan de Prins, de Heppieprijs. 
Deze is gewonnen door de Submariekes.

Carnaval op de Crijnsschool
Vrijdag 8 februari was het weer zover. Carnaval op de Crijnsschool! Alle 
kinderen zagen er erg leuk uit in hun verkleedkleren. Er waren leeuwen, 
prinsessen, kabouters, piraten, disco meisjes en nog veel meer!

Prins Cody en Prinses Kim hadden samen met Juffrouw Monique gekeken 
wie van de kinderen in de onderbouw  en bovenbouw het mooist verkleed 
waren. Dit was Bert uit groep 3 en Jerle uit groep 7.
Alle groepen hebben ook een spetterend optreden laten zien. Je kon zien dat 
er door alle groepen flink was geoefend. Dit maakte het voor de Prins en 
Prinses wel erg moeilijk om één winnende groep te kiezen. Na flink overleg-
gen, zijn ze eruit gekomen. Groep 5 was dit jaar de winnaar!

De kinderen waren aan het dansen en aan het hossen tot ze bijna niet meer 
konden. We hebben er samen met alle kinderen een ontzettend leuk en knal-
lend feest van gemaakt.

Carnaval op de Crijnsschool.



Uitslag optocht NUeNeN Uitslag optocht NederwetteN Uitslag optocht gerweN

Dit was Carnaval 2013
Om 14.00 uur werd het startsein gegeven voor de optocht onder toeziend 
oog van Prins sJooosje en adjudant onsJon. Er dwarrelden enkele sneeuw-
vlokken naar beneden, maar dat temperde het enthousiasme van de deel-
nemers niet. Er is hard gewerkt aan de kostuums, de acts en de wagens en 
daar kon Nederwetten volop van genieten.

Dit jaar was er volgens de jury veel interactie met het publiek en dat kwam de 
sfeer langs de kant zeker ten goede. Publieksprijs is met een half punt verschil 
gewonnen door: Selectie Dames RKVV Nederwetten: Het leven is 1 groot 
feest. De aanmoedigingsprijs ging naar De Feestrakkers: Het leven is 1 groot 
feest. Bij de jeugd was de publieksprijs voor CV wa gij wilt: Het leven is 1 groot 
piraten fist.

Uitslag
Loopgroepen
1e plaats: Selectie Dames RKVV Nederwetten: Het leven is 1 groot feest. 
2e plaats: Veteranen RKVV Nederwetten: Wij delen de slingers uit.
3e plaats: Dames van de raad van 11: De ( feest ) mutsen van de prins.
4e plaats: De Feestrakkers: Het leven is 1 groot feest.
5e plaats: Rok Bitches: Rok en Rol.
6e plaats: Zorgboerderij de Krakenburg: Wij vissen achter het net.

Wagens
1e plaats: De Fusie:  Met de fusie altijd prijs.
2e plaats: CV De Stemkes: 'T is een nog groater fist. 
                    als de 3 musketiers zijn gewist.

Individueel
1e plaats: Jeanette en Ingrid: De schilder en zijn gevolg.
2e plaats: Rene v.d. Westelaken: 5674 Altijd prijs.

Kinderoptocht:
Loopgroepen
1e plaats: CV wa gij wil: Het leven is 1 groot piraten fist.
2e plaats: De Feestrakkers: Het leven is 1 groot feest.
3e plaats: Zorgboerderij de Krakenburg: Wij vissen achter het net.

Individueel
1e plaats: Lieke en Femke: Banken die omvallen.

Categorie jeugd loopgroep
1e plaats: Zorgboerderij de Krakenburg - Wij vissen achter het net
 
Volwassenen individueel
1e plaats: Ingrid en Jeannette - De schilder met zijn gevolg
2e plaats: Willy van Osch - Vrouwke loopt blokje om
3e plaats: John en René - In 5674 is het altijd prijs

Volwassenen loopgroep
1e plaats: Ellen Engels - Rollercoaster
2e plaats: Zsa Zsa Zsoe - Zsa Zsa Zsoe tst
3e plaats: Kindervakantieweek (loopgroep) - Zomerkermis in Gerwen
4e plaats: Gerard Arts (D'n doorstart) - Ik kan oe nie thuisbrengen
5e plaats: Dames van de Raad van 11 - Wij gaan voor de poedelprijs
6e plaats: Hanny Ketelaars - De Nanny
7e plaats: Erik Sengers (Kweet 't nie) - Lolbroeken
 
Volwassenen wagens
1e plaats: Kindervakantieweek (wagen volwassenen) - Zomerkermis in Gerwen
2e plaats: De Stemkes Prinsenwagen
 
Publieksprijs
De Club van 111 stelt ieder jaar een geldbedrag ter waarde van € 111,- voor de 
publieksprijs beschikbaar. Toeschouwers hebben druk gestemd en dit jaar 
ging de publieksprijs voor de optocht van Gerwen naar: Ellen Engels - Roller-
coaster
 Bram Daams was de gelukkige inzender wiens naam door de Jeugdprins uit 
de ingezonden stembiljetten werd getrokken.
 
Volhouders prijs
Al vele jaren doet Willy van Osch mee aan de Gerwense optocht. Toen de kin-
deren klein waren, toen de kinderen groot waren en ook nu doet ze nog ieder 
jaar mee! Reden voor de jury om haar de Volhoudersprijs toe te kennen. Ge-
feliciteerd!
 

WAGENS                 STARTNR.
1. Raod van zatterdag,   De samba is vur ons un kouw kunsje 42 
2.  Boord, Boord   Airlines 16 
3. CC De Supermanstam Hard-Koor 8 
4. C(lub) V(rienden), De Zoete Inval, 
     Bij elk brand een klantje en zo komen wai de crisis door 28 
5. C.G. goed zat  Ontroerend  goed 22 
6. William de Bont  Ginne Bouwplats 46 
7. CV de Stempkes  Drie Musketiers op het Kasteel 34 
8. VC De Gasgevers  HotRod Cabriolet 52 
     
GROTE LOOPGROEP 
1. De mutsen   Rollercoaster ( In de achtbaan) 36 
2. Vierkantrond  Bateria do Samba 24 
3. Wijkvereniging Den Akert Familie Von Trapp 30 
4. Dames Narre-Kappen  Wij gaan voor de Poedelprijs 40 
5. Zsa Zsa Zsoe  Zsa Zsa ZsoeTST 18 
6. Tourclub Nuenen   Is er nog hoop na de dope? 14 
7. Kweet 't nie  Lolbroeken 10 
8. De Meejlôpers  Wij lôpen di joar meej 4 
     
KLEINE LOOPGROEP 
1. Rok bitches rok & rol  44 
2. De Rosédo's Schôn Wattervrouw in 50 tinten blauw 20 
3. Aarts & Beekwilder Kopje onder 27 
4. Green peas green peas 26 
5, Jeannette en Ingrid De schilder en haar ezel 2 
6. De Bel-Hamels Wij trekken aan de bel, en geven een rondje weg 32 
7. H&M  (geen) vijftig tinten grijs 38 
8. De Brassers Badder Harrie 12 
     
INDIVIDUELEN 
1. Dokter D.O. Ping De Plofkip 29 
2. Pim Jans  Boerenfriet  6

Carnaval op de Rietpluim
In de afgelopen weken begon het langzaam maar zeker tot in alle hoe-
ken van de school door te dringen…het carnavalsfeest was in aantocht! 
Met kleurige slingers en vlaggetjes in de gang, de voorrondes voor de 
playbackshow in elke groep en de geheimzinnige gesprekken over nog 
geheimzinnigere kostuums, kreeg iedereen de carnavalskoorts. 

Groot en klein was klaar voor het grote Rietpluim carnavalsfeest op vrijdag 
8 februari. Nadat alle kinderen in carnavalspak op school kwamen en elkaar 
bewonderd hadden in hun eigen groep ging het feest verder in de theater-
ruimte. Tijdens een heuse pronkzitting verschenen de prins en prinses met 
hun raad van elf ten tonele. Bijzonder was dat de jeugdprins van Nuenen en 
zijn gevolg dit jaar op onze school zitten. Zij kregen de sleutel van de school 
voor één dag in hun bezit. Na het voorlezen van de proclamatie door de 
prins en prinses lieten de dansrietjes en danspietjes hun dans zien. Na de 
ochtendpauze was er op beide locaties een fantastische playbackshow waar-
bij kinderen zichzelf als ware popsterren of carnavalsvierders konden pre-
senteren. Samen zongen we het carnavalslied:

We vieren samen carnaval we maken heel veel lol,
vandaag geen serieus gedoe maar ga eens uit je bol.
De serpentines in de lucht, confetti, dat is gaaf,
de Rietpluim die viert carnaval, daar gaat ie dan…..ALAAF!!

Ik zie een stoere cowboy, 
een koe, een paarse vlek.
Daar gaat de polonaise,
de juf doet knettergek.

Er dansen twee prinsessen,
een spook en ook een fee.
’t Is lachen, gieren, brullen,
dus doe gezellig mee.

We vieren samen carnaval we maken heel veel lol,
vandaag geen serieus gedoe maar ga eens uit je bol.
De serpentines in de lucht, confetti, dat is gaaf,
de Rietpluim die viert carnaval, daar gaat ie dan…..ALAAF!!

Aan het eind van de ochtend kon er in de theaterruimte gehost en gedanst 
worden en liepen kinderen, leerkrachten en ouders in een swingende polo-
naise de vakantie in. Het was een carnavalsfeest met veel oog voor traditie en 
sfeer. Alaaf!

Een swingend carnavalsfeest op De Rietpluim

Carnaval op de Wentelwiek

Een feest met keiveel muziek
Ook dit jaar was er weer een spetterend carnavalsfeest op basisschool De 
Wentelwiek. Iedereen kwam mooi verkleed naar school. In de aula beleef-
den Prins Bas, Prinses Eva, Adjudant Alexander en hun Raad van Elf na de 
proclamatie een waar spektakel aan optredens van alle groepen tijdens de 
Pronkzitting. Ook Kleuterprins Stan, Kleuterprinses Lotte en hun Raad van 
Elf genoten van de geweldige acts. Een grote verrassing was de Carnavals-
band, die speciaal voor deze gelegenheid was samengesteld. Door de live 
muziek werd het een waar Carnavalsfeest met volop polonaises en er werd 
uitgebreid gehost. Uiteindelijk werd de wisselbeker uitgereikt aan groep 2. 
De klas met de beste act. Zij mogen deze beker een heel jaar in de klas hou-
den. Na de geslaagde Pronkzitting werd er een optocht op de ringbaan rond-
om school gehouden. Veel kinderen namen muziekinstrumenten mee, en-
kelen hadden een mooie kar gebouwd en de Prinsen met hun gevolg werden 
in de traditionele wagens vervoerd. Met de Muziekband erbij werd het een 
mooi feest met keiveel muziek. 

Submariekes 
onder de Schôn Vrouwkes
Schôn Vrouwkes 2013 was een daverend succes. Met dank aan alle 
vrouwen die het feest in en rond het park gevierd hebben, heerlijk uit-
gedost en hossend van kroeg naar kroeg. Een fantastische start van car-
naval. Volgens traditie hullen veel  vrouwen zich in creaties die verwij-
zen naar  het thema zoals dat in november bekend is gemaakt. Dit jaar 
was dat  ‘Onderwater polonaise’.

Verschillende groepen die op één of andere manier het thema hebben ge-
bruikt om er een bijzondere draai aan te geven, zijn in de prijzen gevallen. 
Maar niet alleen zij zagen er prachtig uit. Alle vrouwen zagen er fantastisch 
uit. We hebben planktonnetjes gezien, badeenden,  Nemo en zeemeermin-
nen  en niet te vergeten kwallen waarvan een aantal met ballen. Allen met de 
prachtige pakken,  hoofddeksels en gezichtsbeschilderingen. Een aantal van 
hen was opnieuw te zien in  de optocht van zondag. Al een paar jaar is het 
gebruikelijk de prijzen te verdelen onder grote groepen en kleine groepen. 
Dit jaar zijn de prijswinnaars geworden:
In de groepen tot en met vier personen:
1e prijs Haai Tea
2e prijs Green Peas
3e prijs Twee meiden met Schelpenborsten
4e prijs Onder invloed van Water
5e prijs De Lotto Viswijzen

Onder de grote groepen zijn de prijzen als volgt verdeeld:
1e prijs Wij Vissen Naar Schôn Vrouwkes
2e prijs Nimfomania
3e prijs OnderwaterPolo
4e prijs Carnakwallen
5e prijs Dr. Fish

Nieuw dit jaar was een speciale prijs gekoppeld aan de Prins, de Heppieprijs. 
Deze is gewonnen door de Submariekes.

Carnaval op de Crijnsschool
Vrijdag 8 februari was het weer zover. Carnaval op de Crijnsschool! Alle 
kinderen zagen er erg leuk uit in hun verkleedkleren. Er waren leeuwen, 
prinsessen, kabouters, piraten, disco meisjes en nog veel meer!

Prins Cody en Prinses Kim hadden samen met Juffrouw Monique gekeken 
wie van de kinderen in de onderbouw  en bovenbouw het mooist verkleed 
waren. Dit was Bert uit groep 3 en Jerle uit groep 7.
Alle groepen hebben ook een spetterend optreden laten zien. Je kon zien dat 
er door alle groepen flink was geoefend. Dit maakte het voor de Prins en 
Prinses wel erg moeilijk om één winnende groep te kiezen. Na flink overleg-
gen, zijn ze eruit gekomen. Groep 5 was dit jaar de winnaar!

De kinderen waren aan het dansen en aan het hossen tot ze bijna niet meer 
konden. We hebben er samen met alle kinderen een ontzettend leuk en knal-
lend feest van gemaakt.

Carnaval op de Crijnsschool.



John,

1977; 15 en 18 jaar, 
kozen wij voor elkaar,
2013; 2 kinderen, een 
kleinzoon,
en nog steeds een paar.
Daarom nou;
IK HOU VAN JOU !

- X -  Anita.

Lieve Sam en Lotte, 
Iedere dag zou ik jullie 
willen zeggen, 
telkens gewoon weer 
uitleggen. 
Wij met elkaar dat is 
mijn grootste geluk 
en de rest interesseert 
me geen F.... 
dikke vette knipoog,

           mama

Lieve Joost, 
 
Samen de wereld 
ontdekken en ons 
leven inkleuren. 
Ik hou zielsveel van 
jou! 
 
Dikke kus, 
van Mupke

Lieve Thibault,
 
Er is er maar 
EENDJE zoals jij! 
Ik hou van jou, 
Heel veel liefs van 
jouw meisje 

Nathalie

Lieve Lieve Caroline,
Eindeloos verzonken
In de diepte van je ogen
Eindeloos verliefd
Maar toch zeer 
overwogen
Jij blijft altijd mijn 
Valentijn

John

Lieve Simone,

Via deze weg wil ik 
je laten weten dat 
ik
heel erg blij ben dat 
je mijn mama bent.
Ik houd heel erg veel 
van je. 

x Lucas

Lieve Giel,

Op Valentijn 
hebben we elkaar 

ontmoet,
En het voelt al 
40 jaar goed.

XXX

Lieve Hillie, 
bedankt voor alle 
goede zorgen,
elke dag weer. 

Liefs 
Saar en Door.

Henri, Suzanne, 
Eveline en Nicole.

 
Bedankt voor jullie 

liefde en steun.
 
 Liefs van 
 XXXXX

Petra 

En jij ook een leuke 
Valentijnsdag,
Bedankt voor de 
leuke dingen die je 
met je zus doet

Hans

Lieve Marianne,

Ik vind het heel lief 
dat je ons altijd 
zo verwent!
Daarom hebben wij deze 
verrassing voor jou!

Dikke x Niels Gijs Fem

Chris
 

Lieve schat 
Moeilijke tijden, 

mooie tijden maar 
geloof me alles 

komt goed. 

Hans Xxxx

Lieve Michel, 
 

Bedankt voor al je 
fijne steun de 

afgelopen tijd! 
 

liefs, Linda xxx

Lieve Wilma,
Toen ik jou 
ontmoette begon ik 
weer te leven 
en ik ben nog steeds 
iedere dag blij 
met jou. 
Een dikke knuffel!

Willem

Een dikke 
valentijnsknuffel 
voor oma Mien 
en Hannus

van Lucas 
en Louise

Lieve Papa Joeri,
Vandaag zijn jullie 

precies 2 jaar samen!
Wordt het niet eens 

tijd dat WIJ de stoute 
schoenen aantrekken?

Liefs, Yves Valentin
& Tinkerbell

Flip, lieve schat,  

Jij bent in mijn hart 
altijd en overal, 
er is niemand in de 
wereld die mij zo’n 
fijn gevoel geven zal.

Je Karla xxx

Mausje, Pieter, 

liefde van mijn leven, 
maatje, vriend én 
geweldige vader. 
De dag dat jij in 
mijn leven kwam 

ging de zon schijnen. 

Je skatje Kariene.

Lieve schat! 
29 april 1978 

werd ik de jouwe, 
en nu zijn we 

35 jaar verder. 
Mijn leven blijft een 

feest met jou, 
bedankt voor alles!!!

XXX

Toon, 
altijd voor mij 

zorgen voel me bij 
jou geborgen. 

Een hart van goud 
schat, weet dat ik 
heel veel van je 

houd. 
Kus van snuf.

Lieve Lieke,

Wat is het toch 
fijn om een lieve en 
gezellige vriendin 

te hebben!

X

Allerliefste Oma Els, 
Wij vinden jou de 

allerliefste Oma van 
de hele wereld! 

Daarom een Super 
Dikke Knuffel! X 
Anne, Tom, Niels,
 Gijs & Fem.

Lieve Stefan, 
Al 20 jaar mijn steun 
en toeverlaat,
mijn beste vriend en 
maatje!
Ik hou van jou, op 
naar de 50 jaar!
XXXX 
Linda 

Lieve ome jan en 
tante sjannie

ik hou van jullie
bedankt voor alles wat 
jullie voor ons doen
jullie zijn vandaag 
mijn valentijntjes

xx

Lieve Sonja,

Al 6 jaar en een 
beetje en elke dag 

nog steeds een 
feestje.

Dikke kus, José

Liefste Anita,

Al ruim 30 jaar liefde
tijdens ons huwelijk,
en de liefde wordt
steeds intenser en
dieper, hoe mooi is
het leven samen!

xxxxxxxxx

Bedankt voor de 
goede zorgen tijdens 
mijn opname in het 
ziekenhuis daarom; 
Lieve schat een 
Valentijn voor jou 
omdat ik zoveel 
van je hou 

je schatje xxx

Lieve Franske, 

Jij bent mijn alles, 
nu en in alle 
eeuwigheid. 
Ik hou zo veel van je, 
ik wil je nooit 
meer kwijt.

Jouw Josje.

Leonard,
Op de tandem door 
bloemen velden en 
feeërieke bossen. 
Met alles wat wij 
mogen ontmoeten, 
een glimlach, een 
hertje, grappige 
paddenstoelen en 
elkaar.

Karin

            Lieve Frank,
voor altijd zijn 
wij samen, 
nooit meer alleen. 
Voor altijd bij 
elkaar, zijn we 
samen één.  
Liefs, Eva

Bianca 
 
Ik heb geen hart 
van zilver, geen 
hart van goud, 
maar een hart 
dat van je houdt. 
 
xxx

Lieve Mieke, 

Elk hart zoekt 
een hart  

dat bij zich past. 
En onze harten  
hebben elkaar 

gevonden.

              Lieve Marco,      
Na 12,5 jaar nog 
steeds samen, 
dan jij aan het stuur, 
richtinggevend, dan 
ik, maar altijd samen 
dezelfde richting op. 
Liefs Karin

Lieve Noa
Al 12 jaar ons 
Valentijntje
Proficiat en een 
hele fijne verjaar-
dag. xxx Papa 

en Mama xxx

Rini
al bijna 39 jaar,
zijn wij een paar.
met ups en downs gaan 
we het leven door,
maar lieverd 
we gaan ervoor.
nog vele jaren erbij,
zij aan zij

xxxxx

Lieve Beukie,

Wat jij voor 
mij betekent en 
voor mij doet, had ik 
nooit op gerekend
maar is niks dan goed!

XXXXX

Mario,

Omdat je er altijd 
bent voor me...
Jij bent echt mijn 
allessie!!

Liefs van je vrouwke 
Jeanette X

Lieve van de 
Vennetjes

dank dat jullie 
vrolijk en vrij 

meededen 
aan de rijmelarij

dikke kus
van jullie zus

Alida  
Met jou is het al 
jaren genieten van 
onze dochters en 
het leven, 
zo hoop ik nog vele 
jaren met jou te 
mogen beleven.

Gert Jan

Een dikke 
valentijnsknuffel 

voor je steeds belan-
geloze vrolijkharte-
lijke steun in de rug 
van velen!

XXXXXXX

Lieve 
Quinty & Lois,

Jullie zijn 
mijn liefste 
vriendinnetjes.

Dikke kus Timor

Mama en Papa!
We willen even 

zeggen dat jullie 
echt super zijn!
We houden heel 
veel van jullie!!!

xxx
Ward Koen 
en Nienke

Lieve Lenie 
mijn poppetje
Vele jaren heb ik naar 
schatten gezocht
maar mijn grootste 
schat….
vond ik ruim 50 jaren 
geleden al

groetjes 
xxxxxxxxxxx

Lieve lieve zus,  
Heel erg bedankt 
voor alle steun en 

liefde! 
Ik hou van je.  

X Yvonne

Papa bedankt, 

voor alles wat je 
allemaal voor 
me doet.
 
Je vriend Joost.

Lieve Yvar,
Je bent de liefste papa 
en man van de hele 
wereld!

Liefs van 
Diede en Sanne

Lieve Francoise,  
Een blik, een woord, 

een stille wenk. 
Elkaar zo kennen en 

vertrouwen, 
is een geschenk.  
Love, Roderick

Angelique,
Je bent al weer 4 jaar 

mijn vrouw!
Daarom dit berichtje, 
omdat ik nog steeds
zielsveel van je hou.

XXX-jes je man Kees

Lieve opa Ad,
Op jouw boerderij 
voel ik me fijn,
het is gezellig om bij 
jou te zijn!
Ik vind je heel lief,
je bent mijn harte-
dief!
Maud

Rian, 
 
Het jaar 2013 kon 
voor mij al niet stuk 
Nu samen met jou op 
zoek naar het geluk... 
 
XXX, Martien

Lieve Peter

Wij zijn al 46 jaar samen
Deelden lief en leed
HG met je verjaardag 
vandaag

Ik hou nog steeds 
van jou

Ben jij mijn Valentijn?!?

Lieve oma Tiny 

Het is altijd 
gezellig met jou 

en we zijn blij dat 
je onze oma bent 

xxx

Lieve Sjaak,

Ik ben zo trots 
als een pauw,
Dat ik na 30 jaar nog 
steeds kan zeggen,
Ik hou van jou

xxxxxx
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P r o g r a m m arunnersclub Lieshout start 
met beginners-groep
Dit jaar bestaat hardloop- en wandelclub runnersclub Lieshout (rCL) al 25 
jaar. Een loopvereniging, die trainingen verzorgt voor het hardlopen en het 
sportief wandelen.
Activiteiten van RCL zijn o.a. het ver-
zorgen van hardlooptrainingen op de 
maandag-, dinsdag-, donderdagavond 
en zaterdagmorgen en middag. Onder 
begeleiding van ervaren trainers, 
wordt er op woensdagavond en op de 
zondagmorgen sportief gewandeld.

Op maandag 18 februari om 19.30 uur 
zal er weer gestart worden met een be-
ginnersgroep. Deze groep is geschikt 
voor mensen die niet (of sinds lange 
tijd niet meer) hebben hard gelopen 
en graag hiermee (weer) willen begin-
nen. Er is een speciaal trainingspro-
gramma opgesteld, afgestemd op de 

doelgroep. De trainingen vinden 
plaats onder goede begeleiding en na-
tuurlijk is het mogelijk 1 maand gratis 
mee te lopen.
De accommodatie van RCL ligt aan de 
provinciale weg in Lieshout bij tennis-
park de Raam.
Aanmelden en meer informatie is te 
verkrijgen bij: John Pennings: 06-
50281483 (hardlopen) en Tiny van 
Alphen: 0413-209765 (wandelen). 
Wanneer je je aanmeld als lid van RCL 
krijg je als welkomgeschenk een 
prachtig loopshirt met opdruk ca-
deau. Meer informatie op www.run-
nersclublieshout.nl.

VOETBAL

RKSV NuENEN
Zaterdag 16 februari 2013
Veteranen A-EMK  ......................... 16.15
RKVVO-Veteranen B  .................... 17.00
Zondag 17 februari 2013
Nuenen 1-Goes 1   .......................... 14.30
Waalre 3-Nuenen 5  ........................ 11.30
Nuenen 6-RKSV Heeze 4  ............. 12.00
RKGSV 4-Nuenen 7  ...................... 12.00
Nuenen 9-Wilhelmina Boys 7  ...... 10.00
DVS 4-Nuenen 10   ......................... 12.00
SV Valkenswaard-Nuenen 11  ...... 10.00
DSE VR1-Nuenen VR1  ................. 12.00

RKVV NEdERwETTEN
Zaterdag 16 februari
Vet. Nederwetten - Wilhelmina B. 16.30
Zondag 17 februari
Nederwetten 1 vrij
Nederwetten 2 - Wodan 3  ............ 12.30
Nederwetten 3 - Nieuw woensel 3  10.00
Nederwetten 4 - Geldrop 10  ........ 11.00
Nieuw Woensel Da1 - Nederw.Da1 14.30
Riethoven Da1 - Nederwetten Da2  10.00

KORFBAL

NKV NuENEN
Zondag 17 februari 2013
NKV 1 - OJC 1  ................................ 18.10

Uitnodiging voor 
technisch kader 
Korfbalvereniging 
NKV
Korfbalvereniging  NKV viert dit jaar het 
50 jarig jubileum. Dit wordt gevierd door 
verschillende feestelijke en sportieve ac-
tiviteiten.
Een sportvereniging kan niet bestaan 
zonder de inzet van vele vrijwilligers. Het 
vrijwillige technisch kader binnen NKV 
zorgt het gehele jaar door, bijna iedere 
week, dat de leden zowel jong als oud 
kunnen trainen en korfballen. Dit zijn 
vooral coaches, trainers en scheidsrech-
ters.
De jubileumcommissie van NKV  is dan 
ook zeer verheugd dat een van de spon-
soren, Peter van der Leegte, het tech-
nisch kader van NKV extra in het zonne-
tje wil zetten in dit jubileumjaar. Zij 
worden door deze sponsor uitgenodigd 
om op vrijdag 22 februari de voetbalwed-
strijd van Eindhoven tegen Telstart bij te 
wonen. Vanaf sportpark Wettenseind 
zullen zij gezamenlijk vertrekken om 
18.45 uur naar het voetbalstadion.

Faber Personeelsdiensten 
gevestigd in Schilder^sCooL
De vestiging van Faber Personeelsdiensten in Boxtel is op 1 januari 2013 
verhuisd naar Nuenen en heeft daarbij intrek genomen in het opleidings-
centrum van Schilder^sCooL. Daarmee is deze locatie belangrijk voor de 
schildersbranche in deze regio en kan er op verschillende terreinen worden 
samengewerkt tussen beide partijen. 

Vestigingsmanager van Faber Perso-
neelsdiensten in Nuenen, Ewout Vier-
gever: “De verhuizing naar de omge-
ving Nuenen is voor ons een logische 
stap; zo versterken we onze regionale 
positie op onze vestigingen in Brabant 
en nu was het juiste moment daar en 
viel alles op zijn plaats. Door met on-
ze vestiging in te trekken bij deze pro-
fessionele schildersvakopleiding zijn 
de eerste stappen gezet voor een unie-
ke samenwerking. Daar moet iets 
moois uit voort komen!” 

Directeur John Broeders van 
Schilder^s COOL: “Met een vestiging 
van Faber Personeelsdiensten binnen 
onze muren geven we onze studenten 
iets extra’s. Faber Personeelsdiensten 
is een partij met wie we goed samen-
werken en kennis delen in het belang 
van onze studenten. Via onze uitzend-
poot Schilder^sCOOL NEXT  helpen 

we onze studenten, die de opleiding 
hebben afgerond en geen vaste baan 
hebben gevonden, met het vinden van 
werk.
 
Het gaat in deze constructie om het 
behoud van de medewerkers in onze 
branche. Met Faber Personeelsdien-
sten in huis hebben we een partner 
die daarin, zonder twijfel, een goede 
rol gaat spelen.”   

100.000-ste dak met zonnepanelen in zicht

Explosief aantal zonnepanelen 
op Nederlandse daken
Het aantal Nederlanders met zonnepanelen op het dak groeit explosief. 
Bijna 100.000 daken zijn nu voorzien van zonnepanelen, blijkt uit bereke-
ningen van Natuur & milieu. Het aantal panelen is in 2012 verdubbeld en 
binnen 2 jaar verdrievoudigd. De verwachting is dat het aantal daken met 
zonnepanelen in 2013 nog verder stijgt tot 130.000.

ambitie: 
1 miljoen daken met zonnepanelen
‘Nederlanders kiezen voor zonnepa-
nelen, omdat het goed voor het milieu 
én de portemonnee is,’ aldus Olof van 
der Gaag van Natuur & Milieu. Uit re-
cent onderzoek van Natuur & Milieu 
blijkt dat stroom uit zonnepanelen 
van Zon Zoekt Dak minstens 17% 
goedkoper is dan stroom van de ener-
gieleverancier. ‘Mogelijk speelt de cri-
sis een rol in de run op zonnepanelen. 
Nederlanders zoeken op creatieve wij-
ze naar oplossingen om geld te bespa-
ren. Veel mensen vinden het daar-
naast leuk om zelf energie op te 
wekken. Ze zijn trots als hun energie-
gebruik naar beneden gaat dankzij 
hun zelfopgewekte energie,’ aldus Van 
der Gaag. De ambitie van Natuur & 
Milieu is dat in 2020 1 miljoen daken 
zijn voorzien van zonnepanelen. Dit 
betekent dat er jaarlijks meer dan 
100.000 zonnepanelen bij moeten ko-
men.

Uit een berekening van Natuur & Mi-
lieu op basis van cijfers van het CBS en 
AgentschapNL blijkt dat zonnepane-
len de afgelopen jaren explosief zijn 
gestegen:

Jaar Particuliere huishoudens
                met zonnestroom 

2009 20.000 
2010 30.000 
2011 45.000 
2012 90.000 
2013 >130.000 

Natuur & Milieu roept iedereen in 
Nederland op om zonnepanelen te ne-
men. Juist nu de subsidie in 2013 nog 
beschikbaar is en zonnepanelen daar-
mee een stuk goedkoper zijn. Zelf le-
vert Natuur & Milieu ook een belang-
rijke bijdrage aan het aandeel 
zonnepanelen in Nederland. Met haar 
actie Zon Zoekt Dak in 2012 voorzag 
Natuur & Milieu 2200 daken van zon-
nepanelen, 5% van het totaal aantal 
verkochte zonnepanelen in dat jaar. 
Met de nieuwe Zon Zoekt Dak-actie 
die begin 2013 met Eneco startte, is 
het enthousiasme ook weer groot. 
Olof van der Gaag: ‘Binnen een maand 
hebben ruim 2000 mensen zonnepa-
nelen gereserveerd. Mensen kunnen 
nog meedoen tot 3 maart.’

Inschrijven nog mogelijk
Iedere woningeigenaar kan zich in-
schrijven voor zonnepanelen bij Na-
tuur & Milieu viawww.zonzoektdak.
nl. Binnen twee weken benadert onze 
leverancier Eneco geïnteresseerden 
voor een individuele afspraak. Een ex-
pert komt gratis langs om een voorstel 
op maat te maken. Als je daarvoor te-
kent, is je bestelling geplaatst en wordt 
alles van A tot Z geregeld. 

open snoeicursus in de 
biologische groepstuin
op 23 februari en op 9 maart organiseert de biologische tuin aan de roos-
donken twee snoeicursussen. Deze worden gegeven in samenwerking met 
VELT, Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren.

Na een jaar met een aantal wisselingen 
in de deelnemers van de groepstuin is 
er (weer) een groep mensen die en-
thousiast bezig is om deze plek, waar 
al zo’n kleine veertig jaar biologisch 
wordt gewerkt, te onderhouden en uit 
te bouwen. Deze  samenwerking met 
Velt is daar één van de uitkomsten 
van, omdat bij hen in de loop van de 
tijd veel kennis gebundeld is waar wij 
graag gebruik van maken, zoals Velt 
ook enthousiast is over onze  locatie 
en werkwijze.

Op 23 februari is het groot fruit, bv. 
pruimen en kweeperen, aan de beurt 
om gesnoeid te worden. Een van de 

docenten van Velt zal van 10.00 uur 
tot 12.00 uur instructies geven hoe dit 
het beste kan gebeuren. De tuin is 
open vanaf 09.30 uur en de koffie staat 
dan klaar.
Op 9 maart wordt het klein fruit be-
handeld, zoals bessen en frambozen. 
De tijden zijn hetzelfde als op 23 fe-
bruari.

Iedereen die interesse heeft kan deel-
nemen, de kosten bedragen € 2,50 
voor leden van Velt, € 7,50 voor niet-
leden per ochtend. Voor verdere in-
formatie en opgave kan contact opge-
nomen worden met Gea Rademaker 
- Smit, tel. 040-2834905.

Dia lezing IVN Nuenen

Nico Ettema over de vijf wijst-
reservaten in Noord-Brabant
Sinds een aantal jaren staan de wijstgronden in Brabant in de belangstelling 
en dringt het besef door dat dit waardevolle landschap, dat bedreigd wordt 
door stedenbouw, aanleg van wegen en bio-industrie, behouden moet blij-
ven. De provincie heeft vijf gebieden aangewezen om in te richten als toe-
komstig wijstreservaat. op maandag 18 februari geeft bioloog Nico Ettema 
een lezing over de wijstgronden, waarin de geologie, hydrologie en flora 
uitgebreid aan bod komen.

Wijstgronden vind je op de hooggele-
gen Peelhorst, aan de rand van de 
Peelrandbreuk in de omgeving van 
Uden. Dit zijn erg natte gebieden. Ze 
liggen in verhouding hoog en zijn nat, 
een opvallende combinatie. En dat 
maakt die gebieden bijzonder.
In 1974 is een eerste onderzoek ver-
richt naar wat een goed ontwikkeld 
wijstgebied te bieden heeft, toen de 
gronden bedreigd werden door de 
aanleg van de A50. Recent onderzoek 
heeft nieuwe inzichten opgeleverd 
over de geologie en de hydrologie van 
wijstgebieden. Nico Ettema zal uitleg-
gen waarom de helling in Uden uit-
zonderlijk hoog is, hoe de vegetatie-
grens op de breuk is ontstaan en hoe 
de oerbanken zijn gevormd.

Nico Ettema is sinds zijn studie biologie 
de stuwende kracht achter het onder-
zoek aan flora en fauna bij IVN Uden en 
geeft ecologische adviezen aan gemeen-
te Uden, Staatsbosbeheer en het Water-
schap. De wijstgronden in Uden hebben 
een jarenlange uitdaging voor hem ge-
vormd en zijn onderzoek heeft bijge-
dragen aan het begrip ervan en mede 
geleid tot het herstelplan dat de komen-
de jaren uitgevoerd gaat worden.  Nico 
Ettema heeft ook een boekje geschreven 
over de toestand van de wijstgronden. 
Na de lezing kan men het boekje tegen 
gereduceerde prijs (€ 7,50) kopen.
Aanvang: 20.00 uur, IVN Ruimte in Het 
Klooster. Toegang is gratis doch de 
ruimte is beperkt tot 50 personen. Info: 
tel.040-2421423.

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

Geef om vrijheid

Collecte van amnesty 
International 
mensenrechtenorganisatie amnesty International houdt in 2013 voor de 
elfde maal een landelijke collecte. In de gemeente Nuenen, gerwen en 
Nederwetten zullen ca. 50 collectanten van 17 t/m 23 februari de straat op 
gaan. In 2012 gingen in heel Nederland 22.000 vrijwilligers langs de deuren 
en werd  € 1.730.000,- opgehaald.

Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ wil 
Amnesty duidelijk maken dat vrijheid 
niet in alle landen vanzelfsprekend is 
en dat er geld nodig is om de vrijheid 
van mensen te waarborgen. Wereld-
wijd doet Amnesty International on-
derzoek en voert actie voor een mens-
waardig bestaan voor iedereen. 
Amnesty komt op voor mensen die 
worden mishandeld, verkracht of ver-
moord om wat ze zeggen of doen of al-
leen maar omdat ze vrouw zijn. Am-
nesty strijdt voor de vrijlating van 

gewetensgevangenen, voor mensen 
die gemarteld worden of ter dood ver-
oordeeld zijn. Amnesty voert actie 
voor een schoon leefmilieu, schoon 
drinkwater, gezondheidszorg en een 
dak boven je hoofd. Amnesty Interna-
tional doorbreekt de stilte, geeft 
slachtoffers een stem en roept op tot 
wereldwijde naleving van de mensen-
rechten.
Amnesty International is een onaf-
hankelijke en onpartijdige organisatie. 
Voor onderzoeken en acties ontvangt 
de organisatie geen geld van overhe-
den of van politieke groeperingen. Bij-
dragen van leden en giften, zoals tij-
dens de collecte, maken het werk van 
Amnesty blijvend mogelijk. Amnes-
ty’s werk blijft helaas nodig. Schendin-
gen van mensenrechten vinden nog 
steeds wereldwijd plaats. 

Kienen in Nederwetten
De Nederwettense Vrouwenvereni-
ging organiseert op woensdag 20 fe-
bruari een kienavond in Dorpshuis 
“De Koppelaar”, Koppel 5 te Neder-
wetten. Aanvang 20.00u. Ook voor 
niet-leden.

Vlooienmarkt 
Lieshout
Op zondag 17 februari a.s. organise-
ren Gemengdkoor Primavera en ’t 
Aaw Herremenieke de jaarlijkse 
vlooienmarkt in de tent bij het 
Dorpshuis Grotenhof 2 in Lieshout. 
De toegangsprijs bedraagt 1,50 euro 
per persoon. Kinderen tot 12 jaar 
hebben gratis toegang. De vlooien-
markt is van 12.00u tot 15.00u.
 
Veel spullen zijn rechtstreeks ‘van 
de tafel’ te koop. Daarnaast worden 
de mooiere spullen bij opbod ver-
kocht. 

Voor meer informatie: 
jcamhendriks@onsbrabantnet.nl, 
tel. 0499-422688.

Citaat van de Week

‘Er is een alles overheersende vrees voor 
de stilte aan het einde van de muziek.’

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

Kees Fens – criticus, 
essayist (1929-2008)



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 Tel. 040 - 283 60 43

b.g.g. 0495 - 53 87 37 

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

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!

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Er is weer ruimte 
voor nieuwe patiënten.
Geen verwijzing nodig.

Praktijk voor Mondhygiëne
Mevr. M. Geelen
Sneeuwgorshof 1
5672 EV Nuenen
06 - 81 83 69 93

Caravan Centrum
Coppelmans

Lieshoutseweg 31/A
5674 RK Nuenen
Tel.: 040 - 283 17 16
Fax: 040 - 283 84 57

www.caravancompleet.nl

• Stalling

• Onderhoud & Reparatie

• Haal- en Brengservice

• Schadeherstel

• Occasions

Erkend leverancier

GEKOZEN 
DOOR CONSUMENTEN ALS ABSOLUTE 

NR.1 SPIER- & GEWRICHTSBALSEM!

Noordveld Drogisterij en Parfumerie
Hoge Brake 72 | 5672 GM  Nuenen | T 040 - 283 46 77 | www.drogisterijnoordveld.nl Be
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