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Weekdiensten
spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:____________________________ 
spoedpost
spoedpost st. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

tel. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.____________________________
spoeddienst ApotHeken:
Centrale dienstapotheek eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

tel. 040 - 243 66 66
Ma. t/m. vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
extrA openstelling in nuenen:
Apotheek nuenen, Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. 
Benu Apotheek kernkwartier,
Hoge Brake 2. 
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur. 

zij verwacht dat ze vanuit hun achter-
grond een bijdrage kunnen leveren aan 
de ontwikkeling van Dommelvallei.
De gesprekken zullen ook geen poli-
tieke lading hebben. De drie burge-
meesters gaan ‘luisteren’. Doel is 
informatie op te halen, en dat bundelen 
in een document. Een service vanuit de 
colleges aan de raden.

Uitgangspunt voor de gesprekken is 
het boekje ‘Dommelvallei’. Hierin ge-
ven de drie gemeentes in korte kern-
achtige bewoordingen hun visie op het 
middengebied tussen Eindhoven en 
Helmond. Dommelvallei wordt daarin 
onder andere een gebied genoemd dat 
zich niet laat afbakenen door gemeen-
tegrenzen. 

Dommelvallei is een gebiedsvisie en 
moet niet verward worden met de 
Dienst Dommelvallei, die sinds 1 ja-
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Ontbijt met 
krokodillen 
bij de Bijtjes

Samen uit, 
samen 
genieten 
in het theater

Bridgen 
voor 
Stichting 
Zonnebloem

Rondetafelgesprekken in Dommelvallei

Eerste stappen strategische 
samenwerking van start
Door Elwien Bibbe

In het raadsbesluit in november 2012 van de gemeenteraden van Geldrop-
Mierlo, Nuenen ca. en Son en Breugel is gekozen voor een strategische 
samenwerking in het gebied Dommelvallei. 

________________________________ 

“Dommelvallei, 
een gebied dat zich 
niet laat afbakenen 

door gemeentegrenzen”
________________________________ 

Een van de eerste stappen daartoe is 
het organiseren van een viertal ronde-
tafelgesprekken over onderwerpen zo-
als economie, de rol van Dommelvallei 
en Brainport, de vrijetijdseconomie, 

‘zorg en welzijn’ en ‘wonen en leven’. 
Maar wie er precies aan die rondetafel-
gesprekken deel gaan nemen, wilden 
de drie burgemeesters, Houben (Nue-
nen), Donders (Geldrop-Mierlo) en 
Gaillard (Son en Breugel)  in de pers-
conferentie op maandag 27 januari niet 
kwijt. Om de gesprekspartners maxi-
maal de ruimte te bieden voor hun in-
breng zijn de rondetafelgesprekken 
niet openbaar. Pas na de verkiezingen, 
tussen 19 en 27 maart wordt het resul-
taat in een verslag aan de drie gemeen-
teraden gepresenteerd. Burgemeester 
Donders van Geldrop-Mierlo laat we-
ten over een lijstje van geschikte kandi-
daten te beschikken. Ondernemers, 
bestuurders, burgers met kennis van 
zaken, ideeën en visie. Afkomstig uit de 
eigen gemeenten, maar ook uit Hel-
mond en Eindhoven. Mensen waarvan 

75 jaar geleden:          
Dien de Greef 100 jaar

Daarna zet de feeststoet koers rich-
ting kerk. De begeleiding bestaat uit 
ruiters van St. Clemens, schutters 
van het St. Catharinagilde, harmo-

nie De Vooruitgang, een erecomité 
en honderden belangstellenden. 
Pastoor Aldenhuijsen gaat de plech-
tige kerkdienst voor. Daarna is er 
een Brabantse koffietafel voor 350 
man waar burgemeester Van Rijc-
kevorsel een toespraak houdt. De 
aansluitende receptie wacht Dien 
niet meer af: ‘Ik gao naor bed, ge 
zuuk ut mar uit.’ 

Zondag 2 februari is het 75 jaar ge-
leden dat Dien de Greef 100 jaar 
werd. Een speciaal geplante Dien de 
Greef-boom op de hoek Dubbe-
straat-Boord herinnert nog aan die 
dag. Dien had op dat moment 8 kin-
deren, 63 kleinkinderen en 108 ach-
terkleinkinderen. Ze stierf niet lang 
daarna, op 22 april.

De Carnavalskrant    
komt zaterdag 1 februari
Achter de schermen is er hard gewerkt om de carnavalskrant op tijd te 
laten verschijnen. Dit jaar ziet de krant er weer mooi uit mede door de 
redactie die aangevoerd werd door Hennie van Hassel. Alle wetenswaar-
digheden om een gezellig en geslaagd carnavalsfeest te vieren staan er 
weer in en hoe ze tot stand komen.

Op 1 februari gaat heel de vereniging 
de straat op van de voorzitter, prins en 
raad van elf tot het gehele gevolg van 
de jeugd prins om massaal de carna-
valskrant aan te bieden. Vanaf 14.00 
uur kan er dus aangebeld worden en u 
de mooie krant worden aangeboden 
en gevraagd worden om een bijdrage 
voor het carnavals gebeuren in Nue-
nen.

In de periode van 1 februari tot 22 fe-
bruari 2014 kan de krant ook nog bij u 
bezorgd worden, dit door ruim 50 be-
zorgers die elk jaar hun eigen wijk lo-
pen en dit in hun vrije tijd doen.

U kunt nog even teruglezen hoe het 
carnaval in 2013 verlopen is. Het nieu-
we programma van de Dwèrsklippels 
en de diverse programma’s van de Nu-
enense horeca worden weer uitge-
breid vermeld.
De krant wordt u persoonlijk aange-
boden door een van onze vrijwilligers 
(sters). Zij zullen u om een vrijwillige 
bijdrage vragen voor de financiële on-
dersteuning van het carnaval. In het 
bijzonder voor het kinder- en bejaar-
den-carnaval en niet te vergeten de 
optocht. Wij bedanken u daarom nu 
reeds voor uw spontane bijdrage na-
mens alle bezorgers van de carnavals-
krant 2014.

Het aantal bezorgers kan nooit genoeg 
zijn en daarom zoeken wij nog een 
aantal  vrijwilligers die bereid zijn om 
in hun of haar buurt een aantal kran-
ten te bezorgen. Hiervoor kunt u zich 
aanmelden bij Luuk Messerschmidt 
040 - 2831200.
Wij wensen u een geweldig dwèrs car-
navalsfeest toe  en…. vergeet vooral 
onze adverteerders niet. 

Voor meer informatie kijk op de web-
site: www.dwersklippels.nl

Carnavalskrant 2014

Groot Rond de Linde 
lijsttrekkersdebat
Zoals met de meeste politieke partijen 
reeds mondeling besproken houdt 
Rond de Linde, zoals gebruikelijk tij-
dens  gemeenteraadsverkiezingen, dit 
keer ook weer een lijsttrekkersdebat.

Het debat wordt gehouden op het Ra-
bobankplein in Het Klooster op zon-
dagmorgen 16 maart 2014 vanaf 11.00 
uur tot ongeveer 13.00 uur, dus enkele 
dagen voor de Gemeenteraadsverkie-
zingen.
Onder de naam “Grote finale Rond de 
linde lijstrekkerdebat” is dit de laatste 
mogelijkheid  om  de partijstandpun-
ten nog eens uit te dragen en de ver-
schillen tussen de partijen nog eens 
duidelijk te maken. Ook is dit de kans 
om vooral de grote groep 'zwevende' 
kiezers nog te overtuigen.
Iedereen is welkom bij dit debat en er 
kunnen vragen gesteld worden mid-
dels een zaalmicrofoon.

Het debat zal geleid worden door Gerrit 
van Ginkel die al vele jaren de Nuenense 
politiek volgt voor Rond de Linde.

nuari 2014 bestaat en waarin de drie 
gemeenten samenwerken op het ge-
bied van financiën, interne control, 
personeel en organisatie, informatise-
ring & automatisering, dienstverle-
ning en sociale zaken. Deze Dienst 
Dommelvallei is dus vooral gericht op 
interne bedrijfsvoering en dienstver-
lening, met als doel kwaliteitsverho-
ging, continuïteit, ontplooiingskansen 
voor medewerkers en kostenbespa-
ring.

Bron: persoonlijk archief en boek 
Tonny van den Boomen en Yvonne 
Henderson, Nuenen op het rand-
je… (2013)

We schrijven Nuenen, 1939. Dien de Greef wordt 100 jaar. Zeker voor die tijd 
een bijzondere gebeurtenis met veel aandacht in de lokale media. En dat 
wordt dan ook groots gevierd: overal in Nuenen wappert de vlag. ’s Morgens 
wordt Dien op Boord opgehaald bij haar dochter waar ze al jaren woonde.

Oproep

Aan de eerlijke 
‘aanrijder’
Zou de meneer die mij op 21 januari 
op dinsdagochtend rond 10.00 uur op 
het Dwerspad heeft aangereden met 
de fiets, contact met mij willen opne-
men? Ik vond het toen niet nodig om 
gegevens uit te wisselen, omdat we al-
lebei nog heel waren.  Mijn fiets ech-
ter, heeft wel schade opgelopen. 

Ik hoop dat u mij zo snel mogelijk belt 
en mij schadeloos wilt stellen. 

Wietske van Engen, tel. 0625380358.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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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
HANDHAVINGSPROGRAMMA 
OMGEVINGSRECHT 2014 VASTGESTELD
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester heb-
ben in de vergadering van 24 december 2013 het handhavingspro-
gramma omgevingsrecht 2014 gemeente Nuenen c.a. vastgesteld. 
Hiermee maken wij inzichtelijk wat wij in dit jaar aan toezicht en 
handhaving gaan doen.

Een programma is nodig omdat het met de huidige personele capa-
citeit niet mogelijk is om elk jaar op alle terreinen alles te handhaven. 
Daarom zijn prioriteiten gesteld. Handhavingverzoeken en spoedsi-
tuaties die onmiddellijk optreden vragen hebben ongeacht het onder-
werp prioriteit.

Voorop staat dat voorkomen beter is dan genezen. Als dit niet tot het 
gewenste resultaat leidt, wordt handhavend opgetreden.

Het werkgebied is onderverdeeld in vier aandachtsvelden:
1. milieu;
2. bouwen en ruimtelijke ordening;
3. brandveilig gebruik bouwwerken;
4. Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetgeving.

Uiteraard hopen wij dat het niet zover komt dat wij handhavend moe-
ten optreden. Daarom adviseren wij u om op tijd voorafgaand aan 
een activiteit bij de gemeente te informeren naar de regels. Dit geldt 
voor alle terreinen, zoals het gebruik van de openbare ruimte en bou-
wen en gebruik van gebouwen en terreinen. U kunt hiervoor tijdens 
onze openingstijden bij het klantcontactcentrum terecht. Het tele-
foonnummer is 040-2631631.

Het programma ligt vanaf 30 januari 2014 vier weken kosteloos ter 
inzage in het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen.

PUBLICATIE
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat er 
een melding in het kader van het Besluit algemene regels voor inrich-
tingen milieubeheer is ontvangen van:

•	 De	heer	C.	van	Kemenade,	Zandstraat	29	(Stal	De	Kim);	te	Nuenen.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijk-
heid om tegen een melding bezwaar te maken. 
De melding is in te zien op afspraak bij de gemeente Nuenen, 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	G.	Koops	van	de	ge-
meente Nuenen, tel. (040) 26 31 631.

PUBLICATIE
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat er 
een melding in het kader van het Besluit algemene regels voor inrich-
tingen milieubeheer is ontvangen van:

•	 De	heer	M.A.C.M.	Donkers,	Broekdijk	18	(vervallen	stal	8	voor	
1980 vleesvarkens en 360 gespeende biggen); te Nuenen.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijk-
heid om tegen een melding bezwaar te maken. 
De melding is in te zien op afspraak bij de gemeente Nuenen, 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	G.	Koops	van	de	ge-
meente Nuenen, tel. (040) 26 31 631.

COLLECTE
In de week van 2 februari t/m 8 februari 2014 wordt gecollecteerd 
door Amnesty International Afd. Nederland.

GEMEENTEGIDS
Twee weken geleden is de nieuwe Nuenense gemeentegids 2014 huis-
aan-huis verspreid. Mocht u hem niet hebben ontvangen, dan kunt u 
bellen	met	het	gemeentehuis	/	KCC	tel:	040-2631631	met	het	verzoek	
om toezending per post.

“RONDJE MET DE BURGER”
Ook eens een (goed) gesprek met de burgemeester?
Het “Rondje met de Burger”, waarin de burgemeester met inwoners 
het gesprek over Nuenen aangaat, wordt positief ontvangen. Daarom 
houdt burgemeester Houben deze bijeenkomsten elke maand.

Rondje
Via het “Rondje met de Burger” wil burgemeester Houben graag in 
een informele sfeer in contact komen met de inwoners van zijn ge-
meente. Wat houdt hen bezig, wat kan er beter, waar zijn ze blij mee, 
waar niet etc. 
De eerstvolgende “Rondjes” zijn gepland op: 
•	 5	februari	in	restaurant	Comigo	in	Nuenen
•	 1	april	in	café	Schafrath	in	Nuenen

Aanmelden
Om zoveel mogelijk inwoners de kans te geven zich aan te melden voor 
deze bijeenkomsten, zijn de “Rondjes” op verschillende tijden gepland. 
En ongeacht op welke locatie de bijeenkomst plaatsvindt, telkens is 
iedere inwoner van de gemeente van harte welkom. U kunt zich aan-
melden via rondjemetdeburger@nuenen.nl.	 Kunt	 u	 dan	 ook	 even	
aangeven waar u het over wilt hebben?
Er is ruimte voor maximaal vier personen per “Rondje”, wees er dus 
snel bij!

BELEIDSPLAN JEUGD DOMMELVALLEI+ 
In januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen 
van jeugdhulp. De gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son & Breugel 
en Waalre, werken als regio Dommelvallei+ samen om deze nieuwe 
taak goed voor te bereiden. Gezamenlijk is gewerkt aan een Beleids-
plan Jeugd, dat in februari- maart ter vaststelling aan de gemeentera-
den van de vier gemeenten wordt aangeboden. De colleges van bur-
gemeester en wethouders van de Dommelvallei+ hebben met het 
beleidsplan de ambitie om er samen met hun inwoners voor te zorgen 
dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen 
en naar vermogen participeren in de samenleving.

Onderwijs 
Een belangrijke partner, waar het gaat om de aansluiting en afstem-
ming van zowel het preventief jeugdbeleid, als de jeugdhulp, is het 
onderwijs. De school is zowel voor ouders als voor kinderen een vei-
lige en vertrouwde plek dichtbij huis. Met nieuwe gemeentelijke taken 
op het gebied van jeugdhulp en de invoering van passend onderwijs 
wordt samenwerking tussen scholen en gemeenten nog belangrijker 
dan	voorheen.	Zowel	gemeenten	als	 samenwerkingsverbanden	van	
schoolbesturen zijn wettelijk verplicht een plan te maken waarin wordt 
beschreven hoe jeugdhulp en passend onderwijs wordt ingericht en 
op elkaar aansluit. Beide partijen hebben de verplichting om deze 
plannen in ‘Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met elkaar 
te bespreken.

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Overeenstemming
De gemeenten van de Dommelvallei+ hebben op 28 november 2013 
en 8 januari 2014 OOGO gevoerd met de samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs in de Dommelvallei+ en zijn met hen tot overeen-
stemming gekomen over het Beleidsplan Jeugd. Het onderwijs beoor-
deelde het beleidplan positief.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNING
Kennisgeving	ingediende	aanvragen	omgevingsvergunning	op:

•	 17	januari	2014,		 Papenvoort	8,	5671	AC	–	plaatsen	van	een	
   tijdelijke woonunit 
   (RO, afwijken van de bestemming);
•	 19	januari	2014,	 Berkenbos	9,	5672	AK	–	wijzigen	van	het	gebruik	
   ten behoeve van het vestigen van een 
   schoonheids- en pedicuresalon 
   (RO, afwijken van de bestemming);
•	 20	januari	2014,	 Voirt	62,	5671	HD	–	plaatsen	van	een	dakkapel	
   aan de voorzijde van de woning (BOUWEN).

Deze aanvragen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. U kunt hierte-
gen nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omge-
vingsvergunning is verleend. Als u een aanvraag wilt inzien, vragen wij 
u hiervoor een afspraak te maken voor ‘inzien ontvangen aanvraag’. 
Dat kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij 
ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

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:	Vrienden	van	de	Riefels	voor	het	organiseren	van	het	
kindercarnaval op carnavalsmaandag op 3 maart 2014 aan het 
Eeneind ter hoogte van zaal de Bakkerij;

•	 Aanvrager: Stichting Triotters Evenementen voor het organiseren 
van een zwemloop, waarbij het zwemonderdeel plaatsvindt in de 
Drietip en het looponderdeel plaatsvindt in het centrum van Nue-
nen op 5 april 2014.

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 OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunningen verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:

•	 21	januari	2014,	 Mgr.	Frenkenstraat	58,	5674	RX	-		wijzigen	van	
   het gebruik van de garage ten behoeve van het 
   vestigen van een kapsalon 
   (RO, afwijken van de bestemming);
•	 21	januari	2014,	 De	Heijbloem	2,	5673	PJ	–	oprichten	van	een	
   berging (BOUWEN);
•	 24	januari	2014,	 Papenvoort	13	(tegenover),	5671	CK	–	rooien	van	
	 	 	 een	boom	(KAP).

De vergunningen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbe-
treffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de 
dag van bekendmaking (verzenddatum) 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. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

Tevens kan voor alle vergunningen bij de Voorzieningenrechter van de 
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 
5200 MA ‘s-Hertogenbosch, een verzoek worden gedaan een voorlo-
pige voorziening te treffen

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	club	Wheels	zijn	vergunningen	en	ontheffing	verleend	voor	het	

organiseren van een jubileumweekend op het terrein van strandbad 
Nuenen aan de Enodedreef in het weekend van 19 tot en met 21 
april 2014 (verzenddatum 24 januari 2014).

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis, 

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 www.nuenen.nl.

V.l.n.r.	Hans	van	Ipenburg	en	Jos	Bosch	(Samenwerkingsverband	Eindhoven,	Kempen	e.o.);	
John	Frencken	(wethouder	Son	&	Breugel);	Leenderd	van	der	Deijl	en	Addie	Smolders	
(Samenwerkingsverband Helmond- De Peel); Ton Steenbakkers (wethouder Geldrop-Mierlo); 
Johan Ebberink (wethouder Nuenen); Hanneke Balk (wethouder Waalre).



Wintercollectie
30, 31 januari en 1 februari

op deze dagen verhogen 
we alle kortingen op de wintercollectie naar 50%*

Profiteer dus nu en pak die extra bezuiniging!

*m.u.v. standaard en nieuwe collectie
Graag  tot ziens

Wim & Anique Crooijmans

 

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

 

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

NIEUWE OPENINGSTIJDEN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 18 .00
Vrijdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 20 .00 
Zaterdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .00 - 17 .00

 

KERSVERS

Parkstraat 12A • Nuenen • Tel. 283 13 93

Lekkers van de Echte Bakker!!!

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

De 

AAnbieDingen

vAn Deze

Week

Acties geldig 27 jAn. t/m 1 feb.

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

WeekeNDreclame: 31 jaN & 1 feb: 

Hollandse spruitjes 1/2 kilo 0,59
kastanje champignons per bakje 0,99
aardappelschijfjes, panklaar, 1/2 kilo 0,89
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maandag 3 februari:

Hutspot, panklaar .................... 1/2 kilo 0,79
Dinsdag 4 februari:

Wokgroenten speciaal, 1/2 kilo 1,25
Woensdag 5 februari:

rodekool, panklaar .............. hele kilo 0,99
Donderdag 6 februari:

bosuien .................................... per bos 0,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 31 jan t/m 6 feb:

clementine ........................ 12 stuks 1,99
elstar appels .................. hele kilo 1,49
kidneybonen salade 250 gram 1,59
Perssinaasappels  ... 12 stuks 1,99

Ook voor de best
belegde broodjes!!!

4 Saucijzen + 
4 Slavinken ............6,50
Italiaanse Biefstuk Rol
100 gram ......................................1,95
150 gr. Filet Americain +
100 gr. Bouillonsalade, samen ..3,75
Caprese al Forno
100 gram ......................................2,45
Berliner Bol
per stuk .........................................1,50
Bij 500 gr. Hachee uit eigen
keuken, 1 kilo friet GRATIS!

kOOPje
TIROLER WEKEN!!!
BROOD VAN DE WEEK (FIJN VOLKOREN) 

€ 1,75
KERSENSCHUIMTAARTJE

€ 6,95
KOFFIEBROODJE 

€ 1,00 
APPELFLAPPEN 

3 + 1 GRATIS
BOTERKOEK

€ 3,00
MEERGRANENBROOD (KLOOsTER)

€ 2,00
GEVRAAGD:

* WEEKENDHULP WINKEL
NUENEN / EINDHOVEN

* WEEKEND-INPAKKER / BEZORGER
BAKKERIJ NUENEN
Reacties graag via ons mailadres: 
godfried.de.vocht@echtebakker.nl 

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

KijK voor onze aanbiedingen op www.sandersparKet.com

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

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

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



DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!
Meubels & Accessoires!

Passe Partout©

Leverbaar in diverse opstellingen

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / www.mo-el.nl

• Verrassend en eigentijds 

• Gemoedelijke ambiance 

• Gratis interieuradvies

• Maatwerk uit eigen huis

Auto Service Verbroekken

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

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

Individuele kookworkshops bij:

John Geven Studio’s 
www.johngevenstudios.nl

zaterdag 22 februari:
MACARONS

leer nu dit prachtige stukje patisserie zelf te maken.

zaterdag 22 maart:
MOLECULAIR KOKEN

Bijzondere bereidingen met texturas & stikstof

Alle info vind u op: www.johngevenstudios.nl 
of bel naar 040-2831231. 

Ook heel leuk als u iets te vieren heeft!
Spegelt 45 | 5674CE  Nuenen

Locatie Henegouwenlaan - (t)vwo - (t)havo - (t)mavo:
dinsdag 4 februari 2014 van 16.00 tot 21.00 uur

Locatie Avignonlaan/Oude Bossche Baan - vmbo basis, kader en LifeTech Mavo:
dinsdag 4 februari 2014 van 17.00 tot 21.00 uur
woensdag 5 februari 2014 van 13.30 tot 16.00 uur

Van maandag 27 t/m vrijdag 31 januari kunt u tijdens kantooruren telefonisch een afspraak maken op 
tel: 040-264 53 64 (Avignonlaan/Oude Bossche Baan) of 040-264 57 77 (Henegouwenlaan). 

www.stedelijkcollege.nl

Vooraanmelding

STROOMSTORING!
Door een stroomstoring van de KPN is de Praktijk Osteopathie Adri 
Raaijmakers de afgelopen weken telefonisch slecht bereikbaar ge-
weest. Onze excuses hiervoor.

Vanaf nu is Adri Raaijmakers weer goed te bereiken. 

DUS HEEFT U:
•	 Rug-,	nek-,	schouder-	,	arm	en	beenklachten
•	 Orgaanproblemen	zoals	spastische	darm,	obstipatie	en	diarree
•	 Huilbaby’s,	baby’s	met	krampen,voorkeurshouding.	
•	 Hoofdpijn,	migraine	 of	whiplash.	 Ik	 kan	 u	 als	Osteopaat	 helpen	

door de oorzaak van uw klacht te behandelen. 
Om een afspraak te maken belt u:
040-2913907 of 0655713664.

Kijk voor informatie op www.raaijmakers-ostepathie.nl

Praktijk voor Osteopathie
Adri	Raaijmakers,	Osteopaat	D.O.	–	M.R.O.

Gevestigd in Groepspraktijk Kootstra
Weverstraat 16 te Nuenen

Tel. 040-2913907 of mobiel 06-55713664

Praktijk voor 

Osteopathie Adri Raaijmakers

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Dorpsstraat 95 Mierlo  |  Tel. 0492 66 11 00  |   www.lenssenmannenmode.nl

DE LAATSTE MODE VOOR DE BRUIDEGOM

BRUIDEGOMWEKEN
t/m zaterdag 8 februari

EGOMM

TIJDENS DE BRUIDEGOM WEKEN KRIJGT U

€100KORTING OP EENTROUWKOSTUUM *

Als je in het weekend naar onze bruidegomcollectie wil komen kijken, 
adviseren wij je om even een tijd in te plannen. Je kunt daarvoor bellen: 0492 - 66 11 00

* geldt alleen op een kostuum uit de bruidegomcollecties of bij een maatkostuum

WIJ ZIJN GEWOON 

BEREIKBAAR 

VIA DE GELDROPSEWEG. 

VIA DE ROTONDE BIJ DE 

ESSO/MULTIMATE

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Rond de Linde ook 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Winnaar vuurWerkactie! 
De familie Welp uit Nuenen heeft een jaarabonnement gewonnen met de vuurwerk 
actie van de gemeente Nuenen. Samen met hun zonen Daan en Lars kunnen ze een 
jaar lang genieten in Dierenrijk Nuenen! Zij hebben de moeite genomen om hun 
vuurwerk op te ruimen en weg te brengen naar de container die beschikbaar werd 
gesteld door de gemeente Nuenen. Wethouder Dierckx heeft de prijs uitgereikt.

vervolg van pagina 2

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Waar kom jij je bed voor uit?
“Als iets niet werkt, stop er dan mee, als iets wel werkt ga er dan mee door of doe 
er meer van. Dit motto is het fundament van mijn praktijk” zegt Inge Smits, van 
Smits Coaching, sinds ruim een jaar gevestigd aan de Sleedoornlaan in Nuenen.

“In mijn praktijk voor coaching kom ik 
zeer regelmatig jongeren tegen die het 
gevoel hebben niet begrepen te wor-
den, die verdrietig of bijvoorbeeld 
boos of erg moe zijn en vaak conflic-
ten of andere problemen hebben. Om 
deze problemen het hoofd te bieden, 
is het belangrijk dat zij inzicht in zich-
zelf krijgen en praktische handvatten 
aangereikt krijgen, waar je nu en in de 
toekomst mee verder kunt.

Ik laat jongeren altijd eerst hun ver-
haal doen, zodat helder wordt wat er 
precies aan de hand is. Daarna bren-
gen we hun specifieke problematiek in 
kaart en kijken we hoe er in het hier en 
nu mee omgegaan kan worden. Veel 
mensen en dus ook jongeren zitten 
vast in probleemstructuren. Door uit 
te zoeken wat hen beweegt, en dat doe 
ik door concreet de vraag te stellen; 
waar kom jij je bed echt voor uit, kun 
je met eigen motivatie deze probleem-
structuren positief beïnvloeden.

Oplossingsgerichte coaching kan heel 
goed werken bij bijvoorbeeld jonge-
ren die vastlopen op school en weinig 
zelfvertrouwen of een motivatiepro-
bleem hebben. Door te vragen wat 
voor hen echt belangrijk is en het la-
ten schetsen van hoe zij hun eigen 
toekomst zien, kan de motivatie te-
ruggevonden worden. Daarnaast 
wordt er gekeken wanneer het pro-
bleem er niet of minder is en wat er 
wel goed gaat. Hier ligt vaak de sleutel 
tot de oplossing van het probleem. 
Door inzicht en door het behalen van 
kleine succesjes kan er doelgericht ge-
werkt worden aan een gewenste toe-
komst. 
 
Inmiddels is Inge, als register counsel-
lor, ruim een jaar actief als life- en jon-
gerencoach en een flink aantal perso-
nen heeft de weg naar haar praktijk al 
weten te vinden. “Het is fijn om te zien 
dat mijn motto in de praktijk daad-
werkelijk werkt en dat het mogelijk is 
met verkregen eigen inzicht proble-

men op te lossen en mensen weer ge-
motiveerd op de rit te krijgen”. 
Smits Coaching valt onder de eerste-
lijns hulpverlening. Dit betekent dat er 
geen doorverwijzing van bijvoorbeeld 
een huisarts nodig is om gebruik te 
maken van een coaching traject. In 
een aantal gevallen wordt er een deel 
vergoed door de zorgverzekeraar, 
maar dit is afhankelijk van de soort 
verzekering en van de maatschappij. 

Herkent u uzelf of uw kind in het be-
schrevene, neem dan een keer contact 
op met Smits Coaching om te kijken 
wat Inge voor u of uw kind zou kun-
nen betekenen. Inge is bereikbaar op 
nummer 06-41638130 of via info@
smitscoaching.com  

Meer informatie is ook te vinden op 
de website www.smitscoaching.com. 

Nieuwe uitvaartverzorger   
in Nuenen
Onlangs is Leonie van Hoof uit Nuenen gestart als uitvaartverzorgster bij 
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers. Leonie zal de nieuwe vestiging van de uit-
vaartonderneming in Nuenen gaan leiden. Menselijke betrokkenheid, de 
tijd nemen en zorgzaam zijn voor de nabestaanden staan bij haar hoog in 
het vaandel. 

Leonie van Hoof, uitvaartverzorgster 
voor Nuenen bij uitvaartzorg Hans 
Raaijmakers.

Leonie is een echte Nuenense. In het 
verleden heeft ze als verkoopster/be-
drijfsleidster bij Schijvens mode ge-
werkt, hierdoor is ze al voor velen een 
bekend gezicht in Nuenen. Ze is ge-
trouwd met Ad van Rijsingen. Ad heeft 
een eigen hoveniersbedrijf (Tuinzorg) 
in Nuenen. Samen hebben ze twee kin-
deren, de 14-jarige Lynne en Tijn van 
12. Leonie heeft als grote hobby mu-
ziek, ze is choreografe voor koren en 
zingt zelf bij de groep Voiceware. 

Leonie: “In de afgelopen periode heb 
ik helaas van verschillende dierbaren 
afscheid moeten nemen. Hierbij heb 
ik ervaren hoe belangrijk het is om 
goed afscheid te kunnen nemen. Dat 
er tijd genomen kan worden om de 
juiste keuzes te maken maar dat er ook 
tijd is om met je verdriet bezig te kun-
nen zijn. Hans Raaijmakers bood die 
ruimte en kwam dagelijks langs om 
verdere details te bespreken. Hij reikte 
mogelijkheden aan waar we zelf nooit 
aan gedacht zouden hebben en be-
waakte hetgeen er nog gebeuren 
moest. Hierdoor konden wij met onze 
eigen dingen bezig zijn. Ook de aan-
dacht die onze kinderen van Hans 
Raaijmakers kregen heeft hen en ons 
erg goed gedaan. Dat verwacht je niet 
zomaar van een uitvaartverzorger.” 
Leonie heeft dezelfde instelling als het 
gaat om dienstverlening en zorg voor 
mensen. Als nabestaande betrokken 
te worden bij de diverse aspecten van 
een uitvaart geeft een goed gevoel. 
Het is een belangrijke eerste stap in 
het rouwproces. 

Kwaliteit en service
Wanneer u kiest voor Uitvaartzorg 
Hans Raaijmakers, kiest u voor kwali-
teit. U staat nergens alleen voor, Leo-
nie staat vanaf het eerste telefoontje 
dag en nacht voor u klaar. Zij gaat met 
u mee om een laatste rustplaats op de 
begraafplaats uit te zoeken of het sce-
nario bij het crematorium te bespre-

Ontbijt met krokodillen        
bij de Bijtjes

De pedagogisch medewerksters had-
den in de hal een knus voorleeshoekje 
ingericht met kussens en een grote 
knuffelkrokodil. De kinderen moch-
ten vandaag in pyjama naar de op-
vang komen, en ook juf Ellen en juf 
Erica hadden pyjama’s aan en slaap-
mutsen op.

Eerst werd er voorgelezen uit het 
Prentenboek van het Jaar: Krrrr... 
okodil! van Catherine Rayner. Het 
gaat over een krokodil die het leuk 
vindt om andere dieren te laten 
schrikken. Die vinden dat maar ver-
velend en gaan hem uit de weg. Dat 
vindt de krokodil toch wel jammer, 
maar uiteindelijk ontmoet hij een an-
dere krokodil die net zo’n grappen-
maker is als hijzelf.

De mooie en grappige tekeningen in 
het boek spraken erg tot de verbeel-
ding. Het verhaal werd nog eens extra 
verlevendigd door twee krokodillen-
vingerpopjes, die de hoofdrolspelers 
uit het boek voorstelden. Toen het 

verhaal uit was, gingen de Bijtjes aan 
tafel voor een ontbijt met krentenbol-
len, broodjes en koek. De krokodillen 
mochten mee aan tafel en hapten ge-
zellig een broodje mee.

De Bijtjes van Kids Society Erica werden vorige week woensdag getrakteerd 
op broodjes en een voorleesverhaal. De Gerwense kinderopvanggroep deed 
mee aan het Nationaal Voorleesontbijt, een landelijke campagne die onder-
deel is van de Nationale Voorleesdagen.

ken en is aanwezig tijdens avondwake 
en rouwbezoek in het uitvaartcen-
trum. Kortom, vanaf het moment van 
overlijden tot op de dag van de uit-
vaart is zij er voor u. En na de uitvaart 
is het niet ‘dat was het dan’.  In de we-
ken na de uitvaart komt er vaak van al-
les boven water en zitten nabestaan-
den soms met allerlei vragen. 
Misschien moet de asbus worden op-
gehaald bij het crematorium of u heeft 
vragen op emotioneel of zakelijk ge-
bied. Ook dan kunt u een beroep op 
ons blijven doen, die service is van-
zelfsprekend.

Voorbespreking
Misschien heeft u veel vragen en wilt u 
graag tijdens een persoonlijk gesprek 
uw uitvaartwensen doornemen. Of u 
heeft vernomen dat u een ongeneeslij-
ke ziekte heeft en u wilt alvast uw 
wensen bespreken. Tijdens een voor-
bespreking geven wij u informatie 
over alle mogelijkheden zoals opba-
ring, rouwkaart, vervoer, catering, etc. 
Tevens kunnen wij u informeren over 
de kosten van een uitvaart. Uw wen-
sen kunt u vastleggen in het boekje 
“Mijn persoonlijke uitvaart” dat u gra-
tis van ons ontvangt. Het kan rust ge-
ven dat alle zaken voor de uitvaart al 
geregeld zijn en u belast uw nabe-
staanden niet met onduidelijkheden. 
Wanneer u contact met Uitvaartzorg 
Hans Raaijmakers opneemt komt Le-
onie graag naar u toe om uw wensen te 
bespreken. Een voorbespreking is kos-
teloos en geheel vrijblijvend.

Uitvaartzorg Hans Raaijmakers, Bari-
sakker 72, Nuenen, telefoon 040-
7808000. Voor meer informatie kijk op 
www.hansraaijmakers.nl. Ook wan-
neer u een uitvaartverzekering heeft 
bent u te allen tijde vrij om uw eigen 
uitvaartverzorger te kiezen, ongeacht 
waar en hoe u verzekerd bent.

De Nationale Voorleesdagen duren 
tot 1 februari. Ook Brede school Heu-
velrijk heeft in het kader van deze 
landelijke campagne verschillende 
leesactiviteiten georganiseerd.

Archipel en Vitalis Zorg Groep    
onderzoeken samenwerking
Mensen willen bij ziekte en ongemak steeds langer thuis blijven wonen en daar hun, 
al dan niet complexe, zorg ontvangen. Dit vraagt om een goede verbinding van de 
behandelzorg met de huisarts, waarmee de huidige samenwerking versterkt.

Archipel en Vitalis Zorg Groep kunnen 
hierin concurreren of juist samen op-
trekken. Een vooronderzoek maakt 
duidelijk dat samenwerking tussen de 
twee partijen de kwaliteit van de zorg 
verbetert en de huisarts ondersteunt 
en daarmee van grote toegevoegde 
waarde is voor de cliënt.
Momenteel wordt onderzocht hoe de-
ze samenwerking vormgegeven kan 
worden binnen de huidige wet- en re-
gelgeving. De insteek betreft ouderen-
geneeskunde en daarbij behorende be-
handelzorg voor kwetsbare ouderen 
aan huis in Eindhoven en omstreken. 
De samenwerking richt zich primair op 
de extramurale behandelzorg (behan-
deling aan huis) en geriatrische revali-
datiezorg.

De kracht van Vitalis Zorg Groep en Ar-
chipel samen is de jarenlange ervaring 
met directe, complete en nabije zorg. 
Juist omdat beide organisaties complete 
zorg bieden, is er veel ervaring in sa-
menwerking met andere zorgverleners 
zoals huisartsen en ziekenhuizen op het 
gebied van behandelzorg en geriatrische 
revalidatiezorg. Dit is van grote waarde, 
dat willen we vasthouden en uitbreiden.
Daarbij hebben zowel Archipel als Vita-
lis de ervaring, de expertise én de mid-
delen in huis voor hoogwaardige zorg-
verlening, ervaring die we gezamenlijk 
willen inzetten voor cliënten thuis. Bei-
de partijen zijn goed bekend bij de inwo-
ners van de regio en weten wat er speelt 
in de verschillende wijken en buurten.
Beide organisaties zijn specialisten in 

preventie, signalering, verpleging en 
verzorging, palliatieve zorg, onder-
steuning van mantelzorgers, dagop-
vang en kortdurende zorg. Een ander 
belangrijk doel van de samenwerking is 
dat de organisaties willen dat alle ver-
schillende behandelexpertise die in de 
verpleeghuizen aanwezig is, voor de 
eerste lijn toegankelijk wordt.
Samen dekken Vitalis en Archipel het 
gehele werkgebied af. De kracht van 
omvang biedt ruimte voor specialisa-
ties en efficiencyverbeteringen. Met de 
samenwerking bieden de organisaties 
toegevoegde waarde voor de cliënten 
door effectievere behandeling en reva-
lidatie.

het gevoel van samen

Dat vinden wij bijzonder normaal
Het leven houdt niet op zodra je ouder bent of tijdelijk hulp nodig hebt en daarmee in 
meer of mindere mate afhankelijk wordt. Ook niet als de hulp van partner, familie of 
vrienden ontoereikend is geworden. Natuurlijk niet. Er moet dan passende zorg komen, 
maar wel op een manier dat er zo weinig mogelijk verandert en de regie over het eigen 
leven behouden blijft. Vaak zijn er in deze situaties veel vragen. Bij Archipel helpt ons 
Servicepunt u met antwoorden op alle vragen. Het Archipel Servicepunt begeleidt onze 
cliënten tot aan het moment dat de juiste zorg is gevonden. Of het nu gaat om zorg  
aan huis, dagbesteding, wonen in een verpleeg- of verzorgingshuis of specialistische zorg.

Archipel biedt een combinatie van zorg, welzijn en wonen in regio Eindhoven. 

Onze cliëntadviseurs zijn te bereiken via ons Servicepunt:
040 264 64 64 of kijk op www.archipelzorggroep.nl

Eén nummer voor alle vragen 
over zorg, welzijn en wonen?
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15 jaar “Freaky Hair”
Op 1 februari aan staande is het alweer 15 jaar ge-
leden dat Hanny Ketelaars-Jansen haar kapsalon 
opende. Destijds aan de Gerwenseweg in Gerwen.
 
Het begon allemaal 20 jaar geleden, toen ze met haar twee kinde-
ren terug kwam naar Gerwen en niet van een uitkering wou pro-
fiteren. Ze trok de stoute schoenen aan en volgde een midden-
standscursus. De benodigde kappersdiploma’s waren al in haar 
bezit, en met veel hulp van haar ouders in en om het huis lukte het 
haar om de deuren te open van haar eigen kapsalon. 
Al vlug werd een grote klantenkring opgebouwd. Na anderhalf jaar 
vond de eerste uitbreiding plaats, en kwam Betty in dienst. Hanny 
kent haar al 35 jaar, en samen hadden ze al gewerkt in een kap-
salon in Eindhoven. 
Hanny’s leven was weer prima op de rails, en met de liefde kwam 
het ook helemaal goed. Ze trouwde met Gert en  verhuisde naar 
de overkant. Daar werd de kapsalon ook naar toe verhuist, geheel 
verbouwd door haar man en schoonvader, en keurig onderhouden 
door haar schoonmoeder.  Sinds die tijd staat ze samen met Betty 
en Lindsey, die ook alweer bijna acht jaar in dienst is, met veel 
plezier te werken aan de Mgr. Frenkenstraat 1a.
Bij Freaky Hair staat kwaliteit voorop. Vandaar dat ze al jaren met 
de professionele producten van Keune werken.
Ze hebben een trouwe en gezellige klantenkring, die ze hartelijk 
danken voor het vertrouwen al die jaren, en hopen ze allemaal nog 
lang te mogen begroeten.

*PLAATSeLIJK AF-
SLAnKen, met ultrage-
luid en endermologie; het al-
ternatief voor liposuctie, bel 
voor   proefbehandeling 
met LIPO II. InSTITUUT 
ZILVeRSCHoon Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

PIAnoLeSSen In nUe-
nen, gegeven door gedi-
plomeerd en ervaren do-
cente. Voor beginners en 
gevorderden. Voor info: 
Noortje Sluyter, tel. 040-
2843533 / 06-23094787.

dRUmS- en bASgITAAR-
LeSSen In nUenen. 
Door ervaren docent. Alle 
niveau’s! Kijk op www.bass-
endrumschoolnuenen.nl of 
bel 06 - 39 60 75 46.

Hoe gAAT dAT?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

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

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

Lindeblaadjes worden uitsluitend tegen contante 
betaling geplaatst. Geen foto, geen logo. 
De kosten zijn € 10,- 
(max. 20 woorden). Per woord meer € 0,25. 
Voor advertenties onder nummer wordt € 2,50 extra 
berekend. Bewijsnummer is € 2,50 extra.

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

  

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

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

SERVICEPUNT WELZIJN, WONEN EN ZORG NUENEN
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, 
tel: (040) 2831675, servicepunt@nuenen.nl 

Telefonisch spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur.
De inlooptijden voor vragen over Welzijn, Wonen en 
Zorg zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30- 12.30.

Het Sevicepunt is hét loket in Nuenen waar u terecht 
kunt voor informatie en advies over aanvragen en voor-
zieningen op het terrein van welzijn, wonen en zorg. 

Dit zijn: 
•  Woonvoorzieningen •  Steunpunt Mantelzorg
•  Huishoudelijke hulp •  Steunpunt Vrijwilligerswerk
•  Informatiewinkel •  Vervoersvoorzieningen 
•  Rolstoelen •  Centrum Jeugd en Gezin
Het Servicepunt is een samenwerkingsverband tus-
sen de Levgroep en de gemeente Nuenen.

Op www.nuenen.nl onder de button Servicepunt 
vindt u uitgebreide informatie over het Servicepunt.______________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIBLIOTHEEK DOMMELDAL, VESTIGING NUENEN
Vincent van Goghplein 97, tel 040 2833097.
Openingstijden: ma. di. do. vr. 14.00-17.00 uur, 
wo. 14.00-20.00 uur, za. 11.00-14.00 uur. 
www.bibliotheekdommeldal.nl, twitter.com/@biebdom-
meldal, facebook.nl/bibliotheekdommeldal______________________________________ 

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 20-01-2014

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.

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

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

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

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

Te HUUR VooR oPSLAg: 
75m2. Spegelt 21, Nuenen. 
040-2831679.

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • F 040-283 6055 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

Garra rufa Nuenen
geeft in januari iedereen 

een, persoonlijke prognose/
verwachting over 2014.

Zorg dat je bewustzijn,
Nu eens bewust mag zijn!

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

de LeVgroep zoekt vrij-
willigers voor de Afdeling 
Vluchtelingenwerk 
nuenen om vluchtelin-
gen te begeleiden en hun 
de weg te wijzen binnen 
de Nuenense samenleving. 
Voor meer informatie: De 
LEVgroep Berg 22, tel. 040-
2831675. Ma. t/m do. van 
9.00-16.00 uur en vr. van 
9.00-12.30 uur.

Te KooP: Kachel- en 
openhaardhout. Eiken en 
berken € 65,- m3. Een volle 
kruiwagen € 10,-. Verse 
eieren, kleiaardappels, bij-
enhoning. Fam. van Baren, 
Boord 30. Tel: 2836270.

dRoge HARdHoUTen 
HAARdbLoKKen 
Hooidonk 3, 5694 PA 
breugel TeL. 040 - 283 
73 29.

STUdIebegeLeIdIng: 
Succes gegarandeerd! 
Student Econometrie, aan 
de universiteit van Tilburg, 
biedt extra ondersteuning bij 
wiskunde A, B, C en D. Op 
alle niveaus. Eventueel ook 
op locatie mogelijk. Voor 
vragen: Ruud beks. 06-
27389340. 0499-473453. 
beekstraat 32 nuenen.

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.

Te HUUR: nIeUW VA-
KAnTIeAPPARTemenT 
aan de Costa Blanca Span-
je, omgeving Benidorm/Al-
tea. Meer informatie: www.
casamama.jouwweb.nl of 06 
- 51 28 27 15.

JAn VAn ‘T HoF 
Schilder- en spuitwer-
ken. Voor vakkundig bin-
nen- of buitenschilderwerk. 
Vakmanschap met garan-
tie. Tel: 06 - 21 23 48 96.

Nagelstudio ALTA gRACe 
Pedicure-manicure. Pe-
dicure behandeling. Voet-
massage. Manicure be-
handeling. Lekker mak-
kelijk, ik kom ook bij u 
thuis! Diabetes en reuma 
aantekening. Marieke van 
der Hijden. 06 - 50 57 11 83.

WIJ VeRHURen 
boxen VooR 

TIJdeLIJKe
oPSLAg

Lieshout
InFo: 06 - 53 86 35 12
www.abonne.nl

Te HUUR
AAnHAng
wAgens

veRkoop - ondeRHoUd

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

2 Feb. VLooIenmARKT 
Sporthal de Tempel, Hene-
gouwelaan 2, Eindhoven. 
9-16 uur. 80 kramen bomvol! 
€ 2 p.p.06-20299824.

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

*AAnVALLen meT 
AFVALLen in 2014!!   
PRodImed (.nl) pro-
teinedieet, professionele 
begeleiding, gegarandeerd 
resultaat,  Januari: gra-
tis intake, starterspak-
ket € 99,-. InSTITUUT 
ZILVeRSCHoon Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

*PeRmAnenT mAKe-
UP! Altijd een verzorgd 
uiterlijk. Voor perfecte wen-
brauwen ook hairstroke me-
thode, eyeliners. lipliners. Al 
15 jaar ervaring GGD- ge-
certificeerd. InSTITUUT 
ZILVeRSCHoon Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl. 
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Boerenpaar            
uit Raopersgat verloofd

Aftrap carnaval 
met seniorenbal
De aftrap van het Nuenense carnaval 
is, zoals elk jaar, voor de senioren. 
Vrijdag 28 februari vanaf 17.00 zijn de 
senioren welkom in de Theaterzaal 
van Het Klooster. Na jarenlang te heb-
ben genoten van de muziek van het se-
niorenorkest, is dit jaar gekozen voor 
een iets andere opzet. De muziek 
wordt deze keer verzorgd door de 
band 't Orkesje en natuurlijk zijn er 
ook tonpraoters in de personen van 
Gerard Bloks en Frans van Zeeland. 
Verder verzorgen de Pumps een op-
treden.  
Kaarten zijn, indien nog niet uitver-
kocht, verkrijgbaar bij Riky Foederer. 
Riky is alleen overdag telefonisch be-
reikbaar op nummer: 040-2834329.

CARNAVALAR IA
Prinsheerlijk dineren
Prinsheerlijk dineren, wie wil dit nu niet? Vorstelijk bediend 
worden door een echte prins en genieten van een exclusieve 
carnavaleske maaltijd. Prins Superior en zijn adjudanten 
Lampada en Madeira zijn van alle markten thuis. Van voet-
bal en paardrijden tot culinaire hoogstandjes.

Dit carnavalstrio heeft wederom een 
leuke actie bedacht. Ze willen graag 
een receptenboek met mooie en lek-
kere gerechten samenstellen, die hen 
voedzaam door het carnaval heen hel-
pen. Dus deze keer iets anders dan 
worstenbroodjes en blikken soep... 
Wie weet er een lekker recept dat het 
bierpeil goed ondersteunt tijdens de 
zotte carnavalsdagen? Haal uw eigen 
kookboek voor de dag, kies uw heer-
lijkste carnavalsrecept en stuur deze 
op (uiterlijk maandag 3 februari) naar : 
carnaval2014@onsbrabantnet.nl. Uit 
de leukste en origineelste recepten 

worden 6 winnaars getrokken. Deze 
zes personen worden uitgenodigd bij 
de prins thuis om prinsheerlijk te di-
neren. Zij worden dan vorstelijk be-
diend door het prinselijk trio en voor-
zien van een ’superieur’ diner bij een 
knusse ’lamp(ada)’ en onder het genot 
van een glaasje ‘Madeira’ wijn. 
De prijswinnaars worden volgende 
week in Rond de Linde bekend ge-
maakt en nog voor carnaval 2014 uit-
genodigd voor een gezellig diner. 
Want zeg nou zelf: ’Zo'n carnavalesk 
diner met dit trio loaten we toch niet 
schieten!’

Receptie Gerwen   
Prinsenduo De Stemkes
De prinsenreceptie van carnavalsvereniging De Stemkes uit 
Gerwen is zaterdag 1 februari. Handen schudden kan van 
19.11 tot 21.11 uur in residentie De Stam aan de Gerwense-
weg 38. Prins LKW en zijn adjudant FF gaan het komende Car-
naval Stemkesland aanvoeren met als motto: Mit Fritten und Bier ins glas, haben 
wir immer viel spaß! Prins LKW (LastKraftWagen) is vrachtwagenchauffeur en 
logistiek teamleider Sjors Vermeltfoort en adjudant FF is werkstudent Ruud 
Janssen die parttime werkt in Fritten en Fisch (FF). Iedereen kan het nieuwe 
prinsenduo zaterdagavond geluk komen wensen in De Stam waar de receptie 
overgaat in een gezellige feestavond met DJ.

Pronkzittingen 
2014
CV de Dwèrsklippels houdt op 7/8 
en 14/15 februari in de Theaterzaal 
van Het Klooster in Nuenen haar 
Pronkzittingen. Aanvang is 20.00 
uur (zaal open vanaf 19.00 uur).

Programma
Prins Superior - Dansgardes - Bloaspoe-
pers - Frank Schrijen - Rob Verschuren 
-Novi - Sharon & Nick - Timper - Rob 
Scheepers - Rob van Elst - Oud Prinsen 
- Berry Knapen.
De presentatie is in handen van Femke 
Arts.

Er zijn voor de pronkzittingen op vrij-
dag 7 en 14 februari nog kaarten be-
schikbaar voor een plaats op het bal-
kon. À € 10,00 per stuk. U kunt deze 
kaarten, bij voorkeur via e-mail, be-
stellen bij Wim van Ree: w.vanree@
onsnet.nu
De bestellingen, uiteraard zolang de 
voorraad strekt, worden op volgorde 
van ontvangst afgewerkt. Bellen kan 
ook, alleen tussen 19.30 en 20.30 uur: 
06 23 93 38 80. Alle toegangskaarten 
voor de pronkzittingen op zaterdag 8 
en 15 februari zijn uitverkocht.
 

Vierkant Rond zingt    
de Overdwars Kraker 2014
Door Mariët Jonkhout

cht jaar lang was het muisstil op het Nuenens carnavaleske song-
festivalfront. Tot afgelopen zondag 26 januari. Toen vond in een 
overvol café Ons Dorp het nieuw leven ingeblazen Overdwars Kra-
kerfestival plaats. En het werd direct een overweldigend succes 

met maar liefst vijf, kwalitatief hoogstaande, inzendingen welke live op het 
podium ten gehore werden gebracht.

Zeer geslaagd weekend    
CV de Wetters
Op zaterdag 18 januari vond in het MFA gebouw te Nederwetten welke was 
omgetoverd tot carnavaleske accommodatie, de eerste Bonte Avond plaats. 
Om 19.40 uur begon de opening in een uitverkochte zaal met de presentatie 
van de dansmariekes, de raad van elf en natuurlijk Prinses Colori en haar 
adjudanten Klieri en Vertieri. Verder waren er afwisselend optredens van de 
spetters van de Wetters, de dames  van de raad van 11, de oud prinsen,  amu-
sementgroep Tadaa, en natuurlijk de top van de tonproaters waaronder de 
Brabants Kampioen, Ad Vermeulen.

Het geheel werd muzikaal opgeluis-
terd door het eigen huisorkest De Wet-
tertetters. Rond de klok van 24.00 uur 
kon de commissie van de Bonte Avond 
terugkijken op een zeer geslaagde 
avond van topniveau. De bar was nog 
een tijdje open zodat er nog gezellig na 
gekletst kon worden en gedanst op 
muziek van Duo de Patatjes. Zondag-
morgen moest de zaal weer opgeruimd 
worden voor de receptie die om 13.30 
uur begon. Het was een zeer gezellige 
en drukke middag waar de prinsen en 
prinses van alle zusterverenigingen, 
Prinses Colori en haar adjudanten 
konden komen feliciteren. Ook fami-
lie, vrienden en vele dorpsgenoten 
kwamen het trio een handje schudden. 
Op vrijdag 28 februari vindt er een 
tweede Bonte Avond plaats. Deze 
avond zal een andere invulling krijgen 
en er zullen ook andere kletsers plaats 
nemen in de ton. Kaartjes à 10 euro 

zijn te verkrijgen bij Rianne Verhoe-
ven; 06-13700648. Wees er wel snel bij 
want de voorraad is nog beperkt.

Na alle optredens werd door gastheer 
Michiel van Dijck, samen met zijn me-
deorganisator Jolanda Lijten, bekend 
gemaakt dat de jury na zeer diep beraad 
besloten had de eerste prijs toe te ken-
nen aan het liedje ‘Nuene bèij nâcht’, 
vertolkt door Vierkant Rond. Vierkant 
Rond wint hiermee een Cd-opname, 
waardoor dit mooie liedje tijdens car-
naval in alle kroegen te horen zal zijn.
De klanken van ‘Nuene bèij nâcht’ zijn 
herkenbaar als de melodie van Sweet 
Caroline van Neil Diamond. En het is 
een echte meezinger geworden, niet in 
het minst door de pakkende tekst van 
Harold Spaan. Naast vierkant rond tra-
den ook Dwèrs van onder, De Klippele-

aters, Zsa Zsa Zsoe en een delegatie van 
de Oud Prinsen op. De Nuenense poli-
tiek en in het bijzonder burgemeester 
Houben werden in meerdere liedjes 
kritisch onder de loep genomen, wat de 
inhoud van het festival ook nog eens 
zeer actueel maakte.
Het is leuk te zien dat carnaval min-
nend Nuenen zo massaal op de been is 
gekomen voor dit carnavalkrakerfesti-
val. Het is dan ook zeker voor herhaling 
vatbaar en als het aan de organisatoren 
ligt was afgelopen zondag een eerste 
aanzet tot een grote regionale wedstrijd 
met als titel ’Beste kraker van Zuidoost 
Brabant’. Het zou zo maar eens volgend 
jaar al kunnen gebeuren.

Heem tentoonstelling   
over Carnaval
De heemkundekring “’t Hof van Liessent” heeft op dit moment een tentoon-
stelling in het dorpshuis te Lieshout over de carnaval. Deze tentoonstelling 
begeleidt de opening van het vernieuwde dorpshuis. 

Veel foto’s hangen in de gang, en in de vitrines staan allerlei artikelen over de carna-
val. De foto’s zijn vanaf het begin dat in Lieshout een carnavalsvereniging is. Veel 
namen van de personen die op de foto’s staan, weten we niet meer. Het zijn foto’s 
van de jeugdraad, jeugdprinsen, raad van elf en de dansmariekes. Wellicht dat er 
mensen zijn die ons kunnen helpen, met het opsporen van de namen. De foto’s zijn 
te bezichtigen tijdens de openingstijden van het dorpshuis. Wie de namen van de 
mensen op de foto’s weet, kan op woensdag terecht in de heemkamer in het dorps-
huis met de gegevens. Ook via de mail is mogelijk: hennybevers81@hotmail.com. 
De tentoonstelling duurt tot na de carnaval. Graag tot ziens in het dorpshuis.

A

Onder het toeziend oog van de bewo-
ners van verzorgingshuis Franciscus-
hof in Lieshout, naaste familie en de 
boerenbruiloftcommissie heeft het 
boerenbruidspaar Jan en Marjan van 
Veggel – Verbakel ondersteund door 
hun getuigen Tini en Hennie van Vijfe-
ijken – van Oers op donderdag 23 ja-
nuari een aantal proeven van be-
kwaamheid afgelegd. Dit was nodig 
voordat zij bij trouwambtenaar Grard-
je d’n Baecker de trouwbelofte moch-
ten doen. Vorstelijke zanggroep ‘De 
Bruurs’ (allen ex-Prins carnaval) en de 
Fransmariekes (eigen dansgarde van de 
Commissie Boerenbruiloft Raopers-
gat) verleenden hun medewerking aan 
het amusante en avondvullende pro-
gramma. Speciale gasten op deze ge-
zellige avond waren Prins Maurice d’n 
Urste, adjudant Peter en hun echtgeno-
ten Lonneke en Alexandra. De boeren-

bruiloft is op maandag 3 maart en is zo-
wel openbaar als voor iedereen gratis. 
De ceremonie vindt plaats in de grote 
zaal van het verbouwde Raopershuis 
aan de Grotenhof waar vanaf ± 12.00 

uur boerenstamppot (petazzie en 
worst) verkrijgbaar is. De voltrekking 
van het onecht huwelijk begint dan om 
13.00 uur. Familie, vrienden, buren en 
of kennissen van het boerenpaar die na 
de huwelijksvoltrekking een sketch of 
iets dergelijks willen opvoeren, kunnen 
dit uiterlijk tot 22 februari 2014 aan-
melden op e-mailadres: cbrlieshout@
gmail.com

Rond de Linde
het enige Weekblad 

dat geheel door 
Nuenense 

ondernemers 
wordt vervaardigd

foto door JW.photo
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Door Nannie van den Eijnden

Ze is één van de drijvende krachten achter Ruimte in Beeld; een inspirerend 
atelier met riante beeldentuin aan de Dubbestraat 9a. Het is de vaste werk-
plek van zes kunstenaars, je kunt er beeldhouwworkshops en schilderles 
volgen en er worden exposities gehouden. 

Peuterspeelzaal in Gerwen blijft open

De Combinatie          
ziet hun vragen beantwoord

Nuenenaren nader 
belicht... Antoinet Verhagen, 

beeldhouwster

“Via Funda.nl heb ik deze plek gevon-
den” vertelt Antoinet enthousiast. “Als 
collectief van beeldhouwers in Eind-
hoven zochten we een andere ruimte. 
Ik zocht een plek om les te geven. Ik 
kon niet wachten, toen ik het zag. Dit 
is mijn plek! Ik wrong me tussen de 
poort door. Wow, dit is het! Dit ga ik 
gewoon doen”. Mensen vroegen me: 
“Waar begin je toch aan? Wat een 
puinhoop hier”. 

Het was inderdaad even heel hard wer-
ken. Er stond zoveel onkruid, dat de 
weg niet eens zichtbaar was. Maar het 
is een plek waar mensen zich goed 
voelen. “Het is fijn om hier te zijn en 
deze plek met anderen te delen” zegt 
ze. Zelfs de projectontwikkelaar van 
wie ze huurt, is ervan onder de indruk. 
Uiteindelijk wordt dit allemaal afge-
broken, omdat hier gebouwd gaat wor-
den. “Daarom hebben we er met wei-
nig middelen iets van gemaakt. 
Vrijwilligers komen het helpen onder-
houden. Ze vinden het leuk om blad te 
blazen, gras te maaien en hand- en 
spandiensten te verrichten. We hou-
den het met z’n allen draaiend en dra-
gen het samen” vertelt ze.

Beeldhouwwerk in opdracht
Antoinet beeldhouwt in opdracht en 
maakt vrij werk. “Ik kies de opdracht 
die bij me past en geef er mijn eigen 
vorm aan. Het liefste heb ik een leiden-
de rol in de vormgeving, anders kan ik 
het niet maken”. Belangrijk is dat ze 
een klik heeft met de opdrachtgever. 
Ze heeft wel eens gehad dat iets niet 
lukte. “Dan weet ik al dat ik erin vast-
loop en het uit ga stellen”. De klant ging 
zelf een dag of vijf meehakken en dat 
doorbrak iets. “Het was een bijzondere 
belevenis en het is een heel mooi beeld 
geworden” herinnert ze zich. 

Wat ze heel mooi en fijn vond om te 
doen, was een monument maken voor 

een jong stel dat hun kindje had verlo-
ren na twintig weken zwangerschap. 
Ze ging met ze in gesprek en stelde 
vragen over hun wensen, waar het 
beeld zou komen staan en wat belang-
rijk voor hen was. “Dat was een heel 
fijn gesprek, vooral door de openheid 
waarmee zij over het verlies van hun 
kindje spraken. We hebben samen de 
steensoort uitgekozen”. Antoinet heeft 
meegedacht en zich afgestemd op hun 
verdriet en wat het verlies betekende. 
Ze heeft hen betrokken bij haar ont-
werp en de gelegenheid gegeven om 
aan het beeldhouwen mee te doen. 
“Voor iemand die aan het rouwen is, is 
het een heel fijne, mooie manier om 
verdriet te verwerken”.   

Hart gevolgd
Al heel jong wist ze dat ze kunstenares 
wilde worden. Ze was altijd aan het te-
kenen en knutselen met wat er maar 
voorhanden was... takjes, stenen... Ze 
bouwde boomhutten. Antoinet is op-
gegroeid op een boerderij. Daar was 
veel ruimte en veel materiaal voorhan-
den. Ze wilde graag naar de kunstaca-
demie, maar haar vader vond dat niet 
oké. Het werd de sociale academie, 
waarna ze aan de slag ging als adviseur 
voor jeugd- en welzijnswerk. “Ik heb 
altijd part-time gewerkt om vorm te 
kunnen geven aan mijn kunstenaars-
schap. Daar ligt mijn hart. Ik heb altijd 
de drive om iets te maken. Ik moet iets 
doen, anders word ik ongedurig” lacht 
Antoinet. 

Tot haar 32e heeft ze getekend en ge-
schilderd. Tijdens een opdracht voor 
een portrettekening was ze het werken 
op het platte vlak ineens beu. “Ik had 
mezelf een stijl eigen gemaakt en liep 
daarin vast. Ik heb de opdracht niet af-
gemaakt”. Via het Centrum voor de 
Kunsten in Eindhoven ontdekte ze 
haar passie voor het werken met steen. 
Ze nam les bij kunstenares Han van 

der Ven en beeldhouwt nu inmiddels 
22 jaar. Inspiratie heeft ze genoeg. “Op 
vakantie in Canada werd ik elke nacht 
wakker met drie ideeën voor beelden”. 
Ze heeft een voorkeur voor Belgisch 
hardsteen. “Dat is donker te maken 
door polijsten en je kunt het mat af-
werken. Dat geeft een totaal ander ef-
fect en een heel mooi contrast, waar ik 
mee kan spelen. Albast en marmer zijn 
ook fijne stenen om mee te werken”. 

Ze zoekt bij elke opdracht de juiste 
steen. Die komt vaak bij De Hazelaar 
in Soest vandaan; een speciale winkel 
voor gereedschap en materiaal voor 
beeldhouwwerk en restauraties. “Als er 
ergens een doopvont wordt afgebro-
ken, heb je grote brokken steen. Daar 
kan ik wat mee”. Ze haalt ook ‘verse’ 
steen uit de groeve in België. “Dat ma-
teriaal is veel beter en meer puur. Er 
heeft nog geen oxidatie plaats gevon-
den. Zure regen maakt steen minder 
stabiel”. 

Begeleider
Antoinet geeft ook les in beeldhou-
wen. Ze is autodidact, maar als trainer 
goed geschoold. “Dan weet je hoe 
mensen leren en dat is een extra voor-
deel in het begeleiden van mensen in 
het beeldhouwproces” legt ze uit. 
Naast het beeldhouwen en geven van 
workshops geeft ze trainingen in com-
municatie. Ze begeleidt teams in hun 
samenwerking en helpt ze om te gaan 
met lastig gedrag, zoals agressie. 
“Mensen zijn veeleisender en assertie-
ver geworden. De dingen worden niet 
altijd  rustig gezegd of in overleg ge-
daan. Volwassenen gedragen zich 
soms als kinderen: huilend, dwingend, 
stuiterend, ongeremd en onvoorspel-
baar. Ik geef ze handvatten hoe ze 
daarmee om kunnen gaan. Hoe geef je 
elkaar feedback?” In de toekomst wil 
Antoinet graag wat minder trainen en 
wat meer hier zijn, in het atelier. “Ik wil 
het lijntje nog niet doorhakken”.

Ruimte in beeld is de vaste werkplek 
van het kunstenaarscollectief Antoinet 
Verhagen, Jan Opstelten, May Ouden-
hoven, Peer van Gennep, Rob Zweer-
man en Ton Swinkels.
www.ruimteinbeeld.nl

Monument Fenne

Antoinet Verhagen

Volgens het college heeft de stichting 
Peuterspeelzaal Gerwen dit beleid 
gevolgd en stelde daarom twee be-
taalde krachten per groep aan. Maar 
dit was voor de Gerwense peuter-
speelzaal een zware kostenpost die 
op de begroting drukte. Uit het ant-
woord van het college op de vragen 
van Combinatie Nuenen c.a. werd 
duidelijk dat de gemeente de voor-
waarde stelt dat, willen de peuter-
speelzalen open blijven, de peuter-
speelzalen van Gerwen en van 
Nuenen zouden moeten fuseren. Die 

fusie is inmiddels een feit. Daarmee 
is het voortbestaan van de peuter-
speelzaal in Gerwen gegarandeerd. 
Zowel in Gerwen als in Nuenen zal 
één professionele kracht en één vrij-
williger op een groep worden ge-
plaatst. Een aantal betaalde krachten 
uit Gerwen zal op de peuterspeelzaal 
in Nuenen kinderen met een taalach-
terstand gaan helpen. Hiervoor is 
subsidie van het rijk beschikbaar, zo-
geheten VVE-gelden. Er kan kosten-
dekkend gewerkt worden zonder dat 
er extra geld bij moet vanuit de ge-

Woningmarkt in beweging
Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke 
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio

Nu kopen kan lonen!
De prijs van een koopwoning daalt nog licht, maar de grootste dalingen zijn nu 
wel achter de rug, zo is de verwachting. Het aantal verkopen stijgt daarentegen 
flink: in de regio Zuidoost-Brabant (inclusief Nuenen) zelfs met 33 à 34% (lande-
lijk 20%). Het door minister Blok van Wonen ingezette beleid begint langzamer-
hand zijn vruchten af te werpen. Zeker voor starters en voor huurders die gecon-
fronteerd worden met fikse huurverhogingen kan het nu lonend zijn om een 
woning te kopen. 
Ik hoor u al denken: een makelaar die roept dat we moeten kopen, dat ligt net iets 
te veel voor de hand. Maar ik sta in deze opvatting gelukkig niet alleen. Hoogle-
raar financiële economie  Sylvester Eijffinger van de Universiteit Tilburg consta-
teerde onlangs dat het keerpunt op de woningmarkt nabij is. En hoogleraar wo-

ningmarkt Johan Conijn van de Universiteit van Amsterdam zei 
in het vorige kwartaal al dat het omslagpunt waarop kopen 

voordeliger is dan huren in sommige regio’s al bereikt is 
en voor andere regio’s snel dichterbij komt.
Dat kan ik alleen maar beamen. De woningprijzen zijn 
sinds het begin van de crisis in onze regio met 22 à 

23% (landelijk 17%) gedaald, de hypotheekrente is laag 
en de overdrachtsbelasting is met tweederde verlaagd. 
De huren worden daarentegen snel hoger, zeker voor 

mensen met een flink inkomen die in een sociale huur-
woning wonen. Ook is er meer geld beschikbaar voor star-

tersleningen.
Natuurlijk is ieders financiële situatie anders, maar 

het is op dit moment zeker de moeite waard om uw 
mogelijkheden eens goed op een rijtje te (laten) 
zetten.

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
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kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl
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Om duidelijkheid te krijgen over het voortbestaan van de peuterspeelzaal 
in Gerwen stelde de fractie Combinatie Nuenen c.a. hierover vragen in de 
laatste raadsvergadering. De fractie wilde duidelijkheid omdat de 
gemeente de eis stelt dat peuterspeelzalen geprofessionaliseerd moeten 
worden willen zij in aanmerking kunnen komen voor het verstrekken van 
subsidiegelden. 

meente, zo zei wethouder Ebberink 
(Combinatie Nuenen c.a.) die aangaf 
dat het college met deze handelwijze 
heeft ingestemd. Daardoor kunnen 
de peuterspeelzalen in Gerwen en in 
Nuenen gewoon open blijven.

Peuterspeelzalen zijn de eerste stap 
in de onderwijsketen als onderdeel 
van de brede school gedachte. Waar-
schijnlijk zal er in 2016 nieuwe wet-
geving komen waardoor het peuter-
speelzaalwerk volledig geïntegreerd 
wordt in de onderwijsketen. 

Combinatie Nuenen c.a. zal zich blij-
ven inzetten voor het peuterspeel-
zaalwerk voor nu en in de toekomst, 
uiteraard binnen de financieel gestel-
de kaders. Het zou jammer zijn als de 
huidige kennis en inzet verloren gaat 
om deze vervolgens bij de invoering 
van de nieuwe wet over twee jaar 
weer op te moeten bouwen.

Voor andere suggesties bezoek ook 
www.combinatie-nuenen.nl.

Bridgen voor     
Stichting Zonnebloem
Afgelopen zaterdag was het dan weer zover! De 14e Zonnebloem-bridge-
drive ging van start.
Traditiegetrouw, was de bridge-accommodatie van de Bridgeclub Common 
Sense aan de Ouwelandsedijk 27 te Nuenen het toneel van een bridgetoer-
nooi dat in het teken stond van gezelligheid en het goede doel, te weten: de 
Stichting Zonnebloem, afdeling Nuenen.

Om het extra aantrekkelijk te maken 
voor de deelnemers, waren er door de 
trouwe sponsoren een groot aantal 
prijzen ingebracht, al ging het daar 
niet alleen om. De Zonnebloem-drive 
verheugt zich ieder jaar in een groot 
aantal deelnemers, en zoals ieder jaar, 
moest ook dit jaar de inschrijving wor-
den gestopt in verband met het berei-
ken van het maximum aantal deelne-
mers. Voor de Kerst waren er al genoeg 
deelnemers en stonden er een groot 
aantal mensen op de wachtlijst.

€1.100,= voor De Zonnebloem
Wellicht kwam het door de lage in-
schrijvingskosten in combinatie met 
een feilloze organisatie en het grote 
aantal vrijwilligers dat er ook dit jaar 
weer een mooi bedrag bijeen werd ge-
bridget. De cheque ter grootte van € 
1.100,= werd overhandigd aan de 
voorzitter van de Stichting Zonne-
bloem, afdeling Nuenen, mevrouw 
Marijke Moviat. Zij gaf aan dat dit be-

drag goed is om 80-90  mensen een 
dagreisje te laten meemaken wat zon-
der deze bijdrage niet zou kunnen.

In het slotwoord van de organisatie 
werd ook nog extra aandacht besteed 
aan de sponsoren bestaande uit bedrij-
ven, winkels en particulieren in en bui-
ten Nuenen en de vele vrijwilligers die 
dit jaarlijks terugkerende fenomeen 
kleur en inhoud geven. Natuurlijk wer-
den zij hartelijk bedankt voor hun in-
spanningen, in de hoop dat zij bij een 
volgende editie weer klaarstaan.

Was u erbij? Of gewoon nieuwsgierig 
hoe het allemaal is verlopen?
Voor een overzicht van de uitslag en 
door Esmée gemaakte foto’s kunt u kij-
ken op de website: www.nbbclubsites.
nl/club/30033. Hier kunt u ook alle in-
formatie vinden over uw deelname aan 
een volgende editie of  om u aan te 
sluiten bij een gezellige bridgeclub 
zonder wachtlijst: Common Sense!
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Ontfermen

Vorige week zat ik in de kerk in verband met een uitvaart. Tijdens de dienst 
kwam het woord ‘ontferm’ voorbij. Dat kon ik me nog herinneren van vroe-
ger. Het is van het gebed Kyrie eleison, Heer, ontferm u over ons. Al hebben 
we de Heer inmiddels afgeschaft.
 Een mooi werkwoord, zich ontfermen. Het betekent zoiets als uit 
medelijden beschermen, zich het lot van iemand anders aantrekken. Alleen 
je hoort het tegenwoordig nooit meer. Zo verdwijnen wel meer woorden uit 
het dagelijks gebruik. Terwijl andere steeds meer worden gezegd, zoals ef-
ficiënt, kosten, rendabel en meer van zulke dingen. Het zal een weerspiege-
ling zijn van de tijdsgeest.
 ‘Men denkt de taal die men spreekt’, heb ik wel eens gehoord.

Edwin Coolen

Uit d’n hoek…

Stichting Vier het Leven

Samen uit, samen genieten   
in het theater
Onder het motto ‘samen uit, samen genieten’ organiseert Stichting Vier het 
Leven theater- en concertbezoek met begeleiding voor senioren die dit niet 
meer zelfstandig kunnen of durven ondernemen. Deelnemende senioren 
kunnen - als gast van Vier het Leven - naar diverse voorstellingen in theaters 
in Eindhoven, Nuenen en Veldhoven. 

Zij worden begeleid door een vrijwil-
liger; een gastvrouw of gastheer van 
Vier het Leven. Tijdens een avond uit 
ontstaan nieuwe ontmoetingen tussen 
ouderen onderling en tussen ouderen 
en vrijwilligers. Een bijzondere bele-
venis die het voor ouderen mogelijk 
maakt om mee te blijven doen. 

Hoe werkt het?
In samenwerking met Parktheater 
Eindhoven, Het Klooster in Nuenen 
en De Schalm in Veldhoven is een af-
wisselend programma-aanbod sa-
mengesteld van muziek, toneel, opera 
en cabaret en concerten. Het comple-
te regioprogramma is op te vragen bij 
Stichting Vier het Leven. Elke drie 
maanden is er een nieuw programma-
aanbod. Ouderen maken hieruit hun 
keuze en melden zich aan. Stichting 
Vier het Leven zorgt voor de en-
treekaarten, consumpties, de begelei-
ding, het vervoer en prettig gezel-
schap. 

Begeleiding
Gasten van Vier het Leven worden 
thuis opgehaald door een vrijwilliger.  
Indien nodig wordt voor passend ver-
voer gezorgd, zoals rolstoelvervoer. In 
het theater is een tafel gereserveerd en 
er is ruim tijd voor een gesprek en een 
drankje. De gasten krijgen 1e rang 
plaatsen en indien nodig wordt een 
rolstoelplaats geregeld. Ook wordt re-
kening gehouden met andere per-
soonlijke wensen. Na de voorstelling 
worden de gasten van Vier het Leven 

weer veilig thuis gebracht. De gast-
vrouw/gastheer begeleidt drie oude-
ren bij hun avond uit. U bent dus altijd 
met een klein gezelschap!
Uit een onderzoek blijkt dat ouderen 
unaniem zeer tevreden zijn over de 
activiteiten. Zij ervaren de contacten 
met andere ouderen en met vrijwilli-
gers als zeer waardevol. De ouderen 
geven aan dat de activiteiten van Vier 
het Leven bijdragen aan het vermin-
deren van hun gevoelens van een-
zaamheid. Het onderzoek laat zien dat 

de activiteiten een positieve bijdrage 
leveren aan de lichamelijke en psychi-
sche gezondheid, het sociaal netwerk, 
de maatschappelijke activiteiten en 
zingeving en inspiratie. 

Aanmelden
Bent u 65 jaar of ouder en wilt u graag 
weer eens uitgaan, dan kunt u zich ge-
heel vrijblijvend en kosteloos aanmel-
den bij Vier het Leven. U krijgt dan 
meer informatie over de activiteiten 
van Vier het Leven en het regiopro-
gramma wordt u toegestuurd. Aan-
melden als Vier het Leven deelnemer 
in deze regio kan via het centrale tele-
foonnummer: 035-5245156 of via 
email info@4hetleven.nl. Voor meer 
informatie kunt u kijken op onze web-
site www.4hetleven.nl. Organisaties 
die meer informatie wensen over 
Stichting Vier het leven en haar activi-
teiten in de regio Eindhoven kunnen 
contact opnemen met Jacqueline 
Weusthof, Locatie Coördinator: 
jacqueline@4hetleven.nl

Nuenens Belang 
past kieslijst aan
Omdat Mevrouw M. Moviat heeft 
aangegeven niet akkoord te zijn met 
haar 3e plaats op de kieslijst, ziet zij af 
van verdere plaatsing op die lijst.
Huidig raadslid Jeff Pereira neemt 
haar plaats in.

In Het Klooster

Woonmarkt Prettig wonen        
in Nuenen

De woonmarkt is een informatie-
markt waarin alle facetten van wonen 
aan bod komen. Denk daarbij aan 
nieuwbouwprojecten, mogelijkheden 
met betrekking tot het aanpassen van 
bestaande woningen, bijvoorbeeld op 
gebied van energie of veiligheid of 
voor senioren, woningruil, beschik-
baarheid van huur- en koopwonin-
gen, duurzaamheid en financierbaar-
heid. U kunt met uw individuele 

vragen terecht bij de circa 30 aanwe-
zige partijen.

Verkoopstyliste Thea Hollanders van 
het bedrijf by-Holland verzorgt die dag 
3 workshops moodboard maken. Hier-
bij maakt u een sfeerbeeld van het door 
u gewenste interieur van uw woning. 
Voor de workshops kunt u inschrijven via 
https://events.rabobank.nl/dommel-
streek/wn2014/ 

Ook verzorgt Thea deze dag presenta-
ties over hoe u uw huis aantrekkelijker 
kunt maken voor verkoop. U kunt een 
foto van uw huidige interieur meene-
men. Thea adviseert u wat u zou kun-
nen veranderen.
Tot slot kunt u als u de woonmarkt be-
zoekt gratis deelnemen aan de loterij, 
waarbij u leuke prijzen kunt winnen.

Deelnemers
Advies: Alforte Healthcare, 
Woonkeur Advies Groep
Architecten: Van Santvoort architecten 
b.v., Tenback de Groof Architectuur en 
Ontwikkeling, Annemarie Pors, 
Ineke Schimmelpenningh
Bank: Rabobank Dommelstreek
Bouw- en installatiebedrijven: 
Maasbouw Beheer B.V., R.J. Bouw B.V., 
KBS van Grootel, ETB van Keulen
Energie: EigenEnergie.net BV, 
Re-source Solar
Gemeente: Gemeente Nuenen
Hoveniers: Het Rullen Hoveniers, 
Stoop Tuinen
Interieur: Rens & Stanley Broeders To-
taal Interieur, Stein Keukens
Maatschappelijke Dienstverlening:  
LEVgroep Nuenen
Makelaars en Nieuwbouw: Metselaars 
Makelaardij, Van Santvoort Makelaars, 
Patrice van den Buijs-Lommers Make-
laars, VOF Park Luistruik
Notarissen: Notariskantoor Fokkema, 
Schäfer Notarissen
Veiligheid: Albert Schepers, 
Preventiewinkel Interpolis
Woningcorporatie: Helpt Elkander
Zorg: Archipel, ZuidZorg 

Heeft u een woonvraag, -wens, of -behoefte? De gemeente Nuenen, woning-
bouwvereniging Helpt Elkander en Rabobank Dommelstreek maken zaterdag 
15 februari van 11.00 tot 16.00 uur in Het Klooster een ontmoeting mogelijk 
met diverse Nuenense partijen die actief zijn op het gebied van wonen.

Winterwandeling    
met IVN Nuenen
De traditionele winterwandeling van IVN Nuenen is zondag 2 februari en gaat 
door de Papenvoortse Heide. De Papenvoortse Heide is een gevarieerd natuur-
gebied met vennen en vele soorten naaldbomen. Het is begin 1900 beplant met 
bomen voor de houtproductie en het vastleggen van stuifzand. De laatste jaren is 
er flink gerooid in de bossen. Daarover zal de nodige aandacht en uitleg worden 
gegeven. In dit seizoen is goed te zien hoe bomen zich voorbereiden op de lente.
De lengte van de wandeling bedraagt ongeveer 3 kilometer. Goede waterdichte 
schoenen is sterk  aanbevolen. Vertrek om 14.00 uur te voet vanaf de volkstuinen 
aan de Papenvoortsedijk in Nuenen. 
Voor informatie tel. 040-290 6123 of www.ivn.nl/nuenen.

I Fratelli steunt Ledro4life  
          
Koop een pizza bij I Fratelli en je steunt meteen het goede doel. Voor 
elke verkochte pizza gaat er € 1,00 naar Ledro4life. De actie loopt tot en 
met 31 mei 2014.

Ledro4life gaat de strijd aan tegen 
ALS. Dit gebeurt op 30 mei 2014 
middels een mountainbike- en wan-
deltocht in de bergen van het noord 
italiaanse Valle di Ledro. Door zo-
veel mogelijk geld in te zamelen tij-
dens deze tocht en activiteiten er-
omheen steunt Ledro4life de 
Stichting ALS voor onderzoek naar 
deze verschrikkelijke spierziekte. 
De Ledro4life pizza-actie loopt tot 
en met 31 mei as. I Fratelli heeft ves-
tigingen in Nuenen (Vincent van 
Goghstraat 11) en Stiphout (Dorps-
straat 47a). Beide vestigingen doen 
mee met de actie. Zo blijkt dat Itali-

aanse delicatessen, Brabantse gezell-
ligheid en een goed doel prima sa-
men gaan!
Onderzoek naar ALS kost veel geld. 
Niet in de gelegenheid om de moun-
tainbike- of wandeltocht mee te 
kunnen doen, maar toch een bijdra-
ge leveren? Dat kan natuurlijk 
ook.  Elke vorm van donatie is van 
harte welkom. 

Kijk voor meer info om je aan te 
melden of om te doneren op:
www.ledro4life.eu. 
Zonder jullie steun is ALS niet te 
verslaan.

Politieberichten
Woninginbraak
In de nacht van 18 op 19 januari werd ingebroken in een woning aan de Zuider-
klamp. Nadat een raam was opengebroken werd de woning doorzocht. Geluidsap-
paratuur en geld werden gestolen. Uit onderzoek bleek dat er gebruik is gemaakt 
van een auto die voor de inbraak in de buurt, op de Geldropsedijk geparkeerd werd.

Bedrijfsinbraak
Aan de Hoge Brake zijn 2 bedrijven slachtoffer geweest van inbraak. Door het 
openbreken van een deur werden deze winkels in het Kernkwartier "bezocht". Dit 
gebeurde in de nacht van 21 op 22 januari. Doordat er in het Kernkwartier diezelf-
de nacht goederen werden afgeleverd zijn de daders waarschijnlijk gestoord en ge-
vlucht. Er is niets ontvreemd.

Opnieuw auto-inbraken
In de nacht van 21 januari werd ingebroken in een auto die geparkeerd stond aan de 
Beekstraat. Nu werd er uit de auto een tas met waardepapieren, geld en communi-
catiemiddelen gestolen. 
Op de Esrand werd een auto opengebroken in de nacht van 22 op 23 januari. Uit 
deze auto werd het navigatiesysteem weggenomen. 

Paard in zwembad
Op de Pastoorsmast bleek een pony in een zwembad te staan. De brandweer heeft 
het paardje uit het zwembad, dat gelukkig leeg stond, getrokken. Het paardje was 
van een in de buurt wonende man, die al een paar dagen daarvoor de vermissing 
van het dier had opgegeven. De pony is teruggegeven aan de eigenaar. 
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Open Dag ZaTeRDag 1 febRUaRI 2014 10.00 - 15.00 UUR
MInILeSSen WOenSDag 19 febRUaRI 2014 14.00 - 16.00 UUR
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Lorentz Casimir Lyceum
Celebeslaan 10-20   5641 AG Eindhoven
T 040 - 290 94 20
www.lcl.nl

OnTDeK 
HOe LeUK 
HeT IS 
OM SLIM 
Te ZIJn!

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

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

Bami- of
nasischijf
orientaal
4 stuks 
Diepvriesspecialist
Normaal 3,89

Krokante 
frikandel
(Viandel)
4 stuks 
Diepvriesspecialist
Normaal 3,29

Vleeskroket
20%
16 stuks 
Diepvriesspecialist
Normaal 4,95

2,49

2,49

3,49

Snack

Snack

Snack

Gehakt-
ballen
4 stuks 
Diepvriesspecialist
Normaal 2,99

1,99
Koekenpan of friteuse

Soepballen
1 kg. 
Diepvriesspecialist
Normaal 6,95

4,99
Beste keuze

Paella
1 kg. 
Greens
Normaal 4,49

2,99
Hoofdgerecht

Soepgroenten
(Fijn)

Boerensoep-
groenten
(Grof)

Erwtensoep-
groenten
1 kg. 
Diepvriesspecialist
Normaal 1,99 / 2,49

Lekker gezond

Tilapiaf ilet
1 kg. 
Epic
Normaal 8,95

5,95
Hoofdgerecht

Helmond | De Hoefkens 1B | T: 0492-544407  Veghel | Gasthuisstr. 36 | T: 0413-344004  Deurne | Molenstraat 7 | T: 0493-320051
www.adcommunicatie.nl • Aanbiedingen alleen geldig in de van Rijsingen Diepvries winkels zolang de voorraad strekt, 

van woensdag 29 jan. t/m dinsdag 4 feb. 2014. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

www.diepvriesspecialist.nl

2,50

Échte Belgische frites

Zak à 1 kg. 
Lutosa
Normaal 1,99

2 zakken voor

2e 
halve 
prijs

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

VLOER HET ZELF EINDHOVEN
Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade   Tel. 040-24 68 180   Gratis parkeren  www.vloerhetzelf.nl 

*kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl   Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Eindhoven. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

Laminaat 
Extra lange en brede landhuisdelen
220 cm lang, 24 cm breed, 8 mm dik, 4x v-groef,
one click to go systeem, leverbaar in 6 kleuren, 
voor intensief woongebruik, van 34,95

€ 18,95
 m2

PVC 
Easy click systeem
op MDF-drager, eenvoudig zelf te leggen, 
in 6 kleuren, van 37,95

€ 24,95
 m2

 OP=OP GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!                             UIT VOORRAAD LEVERBAAR

TOTAAL VERNIEUWDE SHOWROOM
Lamel parket 
Extra rustiek eiken landhuisdelen
19 cm breed, 15 mm dik, 4 mm massief eiken toplaag, 
in wit of naturel geolied

€ 29,95
 m2
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De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke      
partij de mogelijkheid zich te richten tot de Nuenense       
bevolking. Deze week de SP

De SP doet mee

Hein Kranen, lijsttrekker voor de SP

Waarom SP?
‘Wat wij zullen toevoegen, is dat we 
méér dan andere partijen de nadruk 
leggen op sociale thema’s. De belang-

rijkste thema’s voor ons zijn: huisves-
ting, zorg, onderwijs, jeugdzorg en 
transparant bestuur. Dit betekent 

voor ons dat minstens 40% van alle 
nieuwbouw in de sociale sector moet 
worden gebouwd, dit verkort de hui-
dige lange wachtlijst voor een sociale 
woning. Op peil houden van de soci-
ale voorzieningen: SP vindt dat alle 
gelden voor de zorg moeten worden 
‘geoormerkt’, dus geen wegen aanleg-
gen of grond kopen van geld dat be-
stemd is voor zorg. Voor een goed ar-
moedebeleid moet de bijzondere 
bijstand verhoogd worden tot 120% 
van het bijstandsniveau (is nu 110%). 
De SP ziet de buurt als de schaal van 
de toekomst en is voorstander van het 
bevorderen van wijkgericht werken 
en kleinschalige zorgprojecten op 
wijkniveau. SP Nuenen laat zich zien 
in wijken, informeert en bevordert in-
spraak voor en door burgers. Dit de-
den we al en blijven we ook in de toe-
komst doen!
 
Daarnaast heeft SP  korte lijnen naar 
landelijke, provinciale en regionale 
politiek. Veel Nuenense thema’s zijn 
geen puur plaatselijke zaken zoals de 
Ruit om Eindhoven, de A270, HOV2. 
Deze projecten worden regionaal op-
gelegd en dan is het belangrijk dat we 
ook op regionale schaal georganiseerd 
zijn en zo kunnen meepraten. De Ruit 
rond Eindhoven is een sterk voor-
beeld. SP-Nuenen en SP-Noord Bra-
bant en SP-landelijk liggen op één lijn: 
Die weg moet er niet komen zolang 
nut en noodzaak niet is aangetoond. 

Zie voor ons volledige programma: 
http://nuenen.sp.nl

Minister Kamp kiest opnieuw voor  
omstreden onderzoeksbureau 
 
Het onderzoek voor de structuurvisie schaliegas van het ministerie van 
Economische Zaken gaat uitgevoerd worden door ingenieursbureau Arca-
dis. Dat maakt minister Kamp onlangs bekend in een brief aan de Tweede 
Kamer. Milieudefensie vindt het onvoorstelbaar dat Kamp wederom kiest 
voor een onderzoeksbureau dat grote belangen heeft bij schaliegaswinning. 
 
In de structuurvisie wil het ministerie 
van Economische Zaken uiteindelijk 
aanwijzen op welke locaties in Neder-
land naar schaliegas geboord kan wor-
den. Het onderzoek van Arcadis is een 
zogeheten plan MER. Hierin worden 
de mogelijke boorlocaties op een rij 
gezet. Het aanwijzen van die boorlo-
caties door Economische Zaken ge-
beurt dus op basis van het onderzoek 
door Arcadis. Minister Kamp liet be-
gin 2013 ook een onderzoek doen 
naar de risico's van schaliegaswinning 
in Nederland. Dat onderzoek -dat 
plaatsvond onder regie van ingeni-
eursbureau Witteveen en Bos- was 
omstreden, omdat het mede werd uit-
gevoerd door onderzoeksbureau's die 
zelf economische belangen bij scha-
liegaswinning hebben. Eén van die bu-
reaus was Arcadis.
 
Geert Ritsema, campagneleider ener-
gie en grondstoffen bij Milieudefen-
sie: “Het is totaal onaanvaardbaar dat 
Kamp weer kiest voor een onder-
zoeksbureau dat dikke vingers in de 
pap heeft bij de schaliegasindustrie. 
De uitkomst van het onderzoek kun-
nen we wel raden: belangen van on-

wonenden en het milieu zullen aan de 
kant worden geschoven”. 
Op basis van het onderzoek van Wit-
teveen en Bos concludeerde de mi-
nister vorig jaar dat de risico's van 
schaliegasboringen in Nederland be-
heersbaar zijn. De Commissie voor 
de milieueffectrapportage (MER), die 
de overheid adviseert over milieuge-
volgen van overheidsbeleid, vond het 
onderzoek echter onvoldoende, om-
dat bovengrondse effecten op kwali-
teit van leefomgeving en natuur en 
millieu niet genoeg waren meegeno-
men, terwijl die grote impact kunnen 
hebben op de leefomgeving van men-
sen. Daarop besloot Kamp dat er 
nieuw onderzoek moest komen, 
waarvoor nu dus opnieuw het om-
streden Arcadis wordt ingeschakeld.
 
Objectiviteit
Bij de totstandkoming van het Witte-
veen+Bos rapport over schaliegas in 
2013 werd de objectiviteit van onder-
aannemer Arcadis al in twijfel getrok-
ken door leden van de klankbordgroep, 
vanwege de schaliegasactiviteiten van 
het ingenieursbureau in de Verenigde 
Staten en Canada. Daarom werd onder 

druk van die klankbordgroep -waarin 
ook Milieudefensie vertegenwoordigd 
was- in het concept onderzoeksplan de 
volgende passage opgenomen: 'Arcadis 
is actief betrokken bij alle grote con-
ventionele en onconventionele olie en 
gas velden in Noord-Amerika.' Scha-
liegas is een vorm van onconventioneel 
gas.
 
Milieudefensie verzet zich samen met 
lokale tegenstanders tegen schaliegas-
boringen in Nederland, omdat bij de 
winning enorme hoeveelheden water 
en chemicaliën in de bodem gespoten 
worden. Deze techniek, 'fracken', gaat 
gepaard met grote risico's voor milieu, 
klimaat en veiligheid en veroorzaakt 
veel overlast. De baten zijn tegelijk ge-
ring omdat Nederland weinig schalieg-
as heeft en de winning duur is. Milieu-
defensie vindt daarom dat Nederland 
beter kan investeren in duurzame 
energie en zuiniger om moet gaan met 
de bestaande gasvoorraden.

KRRR....OKODIL zoekt een 
vriendje
        
Ook bij Kids Society Erica weten ze dat voorlezen enorm belangrijk is. Er 
wordt dus enthousiast meegedaan aan de nationale voorleesdagen. Op 
woensdag 22 januari, de start van de voorleesdagen, mochten alle kinderen 
én pedagogisch medewerkers van Kids Society Erica in hun pyjama komen 
spelen. Iedereen zag er prachtig uit voor het voorleesontbijt! 

Enkele driejarige kinderen van locatie 
Heikampen zijn met de Ericabus naar 
de bibliotheek in Nuenen geweest. Els 
van de bibliotheek ging daar voorlezen 
uit het boek: KRRR....OKODIL! 
Gezellig bij elkaar zittend op de vloer, 
onder het genot van een broodje en 
wat limonade, konden de kinderen 

Jac Leemans, lijsttrekker Nuenens Belang 
bij de gemeenteraadsverkiezing van 
19 maart 2014.

Advertorial

Er zijn in Nuenen ruim 200 minima die nauwelijks geld hebben voor 
extra en onverwachte uitgaven. Denk aan vervanging van een koel-
kast, een televisie, een eettafel of een bankstel. Allemaal zaken om 
een menswaardig bestaan te kunnen leven. Het is voor die groep in de 
Nuenense samenleving waarvoor Nuenens Belang uitdrukkelijk aan-
dacht vraagt. Uit de vele berichten die wij ontvangen blijkt dat de nood 
hoog is en dat de groep van 200 misschien nog wel veel groter is, maar 
schaamte er hen van weerhoud om ermee naar buiten te komen.

Aandacht voor 
de Nuenense 
minima

Bent u iemand die de gedurende ge-
ruime tijd een laag inkomen heeft, 
dan komt u wellicht in aanmerking 
voor een langdurigheidstoeslag. Dit 
is een extra uitkering op grond van de 
Wet werk en bijstand. Deze bedraagt 
voor gehuwden € 513,-, voor een al-
leenstaande ouder met kinderen on-
der de 18 jaar € 460,- en voor een al-
leenstaande € 360,-.
Verder zijn de volgende voorwaarden 
van toepassing:
1. U bent ouder dan 21 jaar maar jon-
ger dan de pensioengerechtigde leef-
tijd. 2. Met een inkomen niet hoger 
dan 110% van de bijstandsnorm, tij-
dens een ononderbroken periode van 
36 maanden. 3. Met een vermogen 
niet meer dan €5795,- (voor alleen-
staande) of € 11590,- (voor alleen-
staande ouder en gehuwde). Met een 
eigen huis, dan mag er niet meer dan 
€ 48.900,- aan eigen vermogen in het 
huis zitten (tarieven 2013). 4. U ont-
ving in de afgelopen 12 maanden niet 
eerder een langdurigheidstoeslag.
5. U bent geen scholier of student.
De langdurigheidstoeslag is belas-
tingvrij en wordt eens per jaar uitbe-
taald. Het is mogelijk om elk jaar een 

langdurigheidstoeslag te ontvangen, 
zolang u aan de voorwaarden blijft 
voldoen. Door een wetswijziging 
in de Wet werk en bijstand is het 
vanaf 1 juli 2013 niet meer mogelijk 
om een langdurigheidstoeslag over 
voorgaande jaren aan te vragen. Voor 
verder informatie bel Jac Leemans op 
040-2835891, lijsttrekker Nuenens 
Belang bij de raadsverkiezing van 19 
maart a.s. en kijk op onze website: 
www.nuenensbelang.nl

Belastingservice ouderen      
draait op volle toeren

De Ketelbinkies 
komen naar 
Lieshout
Al jaren heeft toneelvereniging “De 
Vriendenkring” te Lieshout een vriend-
schappelijke band met  “de Ketelbinkies” 
uit Asten-Someren. 
Deze toneelgroep voor spelers met een 
verstandelijke beperking is een onder-
deel van “Kans plus” uit  Asten-Someren. 

In 2008 hebben de Ketelbinkies ook in 
Lieshout gespeeld. Toen speelden ze het 
stuk “Bloody Mary” voor een volledig 
uitverkochte zaal. Na vijf jaar heel hard 
oefenen hebben ze nu een nieuw toneel-
stuk: “De Aspirientjeswaterval” geschre-
ven door Mart Moors. 
Ze komen dit toneelstuk op 8 februari 
2014 opvoeren aanvang 19.30 uur in het 
dorpshuis te Lieshout. 
De kaartjes hiervoor zijn  te koop bij Top 
1 Toys van Berlo, Dorpsstraat 47 te Lies-
hout en kosten slechts €5,- 
Wat zou het leuk zijn als deze enthousi-
aste club mensen, voor een volle zaal 
kunnen  spelen.

De Unie KBO nam in 2001, samen met 
de Belastingdienst, het initiatief voor 
het opzetten van een hulpdienst voor en 
door ouderen. De Belastingservice is in 
twaalf jaar tijd uitgegroeid van 400 naar 
2600 invullers en van 10.000 naar 
127.000 aangiften.
Door de enorme groei van de service 
werd al snel duidelijk dat er op provinci-
aal gebied ondersteuning moest komen. 
Inmiddels hebben ook de ouderenbon-
den PCOB en ANBO zich aangesloten. 
De Unie KBO coördineert nu met suc-
ces een landelijke organisatie en twaalf 
provinciale coördinatiepunten namens 
de drie ouderenbonden. Van daaruit ge-
beurt de werving van nieuwe belas-
tinginvullers. Ook organiseert de Unie 
KBO de verplichte jaarlijkse cursussen 
voor de vrijwilligers, samen met de Be-
lastingdienst.

Betrouwbaarheid en veiligheid zijn 
leidend bij de belastinghulp aan oude-
ren. Niet zomaar iedereen kan invul-
hulp worden. 
Belastingcoördinator Lien Dao van de 
Unie KBO: "De KBO zorgt voor oplei-
ding, screening, begeleiding en con-
trole. Alleen vrijwilligers die zich elk 
jaar laten bijscholen door de Belas-
tingdienst, krijgen van ons een legiti-
matie als belastinginvullers. Ouderen 
kunnen dit controleren door te vragen 
naar het pasje, waarop IB 2013 ver-
meld moet staan." 

Wat als er klachten zijn over betrouw-
baarheid of deskundigheid? Lien Dao: 
"Dan kan de oudere contact opnemen 
met het afdelingsbestuur, het provin-
ciale coördinatiepunt of onze eigen 
Servicetelefoon."

luisteren naar het mooie verhaal over 
de krokodil die een vriendje zoekt. 

Wat vonden de kinderen dat speciaal. 
Aangezien het plezier juist in de her-
haling zit, wordt het boek KRRR…
OKODIL ook in de groepen nog heel 
vaak voorgelezen.

 
De Belastingservice 
blijkt een enorme hulp 
te zijn voor ouderen die 
(nog) niet digitaal aangeslo-
ten zijn. Directeur Manon Vanderkaa 
van de Unie KBO: "Wij helpen onze le-
den om mee te komen in deze tijd van 
digitalisering. Bijvoorbeeld met ons ta-
blet-project, waar enorme belangstel-
ling voor blijkt te bestaan. Maar we 
moeten inzien dat niet alle ouderen 
kunnen meekomen met de online ont-
wikkelingen. Het invullen van de belas-
tingaanvraag en het aanvragen van toe-
slagen vormt voor veel ouderen nog 
best een drempel. Wij helpen hen om 
die drempel te nemen."

Afgelopen week ontstond wat onrust 
over ouderen die hun DigID moeten af-
staan aan belastinginvullers. Directeur 
Manon Vanderkaa van de Unie KBO: 
"Uiteraard zijn dat geen invullers ge-
weest van onze Belastingservice. Wij 
werken met een eigen invulsysteem, 
waarbij het niet nodig is om een DigID 
af te staan. Onze bevoegde vrijwilligers 
zijn te herkennen aan hun eigen legiti-
matiebewijs.

Op 19 maart doet de SP in Nuenen voor het eerst mee aan de gemeente-
raadsverkiezingen. Hein Kranen (62) is lijsttrekker. Hij werkt als projectlei-
der bij de gemeente Eindhoven en is secretaris van de Belangenvereniging 
Molvense Erven. 

Een compleet bataljon vrijwillige belastinghulpen gaat de komende weken 
weer op pad. Ze helpen 127.000 senioren met een kleine beurs bij het invul-
len van hun belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen. Deze 
betrouwbare en veilige Belastingservice, gecoördineerd vanuit de Unie 
KBO, is al jaren een groeiend succes.
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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"

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDACoLofoN
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.

© 2014 - “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:

Maand februari
Zondag 09.00 uur 
WSV-wandeling 

Parkeerterrein EMK, Wettenseind

Elke vrijdag
10.00-12.00 uur Werkcafé, Sportlaan 12

20.15 uur Rikken bij de RKSV Nuenen 
t/m 28 maart 2014

Woensdag 29 januari
14.00 uur 

Open podium voor dichters
Auberge Vincent

Woensdag 29 januari
20.00 uur 

Gerd Leers, ‘vreemdelingen herbergen’. 
kerkelijk centrum ‘De Regenboog’, 

Sportlaan 

Woensdag 29 januari
20.15 uur 

Andermans veren live
Het Klooster

27 januari - 1 februari 
Hersenstichtingcollecte

Donderdag 30 januari
09.30 uur 

Computercafé, 
Digitaal lezen e-reader of tablet 

Bibliotheek 

Donderdag 30 januari
19.30 uur 

1e voorronde 
Rabobank - Voice of Nuenen

Café ons Dorp

Vrijdag 31 januari
14.00-17.00 uur 

PVGE-Lezing: “Geschiedenis 
smokkelen in Noord Brabant“

De Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10.

Vrijdag 31 januari 
20.00 uur 

Kienen in Lieshout.
het Dorpshuis Lieshout.

Vrijdag 31 januari
20.00 uur 

Rikavond NKV
Kantine NKV Wettenseind

Zaterdag 1 februari
11.30-17.00 uur 

How To Survive Your Midlifecrisis Party 
Cafe Schafrath

Zaterdag 1 februari
19.11-21.11 uur 

Prinsenreceptie van CV De Stemkes
De Stam, Gerwenseweg 38

Zondag 2 februari 
14.00 uur 

IVN Winterwandeling 
vanaf de volkstuinen aan 

de Papenvoortsedijk, Nuenen

Maandag 3 + dinsdag 4 februari
14.00-16.00 uur 

Leeskring KBO met Ine Pels
Café de Sport, Stiphout.

Donderdag 6 februari 
09.30 uur 

Computercafé, 
Fotoalbums maken 

Bibliotheek

Donderdag 6 februari
20.15 uur 

Filmavond Vogelvereniging 
“De Bastaarden”

Clublokaal bij Café René

Vrijdag 7 februari 
09.00-11.00 uur 

Open Coffee Nieuwjaarseditie 
bij Stein Keuken

Opwettense Watermolen

Vrijdag 7 februari 
20.00 uur 

Pronkzitting CV de Dwèrsklippels
Het Klooster

Zaterdag 8 februari
Collecte Mensenrechtenorganisatie 

Amnesty International 
Kernkwartier, HEMA, A.H. (Parkstraat), 

Jan Linders.

Zaterdag 8 februari
14.30 uur 

Indoor Triathlon Laco
De Drietip

Zaterdag 8 februari 
20.00 uur 

Pronkzitting CV de Dwèrsklippels
Het Klooster

Zondag 9 februari
14.00 uur 

Ierse Sessie
Weverkeshof

Zondag 9 februari
15.00-17.00 uur 

Film Van Gogh in Brabant
Jo van Dijkhof

Dinsdag 11 februari 
20.00 uur IVN: Graan 2.0, 

een bijdrage aan een duurzamere 
voedselvoorziening!

IVN ruimte in Het Klooster

Kerkberichten

Na een periode van langzaam afnemende gezondheid heeft hij
ons toch nog vrij onverwachts verlaten

Mahmoud Mohamed Abu-Zeid
 4 augustus 1922 18 januari 2014

 Nuenen Francien Abu-Zeid - Boersma
 
 Utrecht  Robin Abu-Zeid en Florein Coehorst
  Ramzi Abu-Zeid

 Eindhoven  Omar Abu-Zeid

Correspondentie:  
Molvense Erven 36
5672 HL  Nuenen  

De uitvaartplechtigheid heeft zaterdag jl. plaatsgevonden op 
Begraafplaats Woensel "De Oude Toren” te Eindhoven. 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 1 februari 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.
Zondag  2 februari 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Zaterdag 1 februari 18.30 uur: Piet El-
zenga; Marie en Johan van de Langen-
berg-van Geffen; Maria Brouwers-
Kooijmans; Hennie Koks, Sjaak Dogge.
Zondag 2 februari 11.00 uur: Noud en 
Marie van Rooij-van de Kam; Arnold 
Backx; Piet van Heijst; Marinus van 
Maasakkers; Diny van Zon-van de 
Ven; Harry Schmitz; Grada en Harrie 
Sanders-van Roosmale; Tiny van Gro-
tel en Lies van Grotel-Verberne; Riet 
Slippens-van Gils; Wil Crooymans; 
Harry Coenen; Harrie Vinke; Lotte van 
Rooij en Leo van Hevelingen; Zus Teu-
nissen-Rooijackers; overleden ouders 
Johan Scheepens en Doca Scheepens-
van Hoof; Harry van Dijk; Anna en 
Nard Rooijakkers.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Jan Jo-
chems, Sien de Grootstraat 8 en Jo 
Cuijpers-Coppens, Parkstraat 11. Wij 
wensen de families veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 2 februari: De Regenboog, 
10.00 uur. Voorganger: ds. C. Crou-
wel. Er is kindernevendienst. De col-
lecte is voor Kerk in Actie, werelddia-
conaat. U kunt de dienst beluisteren 
via onze website. Op donderdagoch-
tend is er vanaf 09.45 uur een Open 
Deurgespreksochtend. Het Open Huis 
is op die dag van 10.00-12.00 uur. Ie-
dereen is van harte welkom voor een 
kop koffie of thee, u kunt zo binnenlo-
pen. Voor overige informatie: zie onze 
website.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 2 februari 09.30 uur: viering, 
parochiekoor, werkgroepleden.

Misintenties 
Tina van Hoof; Wies Evers; Fons en 
Gerarda Renders-Foolen; Jos en Mien 
van Esch-v.d. Putten.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 2 februari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, werkgroepleden.

Misintenties 
Bert van de Biggelaar; Janus van de 
Water; Annie Smulders.

Mededeling
Afgelopen week is in onze parochie 

overleden mevrouw Annie Smulders, 
Het Steenen Huys 17. Wij wensen fa-
milie en vrienden veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl 

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007. 
De geschiedenis van de kerk vanaf be-
gin 15de eeuw staat op www.kerken-
indepeel.sre.nl.
Donderdag 30 jan. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Martina, maagd 
en martelares. 
Vrijdag 31 jan. 07.15 uur H. Mis, H. Jo-
hannes Don Bosco, belijder. 
Zaterdag 1 feb. 08.30 uur H. Mis, Eer-
ste zaterdag van de maand, votiefmis 
van het Onbevlekte Hart van Maria; 
gedachtenis H. Ignatius, bisschop van 
Antiochië en martelaar. Na de H. Mis 
uitstelling tot 12.30 uur. 
Zondag 2 feb. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Feest van Maria Lichtmis, 
Opdracht van Jezus in de Tempel. 
Kaarswijding, processie en Hoogmis. 
Na de Hoogmis de kinderzegen. 
Maandag 3 feb. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis H. Blasius, bisschop en mar-
telaar. Na de H. Mis de Blasiuszegen. 
Dinsdag 4 feb. 18.30 uur H. Mis, H. 
Andreas Corsini, bisschop en belijder. 
Woensdag 5 feb. 07.15 uur H. Mis, H. 
Agatha, maagd en martelares. 

Winterjasmijn

Fotowedstrijd W70 
W70 biedt professionele en amateurfo-
tografen uit Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten en op het Eeneind de kans om 
hun kiekje(s) met de mooiste/meest ver-
rassende plekjes (locaties, evenementen, 
mensen, dieren et cetera) van Nuenen 
c.a. vereeuwigd te zien in een gratis serie 
prachtige ansichtkaarten. Van de vijf 
best scorende foto's laat W70 vervolgens 
1.000 ansichtkaarten per foto drukken.

Tot en met zaterdag 8 februari kunnen 
geïnteresseerden hun foto('s) (zo groot 
mogelijk formaat, minimaal 300 DPI) 
mailen naar kaart@w70.nl. 
Tussen zondag 9 februari en zondag 16 
februari aanstaande kunnen bezoekers 
van www.w70.nl dan laten weten welke 
foto men het mooiste vindt. 
De winnaars van de fotoactie ontvangen 
zelf 100 ansichtkaarten van hun win-
nende foto, de overige exemplaren ko-
men op diverse openbare gelegenheden 
te liggen en kunnen via de website van 
W70 tevens kosteloos 'besteld' worden.

‘kleurige Zondagen’    
van start in Het klooster
NuENEN – Onder de noemer kleurige Zondagen brengt Het klooster de 
komende periode vijf zondagen muziek. Diverse muziekverenigingen en koren 
brengen een gevarieerd programma in een nieuwe opzet: een ‘open podium’.

Het Klooster heeft de muzikanten uit-
genodigd en stelt de locatie ter be-
schikking. De muziekgezelschappen 
kunnen zich laten zien en horen. En 
het publiek kan vrij in- en uitlopen en 
in ongedwongen sfeer genieten van lo-
kaal talent onder het genot van een 
drankje.

Het begin wordt op zondag 16 februa-
ri gemaakt door seniorenkoor ‘De 
Vrolijke Samenzang’. Met dit optreden 
sluit het koor de viering van haar 
40-jarig jubileum in 2013 af. Dit ge-
mengd koor voor mensen vanaf 50 
jaar heeft zo’n 60 enthousiaste leden, 

die zingen in meerdere talen, waaron-
der Engels, Duits en Russisch.
Het volledige programma van de 
‘Kleurige Zondagen’, voorjaar 2014:
16 februari: De Vrolijke Samenzang
23 maart: New Balance
6 april: Drumfanfare Jong Leven
11 mei: De Parkbloazers
25 mei: Parkstreet

De aanvang is om 14.00 uur en de toe-
gang vrij. Er zijn geen vaste zitplaat-
sen. Reserveren is niet nodig, de bar is 
geopend. Locatie: Het Klooster aan 
het Park in Nuenen. Voor meer infor-
matie: www.hetklooster.org.

Filmavond 
Vogelvereniging 
“De Bastaarden”
Vogelvereniging “De Bastaarden” or-
ganiseert donderdag 6 februari om 
20.15 uur een gratis filmavond in het 
Clublokaal bij Café René, Parkstraat 3.

Cor Speek draait een film over de Peel 
in vier seizoenen, met ingesproken 
tekst. De duur is ongeveer 40 minu-
ten. Na de pauze wordt er nog een film 
vertoond over Extremadura, een pro-
vincie in midden Spanje, waar opna-
mes zijn gemaakt in het vroege voor-
jaar waarbij bloemen en de aanwezige 
vogels mooi in beeld zijn gebracht. De 
duur is ca. 30 minuten.
De toegang is gratis.

Vrouwencentrum 
de Vlinder
Zoals velen al weten is er bij vrouwen-
centrum de Vlinder op iedere donder-
dag een 2e hands kledingwinkel.

De openingstijden zijn van 12.00 uur 
tot 15.00 uur. Alleen tijdens de school-
vakanties is de winkel gesloten. 
Goede, gebruikte kleding is echter al-
tijd welkom. U kunt deze inleveren bij 
het vrouwencentrum, maar als u dat 
niet kunt, is het sinds januari ook mo-
gelijk de (schone) kleding in te leve-
ren bij de Wereldwinkel op de Berg. U 
kunt daar terecht van dinsdag tot en 
met zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 
uur. De wereldwinkel zorgt er dan 
voor dat de kleding bij het vrouwen-
centrum komt.
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Voetbal

Waterpolo

Triathlon

Kienen

Voetbal 
RKSV NUeNeN
Zondag 2 februari 
Nuenen-Deurne  ............................. 14.30
Nuenen 3-PSV 2  ............................. 12.00
Nuenen 8-Unitas ´59 6  .................. 12.00
Bergeijk 4-Nuenen 6  ...................... 12.00
Nuenen 9-Beerse Boys 6  ............... 14.00
Nuenen VR1-Prinses Irene VR 1  12.00
Nuenen VR2-HVCH VR1  ............ 10.00

RKVV NedeRwetteN
Zondag 2 februari
Wodan 1 - Nederwetten 1  ............ 14.30
Nederwetten 2 - Best Vooruit 11  10.00
Nederwetten 3 - Woenselse Boys 7   10.00
Oirschot Vooruit 9 - Nederwetten 4  10.00
Hoogeloon Da1 - 
Nederwetten Da1  ........................... 10.00
Valkenswaard Da2 - 
Nederwetten Da2  ........................... 10.00

RKGSV GeRweN
Zondag 2 februari
EMK 1 - RKGSV 1  .......................... 14.30
EMK 2 - RKGSV 2  .......................... 11.00
RKGSV 4 - Pusphaira 6  ................. 11.30
SBC 7 - RKGSV 5  ........................... 12.00
RKGSV dames 1 - 
WODAN dames 3  .......................... 11.00

eMK
Zondag 2 februari
EMK 1 - RKGSV 1   ......................... 14.30
EMK 2 - RKGSV 2   ......................... 11.30
Oirschot V. 3 - EMK 3   .................. 12.00
EMK 5 - Oirschot V. 5   .................. 11.30
Brabantia 11 - EMK 6   ................... 12.00
EMK 7 - Wilhelmina Boys 7   ........ 11.30

NKV KoRfbal
Zondag 2 februari
Klimop 1 Asten - NKV 1  ............... 14.00

Pro gr amm a

Rikken

rKgSV 1 - FC Eindhoven aV   2 - 2
Dit was een wedstrijd waar je vooraf tekent voor een punt, maar achteraf 
zeer zeker niet. gerwen had moeten winnen en dat zou verdiend zijn geweest. 

RKGSV begon zeer alert en scherp aan 
de wedstrijd en kreeg in de eerste 10 
minuten zeker drie kansen om de score 
te openen. 
Dit gebeurde wel na 13 minuten na een 
aanval over rechts. Mike van Berk zette 
in en Walther van Kuringen kon prima 
afronden. RKGSV bleef goed druk zet-
ten en Eindhoven kreeg amper een 
kans.

Het was in de 25ste minuut dat keeper 
Bram van de Sande een terugspeelbal 
niet snel genoeg wegwerkte. De spits 
van Eindhoven wist de bal te ontfutse-
len en kwam in scoringspositie. Bram 
dook naar de bal en wist de bal tot cor-
ner te verwerken. De scheidsrechter 
zag er echter een strafschop in omdat 
de spits volgens hem daarbij onrecht-
matig ten val werd gebracht. Wat daar-
op volgde was een gele kaart voor de 
keeper, een strafschop en de gelijkma-
ker. De gele kaart was voor iedereen 
een vraagteken. Het paste wel in het to-
tale optreden van de scheidsrechter ge-
durende de hele wedstrijd. Niet conse-
quent en op de verkeerde momenten 
ingrijpen of niet ingrijpen. 
In de 35e minuut werd het 2-1 voor 
RKGSV. Een vrije trap over links werd 
door Walther van Kuringen via een tip-
in in de goal geplaatst. Daarna kreeg 
Gerwen nog enkele goede kansen om 
de voorsprong uit te bouwen. In de 
44ste minuut kon de keeper van Eind-
hoven zelfs nog met de vingertoppen 
een bal tot corner verwerken. FC Eind-
hoven kon er maar weinig tegenover 
stellen, alhoewel er toch veel voetbal-
lend vermogen in het team aanwezig 
was. 

De tweede helft is eigenlijk een hele pa-
gina waard, want er gebeurde heel veel. 
De scheidsrechter had een belangrijke 
rol hierin. Het werd een rommelige 

tweede helft waarin veel strijd werd ge-
leverd, soms ook letterlijk. Het mocht 
allemaal, maar er werden ook gele kaar-
ten uitgedeeld, een aantal met gevol-
gen. Het leek er echter op dat Gerwen 
de drie punten in huis zou houden. Het 
duurde echter tot ver in blessuretijd dat 
uit de vrije trap direct werd gescoord 
door Eindhoven. De spelers van Ger-
wen en het publiek konden wel door de 
grond zakken. De scheidsrechter floot 
vrijwel direct daarna af. Gelukkig dan 
maar, want dan loop je nog een groot 
risico dat je met lege handen staat.  
Eindhoven nam tegen iedere verhou-
ding in een punt mee naar huis. Het 
was heel erg zuur, maar er is veel inzet 
getoond. Voor iedere meter werd ge-
streden. Dat geeft vertrouwen voor de 
verdere tweede helft van het seizoen. 
The man of the match werd Menno 
Vos. Hij kreeg van de trainer een kans 
om zijn talenten te tonen in het eerste. 
Hij deed dit zeer verdienstelijk en dit 
biedt vertrouwen voor de toekomst. Ei-
genlijk verdient het hele team deze 
waardering gezien de tegenvallende 
reeks van de laatste periode. Als het 
team dit vasthoudt en de geblesseerden 
weer inzetbaar zijn dan kan het niet an-
ders zijn dat ze punten gaan halen. 

Nuenen op karakter naar 1-1
rKSV Nuenen heeft zondag een verdiend punt over gehouden aan het duel 
met Blauw-geel ‘38/JUmBo uit Veghel. Blauw geel startte furieus en hield 
rKSV Nuenen het eerste kwartier op eigen helft. Het overwicht leidde niet 
tot noemenswaardige kansen. 

Alle hens aan dek in het Nuenense strafschopgebied. (Foto John van de Elsen)

In de 18e minuut meldde RKSV Nuenen 
zich voor het eerst voor het doel van de 
tegenstander. Een lepe steekbal van 
Joep van Maasakkers werd door Anil 
Gülner juist voorlangs het Blauw Geel 
doel geschoven. Nuenen had ook de 
pech dat een inzet/voorzet van Mark 
Werts op de lat belandde. Toch was het 
spel van Blauw Geel ’38 in het eerste be-
drijf iets doortastender. In de de 30ste 
minuut werd dit uitgedrukt in een 0-1 
voorsprong. Een pass op Danny Verba-
kel werd door Kobus Christianen fou-
tief beoordeeld en de Blauw Geel aan-
valler had vrije doortocht naar het 
Nuenen doel. Met een geplaatste bal 
versloeg hij Davey Voogt 0-1. Nog voor 
de pauze kwam Joep van Maasakkers in 
scoringspositie, hij schoot echter naast. 
Ook een vrije trap op de rand van de 
“zestien” wegens handspel van de kee-
per bij het uittrappen was niet aan Nue-
nen besteed.
RKSV Nuenen drong in de tweede helft 
Blauw Geel meer en meer terug op de 
eigen helft. Blauw Geel werd nog maar 
sporadisch gevaarlijk maar ook Nuenen 

kreeg niet echt doelrijpe kansen. In de 
83e minuut werd het RKSV geholpen 
door de grensrechter die Veghel doel-
man Sander Maas wederom bestrafte 
voor “hands”. Ditmaal mocht Nuenen 
het twee keer proberen. De eerste maal 
werd Blauw Geel verdediger Giovanni 
Henskens bestraft voor te snel uitlopen. 
Bij de tweede poging schoot Mark 
Werts de inmiddels verdiende gelijkma-
ker binnen, 1-1. Juist voor het einde 
hadden de groenwitten nog bijna een 
tweede in het mandje liggen. Een vrije 
trap van Anil Gülner schampte de on-
derkant van de lat maar de bal sprong 
weer in het veld. De uiterst sportieve 
wedstrijd werd ontsiert door de jonge 
scheidsrechter Wesdorp die in totaal 8 
gele kaarten trok, gelijk verdeeld over 
beide teams. 

Volgende week komt SV Deurne op be-
zoek. In de heen wedstrijd boekte RKSV 
Nuenen daar de eerste zege van het sei-
zoen. Met de zondag getoonde werklust 
moet het mogelijk zijn om de eerste 
overwinning in 2014 te boeken.

Op de foto:  
Nick van Loon, Mark Soethout,  
Rainer van Bergen en Frederic Evens.

11de rik avond bij 
de rKSV Nuenen
Vrijdag 24 januari j.l.  werd weer ge-
rikt in de kantine van de RKSV Nue-
nen. De  opkomst was iets minder 
dan de organisatie gewend was, des-
ondanks werd er felle strijd geleverd 
voor de prijzen.

Het geluk lachte deze week Harold 
van Bree toe. Hij werd door het 
thuisfront erop gewezen dat het tijd 
werd voor een vermelding bij de uit-
slagen. Breed lachend nam hij de 
hoofdprijs zowel bij het rikken als 
bij de loterij in ontvangst. Met een 
open misère op het einde van de 
tweede ronde bleef  hij de altijd ge-
slepen spelende Ronnie Elbers met 
124 tegen 118 punten net voor. De 
dames waren deze week in de uitsla-
gen niet terug te vinden.

De hoofdprijs bij de loterij een waar-
debon voor een levensmiddelen 
pakket werd deze week, zoals eerder 
vermeld, gewonnen door Harold 
van Bree.

Uitslag
 1 Harold van Bree 124 Punten
 2 Ronnie Elbers             118 Punten
 3 Bennie de Louw       88 Punten
 4 Gerard van Orsouw 87 Punten
 5 Wil Verhagen 86 Punten
 6 Stephan van Malten 70 Punten
 7 Jan Huibers 57 Punten
 8 Wim van Dijk 48 Punten
 9 Peter de Louw 46 Punten
10 Barry van Dun 44 Punten

Vrijdag  31 januari is weer de volgende 
rik avond aanvang 20.15 uur.
Iedereen is hier van harte welkom, zo-
wel leden als niet leden.

Locatie “Oude Landen” Pastoorsmast 
14 Nuenen.

organisatie Dolphin Triathlon 
Nuenen stopt per direct
De organisatie van de Dolphin Triathlon Nuenen heeft per direct besloten 
om te stoppen met het organiseren van een 6e editie. Die stond gepland op 
zondag 6 juli. “Het evenement groeide en dat het evenement liep als een 
goed geoliede machine is niemand ontgaan”, laat medeorganisator Hans 
van de Hijden weten. “Vele deelnemers en publiek hebben hier mooie edi-
ties van mee mogen maken. 

Maar helaas moesten we constateren dat we met onze (te) kleine organisatie en 
de groeiende deelnemerslijst niet meer kunnen voldoen aan de veiligheid van 
onze deelnemers. Daarnaast vergt het evenement ook veel voorbereidingstijd 
door het jaar heen. En dat werd ook problematisch.” Voor de organisatie was het 
geen eenvoudige beslissing om te stoppen. Of er een doorstart van komt door 
een andere organisatie is nog niet bekend. De Indoor Triathlon en Zwemloop 
zullen dan ook de laatste door de Organisatie Dolphin Thriathlon Nuenen geor-
ganiseerde wedstrijden zijn.

Wijziging startplaats bij 
WandelSportVereniging
De startlocatie voor de zondagmorgenwandeling bij de Nuenense wandel-
sportverenging WSV is in de maand februari de ingang van het EmK terrein 
aan het Wettenseind.

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 31 januari organiseert 
Carnavalsvereniging de Raopers een 
kienavond in de grote zaal van het 
Dorpshuis aan het Grotenhof in 
Lieshout. De avond begint om 20.00 
uur en de zaal is open vanaf 19.00 
uur. Iedereen is welkom.

Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Iedereen is wel-
kom om ook eens vrijblijvend mee te 
wandelen. 
Vooraanmelden daarvoor is niet no-
dig, men kan zich melden op de start-
locatie.

Voor nadere informatie: 
www.wsvnuenen.dse.nl. 
Ook kunt u mailen naar het secretari-
aat, joke_wsv@hotmail.com.

Waterpoloërs houden punten in Eindhoven

Team komt nooit echt in problemen
over de voorgaande wedstrijd werd afgelopen zaterdag niet gepraat. Een 
nieuwe wedstrijd tegen een nieuwe tegenstander. Het Limburgse Water-
proof kwam op bezoek en bracht enkele zeer gedegen spelers mee.

Deze spelers zetten Nuenen dan ook 
meteen op scherp. Het eerste part was 
aftasten en op individuele kwaliteit 
kwamen de Limburgers op voor-
sprong. Vooral de nummer 8 van de 
blauwen maakte indruk en wist zich 
de rest van de wedstrijd verzekerd van 
een stevige pressing. Mede hierdoor 
wist Nuenen het eerste part alsnog te 
eindigen met een 3-2 voorsprong.

Het tweede part liet grotendeels het-

zelfde beeld zien als het eerste. De 
stand ging gelijk op en beheerst speel-
de Nuenen zijn spel. Pas in het derde 
part wist het thuisteam de voorsprong 
uit te bouwen. Mede dankzij een sterk 
spelende Geert Pulles (die 4 van de 
doelpunten zou maken) stond in het 
laatste part van de wedstrijd een 9-6 
score op het bord. De bezoekers wis-
ten nog tot 9-8 terug te komen, maar 
in de laatste minuut sleepte Nuenen 
de wedstrijd beheerst binnen. 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl



M O T I V O  P R O N O R M  S I E M A T I C  S Y S T E M A T

 

Ieder zijn smaak. Daarom hebben we speciaal voor u een 

breed assortiment aan keukens in diverse stijlen. Zo vindt u 

bij ons de keukenmerken Motivo, Pronorm, SieMatic en Systemat. 

Hierdoor vindt u altijd de keuken van uw smaak EN ALTIJD 

DIRECT VOOR DE JUISTE PRIJS. Bezoek dus nu een van onze 

zes inspirerende keukenshowrooms.

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

B E R G E I J K  D E U R N E  H E E R L E N  

DE WATERLAAT 8 STATIONSSTRAAT 67 IN DE CRAMER 148A 

T0497 552882 T0493 441111  T045 5506550

S O M E R E N - E I N D  T I L B U R G  V E G H E L

BOERENKAMPLAAN 143 APHRODITESTRAAT 2 CORRIDOR 7

T0493 441111 T013 5784444 T0413 312200

Alleen SieMatic in Bergeijk, Heerlen en Tilburg.

KOM NU VOOR 
DE COLLECTIE 
VAN 2014 NAAR 

NUVA KEUKENS

3001_Nuva295x225_FC_RonddeLinde
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