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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. 

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

den gegevens worden doorgestuurd 
naar een e-mailadres, naar Social 
Media (Twitter, Facebook enz.) of on-
der Favorieten opgeslagen worden 
om ze de volgende keer nóg sneller te 
vinden.

Met uw Smart-
phone of Tablet 
kunt u de QR 
code scannen en 
direct de  
Gemeentegids-
App downloaden.

Wijzigingen voor de gemeentegids 
kunt u rechtstreeks doorgeven aan de 
uitgever, via e-mailadres: redactie@
aksemedia.nl (onder vermelding van 
gemeentegids Nuenen), telefoonnum-
mer 0223-673010, de bon achterin de 
gemeentegids of via de digitale ge-
meentegids:
 www.Nuenen.SmartMap.nl
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Treinrails dwars 
door gebouw 
Kindcentrum 
De Nieuwe Linde

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

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Van Gogh 
monument 
krijgt 
gouden zon

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

www.quikservice.nl
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37

‘Sterk in
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        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

www.quikservice.nl
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37

APK €18,-

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37

Een vogelnest-
schommel 
voor 
Het Laarhuys

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

BedrijfskledingBedrijfskleding
Uitgebreid assortiment voor iedere 
bedrijfstak. Bedrukken en borduren

in onze eigen drukkerij gevestigd 
op Eeneind II in Nuenen

Verloren: Ollie
Verloren, waarschijnlijk in Gerwen. 
Ollie de Olifant. Merk Tiamo. U kunt 
de knuffel terugbezorgen in de Leo-
nard Donkerslaan 5 in Gerwen of even 
bellen naar 06-49734261. Dan wordt 
hij opgehaald.

Nieuwe gemeentegids Nuenen 2015 
volgende week in de brievenbus
De nieuwe gemeentegids Nuenen 2015 is klaar en wordt volgende week 
bezorgd. De gids is tevens gratis af te halen op het gemeentehuis. Hebt u na 
16 maart nog geen gids ontvangen? Mail dan onder vermelding van 
Gemeentegids Nuenen en uw adres naar info@aksemedia.nl of breng bel 
naar 0223–668877. De gemeentegids is ook als gratis applicatie in de App/
GooglePlay Store te vinden. De gemeentegids kunt u ook digitaal raadple-
gen via www.Nuenen.SmartMap.nl. Deze is gekoppeld aan de site van de 
gemeente; www.nuenen.nl.

Waterschap De Dommel werkt     
aan voldoende water        
voor inwoners van Nuenen

De rioolwaterzuivering in Eindhoven.

Voldoende water voor plant en dier. Voor natuur en landbouw. Het water op 
peil houden is een lastige klus. We waken voor te veel, maar ook voor te wei-
nig water. Wat echter voor de een te veel is, kan voor de ander te weinig zijn. 
De landbouw wil vaak minder en de natuur wat meer water. Het is de taak van 
het waterschap om goed af te stemmen tussen de verschillende belangen. 

Mix van maatregelen beschermt 
tegen hoogwater rondom Eindhoven
In het verleden was er in de regio Eind-
hoven nog wel eens sprake van water-
overlast. Nu wordt er een mix van 
maatregelen uitgevoerd om deze regio 
te beschermen tegen hoogwater. Er 
worden 3 waterbergingsgebieden ‘Klei-
ne Dommel’ (Heeze), ‘Valkenswaard-
Zuid’ en ‘de Run‘ (Veldhoven) aangelegd. 
Aanvullend daarop worden bescher-
mende kades aangelegd in Eindhoven, 
Son en Breugel en Sint-Oedenrode. 
Cruciaal onderdeel van de oplossing is 
het afvoeren van extra water via het 
Beatrix- en Wilhelminakanaal bij hoog-
water. Sommige werkzaamheden wor-
den in 2015 uitgevoerd, andere zijn 
later gepland.

In de omgeving van Nuenen neemt 
Waterschap De Dommel maatregelen 
om te zorgen voor voldoende water. 
Het waterschap plaatst stuwen, laat 
beken kronkelen en dempt sloten. Het 
is de zorg dat zowel landbouw als na-
tuur in dit gebied over voldoende wa-
ter kan beschikken. De zandgronden 
in het Dommelgebied houden nu een-

maal het water niet goed vast. Dat 
heeft als effect verdroging van natuur-
gebieden en een tekort aan water voor 
de landbouw. 

Waterschap De Dommel voert veel 
projecten uit in het veld. Ook bij u in 
de buurt wordt gewerkt aan water. In 
2013 werd de Dommel door Eindho-
ven opgeleverd en nu werken we o.a. 
aan de Dommel tussen Eindhoven en 
Nuenen. Staatsbosbeheer, de gemeen-
ten Eindhoven en Nuenen en Water-
schap De Dommel zijn in september 
2014 gestart met de aanpak van het 
beekdal van de Kleine Dommel. De na-
tuur in het dal van de Kleine Dommel 
is de afgelopen decennia verdroogd. 
Vooral in Natte natuurparel de Urkho-
vense Zeggen moet de waterhuishou-
ding verbeterd worden. 
Niet de hele beek gaat op de schop: op 
enkele locaties wordt het profiel en de 
loop van de beek aangepast. Zo wor-
den in de Kleine Dommel drie mean-
ders (kronkels) toegevoegd, waarna op 
die plek de bestaande loop wordt ge-
dempt. Verder wordt op één locatie de 
beek minder breed gemaakt, zodat het 

water sneller gaat stromen. Bij een te 
lage stroomsnelheid groeit een beek te 
snel dicht. Dit heeft gevolgen voor de 
natuur, maar ook voor het waterpeil en 
daarmee voor het draaien van de Coll-
se en Opwettense watermolens. 
Op het terrein van Staatsbosbeheer 
worden twee poelen gegraven. En ach-
ter de Collse watermolen wordt een 
oude vijver in ere hersteld. Onder de 
spoorbrug wordt een grindlaag aange-
bracht, zodat de beekprik hier kan 
paaien. Tot slot wordt ook het maaibe-
heer op dit gedeelte aangepast. Met al 
deze maatregelen zal de Kleine Dom-
mel beter functioneren.

Het waterschap wordt aangestuurd 
door een algemeen bestuur. Op 18 
maart 2015 zijn de waterschapsverkie-
zingen. Dan wordt een nieuw bestuur 
gekozen. 
Alle inwoners uit het gebied van Wa-
terschap De Dommel van 18 jaar en 
ouder mogen dan hun stem uitbren-
gen. Deze stem brengen ze uit bij de 

stembus. Op dezelfde dag vinden de 
Provinciale Statenverkiezingen plaats. 
Ga stemmen want er valt wat te kiezen!
Kieskompas (https://dommel.kieskom-
pas.nl) helpt stemmers een goede keu-
ze te maken voor het waterschapsbestuur. 
Zo heeft men invloed op de keuzes over 
waterbeheer in de eigen omgeving. 
Voor meer informatie www.dommel.
nl/verkiezingen 
Op 14 maart organiseert Waterschap 
De Dommel een open dag van 10.00 
uur tot 16.00 uur op rioolwaterzuive-
ring Eindhoven (van Oldenbarnevelt-
laan 1). U vindt daar informatie over 
het werk van het waterschap én de 
lijsttrekkers van de partijen gaan met 
elkaar in debat over diverse stellingen. 
Leuk als u een kijkje komt nemen. 

De gemeentegids is ook als gratis ap-
plicatie in de App/GooglePlay Store 
te vinden. Onder de naam Gemeente-
gids App zijn 1,9 miljoen actuele 
adressen in heel Nederland, met bij-
behorende informatie, altijd en overal 
te raadplegen. Wat u ook zoekt, de 
Gemeentegids App leidt u vanaf de 
plek waar u zich bevindt naar de 
dichtstbijzijnde vestiging. Met daar-
bij de mogelijkheid om direct vanuit 
de vermelding de website te bezoe-
ken, het bijbehorende telefoonnum-
mer te bellen of de route ernaartoe 
weer te geven. Ook kunnen de gevon-

De gemeentegids geeft een goed beeld 
van wat Nuenen allemaal te bieden 
heeft en staat vol praktische informatie. 
De gids is een handige leidraad bij het 
zoeken naar informatie over de meest 
uiteenlopende organisaties, verenigin-
gen en bedrijven. Ook zijn overzichte-
lijke plattegronden en een risico- en 
rampenwijzer in de gids opgenomen. 

Carla - 40 jaar  
bij Albert Heijn
Op 8 maart 2015 is Carla 40 jaar in 
dienst bij Albert Heijn. Als teamlei-
der bij de kassa is ze al een groot aan-
tal jaar het gezicht en aanspreekpunt 
voor haar afdeling en natuurlijk ook 
voor alle klanten bij Albert Heijn in 
de Parkstraat in Nuenen.
Carla: gefeliciteerd namens alle col-
lega’s met je jubileum en we hopen 
je nog lang als collega in ons mid-
den te hebben.

EHBO-vereniging    
Nuenen bestaat 75 jaar 
Op 17 maart bestaat de EHBO-vereniging Nuenen 75 jaar. Ter gelegenheid 
van dit 75-jarig jubileum zijn alle leden, oud leden en iedereen die de ver-
eniging een heel warm hart toe draagt, uitgenodigd voor een informele 
bijeenkomst op dinsdag 17 maart van 21.00 tot 23.00 uur in de dependance 
Pleincollege aan de Wederikdreef 2  in Nuenen.

De EHBO-vereniging Nuenen is in 
1940 tijdens de oorlogsdreigingen op-
gericht. Er hebben zich toen 80 leden 
aangemeld. Twee cursussen werden 
toen gegeven, een voor de heren en 
een voor de dames. Toen bestond een 
cursus uit 26 lesavonden en een exa-
mencursus van 8 lessen. Dit  diploma 
was 2 jaar geldig. De medeoprichters 
van de R.K. EHBO afdeling Nuenen 
c.a. waren: dhr. W.C. de Vries, mevr. 
J.E.M. Verboom-Raessens en dhr. 

W.v.d. Water. Nu, 75 jaar later, is de 
EHBO Vereniging nog steeds actief. 
Regelmatig zijn de leden te vinden bij 
evenementen. Ook worden er regel-
matig cursussen gegeven, onder an-
dere EHBO, EHBO aan kinderen en 
reanimatie met AED en  worden er op 
een aantal Nuenense basisscholen in 
de groepen 8 EHBO lessen gegeven. 
Met al deze activiteiten hoopt de EH-
BO-vereniging nog lang door te gaan. 
www.ehbonuenen.nl



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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JAARPROGRAMMA    
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Honden
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien gedurende week 10 en 11 extra toe op het thema 
honden. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toe-
gezien. 

Binnen onze gemeente gelden verschillende regels voor honden. Deze 
regels zorgen ervoor dat de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd en 
moeten voorkomen dat onze gemeente verontreinigd wordt zodat u 
hier geen hinder van ondervindt. De regels over honden zijn:
•	 U	moet	uw	hond	overal	aanlijnen.	Dit	geldt	natuurlijk	niet	voor	de	

hondenlosloopwegen. 
•	 Op	speelplaatsen,	zandbakken,	speelweiden	en	sportvelden	zijn	

geen	honden	toegestaan.	U	moet	ervoor	zorgen	dat	uw	hond	niet	
op	deze	plaatsen	komt,	tenzij	er	sprake	is	van	een	geleidehond	of	
sociale hulphond.

•	 U	 moet	 uw	 hond	 voorzien	 van	 een	 halsband,	 tatoeage	 of	 chip	
waaruit blijkt wie de eigenaar of houder is.

•	 U	 moet	 ervoor	 zorgen	 dat	 uw	 hond	 zich	 niet	 van	 uitwerpselen	
ontdoet op een openbare plaats. Als een hond zich op een open-
bare plaats ontdoet van uitwerpselen dan moet u deze opruimen. 
Zorg er dus voor dat u altijd een opruimmiddel bij hebt. Dit moet 
u kunnen aantonen. Voor sommige hondenlosloopwegen geldt de 
opruimplicht niet. De opruimplicht bij een hondenlosloopweg of 
–terrein geldt alleen als dit staat aangegeven. 

Als	u	uw	hond	uitlaat,	houd	dan	rekening	met	deze	regelgeving.	Over-
tredingen	die	door	onze	BOA’s	worden	geconstateerd,	kunnen	leiden	
tot een boete. Per 1 januari 2015 controleren onze BOA’s ook in bur-
ger op naleving van deze regels. De regels komen uit artikel 2:57 en 
2:58	van	de	Algemene	Plaatselijke	Verordening	(APV).	U	kunt	deze	
vinden via www.nuenen.nl

Voor klachten en meldingen over honden of vragen over dit artikel 
kunt	u	bellen	naar	het	algemene	nummer:	040	–	2	631	631.	U	kunt	uw	
melding ook doen via www.nuenen.nl

ERVARINGEN VAN DEELNEMER VAN 
‘40-DAGEN ZONDER ALCOHOL’
Anny: “Regelmatig krijg ik opmerkingen 
40	dagen	geen	alcohol,	oh..	maar	dat	is	
voor	 mij	 niet	 nodig,	 ik	 drink	 niet	 zo-
veel. Maar nog vaker krijg ik opmerkin-
gen zoals: “ik moet er niet aan denken 
om er aan mee te doen”. Een vriendin 
vroeg of ik een vlaag van verstandver-
bijstering	had,	door	me	op	te	geven!

Ik	wil	zien	wat	alcohol	doet,	zal	 ik	het	
echt missen en wanneer… of valt dit mee. 
Slaap	ik	slecht?	Ik	ben	voorbereid	op	de	weekenden,	etentjes,	enzo-
voorts.	Ik	merk	dat	ik	er	regelmatig		aan	denk,	maar	meer	aan	de	40	
dagen (nu nog 27 dagen te gaan) dan echt dat ik behoefte heb aan 
alcohol. In dit weekend zijn er momenten geweest dat ik het niet leuk 
vond,	een	etentje	op	vrijdagavond	met	vriendinnen,	heel	gezellig,	maar	
miste	het	wel.	En	dat	afzakkertje	dat	hoefde	voor	mij	niet	meer,	nog	
meer	fris,	bah.	Maar	misschien	een	kwestie	van	wennen,	en	ja	gemak-
kelijk meteen de BOB voorhanden. Andere momenten met vrienden 
op	een	ander	tijdstip	dat	valt	juist	weer	mee,	dan	mis	ik	het	niet.	En	
na	sport:	water	is	natuurlijk	beter,	maar	wijn	is	lekkerder.

Het was nu al de tweede keer op zondag dat ik het moeilijk vond. We 
kwamen	om	een	uur	of	vijf	thuis,	normaal	gesproken	een	glaasje	wijn	
en iets lekkers voor we gaan eten. Nu water en het lekkers is ook niet 
zo	lekker.	Vreemd	dat	juist	die	kleine	dingen	moeilijk	zijn,	dat	had	ik	
niet verwacht. 

Maar	slecht	slapen?	Nee	hoor,	ik	slaap	uitste-
kend,	misschien	dat	ik	iets	moeilijker	inslaap,	
maar verder geen probleem. Deze 40 dagen 
kom ik wel door. En alles samen valt het 
mee,	maar	zo	nu	en	dan	een	glaasje	wijn	
zou toch fijn zijn.” 

Aldus	Anny,	een	van	de	32	deelnemers	van	
’40 dagen zonder alcohol’. 

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 20	februari	2015	 Collse	Hoefdijk	26,	5674VK	–	vervangen	van	
	 	 	 kunststof	kozijnen	voor	houten	kozijnen,	
   plaatsen van een dakkapel en een schoor- 

	 	 steen	(BOUW);
•	 26	februari	2015	 Tweevoren	27,	5672	SC	–	uitbreiden	van	de	
	 	 	 woning	(BOUW);
•	 26	februari	2015	 Kruisakker	2	,	Stationsweg	6A	en	8	–	uitbreiden	
	 	 	 van	een	bijgebouw	(BOUW);
•	 1	maart	2015	 De	Tienden	30-32,	5674TB	–	uitbreiden	van	
	 	 	 een	bedrijfspand	(BOUW).

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-

COLLECTE
In de week van 8 maart t/m 14 maart 2015 wordt gecollecteerd door 
Stichting	Jantje	Beton.

UITNODIGING     
COMMISSIEVERGADERINGEN
U	bent	van	harte	welkom	om	onderstaande	commissievergaderingen	bij	
te wonen vanaf 19.30 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis:

Commissie Ruimte, 10 maart
Onderwerpen: 
•	 Woningbouwproject	Gerwen	ZO
•	 Subsidieverordening	onderhoud	monumenten	Nuenen
Commissie Samenleving, 11 maart
Onderwerpen: 
•	 Preventie-	en	handhavingsplan	Drank-	en	Horecawet
•	 Verordening	adviesraad	sociaal	domein	Nuenen
•	 Verordening	voorzieningen	huisvesting	onderwijs	
•	 Statutenwijziging	schoolbestuur	PlatOO
Commissie ABZFin, 12 maart
Onderwerpen: 
•	 Afdrachten	fonds	bovenwijkse	voorzieningen	sociale	woningbouw,	

parkmanagement en groen voor rood
•	 Proces	en	inhoud	Kadernota
•	 Programma-indeling	Begroting
•	 Kadernota	2016	Omgevingsdienst

Agenda en bijbehorende stukken staan op www.nuenen.nl 
Burgers kunnen in de openbare commissievergaderingen gebruikma-
ken van het meespreekrecht. Neem daarvoor contact op met de grif-
fie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op maandag 9 maart 2015 is er een hoorzitting van de algemene ka-
mer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeentehuis. 
De volgende zaak komt aan de orde:

•	 om	20.00	uur	het	bezwaar	ingediend	door	zwemvereniging	Revak	
tegen het besluit van 18 december 2014 waarbij de subsidieaan-
vraag voor 2015 is afgewezen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor 
onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning zijn verzonden op:
•	 26	februari	2015	 Berg,	nabij	huisnummer	35-37	–	het	rooien	
	 	 	 van	een	boom	(KAP);
•	 27	februari	2015	 Europalaan	117,	5671	JD	–	het	uitbreiden	
	 	 	 van	de	woning	(BOUW).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbetref-
fende 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	Col-
lege	 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.

Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	 Stichting	 Parkevenementen	 Nuenen	 zijn	 een	 vergunning	 en	

ontheffingen verleend voor het organiseren van muziek en dans in 
het Park tijdens Koningsnacht op zondag 26 april 2015 en open 
podium tijdens Koningsdag op maandag 27 april 2015 (verzend-
datum	25	februari	2015);

•	 aan	Stichting	Oranje	Comité	Nuenen	zijn	medewerking,	vergun-
ningen en ontheffing verleend voor het organiseren van de diverse 
activiteiten t.g.v. Koningsdag op maandag 27 april 2015 in het 
centrum	van	Nuenen	(verzenddatum	26	februari	2015);

•	 aan	Dartclub	de	Stam	&	C.V.	de	Stemkes	zijn	toestemming,	ver-
gunning en ontheffing verleend voor het organiseren van ringsteken 
en	goede	doelen	veiling	t.g.v.	Halfvasten	Gerwen	op	8	maart	2015	
(verzenddatum 2 maart 2015).

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

PUBLICATIE
Verkeersbesluiten inrichting openbare parkeerplaats voor het laden 
van elektrische voertuigen

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben een aantal 
verkeersbesluiten	genomen.	Op	de	Jonker	Florislaan	ter	hoogte	van	
huisnummer 20 - 22 wordt een openbare parkeerplaats ingericht voor 
het laden van elektrische voertuigen. Hierdoor is deze parkeerplaats 
niet langer beschikbaar voor het parkeren van “niet elektrische” voer-
tuigen of voor elektrische voertuigen die niet aan het laden zijn.

Op de Refelingse Erven ter hoogte van huisnummer 173 wordt een 
openbare parkeerplaats ingericht voor het laden van elektrische voer-
tuigen. Hierdoor is deze parkeerplaats niet langer beschikbaar voor 
het parkeren van “niet elektrische” voertuigen of voor elektrische 
voertuigen die niet aan het laden zijn.

Indienen bezwaarschrift
De verkeersbesluiten en de daarbij horende tekeningen liggen vanaf 
donderdag 5 maart 2015 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage 
bij	de	balie	Wonen	en	Openbare	ruimte	van	het	gemeentehuis,	Jan	van	
Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Bent	u	het	niet	eens	met	de	inhoud	van	de	besluiten,	of	vreest	u	voor	
onacceptabele gevolgen? Dan kunt u schriftelijk uw bezwaar indienen. 
Let op: Dit moet u doen binnen de periode dat de verkeersbesluiten 
ter	inzage	liggen.	Uw	reactie	richt	u	aan	het	college	van	burgemeester	
en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.

Het bezwaar moet ten minste bevatten:
1.	 naam	en	adres;
2.	 de	dag	en	handtekening;
3.	 een	omschrijving	van	het	besluit	waartegen	het	bezwaar	gericht	is;
4. een uitleg waarom u bezwaar maakt.

Nuenen,	5	maart	2015

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

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp	of	advies	nodig	over	opvoeding	van	uw	kind,	omgaan	met	geld,	
dagbesteding,	zelfstandig	blijven	wonen,	vrijwilligerswerk	of	mantel-
zorg?	Dan	is	er	in	Nuenen	één	loket	voor	al	uw	vragen:	het	Centrum	
Maatschappelijke	 Deelname	 (CMD),	 het	 voormalige	 Servicepunt.	
Binnenlopen	zonder	afspraak	tijdens	de	openingsuren	kan	altijd!	

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.

VERVOLG OP PAGINA 5

  

Ga de uitdaging aan!

Kun jij 40 dagen zonder alcohol of heeft
het toch meer invloed op je dan je denkt?
Doe mee en ga de uitdaging aan! Kijk op
veertigdagenzonderalcohol.nl voor meer
informatie.
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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

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

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

2e beste Echte bakkers-
winkel van Nederland!

2x GOUD en 1x ZILVER
op Slagersvakwedstrijd!!!

Acties week 10: geldig maandag 2 t/m zaterdag 7 maart 2015
_____________________________________________________

Brood van de week:
Godfrieds meergranen
licht meergranenbrood

 € 1,75
_____________________________________________________

Limburgse roomvlaai
halve vlaai € 4,50

 € 7,95
_____________________________________________________

Gildekorn
Laatste week van de actie:
Kans op een weekendje weg    € 2,25
_____________________________________________________

Chocoladecake
Roombotercake overgoten 
met Belgische chocolade    € 4,50
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

3 Peper Steaks ......6,95
Kip Parmigiana
100 gram .........................................1,80 
Bij 150 gr. Gebr. Rosbief 
100 gr. Sellerie salade ........ gratis 
Uien kruier
100 gram .........................................1,55
Crocante
“Spekspiesje” 100 gram ..........1,60
100 gr. Grillworst .. gratis
Bij 150 gr. Vitello Tartufo!!!

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

GOUD!!!

 Weekaanbiedingen 
donderdag 5 t/m woensdag 11 maart

Kropsla 
 per krop 0,89

Bosuien 
  per bos 0,89

Champignons
per bakje 0,69

Soepgroenten panklaar   
250 gram 0,99

Blauwe druiven   
1/2 kilo 1,79

Conferance peren  
hele kilo 0,99

Ei-salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Famous Grouse
Scotch whisky 0,7lt.€16,50

Safari
Exotic likeur 0,7l. €9,95

Bacardi
Witte rum 0,7lt. €13,50

Smeets
Jonge Jenever 1lt.€11,25

Hoya de Cadenas
Reserva Tempranillo of Blanco

5+1 gratis, per stuk €7,50
Acties geldig van 5 maart t/m 26 maart

IJssalon Italia
gaat zaterdag 7 maart

weer open!
Op vertoon van deze advertentie-bon 
ontvangt u op zaterdag 7 maart van 

14.00 - 16.00 uur 

GRATIS*

HANDIJS
*1 Bon per persoon

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

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

VOLOP VIOLEN 
VELE SOORTEN EN KLEUREN

HET PLANTSEIZOEN
IS WEER BEGONNEN

GROOT
ASSORTIMENT
TUINPLANTEN

 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!

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen
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Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

•	 Gon	Bao	Kai
•	 Babi	Pangang
•	 Tjap	Tjoy
•	 Sate	Ajam
•	 6	st.	Chun	Kun	Loempia
•	 Kroepoek
•	 Nasi,	bami	of	rijst

€ 1750

Maandmenu 
Maart

Afhaalmenu	voor	2	à	3	personen

Park 45 - 5671 GB Nuenen
Tel. 040 - 283 37 74
www.tongah-nuenen.nl
info@tongah-nuenen.nl
7 Dagen per week,
16.00 tot 22.00 uur.

Chinees Indisch Restaurant

Toneelvereniging “De Vriendenkring” speelt voor u: 

“De verloofde van mijn vrouw”
Toneelvereniging “De Vriendenkring” gaat een hilari-
sche klucht op de planken brengen. 
Zij doen dat maar liefst 9 avonden in maart: 
14, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 27 en 28 maart. 
De voorstellingen vangen aan om 20.00 uur en vanaf 
19.00 uur zal de zaal in het dorpshuis aan de Gro-
tenhof 2 open gaan. Kaartjes zijn voor slechts € 5,-
te koop bij TOP1TOYS van Berlo, Dorpsstraat 47, 
Lieshout. Tel. 0499-421390.

Kort samengevat: 
Als je gelukkig getrouwd bent, een schat van een baby 
hebt maar…….er ook nog een verloofde op na houdt in 
het verre Canada omdat zijn vader je iedere maand 
1000 euro stuurt, kom je in een ongemakkelijke situ-
atie terecht, als die verloofde met zijn ouders plot-
seling op de stoep staan. 

De toneelvereniging hoopt u te mogen begroeten bij 
een van de voorstellingen.

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Nuenen   |   Parkhof 5   |   Tel 040 283 10 23   |   www.moosdijk.com

Op zaterdag 14 maart zal er in het winkelcentrum Kernkwartier 
aan de Hoge Brake in Nuenen weer een vlooienmarkt zijn.

Van 9.00 - 16.00 uur kunt u snuffelen of er spullen van uw gading bij zijn. 
Er zijn 15 kramen beschikbaar voor wie geïnteresseerd is, à € 12,50 per kraam. 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij DA Drogisterij Noordveld. 
Kramen op=op weg=weg

De winkels in Kernkwartier:
Brabant Sports (sport speciaalzaak) • Drogisterij Noordveld

Albert Heijn • Fleur-Inn bloemsierkunst • Het Sieradenkasteeltje (cadeau) 
Gall&Gall slijterij • John’s Kitchen (Horeca Italiaanse specialiteiten)

Action • Sanders Mode • Keurslager Vogels • Bakkerij Schellens
Jumbo • Risjamo (kantoorhandel, postagentschap) 

Schoenmaker Eef Imming • Snackbar Vinnie’s • Werner Ulrich (kapper) 

Winkelen onder één dak

Winkelcentrum Kernkwartier ligt aan de Hoge Brake te Nuenen

www.winkelcentrumnuenen.nl

VLOOIENMARKT in 
het KERNKWARTIER

Aan alle inwoners van de 
gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Waterschap De Dommel werkt aan schoon, voldoende en veilig water voor  
bijna 900.000 mensen in ons gebied. Dit doen we onder meer door het 
(grond)waterpeil te beheren, rioolwater uit de gemeente Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken en sloten. 
Belangrijke taken, waarvoor een goed bestuur noodzakelijk is. 

Er valt wat te kiezen.  
Kijk op www.dommel.nl/verkiezingen

18 maart, uw waterschapsbestuur

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 

Rond de Linde

Informatie verspreiding: 
040-2831200 / rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders!

Vrijdagavond
Koopavond 

Onderstaande winkels  
in Nuenen centrum   
zijn op de vrijdagavonden 

OPEN TOT 21.00 UUR

• Albert Heijn
• Crooijmans Mannenmode
• Etos
• Expert Nuenen
• Harry Goede Haarmode
• Hema
• I Fratelli
• IJssalon Italia (t/m okt.)
• Jan Linders
• José Cuypers Mode 
  & Lingerie
• Jumbo Ton Grimberg
• Kruidvat
• Raymond Deckers 
  Haarmode
• Schijvens Mode
• Shoeby
• Slijterij Van Lieshout
• Smolders Schoenen
• SNS Bank
• Team Kapsalon
• Ted’s Mode
• Wendy’s Jeansshop
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 PUZZELHOEKWeek 10

3 6 9
4

7 5 8
4 1 2 5

8 5 3
2 9
5 6 3 7

9 1
2 8

Sudoku

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

BEKER
BRADEN
BUITENOMTREK
DRINKEN
ETAGE
FEITE
GERST
GRENOBLE
HIKKEN
KENDO
KWIEK
OKSEL
PAREL
PENDELDIENST
PUNTER
SOBER
TEKST
TREND
TRIMESTER
UILIG
UITDRAGER
URGENT
VERLICHTEN
VIDEOSCHERM
VISSOEP
VOYEUR
VREDIG

T M E N E L B O N E R G
K E R T M O N E T I U B
T S N E I D L E D N E P
R R N U H G I K N K Y D
V E R L I C H T E N O R
I T T L K T S R R I V I
S N I S K K D O T R W N
S U R G E N T R E P E K
O P S T N M E D A D T E
E R A A D B I R A G I N
P G C K O G E R S T E V
E O K S E L B E T T F R

Kruiswoord

Horizontaal: 1 puinhoop 6 kosmos 12 voorgerecht 13 werktuig 15 grote bijl 
16 bergweide 18 dwaas 19 ik 20 pers. vnw. 22 zuurdeeg 25 en omstreken 
26 gelaatskleur 29 naaldboom 30 windrichting 32 aardbol 34 enig 36 Engels 
bier 37 water in Utrecht 39 ongehoorzaam 41 plant 44 vergissing 46 etcetera 
48 tuinkamer 50 titel 51 reusachtig 53 en dergelijke 54 schel 56 voorschrift 
57 vangwerktuig 59 pl. in Gelderland 60 schone jongeling 62 coureur 
64 sportvrouw 65 windrichting.

Verticaal: 1 pook 2 indien 3 vanaf 4 gravin van Holland 5 betaalmiddel 
7 pl. in Noord-Holland 8 grond om boerderij 9 Frans lidwoord 10 wees gegroet 
11 strijdmacht 12 dans 14 keet 17 honingdrank 18 spijskaart 21 betrekking 
23 selenium 24 Europeaan 27 landbouwwerktuig 28 gevaarte 30 niemendal 
31 in orde 33 spuugzat 35 ontkenning 38 grote garnaal 39 Sovjet-Unie 
40 kampeergerei 41 Ned. omroep 42 lage rivierstand 43 elk 45 pl. in Noord-
Brabant 47 tegenover 49 motief 51 droogvloer 52 tijding 55 loterijbriefje 
56 vragend vnw. 58 onderricht 59 een zekere 61 namelijk 63 deel v.d. bijbel.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

32 33 34 35

36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59

60 61 62 63

64 65

F I N A L E A U B A D E

I A A A L T L I E D L S

D R A A K M A L D E L F T

A A R D R A F E L M A D E

H O I L E A E E K C E L

O A S I E L N O A C H T

E A N O

H S T A N G P O O L S S

A L T N E L R E N H A N

L O E P K O R E N C A F E

T I R O L R A M R O G G E

E R N A S I I D E M O K

E G Y P T E E I L A N D

3 1 8 5 7 9 2 4 6
5 2 9 6 1 4 7 3 8
7 4 6 2 3 8 1 9 5
4 5 2 7 6 3 8 1 9
8 3 7 9 4 1 6 5 2
9 6 1 8 5 2 3 7 4
1 8 3 4 9 6 5 2 7
6 7 4 3 2 5 9 8 1
2 9 5 1 8 7 4 6 3

Oplossingen wk 9
E T N A S S E R D A W T

J S E K Z P O U L E A A

K I I H A P J E I W N A

A D Z M E N P T A A D R

A E A D E M A N E G E A

R P N R O R B A C I L P

P O N K G G F D L N R P

S G V E R L O V E N O A

F O R A F E L L D E U O

A L A B I L I T E I T H

W F A V L E E S O R E C

L V L E Z E V I W T S E

ZWAARDWALVIS

Help Speeltuin de Kievit   
op 21 maart bij NL Doet
De hele winter door wordt er hard gewerkt in de speel-
tuin. Na het nieuwe paviljoen is het nu tijd voor de al 
geplande uitbreiding van het sanitair, bergruimten en 
een klusruimte van de klussers. Dit alles wordt gedaan 
door de klussers zelf met extra hulp van stagiaires van 
het Summa College. Zo hebben de studenten direct 
weer een mooie en leerzame stageplek. 
Tijdens de bouwwerkzaamheden is ook de erfafschei-
ding verwijderd. NL Doet is een mooi initiatief van het 
Oranje Fonds om te vragen om extra handjes bij dit 
soort klussen. De schutting/erfafscheiding moet weer 
worden aangebracht. En er is meer! Zoals elk jaar moe-
ten diverse speeltoestellen weer naar buiten en geïnstal-
leerd worden. Het zwembad moet gepoetst worden en 
zo zijn er nog wel legio andere, kleinere klussen te doen. 
Dus, wil je de handen uit de mouwen steken voor een 
goed doel? Meld je dan aan op de NL Doet website en 
kom op zaterdag 21 maart naar Speeltuin de Kievit.

KBO kienavond Lieshout
Vrijdag 6 maart organiseert Seniorenvereniging KBO 
Lieshout in het Dorpshuis Grotenhof 2 een gezellige 
kienavond. Iedereen is van harte welkom. Als u nog 
nooit geweest bent, probeer het eens, het zal u zeker be-
vallen. Kom gewoon naar het Dorpshuis en schuif ge-
zellig aan samen met al die anderen aan een van de lange 
tafels. Kom kienen en win een van de prachtige prijzen 
en misschien wel het bedrag dat in de Jackpot zit. De 
zaal in het Dorpshuis is open om 19.00 uur en aanvang 
kienen is om 20.00 uur. Na het kienen is er traditiege-
trouw de loterij. Wij nodigen iedereen van harte uit 
eens mee te doen.

Paranormale beurs 
Mariahout
In restaurant-zaal De Pelgrim in Ma-
riahout vindt op zondag 15 maart een 
paranormale beurs plaats. Er zullen 34 
mediums aanwezig zijn. De beurs 
duurt van 11.00 tot 17.00 uur; de en-
tree is € 3,50 (kinderen tot 12 jaar gra-
tis onder begeleiding). Meer informa-
tie www.tkuijtenhandlijnkunde1.nl 

Bestuurswisseling 
De Zonnebloem, 
afdeling Nuenen c.a.
Vrijdag 27 februari heeft er binnen het 
bestuur van De Zonnebloem, afd. 
Nuenen c.a. een bestuurswisseling 
plaatsgevonden. Marijke Moviat heeft 
haar functie als voorzitter neergelegd. 
Haar plaats wordt nu ingenomen door 
Yvonne Onstenk.
Marijke Moviat zal voorlopig de verant-
woording voor de financiën op zich ne-
men. Verder bestaat het bestuur uit Ria 
Hoefnagels en Germiek van Rens, be-
stuursleden Bezoekwerk; Sjanny Hani-
que, bestuurslid Activiteiten en Petra 
van Laarhoven bestuurslid/2e secretaris.
Deze bestuurswisseling betekent wel 
dat de afdeling dringend op zoek is naar 
nieuwe bestuursleden voor de functie 
van penningmeester en 1e secretaris. 
Belangstellenden voor een van deze 
functies kunnen contact opnemen met 
Ria Hoefnagels, tel. 040-2833066 of 
email riahoefnagels@gmail.com of 
Germiek van Rens, tel. 040-2837048 of 
email gvaarssen@gemail.com.

Lorentz Casimir Lyceum 
behaalt mooi resultaat    
bij debatwedstrijd
De debaters van het Lorentz Casimir Lyceum uit Eindhoven hebben vrijdag 27 
februari in de provinciale voorronde van ’Op weg naar het Lagerhuis’ weder-
om de finale behaald. De scholierendebatwedstrijd wordt georganiseerd door 
de VARA en vindt jaarlijks plaats in het Provinciehuis in Den Bosch. 

Aan het begin van de dag trapte com-
missaris van de Koning, Wim van de 
Donk, de provinciale campagne in 
aanloop naar de Statenverkiezingen op 
18 maart, officieel af. Dit gebeurde in 
het bijzijn van de 15 deelnemende po-
litieke partijen en zo’n 200 jongeren. 
Daarna gingen de 20 scholen uit Bra-
bant de verbale strijd met elkaar aan. 
In de afgelopen tien jaar kwam het 
team van het Lorentz Casimir Lyceum 
al zeven keer met een beker thuis, drie 
keer werden ze Brabants kampioen en 
vier keer behaalden ze een tweede 

plaats. Geen enkele andere Brabantse 
school stond zo vaak in de finale. Dat 
werd dan ook door de wedstrijdorgani-
satie vermeld bij aanvang van het fina-
ledebat. Helaas moest het team ook dit 
jaar genoegen nemen met een tweede 
plaats. De Brabantse titel ging naar het 
Cambreur College uit Dongen.
 
Het Lorentz Casimir Lyceum ging 
naar huis met een belangrijke over-
winning: naast de debatten kon er ge-
streden worden in de categorie ‘beste 
speech’, waarbij een van de scholieren 
in de zogenaamde V-rede een toe-
spraak houdt die gericht is aan de Ver-
enigde Naties. Namens het Lorentz 
Casimir Lyceum hield Kaj Blazic in de 
Statenzaal een gloedvol betoog over 
de kloof tussen arm en rijk. De jury 
was ‘geraakt’ en Kaj werd aangewezen 
als beste speecher van Brabant. 8 
maart gaat hij zijn speech herhalen 
voor een deskundige jury. Dan zijn alle 
provinciale winnaars uitgenodigd 
voor de landelijke selectie bij de VARA 
in Hilversum. De drie beste speeches 
zullen te zien zijn in de tv-uitzending 
van de finale op NPO2. Op zaterdag 7 
en zondag 8 maart zendt Omroep Bra-
bant een tv-registratie uit van de de-
batwedstrijd in het Provinciehuis.

Casimirgebouw

Celebeslaan 10

5641 AG Eindhoven

T 040 - 2909420
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Treinrails dwars door gebouw 
Kindcentrum De Nieuwe Linde
Kindcentrum De Nieuwe Linde en alle bezoekers van de kijkavond nemen 
woensdag 18 maart de trein in het schoolgebouw. Een spoortraject leidt 
iedereen via allerlei tussenstations langs de vele presentaties.

Het is de afsluiting van een drie weken 
durend project over Verkeer, Vervoer 
en Veiligheid. De kinderen werken in 
allerlei thema’s. Zo komen, behalve de 
trein, ook onderwerpen als scheep- en 
luchtvaart, de snelweg, hulpverleners, 
de straat en het fiets- en voetpad aan de 
orde. Het project werd dinsdag 24 fe-
bruari geopend met ANWB Streetwi-
se. In een spannend verkeersprogram-
ma leerden de kids nog beter om te 
gaan met het huidige drukke verkeer.
Zo kwamen onder meer het gebruik 
van de autogordel en het kinderzitje 
ter sprake. De jongsten leerden ver-
keersgeluiden herkennen en oefenden 
in het veilig oversteken.
Groep 3 en 4 mochten zelfs een elec-
tro-auto gebruiken in de gymzaal. 
Groep 5 en 6 gingen nog een stap ver-
der. De kinderen zaten op de bijrij-
dersstoel van een ANWB-leswagen 
die over het grote schoolplein reed. 
Door zelf te remmen, konden ze de in-
vloed van de reactietijd op de remweg 

aan den lijve ervaren. De oudsten 
trainden op een uitdagend parcours 
vooral hun fietsvaardigheid.
Het meerweekse project moet de kin-
deren niet alleen bewust maken door 
het eigengedrag de verkeersveiligheid 
te kunnen verbeteren, maar de vele ac-
tiviteiten stimuleren ook hun creativi-
teit.

Tijdens de kijkavond op woensdag 18 
maart zal ook een vrachtauto op het 
speelplein geparkeerd staan. Daarmee 
wordt via de chauffeurspiegels het be-
grip ‘dode hoek’ verduidelijkt. Verder 
zijn de hulpdiensten met een politie-
auto vertegenwoordigd en staat er een 
infostand van VVN.
De presentatie duurt van 18.00 tot 
19.30 uur. Behalve de ouders en fami-
lie zijn ook overige belangstellenden 
welkom. Het kindcentrum ligt aan de 
Vrouwkensakker 17 in Nuenen. De in-
gang is bij de peuterspeelzaal en wordt 
met vlaggen aangegeven. 

Groep 3 en 4 van De Nieuwe Linde reden met een electro-auto door de gymzaal 
om het nut van een autogordel en kinderzitje te ervaren. 

Nepcollectanten 
aangehouden
Lieshout - De politie hield dinsdag 24 
februari omstreeks 19.20 uur op het 
politiebureau twee minderjarige jon-
gens van 15 en 16 jaar uit Gouda aan. 
Even daarvoor waren ze op de Molen-
straat door de politie aangetroffen. Zij 
hadden ieder een doos met stroopwa-
fels bij zich met de bedoeling die te 
willen verkopen voor een goed doel. 
Beide jongens konden zich niet legiti-
meren en hadden ook geen vergun-
ning bij zich voor het venten.
Uit voorzorg en om het een en ander 
uit te zoeken werden ze meegenomen 
naar het politiebureau. Op het bureau 
zou er een vergunning gebracht wor-
den maar dat bleef uit. Aan de hand 
van een buurtonderzoek bleek dat ze 
her en der wel bij mensen aangebeld 
hadden maar dat de bewoners niet 
opengemaakt hebben. Beide minder-
jarigen werden op het politiebureau 
aangehouden voor venten zonder ver-
gunning, zich niet kunnen legitimeren 
en poging tot oplichting. In het belang 
van het onderzoek zijn ze ingesloten.

Politieberichten

Kinderdroom komt uit
Het is een geweldige tijd om naar uit 
te kijken. Even niet aan de dagelijkse 
problemen denken en tweeëneenhal-
ve week genieten van een vakantie in 
Nederland. Europa Kinderhulp maakt 
al meer dan 50 jaar dromen van hulp-
behoevende kinderen waar. Maar om 
dit te kunnen blijven doen, zijn nieu-
we vakantieouders meer dan welkom. 
Noord-Brabant ontvangt in de zomerva-
kantie (juli en augustus) kinderen van 5 
tot en met 15 jaar uit eigen land, maar 
ook uit Duitsland en Frankrijk. Op www.
europakinderhulp.nl staat alle informa-
tie over Europa Kinderhulp (de organisa-
tie bestaat alleen uit vrijwilligers), over 
de voorwaarden en de procedure waar-
mee de organisatie werkt. Belangstellen-
den kunnen contact opnemen met Felix 
Verlaar: brabant@europakinderhulp.nl 
of met het landelijke informatienummer: 
(0118) 62 79 74.
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Ellen Dikker schoffelt de boel 
eens lekker om!
Met ‘Groene Vingers’ schoffelt Ellen de boel eens lekker om. Op zoek naar 
vaste grond duikt ze in de wondere wereld van bio, eco en oer. Een wereld 
waar de tragikomische, hypervrolijke of licht doorgedraaide types van Ellen 
uitstekend tot bloei komen. Soms hard als snoeihout, dan weer breekbaar 
als bloesem, maar altijd met het gezicht naar de zon. 

Begin een gezonder leven Een echtscheiding vereist de tussen-
komst van een rechter, die de echt-
scheiding uiteindelijk formeel uit-
spreekt. Voor het zover is, dienen 
partijen afspraken te maken. Hierbij 
kan worden gedacht aan afspraken 
over wie er voor de kinderen gaat zor-
gen, hoe de omgang met de kinderen 
plaats vindt, wie er in de echtelijke 
woning blijft wonen, de hoogte van de 
onderhoudsverplichting voor de toe-
komstige ex-partner (partneralimen-
tatie) en de kinderen (kinderalimenta-
tie), hoe de gezamenlijke bezittingen 
en schulden tussen partijen worden 
verdeeld. Deze worden vastgelegd in 
een zogenoemd echtscheidingsconve-
nant en ouderschapsplan. Hoe meer 
afspraken partijen onderling vastleg-
gen voordat zij naar de rechter gaan, 
hoe eenvoudiger de echtscheiding kan 
worden afgewikkeld. 

Partijen kunnen deze afspraken enkel 
en alleen door een advocaat laten in-
dienen bij de rechtbank, met het ver-
zoek de overeengekomen afspraken 
op te nemen in de beschikking van de 

rechtbank. Indien partijen geen geza-
menlijke afspraken kunnen maken, 
dient één partij middels een advocaat 
een eenzijdig verzoekschrift tot echt-
scheiding in te dienen bij de recht-
bank. De andere partij zal vervolgens 
middels een advocaat een verweer-
schrift indienen. Na deze schriftelijke 
ronde zal de rechtbank partijen willen 
horen gedurende een mondelinge be-
handeling, waarna de rechtbank een 
beschikking zal wijzen met de afspra-
ken welke zij in goede justitie juist 
acht.

U kunt altijd vrijblijvend contact op-
nemen met een advocaat van Lamers 
Van der Kruis Advocaten voor meer 
informatie, zodat u weet waar u aan 
toe bent. Email naar info@lvdkadvo-
caten.nl of bel 040-2180515.

Advocatuur
Echtscheiding: wat nu?
Het proces van een echtscheiding begint met de mededeling van de ene 
partner jegens de andere partner dat hij/zij wil scheiden. Vervolgens is het 
van belang dat de partners de bijstand inroepen van een advocaat dan wel 
een mediator. De partners hebben hierbij de keuze om ieder te kiezen voor 
een eigen advocaat die hun persoonlijke belangen behartigt. Zij kunnen er 
echter ook voor kiezen om de bijstand in te roepen van één gezamenlijke 
advocaat/mediator die niet alleen naar de persoonlijke belangen van par-
tijen kijkt, maar ook de gezamenlijke belangen behartigt. 

R&S Broeders reiken cheques 
uit bij jubileum
De Nuenense Totaalinterieurbouw Rens en Stanley Broeders hielden 
onlangs hun feest ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het bedrijf. 
Het was tevens het moment waarop de stichter van het bedrijf, Rens Broe-
ders, van zijn welverdiende rust gaat genieten en het stokje overdraagt aan 
zijn zoon Stanley. 

Tijdens de receptie van het feest kon-
den bezoekers een envelop overhandi-
gen die aan een Nuenens goed doel 
zou worden overhandigd.

Na afloop bleek dat de donaties over 
drie Nuenense scholen werden verdeeld 
zodat zij elk een Cheque van € 700,- in 
ontvangst konden nemen.

Stanley en Rens Broeders (links) en de drie vertegenwoordigers van de Nuenense 
scholen.

Moodboard-avond door Il Punto bij Van Hoogstraten Wonen’     

Je thuis is waar je hart is’
 

“Om in te spelen op de opleving in de 
woningmarkt die wij overal om ons 
heen zien, zijn wij gestart met het ge-
ven van cursussen moodboards ma-
ken.” Een moodboard geeft in grote 
lijnen weer wat de woonstijl is of moet 
gaan worden van de maker van het 
board. Het wordt immers vormgege-
ven vanuit je hart. Door stukjes stof 
e.d. toe te voegen wordt het een 3-di-
mensionaal woonplaatje. 
“Wij horen vaak de opmerking; ik heb 
van alles aangeschaft maar het is nog 
steeds geen geheel!” Dit probleem is te 
voorkomen door EERST een mood-
board te maken. Daarna kun je gericht 
inkopen doen.
 
Alice en Jovita vervolgen; “Ons idee 
werd zeer enthousiast ontvangen door 
Van Hoogstraten Wonen.” Van Hoogs-
traten Wonen is gevestigd aan De Pin-
ckart 9 in Nuenen. Dit familiebedrijf, 
al 53 jaar gevestigd in Nuenen en een 
aantal jaren geleden overgenomen 
door 3e generatie Rogier van Hoogs-

Een vogelnestschommel voor 
Het Laarhuys
Door Ton en Jolanda Verbakel

Een paar maanden geleden kwam mijn vriendin Ellis van Kemenade gezel-
lig even op de koffie. Ik wist dat Ellis en Hans dit jaar het boerenbruidspaar 
zouden worden, maar toch verraste Ellis me.   Er zou namelijk tijdens de 
boerenbruiloft een ‘collecte’ worden gehouden en Ellis en Hans hadden 
bedacht dat de opbrengst hiervan  voor het te bouwen huis aan de Morees-
hof voor 24 kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking  zou moeten zijn. Wij waren natuurlijk blij verrast dat zij dit als 
goede doel hadden gekozen.  Nogmaals hartelijk bedankt hiervoor Ellis en 
Hans! Wij hebben dit enorm gewaardeerd!

Het Laarhuys, zoals het gebouw zal 
gaan heten, gaat een gezinsvervangend 
tehuis worden voor mensen met een 
beperking. Onze 16 jarige zoon Rens 
gaat hier ook wonen. Er wordt achter 
het gebouw van de woningstichting 
iets prachtigs gerealiseerd! Het Laar-
huys zal in de toekomst het nieuwe 
thuis zijn voor twee groepen  van 6 cli-
enten waarvan één groep bestaat uit 

cliënten met een meervoudige beper-
king die volledig afhankelijk zijn van 
24-uurs zorg. Zij hebben dus veel aan-
passingen in de groep nodig. Eén 
groep van 6 cliënten met een verstan-
delijke beperking die continue begelei-
ding  nodig hebben. Om hun privacy te 
waarborgen hebben zij ieder een eigen 
slaapkamer met doucheruimte. En dan 
zullen er nog 12 appartementen ko-

men voor cliënten die zelfstandiger 
kunnen wonen, maar die toch regel-
matig begeleiding nodig hebben. Zij 
hebben een eigen voordeur en kunnen 
voor hulp/zorg aankloppen bij de be-
geleiding van de groepen. Het mooie 
van  deze ‘mix’ is dat zo de cliënten iets 
voor elkaar kunnen betekenen. Men-
sen met een hoger ontwikkelingsni-
veau vinden het namelijk geweldig om 
iets te kunnen doen  voor hun mede-
mens. Iemand uit het appartement   
kan een   cliënt met een lager niveau 
helpen door bijvoorbeeld samen te 
gaan wandelen, een boodschap te doen 
of een boekje voor te lezen. Er zal ook 
dagbesteding aan een zestal cliënten 
worden gegeven om de zorg te kunnen 
waarborgen. Zoals iedereen weet, 
wordt er flink bezuinigd in de zorg en 
ook bij dit project ontkomen we daar 
niet aan. Hierdoor zullen de ouders als 
rode draad aan dit project verbonden 
blijven. Zij gaan straks meehelpen om 
het allemaal betaalbaar te houden 
door bijvoorbeeld samen met de cliënt 
de tuin bij te houden en de cliënt te be-
geleiden naar hun vrijetijdsbesteding.   
We hopen hierdoor ook   een goede 
band met de buurt op te bouwen;  ook 
voor hen kunnen we iets betekenen. 
Denk hierbij aan het schoonhouden 
van de wijk door papierprikken of kof-
fieschenken bij de ouderen van het 
Franciscushof. Zo kunnen we als sa-
menleving er voor elkaar zijn; onze 
kinderen hebben immers ook het recht 
om hier aan deel te nemen!
De collecte heeft uiteindelijk € 283,24 
opgebracht. Iedereen die hieraan heeft 
bijgedragen; bedankt voor dit  gewel-
dige  bedrag dat besteedt gaat worden 
aan een mooie vogelnestschommel 
die straks in de tuin zal staan en waar 
alle cliënten van kunnen genieten. Ho-
pelijk vinden we nog veel van zulke 
sponsors want er zal nog veel geld no-
dig zijn om ‘ons Laarhuys’ mooi aan te 
kleden zodat het voor al onze cliënten 
ook écht een ‘thuis’ wordt!

(foto: Michiel Poodt).

Ellen Dikker is onbetwist ‘typetjes-
specialist’. Afgelopen seizoen stond ze 
zelfs twee avonden achter elkaar voor 
een uitverkochte zaal in Het Klooster! 
Ze maakte reeds drie programma’s, 
sleepte een nominatie voor de prestigi-
euze Neerlands Hoop Cabaretprijs in 
de wacht en is columniste op Radio 2. 

De voorstelling is op donderdag 12 
maart te zien in Het Klooster. De 
voorstelling begint om 20.15 uur en 
toegangskaarten voor de voorstelling 
kosten € 17,50. Kaarten kunt u bestel-
len via onze website www.hetklooster.
org of u kunt van maandag tot en met 
vrijdag tussen 13.30 uur en 17.30 uur 
telefonisch reserveren via het tele-
foonnummer 040 -284 33 99.

Alice en Jovita zijn altijd bezig met alles wat met interieur en inrichting te 
maken heeft. Een aantal jaren geleden zijn zij dan ook na diverse cursussen 
en ervaringen bij vrienden en familie begonnen met IL PUNTO interi-
eurstyling (om voor u de puntjes op de i te zetten).

traten en zijn vrouw Irene stelt haar 
winkel ter beschikking voor de gezel-
lige ‘moodboard-avonden’.
 Buiten een leuke avond ga je aan het 
einde van de avond naar huis met een 

zelf gemaakt interieurplan. Uiteraard 
geven Alice en Jovita van Il Punto en 
Rogier van Hoogstraten desgevraagd 
de nodige adviezen.
Geïnspireerd geraakt? Schrijf je in! Er 
is plaats voor maximaal 12 personen. 
We ontmoeten je graag op De Pinc-
kart 9 op woensdag 25 maart 2015 om 
19.30 uur.
Prijs voor een avondvullend program-
ma, inclusief een hapje en drankje en 
alle materialen € 20,-.

Aanmelden via  jovita@onsnet.nu of 
info@vhwonen.nl vóór 18 maart 2015.

Rust voor zowel lichaam als geest 
want die twee kunnen niet gescheiden 
worden. Er kan stilte zijn in beweging, 
de truc is je eigen innerlijke stilte te 
vinden. Bij Wudang Wushu school of 

Martial Arts willen we je leren weer 
bewust te worden van jezelf.
Op 22 februari had Wudang Wushu 
school of Martial Arts zijn open dag in 
Nuenen. Tijdens een 2 uur durende 

workshop konden mensen kennis ma-
ken met Tai Chi en Kung Fu boven-
dien werd er een speciale Jeugd Kung 
Fu workshop gegeven. Het beoefenen 
van Chinese krijgskunsten heeft vele 
gezondheidsvoordelen. Wetenschap-
pelijk onderzoek heeft aangetoond dat 
Tai Chi stress verlaagd en lichamelijke 
gezondheid verhoogd. Veel mensen 
hebben gehoord van Shaolin, be-
roemd om de Externe krijgskunsten. 
In China is Wudang beroemd om zijn 
Interne stijlen, gericht op holistische 
genezing en balans in het lichaam.

Ze bieden elke woensdag en zaterdag 
Tai Chi, Kung Fu en Jeugd Kung Fu les-
sen aan. Als je vooral geïnteresseerd 
bent in de rustige kant van de Interne 
krijgskunsten dan is Tai Chi iets voor 
jou, maar ben je meer geïnteresseerd 
in een intensievere training kom dan 
een keer langs voor een les Kung Fu. 
Balans en gezondheid zijn hard werk 
maar de beloning is eindeloos.
Kom gerust een keer langs, de eerste 
les is altijd gratis. 
www.wudangwushu.nl

Ben je gestrest? Adem in adem uit. Makkelijk toch? Waarom vergeet ieder-
een dat dan? We hebben het zo druk dat we vergeten aandacht te hebben 
voor ons lichaam. Er is zoveel wat moet gebeuren. Het is tijd om tijd voor 
jezelf te maken. 
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COLOFON
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout en 
Mariahout.

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
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 omstandighe-
den foutief of niet geplaatst zijn, geven geen recht 
op schadevergoeding. Kopij en beeldmateriaal die-
nen vrij van rechten te worden aangeleverd.

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt, Nuenen
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: rdel@onsnet.nu
Ook voor verspreiding van folders.

© 2015 - “Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of open-
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Keurslagerij Evert Tebak Nuenen
Stefan van Mierlo valt in de prijzen
Op de opendag van de Slagersvakopleiding heeft onze Slager Stefan van 
Mierlo 2x goud en 1x zilver behaald. Dit geeft weer aan met hoeveel passie 
wij bij Slagerij Tebak ons iedere dag weer voor de volle 100% in zetten, om 
voor u iets lekkers op tafel te krijgen.

Stefan Proficiat.

Boekpresentatie fotoboek   
‘de tantes’
Samen in één huis, vier zussen, met lang geleden nog een broer. Jo, Riek, Toos 
en Nellie wonen nog steeds in hun geboortehuis in Nuenen. Nu is er, na 10 
jaar te hebben gefotografeerd, het fotoboek ‘de tantes’ verschenen. Op zater-
dag 7 maart wordt het boek gepresenteerd bij Boekhandel Van de Moosdijk. 
Marlies Swinkels (32) zal daar van 11.00 tot 16.00 uur aanwezig zijn.

Het is nooit anders geweest. Er is wei-
nig veranderd, ze zijn alleen samen 
met het huis ouder geworden. Vier 
vrouwen met liefde voor elkaar. Ze le-
ven in een eigen tempo. Een kleine 
mini maatschappij waarbij alles veel 
aandacht krijgt. Een eenvoudig leven. 
Nu leven ze met z’n drieën samen, 
Riek (90), Toos (85) en Nellie (83). De 
oudste zus Jo is in 2009 thuis overle-
den op 87-jarige leeftijd.
Tien jaar lang heeft documentaire fo-
tograaf Marlies Swinkels hen gevolgd. 
Zelf kent zij de vier dames goed en be-
schouwd ze als haar vier extra oma’s. 
Familie technisch gezien zijn het vier 
tantes van haar moeder. Het fotoboek 
‘de tantes’ is vormgegeven door Sy-
bren Kuiper en geeft een intiem kijkje 
in de wereld van deze 4 dames. Hun 
leven. De publicatie is mede tot stand 
gekomen door een bijdrage van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds en een 
crowdfunding actie bij voordekunst. 
www.marliesswinkels.nl. facebook.
com/fotoboekdetantes

de tantes
Uitgave in eigen beheer
Verkoopprijs € 39,-
hardcover, 132 pagina’s, oplage 600, al-
len genummerd. ISBN 9789081343107

foto © Marlies Swinkels.

Cees
Foto en tekst: Cees van Keulen

100% Brabant, 100% Sociaal
Om meteen met de deur in huis te vallen: onze wereldberoemde kunstschil-
der Vincent van Gogh is vierkant tegen de Ruit. Wordt die Ruit nou wel of 
niet aangelegd? Met de verkiezingen voor de Provinciale Staten voor de 
deur is dat een logische vraag. 

Ringsteken tijdens Halfvastenspektakel Gerwen
Goede doelen-veiling en 
Nuenense zanger Mark Elbers 
bij de Stam
Ringsteken, Goede Doelen-veiling en live-optreden van Mark Elbers tijdens 
het Halfvastspektakel in Gerwen. Zondag 8 maart staat in het teken van 
Ringsteken vanaf door paarden getrokken wagens en voor het eerst ook 
vanaf IJslandse paarden. Zaterdagavond 7 maart start de Goede doelen-
veiling en treedt de Nuenense zanger Mark Elbers op. Het Ringsteken speelt 
zich af op de Gerwenseweg ter hoogte van café De Stam en begint zondag 8 
maart om twaalf uur voor jeugd- en jongerenteams uit de regio, gratis 
inschrijven hiervoor is nog mogelijk. Publiek heeft gratis toegang.

De Nuenense zanger Mark Elbers treedt op tijdens het Halfvastenspektakel van 
De Stemkes in Gerwen (foto: Cees van Keulen).

Goede doelen-veiling: van appel-
taart tot cabriorit
De organisatie van het evenement ver-
zorgt zaterdag 7 en zondag 8 maart 

een veiling van goederen en diensten. 
Zo kan er geboden worden op een au-
torit met twee oldtimercabrio’s, rond-
leiding voor zes personen bij De Kra-

kenburg, kistje fruit uit de boomgaard 
van de zorgboerderij, gitaar- en bil-
jartles, tuinontwerp, autowassen, 
dartclinic, foto, schilderstuk en ook op 
een appeltaart. De opbrengst is be-
stemd voor twee goede doelen: Zorg-
boerderij De Krakenburg en Werk-
groep Leefbaarheid Gerwen.

Nuenense zanger Mark Elbers en DJ 
Angelo
Het evenement wordt zaterdagavond 
7 maart vanaf 20.30 uur muzikaal in-
gezet met live-optredens van DJ An-
gelo en de Nuenense zanger Mark El-
bers. Tijdens die avond worden ook al 
enkele goederen en diensten geveild.

Meedoen met Ringsteken is uitdaging
Gratis inschrijven voor het Ringsteken 
is nog open. Met name voor jeugd- en 
jongerenteams t/m 17 jaar uit deze re-
gio is meedoen een uitdaging. Belang-
stellenden hiervoor kunnen contact 
opnemen met de organisatie, carna-
valsvereniging de Stemkes, in residen-
tie De Stam in Gerwen op nummer 06 
53965925.

Eerlijk gezegd hebben wij als kiezers 
weinig tot niks met de provincie. Wat 
is de rol van de provincie? In ons dage-
lijks leven merken wij niet veel van 
onze provinciale bestuurders. Ja, 
woensdag 18 maart moeten we naar 
de stembus en dingen diverse partijen 
naar onze stem. Op de verkiezings-
borden in onze gemeente heb ik nog 
geen bekende politicus kunnen ont-
dekken. 100% Brabant en 100% Soci-
aal! Wat levert dat op?
De afgelopen jaren is er zeker één Bra-
bantse politicus opgestaan, die iets wil 
regelen waar nogal wat mensen het 
niet mee eens zijn. Zijn naam is Ruud 
van Heugten en hij wil koste wat kost 
de Ruit doordrukken. Vandaar dat hij 
ook wel Ruit van Heugten wordt ge-
noemd. Deze CDA-politicus staat niet 
op de CDA-lijst voor de provinciale 
verkiezingen. Jammer voor de kiezers 
die wel voor de Ruit zijn, zij kunnen 
niet op hem stemmen. 
En de kiezers die tegen de Ruit zijn 
weten in ieder geval welke partij hun 
stem niet krijgt. Vierkant tegen de 
Ruit zijn onder meer: Nederwetten-
Zegt-Nee, IVN Nuenen, gemeente 
Nuenen c.a., gemeente Eindhoven, 
Brabants Landschap, Werkgroep Na-
tuurbehoud en Milieubeheer, Bra-
bantse Milieufederatie, Staatsbosbe-
heer en Het Groen Hart Brabant.
Wat staat er wel op de posters die ons 
oproepen om te gaan stemmen op 

woensdag 18 maart? Nu vooruit! Re-
ken af! Uw stem in de regio! 100% Bra-
bant! 100% Sociaal! De groene water-
schapspartij met hart voor blauw! 
Minder overheid, meer vrijheid! 
Zwemmen in schone beekjes! Je kunt 
zelfs twee keer stemmen die dag: voor 
de Provinciale Staten en voor Water-
schap De Dommel. De provincie 
Noord-Brabant zwemt in het Essent-
geld, dus in schone beekjes zwemmen 
is geen probleem…
De provincie had tot voor kort een be-
langrijke rol in de jeugdzorg. Dat is nu 
een taak voor de gemeenten. Zo zijn er 
meer zaken: wonen en werken, veilig-
heid en schone omgeving, onderwijs 
en zorg. De taken zijn niet duidelijk 
verdeeld. Rijk, provincies en gemeen-
ten zitten in elkaars vaarwater. En dan 
ontstaan er ook nog steeds meer re-
gionale samenwerkingsverbanden. 
Denk maar aan het SRE dat nu MRE 
heet. Voluit: Samenwerkingsverband 
Regio Eindhoven heet nu Metropool-
regio Eindhoven. Onze gemeente 
werkt nauw samen met de omliggende 
gemeenten Son en Breugel en 
Geldrop-Mierlo in de Dienst Dom-
melvallei. De bestuurlijke slagkracht is 
ver te zoeken en die vind je ook niet bij 
de provincie.

Ondanks alles luidt mijn gratis advies: 
ga 18 maart naar de stembus, want de 
meeste stemmen gelden.

Halfvasten   
in Ons Dorp
Op zaterdag 14 maart organiseert café 
Ons Dorp in Nuenen voor het derde 
jaar op rij een Halfvastenfeest. Een 
soort after-carnavalsparty, zo halver-
wege de vastentijd. Dit jaar zorgt zan-
ger/entertainer/saxofonist/gitarist Pal 
van de Hoogen zorgen voor de muzi-
kale invulling van de avond.
Aanvang 20.30 uur, toegang gratis.

- CAFÉ - 

Café Brein
Café Brein is een trefpunt voor men-
sen met NAH en hun partners, fami-
lieleden, vrienden en hulpverleners. 
Eens per twee maanden is er een 
bijeenkomst over een bepaald onder-
werp, bijvoorbeeld arbeidsmogelijk-
heden of gezinsondersteuning. Café 
Brein sluit zoveel mogelijk aan bij de 
vraag van de bezoeker en heeft aan-
dacht voor de verschillende levensfa-
ses en de vragen die hierbij horen.
De bijeenkomsten staan gepland op 
13 april, 8 juni, 10 augustus, 12 okto-
ber en 14 december van 19.30 tot 
21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in 
het gebouw van Zuidzorg, Le Sage ten 
Broekstraat 11 in Eindhoven.

Gedeputeerde Bert Pauli 
bezoekt Nuenen
Afgelopen donderdagochtend om half 9. Het Vincentre ziet wit van de in 
VVD jas gehulde betrokken leden in afwachting van Gedeputeerde van de 
Provinciale Staten Bert Pauli. 

Juist op dit tijdstip kan Bert Pauli met 
eigen ogen zien dat de bereikbaarheid 
van Nuenen zorgelijk is. VVD Fractie-
leider Chris Eeuwhorst grijpt dan ook 
de gelegenheid aan om in colonne 
naar de rotonde bij het Pluuke te gaan 
en aansluitend op het viaduct over de 
A270 de drukte op de Helmondweg te 
tonen. Aanvullend bepleit bewoner 
van de Zuiderklamp Dick de Groot ter 
plekke de snelheidsverlaging naar 80 
kilometer op de A270 om zo verdere 
geluidsoverlast te beperken. 

Chris Eeuwhorst benadrukt dat voor 
Nuenen integrale mobiliteitsoplossin-
gen van belang zijn. Met 21 betrokken 
gemeenten ligt dit moeilijk. De pro-
vincie moet hierin dan ook het voor-
touw nemen. Brabant is economisch 
belangrijk -aldus Bert Pauli- en zon-
der mobiliteit ben je nergens. “19 jaar 

zijn we bezig geweest met plannen en 
financiën om de bereikbaarheid te 
verbeteren en nu …..? Als er geen op-
lossing voor de ruit rond Eindhoven 
komt dan betekent dat nog meer ver-
keer op de A270 en op de Europalaan. 
En voordat verbreding van de A67 is 
gerealiseerd, moet er ook nog heel wat 
gebeuren”. Nuenen zelf en de activitei-
ten vanuit het Vincentre staan bij Bert 
Pauli al goed op het netvlies. Tijdens 
het Van Goghjaar zal hier nog meer 
dynamiek zijn. “Nuenen, het Mont-
martre van Brabant”, daar mogen we 
trots op zijn. En passant werd de heer 
Pauli naar de zelfstandigheid van Nue-
nen gevraagd. De provincie heeft de 
gemeenteraad om een heldere visie 
gevraagd, zo reageerde Bert Pauli, 
maar”: “Nuenen zal altijd Nuenen blij-
ven. De kracht van Brabant is ook ge-
baseerd op de kracht van Nuenen”. 



Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 

Nuenen Zuid
(omgeving Refelingse Erven)

En reserve bezorgers voor op de wachtlijst
of voor aankomende vakanties.
Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

Gratis Parkeren in Mierlo!Follow Us on Facebook!Gratis WiFiTM

Dorpsstraat 95 Mierlo   |   T 0492 66 11 00   |   info@lenssenmannenmode.nl   |   www.lenssenmannenmode.nl

OLALALENTE!

KOOP

ZONDAG

8 MRT
12.00 - 17.00

nieuw seizoen, nieuwe mode, nieuwe merken

 

STOP !  

 

STOP !  
BANDENWISSEL DAGEN 

 40 .00 € * 

Wissel + Opslag  
Bandenhotel Nuenen  

Autobedrijf vd Wildenberg 040-2831774 

u w  v e r t r o u w e n  w a a r d  s i n d s  1 9 8 1

Vincent van Goghstraat 145 Nuenen  T (040) 283 30 57  www.metselaarsmakelaardij.nl  Volg ons nieuwste aanbod op facebook

Bosrand 12 Lieshout
Aan de rand van het natuurgebied in de bossen gelegen uniek 
vrijstaand woonhuis met een grote garage/hobbyruimte en een 
afzonderlijke berging met cv ketel, bergruimte, aansluiting voor 
apparatuur en een groot vrij gelegen terras op het zuiden, grenzend 
aan de serre. Het woonhuis ligt op een perceel groot 935m².

•	 Inhoud:	710	m3
•	 Woonopp:	235	m2
•	 Bouwjaar:	1985
•	 Vraagprijs:		€	399.000,00	k.k.

verkocht

Het Steenen Huys 41 Nuenen
Fraai, goed onderhouden appartement met lift en berging in het souter-
rain. De woning is gesitueerd op de tweede etage (geen boven-buren) en 
heeft een balkon (zonzijde) met een schitterend uitzicht op het groen. Het 
kleinschalige appartementencomplex is zeer rustig gesitueerd in Nuenen-
Oost, op 5 fietsminuten van het centrum van Nuenen. 

•	 Inhoud:	280	m3
•	 Woonopp:	90	m2
•	 Bouwjaar:	1999
•	 Vraagprijs:	€	196.500,00	k.k.

verkocht

De Vlos 24b Nuenen
Twee onder een kapwoning gelegen in kindvriendelijke woon-
omgeving met tuin aan voor-, zij- en achterkant en vrij uitzicht aan 
de voorzijde.  De woning is gelegen op een steenworp afstand van 
diverse voorzieningen als kinderopvang, scholen, winkels alsmede 
het buitengebied van Nuenen.

•	 Inhoud:	545	m3
•	 Woonopp:	165	m2
•	 Bouwjaar:	1988
•	 Vraagprijs:	€	359.000,00	k.k.

verkocht

Park Luistruik fase 2a Nuenen
Wil jij ook wonen midden in het centrum van Nuenen maar dan nieuw? In Park Luistruik kan dat! Er zijn nog een paar woningen te koop en 
kopen = bouwen. Iets voor jou?  

Bel voor een afspraak 040 - 283 30 57
•	 Inhoud	vanaf:	520	m3
•	 Perceel	vanaf:	212	m2
•	 Vraagprijs	vanaf:	€	305.000,00	v.o.n.

Borchgreve 7 Nuenen
Landelijk doch midden in gewilde woonwijk Nuenen-Oost op een werkelijk 
unieke locatie gelegen vrijstaand geschakelde woning. De woning ligt op 
het einde van een autoluwe straat met een prachtig vrij uitzicht over het 
natuurgebied van de Hooidonkse beek en beschikt over o.a. een ruime 
L-vormige woonkamer met vloerverwarming en sfeervolle haard.

•	 Inhoud:	540	m3
•	 Woonopp:	167	m2
•	 Bouwjaar:	1995
•	 Vraagprijs:	€	395.000,00	k.k.

aanbod aanbod aanbod aanbod aanbod

Vrouwe Cecilialaan 48 Nuenen
Instapklare tweekapper met vrijstaande garage gelegen in een 
kindvriendelijke woonomgeving met diverse faciliteiten op 
loopafstand. Voorzien van een woon-/eetkamer met half open 
keuken, 3 slaapkamers en een badkamer. De zonnige achtertuin is 
vrij gelegen op het Zuid-oosten.

•	 Inhoud:	328	m3
•	 Woonopp:	107	m2
•	 Bouwjaar:	1985
•	 Vraagprijs:	€	249.000,00	k.k.

Jonker Rudolfhof 10 Nuenen
Tussenwoning gelegen in kindvriendelijke straat in Nuenen Oost 
voorzien van L-vormige woonkamer, open keuken, 4 slaapkamers en 
een stenen berging. De woning is aan de voorzijde gelegen aan een 
fietspad en aan de achterzijde aan een pleintje met parkeerplaatsen 
en een vrijstaande garage. 

•	 Inhoud:	303	m3
•	 Woonopp:	101	m2
•	 Bouwjaar:	1984
•	 Vraagprijs:	€	225.000,00	k.k.

Zuiderklamp	109	Nuenen
Ruime vrijstaande villa aan de achterkant gelegen aan een groene 
wal en voorzien van royale hal, ruime woonkamer, semi open 
keuken, bijkeuken en 4 slaapkamers. De villa is rustig gelegen op 
een groot perceel van 727 m2 in villapark Zuiderklamp nabij diverse 
scholen, voorzieningen en uitvalswegen.

•	 Inhoud:	650	m3
•	 Woonopp:	130	m2
•	 Bouwjaar:	1988
•	 Vraagprijs:	€	549.000,00	k.k.

Julianastraat 17 Nuenen
Grote uitgebouwde tweekapper met een royale woonkamer, open 
moderne keuken, bijkeuken, 3 slaapkamers, moderne badkamer, 
garage en privacy biedende achtertuin op het zuidwesten met 
zwembad. De woning is gelegen in het centrum van Nuenen en 
nabij het prachtige natuurgebied “Nuenens Broek”!

•	 Inhoud:	439	m3
•	 Woonopp:	144	m2
•	 Bouwjaar:	1958
•	 Vraagprijs:	€	335.000,00	k.k.
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Laura Derks:       
Een Nuenense topper?
Ieder jaar zijn er op het Summa College topperverkiezingen. Hoe gaaf is het 
nu om een Nuenense als Topper te hebben? Het is mogelijk. Laura Derks is 
in de running om Topper te worden. 

Een rol waar ze zichzelf al helemaal in 
ziet. In totaal zijn er 26 studenten die 
ervoor gekozen hebben om deel te ne-
men aan de Topperverkiezing. Eerst 
strijden ze om de schooltopper te 
worden en vervolgens maken ze kans 
om dé Topper van het Summa College 
te worden. Een jury stelt een Top 3 sa-
men van schooltoppers die doorgaan 
naar de finale. Deze vindt plaats tij-
dens the Night of the Spotlight op 
dinsdag 21 april.
Een topper is een ambassadeur van de 
school. Iemand die op persoonlijk of 
schoolgebied iets goeds gedaan heeft. 
Laura is genomineerd omdat ze enorm 
doorzettingsvermogen, talent en initi-
atief toont en vol voor haar opleiding 
en passie gaat. Ze weet haar passie 
(zingen) ook goed te combineren met 
haar stage want ze heeft met een me-
destudent een schoollied gescheven. 

Om te winnen heeft Laura stemmen 
nodig. Daarom Vraagt ze u om op haar 
te stemmen. Dit kan via www.summa-
sterren.nl u kunt hier bij Laura’s foto 
op ‘stem nu’ en breng uw stem uit.
Wanneer u dit lastig vindt maar toch 

wilt stemmen kunt u ook een berichtje 
sturen naar laura4topper@hotmail.
com. Dan vult laura voor u de stem in 
en hoeft u deze alleen nog maar te be-
vestigen op de mail. Stemmen kan tot 
en met 16 maart 12.00 uur.
Want een Nuenense topper, dat is 
toch top! 

Openbare CDA 
informatieavond over de 
Provinciale Statenverkiezingen
Over amper 14 dagen, woensdag 18 maart, mag u weer naar de stembus, 
ditmaal om de provinciale staten van Brabant en het bestuur van het Water-
schap De Dommel te kiezen. Het lijkt de ver van ons bed show, want zelden 
staat er iets in de krant over provinciale staten en de leden zijn nu niet echt 
bekende Nederlanders. Toch besluiten ze over belangrijke zaken, zoals de 
‘ruit’ rond Eindhoven, de Helmondweg terug naar 80 kilometer en Nuenen 
zelfstandig of toch maar opheffen? Het waterschap bepaalt hoeveel u betaalt 
voor droge voeten en u kiest het waterschapsbestuur.

Het CDA Nuenen wil graag de rol en 
taak van provinciale staten en van het 
waterschap beter onder de aandacht 
brengen. Daarom organiseert het 
CDA Nuenen op maandag 9 maart 
een openbare informatieavond in de 
Dorpswerkplaats aan het Park. Vanaf 
20.30 uur bent u van harte welkom. 
Lex Huibers, bestuurder van het wa-
terschap, en Kees de Heer, kandidaat 

voor provinciale staten, zullen elk een 
korte inleiding houden. Daarna kunt u 
naar hartenlust met hen en de andere 
aanwezigen in discussie. 
Het CDA hoopt met deze informatie-
avond meer belangstelling te wekken 
voor deze verkiezingen. Ze zijn be-
langrijk omdat de verkiezingsuitslag 
ook bepalend is voor de samenstelling 
van de Eerste Kamer.

Van Gogh monument krijgt 
gouden zon
Door Elwien Bibbe

Het viel hun op dat de zon op het Van Gogh monument op de Berg bij de lin-
deboom niet meer straalde. En daar wilden Okke en Geert Weerstand wel iets 
aan doen. Afgelopen maandag bekleedden de beide kunstenaars het zonnetje 
in het Van Gogh monument met bladgoud. Zondag beleefde het Vincentre de 
laatste expositie dag van Geert en Okke, beiden grote bewonderaars van Van 
Gogh. Okke maakt bronzen beelden en Geert  mozaïeken. En dit was een 
leuke manier om afscheid te nemen van Nuenen en het Vincentre.

Het Van Gogh monument is gemaakt 
door de Amsterdamse stadsbeeldhou-
wer Hildo Krop ter gelegenheid van de 
40e sterfdag van de grote schilder. Een 
aantal kunstenaars waaronder Mon-
driaan en Berlage vonden dat het tijd 

werd, dat er ergens in Nederland als 
herinnering aan de schilder een mo-
nument neergezet zou worden. Het in 
1929 opgerichte Vincent van Gogh 
Comité koos toen voor Nuenen, om-
dat hij hier zijn ontroerendste en 

SP Nuenen
Uitnodiging 
bijeenkomst 
over de 
huurverhogingen
De huurprijzen lopen steeds meer 
huurders over de schoenen. In twee 
jaar tijd zijn de huren gemiddeld met 
ruim 9% gestegen. Dit is een recht-
streeks gevolg van het kabinetsbeleid. 
Volgens de SP. De VVD/PvdA regering 
heeft met steun van D66, ChristenUnie 
en SGP de woningcorporaties opgeza-
deld met een ‘verhuurderheffing’ om 
de staatskas zo met 1,7 miljard te vul-
len. Veel woningcorporaties kunnen 
niet veel anders dan deze gigantische 
aderlating voor de sociale huursector 
op de huurders verhalen. U betaalt dus 
ook dit jaar weer een huurverhoging 
van 2,5 tot 5%. Mogelijk gaan de per-
centages volgend jaar zelfs nog verder 
omhoog! De SP wil druk uitoefenen op 
de woningbouwverenigingen in Nue-
nen om de verhoging zo beperkt moge-
lijk te houden. Om hierover met elkaar 
te spreken en om goede informatie te 
krijgen over wat er per 1 juli as. dreigt 
te gebeuren, maar ook om te kijken hoe 
we ons teweer kunnen stellen tegen 
deze niet ophoudende huurexplosie, 
nodigt de SP u van harte uit voor een 
openbare bijeenkomst op 16 maart om 
19.30 uur in de Dorpswerkplaats,  Park 
63b in Nuenen.

meest schrijnende doek, de Aardap-
peleters heeft gemaakt.
De gemeente Nuenen droeg met 50 
gulden bij aan het monument en maak-
te daarbij de volgende overweging: 
“Overwegende, dat het huldigen van 
den kunstenaar uiteindelijk in zich sluit 
het huldigen van den Maker van al het 
geschapenen, die ook aan den kunste-
naar zijn gaven schonk, besluit: of-
schoon de raad het met de levens- en 
wereldbeschouwing, die door Van 
Gogh als mens is gehuldigd niet kan 
sympathiseren, op grond van boven-
vermelde overwegingen zijn medewer-
king te verlenen en daarvoor fl. 50,00 
toe te kennen. Het monument werd op 
30 juli 1932 onthuld in het bijzijn van 
Vincents zus Elisabeth Duquesne-van 
Gogh. De bekende excentrieke dokter 
Wiegersma uit Deurne hield een toe-
spraak.

Cursusaanbod    
LEVgroep
Cursus opvoeden
De Triple P cursus Positief Opvoeden van tieners bestaat uit 5 bijeenkomsten 
met een groep van 10 tot 12 ouders. De eerste vijf groepssessies duren 2 tot 2,5 
uur. Tijdens de sessies leren ouders over de basisprincipes en opvoedstrategieën 
van Triple P door middel van observatie, groepsdiscussie, zelf oefenen d.m.v. rol-
lenspelen en het geven en krijgen van feedback. 
Start: dinsdag 12 mei, 19 mei, 26 mei, 2 juni en 9 juni. In overleg daarna 2 belaf-
spraken. Tijdstip: 19.00-21.00/21.30 uur. Aanmelden bij Liesbeth Schobers, lies-
beth.schobers@levgroep.nl en Desiree de Greef, desiree.degreef@levgroep.nl of 
bellen met het CMD Nuenen 040-2831675. De intakegesprekken zullen in april-
mei plaats vinden. De kosten voor de cursus bedragen € 45,-. Dit betreft enkel 
het materiaal.

Budgetcursus
In april zal er (weer) een Budgetcursus ‘Omgaan met geld’ starten. De cursus 
omvat vier bijeenkomsten van ieder 1.5 uur. Wij vragen een borg van € 15,-, die 
deelnemers terug krijgen als zij alle cursusavonden heeft gevolgd. Aanbod komt 
onder andere het gebruik maken van een kasboek, inkomsten en uitgaven in ba-
lans, schulden voorkomen en verleidingen weerstaan, verzekeren, sparen en le-
nen, geld en relatie, het kind en zijn/haar geld. De cursusdata zijn 2, 9, 16 en 23 
april van 19.00 tot 20.30 uur. De locatie is nog nader te bepalen. Informatie en 
aanmelden bij Desiree de Greef, desiree.degreef@levgroep.nl 
Voorafgaand aan de cursus zal er met de deelnemer een kort gesprek gevoerd 
worden omtrent de wederzijdse verwachtingen ten aanzien van de cursus.

Gratis workshops voor vrijwilligers en actieve burgers. 
In maart en april biedt LEVgroep een aantal gratis workshops aan. 
  3 maart - Hoe zet je Facebook in voor je organisatie? 
12 maart - Maak werk van je CV 
26 maart - Maak werk van je sollicitatiebrief 
30 maart - Vacatures schrijven 
  2 april    - Van plan naar poen = fondsenwerving 

Voor meer informatie: www.levgroep.nl/lerenmetlev of mail naar vrijwilligers-
werkhelmond@levgroep.nl, tel. 0492-598989.

Projectweek en Kijkavond 
Brede school De Dassenburcht
Maandag 2 maart was de feestelijke opening van de projectweek van het 
verkeer van basisschool De Dassenburcht, Kidssociety Erica en peuter-
speelzaal ‘t Kwetternest. 

Na een verkeersrap, die heel stoer 
was, maar waarvan je ook veel kunt 
leren, kwam een gastspreker. Dit was 
een echte politieagent. Hij vertelde 
over de veiligheid in het verkeer en 
vooral over de verkeerssituatie rond-
om de school. Daarna was er voor de 
kinderen de mogelijkheid om vragen 
te stellen. Vragen als: “Kan een agent 
ook een bekeuring krijgen? “ en 
“Waarom moet je links-rechts-links 
kijken bij het oversteken?” werden be-
antwoord. De opening werd afgeslo-
ten met een officieel startsein voor de 
projectweek, door het doorknippen 

van een verkeerslint door de politie-
agent.
Tot en met donderdag 12 maart, zal er 
op de hele Brede school gewerkt wor-
den rondom het thema “Veilig in het 
verkeer.” Er worden o.a. veilige voer-
tuigen geknutseld, excursies gedaan 
en lessen gegeven over dit thema.

Kijkavond
Donderdag 12 maart van 18.30-19.30 
uur is iedereen van harte welkom een 
kijkje te nemen tijdens de kijkavond 
op de hele Brede school. 
www.dedassenburcht.nl

Ingezonden brieven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 

kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Woningmarkt in beweging
Wekelijks lees ik met belangstelling in Rond de Linde de rubriek van Pieter van 
Santvoort die ook wekelijks zijn eigen poging doet om de woningmarkt te stimule-
ren. Begrijpelijk en natuurlijk ook wel de taak van makelaar Pieter.
Graag wil ik toch even reageren op zijn rubriek van afgelopen week. Pieter spreekt 
zijn verdriet uit over de strenge regels die de overheid heeft opgelegd voor het ko-
pen van een huis. Ik ben echter blij met die strenge regels die er mede voor zorgen 
dat de huizenprijzen niet opnieuw gaan stijgen tot ‘zeepbelniveau’. Daarmee blij-
ven woningen op een normaal prijsniveau en ook bereikbaar voor starters. 
Pieter praat ook over netto woonlasten en vergelijkt met huren. In mijn ogen is 
‘netto woonlasten’ in vergelijking met huren een misleidend begrip omdat er bij 
deze netto woonlasten weer de extra eigenaars-kosten komen van woningonder-
houd, verzekering en OZB.
Uiteindelijk zal de woningmarkt weer normaliseren, prijzen op een acceptabel 
niveau blijven en zullen de transacties, fijn voor Pieter, ook weer toenemen.

Johan Pullens, Meidoornstraat 5 Nuenen.

Griezelige 
spooktocht
Op vrijdag 13 maart organiseert het 
jongerenwerk van Stichting LEVgroep 
in samenwerking met scouting Ru-
dyard Kipling een griezelige spook-
tocht!

Ben jij tussen de 10 en 12 jaar, woon je 
in Nuenen en ben jij niet bang in een 
donker bos?! Geef je dan snel op! Deel-
name is helemaal GRATIS!! Aanmel-
den kan bij bjorn.pinsel@levgroep.nl 
én esther.willemse@levgroep.nl. 
LET OP! Inschrijven vóór woensdag 
11 maart. 

Tijdstip: 19.30 - 22.30 uur (overige in-
formatie volgt na inschrijving).

Durf jij het aan?! 
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Halfvastenspektakel in Gerwen
zaterdag 7 en zondag 8 maart 

Zondag 8 maart 2015
Ringsteken voor kinderen/jeugd 12.00 tot 14.00 uur

Ringsteken vanaf IJslanders
Ringsteken voor prinsen- en volwassenenteams 14.00 tot 16.30 uur

NIEUW! 

Goede doelen-veiling
Veiling van goederen en diensten

7 maart  ’s avonds in De Stam
8 maart  na prijsuitreiking ringsteken

Opbrengst voor twee goede doelen:
 Zorgboerderij De Krakenburg
 Werkgroep Leefbaarheid Gerwen

Inschrijven vooraf: 

www.cvdestemkes.nl
Gratis toegang voor publiek

Halfvastenspektakel start muzikaal
zaterdagavond vanaf 20.30 uur
DJ Angelo en zanger Mark Elbers

Café De Stam, 
Gerwenseweg 38 Gerwen

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.

TE KOOP AANGEBODEN: VESPA LX50
€ 2250,- • Bouwjaar okt. 2012 • Km. stand 14980

Extra: Windscherm • Valbeugel • Bagagerek • Zwaar slot 

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

De bruisende zaterdag:
iedere 1e zaterdag van de maand

ZATERDAG 7 MAART

WinkelhartvanNuenen
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Art in Listening 
zondagmorgenconcert 
De School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit te Eindhoven organi-
seert in samenwerking met theater Het Klooster zondagmorgen koffiecon-
certen in de reeks ‘Art in Listening’. Op 22 maart is er weer een Art in Liste-
ning zondagmorgenconcert met de The Young Musicians Academy in Het 
Klooster te Nuenen.

Het programma: 
10.30 uur: bezoekers worden gastvrij ontvangen met een kopje koffie of thee
11.00 uur: aanvang concert 
11.45 uur: pauze
12.00 uur vervolg van concert
12.30 uur einde concert

Kaartverkoop:
Theater Het Klooster Nuenen, Park 1 5671 GA Nuenen, maandag t/m vrijdag 
13.30-17.00 uur. Telefonische reservering: 040 284 33 99, Reserveren via www.
hetklooster.org is ook mogelijk. Kosten: slechts € 9,- p.p + € 0,50 administratie-
kosten. Kinderen tot 18 jaar gratis (kinderen tot 12 jaar onder begeleiding van 
een volwassene). www.artinlistening.nl, www.hetklooster.org

Heemkundekring Lieshout 
vertoont film     
‘Het slot van de Spiritijnen’
Op donderdag 12 maart laat de Heemkundekring van Lieshout/Mariahout 
een film zien over het kasteel-klooster van de paters van de H. Geest (Spiri-
tijnen) te Gemert. Nelleke Dinnissen, Paul van Laere en waarschijnlijk ook 
enkele paters laten Het Kloosterleven zien in het kasteel-klooster: ‘Het Slot 
van de Spiritijnen’. De avond begint om 20.00 uur in zaal ‘De Koekoek’. De 
toegang is gratis. 

Beestenbende
Schildpad zoekt 
een huis
In navolging op het succes van de af-
gelopen jaren, zal de Philips Harmonie 
(met ook Nuenense muzikanten) weer 
een concert verzorgen voor de hele fa-
milie. Dit concert zullen allerlei grap-
pige en ontroerende beesten in de mu-
ziek verschijnen. Speciaal voor dit 
concert is een kinderboek uitgegeven 
‘Schildpad zoekt een huis’ dat door 
Anke Kuypers is verzonnen en dat op 
muziek is gezet door haar broer Mark 
Kuypers. De Philips Harmonie onder 
leiding van haar beestachtig goede di-
rigent Matty Cilissen gaat er op zon-
dag 15 maart een beestenbende van 
maken in Theater de Schalm te Veld-
hoven (14.30 uur).
Kaarten zijn verkrijgbaar via Theater De 
Schalm in Veldhoven: www.deschalm.
com. De entree bedraagt voor volwasse-
nen € 15,- en de entreeprijs voor kinde-
ren is € 7,50. philipsharmonie.nl

Boekenweek: 
ontmoeting met 
schrijver Alex 
Boogers in Literair 
café Dommeldal

Zondag 15 maart, in de Boekenweek, 
is schrijver Alex Boogers de één na 
laatste seizoensgast van het Literair 
café Dommeldal, in de mooie Kasteel-
hoeve in Geldrop. Vaste bezoekers van 
het Literair Café: moeten weten dat de 
aanvangstijd deze middag anders is 
dan gewoonlijk: namelijk 14.45 uur! En 
jongeren moeten weten dat de toegang 
voor hen extra goedkoop is: € 2,50. 
Kaartjes zijn te koop bij Boekhandel 
van Grinsven, Geldrop en bij Biblio-
theek Dommeldal, vestiging Geldrop.

Kinderkledingbeurs 
voor zomerkleding 
door Midako
Op woensdag 1 april zal er door korf-
balvereniging Midako weer een (zo-
mer)kinderkledingbeurs georganiseerd 
worden in Party Centrum Den Heuvel, 
gelegen aan Heuvel 2 te Mierlo.
Het gaat om kleding voor baby, kleu-
ter en jeugd maat 74 t/m maat 164. 
U kunt de kleding van maandag 23 fe-
bruari t/m vrijdag 20 maart (uiterlijk 
17.00 uur) op afspraak inleveren bij 
onderstaande personen:
Moniek Houtsma, Mulderhuis 15, tel. 
667272.
Anja Janssen, Heer van Scherpenzeel-
weg 5, tel. 06-81007490.
Toos Beks, Heer van Rodestraat 77, 
tel. 663121.
Lisette Sanders, Kapelweg 34, tel. 06-
12011196.
Verder kunt u op woensdag 4 maart 
(11.00 -14.00 uur) en zaterdag 7 maart, 
woensdag 11 maart en zaterdag 14 
maart tussen 10.30-15.00 uur zonder 
afspraak terecht op Industrieweg 4 te 
Mierlo. www.midako.nl

Nelleke Dinnissen en Paul van Laere 
volgden een jaar lang de Spiritijnen 
(Paters van de H. Geest) in Gemert 
en voerden talloze gesprekken met 
hen. Het leverde 136 uur film op, 
waaruit een film van 85 minuten is 
gedestilleerd. De film toont hoe de 
paters en broeders van de H. Geest in 
het leven staan, wat hen beweegt en 
heeft gemotiveerd. In de film zijn ze 
openhartig, hartverwarmend, aan-
grijpend en diepmenselijk. Leken, 
ook niet-kerkelijke, zullen een sterk 
genuanceerd beeld krijgen van het 
leven van de paters en broeders, 
maar ook van hen die later een ande-
re keuze maakten. De film vertoont 
ook veel vieringen: naast ‘gewone’ 
vieringen, uitvaarten, jubilea, een 
Aswoensdagviering, maar ook hoe in 
het kasteel werd stilgestaan bij de 
jaarwisseling. 

De titel verwijst niet alleen naar het kas-
teel, maar ook naar het einde van het 
verblijf van de Spiritijnen. Bijna een 
eeuw was het kasteel in Gemert de thuis-
haven van de Congregatie van de Heilige 
Geest. Vanaf hier vertrokken honderden 
jonge missionarissen naar Afrika en Bra-
zilië. De meesten keerden na hun tro-
penjaren weer terug op het oude nest. De 
laatste zeventien bewoners vormen een 
unieke generatie. Ze stonden midden in 
de geloofsomwentelingen van de jaren 
zestig en gaven hun werk als missionaris 
nieuwe invulling, met grote aandacht 
voor de sociale en economische ontwik-
keling van de gemeenschap.
De film ‘Het Slot van de Spiritijnen’ 
geeft een indringend beeld van deze 
erflaters, van Het Kloosterleven en 
van hun werk in de missie, van hun 
laatste jaar op het kasteel in Gemert 
en van de pijn van het vertrek. Na af-
loop geven de filmmakers en mogelijk 
ook paters een nadere toelichting en 
kunnen vragen worden gesteld. Zie 
verder www.hofvanliessent.nl

Lezing over wilde- en andere 
bijen bij IVN Nuenen
Op maandagavond 9 maart organiseert IVN Nuenen een lezing over wilde 
bijen. Met wilde bijen worden geen verwilderde honingbijen bedoeld. Naast 
de honingbij, die we associëren met imkers en bijenkasten, kent de Neder-
landse natuur ook nog 355 in het wild levende bijensoorten. Aanvang: 20.00 
uur IVN-ruimte in Het Klooster. Er is ruimte voor maximaal 50 personen. 
Info: 040-2421423.

Hommels zijn de meest in het oog 
springende wilde bijen, maar maken 
minder dan 10 procent van het totale 
aantal inheemse bijensoorten in Ne-
derland uit. De meeste soorten zijn 
klein en onopvallend in gedrag en 
kleur, leven relatief kort en vliegen 
snel. Vaak leven ze solitair en zijn dus 
ieder verantwoordelijk voor hun eigen 
broedsucces, het voortbrengen van 
nageslacht. Elk vrouwtje legt haar ei-
gen nestruimten aan, bevoorraadt die 
met stuifmeel en nectar en legt eitjes. 
Daarnaast zijn er nog een groot aantal 
koekoeksbijen, zij maken zelf geen 
nest zoals de koekoek onder de vogels.
In ons land komen op dit moment 355 
bijensoorten voor, in Midden-Europa 
ruim 700, mondiaal zijn er ver over de 
16.000 bekend en beschreven. Er wor-
den nog steeds nieuwe soorten ontdekt 
en waarschijnlijk zijn er ver over de 
20.000 bijensoorten. Bijen zijn vermoe-
delijk tijdens de Krijtperiode, ongeveer 
100 miljoen jaar geleden, geëvalueerd 
uit graafwespachtige voorouders. Met 
het opgeven van het roofgedrag naar 
het verzamelen van stuifmeel en nectar, 
dus bloembezoek en de ontwikkeling 

en evolutie van bloemplanten, is er een 
nauwe relatie ontstaan. Die ontwikke-
ling is indrukwekkend en wordt geken-
merkt door een enorme soortenrijk-
dom van enerzijds bloemplanten en 
anderzijds bijen die de voornaamste 
bestuivers zijn. Veruit de meeste van 
alle 250.000 bloemplanten worden 
door bijen bestoven.
Het is de hoogste tijd dat er meer be-
kend wordt onder een groter publiek, 
want het gaat niet goed met deze groep 
insecten. Veel soorten worden bedreigd 
met uitsterven en veel soorten verto-
nen een steeds meer versnipperd are-
aal. Het zijn juist de inheemse bijen die 
een enorm groot aandeel hebben in de 
bestuiving van cultuur- en wilde plan-
ten. Het ecologisch belang van wilde 
bijen en honingbijen is niet te onder-
schatten. Er zijn tal van bloemplanten 
die een directe of indirecte relatie heb-
ben met een bepaalde bijensoort, daar-
om hebben ze een signaal- en indica-
torfunctie. Bijen zijn zeer interessante 
insecten door hun biologie, nestbouw, 
foerageergedrag [bestuiving!] en broed-
zorg. Hierop zal tijdens de lezing d.m.v. 
macrofoto’s nader worden ingegaan.

Voorjaarspresentatie 
Showkorps O&V 
Eens in de twee jaar presenteert Showkorps O&V | Nuenen zich in Theater 
Het Klooster met de volledige vereniging. Dit jaar zal deze middag plaats-
vinden op zondag 8 maart om 14.00 uur. 

Tijdens de voorjaarspresentatie ko-
men alle facetten van de vereniging 
aan bod, van de samenspelgroep tot 
het volledige korps met majorette pe-
loton. Ook de Music Kids die een jaar 
gratis kennis komen maken met mu-
ziek zullen laten zien wat ze kunnen.
De voorjaarspresentatie geeft de leden 
van het showkorps de kans om aan u 
te laten zien en horen wat ze buiten 
hun spetterende showoptredens nog 
meer in hun mars hebben. Zo zal ook 
de twirlgroep van het korps optreden 
en het korps zal naast de bekende 

nummers ook een aantal nieuwe wer-
ken ten gehore brengen.
Om de vereniging te ondersteunen 
zullen er, tussen de optredens door, lo-
ten van de VriendenLoterij te koop 
zijn. Als deelnemer van de Vrienden-
Loterij maakt u niet alleen kans op ge-
weldige prijzen, u steunt ook nog eens 
Showkorps O&V | Nuenen. De helft 
van de lotprijs gaat namelijk direct 
naar de clubkas van de vereniging. We 
hopen u in Het Klooster te zien op 8 
maart om 14.00.
www.showkorpsov.nl

Jantje Beton 
Collecte van    
9 t/m 14 maart
Van 9 tot en met 14 maart komen 
44.000 collectanten van honderden 
jeugdorganisaties zoals scoutinggroe-
pen, speeltuinverenigingen, buurtcen-
tra en sportclubs in actie voor (buiten)
spelen in de eigen buurt. En dat is no-
dig want een op de vijf kinderen speelt 
niet of slechts een keer per week bui-
ten, terwijl dit juist essentieel is voor 
een gezonde lichamelijke, mentale en 
sociale ontwikkeling van elk kind. 

Collecte voor gedeeld geluk
Collecteren voor Jantje Beton levert ge-
deeld geluk op: de ene helft van de col-
lecteopbrengst besteden de verenigin-
gen zelf ten behoeve van speelplezier 
voor hun jeugdleden, zoals met de aan-
schaf van speelmaterialen of de organi-
satie van zomerkampen en sportdemon-
straties. De andere helft van de opbrengst 
besteedt Jantje Beton aan speelprojecten 
in het land voor kinderen die het hard 
nodig hebben. Samen met deze kinderen 
maakt Jantje Beton een vuist voor de ver-
betering van de verarmde speelmogelijk-
heden in hun eigen buurt. 

Geef aan de collectant
Jantje Beton zoekt naar oplossingen 
zodat kinderen in Nederland wel lek-
ker kunnen buitenspelen in hun eigen 
buurt. Honderden jeugdclubs helpen 
hier ook dit jaar weer aan mee. Hier is 
geld voor nodig: geef aan de collec-
tant. Deelnemende clubs vindt u op 
www.jantjebeton.nl/collecte 
www.jantjebeton.nl

Wijkraad Eeneind vraagt om onder-
tunneling van spoorwegovergang  
Collse Hoefdijk
Door Gerrit van Ginkel

In een brief aan het College van B&W vraagt de wijkraad Eeneind om maat-
regelen bij de situatie bij de spoorwegovergang Collse Hoefdijk.
Nu al ontstaan er regelmatig files op de doorgaande verbinding met Geldrop 
en Nuenen-centrum en de verbinding met de A270.

Vooral de intensivering van het goe-
derenvervoer op de drukke Brabant-
route baart de Wijkraad en de bewo-
ners grote zorgen. Doordat de 
Betuweroute voor langere tijd niet ge-
bruikt gaat worden, wordt een verho-
ging van 300% verwacht van de goede-
renstroom gedurende een week van 
de maand. Dit zal tot gevolg hebben 
dat de files door de gesloten overweg-
bomen nog langer worden dan dat ze 
nu al zijn.

De wijkraad pleit voor een tunnel on-
der de spoorwegovergang en wijst in 
hun ongevraagd advies naar Helmond 

waar voor verschillende projecten 
75% subsidie is binnengehaald.

Voor de financiering van deze oplos-
sing stelt het programma LVO (Lande-
lijk Verbeterprogramma Overwegen) 
een subsidie van 50% ter beschikking. 
Daarnaast heeft de provincie aangege-
ven hiervoor 25% extra middelen be-
schikbaar te willen stellen, zodat in to-
taal 75% subsidie verkregen kan worden 
voor dit project. Daarnaast zal ook de 
oversteek van het snelle fietspad Eind-
hoven-Helmond een stuk veiliger 
worden als het verkeer door de tunnel 
de overweg omzeilt.
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LINDEBLAADJES

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Tevens verkoop van AEG, 
Siemens, Miele en Beko. 
Zowel vrijstaand als inbouw. 
Voor aanbiedingen zie www.
adivitswasdroogkoelspec-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.

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.

(MEDISCH) PEDICURE 
Anouk van Dijkhuizen. Ge-
specialiseerd in reumati-
sche en diabetische voeten. 
Bel voor een afspraak 040-
2834576.

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.

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

ZONDAG 15  MRT. 
GROTE SPIRITUELE 
BEURS 11.00 - 17.00 uur, 4 
gratis lezingen, 1e 11.30 uur. 
No-nosland, Irislaan 7 Leen-
de. Entree € 5,- kortingsbon 
op www.stichting-deva.nl

C L E A N  S E R V I C E 
NUENEN - Gevelreiniging 
- Schoorsteenrenovatie - 
Voegwerken - Impregneren. 
VRIJBLIJVENDE OFFERTE 
06-23703691 / 040-2832957.

HOEKBANKEN MET 
UITGEBREIDE MOGELIJKHEDEN

MASSIEF HOUTEN MEUBELEN.

OOK OP MAAT.

KARPETTEN / OOK OP MAAT.

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTERMaandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

Zondag 8 maart geopend 
11.00 - 17.00 uur

NU 20% korting op alle Auping matrassen

WONEN   SLAPEN   ZITTEN   MEUBELEN   VLOERBEDEKKING   RAAMDECORATIE

MEER DAN 100 
RELAXFAUTEUILS 
IN DE WINKEL

4e NL Label 
aluminium of houten 
jaloezie GRATIS

Bonaparte Vintage 
15% KORTING

Desso Airmaster 
15% KORTING

ICT-er met de VUT helpt 
graag met uw: Draadloos 
internet; computer ver-
snellen/opschonen; Win-
dows 7/8, Ipad, E-mail, 
virusscan installeren. 040-
2952567 / 06-23854915.

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

Witgoedapparaten met lichte 
transportschade. Witgoed-
specialist Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop (naast DAF), tel. 040-
2802390.

Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect? Van de 
Weijer, De Hooge Akker 29, 
Geldrop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

Wasmachine, koelkast, vaat-
wasser defect? Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

8 MAART VLOOIEN-
MARKT  Spor tha l  de 
Tempel. Henegouwelaan 2 
Eindhoven. 80 kramen vol! 
9.00-16.00 uur. € 2 p.p.  06-
20299824.

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur

en. 13.00-17.00 uur

  Berg 28
  5671 CC Nuenen
  WWW.PAULVANDERVELDEN.NL   Tel. (040) 283 5252

RUIM
30 JAAR
ERVARING

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg
Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

De vrijwilligers bieden praktische hulp en ondersteuning aan 
de zieke en de naastbetrokkene(n).

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is 
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 12 45 89 61.

Aanvraag voor zorg aan mensen met dementie 
en/of een lichamelijke beperking: 

Geldrop/Mierlo: Loket Zorg, tel. 14040.
Nuenen: Servicepunt welzijn, wonen en zorg, 040-2831675

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij ons te komen werken
neem dan contact op met een van onze coördinatoren.

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

Adri Raaijmakers
Osteopaat D.O. - M.R.O.

Praktijk Nuenen
Weverstraat 16, 5671 AD Nuenen
T. 040-2913 907, M. 0655 713 664

Praktijk Horst
Hoofdstraat 24a, 5961 EZ Horst

T. 077-3986 818

Praktijk Son & Breugel
Thermaelaan 2 5691 PM

T. 0499-476383

E. aad.raaijmakers@online.nl
I. www.raaijmakers-osteopathie.nl
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Weverstraat 16, Nuenen | Tel 040-2913 907 
www.raaijmakers-osteopathie.nl

DE RUG EN 
NEKSPECIALIST

PERSONEEL GEVRAAGD: 
Ervaren magazijnmedewer-
ker  v.a. 65 jaar, die nog graag 
actief bezig wil zijn, (op ba-
sis van nuluren-contract voor 
bepaalde tijd) magazijnwerk-
zaamheden in Nuenen wil 
verrichten. Goed om kunnen 
gaan met computer is een 
vereiste. Voorkeur gaat uit 
naar iemand die onmiddel-
lijk kan beginnen, woonach-
tig is in Nuenen en ook rijbe-
wijs B-E heeft. Voor inlichtin-
gen: tel. 040 -7600311 (of 06-
50295559). WARRINK COMPUTER 

SERVICE Bij problemen 
of advies op maat. Wij ko-
men bij u thuis. Bel: 06-
40947823 of mail: info@
warrinkcomputerservice.nl

Voor versterking van ons team zijn we
 op zoek naar een:

BALIEMEDEWERKSTER

Uw profiel:
•	 Integer,	accuraat	en	patiëntvriendelijk
•	 Zelfstandig	kunnen	functioneren
•	 Cijfermatig	inzicht
•	 Kennis	van	automatisering
•	 50+	zijn	van	harte	uitgenodigd	om	te
	 solliciteren.

Is	dat	uw	baan?	Richt	dan	een	handge-
schreven	sollicitatiebrief	met	uw	CV	naar:
Tandartspraktijk Popescu
De	Doorn	40,	5673	LN	NUENEN
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Bomen worden gerooid aan de Europalaan 
ten behoeve van o.a. de nieuwe busbaan. 
(Foto Peter Coppens)

Ingezonden brieven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 

kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Uitzendingen LON-TV
Vanaf zondag 8 maart NIEUW op LON-TV:
•	 Verkiezingen	voor	de	Provinciale	Staten:	de	twee	Nuenense	kandidaten	

Deven	de	Jong	(PvdA)	en	Chris	Eeuwhorst	(VVD)	over	hun	ambitie	en	
motivatie.	Ook	aandacht	voor	het	bezoek	van	gedeputeerde	Bert	Pauli	
(VVD)	in	het	kader	van	deze	verkiezingen.	De	Nuenense	verkeersknel-
punten	stonden	hierin	centraal.

•	 Tegelijkertijd	met	de	Provinciale	Statenverkiezingen	worden	de	Water-
schapsverkiezingen	gehouden.	Interviews	met	Aaltje	Schouten	(PvdA),	
Johan	Verbruggen	 (VVD)	en	Cees	Meijvis	 (CDA),	alle	drie	 in	de	 race	
voor	een	bestuursfunctie	bij	Waterschap	De	Dommel.

•	 Nuenenaar	Ed	Verschuren,	30	jaar	dirigent	van	Eindhovense	Koorver-
eniging	De	Toonkunst.

•	 Biografie	van	een	Dorp:	Een	stukske	Gerwen.	Gerwenseweg	6,	huis	Hui-
bers	en	Gerwenseweg	19,	Café	Halfweg.

De	tv-uitzending	vindt	dagelijks	plaats	om	11.00,	14.00,	17.00,	19.00,	21.00	
en	23.00	en	01.00	uur.	Ook	is	het	programma	te	volgen	via	de	livestream	op	
www.omroepnuenen.nl.	Tevens	vindt	u	op	deze	site	actuele	nieuwsberich-
ten	en	kunt	u	oude	filmpjes	terugkijken.	

Raadsvergadering live op TV:
De	extra	raadsvergadering	van	donderdag	5	maart	wordt	rechtstreeks	uitge-
zonden	vanuit	de	Raadszaal	in	Het	Klooster.	Aanvang:	19.30	uur.	Het	onder-
werp	is:	Vaststellen	Bestemmingsplan	Europalaan/HOV2.
Eerdere	raadsvergaderingen	kunt	u	 terugkijken	via	de	website	van	de	ge-
meente	Nuenen:	www.nuenen.nl/UitzendingenRaad.

Via welke tv-kanalen is LON te ontvangen?
Op	de	volgende	zenders	en	frequenties	wordt	het	signaal	van	de	LON	door-
gegeven:
UPC	analoog	 	 	 frequentie	256.00	MHz,	kanaal	S14+
Ons	BrabantNet	analoog	 	 frequentie	792	MHz, kanaal	39
Ons	BrabantNet	Nuenen	HD	 frequentie	DVB-C	44,	kanaal	61+
Ons	BrabantNet	Nuenen	IPTV	 Animo	set-up	box,	 kanaal	2009

Heeft u een idee of een tip voor een reportage? 
Wij	horen	graag	van	u!	Onze	studio	in	Het	Klooster	is	dagelijks	geopend	van	
10.00	tot	12.00	uur.	Loopt	u	gerust	even	binnen.	Of	stuur	een	e-mail	naar:	
tv@omroepnuenen.nl

Ervaar een andere kijk op uzelf…
Magda	Witsiers	verzorgt	zondag	8	maart	een	lezing	in	Wijkcentrum	Westwijzer	
Cortenbachstraat	70	 in	Helmond.	Magda	spreekt	op	deze	middag	namens	de	
Leraren	van	de	Wereld	van	de	Wijsheid.	Zij	nodigen	u	uit,	om	eens	op	een	an-
dere	manier	naar	uw	leven	te	gaan	kijken,	om	op	ontdekkingsreis	te	gaan.	
Zij	beginnen	met	het	doorgeven	van	een	inleidend	symbolisch	beeld,	dat	aan-
sluit	bij	wat	er	onder	de	aanwezige	bezoekers	leeft.	Hierdoor	is	het	onderwerp	
niet	van	tevoren	bekend.	Daarna	geven	zij	hier	uitleg	over	en	is	het	de	bedoeling,	
dat	iedereen	dit	beeld	met	betrekking	tot	zijn	eigen	situatie	gaat	bekijken.	Na	de	
pauze	krijgt	u	de	gelegenheid	om	hierover	vragen	te	stellen	en	helpen	zij	u	op	
weg	met	hun	kijk	hierop.	
Er	staat	een	mand	voor	een	vrijwillige	bijdrage.	Aanvang	14.00	uur.	Zaal	open	
13.30	uur.	Voor	meer	informatie	en	agenda:	www.wereldvandewijsheid.nl 

Wandeling landgoed 
Eyckenlust
Op	zondag	8	maart	is	er	van	10.00	tot	
12.00	uur	een	wandeling	door	het	fas-
cinerende	 oude	 landgoed	 Eyckenlust	
te	Beek	en	Donk.	Deze	keer	zal	er	aan	
de	geschiedenis	van	dit	wonderschone	
landgoed	nog	meer	aandacht	worden	
besteed	als	anders,	omdat	het	IVN	sa-
men	met	de	heemkundekring	de	Lan-
ge	Vonder	de	wandeling	gaat	houden.	
Vanuit	 verschillende	 hoeken	 heeft	
men	een	prachtig	uitzicht	op	de	oude	
gebouwen	van	het	landgoed.	Ook	is	er	
’n	prachtig	gezicht	op	de	groene	long	
van	het	 centrum	 van	Beek	 en	Donk.	
De	 waarde	 van	 het	 landgoed	 wordt	
aanzienlijk	 verhoogd,	 omdat	 deze	
groene	long	onbebouwd	is	gebleven.
Tegen	de	achtergrond	van	eeuwenou-
de	gebouwen	is	een	wandeling	in	Eyc-
kenlust	altijd	een	bijzondere	ervaring.	
Iedereen	die	het	schitterende,	rijk	ge-
illustreerde,	boek	van	Frans	Leenders	
over	Eyckenlust	heeft	gelezen,	is	op	de	
hoogte	van	de	verbondenheid	door	de	
eeuwen	heen	van	het	landgoed	met	de	
geschiedenis	van	Beek	en	Donk.	
De	wandeling	begint	om	10.00	uur	en	
duurt	tot	ongeveer	12.00	uur.	Vertrek	
is	bij	de	parkeerplaats	bij	het	Chinees-
Japans	 restaurant	 het	 Paradijs	 bij	
Brugstraat	8	te	Beek	en	Donk.

Wat een mooi plaatje.
De	kerk	van	Nuenen	met	op	de	achtergrond	het	Provinciehuis	in	Den	Bosch	
genomen	vanaf	het	dak	van	Brabant.

(foto Peter Coppens).

Van Gogh-bridgedrive
Zaterdag 28 februari heeft de bridgeclub Nuenen de jaarlijkse van Gogh 
bridgedrive gehouden.

Het	toernooi	was	nagenoeg	volgeboekt	met	78	paren.	Na	ontvangst	met	koffie	of	
thee	werd	om	09.30	uur	begonnen	met	de	eerste	zitting	van	21	spellen.	Alhoewel	
op	de	voormiddag	alle	paren	willekeurig	ingedeeld	waren,	had	de	wedstrijdleider	
Hans	Munnik	niet	echt	vervelende	situaties	op	te	lossen.	Na	een	pauze	van	onge-
veer	een	uur,	voor	een	lunch,	begon	de	middagzitting	van	opnieuw	21	spellen	om	
13.45	uur	waarbij	de	sterkere	en	zwakkere	paren	op	eigen	niveau	tegen	elkaar	
speelden.	De	vermoeidheid	en	hier	en	daar	een	drankje	ten	spijt	werd	toch	gecon-
centreerd	gespeeld	om	de	prijzen.	De	voorzitter,	Noortje	van	den	Broek,	kon	na	
een	dankwoord	aan	allen	die	dit	toernooi	mogelijk	hadden	gemaakt	om	17.00	uur	
aan	de	eerste	3	plaatsen	in	elk	van	de	zes	lijnen	de	prijzen	uitreiken.	De	winnaars	
van	de	dag	waren,	en	niet	voor	de	eerste	keer,	Paul	en	Kees	Gondrie	uit	Best.	Na	
een	gezellige	bridgedag	ging	iedereen	met	een	tevreden	gevoel	naar	een	van	de	
restaurantjes	in	Nuenen	of	naar	huis	om	de	verbruikte	energie	weer	aan	te	vullen.

Verkiezingskoorts 2015 
“te veel partijen op een rij”
dat is wat men soms zei
landelijk, lokaal of provinciaal
ze hebben allemaal hun eigen verhaal
een groene caravan van het CDA en van de PvdA een rode roos
niemand maakt zich nog echt boos
het vertrouwen in de politiek is zichtbaar afgenomen
men vraagt zich af waarom nog naar de stembus te komen
‘provinciale gezichten’ lachen mij vriendelijk toe
erg leuk maar toch word ik een beetje moe
ik mis de welbespraaktheid van ‘ma flodder’
en van Vincent van Gogh hier en daar een klodder
waar moet het met de provincie Brabant naar toe
wil ik een plofkip of een vegetarische koe?
we kunnen niet zonder overheid
dat lijkt me een vaststaand feit
toch heb ik niet veel met de VVD of de libertairen
en nog minder met de ‘libor-affaire’
maar nu daal ik af naar mijn persoonlijke mening
tot slot: van de Rabobank wil ik nooit meer een lening!
ik maak nu met de provinciale verkiezingen korte metten
en ga een heerlijke SENSEO zetten

©Joke van Overbruggen

Vaar mee met 
Kleintje Kaf op deze 
muzikale cruise! 
In	de	derde	voorstelling	van	het	mu-
ziektheatergezelschap	 Kleintje	 Kaf	
mag	Olaf	het	Gansje	mee	op	reis	met	
de	 roemruchte	 zeerover	 Claes	 Com-
paen.	Het	wordt	een	spannende	tocht	
over	de	woelige	baren.
Niet	in	de	laatste	plaats	omdat	de	zee-
rovers	af	en	toe	enorm	trek	hebben	in	
een	lekker	gebraden	gansje.	Gelukkig	
weet	Olaf	zich	in	korte	tijd	onmisbaar	
te	maken	aan	boord.	Als	gans	weet	hij	
altijd	de	weg.	Hij	is	het	kompas	waar-
op Claes	en	z’n	piraten blind	leren	te	
vertrouwen!	Maar	bij	de	kleinste	wei-
feling	 staan	 de	 zeebonken	 likkebaar-
dend	te	gluren	naar	Olaf.	Zal	Olaf	het	
einde	van	de	reis	wel	halen...?
De	 voorstelling	 is	 op	 woensdag	 11	
maart	 te	 zien	 in	 Het	 Klooster.	 De	
voorstelling	 begint	 om	 14.30	 uur	 en	
toegangskaarten	 voor	 de	 voorstelling	
kosten	€	9,-.	Kaarten	kunt	u	bestellen	
via	onze	website	www.hetklooster.org	
of	u	kunt	van	maandag	tot	en	met	vrij-
dag	tussen	13.30	uur	en	17.30	uur	tele-
fonisch	 reserveren	 via	 het	 telefoon-
nummer	040	-284	33	99.

Een avond met oude 
hits en nieuwe parels 
in Het Klooster!
Pater	Moeskroen	is	de	vrolijkste	folk-
band	 van	 Nederland!	 In	 de	 nieuwe	
show	 Vagebond	 zwerven	 De	 Paters	
langs	 paden	 van	 liefde,	 dromen,	 af-
scheid	en	succes.
De	heren	komen	niet	alleen;	tezamen	
met	meer	dan	60	instrumenten	vragen	
zij	 het	 publiek	 aan	 te	 sluiten	 bij	 hun	
aanstekelijk	 feest	met	dampende	 folk	
en	 hartstochtelijke	 ballades.	 Samen	
treffen	we	nieuwe	parels	en	oude	be-
kenden.	Na	afloop	van	de	voorstelling	
feesten	we	verder	in	de	foyer,	waar	de	
heren	hun	grootste	hits	voor	u	spelen!
De	voorstelling	is	op	vrijdag	13	maart	te	
zien	in	Het	Klooster.	De	voorstelling	be-
gint	 om	 20.15	 uur	 en	 toegangskaarten	
voor	de	voorstelling	kosten	€	18,-.	Kaar-
ten	 kunt	 u	 bestellen	 via	 onze	 website	
www.hetklooster.org	of	u	kunt	van	maan-
dag	 tot	en	met	vrijdag	 tussen	13.30	uur	
en	 17.30	 uur	 telefonisch	 reserveren	 via	
het	telefoonnummer	040	-284	33	99.

Vlooienmarkt in 
het KERNkwartier
Op	 zaterdag	 14	 maart	 zal	 er	 in	 het	
winkelcentrum	 Kernkwartier	 aan	 de	
Hoge	Brake	in	Nuenen	weer	een	vlooi-
enmarkt	zijn.
Van	9.00	-	16.00	uur	kunt	u	snuffelen	
of	er	spullen	van	uw	gading	bij	zijn.	Er	
zijn	15	kramen	beschikbaar	voor	wie	
geïnteresseerd	is,	à	€	12,50	per	kraam.	
Belangstellenden	 kunnen	 zich	 opge-
ven	bij	DA	Drogisterij	Noordveld.	
Kramen	op=op	weg=weg

Schapen op Lobroec in afwachting van de lente.
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Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

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   

Maand Februari
WSV-wandeling
Zondag 9.00 uur

09.00 uur Lissevoort, ingang tennisterreinen

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Donderdag 5 maart
09.30 uur Computercafé van SeniorWeb, 

Belasting met DigiD Bibliotheek Dommeldal, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 5 maart
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

Vrijdag 6 maart 
14.30 uur Wereldgebedsdag 

kapel in De ‘Akkers’

Vrijdag 6 maart
20.00 uur Kienavond KBO Lieshout 

Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout

Vrijdag 6 maart
20.15 uur Rik avond RKSV 

Oude Landen, Pastoorsmast 14 Nuenen

Vrijdag 6 maart
20.15 uur ‘Carnage’ van de Lindespelers

Het Klooster

Zaterdag 7 en zondag 8 maart
12.00 uur Halfvastenspektakel met ringste-

ken en o.a. Mark Elbers en DJ Angelo
Centrum/De Stam, Gerwen

Zaterdag 7 maart
10.00 uur Mountainbike-clinic Toerclub Nue-

nen Cycletrend, Duivendijk 5c in Nuenen

Zaterdag 7 maart
20.15 uur ‘Carnage’ van de Lindespelers

Het Klooster

Zondag 8 maart
Halfvasten CV De Stemkes

De Stam Gerwen

Zondag 8 maart
14.00 uur Voorjaarspresentatie 

Showkorps O&V
Het Klooster

Zondag 8 maart
13.30 een Ierse Sessie 

Weverkeshof

Zondag 8 maart
20.15 uur ‘Carnage’ van de Lindespelers

De Koppelaar, Nederwetten

9 t/m 14 maart
Collecte Jantje Beton 
Maandag 9 maart

20.00 uur Lezing IVN Nuenen over wilde 
bijen IVN-ruimte in Het  Klooster

Maandag 9 maart
20.30 uur CDA Nuenen over de Provinciale 

Statenverkiezingen
Dorpswerkplaats aan het Park

Dinsdag 10 maart
20.00 uur Bijeenkomst ‘Samen bereiken 

we meer’
Congrescentrum Business tot Business

Parkstraat 54, Nuenen

Woensdag 11 maart
14.30 uur Kleintje Kaf

Het Klooster

Woensdag 11 maart
20.00 uur Theateravond Zontaclub 

‘Voedertijd’
Het Klooster in Nuenen.

Donderdag 12 maart
09.30 uur Computercafé van SeniorWeb, 

Google Agenda
Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 

Berckellaan 18

Donderdag 12 maart
18.30-19.30 uur Kijkavond 
op de hele Brede school.

Jacob Catsstraat 1-3 Nuenen

Donderdag 12 maart
20.15 uur Ellen Dikker, 

‘groene vingers’
Het Klooster

Vrijdag 13 maart
20.15 uur Pater Moeskroen, 

‘Vagebond’ Het Klooster

Zondag 15 maart
Halfvasten Road van Zatterdag

Goesting Nuenen

Zondag 15 maart
11.00 uur De jaarlijkse Gulbergen Cross

op ‘het dak van Brabant’

Zondag 15 maart
11.00 uur De jaarlijkse Gulbergen Cross

op ‘het dak van Brabant’

Zondag 15 maart
11.00-17.00 uur paranormale beurs

De Pelgrim in Mariahout

Zondag 15 maart
16.00 uur Sunny Blues Nuenen met Low 

Budget Blue Band  Cafe Goesting

Zondag 15 maart
17.00 uur Evensong 

H. Clemenskerk, Nuenen

Kerkberichten

Evensong in de H. Clemenskerk, Nuenen
Sinds 1995 verzorgt de Capella Vesperale regelmatig Choral Evensongs in 
de Catharinakerk in Eindhoven. Deze maand is het koor te gast in de H.
Clemenskerk in Nuenen.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 7 maart 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vos-
senaar.
Zondag 8 maart 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorganger pastor J. Vos-
senaar.

Misintenties
Zaterdag 7 maart 18.30 uur: Aly 
Dörenberg-Engbersen; overleden fa-
milie Rooswinkel-van Swaaij.
Zondag 8 maart 11.00 uur: Jan van de 
Ven; An en Mien de Greef; Martina 
Dekkers-Leenders; Nol Wentholt; Ma-
ria Peters-Wernaart; Lajos van der Bij.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Doortje 
Baselmans-van Bakel, Margot Bege-
manstraat 9. Wij wensen familie en 
vrienden veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

De bedoeling van een Choral Even-
song is het creëren van een muzikaal 
en meditatief rustpunt vanuit de an-
glicaanse vespertraditie. De Evensong 
kent een vast liturgisch patroon, waar-
bij de lezingen en gebeden worden 
omlijst door orgelmuziek, koormu-
ziek en samenzang.
Op 15 maart, de vierde zondag van de 
40-dagentijd, zingt de Capella Vespe-
rale de psalmen 4 en 25 (vierstemmig 
reciterend), de lofzangen van Maria 
(Magnificat) en Simeon (Nunc Dimit-

tis) uit de ‘short service’ van William 
Byrd en het prachtige anthem ‘Re-
member not, Lord, our offences’ van 
Henry Purcell. De gezongen gebeden 
zijn getoonzet door Ruud Huijbregts.
Van harte welkom in deze viering! 
De toegang is vrij, er is een collecte na 
afloop.

Zondag 15 maart-17.00 uur
Capella Vesperale o.l.v. Esther Sijp
Gerard Habraken, orgel
Voorganger ds Chris Mondt

De Capella Vesperale tijdens het Festival of Lessons&Carols op 24 december 2014 
in de Catharinakerk, Eindhoven. (foto Laurens Mulkens).

In het weekeinde 7/8 maart besteden 
we aandacht aan Solidaridad, de ont-
wikkelingsorganisatie die zich inzet 
voor eerlijke handel en producten. 
Ook in Tucurú, Guatemala, waar Nue-
nen speciale banden mee heeft, on-
dersteunt Solidaridad kleine koffie-
boeren en stimuleert het onderwijs 
aan vrouwen. Er is een extra collecte 
voor deze organisatie.
Deze vieringen sluiten aan bij de the-
matiek van het lijden dat in de Veertig-
dagentijd extra aandacht krijgt: het gaat 
daarbij om lijden dat een maatschappe-
lijke of economische oorzaak heeft.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 8 maart: De Regenboog, 10.00 
uur. Op deze derde zondag  van de 
Veertigdagentijd, op weg naar Pasen, 
zal ds. C. Crouwel voorgaan. Er is kin-
dernevendienst  en jongerenviering. Er 

wordt gecollecteerd voor het binnen-
lands diaconaat van Kerk in Actie.  Als 
u onze website bezoekt, kunt u zien 
welke andere activiteiten er deze week 
zijn. Predikant of kerkelijk werker hou-
den pastoraal spreekuur op dinsdag-
middag tussen 16.00 en 17.30 uur. Elke 
donderdag is er Open Huis tussen 10.00 
en 12.00 uur. Iedereen is welkom voor 
koffie en ontmoeting met anderen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 8 maart 09.30 uur: viering met 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties
Kees en Anna Verhagen-Scheepers; 
Piet Coolen; Familie Martens-Beniers; 
Theo Rovers; Marietje van den Putte-
Habraken; Toon van Dinter.

Mededeling
In onze parochie is overleden: Marie-
tje van den Putte-Habraken, Soeter-
beekseweg 4. Wij wensen familie en 
vrienden troost en sterkte bij het ver-
werken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 8 maart 11.00 uur: viering met 
Parochiekoor, voorganger pastor S. 
Kuijpers. 

Misintenties 
Lena Saris-Swinkels; Pastor Freek 
Groot; Overleden familie Piet van den 
Hurk-Hoeks; Dorus Swinkels, vanwe-
ge verjaardag.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 5 maart. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis van de vasten. 

De Lindespelers
Carnage binnenkort op de planken
Toneelvereniging De Lindespelers brengt begin maart weer een nieuw 
toneelstuk op de planken. Carnage is een modern toneelstuk vol humor. 

Twee echtparen komen bij elkaar na-
dat hun zonen met elkaar op de vuist 
zijn gegaan. De ouderparen komen bij 
elkaar en willen de kwestie als vier be-
schaafde mensen oplossen. Carnage 
kent fraaie scherpe dialogen, ironie en 
cynische humor. Herkenbare span-
ningen komen bloot te liggen en de 
laag van beschaving blijkt uiterst 
kwetsbaar te zijn. Voor de kijker volgt 
een buitengewoon vermakelijke ont-
wikkeling.

Carnage is op 6 en 7 maart te zien in 
Het Klooster in Nuenen en op 8 maart 

in De Koppelaar in Nederwetten. Alle 
voorstellingen beginnen om 20.15 uur. 
De voorstelling is op 20 en 21 maart 
ook te zien in dorpsboerderij Wever-
keshof.
Kaarten voor deze voorstellingen zijn 
te verkrijgen op dinsdagavond van 
19.00 tot 20.00 uur bij ‘De Speelvloer’, 
Geldropsedijk 50a in Nuenen of via 
www.lindespelers.nl

Regie: Martin Bergmeijer
Regisassistent: Saskia Peeters
Spelers: Peter Blanken, Sandra Jager, 
Jos Habraken, Hanneke Wernsen.

Vrijdag 6 maart. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, Eerste Vrijdag van 
de maand; votiefmis van het H. Hart 
van Jezus; gedachtenis van de vasten 
en van de H. Perpetua en Felicitas, 
martelaren. 
Zaterdag 7 maart. 08.30 uur H. Mis, 
Eerste Zaterdag van de maand, votief-
mis van het H. Onbevlekte Hart van 
Maria; gedachtenis van de vasten en van 
de H. Thomas van Aquino, belijder en 

kerkleraar.  10.00 uur godsdienstlessen. 
Zondag 8 maart. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Derde zondag van de vasten. 
Maandag 9 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de vasten; gedachtenis van de H. 
Francisca Romana, weduwe. 
Dinsdag 10 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de vasten; gedachtenis van de H. 
Martelaren van Sebaste. 
Woensdag 11 maart. 07.15 uur H. Mis 
van de vasten. 
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Korfbal

Voetbal Badminton

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.

P R O G R A M M A
Dubbelkampioenen bij 
Badminton Club Lieshout 
Dit jaar werden de Clubkampioenschappen Dubbel 2015 van Badminton club 
Lieshout bij de senioren in een klein deelnemersveld afgewerkt. Dit jaar alleen bij 
de senioren, omdat er bij de jeugd te weinig animo was voor dit ’s zondagse toer-
nooi. Na een leuk, gezellig en toch wel enerverend toernooi hebben Ingrid Bergé 
(bij de dames) en Bert Manders (bij de heren) de prijs voor beste dubbelspeler van 
Badminton Club Lieshout in ontvangst kunnen nemen. Uiteindelijk was er zowel 
bij de heren als bij de dames een heuse barrage voor nodig om te bepalen wie met 
deze eretitel naar huis mocht gaan: zo klein waren de onderlinge verschillen.

Links Bert Manders en rechts Ingrid Bergé.

Gulbergen Cross zondag 15 maart 
Traditioneel organiseren LOGO, LONU en Lopersgroep Mierlo met mede-
werking van de directie van landgoed De Gulbergen elk jaar de Gulbergen 
Cross over ‘het dak van Brabant’. Hardlopen op de ‘Gulberg’. Met zestig 
meter boven de zeespiegel het hoogste punt in de provincie. De cross vindt 
plaats op 15 maart en begint om 11.00 uur.

Juventud zoekt 
nieuwe leden
SJO Juventud is een samenwer-
kingsteam tussen de jeugdafdeling 
van RKGSV Gerwen en de jeugdaf-
deling van RKVV Nederwetten. 
Momenteel heeft Juventud zo'n 100 
vaste jeugdleden, 10 spelers van 
Sport & Spel en een aantal trai-
ningsleden. 

Maar nieuwe leden zijn nog steeds wel-
kom. Er is nog plaats, kinderen kunnen 
gewoon komen kijken of een keertje 
meedoen. Naast de trainingen en wed-
strijden organiseert Juventud ook een 
aantal leuke activiteiten zoals een ge-
weldig sinterklaasfeest en een jeugd-
kamp! Zo leren de kinderen de spelers 
van de andere elftallen op een leuke, 
andere manier ook kennen. Meer vra-
gen over Juventud, mail dan naar Bram 
Daams, bramdaams@hotmail.com of 
Theo den Ouden, theodenouden.ju-
ventud@outlook.com. www.juventud.
nl, www.facebook.com/ juventud

Maak kennis 
met tennis bij 

Tennisvereniging 
de Lissevoort

In de week van 6 april start bij Tennis-
vereniging de Lissevoort een bal- en 

slagvaardigheidscursus. De ideale 
kennismaking met tennis voor kinde-
ren van 6 t/m 9 jaar. De cursus bestaat 
uit 8 lessen van 45 minuten. De lessen 
worden verzorgd door gediplomeerde 
tennistrainers. Kinderen hoeven geen 
lid te zijn van de club, alleen sportkle-
ding en sportschoenen zijn nodig om 
de lessen te kunnen volgen. De kosten 
voor deze 8 kennismakingslessen zijn 

35 euro. Inschrijven kan via           
www.lissevoort.nl tot 27 maart.

Supportersclub RKSV Nuenen

Jan Elbers winnaar 
zestiende rik avond
Afgelopen vrijdag werd er weer gerikt 
bij de supportersclub van de RKSV 
Nuenen. De organisatie kan met een 
tevreden blik terug zien op een zeer 
geslaagde avond met een groot aantal 
deelnemers. In de eerste ronde was 
het de geroutineerde en trouwe deel-
neemster Mia Marquenie die met een 
respectabel aantal van 98 punten aan 
de leiding ging, maar na de pauze was 
het Jan Elbers die met een mooie score 
van 106 punten de overwinning voor 
zich opeiste. De hoofdprijs bij de lote-
rij werd deze week gewonnen door 
Ludo van den Berg.
Vrijdag 6 maart is de volgende rik 
avond; aanvang 20.15 uur. Ook dan is 
weer iedereen van harte welkom om 
deel te nemen, zowel leden als niet le-
den, ervaren of onervaren rikkers. Lo-
catie Oude Landen, Pastoorsmast 14 
in Nuenen. Voor informatie kunt u 
bellen naar 06-10289797 of 06-4032 
0419.

Uitslag vrijdag 27 februari
 1 Jan Elbers          106 punten
 2 Mia Marquenie 98 punten
 3 Rene van den Berg 95 punten
 4 Hub Marquenie 87 punten
 5 Ludo van den Berg 86 punten
 6 Frits Roijakkers       84 punten
 7 Willij van den Heuvel 71 punten
 8 Narda Kuijpers        55 punten
 9 Bennie de Louw  53 punten
10 Gerard van der Heiden 48 punten
11 Piet van Genugten 48 punten

Nuenen - Nemelaer 4-2
RKSV Nuenen was in de eerste helft duidelijk sterker dan Nemelaer. Door 
goed en agressief spel werden de bezoekers op eigen helft vastgezet. 

Loed Kuijten scoort 4-2 (foto John van den Elsen).

Na tien minuten had de thuisploeg al 
enkele kansen gehad die allen om zeep 
werden geholpen. De eerste aanval van 
de bezoekers leidde wel tot de ope-
ningstreffer. Knullig balverlies van 
Nuenen ter hoogte van de middenlijn 
werd goed afgestraft door de bezoe-
kers. De bal werd binnengeschoten 
door Kevin van Kempen, die hierna  
even aangeslagen was. Nuenen liet 
zich niet van de wijs brengen en  zette 
Nemelaer weer direct vast. Goed 
doorzetten van Noel Jansen bracht de 
bal bij Luuk Tielemans die vanuit de 
draai de 1-1 scoorde. Noel Jansen bles-
seerde zichzelf tijdens de actie en viel  
uit. Nauwelijks drie minuten later 
mocht Mart van de Gevel een inworp 
nemen. De bal kwam weer bij de mid-
denvelder terug die nog immer aan de 
zijlijn stond. Met een harde inzet ver-
raste hij doelman Joris van Baast in de 
verre hoek 2-1. Mede door aanvallen-
de impulsen van de weer sterk spelen-
de Ruud Jansen kreeg Nuenen nog ver-
schillende doelrijpe kansen. Slechts 

een ervan werd door Mart van de Ge-
vel benut. Met een prachtig lobje gaf 
hij de Nemelaer goalie voor de derde 
keer het nakijken 3-1. 
Trainer Klaas Wels zag dat zijn man-
schappen na de pauze alle schroom 
hadden afgelegd. De bezoekers won-
nen nagenoeg alle duels en zette Nue-
nen onder druk. In de 65ste minuut 
schoof Daan van den Brand na een 
hoekschop de bal  voorbij Stijn van der 
Donk, 3-2. Nuenen kwam er aanval-
lend nauwelijks meer aan te pas en het 
leek een kwestie van tijd  totdat de ge-
lijkmaker zou vallen. Het kwam an-
ders en gelukkig viel het doelpunt aan 
de andere kant. Een bevlieging in de 
87ste minuut  van Loed Kuijten zorgde 
ervoor dat eerst zijn directe tegenstre-
ver in de wind werd gezet en omringd 
door drie verdedigers verschalkte hij 
vervolgens van Baast. Met 4-2  trok 
Nuenen aan het langste eind en gaat in 
de stand Nemelaer voorbij. Volgende 
week staat een bezoek aan Brabantia 
op het programma. 

Nederwetten -     
Vessem 1-4 
Evenals de heenwedstrijd wist Ves-
sem met 1-4 te winnen van Neder-
wetten. Nederwetten speelde een 
moeizame en belabberde wedstrijd. 

Direct na de aftrap van de eerste en 
tweede helft scoorde Vessem op iden-
tieke wijze; de keeper van Nederwet-
ten schoot de bal in de voeten van Ves-
sem spelers Frans van Diessen en Jop 
de Laat en de 0-2 stond op het score-
bord. Vessem bleef gedurende de ge-
hele wedstrijd voor gevaar zorgen en 
Nederwetten kon daar maar weinig 
tegenover stellen: een bal net over en 
net langs het doel in de eerste helft en 
twee ballen op de lat in de tweede helft.
 
In de 72e minuut scoorde Louis van 
Diessen uit een vrije trap op de rand 
van het strafschopgebied met een di-
rect schot op doel de 0-3. In een 
counter werd de stand zelfs naar 0-4 
getild door Marijn van Ham. Toon van 
Rooij bepaalde in de 88e minuut de 
eindstand op 1-4. Volgende week zal 
Nederwetten in de uitwedstrijd tegen 
Tivoli weer moeten laten zien dat ze 
tot meer in staat is.

FC Eindhoven/av - EMK 2-3
In het eerste deel van de wedstrijd waren er al direct enkele kleine kansjes 
voor EMK. Het duurde tot de 11e minuut voor de 0-1 een feit was, toen 
Geert-Jan Kemperman een bal die door de Eindhoven doelman niet onder 
controle kon worden gebracht binnenschoot. 

Aan de andere kant moest doelman 
Cuppen enige tijd later met een mooie 
redding in de linkerhoek zijn team 
voor de gelijkmaker behoeden. Enkele 
minuten later was het de paal die EMK 
redding bracht. Doelman Cuppen 
bracht ook in de 25e minuut redding 
op een schot in de linkerhoek. Direct 
daarna ontsnapte Sjef Sanders  aan zijn 
bewaker en zijn schot kon door de 
Eindhoven doelman niet direct ge-
stopt worden. Tommie van Elst was at-
tent en scoorde de 0-2. In de 42e mi-
nuut had deze speler de pech dat zijn 
inzet via de paal naast ging. Eindhoven 
kwam aan het begin van de 2e helft te-
rug naar 1-2 nadat de scheidsrechter 
een overtreding op een EMK speler 

onbestraft liet. In de 52e minuut stuur-
de Christian Messerschmidt met een 
prachtige pass Tommie van Elst (Man 
of the Match) diep, die via de doelman 
afrondde en EMK op een 1-3 voor-
sprong bracht. De EMK aanval kreeg 
daarna nog enkele kansen maar die 
misten nauwkeurigheid. 
In de 85e minuut kwam Eindhoven 
nog op 2-3 waarbij de EMK doelman 
de pech had dat zijn mooie reactie net 
niet voldoende was om dat doelpunt te 
voorkomen. NKV A1 Zaalkampioen

Afgelopen zaterdag was het erop of eronder voor de junioren A1 van de 
Nuenense Korfbal Vereniging. Bij winst kon er feest gevierd worden, maar 
bij verlies of gelijkspel was het kampioenschap definitief uit het zicht.

Zaterdag om 15.20 uur begon de wedstrijd in Eindhoven tegen Rust Roest A2. 
NKV wist een snelle voorsprong te pakken, en voelde dat er wel degelijk iets te 
halen viel tegen de ploeg waar de vorige keer flink van werd verloren. Rust Roest 
kon echter goed bij blijven wat zorgde voor de 7-9 ruststand in het voordeel van 
de ploeg uit Nuenen. Meteen na rust werd die voorsprong verkleind door Rust 
Roest, waardoor de thuisploeg steeds meer vertrouwen kreeg. Doordat NKV, 
ondanks het overwicht, lang niet wist te scoren werd het met 11-11 in de laatste 
minuten ontzettend spannend. Ondanks de stand op het scorebord wist NKV 
het hoofd koel te houden. Twee minuten voor het fluitsignaal voor het einde van 
de wedstrijd werd 11-12 binnen geschoten. Dit werd ook tevens de eindstand. 
Het feest barstte los en de ontlading was groot, want ondanks de 
spanning werd NKV A1 kampioen!  

RKGSV GERWEN

Zaterdag 7 maart
Vet EMK - Vet RKGSV................... 15.30
Zondag 8 maart
DBS 1 - RKGSV 1 ............................ 14.30
Pusphaira 2 - RKGSV 2 .................. 12.00
RKGSV 3 - Unitas’59 6 ................... 10.00
RKGSV 4 - Pusphaira 4 .................. 12.00
Valkenswaard VR2 - RKGSV VR1 10.00 

EMK

Zaterdag 7 maart
EMK VE 1 - RKGSV VE 1.............. 15.30
Zondag 8 maart
EMK 1 - Acht 1  ............................... 14.30
EMK 3 - Oirschot Vooruit 4  ......... 11.00
EMK 4 - Brabantia 5  ...................... 13.00
Waalre 3 - EMK 5  ........................... 11.30
WODAN 8 - EMK 6  ...................... 11.00
SBC 7 - EMK 7  ................................ 12.00
Unitas'50 10 - EMK 8  .................... 10.00

RKVV NEDERWETTEN

Zaterdag 7 maart
Vet. Eindhoven - Nederwetten  .... 15.00
Zondag 8 maart
Tivoli - Nederwetten 1  .................. 14.30
Nederwetten 2 - Wodan 11  .......... 11.00
Valkenswaard 7 - Nederwetten 3 . 12.00
RPC 6 - Nederwetten 4  ................. 10.00
Nederwetten Da1 - Taxandria Da1 12.15
Nederwetten Da2  ............................... vrij

RKSV NUENEN

Zondag 8 maart 2015
Brabantia 1 - Nuenen 1 .................. 14.30
RKVVO 2 - Nuenen 2 .................... 11.30
Nuenen 3 – UNA 3 ......................... 12.00
Bergeijk 3 - Nuenen 4 ..................... 12.00
Nuenen 5 – UNA 4 ......................... 12.00
Nuenen 6 – Geldrop 5 .................... 12.00
Nuenen 7 – Best Vooruit 6 ............ 10.00
Acht 4 - Nuenen 8 ........................... 10.00
Nuenen 9 – SBC 12 ......................... 10.00
Geldrop 8 - Nuenen 10 .................. 12.30
Nuenen VR1- Eldenia VR1............ 12.00
Essche Boys VR1 - Nuenen VR2 .. 11.00
Nuenen VR3 – ST SDO’39 VR1 ... 10.00

KORFBAL NKV
Zondag 8 maart 2015
NKV 1 - OEC 1 ................................ 15.15
NKV 2 - PSV 3 ................................. 14.00

De Gulbergen Cross bestaat uit een 
veldcross over vijf verschillende af-
standen (2, 4, 6, 8 en 10 km). Door het 
grote hoogteverschil in het parcours 
kan het met recht een zware veldcross 
worden genoemd. Het hoogteverschil 
bedraagt 50 hoogtemeters per ronde 
en het stijgingspercentage is 15 %. 
Voorinschrijven is mogelijk tot en met 
vrijdag 13 maart. Na-inschrijven is 
mogelijk op zondag 15 maart vanaf 
09.30 uur. De kosten bedragen bij 
voorinschrijving 4 euro (na-inschrij-
ving € 5,=) voor alle afstanden. Kinde-
ren onder de 16 jaar gratis. Kinderen 
onder de 12 jaar alleen onder begelei-
ding. Spikes zijn niet toegestaan. De 
Gulbergen Cross start om 11.00 uur 
(alle afstanden). Voor meer informatie 
zie www.gulbergencross.nl 
Dit unieke parcours is tijdens de cross 
vrij toegankelijk voor de supporters. 
Ook zij kunnen genieten van de mooie 
vergezichten.



De onderdelen van de St. Anna Zorggroep (St. Anna Ziekenhuis, 
Ananz en TopSupport) presenteren zich tijdens deze open dag in 
het St. Anna Ziekenhuis, Bogardeind 2 te Geldrop.

www.st-anna.nl/opendag

ZATERDAG 21 MAART

OPEN DAG
LOCATIE: ST. ANNA ZIEKENHUIS GELDROP

Voel, proef en bekijk onze topzorg met eigen ogen!

Van 10 tot 16 uur: 

rondleidingen, proefjes, 

demonstraties en 

entertainment. 

Ook PSV-mascotte 

  Phoxy ontbreekt     

     natuurlijk niet!  Phoxy ontbreekt     
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BERKENBOS 6  •  5672 AK NUENEN  •  TEL. 040 - 283 12 00
DRIJ.MES@IAE.NL  •  WWW.DRUKKERIJMESSERSCHMIDT.NL

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

“ONGELOFELIJK, NA SLECHTS 1 TUBE DR. SKIN 
EYE WONDER HAD IK GEEN VERMOEIDE OGEN 
MEER EN LEEK IK WEL 5 JAAR JONGER!’’

“Ongelofelijk! Met de 3-dubbele werking 
van Eye Wonder vind ik mezelf wel 5 jaar 
jonger lijken!”

Eye Wonder is de enige oog- en wallencrème die een 
3-dubbele werking heeft en zo goed is, dat je echt 

wondertjes ziet gebeuren. 
Naast het straktrekkende, liftende  

effect op de huid rond de ogen, heeft 
ook door de toevoeging van de 

gepatenteerde boekweitwas een 
vochtafdrijvende werking. 
Eye Wonder drijft de afval-
stoffen die in de wallen zit-
ten af, waardoor deze zullen 
slinken. Zo pak je rigoureus 

de oorzaak aan en geeft  
Dr. Skin Eye Wonder al snel 

waar-neembaar resultaat. 
Geschikt voor iedere huid en zelfs 

voor gevoelige ogen!

Heeft u er serieus over gedacht om uw 
extreem donkere kringen en wallen bij een 
cosmetisch chirurg te laten behandelen?
Als je last hebt van enorm donkere kringen en wallen onder 
de ogen, hoef je niet per se onder het mes; probeer eerst maar 
eens Eye Wonder! Dit geeft in verreweg de meeste gevallen 
het beoogde resultaat. Deze hypoallergene crème zorgt binnen 
enkele dagen voor een sterke verbetering.

Dr.Skin+
Improve your skin

Probeer ter introductie Dr. Skin Eye Wonder  
en Instant Lift & Miracle Cream  
nu extra voordelig!

Eye Wonder laat wallen en donkere kringen snel verdwijnen en 
maakt de huid onder én boven de ogen weer glad en strak!

VAN 19,95

NU VOOR 14,95!

Dr. Skin Eye Wonder is het eerste product voor wallen en 
donkere kringen onder de ogen, dat organische kwaliteit 
koppelt aan medische werkzaamheid. De doelstelling 
bij ontwikkeling is dan ook geweest klinisch geteste en 
natuurlijke schoonheidsproducten te maken, die binnen 
recordtijd op effectieve wijze hun werk doen.  Door 
een rijke receptuur van wilde mango en Aloë Vera, die 
bovendien ook parabenen- en parafinevrij is, voelt de 
crème zijdezacht aan. Maar vergis u niet, Eye Wonder 
werkt zo snel en effectief dat u niet in de gaten heeft dat 
u met een natuurlijk product te maken heeft. Deze crème 
kan zich zonder moeite met de meest dure en werkzame 
producten meten!

“Een jonger uiterlijk leek voor mij niet meer 
haalbaar, nadat ik alles had geprobeerd. 
Toen kwam Dr. Skin Instant Miracle Cream!”
De huid is een directe weerspiegeling van hoe we leven. Met 
de jaren kan de kwaliteit en schoonheid van de huid afnemen, 
bijvoorbeeld door roken, een ongezonde leefstijl of simpelweg 
veroudering. Met Dr. Skin Instant Miracle Cream draait u als het 
ware de klok terug; door de verschillende actieve ingrediënten 
heeft deze crème een snel verjongend effect. Lijntjes en rimpels 
zullen minder zichtbaar zijn, met een effect dat uren aanhoudt!

Instant Miracle Cream is een 
als facelift zonder cosmetische 
ingrepen; het maakt uw huid 
strakker en laat rimpels vervagen.

VAN 29,95
NU VOOR 

24,95!

Het bijzondere aan Instant Miracle Cream is dat deze 
voedende gezichtscrème voor elke huid geschikt is, door 
zijn hypoallergene samenstelling. De drie populairste 
ingrediënten die vorig jaar de wereld van cosmetica 
veroverden, zijn samengevoegd in één crème; zijderups-, 
slakkengel- en slangengifextract zorgen er voor dat dure 
injecties overbodig worden!

VAN 49,90
NU SAMEN
SLECHTS 35,-!

Voor een nog beter 
resultaat adviseren 
wij u om Dr Skin 
Eyewonder samen 
te gebruiken 
met Instant Lift & 
Miracle Cream.

Samen nóg  
voordeliger!

COMBIVOORDEEL 

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

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

 
verkrijgbaar bij

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

MODESHOW 
 DAMESMODE 
VERKOOP 55+

Op dinsdag 17 maart 2015 
organiseert Modehuis Rovers 
in de Gasterij Jo van Dijkhof 

een modeshow met aansluitend 
een damesmode verkoop.

Wij zullen daar onze voorjaar/zomer 
collectie aan u presenteren.

De modeshow begint om 11.00 uur. 
De zaal is geopend vanaf 10.30 uur.

Het eerste kopje koffie is gratis. 

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien!

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
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