
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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

www.ronddelinde.nl

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

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

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

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Heeft u de 
bijzondere film: 
“Intouchables” 
gemist?

Italiaanse delica-
tessenzaak geopend 
in de Vincent van 
Goghstraat

Fiets 
je eigen 
Alpe d’Huzes

Houten vloeren - Laminaat
Raamdecoratie

De Huufkes 19b - Nuenen
040 - 284 31 06

Ri-Jo/

Uw plezier, onze zorg
0492 - 52 80 30
Buitendijk 1b, 5705 CD Helmond
info@caravanservicehelmond.nl
www.caravanservicehelmond.nl
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Zondag 3 maart Halfvastenspektakel bij café De Stam Gerwen

Ringsteken vanaf paard en wagen

 
Kinderen op ponywagens 
Om 12.00 uur komen kinderen vanaf 
groep 5 van Brede School Heuvelrijk 
Gerwen in actie. Zij gaan ringsteken 
vanaf ponywagens. Ook andere kinde-
ren en jongeren tot en met 15 jaar 
kunnen meedoen. Teams bestaan uit 
minstens drie kinderen en een volwas-
sen begeleider. Er is plaats voor 12 
teams.

Ringsteken in galop
Na de prijsuitreiking voor de kinderen 
komen rond 14.00 uur ruiters te paard 
op het parcours voor een demonstra-
tie ringsteken in galop. Dit spectacu-
laire nummer wordt in Gerwen voor 
het eerst uitgevoerd. De snelle ruiters 
verzorgen die middag diverse demon-
straties. 

Vanaf 14.00 uur komen de grote 
trekpaarden op het parcours en gaan 
teams van carnavalsprinsen en an-
dere volwassenenteams ringsteken. 
De inschrijving voor deze teams 
(een coach en drie personen) is ge-
opend en er kunnen 16 teams deel-
nemen (vol=vol). Belangstellenden 
kunnen zich t/m 27 februari aan-
melden bij carnavalsvereniging de 
Stemkes, in residentie De Stam in 
Gerwen (06 - 53 96 59 25) en via 
www.destemkes.nl

Goede doelen-veiling en 
pop-rock band 
De organisatie verzorgt na afloop 
van het ringsteken een veiling van 
goederen en diensten. De opbrengst 
is bestemd voor deze twee goede 

doelen: Kindervakantieweek en Jong 
Nederland Gerwen. Het Halfvasten-
spektakel wordt zaterdagavond 2 
maart vanaf 20.30 uur muzikaal in-
gezet met een live-optreden van 

Ringstekers in actie tijdens het Halfvastenspektakel van De Stemkes in Gerwen.  
Foto: Cees van Keulen.

Film en foto’s over Guatemala 
in de bibliotheek Nuenen
De Nuenense delegatie die in de zomer een bezoek bracht aan Guatemala 
wil u op 26 februari graag vertellen over de ontmoetingen die zij daar heeft 
gehad en de projecten die zij heeft bezocht.

Tijdens de reis is er gefilmd en natuurlijk 
zijn er veel foto’s gemaakt. De groep 
heeft veel te vertellen en zal een mooi 
verslag geven van het bezoek aan Guate-
mala. U kunt kennismaken met de Ma-
ya-bevolking in een gebied waar geen 
toerist komt. Natuurlijk wordt er verteld 
over het uitwisselingsproject dat de Nu-
enense katholieke kerken hebben opge-
bouwd met de zusterparochie in het 
dorp Tucurú, een project dat de groep 
graag wil uitbreiden. 

De oud-prinsen van de Nuenense carna-
val hebben enkele malen steun gegeven 
aan een koffieproject van kleine boeren 
en aan een onderwijsproject van Maya-
vrouwen. De delegatie heeft deze pro-
jecten bezocht, evenals een weefproject 
van Maya-vrouwen, die in het verleden 
een financiële bijdrage ontvingen van de 
Nuenense Wereldwinkel. De reisgroep 
heeft ter plekke gezien hoe belangrijk 

Liederentafel
Nuenen kent vele koren maar er is maar één liederentafel. Wat is het ver-
schil? Bij de liederentafel kan iedereen meezingen of je nu wel of geen 
goede zangstem hebt. Of je de tekst nu wel of niet kent. Je komt en zingt 
wanneer je zin hebt. De enige verplichting die je hebt is gezellig meezingen.

De liederentafel Schafrath bestaat 
alweer zes jaar en zit iedere laatste 
zondag van de maand vanaf 20.30 
uur. in café Schafrath aan het Park in 
Nuenen. De begeleiding wordt ver-

zorgd door Hans Bloos op zijn ac-
cordeon en de leiding is in handen 
van Daan Warners of Harold van de 
Ven. Er wordt gezongen uit een lie-
derenbundel –de hele avond te huur 

Zondag 3 maart staat Gerwen in het teken van het Halfvastenspektakel met 
ringsteken vanaf door paarden getrokken wagens. De deelnemers staan op 
marathonwagens, die getrokken worden door Nederlandse trekpaarden 
van onder meer Stal De Linde van de gebroeders Smits uit Gerwen. Het 
Halfvastenspektakel speelt zich af op de Gerwenseweg ter hoogte van café 
De Stam en begint ’s middags om twaalf uur. Voor het eerst zullen ruiters 
te paard een demonstratie ringsteken in galop verzorgen. Publiek heeft 
gratis toegang.

pop-rock band Down Pilot in café 
De Stam, Gerwenseweg 38 in Ger-
wen. In de pauze wordt ook een goe-
deren- en dienstenveiling gehouden 
voor genoemde goede doelen.

voor € 1- waarin meer dan 100 lied-
jes staan. Het repertoire bevat lek-
kere meezingers, evergreens, beatles 
songs, zelfs Va Pensiero dat in het 
Italiaans wordt gezongen. Het tem-
po is vlot, voor de pauze bestaat het 
programma (dat door iemand van 
de aanwezigen vooraf is samenge-
steld) uit zo’n 16 liedjes, na de pauze 
kan iedereen verzoeknummers in-
dienen. 

Wie komen er? 
Dames en heren die in een koor zit-
ten en die wel eens lekker vrijuit wil-
len zingen, mensen die alleen thuis 
zingen en vooral degenen die zeggen 
dat ze het niet kunnen; kortom lief-
hebbers van gezellig samen zingen. 
Volgende liederentafel: 
Zondagavond 24 februari.

deze projecten zijn en hoe noodzakelijk 
de continuering daarvan is.
De langdurige burgeroorlog, die in Gua-
temala woedde, heeft diepe wonden ge-
slagen onder de bevolking. Ook daarvan 
heeft de groep de pijnlijke gevolgen ge-
zien en de verhalen van de slachtoffers 
aangehoord. 
De Nuenense betrokkenheid bij Guate-
mala is er dus al langere tijd. De reis-
groep hoopt met de informatieve 
bijeenkomst die betrokkenheid te ver-
diepen en uit te breiden. Aan de hand 
van de foto’s en de film wordt u meege-
nomen naar het “land van de eeuwige 
lente” met al z’n schoonheid, verschrik-
kingen en hoop op een betere toekomst.

Op dinsdagavond 26 februari 2013 om 
20.00 uur bent u van harte welkom in de 
bibliotheek aan het Vincent van Gogh-
plein om naar de ervaringen van de rei-
zigers te luisteren.

De directeur van de basisschool in Tucurú, Guatemala, neemt de tekeningen in 
ontvangst die door kinderen van Nuenense basisscholen zijn gemaakt. 

Foto: Gemma van den Hooff.



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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VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

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 t/m 23 februari 2013 wordt gecollecteerd door 
Amnesty International.

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

Soort Datum Dossier-
aanvraag  ontvangst  Nummer Locatie Activiteit  
Regulier 11/02/2013 N-HZ-2013-0015 Berg 35 en 37 Oprichten berging 
    en garage  
Regulier 14/02/2013 N-HZ-2013-0016 Barisakker 36 Vervangen bestaande  
    schuifpui door raam
 

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen:
Aanvrager: Oranje Comité Nuenen voor het organiseren van Koningin-
nedagactiviteiten, zoals de Oranjemarkt en de versierde fietsen optocht 
in het centrum van Nuenen op Koninginnedag 30 april 2013;
Aanvrager: Mevrouw K. Schröer voor de uitoefening van het horeca-
bedrijf in het pand Berg 38;
Aanvrager: Voetbalvereniging R.K.G.S.V. voor het organiseren van een 
activiteit “RKGSV XXL Party” op zaterdag 18 mei 2013 op het Heu-
velplein in Gerwen t.g.v. het jeugdweekend;
Aanvrager: Stichting Broederschap der Handelse Processie i.v.m. de 
doorkomst van de jaarlijkse processie Bedevaart – Handel op 22 en 
23 juni 2013.

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

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

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

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 
Regulier N-HZ-2012- Lindenhof 50 Bouwen Verbeteren gevel
 0189 t/m 108 bouwwerk en entree van 30 14/02/2013 
    appartementen 
Regulier N-HZ-2012- De Beemel Bouwen
 0174 ongenummerd bouwwerk Bouwen twee 14/02/2013 
    woningen 

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
• aan Musicalgroep Kapsones zijn ontheffingen verleend voor het 

uitdelen van flyers en het ten gehore brengen van muziek op 30 
maart 2013 en 6 april 2013 in het centrum van Nuenen en bij W.C. 
Kernkwartier i.v.m. de voorstelling “Monstertaart”, die in de peri-
ode van 12 tot en met 14 april 2013 wordt uitgevoerd in Het 
Klooster (verzenddatum 15 februari 2013);

• aan Vereniging Natuurmonumenten is een vergunning verleend 
voor het houden van een collecte in de periode van 22 tot en met 
26 april 2014 (verzenddatum 15 februari 2013);

• aan Vereniging Bartimeus Sonneheerdt is een vergunning verleend 
voor het houden van een collecte in de periode van 9 tot en met 
14 december 2013 (verzenddatum 15 februari 2013);

• aan V.O.F. Frietje Brabant is een vergunning verleend voor het in-
nemen van een standplaats voor de verkoop van frites en snacks 
op elke woensdagmiddag in het jaar 2013 m.i.v. 6 maart 2013 op 
het parkeerterrein aan de Hoekstraat in Nederwetten (verzend-
datum 18 februari 2013);

• aan Stichting Grote Ronde van Gerwen zijn ontheffingen verleend 
voor de organisatie van de jaarlijkse Grote Ronde van Gerwen op 
tweede paasdag, 1 april 2013 (verzenddatum 18 februari 2013).

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis, 
Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen desbetreffende besluiten 
kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzenddatum (voor 
kapvergunningen geldt: na publicatiedatum) van het besluit, op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het 
college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus    
10.000, 5670 GA Nuenen.

Op grond van artikel 6:5 van de Awb moet een bezwaarschrift worden 
ondertekend en tenminste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
d.  de gronden van het bezwaar.

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

PUBLICATIE
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend dat er een melding in het kader van activiteiten Besluit milieu-
beheer is ontvangen van:

• Freyja Fence, De Spegelt 40 te Nuenen. 

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. 

De melding is in te zien bij het gemeentehuis Nuenen c.a., Jan van 
Schijnveltlaan 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 A. Vodegel  
(telefoonnummer: 040-2594627.)

PUBLICATIE
Ontwerpbestemmingsplan ‘Tuincentrum Eeneind’, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend dat met ingang van 22 februari 2013 gedurende zes weken op 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor een ieder 
ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Tuincentrum Eeneind’.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 4 
april 2012 de beroepen tegen de vrijstelling en bouwvergunning voor 
het tuincentrum aan de Collse Hoefdijk verworpen. Het tuincentrum 
is intussen gerealiseerd. Nu de vrijstelling en bouwvergunning onher-
roepelijk zijn, dienden zij nog te worden vertaald naar een regeling in 
een bestemmingsplan.
Het plan is in te zien via de landelijke internetsite www.ruimtelijkeplan-
nen.nl.
Het ontwerpbestemmingsplan kan rechtstreeks worden geraadpleegd 
via de volgende deeplink: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-
roo/?planidn=NL.IMRO.0820.BPTuincentrEeneind-C001
Een ieder kan binnen de termijn van tervisieligging een zienswijze met 
betrekking tot dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een 
schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan de gemeenteraad 
van Nuenen, postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen. Een zienswijze kan 
ook mondeling worden ingediend bij de heer M.J.A. Ras van de afde-
ling Ontwikkeling en Handhaving (telefoonnummer 040-2631545).

Nuenen, 21 februari 2013.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

Een unieke kans op een 
eigen woning voor starters
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week het CDA.
Het is een probleem dat in veel kleine-
re gemeenten voor komt: jongeren 
trekken er weg omdat ze er geen be-
taalbare woning kunnen kopen. De 
CDA-fractie in Gilze-Rijen bedacht 
daarom een nieuw concept:’de 
meegroeiwoning’. Een goedkope, be-
taalbare woning voor starters, die ze 
zelf kunnen ontwerpen en die uitge-
bouwd kan worden naarmate de fi-
nanciën en de behoefte groeien.
Het in Gilze –Rijen ontwikkelde mo-
del is volgens het CDA ook toepasbaar 
in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
Het idee achter de meegroeiwoning is 
‘klein en betaalbaar beginnen’. 
Kopers kopen een gezinswoning, 
maar beginnen met het bouwen van 
een eenvoudige basiswoning zonder 
luxe voor ongeveer € 120.000. Daarom 
is het uitermate geschikt voor starters 
en is er geen starterslening of starters-
subsidie nodig. Naarmate de koper 
meer financiële middelen krijgt en 
eventueel gezinsuitbreiding, heeft hij 
de mogelijkheid om bij te bouwen. 
De woning groeit dus met de eigenaar 
mee: met je financiële armslag en met 
je behoefte. Woningbouw op maat 
dus.
De meegroeiwoning past ook goed bij 
het CDA. Als CDA zetten wij in op 
duurzaamheid en rentmeesterschap. 
Het bouwen van een meegroeiwoning 
past hierin. Mensen besluiten ergens 

te gaan wonen, ze kopen een huis met 
de mogelijkheid om later groter te wo-
nen. Geen dure verbouwingen waarbij 
gesloopt moet worden, geen kostbare 
verhuizing, maar uitbreiding en ver-
groting van de eigen woning, zonder 
opnieuw vergunningen aan te vragen. 
Dat betekent minder bureaucratie en 
regelgeving. En minder kosten voor de 
Nuenense burgers.
We denken te mogen rekenen op een 
breed draagvlak binnen de Nuenense 
politiek en doen een dringend beroep 
op het college om zich hard te maken 
om een dergelijk project in onze ge-
meente te realiseren, mits hiervoor 
voldoende belangstelling is vanuit de 
burgers.
Bent u geïnteresseerd geraakt in het 
beschreven concept dan verwijs ik u 
graag naar de website van het CDA 
Nuenen c.a.: www.cda.nl/noord-bra-
bant/nuenen

Hier vindt u een koppeling naar de 
verkoop brochure van meegroeiwo-
ningen in Rijen. Als er starters zijn, die 
graag met een dergelijk project willen 
meedoen, zijn wij graag bereid om hen 
daarbij te ondersteunen.

Theo van den Tillaart, 
fractievoorzitter CDA,  

(t.vandentillaart@onsnet.nu)
www.nuenen.cda.nl.

Een reis terug naar jezelf
Door Marieke Suters

“Iedereen is onderweg, ook ik. Op zoek naar uitdagingen, inspiratie, naar 
liefde, vriendschap, geluk en wijsheid.” Zo is de inleiding door schrijfster 
Jeanette-Maleander Maquiné van het toneelstuk ‘Sabriël, de reis terug’, die 
afgelopen zaterdag in premiére is gegaan. Een verhaal over een meisje, dat 
door middel van een lange reis uitvindt wie ze is en op zoek gaat naar zichzelf. 
Deze reis maakt ze niet alleen. Samen met acht anderen ontsnapt ze uit een 
slavenkamp waar ze gedwongen worden te werken voor hun leider, Lestat. 

Het verhaal begint al voordat de zaal 
opengaat. Een rij kinderen, aan een 
touw vastgebonden, worden opge-
jaagd door twee in zwart geklede man-
nen die hard schreeuwen en de kinde-
ren slaan. Op deze manier wordt de 
bezoeker de zaal ingelokt. Wanneer 
iedereen de zaal binnenloopt en zijn 
plek zoekt, lopen er bezorgde ouders 
rond in volkskledij om te vragen aan 
bezoekers waar hun kinderen zijn. De 
kijker wordt, al voor dat de voorstel-
ling begint, letterlijk in het verhaal ge-
trokken. 

Het begin van het verhaal gaat snel. 
Een meisje wordt geboren, Sabriël, die 
door de wijze van het dorp als zijn 
leerling wordt opgevoed. Ze is onge-
duldig, wil al snel zelf op reis gaan en 
avonturen beleven. Wanneer ze ouder 
is verdwijnt de wijze en verdwijnen 
steeds meer kinderen uit het dorp. Sa-
briël gaat ze achterna en komt in een 
slavenkamp terecht waar Lestat de 
kinderen heenbrengt om te werken. 
Dan begint het belangrijkste uit de 
voorstelling. Sabriël helpt de kinderen 
te ontsnappen en samen met acht an-
deren begint ze de lange reis terug. 

Ze wanen zich in verschillende lan-
den. IJs, water, zand, moeras, ieder 
land heeft zijn eigen leider. De decors 
zijn simpel, maar prachtig gemaakt. 
Doeken van lichte, glinsterend materi-
aal die stellages bedekken en zo een 
muur vormen. Er is op een creatieve 

manier gebruik gemaakt van materia-
len om een passend decor te creëren. 
Tussen de doeken door dansen meis-
jes die in elk land opnieuw terugko-
men. 

Het verhaal van Sabriël springt snel in 
de tijd, waardoor het langer duurt 
voordat je als kijker echt in het verhaal 
genesteld bent. Maar wanneer het ver-
haal verder vordert, leef je mee met de 
acteurs en ontstaat er ontroering wan-
neer het einde van de reis nadert. De 
karakters in het verhaal hebben ieder 
hun eigen persoonlijkheid die reflec-
teert op de persoonlijkheid van de 
spelers. Dat maakt het verhaal ‘echt’. 

‘Sabriël, de reis terug’ is nog te zien op 
22, 23 en 24 februari in ‘Het Klooster’. 

Sabriël, veel karakters met eigen persoonlijkheid.



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: 22 & 23 febr.: 

Hoeksche rooie hele kilo  .......... 0,99
Pastinaak per stuk  ........................ 0,99
champignons per bakje  .............. 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 25 februari:

Zuurkool uit ‘t vat, hele kilo  ...... 0,99
DiNSDag 26 februari:

Spitskool, panklaar, 1/2 kilo  ......... 0,89
WOeNSDag 27 februari:

rodekool, panklaar, hele kilo  ....... 0,99
DONDerDag 28 februari:

gekookte bietjes, 1/2 kilo  ......... 0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 22 t/m 28 febr.:

blauwe Druiven, 1/2 kilo  ............ 0,99
kiwi’s, 8 stuks  ................................ 1,99
broccolisalade, 250 gram  .......... 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Voor de best
belegde broodjes!!!

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

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

Aanbiedingen KERSVERS

500 gr. Rundergehakt +
4 Hamburgers 
samen ............................................6,00 
Bij 150 gr. Gebraden Rosbief 
100 gr. Selderijsalade .....GRATIS
Pittig Prei Pakketje
100 gram ......................................1,75 
Kalfs Sucade
“met gratis jus”, 100 gram 2,30
Bos Asperges
100 gram ......................................1,75 
Caprese al Forno
100 gram ......................................2,45

kOOPJe

SPecial

SPecial

SPecial

tOPPer!!

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Actie geldig van 22 t/m 28 februari:

Middel Chipolata-
vlaai

Van € 7,25.  Voor € 5,95
Pakje Rogge 
Rozijnenbrood 
Van € 1,55.  Voor € 1,25 

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

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

19
92

2

Al 50 jaar 
een begrip!

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

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl, laminaat,

fineerparket en pvc-stroken

Rond de Linde nu compleet digitaal, 
iedere donderdag nieuw op

www.ronddelinde.nl 



UW HUID IN 1 BEHANDELING JAREN JONGER 
‘n huid met meer spankracht en minder diepe rimpels 

 
26 FEBRUARI T/M 15 MAART 

 
HIGH TECH ANTI-AGING BEHANDELING 

voor de prijs van de basisbehandeling 
 

Gezicht & Hals € 49,95 ( 60 min.) 
Gezicht & Hals & Decolleté € 69,95 ( 90 min.) 
 

WELLBEING BOUTIQUE 
Dé rustgevende schoonheidssalon waar u altijd even binnen kunt wandelen. 

Berg 33  Nuenen    
www.blush-beauty.nl   

tel: 06-13701730 

Openingstijden  
Di t/m Vrij 9:30-17:30 uur  Zaterdag 11:00-16:00 uur 

Di & Woe avond 19:30-21:00 uur 

Olijf
r e s t a u r a n t

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

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

Italiaanse wijn en spijsavonden 
op 24 en 25 februari bij Olijf

Op 24 en 25 februari organiseren wij 
twee Italiaanse avonden. 

Graag verwelkomen wij u omstreeks 19.00 uur 
in restaurant Olijf. 

Vervolgens zullen wij een Italiaans 5 gangenmenu 
voor € 67,50 per persoon serveren.

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

een dessert. (Dit is inclusief 5 bijpassende glazen wijn). 
Alleen gebruik maken van het Italiaanse menu kan ook 

(€ 39,50 p.p.)

Wij kijken er naar uit u bij Olijf te mogen ontvangen, om u 
heerlijke wijnen te laten proeven in combinatie met lekker 
eten, om net zoals de Italianen, te genieten van het goede 
leven en deze avond af te mogen sluiten met een mooie 

espresso, wellicht in combinatie met een van onze grappa’s.

Uiteraard is het ook mogelijk om deze avonden 
gebruik te maken van onze a la carte kaart.

Be
rk

en
bo

s 6
, 5

67
2 

AK
 N

ue
ne

n 
• 

T 
04

0-
28

3 
12

00
 •

 F
 0

40
-2

83
 6

05
5 

• 
E 

dr
ij.

m
es

@
iae

.n
l •

 W
 w

ww
.d

ru
kk

er
ijm

es
se

rs
ch

m
id

t.n
l

(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

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

Noordveld Drogisterij en Parfumerie
Hoge Brake 72 | 5672 GM  Nuenen | T 040 - 283 46 77 | www.drogisterijnoordveld.nl
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Nieuws met zaken
Italiaanse delicatessenzaak geopend     
in de Vincent van Goghstraat
Door Gerrit van Ginkel

De twee broers van de ondernemende 
familie starten de zaak onder de toe-
passelijke naam I Fratelli (de broers). 
De vader van de broers, afkomstig uit 
een oude Italiaanse horecafamilie, 
kwam in 1966 uit Napels naar Neder-
land en vestigde zich in Haarlem. In 
Stiphout runnen de broers al vier jaar 
een Italiaanse delicatessenzaak. ”Nue-
nen is voor ons een logische stap voor 
verdere uitbreiding. In Stiphout heb-
ben we al vaste klanten uit Nuenen en 
voor hen wordt het nu gemakkelijker 
ons te bereiken”, volgens Carlo.

Uiteraard vormen de pizza’s en beleg-
de broodjes een belangrijk onderdeel 
van hun omzet. Ze worden helemaal 
op locatie gemaakt en rijkelijk belegd 
met superverse ingrediënten. 
De zaak heeft met 3 tafeltjes en 6 zit-
plaatsen een beperkte mogelijkheid 
om ter plaatse iets te gebruiken zoals 
een kopje koffie met een broodje. Er 
bestaat een hele ruime keuze uit kant 
en klaar maaltijden en belegde brood-
jes die besteld en afgehaald  kunnen 
worden. Voor bedrijven bestaat de 
mogelijkheid voor catering of afleve-
ring van de bestellingen.
In de speciaalzaak vindt men een ge-
weldig assortiment Italiaanse wijnen 
van eenvoudig en soepel tot wijnen uit 
het hoogste segment voor hele speci-

ale gelegenheden. Natuurlijk ontbre-
ken de typisch Italiaanse vleeswaren 
niet en de kazen. Overheerlijke voed-
zame pasta’s, sauzen, olijven, frisdran-
ken, gemalen koffie en koffiebonen en 
vele zoete lekkernijen zoals dessert en 
diverse zachte nogasoorten complete-
ren het assortiment. Veel artikelen 

Expert viert 45-jarig jubileum

Expert begrijpt ook hoe je een 
feestje moet vieren
Dit jaar bestaat de Nederlandse Expert Groep 45 jaar. En dat gaat groots 
gevierd worden: bij alle 150 Expertwinkels is het hele jaar door feest met 
allerlei acties, jubileumaanbiedingen en met een grote mediacampagne. 
Dat alles natuurlijk met de Beste Service, Persoonlijk Advies, en Vertrouwd 
Dichtbij. 

Vandaag start Expert met een lande-
lijke mediacampagne waarin ieder-
een wordt uitgenodigd om het 45-ja-
rig jubileum te vieren. Op de 
tv-zenders RTL4, Nederland 1 en 2 
en op regionale tv-zenders trapt Ex-
pert dit feestelijke jaar af met onge-
kende acties en scherpe jubileum-
aanbiedingen. Ook zal de feestelijke 
campagne te volgen zijn via de radio, 
onder meer op Skyradio, Radio 1 en 
2, 100% NL en op vele regionale zen-
ders. Speciaal voor het 45-jarig jubi-
leum heeft Expert de hulp ingeroe-
pen van Roby, die voor alle 
jubileumaanbiedingen zorgt waar-
door het zeker één groot feest wordt!
De ondernemers en verkopers van 

Expert kennen en begrijpen hun 
klant als geen ander. Zij zijn al 45 jaar 
een vertrouwd gezicht in de winkel. 
Ze helpen mensen met een drukke 
agenda, vanaf de eerste minuut en op 
een persoonlijke manier. Dit gevoel 
van zorgeloosheid is eind 2012 pak-
kend samengevat in de nieuwe pay-
off ‘Expert begrijpt ‘t’. De lading hier-
van sluit naadloos aan op de 
kernwaarden van Expert: Beste Ser-
vice, Persoonlijk Advies, Vertrouwd 
Dichtbij.

Expert van Erp, 
Voirt 2C, 5671 HC Nuenen. 
Tel. 040-2846060
E-mail: nuenen@expert.nl

De meeste huidaandoeningen worden 
veroorzaakt door:
- Verzwakt immuunsysteem met aller-

gische reacties tot gevolg.
-  Verstoorde prostaglandine aanmaak 

(Prostaglandine is een groep van hor-
monen dat onder andere zorgt voor 
veel fysiologische processen in de 
huid).

-  Spijsverteringsproblemen.
 
Hoe kan een osteopaat u helpen?
Normaal gesproken gebeurt het uit-
scheidingsproces via de lever, darmen en 
de nieren. Wanneer dit niet optimaal 
verloopt, zoekt het lichaam naar alterna-
tieve wegen om afvalstoffen weg te wer-
ken. De voorkeursplaatsen voor deze al-
ternatieve uitscheidingswegen zijn dan 
de huid, de longen en de holtes (sinus-
sen) in het aangezicht. 
 
Een opstapeling van deze afvalstoffen in 
de huid heeft tot gevolg dat hier minder 
voedingsstoffen komen. Dit uit zich vaak 
in de hiervoor genoemde huidprobleem. 
Daarnaast zorgt een te grote hoeveel af-
valstoffen in het lichaam ervoor dat het 
immuniteitssysteem verzwakt en dit kan 
leiden tot spijsverteringsproblematiek, 
longproblemen of sinusitis. 
 
Terug naar de huidproblematiek.  
Een osteopaat behandelt niet de huid-
problematiek maar probeert het lichaam 
te ondersteunen om de uitscheiding van 
afvalstoffen te laten plaatsvinden via de 
normale wegen. Hierdoor krijgt het li-
chaam de kans om de huid te herstellen 
en zal mogelijk ook de huidklachten af-
nemen. Een osteopaat doet dit door de 
doorbloeding en beweging rond de orga-
nen te verbeteren en door u, indien no-
dig, voedingsadviezen te geven. 

Mocht je meer informatie willen dan 
verwijzen wij graag door naar de website 
www.osteopathiemeulenbroeks.nl of 
naar de schrijver van dit artikel; Os-
teopaat BSc Mark Meulenbroeks. U kunt 
met hem contact opnemen via telefoon-
nummer: 06 - 58 96 12 31. De praktijk-
ruimte van Osteopaat BSc Mark Meu-
lenbroeks is gevestigd in de Fysiotherapie 
praktijk Nuenen, Vincent van Goghstraat 
259, 5671 DT Nuenen. Ook willen wij u 
er op attenderen dat voor een osteopa-
thie behandeling geen verwijzing van de 
huisarts nodig is. 
 
Let op: Osteopathie valt niet onder de ei-
gen risico van uw zorgverzekering. Indien 
u aanvullend verzekerd bent wordt een 
osteopatisch consult volledig of altijd ge-
deeltelijk vergoed. Bekijk hiervoor uw po-
lis onder het kopje alternatieve gezond-
heidszorg of neem con tact op met uw 
zorgverzekeraar! Ook op onze website 
kunt u hierover meer informatie krijgen. 
 
In deze reeks van osteopatisch artikelen 
zijn de volgende artikelen verschenen: 
•	 Langdurige	onverklaarbare	gewrichts-

klachten zoals schouder-, elleboog-, 
bekken-, heup- of knieklachten, mis-
schien is osteopathie iets voor u?

•	 Hoofdpijn	&	migraine,	een	beperken-
de factor in je leven, toch kunnen de-
ze klachten met osteopathie behan-
deld worden. 

•	 Burn	-	out	en	Osteopathie.
•	 Darmklachten.	Een	vervelende	klacht	

waar men vaak veel te lang mee door 
blijft lopen. Misschien is osteopathie 
iets voor u?  

Deze artikelen zijn terug te lezen op de 
website 
www.osteopathiemeulenbroeks.nl

(advertorial)

Huidproblematiek, misschien 
is osteopathie iets voor U
Niet alleen volwassenen maar ook kinderen en baby’s kunnen last hebben 
van huidproblematiek. U kent ze wel, Acne, Netelroos, Psoriasis, Eczeem en 
Dermatitis. Dit zijn een aantal van de meest voorkomende huidaandoenin-
gen. Ze geven soms jeuk, huidschilferingen, bultjes, rode vlekken of andere 
ongemakken. Niet prettig om te hebben als om naar te kijken.
 

Brabant reageert op bezuinigingsplan minister Schultz- Van Haegen

Bezuinigen op knelpunt A67    
Leenderheide-Geldrop onacceptabel

Het grootste pijnpunt in de bezuini-
gingsplannen is de aanpak van files op 
de A67 ten zuiden van Eindhoven tus-
sen Leenderheide en Geldrop. Er zijn 
al afspraken gemaakt om in de eerste 
fase het knooppunt Leenderheide aan 
te pakken. Van de benodigde € 11 mil-
joen betaalt het SRE de helft. De mi-
nister heeft nu € 30 miljoen voor de 
aansluitende tweede fase tussen 
knooppunt Leenderheide en de aan-
sluiting Geldrop, de verbreding naar 
2x3 rijstroken, geschrapt. Elly Blanks-

ma, portefeuillehouder Mobiliteit van 
het SRE: "Onbegrijpelijk! Als het kabi-
net de bereikbaarheid van de Brain-
port serieus neemt, dan is deze bezui-
niging een verkeerde keuze." Volgens 
de minister heeft de file bij Geldrop te 
weinig gevolgen voor het totale reis-
tijdverlies op het hele traject tussen 
Eindhoven en Venlo en scoort dit knel-
punt daarom niet hoog genoeg in de 
landelijke prioriteiten. Provinciebe-
stuurder Van Heugten: "Wij strijden al 
jaren voor een andere en betere priori-

Volop Italiaanse specialiteiten bij I Fratelli in Nuenen.

zijn door eigen import alleen hier ver-
krijgbaar en staan garant voor een au-
thentieke Italiaanse smaak.

I Fratelli is op zondag en maandag ge-
sloten. Dinsdag t/m donderdag ge-
opend van 10.00 uur -20.00 uur. Vrij-
dag van 10.00 uur- 21.00 uur en 
zaterdag van 10.00 uur-19.00 uur. 

Meer info via info@ifratelli.nl  
en www.ifratelli.nl. Tel. 040-2831771. 

De afgelopen week opende Carlo Cannavacciuolo en zijn partner Claudia 
samen met zijn broer Sandro aan de Nuenense Vincent van Goghstraat 11 
een Italiaanse speciaalzaak.

Verdien zorgkosten terug 
via uw belastingaangifte
Chronisch zieken en gehandicapten maken jaarlijks veel extra kosten voor 
bijvoorbeeld zorg, hulpmiddelen of woningaanpassingen. Gelukkig zijn die 
kosten voor een groot deel  aftrekbaar via de belastingen. Op de website 
www.meerkosten.nl van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-
Raad) kunt u precies zien, hoe u dat moet aanpakken. U kunt ook de bro-
chure Belastingvoordeel 2012 bestellen.

Voor mensen met hoge zorgkosten 
geeft deze site een praktische handlei-
ding bij de aangifte inkomstenbelas-
ting over het jaar 2012, die vóór 1 april 
ingediend moet zijn bij de Belasting-
dienst. Met behulp van de site kunt u 
honderden euro’s terugverdienen. De 
aftrek geldt voor zogenaamde ‘speci-
fieke zorgkosten’, zoals medische hulp, 
voorgeschreven medicijnen, dieet op 
doktersadvies en vervoer van en naar 
het ziekenhuis. Deze informatie is ook 
gebundeld in de brochure Belasting-
voordeel 2012. U kunt deze publicatie 
bestellen bij de webwinkel van de CG-
Raad.

Praktisch 
In begrijpelijke taal geeft de site uitleg 
over het invullen van de belastingaan-
gifte 2012. De site volgt de opbouw 
van het elektronische aangifteformu-
lier van de Belastingdienst, waardoor 
het gelijktijdig en stapsgewijs te ge-

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

Andere tegemoetkomingen
De site geeft ook informatie over an-
dere tegemoetkomingen en financiële 
regelingen voor chronisch zieken en 
gehandicapten. Zoals de Wet tege-
moetkoming chronisch zieken en ge-
handicapten (Wtcg).
 
Geen internet
Voor mensen die geen internet heb-
ben, heeft de CG-Raad de brochure 
Belastingvoordeel 2012 uitgebracht. 
Die kunt u bestellen door € 5,80 over 
te maken op rekeningnummer 
3188522 ten name van de CG-Raad te 
Utrecht. Daarbij moet u vermelden: 
Belastingbrochure 2012, uw naam, 
adres, postcode en woonplaats. 

Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en de provincie Noord-
Brabant vinden de voorgenomen bezuinigingen op het knelpunt A67 Leen-
derheide-Geldrop onacceptabel. Zij reageren hiermee op de Brabantse uit-
werking van de bezuinigingsplannen van minister Schultz - Van Haegen 
waarmee landelijk in de periode tot 2028 € 6,4 miljard wordt gekort op 
infrastructuur. Gisteren voerde Schultz- Van Haegen overleg met Brabantse 
overheden over de plannen.

tering van de verkeersknelpunten. 
Voor een grote provincie als Brabant is 
de huidige systematiek nadelig omdat 
onze files over grotere trajecten wor-
den uitgemiddeld. Dat moet anders, 
erkent nu ook de minister, alleen heeft 
ze er tot nu toe nog niets aan gedaan."

Overige infra-projecten
Andere Brabantse projecten worden 
niet geschrapt, maar het rijksgeld 
komt een paar jaar later beschikbaar. 
Desondanks kan de Ruit om Eindho-
ven doorgaan op de ingezette planning 
en zal verder worden gewerkt aan de 
aanpak van de A27 tussen knooppunt 
Lunetten en knooppunt Hooipolder. 
Ook de verkenning voor de verbreding 
van de A58 Eindhoven-Tilburg gaat 
van start, al heeft ook hier de minister 
het geld pas drie jaar later beschikbaar.

Bezuinigingspakket Brabant
Als gevolg van het Lente-akkoord en 
het Regeerakkoord moet door het mi-
nisterie	 van	 I&M	 in	 totaal	 circa	 6,4	
miljard bezuinigd worden op het In-
frastructuurfonds. Voor de provincie 
Brabant betekent dit dat het project 
N65 Vught ongewijzigd blijft. De fi-
nanciering van de volgende projecten 
wordt door het ministerie getempori-
seerd: Ruit Eindhoven, A58 Tilburg – 
Eindhoven, A58 Galder – Annabosch, 
A27 Lunetten – Hooipolder. De vol-
gende projecten worden geschrapt: 
A67 no regret pakket (Limburg en Bra-
bant): € 20 miljoen en A67 Leender-
heide – Geldrop (fase 2): € 30 miljoen.

Op 8 april 2013 volgt het debat in de 
Tweede Kamer over de MIRT-bezuini-
gingen.



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

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

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

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

Gastvrouwen
Gastheren

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

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

Tafels - Accessoires - Banken - Stoelen - Kunststof vloeren - Kasten - Salontafels
Dressoirs - TV-meubels  -  Karpetten - Lampen  -  Spiegels  -  Schilderijen - Lokale kunst

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / M. 06 - 23 266 277

info@mo-el.nl / www.mo-el.nl

• Verrassend en eigentijds 

• Gemoedelijke ambiance 

• Interieuradvies

• Maatwerk
Nieuwe collectie 
schilderijen en 
lokale kunst

f vloerennff ll

Heerlijk Zitcomfort

VOORDELIGER DAN INTERNET, PRIMA LEGSERVICE 
VERSCHILLENDE DESIGNS EN KLEUREN OP VOORRAAD, TEGEN BODEMPRIJZEN!

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

van 39,95 NU

STUNTPRIJS V.A.* 

399,-

KLIK LAMINAAT
“PASSION”
met het nieuwe 
“one click to go” systeem,
leverbaar in 3 kleuren,
7 mm dik, met v-groef,
klasse 31.

van 18,95 NU

LAMINAAT TRAP
Het Vloer Het Zelf trappen renovatie systeem. 
Eenvoudig zelf te monteren! 
Voordelig een nieuwe solide LAMINAAT TRAP, 
zonder breken en/of beschadigen. 
Voor zowel open als dichte trappen. 
Trede 100 x 30 cm 29,50 
Bijpassend stootbord 100 x 19 cm 9,95

Trede 130 x 40 cm 41,50 
Bijpassend stootbord 130 x 19 cm 11,50. 
Leverbaar in 7 kleuren. Complete trap 13 trede. 
Normaal v.a. 513,-

29,95
per m2   incl. BTW

7,95
per m2   incl. BTW

* Excl. montage, montage complete trap v.a. 400,-
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VLOER HET ZELF EINDHOVEN: 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
Industrieterrein De Kade, 
tel. 040-24 68 180. 

Geopend: ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur, 
vr. koopavond 09.30 - 21.00 uur, 
za. 9.00 - 17.00 uur.  

Gratis parkeren. www.vloerhetzelf.nl
Almere   Amsterdam   Arnhem   Breda 

Capelle a/d IJssel   Eindhoven   Gorinchem 
Helmond   Leiderdorp   Nieuwegein 

Kijk voor onze aanbiedingen

op www.sandersparket.com

Nu op al ons Quick Step laminaat 15% korting

Wij zoeken per direct

Verkoper (m/v)
Werktijden:

Vrijdag 17.00 - 21.00 uur
Zaterdag 9.30 - 17.30 uur

Graag sollicitaties met pasfoto naar:
smolders.schoenen@planet.nl of

Smolders Schoenen
Parkstraat 9

5671 GD Nuenen

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

Vacaturebank vrijwilligers Week 8

INSTELLING     OMSCHRIJVING              BENODIGDE TIJD / MEER INFO    
—————————————————————————————————————————————————————————————
St. Vrijwillige Thuiszorg Vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.
—————————————————————————————————————————————————————————————
Platform Gehandicaptenbeleid Bestuursleden die zelfstandig en in teamverband activ. kunnen opzetten/uitvoeren in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————
Kunstencentrum CAN Ateliermedew. tekenen/schilderen/grafiek/edelsmeed/textiel/fotografie + alg. beheer ca. 2 u. p. wk.
————————————————————————————————————————————————————————————— 
Nationaal Ouderenfonds Nuenen Bestuursleden (o.a. activiteiten rond organisatie zomerzegelverkoop) febr-juli: 1-2 u. p.wk, rest i.o.
—————————————————————————————————————————————————————————————
PVGE Nuenen Bestuurslid activiteitencommissie in overleg 
————————————————————————————————————————————————————————————— 
De Akkers (Archipelzorggroep) Vrijwilliger voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) za 16.30-20.00 u.
 Onderst. bij maaltijden op verschillende afd. (affiniteit met dement.) ook in weekend diverse tijden (in overleg)
 Pianist voor begeleiding op donderdag van 9.45-12.00 u (even weken) + in overleg diverse mogelijkheden
 Vrijw. voor ontspanningsmiddag za 1x per maand of Ontspanningsavond (wo) za 13.30-16.30 wo18.30- 22.00
 Vrijw. voor het klaar maken van hapjes/snacks in de keuken di 16.00-19.00 u.
—————————————————————————————————————————————————————————————
Dorpsboerderij Weverkeshof Vrijw. voor org./begeleiden kinderfeestjes (woensdag-, vrijdag-, zaterdagmiddag) dagdelen in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————
St. Kindervakantiewerk Nuenen Bestuursleden (voorbereidingen nieuwe seizoen starten in september) in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————
Jo van Dijkhof (Archipelzorggroep) Pianist wijkkoor  donderdag 10.30-11.30 u.
 Vrijw. voor de Gasterij (tijdens lunch, diner, bridgeavonden en evt. bij feesten). di+vr. 16.30-19.30 u. en
 Affiniteit met ouderen do 19.30-22.30 u.(urgent)
————————————————————————————————————————————————————————————— 

Lokale Omroep Nuenen Cameramensen m/v en redactiemedewerkers m/v (o.a. montage) Interne opleiding in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————
Zonnebloem afd. Nuenen Bestuurslid activiteiten (org. activ. + excursies, contacten onderh., begroting enz.) in overleg, ca. 1/2 dag/2 wkn
—————————————————————————————————————————————————————————————
Vluchtelingenwerk (LEVgroep) Vrijw. gevraagd voor maatschappelijke begeleiding vluchtelingen + klusjesman in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen. 
Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

Rond de Linde nu 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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HEPPIE ‘T AL GELEZEN
Wat een onvergetelijke carnaval! In deze laatste column van Prins 
Heppie vertel ik jullie graag over de belevenissen van vorige 
week. Allereerst op dinsdag het prinsentreffen in Roermond. Meer 
dan 250 prinsen uit Zuid-Nederland en Duitsland, vele adjudanten 
en nog meer Raad van 11-ers. Zoveel veren heb ik nog nooit bij el-
kaar gezien. En we ontdekten die avond, dat het met de protocol-
len in Nuenen nog wel meevalt. Als een prins uit Zuid-Limburg 
naar de wc wil, dient hij eerst zijn cape, scepter en steek in te leve-
ren bij zijn raad van 11 alvorens hij het toilet op mag gaan zoeken. 
Haha, daar ben ik toch net iets te nuchter voor. Zelfs aan het einde 
van deze gezellige avond…

Op donderdagavond naar het Prima DOA Bal in café Schafrath. 
Een playbackshow voor mensen met een beperking. Nou, op het 
podium was daar niets van te merken. Echt hartverwarmend en 
geweldig. Vrijdagochtend een bezoek aan basisschool De Riet-
pluim. Aansluitend een ziekenbezoek bij De Akkers. In eerste in-
stantie bij een aardige mevrouw van 94 jaar. Maar spontaan werd 
ons een bezoek op de kamer van een 102-jarige dame gegund. 
Aansluitend een paar uurtjes rust voordat de grote storm zou gaan 
beginnen….

Na even lekker thuis gegeten te hebben begon een zware wed-
strijd kan ik jullie vertellen. Maar dat de carnaval als prins enige 
energie kost, merk je pas de dagen erna. Niet tijdens. Door de 
aderen stroomt adrenaline, energie gutst door het lichaam. Via Se-
niorencarnaval, onthulling Dwersklippel, Concours Ludique en 
Schôn Vrouwkes Avond kwamen we aan bij de zaterdag. Na 4 uur-
tjes slapen weer vroeg uit de veren (symbolischer kan ik het niet 
zeggen). Onder begeleiding van De Bloaspoepers kwamen ze 
met 70 man sterk op de prinsenwagen van de optocht thuis voor-
rijden. Als zoveelste officiële start van de carnaval. Vervolgens op 
de wagen richting de tent op het plein, alwaar de sleuteluitreiking 
volgde door burgemeester Maarten Houben. Eindelijk was ik voor 
een paar dagen de zogenaamde baas van Nuenen. Jammer ge-
noeg had ik er door het volle programma geen gelegenheid voor 
om er ook iets mee te doen. Vanuit daar naar café Ons Dorp voor 
een heerlijke lunch, een bezoek aan Club 111, kindermiddag in 
Het Klooster, 33-jarig jubileum van De Klippeleters, diner in Le 
Souris en toen…..had ik wel even een dutje kunnen doen van 12 
uur. Maar je begrijpt het al, we gingen weer verder….

Er volgde een prachtige carnavalsmis. De combinatie van het in-
tieme en persoonlijke kinderkoor afgewisseld door spetterende 
nummers van De Bloaspoepers maakte de kerkdienst tot iets heel 
moois. Er volgde de dagen erna nog veel meer mooie dingen, 
maar zal me beperken tot enkele van de vele hoogtepunten. Zoals 
mijn voorgangers ook steevast riepen, was de optocht grandioos 
om mee te maken. De opkomst langs het parcours was overweldi-
gend en het deelnemersveld groots. Maar hoe we steeds ontvan-
gen werden in de kroegen mag zeker ook niet onbenoemd gela-
ten worden. Als ik even niet oplette, stonden de 4 adjudantes al 
weer ergens op de bar te swingen. Een ander hoogtepunt was 
Concert Carnavalesk. Heel bijzonder om een onderdeel te mogen 
zijn van een show van 3½ uur, waarbij 97 muzikanten liefst 1492 
gasten in extase brengen. Met één dansende en zingende massa 
tot gevolg. 

De Dwèrsklippel is verbrand, de haringen gehapt, de afscheids-
speeches aangehoord, de katers weg gespoeld, de paracetamol 
bijgevuld en het prinsenpak naar het museum gebracht. 2500 Fo-
to’s en een onbeschrijfelijke ervaring rijker. Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten, ik spreek namens alle prinsen en adjudantes als ik 
zeg dat we dit NOOIT hadden willen missen. Alle betrokkenen en 
carnavalsvierders, van harte bedankt voor de gezelligheid, warm-
te en mooie woorden de afgelopen tijd. We wilden er samen 1 
groot feest van maken, en ik denk dat dit met jullie samen heel 
goed gelukt is. Daar mogen we met z’n allen best trots op zijn!!! 

Ik hoop dat jullie de afgelopen maanden genoten hebben van de-
ze columns. Ze zijn in ieder geval met veel enthousiasme en ple-
zier geschreven om jullie een kijkje te gunnen achter de scher-
men. En…..de volgende prins is een beetje voorbereid op wat 
hem of haar te wachten staat....

Gegroet en Alaaf, 
maak er een Heppie jaartje van

Heeft u de bijzondere film: 
“Intouchables” gemist?
In de Multifunctionele Ruimte (MFR) bij de basisschool St. Josef in Neder-
wetten, de Koppel 1, wordt de film: “Intouchables” op 25 februari om 19.30 
uur vertoond. Toegang is € 5,- ten behoeve van de projecten van Connected 
to Namibia foundation-Nuenen.

U wordt verwelkomt met een gratis ko-
pje koffie of thee. In de pauze is er ook 
gelegenheid om kunstnijverheid uit 
Namibië te kopen.

Het is een juweel van een film, genieten 
met een lach en een traan. 
Je woont in Parijs, je bent zwart en je 
komt net uit de bak. Gedoe heet dat en 

Een veilige woning en wijk 
heb je zelf in de hand

Uit cijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek blijkt dat jaarlijks in 
ruim één procent van de Nederlandse 
woningen wordt ingebroken. In veel 
gevallen is een inbraak te voorkomen 
met de juiste voorzorgsmaatregelen.

Bewust wonen
Veilig wonen is volgens Tieman een 
kwestie van bewust wonen. “Een in-
breker kiest altijd de weg van de min-
ste weerstand. De helft van de Neder-
landse woningen beschikt nog steeds 
over slecht hang- en sluitwerk. Vooral 
woningen van voor de bouwwetge-
ving van 1999 en zonder het Politie-
keurmerk Veilig Wonen (PKVW) ver-
dienen extra aandacht.”
Een inbreker herkent slecht hang- en 
sluitwerk direct, vertelt Tieman uit. 
“Door kritisch naar uw woning te kij-
ken, de omgeving van uw huis en uw 
eigen gedrag, kunt u een hoop ellende 
voorkomen. Ga na waar u zelf zou 
proberen om binnen te komen en kijk 
hoe moeilijk dat is. Sluit dus uw ramen 
en deuren en zorg dat er in de tuin 
geen ladders en vuilcontainers staan 

die inbrekers kunnen gebruiken voor 
een inbraak.”
Bewoners kunnen ook een beveili-
gingsbedrijf inschakelen om hun wo-
ning kritisch onder de loep te nemen. 
De PKVW-bedrijven die door het hele 
land zijn gevestigd, bieden dergelijk 
advies. 

Buurtpreventie
Naast de eigen woning, speelt ook de 
wijk een belangrijke rol bij de kans op 
een inbraak. In een groot aantal ge-
meenten zijn buurtpreventieteams ac-
tief. Die teams bestaan uit actieve 
buurtbewoners die zich vrijwillig in-
zetten om tot een veiliger buurt te ko-
men. “Zij melden misstanden bij de 
gemeente, politie of woningcorpora-
tie”, legt Tieman uit. “Denk aan hoge 
struiken of slechte verlichting waar-
door inbrekers ongezien hun werk 
kunnen doen. Het buurtpreventie-
team informeert buurtbewoners daar-
naast over veiligheid.”

Burgernet
Een ander project waarbij burgers een 

rol spelen is Burgernet (www.burger-
net.nl). Dit is een samenwerkingsver-
band tussen burgers, gemeente en po-
litie om de veiligheid in de woon- en 
werkomgeving te bevorderen. In het 
geval van een inbraak krijgen Burger-
netdeelnemers een oproep via hun 
(mobiele) telefoon met het verzoek uit 
te kijken naar een persoon of voertuig.

Gewoon bellen
Tieman dringt er op aan om verdachte 
situaties altijd meteen bij de politie te 
melden. “Via 112 kunt u contact opne-
men met de politie. Een inbreker wil 
voorkomen dat hij gezien of gehoord 
wordt. Mensen die iets zien dat ge-
voelsmatig niet in de haak is, schro-
men vaak om dit te melden aan de po-
litie. Dat is jammer, want maar al te 
vaak blijkt juist die informatie de sleu-
tel tot de oplossing. Een groot deel van 
het aantal opgeloste misdrijven is te 
danken aan tips vanuit de bewoners.”

Meer informatie op 
www.politiekeurmerk.nl/preventietips.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Pony
Door Elwien Bibbe

Toevallig zag ik nog niet zo lang geleden in het tv programma De Wilde 
Keuken iets over een aardig restaurantje in Antwerpen waar ze pony op het 
menu hadden. Maar ze noemden het 'grasbuikje'.  Dat klonk beter.  Pro-
grammamaker Wouter Klootwijk kwam proeven. Wij hebben geen restau-
rants meer met exclusief paardenvlees op het menu, leer ik. Wij Nederlan-
ders hebben onze cultuur met paardenvlees verloren!

Maar dat is in België anders. Vanuit 
België wordt de hele wereld voorzien 
van paardenvlees. Het is niet onwaar-
schijnlijk dat je rauwe, gedroogde Nue-
nense pony vindt op een menukaar in 
Japan. En  dat smaakt dan naar walvis.

Maar tegenwoordig zit er dus ook pony 
of paard in de lasagna. Maar omdat dit 
niet op de verpakking vermeld staat, 
mogen de klanten het terugbrengen 

naar de winkel. Maar veel mensen doen 
dit niet. Misschien is het al op of vin-
den lasagnaliefhebbers de combi koe 
en pony wel lekker.

Ik had ook lasagna op het menu dit 
weekend. Maar of er ook pony in zat? 
Dat vroeg dus geen van mijn gasten. 

Wel was er een schaal met carne+ en 
een carne+++.  En het ging op.

Scene uit de film “Intouchables”.

dan heb je ook nog hier en daar een 
krabbel nodig vanwege sollicitatie- pli-
cht. De uit Senegal afkomstige Driss 
(Omar Sy) komt op deze manier over de 
vloer bij de steenrijke Philippe (Fran-
cois Cluzet) en denkt daarmee zijn uit-
kering veilig te stellen. De gehandicapte 
Philippe, op zoek naar een inwonende 
thuisverpleger, valt echter voor de di-
rectheid van de extraverte Driss en 
neemt hem op proef in dienst. Dit tot 
ongenoegen van de mensen in zijn om-
geving die nog nooit zo'n ongeleid pro-
jectiel in de buurt hadden. 
Op alle gebied zijn ze tegengesteld: 
Philippe is de blanke, invalide miljonair 
met een dosis levenservaring en Driss is 
zwart, zonder geld, jong en bruist van 
de energie. Er is echter een match, want 
als Philippe aan Driss vertelt dat hij zich 
voelt “als een be-vroren steak op een 
hete pan”, dan begrijpt zijn jonge ver-
zorger hem. Hij handelt zonder medeli-
jden, maar wel met mededogen. Hij 
weet de juiste snaar te raken en lev-
enslust terug te brengen in zijn leven. 
Het bijzondere, op feiten gebaseerde 
verhaal en de magie die de bewerking 
ervan kenmerkt, maakten van “In-
touchables” de verrassingshit van 2012 
die u zeker niet mag missen!
Kom maandagavond 25 februari naar 
Nederwetten en geniet van deze 
prachtige film.

Als bewoner heeft u een belangrijke rol bij de aanpak van woninginbraken. 
Door uw eigen woning goed te beveiligingen en door een oogje in het zeil te 
houden in de buurt. Volgens Lilian Tieman van het Centrum voor Crimina-
liteitspreventie en Veiligheid (CCV) gebeurt dit beide nog te weinig. “Oplet-
tende bewoners kunnen veel inbraken voorkomen.”

Kindercarnaval Eeneind
Carnavalsmiddag op maandagmiddag, een mix van kinderen, ouders, opa’s, 
oma’s, vrienden, Eeneindenaren, oud Eeneindenaren, vele vrienden en 
bekenden. De maandagmiddag tijdens carnaval is dan ook niet meer weg te 
denken op het Eeneind. Het bijzondere op die maandag is dan ook dat de 
kinderen het dan voor het zeggen hebben! Dat maakt het heel bijzonder. 
Deze carnavalsmiddag wordt ieder jaar 
mogelijk gemaakt door sponsoren, gif-
ten en een vriendengroep van het Een-
eind (Voorheen vrienden van de Rie-
fels). De middag werd feestelijk geopend 
door een clown met ballonnen en goo-
chel acts. Ook de jeugdprins van de 
Dwèrsklippels uit Nuenen was net als 
andere jaren aanwezig. Na zijn bezoek 

kon het feest echt los barsten! Voor alle 
kinderen gratis, snoep, limonade, chips 
enz. Maar liefst circa 120 kinderen wa-
ren aanwezig op deze geweldige middag 
en kijken er dan ook met een tevreden 
gevoel op terug. Onder andere dankzij 
de jeugdprins met zijn gevolg en de be-
reidheid van de vriendengroep blijft het 
een jaarlijks terugkerend feest.

Nuenense 
Anja Vereijken 
genomineerd voor 
Hotze de Roosprijs 
2013
Schrijfster Anja Vereijken is genomineerd 
voor de Hotze de Roosprijs 2013. Deze 
nominatie voor debuterende kinderboe-
kenschrijvers  is toegekend voor haar 
boek Stroebel & Sara. Onlangs verscheen 
hiervan een tweede druk.  In totaal zijn er 
14 kinderboeken genomineerd en de uit-
slag zal half mei plaats vinden.

Ja!!! Stoebel & Sara en de geheime op-
dracht is genomineerd voor de Zaanse 
Kinderjury/Hotze de Roosprijs 2013!! In 
totaal zijn er 14 boeken genomineerd, 
dus ga ik tot half mei heeeeeeel hard dui-
men voor die felbegeerde meerderheid 
van de stemmen!! Duimen jullie mee?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIENSTEN EN INFORMATIE 17-10-2012

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

WIJ vERhuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAG

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12
www.abonne.nlErvaren huisarts verricht 

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

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

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

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

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

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

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.

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.

t W E E D E h A N D S  
SpEELGoED, BABy 
EN kINDERkLEDING-
BEuRS 160 kramen in 
de Dreef in Aarle-Rixtel.
(voorheen Breugel) 3 maart 
11.00 - 14.00 uur. www.
kinderbeursbreugel.nl

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

AANGEBoDEN: Hulp in 
de huishouding. Tel. 06 - 84 
78 38 83.

AANGEBoDEN: Hulp in 
de huishouding. Tel. 06 - 86 
12 31 59.

AANGEBoDEN: Ervaren 
huishoudelijke hulp. Tel. 06 
- 11 42 19 58.

GEZocht: Huishoude-
lijke werk. Tel. 06 - 85 25 
65 96.

tE koop: Kooikerhond-
jespup. Geldropsedijk 55, 
Nuenen.

Is uw huidverzorging 
gezond? Een puur natuur-
lijke en zinnenprikkelende ge-
zichtsbehandeling ervaren? 
Kom stralend voor de dag 
met Biologische make-up! 
www.beauty4people.com

Leergeld Nuenen c.a. 
Al 10 jaar 

noodzakelijk!

Pedicure / sPort-
masseuse  Irma Tim-
mermans, Andriesplein 
12 Nuenen. Ook voor 
risicovoeten als dia-
betes en reuma. Wilt u 
uw voeten of lijf eens 
lekker verwennen, bel 
dan voor een afspraak 
telefoon 040-
7870167. $

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

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

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

oERLEMANS kEukENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

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

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

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

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

24 fEBRuARI vLooI-
ENMARkt. Sporthal de 
Kievit. Linze 13 Geldrop. 80 
kramen. Bomvol! 9-16 uur 
06-20299824.

LASt vAN ovERBEhA-
RING? Permanent ontharen 
mbv. IPL (flitslicht), Elek-
trisch ontharen, nu begin-
nen deze zomer niet meer 
scheren! Vergoeding door 
ziektekostenverzekeraar 
mogelijk.  Ook voor mannen!  
INStItuut ZILvER-
SchooN Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituutzil-
verschoon.nl. 

hELp Ik vAL Af! Gewicht 
verliezen met PRODIMED, 
proteinedieet. Afvallen was 
nog nooit zo eenvoudig.  Met 
professionele begeleiding;  
alleen hierdoor lukt het om 
verantwoord af te vallen. 
Vergoeding ziektekosten-
verzekeraars. INStItuut 
ZILvERSchooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

Geef je huid een op-
pepper! met een  Microder-
mabrasie, Fruitzuur of  Der-
maroller behandeling! Mooie 
resultaten voor   huidverjon-
ging, structuurverbetering, 
acne, littekens. Vergoeding 
ziektekostenverzekeraars 
mogelijk. INStItuut ZIL-
vERSchooN Berg 51, 
5671 CB Nuenen, telefoon 
040-2300025. www.insti-
tuutzilverschoon.nl. 

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

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

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

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

Garra Rufa Nuenen
Voor diegene die het al weten

VCN Videoproducties 
Laat nu uw waardevolle 
8mm films overzetten naar 
DVD. Voor meer informatie: 
040 - 283 77 96.
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Uit d’n hoek…
Zorgen

De laatste tijd luister ik veel naar jaren ’80 muziek. Niet omdat ik het zo’n goede 
muziek vind maar vanwege het prettige gevoel dat de muziek geeft. Het is de 
muziek uit mijn jeugd. De meest zorgeloze jaren uit mijn leven.
 Thuis, dat was toen de Molvense Erven. Waar alleen bestemmingsver-
keer kwam en dan ook nog alleen ’s morgens en tegen de avond. Overdag kwam 
de visboer wel eens langs, die je kon herkennen aan dat muziekje, of de bel van 
de SRV-wagen. Ik ging te voet naar school. In de winter schaatsen op de grachten 
en dan met flinke honger wortelstamp met paardenvlees als avondeten. Op de 
radio de Avondspits met de Poplimerick en Kruip in de huid van... ‘s Zomers voet-
ballen tot het donker werd. Af en toe de bal uit een tuin of de eendjesvijver halen.
 Ik hoop dat mijn kinderen over een jaar of dertig hetzelfde gevoel krij-
gen als ze de muziek van nu weer horen.

Edwin Coolen

Politieberichten
Gewonden na frontale botsing kruising Eisenhowerlaan met Wolvendijk
17-02-2013 Eindhoven - Bij een verkeersongeval met twee personenauto's op de 
kruising Eisenhowerlaan met de Wolvendijk raakten zaterdagavond zes perso-
nen gewond waarvan er twee moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis. 
Het ongeval vond rond 18.30 uur plaats.
Een 27-jarige automobilist uit Mierlo reed met zijn voertuig vanuit Eindhoven 
naar Helmond. Vanuit Helmond kwam de andere auto gereden, bestuurd door 
een 24-jarige automobiliste uit Helmond. Zij wilde linksaf slaan om de Wolven-
dijk op te rijden. Vervolgens botsten de twee voertuigen met elkaar. Een van de 
auto's botste hierna tegen een verkeerslicht en een -regelingskast, waardoor alle 
verkeerslichten op de kruising uitvielen. Deze auto raakte daarbij bijna een 51-ja-
rige fietsster uit Nuenen, die voor de kruising op groen licht stond te wachten.
De 24-jarige automobiliste werd overgebracht naar het ziekenhuis in verband 
met inwendige bloedingen; een 24-jarige bijrijdster uit Helmond van de andere 
auto werd met been- en borstklachten ook overgebracht naar het ziekenhuis. De 
overigen konden ter plaatse worden geholpen. In verband met het ongeval en het 
uitvallen van de verkeerslichten kon pas na 21.45 uur de kruising weer volledig 
worden vrij gegeven.

Zeer grote brand bij verpakkingsbedrijf Seerden Houtgroup B.V.
16-2-2013, Nuenen, Collseweg; In Nuenen heeft bij verpakkingsbedrijf Seerden 
Houtgroup B.V. een grote brand gewoed. Vrijdagavond rond 21.15 uur brak de 
brand uit. Rond 21.50 uur was de brand onder controle. De brand was ontstaan 
in een silo met houtmot (een opslagplaats voor houtsnippers en stof ). Waardoor 
de brand is ontstaan kon de brandweer nog niet zeggen. De brandweer heeft een 
poort moeten open knippen om bij de brand te kunnen komen. Korpsen uit      
Nuenen, Mierlo, Geldrop en Eindhoven werden ingezet, ook was er een team 
aanwezig voor het doen van metingen naar eventuele gevaarlijke stoffen. De 
brandweer was ter plekke met zo'n veertien wagens en een hoogwerker. Burge-
meester Maarten Houben van Nuenen heeft zich ter plaatse van de brand door 
de brandweer op de hoogte laten stellen van de laatste ontwikkelingen.

Vermoedelijke inbreker aangehouden na DNA-match in Duitsland
13-02-2013 Eindhoven - De politie heeft dinsdagmiddag rond 13.00 uur op de 
Leenderweg in Eindhoven een 41-jarige man uit Eindhoven aangehouden. Hij 
wordt ervan verdacht verantwoordelijk te zijn geweest voor twee inbraken vorig 
jaar in Nuenen en Sint-Oedenrode.
Uit een garage van een woning aan de Populierenhof in Nuenen werden in augus-
tus fietsen en gereedschap weggenomen. In november werd ingebroken bij een 
woning aan de Eimbert in Sint-Oedenrode. De buit bestond daar onder meer uit 
computerapparatuur, een navigatiesysteem, geld en een televisie. Op beide plaat-
sen werden sporen gevonden, waaronder DNA-materiaal. In samenwerking met 
de Duitse politie kwam de 41-jarige Eindhovenaar als verdachte van de inbraken 
in beeld. Het DNA van deze man zat namelijk in de DNA-databank van de politie 
in Duitsland. De verdachte is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Citaat van de Week

‘De zin van ons leven bestaat alleen in de 
manier waarop andere mensen over ons den-
ken. Als ik sterf, zal mijn leven een betekenis 
krijgen door de manier waarop zij aankijken 
tegen wat ik heb gedaan, voor hen, voor de 

wereld, de mensen die ik heb gekend.’
Uit: “170 citaten van de 20ste eeuw
en daarna. gelezen door Eelke Jager.

Tony Judt – geschiedkundige, 
essayist (1948-2010)

Muziek van 
Doris Bzzz op 
Weverkeshof
Rock & Roll band Doris Bzzz speelt 
op zondagmiddag 24 februari in de 
Weverkeshof. Doris Bzzz is een 
band met een repertoire van muziek 
uit de 60er jaren, zoals de Rolling 
Stones, Beatles, Kinks en de Everly 
Brothers.

Doris Bzzz bestaat uit Dorrie Biering 
(zang, gitaar); Otto van Dijk (zang, 
slaggitaar); Ton Tergouw (solo gitaar); 
Wim Engels (bas gitaar); Bart Ger-
brands (drums). De bandleden heb-
ben allen als muzikant de sixties mee 
gemaakt. In de huidige samenstelling 
bestaat de  band pas enkele jaren met 
als bagage een jazz achtergrond.
Zondag 24 februari, dorpsboerderij 
Weverkeshof,  Hugo van Berckellaan 5 
te Nuenen. De entree is vrij.

Cursus 'zeker je 
ouderschap in'
Bij Fysiotherapie Nuenen werken 
veel verschillende hulpverleners 
onder één dak. Naast fysiotherapie, 
osteopathie en haptonomie kunt u 
tegenwoordig ook voor psychologie 
bij hen  terecht. Daardoor is onder-
linge samenwerking en overleg heel 
gemakkelijk. Zo ontstaat een volle-
dig aanbod op deze centrale locatie 
aan de Vincent van Goghstraat 259. 
Een eerste voorbeeld is de work-
shop voor aanstaande moeders én 
vaders die Wietske Stephan (zwan-
gerschapsfit-docent) en Annemarie 
Vaarkamp (psycholoog) binnenkort 
starten. 

De cursus 'zeker je ouderschap in' be-
treft twee avonden boordevol prakti-
sche informatie en nuttige tips voor 
zowel de zwangere vrouw als haar 
partner. Enerzijds is er aandacht voor 
de lichamelijke aspecten van zwanger-
schap en bevallen (zoals weeën opvan-
gen, partnermassage en houdingsad-
viezen voor de baby na de geboorte). 
Anderzijds wordt er ingegaan op de 
mentale aspecten van zwangerschap 
en ouderschap (zoals zelfvertrouwen, 
veranderingen in de relatie en ont-
spanning). Er zijn nog plaatsen, zowel 
voor de cursus in maart als in mei! 
Mocht je hier meer informatie over 
willen lezen of je willen aanmelden: 
zie www.FysiofitNuenen.nl of bel 040-
2836554.

De week van de amateurkunst

Het thema is: Kijk! Kunst!
Het Platform Amateurkunst is al weer druk bezig met de voorbereiding van 
de week van de amateurkunst, De WAK 2013. Onder de deelnemers bevin-
den zich in ieder geval: Vocaal Ensemble Marcando; Parkstreet; Beelden in 
het Park; Big Band Nuenen; seniorenkoor De vrolijke Samenzang; Vincen-
tre; bibliotheek dommeldal; Muziekschool Kunstkwartier en Kunstencen-
trum CAN. De WAK 2013 wordt gehouden van vrijdag 24 mei tot en met 
zondag 2 juni.

Doe mee aan een cultuurdropping
Een cultuurdropping is een ‘uitje’ 
met onbekende bestemming: of te 
wel een culturele uitspatting in goed 
gezelschap. Het is een laagdrempeli-
ge manier om kennis te maken met  
het culturele- en amateurkunstaan-
bod in Nuenen. Belangrijk is het ver-
rassingselement, iets horen, zien of 
doen waar je normaal niet aan toe 
zou komen, iets lokaals waarvan je 
niet wist dat het bestond, op stap met 
mensen die je vaak (nog) niet kent en 
wat dan weer leuke gesprekken ople-
vert. Koffie en een wijntje horen 

Gat van 1.6 miljoen als busbaan      
niet volgens plan wordt aangelegd
Door Gerrit van Ginkel

Voor Nuenen-West volgt de Europese 
aanbesteding voor de eerste fase van 
de infrastructuur mogelijk nog voor 
de vakantie. Men wil van start gaan 
met 40 woningen van 2 architectenbu-
reaus die tussen de 194.000 en 350.000 
Euro gaan kosten. De mogelijkheid 
bestaat ook nog voor enkele kavels 
vrije sector woningen als er belang-
stelling voor is.
De verplaatsing van Tuincentrum 
Coppelmans komt weer een stap dich-
terbij als nog voor de vakantie de pro-
cedure wordt ingegaan voor het be-
stemmingsplan. Wethouder Pero zei 
dat het bedrijf gesitueerd zal worden 
ten noorden van de Europalaan op de 
hoek van de huidige Panakkers.

Reconstructie Collse Hoefdijk
De reconstructie van de Collse Hoef-
dijk zal voor eind dit jaar klaar moeten 

zijn omdat men anders de SRE subsi-
die en de 50% subsidie door derden 
misloopt.
Pero heeft drie Nuenense wijken aan-
gewezen als pilotproject voor het ver-
der scheiden van het restafval. Nue-
nen loopt al voorop in Nederland met 
120 kg restafval per inwoner tegen 240 
kg als landelijk gemiddelde.
Wethouder de Witte heeft alle onder-
houd openbaar groen ondergebracht 
bij de WSD door de goede ervaringen 
met dit bedrijf. Hij verklaarde verder 
dat het schoolverzuim aanzienlijk te-
rugloopt mede door een veranderen-
de instelling bij de Sinti bevolking.
De terugkeer naar werk via de consu-
lenten en de inspanningen van de    
Nuenense Sociale Dienst vormt een 
voorbeeld voor de regio wegens de po-
sitieve resultaten.
De dorps- en wijkraden zullen in 2014 

daarbij. Doel van de cultuurdropping 
is om zoveel mogelijk mensen en-
thousiast te maken voor het lokale 
culturele- en amateurkunstaanbod.
Er is een dropping op maandagavond 
27 mei van 19.30- 21.30 uur en een 
op vrijdagavond 31 mei van 19.30- 
21.30 uur. Aanmelden tot twee we-
ken vooraf bij de Nuenense biblio-
theek. Kosten zijn € 7,50.

Verder is er in de etalages op De Berg  
tijdens de WAK 2013 werk te zien dat 
geselecteerd is voor de Nuenense 
Amateurkunstprijs. Het publiek kan 
dan haar stem uit brengen. Thema 
van de Amateurkunstprijs dit jaar is: 
In de Wolken. Op zaterdag 1 juni 
wordt de winnaar bekend gemaakt 
en op zondag 2 juni is er de hele dag 
Beelden in het Park
Aan het eind van de middag zijn er 
presentaties van de afdeling dans en 
de afdeling theater/musical in de the-
aterzaal van Het Klooster.

Het platform heeft voor de Week van 
de Amateurkunst nog meer verras-
singen in petto! Wilt u zich als ama-
teurkunstenaar aansluiten bij de 
WAK dan kan dat. U kunt zich aan-
melden bij: coordinator@kunsten-
centrumcan.nl.Een unieke kans op 
een eigen woning voor starters

Wethouder M. Jansen voorzag een gat van 1.6 miljoen dat Nuenen zou mis-
lopen aan SRE subsidie als de busbaan van Goossens tot het Pluuke niet 
ononderbroken zou worden aangelegd. Het Klooster wordt nog eens drie 
avonden afgehuurd om iedereen voor te lichten. Er bestaan volgens de wet-
houder grote misverstanden over de invulling van het gedeelte Geldropse-
dijk Parkstraat/Vallestap. Nuenen wordt echt niet in tweeën gedeeld en 
men kan op de kruisingen normaal oversteken vanuit Nuenen-Zuid naar 
het centrum. 

opnieuw gekozen worden. Nieuw is 
wel dat ze zelf die verkiezingen moe-
ten organiseren. Er wordt van hen am-
bitie verwacht en het vooraf kenbaar 
maken van hun wensen. Het reageren 
op stapels papier met voorstellen van 
het College behoort volgens burge-
meester Houben tot het verleden.  

Village Marketing
Over Village Marketing zei de bur-
gemeester dat het geen doel op zich 
is maar een middel. Het gaat hier om 
een lange termijn visie waarbij de rol 
van de gemeente in de village mar-
keting omschreven wordt. De uit-
straling , de omgeving en de mensen 
zijn hierbij heel wezenlijke elemen-
ten. Verder werd er melding ge-
maakt van een nieuwe samenwer-
king van 8 randgemeenten rond 
Eindhoven en Helmond met Oir-
schot met een dezelfde loketfunctie. 
Wethouder Van der Velden vertelde 
dat door het bezuinigen van 15 
FTE’s (volledige banen) de gemeente 
genoodzaakt was taken af te schui-
ven of uit te stellen door gebrek aan 
mankracht. 

Gemeenten verbeteren digitale 
dienstverlening
Bijna negentig procent van de gemeenten in het werkgebied van de Kamer van 
Koophandel (KvK) Brabant heeft de dienstverlening aan ondernemers via de 
e-mail goed op orde. Als het gaat om telefonie zijn er nog wat slagen te maken. 
Eersel, Werkendam en Gilze-Rijen zijn koplopers op het gebied van gemeen-
telijke dienstverlening. Dat blijkt uit onderzoek van de KvK Brabant. 

Gemeenten hebben niet alleen de be-
reikbaarheid via de e-mail verbeterd. 
Zij gaven ook veel vaker een deskun-
dig en compleet antwoord aan onder-
nemers. Gemeenten reageren wel 
langzamer dan in een eerder onder-
zoek. Bijna 48 procent van de e-mails 
werd binnen 24 uur beantwoord en 
nog eens bijna 10 procent binnen 36 
uur. Als het gaat om de telefonische 
dienstverlening zijn meer slagen te 
maken. In vergelijking met een eerder 
onderzoek in 2010 scoren gemeenten 
qua bereikbaarheid, snelheid en vrien-
delijkheid slechter. Daar staat tegen-
over dat ondernemers in meer geval-
len deskundig en juist werden 
geholpen. 

De KvK heeft de kwaliteit van de ge-
meentelijke dienstverlening aan on-
dernemers onderzocht met behulp 

van een mysteryguest. Deze stelde 
vragen als: ‘Ik wil een lunchroom be-
ginnen met licht alcoholische dran-
ken. Welke vergunning heb ik nodig?; 
Mag ik mijn bedrijfsnaam aan mijn 
pand hangen? Mag ik als startende 
webshop-ondernemer mijn schuur als 
opslag gebruiken?’
De mysteryguest heeft alle 52 ge-
meenten in het werkgebied van de 
KvK benaderd. 

De Kamer van Koophandel Brabant 
zet zich al jaren in voor het verbeteren 
van dienstverlening aan ondernemers 
en volgt gemeenten als het gaat om 
prestaties op dat vlak. Uit het nieuw-
ste onderzoek blijkt dat er nog veel 
hordes te nemen zijn. De KvK is ge-
meenten die (verder) voorop willen 
lopen, graag van dienst. Zij kunnen bij 
de KvK terecht voor hulp en advies. 
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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"

Maandag 25 februari 
19.30 uur

Film: Intouchables
MFR, De Koppel 1 Nederwetten

Zaterdag 23 februari 
10.00 uur

Snoeicursus Groot fruit
Biologische tuin aan de Roosdonken 

Donderdag 21 februari 
20.30 uur

Musical Love door pleincollege Nuenen
Het Klooster

www.pleincollegenuenen.nl

Elke maandag 
19.30 uur

Kienen in Gerwen
D’n Heuvel, Gerwen

Donderdag 21 februari 
09.30 uur

computercafé Demo Windows 8
Bibliotheek Dommeldal (zijingang)

www.bibliotheekdommeldal.nl

Zondag 24 februari 
08.30 uur

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

www.laco.eu

Zaterdag 23 februari 
09.30-11.00 uur

Zweminstuif z&pv Nuenen 
Laco Sportcentrum De Drietip

www.zpvnuenen.nl

Zaterdag 23 februari 
20.30 uur

Single Party 35+ 
Laco Strandbad Nuenen

www.laco.eu

Donderdag 21 februari 
14.00-16.00 uur

Kienen
Jo van Dijkhof

Zondag 24 februari 
20.30 uur

Lederentafel 
Café Schafrath

www.schafrath.nl

Elke zondag in februari
09.00 uur 

Wandelen met WSV
Sportpark Wettenseind EMK

www.wsvnuenen.dse.nl

Zaterdag 23 februari 
21.00 uur

Nunentaler Schürzenjäger
Hotel Auberge

www.aubergevincent.com

Vrijdag 22 februari 
20.00 uur

Kienen met de KBO Lieshout
Dorpshuis Lieshout

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Woensdag 20 februari 
20.30 uur

Musical Love door pleincollege Nuenen
Het Klooster

www.pleincollegenuenen.nl 

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:

Woensdag 20 februari 
20.00 uur
Kienavond

Dorpshuis “De Koppelaar” Nederwetten

Woensdag 27 februari 
20.00-22.00 uur

lezing Huub Schumacher 
de Regenboog, Sportlaan 5 

Donderdag 28 februari 
09.30 uur

computercafé Etiketten maken
Bibliotheek Dommeldal (zij-ingang)

www.bibliotheekdommeldal.nl

Donderdag 28 februari 
20.15 uur

Cabaretpoel
Het Klooster

 www.hetklooster.org

Dinsdag 26 februari 
20.00 uur

Film en foto’s over Guatemala 
Bibliotheek Nuenen

Vrijdag 1 maart 
15.00 uur

Wereldgebedsdag
kapel van de “Akkers”

Gezinsviering 
H. Clemenskerk 
Nuenen 
”Je eigen vriendenkring”

Bij je geboorte zijn er je ouders die je 
vertrouwen geven. Als je dan groter 
wordt komen daar nog meer mensen 
bij: je vrienden! Je bouwt zelf aan je ei-
gen vriendenkring door met leeftijds-
genootjes leuke dingen te doen. 

Door samen te spelen, te eten en el-
kaar te steunen bij bijzondere gebeur-
tenissen in je leven.
Binnenkort maken we de vrienden-
kring nog groter door twee kinderen 
te dopen. Zij sluiten zo dan aan bij de 
vriendenkring in onze kerk, dus ook 
bij jou!
Iedereen is welkom, kom kijken & 
luisteren op zaterdag 23 februari om 
18.30 uur! Het kinderkoor verzorgt de 
muzikale omlijsting. Je bent van harte 
welkom in de H. Clemenskerk aan het 
Park.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 23 februari 18.30 uur: Eu-
charistieviering, kinderkoor, voor-
gangers pastor J.Vossenaar en past.
werker J.Deckers.
Zondag 24 februari 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, stilteviering, voorganger 
pastor F. Groot.
Zondag 24 februari 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Zaterdag 23 februari 18.30 uur: Ma-  
rietje Swinkels-van Dongen (vanwege 
sterfdag).
Zondag 24 februari 09.30 uur: Marie 
van Rooij-van de Kam, Henk Deenen; 
Pastoor Van Oosterhout.
Zondag 24 februari 11.00 uur: Carel 
van den Brekel; Lenie Rombouts; Jo-
han Schrauwen; Harry Vrijhoeven; 
Miep Fontein (vanwege verjaardag); 
Huub Knegtel; Fons Stienen; Tonny 
Verdonschot-Koppen (vanwege 
sterfdag); Wim en Jan van Boxtel; 
Miek van Overbeek; Harrij van der 
Velden en overleden ouders 
Duymelinck-Bollen; Gerard van Roos-
male (vanwege verjaardag en sterfdag); 
Jan Bernsen; Allegonda van den Elsen-
Rooijakkers;
Gerard van Bree; Marcella van de Ven 
en Johan de Rooij;

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Saar 
van Beek, Dirigenthof 3; Mason ter 
Haar, Schietbergen 67 en Sophie Hou-
wen, Generaal Wickerslaan 21. Wij 

wensen de families van harte proficiat 
en veel geluk.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Dienst van zondag 24 februari, 10.00 
uur. De tweede zondag in de veertig-
dagentijd. Voorganger: ds. C. Crouw-
el. Er is kindernevendienst. We col-
lecteren voor het Diaconaal Centrum 
Eindhoven. 
Op maandag 25 februari kunt u weer 
'Samen aan Tafel'. Opgave uiterlijk za-
terdag bij Inge Huizing. 
Woensdag 27 februari is er een oecu-
menische thema-avond. (zie persbe-  
richt op deze pagina). Voor meer in-
formatie: zie de website. In het Open 
Huis bent u elke donderdagmorgen 
welkom van 10.00–12.00 uur. U kunt 
gewoon binnenlopen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 24 februari 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Harrie van der Putten en Bet van der 
Putten-Van Duijnhoven; Piet Renders; 
Ilse Renders; De heer en mevrouw 
Hoeks; Vader en moeder Lie; Theo 
van den Biggelaar.

Het Gerwen 
van vroeger
Gerwen is een klein dorp. Altijd 
geweest. Dus als je dan wil weten 
hoe het er vroeger uitzag, wat er 
zoal gebeurde en wat het dorp 
gemaakt heeft tot wat het is, dan 
ben je snel uitgepraat. Dat zou je 
denken. Maar niets blijkt minder 
waar te zijn. Op maandag 25 febru-
ari zal duidelijk worden waarom.

De Werkgroep Leefbaarheid Gerwen  
(WLG) heeft de Heemkundekring 
Nuenen uitgenodigd een met dia’s on-
dersteund verhaal over het vroegere 
Gerwen te komen vertellen. Arjaan 
Heem en Will van Buul zullen de pre-
sentatie met veel materiaal verzorgen. 
Daarbij bent u van harte welkom. Op 
de vaste tijd van de Inloop op maan-
dagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 
uur in den Heuvel staat, zoals gewoon-
lijk de koffie klaar. Als er 'kenners' in 
de zaal zitten, zal dat zeker leiden tot 
vragen en aanvullingen van ervarings-
deskundigen. Dan zal ook blijken dat 
je over Gerwen niet vlug bent uitge-
praat. WLG organiseert regelmatig 
activiteiten en biedt daarnaast vrijwil-
lige hulpdiensten aan. Wie meer wil 
weten kan terecht bij de Inloop. Ook is 
informatie te vragen op 06 41102625.

Vormelingen 
stellen zich voor
Op zondag 10 maart zullen de vor-
melingen zich aan u voorstellen tij-
dens de kerkdienst van 11.00 uur. 
De Vormselwerkgroep nodigt u 
graag uit om aanwezig te zijn. Het 
parochiekoor verzorgt de muziek 
en de zang. 
 
Er zijn 9 kinderen aangemeld: Meike 
en Jasper Schaap, Koen en Nina 
Smeets, Sandra en Marco Raaijma-
kers, Gijs Wever, Renee Maassen en 
Vera Sneijders. De kinderen zijn al ge-
start met de voorbereidingen. Zij ko-
men een aantal keren bijeen bij de 
gastgezinnen om thema's door te ne-
men. Het vormsel volgt pas op 16 juni. 

Thema-avond Nuenense kerken
Opnieuw presenteren de Nuenense kerken op 27 februari een thema-avond. 
Aan de hand van het jaarthema “Hier in dit aardse bestaan” houdt Huub 
Schumacher een inleiding over godsbeelden. Deze wordt gehouden in ker-
kelijk centrum de Regenboog, Sportlaan 5 te Nuenen van 20.00 -22.00 uur. 
Toegang gratis, collecte na afloop. Organisatie: Raad van kerken Nuenen, 
ambtsgroep Vorming en Toerusting Protestantse Gemeente Nuenen, werk-
groep Volwassenencatechese Pastorale Eenheid H. kruis Nuenen
Huub Schumacher is priester van het 
bisdom Breda en catecheet. Hij ver-
zorgt drie maal per jaar druk bezochte 
bezinningsdagen in Gemert waar 
vooral vrijwilligers uit parochies aan 
deelnemen. 

Over de inhoud van de lezing schrijft 
Huub Schumacher het volgende: 

Wat wij van oudsher voelen bij het ge-
loof is zienderogen aan het verdwij-
nen. Onze kinderen voelen er mis-
schien nog iets bij, maar onze 
kleinkinderen hebben er al helemaal 
geen boodschap meer aan. Geen van 
hen gaat nog naar de kerk. Sterker 
nog, het leeft gewoon niet meer. Het is 
over.
Nogal wat ouderen onder ons hebben 
het hier moeilijk mee. En voor menig-
een komt daar ook nog eens de onge-
rustheid bij over de manier waarop 
het er in onze eigen samenleving, en 
ook in de grote wereld, aan toe gaat.

Over dat geloof gesproken: ik ga ver-
tellen waarom het misschien toch niet 
zo erg is dat ‘wat wij van oudsher voe-
len bij het geloof ’ aan het verdwijnen 
is. God is namelijk veranderd omdat 
wijzelf veranderd zijn. Dat wijzelf ver-
anderd zijn weten we wel, maar God 
mocht niet met ons meegroeien. Hij 
moest ouderwets blijven. Gevolg is 
dat Hij nu door iedereen wordt afge-
dankt. Het is zo jammer dat de huidige 
kerk de mensen niet helpt om God op 
een eigentijdse manier ter sprake te 
brengen. Gebeurde dat wel dan zou 
‘het geloof ’ vast een stevige bijdrage 
zijn aan een gezonde samenleving, 
want zonder God kan het niet…

Ik ga met u aftasten hoe anders en hoe 

verrassend moderne denkers van in- 
en buiten de kerk God gaan zien met 
zo’n andere ogen dan wij gewend wa-
ren en nog steeds gewend zijn. Ik wed 
dat we na afloop van de lezing tegen 
elkaar zullen zeggen:  

“God, wat ben je veranderd!”

Ik was een vreemdeling – maar jullie hebben me opgenomen!

Wereldgebedsdag 
uit Frankrijk op 1 maart 
Dat Frankrijk heel veel meer als Parijs, haute couture, rode wijn en stok-
brood betekent, dat weten allen die er wel eens geweest zijn of er meer over 
hebben gelezen. In het jaar 2013 komt de Wereldgebedsdag uit dit voor ons 
wel heel bekende land. De christenen daar, met wie we veel overeenkomst 
hebben, willen ons dit jaar iets nieuws laten ontdekken.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 24 februari 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, parochiekoor, voorgang-
er pastor J. Vossenaar.

Misintenties  
Thea Maas; Jan Rooijackers; Jo Vor-
stenbosch; Cisca Geven-v.d. Heuvel; 
Overleden ouders Renders-Schoen-
makers.

Wat betekent het, je vertrouwde om-
geving te verlaten en plotseling 
“vreemd” te zijn? Deze vraag stellen 
zich 12 Franse vrouwen uit 6 verschil-
lende geloofsrichtingen. Ze lazen in de 
bijbel: “Ik was een vreemdeling en jul-
lie hebben me opgenomen.”

Hoe kunnen wij vreemdelingen bij ons 
welkom heten? Het thema is: Hoezo, 
een vreemdeling?
Wij willen gemeenschappelijk de dienst 
vieren die ons door vrouwen in Frank-
rijk is aangereikt.

U wordt hartelijk uitgenodigd voor de 
Wereldgebedsdag op 1 maart om 
15.00 uur in de kapel van “De Akkers”. 
Margot Begemannstraat 19, 5671 CW 
Nuenen.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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Zwemmen

NKV stelt overwinning 
tweede helft zeker
Na de eerdere eenvoudige thuisoverwinning voor NKV in de eigen Honger-
man, stond deze week opnieuw een thuiswedstrijd op het programma tegen 
oJC’98. Deze ploeg uit Berkel-Enschot vecht momenteel tegen degradatie, 
dus was goed voorbereid en gemotiveerd afgereisd naar Nuenen voor de 
avondwedstrijd.
Beide ploegen begonnen furieus in de 
aanval, wat leidde tot een zeer aan-
trekkelijke en doelpuntrijke opening 
van de wedstrijd. Na 15 minuten stok-
ten de aanvallen weer en bleef een tus-
senstand van 5-5 lang staan. NKV kon 
aanvallend geen vuist maken en liet 
veel kleine kansen onbenut, waardoor 
het geen afstand kon nemen en de de-
gradant bleef geloven in een stunt in 
Nuenen. In de tweede helft wist NKV 
echter orde op zaken te stellen en ge-
staag met vooral doelpunten van Koen 
van Diepen en Chantal Messerschmidt 
afstand te nemen van OJC’98. Uitein-
delijk won de Nuenense formatie door 
deze tweede helft alsnog relatief een-

voudig met 19-14. Hiermee werd deze 
thuiswedstrijd een kopie van de eer-
dere ontmoeting tussen beide ploe-
gen, waarbij OJC ’98 tot de rust kon 
bijblijven, maar waarbij NKV na de 
korfwissel het initiatief volledig naar 
zich toe kon trekken.
NKV speelt deze zaalcompetitie niet 
meer om de prijzen, maar er resteren 
nog wel twee wedstrijden in deze 
competitie. Volgende wedstrijd is 3 
maart en wordt uit gespeeld in Duiven 
tegen koploper Duko. Eerder dit sei-
zoen werd met 14-17 verloren, dus 
NKV is erop gebrand om alsnog een 
rol te kunnen spelen in deze competi-
tie.

rKSV Nuenen - goes 3-0
rKSV Nuenen tegen goes was afgelopen zondag een belangrijke wedstrijd 
gezien de stand op de ranglijst. Nuenen 16 punten en goes 15 punten. met 
een wedstrijd minder gespeeld zou Nuenen bij winst goede zaken doen. En 
die overwinning kwam er met name op basis van een goede eerste helft. 
De openingsminuten waren nog voor 
Goes maar in de 23e minuut was het 
raak voor Nuenen. Een inspeelbal van 
Max Verkuijl werd goed aangenomen 
en doorgespeeld door Mark Werts die 
Mart van de Gevel aanspeelde. Deze 
bediende op zijn beurt Thijs Heus die 
niet lang nadacht en met een droge 
knal de 1-0 aantekende.
Een mooie opsteker voor Thijs Heus 
die na lang blessureleed duidelijk op 
de weg terug is.
Eerder bewees Richard van Malten 
dat hij als rechtsback erg goed uit de 
voeten kan. Hij had steeds veel ruimte 
maar werd eigenlijk te weinig aange-
speeld. Toch was het goed doorzetten 
van Richard de inleiding van de 2-0. In 
de 43e minuut veroverde hij de bal 
diep op de helft van de tegenstander 
en speelde de vrijstaande Thijs Heus 
aan. Deze maakte handig gebruik van 
de onhandige verdediger van Goes die 
een overtreding moest begaan binnen 
de lijnen van het 16 meter gebied. De 
terecht toegekende strafschop werd 
koel ingeschoten door Tommy Jacobs.
2-0 bij rust leek een comfortabele 
ruststand temeer omdat Nuenen ver-
dedigend nagenoeg niets weggaf aan 
Goes.
Uit alles bleek dat ook Goes de punten 

hard nodig had en Nuenen kreeg het 
steeds lastiger hiermee. Devies is dan 
een goede lange bal geven, duel aan-
gaan en tweede bal winnen. Jacobs en 
Werts waren echter niet zo balvast als 
tegen Blauw-Geel. De conditie van het 
veld was hier ook wel debet aan. Het 
“leek” vrij hobbelig. Hoewel Goes nu 
dus erg vroeg druk zette en regelmatig 
de bal veroverde op het middenveld 
kon men de tweede helft ook niet echt 
imponeren. Welgeteld bleef het bij 
twee goede kansen maar die werden 
niet verzilverd. Door de speelwijze 
van Goes kreeg Nuenen veel ruimte 
voor de counter. Als men het wat beter 
had uitgespeeld had het 4 of 5-0 kun-
nen worden maar het scorebord bleef 
uiteindelijk steken op 3-0.
De 3-0 viel in de 88e  minuut uit een 
van de counters die Mart van de Gevel 
beheerst afrondde.

De drie zeer belangrijke punten ble-
ven verdiend in Nuenen. De komende 
wedstrijden uit tegen Schijndel en 
EHC Heuts zijn ook zogenaamde 6 
punten wedstrijden. Als Nuenen de 
lijn van de laatste weken door kan 
trekken dan moet het mogelijk zijn 
deze uitwedstrijden winnend af te 
sluiten.

RKSV NueNeN
Zaterdag 23 februari 
Veteranen A-UNA/Brinvast  ........ 16.15
EMK -Veteranen B  ......................... 15.30
Zondag 24 februari 
Schijndel/Vitam 1-Nuenen 1  ....... 14.30
Nuenen 2-WSC 2  ........................... 12.00
Nuenen 3-SBC 3  ............................. 12.00
Boxtel 4-Nuenen 4  ......................... 11.00
RKSV Heeze 3-Nuenen 5  ............. 13.00
Marvilde 3-Nuenen 6  .................... 11.00
Nuenen 7-Braakhuizen 6  .............. 10.00
Nuenen 8-Boxtel 10  ....................... 12.00
Nuenen 9-Braakhuizen 7  .............. 10.00
Nuenen 10-SV Valkenswaard 8  ... 10.00
RKVVO 8-Nuenen 11  ................... 12.00
Teisterbanders VR1-Nuenen VR1 11.00
RKVVO VR1-Nuenen VR2  .......... 10.00

RKVV NedeRwetteN
zaterdag 24 februari
veteranen Gerwen - Nederwetten  15.00
zondag 25 februari. 
Nederwetten 1 - De Bocht'80 1 .... 14.30
Nederwetten 2 - SBC 4 .................. 12.00
EMK 3 - Nederwetten 3 ................. 11.30
Best vooruit 11 - Nederwetten 4 .. 10.00
Nederwetten Da1 - DOSL Da1 .... 10.15
Nederw.Da2 - Valkenswaard Da1 09.45
 
eMK
Zaterdag 23 februari 
EMK Classics - Nuenen B ............. 15.30
Zondag 24 februari 
Den Dungen 1 - EMK 1 ................. 14.30
Braakhuizen 3 - EMK 2 .................. 12.00 
EMK 3 - Nederwetten 3 ................. 11.30
Eindhoven AV 4 - EMK 4  ............. 10.00
EMK 5 - Acht 8 ................................ 11.30

RKGSV 
Zaterdag 23 februari
Vet RKGSV - Vet Nederwetten .... 15.00
Zondag 24 februari
EDN’56 1  - RKGSV 1 ..................... 14.30
DBS 2 - RKGSV 2 ............................ 11.00
RKGSV 3 - LSV 3 ............................ 11.30
RKGSV 4 - Unitas’59 8 ................... 12.00
SBC 8 - RKGSV 5 ............................ 10.00

ZP&V Nuenen 
organiseert verschillende 
jubileumevenementen
Naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de vereniging organiseert 
Zwem- en Polo Vereniging Nuenen het gehele seizoen verschillende activi-
teiten voor zowel leden als oud-leden. De komende 2 zaterdagen staan er 
daarom weer leuke activiteiten op het programma. 
Zwem-instuif
Op zaterdag 23 februari worden in het 
bad verschillende spel-estafettes ge-
houden voor jong en oud. Denk hier-
bij aan een obstakelrace of een pyjama 
estafette. Deze jubileumactiviteit is 
voor alle leden van de vereniging. De 
zwem-instuif is van 09.30 tot 11.00 
uur in de Drietip.

Waterpolo toernooi en balspellen
Op 2 maart organiseert de zwemver-
eniging een middag vol balplezier voor 
leden en oud-leden. De verschillende 
zwemdisciplines,  de wedstrijdzwem-
mers, synchroonzwemsters, duikers 
en  masterzwemmers zullen onderling 
een waterpolotoernooi spelen.
Voor de jongere zwemmers worden er 
balspelen georganiseerd. De middag 
zal afgesloten worden met een toer-
nooi tussen de oud-leden en de huidi-
ge leden van het waterpolo. Voor bei-

de activiteiten kunnen zwemmers 
zich nog inschrijven. Dit kan op www.
zpvnuenen.nl/40jaar.

aanmelden reünie
Op 15 juni zal het jubileumjaar wor-
den afgesloten met een reünie voor al-
le leden en oud-leden van de zwem-
vereniging. Ook hiervoor kan men 
zich al opgeven op de website. De 
zwemvereniging is daarom ook nog 
altijd op zoek naar oud-leden. Bent u 
lid geweest van zwem- en polo vereni-
ging Nuenen stuurt u dan uw contact-
gegevens naar jubileum@zpvnuenen.
nl.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Nu ook psycholoog bij 
Fysiotherapie Nuenen
Het aanbod in het bekende pand van Fysiotherapie Nuenen aan de Vincent 
van goghstraat 259 wordt steeds diverser! Je kon er al terecht voor fysiothe-
rapie (verschillende specialisaties), osteopathie en haptonomie. En vanaf 
heden ook voor psychologie. annemarie Vaarkamp is onlangs gestart met 
haar Nuenense praktijk voor psychologie en mindfulness. 
Je kunt je bij Annemarie aanmelden 
met allerlei vragen, klachten en pro-
blemen. Voorbeelden van klachten 

mik Compter 
en aafke van 
Holten winnen 
poëziewedstrijd
Voor de dertiende keer organiseer-
de bibliotheek dommeldal een poë-
ziewedstrijd.  op 27 januari was de 
prijsuitreiking in Kasteel geldrop. 

In de categorie basisschool zijn Mik 
Compter uit groep 3 en Aafke van 
Holten uit groep 4,  beiden leerling 
van OBS De Mijlpaal, respectievelijk 
1e en 2e geworden. In 2011 wonnen 
ook al twee leerlingen van OBS.
De Mijlpaal. De gedichten van Mik en 
Aafke:

In gesprek met…..
de natuur.

Wat ben je toch mooi.
Ik vind het fijn dat je er bent.
Zonder jou vind ik de wereld niet mooi.
Zonder jou zou ik er niet zijn.
Ik vind het fijn dat je er bent.

mik Compter, 1e prijs

ik spreek
ik spreek tegen jou
ik spreek maar jij luistert niet
ik sprek waarom luister je niet
ik spreek

aafke van Holten, 2e prijs

Mik Compter

zijn 'niet lekker in je vel zitten', pieke-
ren, stress, somberheid en angsten. 
Maar ook met  problemen op sociaal, 
relationeel of werk gebied, slaappro-
blemen, verwerkingsproblemen en  
zwangerschaps- en opvoedingspro-
blemen kun je bij Annemarie terecht. 

Gelukkig wordt de drempel om naar 
een psycholoog te gaan steeds lager. 
Een vaak gehoorde opmerking is 'ik 
had niet gedacht dat eens praten met 
een psycholoog zo'n verschil kon ma-
ken'.  
Wacht dus niet te lang met contact 
opnemen! Voor meer informatie en 
contact met Annemarie Vaarkamp: 
zie www.PsyNu.nl of bel 06-82000876.

Kienavond KBo 
Lieshout
ondanks het feit dat er in het Dorps-
huis hard gewerkt wordt aan de ver-
fraaiing en verbouwing, gaat het 
KBo-Kienen op vrijdag 22 februari 
gewoon door in het Dorpshuis. 

Let op: de ingang van het Dorpshuis is 
voorlopig verplaatst naar het Kerkhof-
pad. U bereikt nu het Dorpshuis vanaf 
de Heuvel tegenover de kiosk, langs 
Cafetaria Eethuis De Kiosk. U bent 
weer van harte welkom op die ouder-
wets gezellige kienavonden van KBO 
Lieshout waar gespeeld wordt om vele 
mooie prijzen. Het kienen start om 
20.00 uur en de zaal is open vanaf 
19.00 uur.

aanstormend 
cabarettalent in 
Het Klooster 
Cabaretliefhebbers opgelet! Deze 
voorstelling mag u niet missen. In 
de Cabaretpoel spelen vier nieuwe 
aanstormende cabarettalenten elk 
een voorstelling van ongeveer 25 
minuten. 

U ziet finalisten en prijswinnaars van 
diverse cabaretfestivals. De Cabaret-
poel is een nieuw initiatief voor aan-
stormend cabarettalent om zich aan 
het publiek te presenteren. Het is een 
soort reizend cabaretfestival, maar 
dan zonder competitie element. Laat 
uzelf verrassen door het talent van de 
toekomst. Wie weet ziet u wel de toe-
komstige Theo Maassen of de nieuwe 
Youp van 't Hek. In ieder geval ziet u 
vier keer iets nieuws. 
Donderdag 28 februari aanvang 20.15 
uur. Toegangskaarten kosten € 16,00 
inclusief pauzedrankje. 

Kaarten kunnen worden besteld via 
onze website www.hetklooster.org. 
Telefonisch reserveren kan ook tij-
dens kantooruren via de reserveerlijn 
040 -284 33 99. 

www.hetklooster.org.  

Fiets je eigen alpe d’Huzes
raar maar waar, het team van gimmert goes alpe d’Huzes stelt iedereen in 
de gelegenheid om zijn eigen alpe d’Huzes te fietsen. Iedereen kan virtueel 
de alpenreus 6 keer in een dag beklimmen onder leiding van gerenommeer-
de tourrenners zoals Eddy Bouwmans en Piet rooijackers en ervaren spin-
ning instructeurs. De opbrengst van dit sportieve evenement is voor de 
KWF Kankerbestrijding.
Om 13.30 uur wordt gestart met deze 
marathonrit op de spinningfiets. Na 
elk uur mag men een kwartiertje rus-
ten, wat eten, drinken of zich even la-
ten masseren. Een fiets kost € 10,00 
per uur. Iemand die zes keer mee wil 
fietsen moet dus € 60,00 aan sponsor-
geld ophalen om mee te mogen doen. 
En dat is goed voor het KWF. Want er 
is veel geld nodig voor onderzoek te-
gen kanker. Voor mensen die vechten 
tegen deze vreselijke ziekte. 

De spinning Alpe D’huzes vindt plaats 
op zaterdag 23 maart in het Laco 
Sportcentrum in Nuenen. Degene die 
maar een, twee of drie keer mee wil 
fietsen kunnen dat doen tussen 13.30 
en 21.00 uur. Je kunt ook deelnemen 
als team en mekaar aflossen. Meer in-
formatie bij Bert Mickers, tel. 06-
50203962 
Om 21.00 uur, als het laatste uur erop 
zit, is er een huldiging voor alle deel-
nemers die 6 uur gefietst hebben.

Aafke van Holten



TM

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

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

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

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198
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