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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
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De Lindespelers 
overtuigen 
met Carnage

Nog 
3 weken 
te gaan 

‘Sterk in
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Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

www.quikservice.nl
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
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Ringsteken 
tijdens zonnig 
Halfvasten-
spektakel Gerwen

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

RelatiegeschenkenRelatiegeschenken
Uw specialist voor  
relatiegeschenken,

give-aways en premiums 
kundig advies en snelle service

Laat Nuenen   
  het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het 

nieuws wat u vindt dat Nuenen 
moet weten. Plaats gratis uw 

redactioneel artikel.

redactie@ronddelinde.nl

Geen standaard afscheidsfeest maar campagnevoeren       
voor D66 Brabant.

“Gewoon een D66 lid zijn,       

Na meer dan 35 jaar politiek actief zijn 
in de regio, gaan Truus en Kees het 
rustiger aan doen.”Nu mag ik gaan 
wennen aan mijn nieuwe rol: een ge-
woon D66 lid zijn,” lacht Truus. Maar 
niet voordat ze haar afscheidsbijeen-
komst heeft gekoppeld aan de D66 
campagne voor Provinciale Staten met 
Van Gogh als middelpunt. Truus: 
“Toen ik in Provinciale Staten zat en er 
bijeenkomsten waren over Brabant, 
Culturele Hoofdstad en ik stond op 

dan zeiden ze: ‘Van Gogh staat weer 
op’. Omdat ik er telkens weer over be-
gon: we doen te weinig met Vincent 
van Gogh! Dat kan niet. Gelukkig is er 

Truus Houtepen, Marie Spierings (lijsttrekker D66 Provinciale Staten)  
en Kees Houtepen.

uiteindelijk toch werk van gemaakt.”
Truus en Kees hebben in 1982 mede 
D66 Nuenen opgericht. Truus zat drie 
raadsperiodes in de gemeenteraad en 
daarna één periode in Provinciale Sta-
ten. Kees was wethouder Sociale Za-
ken in Nuenen van 2002 tot en met 
2006. Hun kennis en kunde zijn zij ook 
na hun actieve politieke carrières in 
blijven zetten. Kees als commissielid, 
een altijd aanwezig vat vol kennis, 
overal inzetbaar, rustig, analyserend 
op de achtergrond. Daarbij zit Kees al 
vele jaren in de Regionale Verkiezin-
gen Commissie voor Provinciale Sta-
ten. Zijn vrijwel encyclopedische 
kennis is daar onmisbaar gebleken.
Truus werd voorzitter van het bestuur 
van D66 Nuenen. Maar Truus bleef 
ook nog altijd actief voor de provincie, 
vertelt Anne-Marie Spierings. “Nu zit-

Leergeld actief met NLdoet
Kinderatelier  
in koetshuis
Zaterdag 21 maart krijgt uw dochter, 
zoon of uw kleinkind de kans om een 
eigen kunstwerkje te maken. Die dag 
staat Stichting Leergeld klaar om alle 
kinderen in Nuenen deze bijzondere 
kans te geven. Tekenen en schilderen 
als Vincent. In het koetshuis naast de 
pastorie is die dag een kinderatelier, 
waar met hulp van een echte kunstena-
res kinderen kunnen schilderen en te-
kenen. Het enige dat u hoeft te doen is 
uw (klein)kind aanmelden. Tijd: in de 
ochtend start de groep om 10.30 uur en 
in de namiddag om 14.00 uur. Aanmel-
den voor 19 maart via leergeld@onsnet.
nu of bel naar 06.23848755. Leergeld 
organiseert de dag in samenwerking 
met NLdoet. Tijd en zin om bij deze ac-
tiviteit een keer als vrijwilliger te hel-
pen? Bel dan naar 06-23848755.

Koningsnacht en 
Koningsdag 2015
Stichting Parkevenementen Nuenen 
organiseert ook dit jaar weer een Ko-
ningsspektakel in het Park in Nuenen. 
Op zondagavond 26 april is er de Ko-
ningsnacht, op maandag 27 april de 
Koningsdag met vele optredens en 
muziek in het Park. Binnenkort meer 
informatie en het complete program-
ma in Rond de Linde.

AH-Moestuintjes voor 
zorgboerderij de Krakenburg
In navolging van het vorige stukje in de krant hebben de klanten van Albert 
Heijn Parkstraat en de Hoge Brake massaal moestuintjes gedoneerd aan 
zorgboerderij de Krakenburg.

Vrijdagmiddag 6 maart zijn de super-
marktmanagers Bart Swinkels en 
Marcin van Gerwen op bezoek ge-
weest bij de zorgboerderij en hebben 
de eerste partij gedoneerde moestuin-
tjes overhandigd. De cliënten van de 
zorgboerderij waren zeer verrast over 
de geweldige partij en direct werden 
er plannen gemaakt hoe hier mee om 
te gaan. Enthousiast zijn deze cliënten 
zeker en de zorg voor de moestuintjes 

is aan hen wel besteed. Namens de 
zorgboerderij en de cliënten alvast 
reuze bedankt!

U kunt nog tot en met zondag 15 
maart sparen voor een AH moestuin-
tje en natuurlijk kunt u nog steeds uw 
moestuinpotje doneren voor de zorg-
boerderij! Bij de entree van de beide 
AH winkels vindt u de daarvoor be-
stemde zuil.

De cliënten van de zorgboerderij ontvangen uit handen van de AH supermarkt ma-
nagers Bart Swinkels en Marcin van Gerwen een geweldige hoeveelheid moestuintjes.

dat is mijn nieuwe rol”
De zon schijnt en de terrassen rond het park zitten vol als leden van D66 
Nuenen samen met Anne-Marie Spierings, lijsttrekker van D66 Provincia-
le Staten in Nuenen de Van Gogh wandeling maken. Anne-Marie trekt al 
weken Brabant door om campagne te voeren voor D66 maar vandaag is ze 
in Nuenen met nog een speciale reden: afscheid nemen van Truus Houte-
pen en Kees Houtepen.

ten we met vijf man in de Staten maar 
lang was dat één vrouw. En als Truus 
ook maar even tijd had dan hielp ze 
mee, ging naar bijeenkomsten waar 
D66 anders niet bij kon zijn. “Waar-
schijnlijk omdat Truus maar al te goed 
wist hoe het was om als één vrouw 
tussen grotere fracties in te zitten. 
Henk Pero, wethouder en ook D66-er 
van het eerste uur: “Acht jaar lang 
heeft ze in haar eentje in de gemeente-
raad gezeten voor D66 Nuenen. Dat 
was eigenlijk niet te doen. Dus Truus 
nam het initiatief voor het instellen 
van burgerraadsleden. Ze heeft er tien 
jaar voor moeten vechten maar het is 
haar gelukt! En bij haar afscheid uit de 
raad heeft ze ook het initiatief geno-
men voor de Vrijwilligersprijs.” Anne-
Marie: “En ze heeft zich altijd ingezet 
voor vrouwen. Hen geïnspireerd en 
aangemoedigd om wel die stap te zet-
ten als een vrouw dacht ‘kan ik het 
wel?’. Mij ook!”.
Er waren veel lovende woorden voor 
Kees en Truus. En ook al gaan ze het 
rustiger aan doen, Truus en Kees zul-
len nooit uit het beeld verdwijnen al 
was het maar omdat Truus een mees-
ter is in het leggen van dwarsverban-
den tussen al haar netwerken van D66, 
Voedselbank, Stichting Leergeld en 
haar diverse vrouweninitiatieven. “En 
Kees zal altijd mijn klankbord blijven,” 
besluit Henk Pero. 

Truus heeft haar voorzittershamer 
doorgegeven aan Ruud van der Meer 
en Kees zijn plek aan nieuwe commis-
sieleden. Maar voordat ze gaan wen-
nen aan hun rol van ‘gewone’ leden, 
nog even een rondje door Nuenen om 
campagne te voeren voor D66 Brabant.

Besluitvorming in raads-
vergadering weer heel karwei
De raadsvergadering op 5 maart j.l. deed toch weer 3 uur over één agenda-
punt dat op die agenda stond: Het vaststellen van het bestemmingsplan 
Europalaan/HOV2. Al maanden werd er over gedebatteerd maar steeds 
kwam men er niet uit.

Natuurlijk werd er ook weer van alles 
bijgehaald zoals de vele jaren geleden 
afspraak van Wethouder Jansen met 
de gelijknamige garage, de slechte 
communicatie vanuit het Gemeente-
huis, het betreffende stukje grond, lag 
dat nu op het industrieterrein, was het 
groenstrook of bouwgrond en wat zijn 
dan de prijskaartjes die er aan zouden 
hangen.

Inspreker Mevrouw van der Donk, ei-
genaar van het Sanidump pand, was 
trots op haar locatie. Ze was nooit 
voor een gesprek uitgenodigd bij de 
Gemeente en had geen plannen voor 
verdere uitbreiding van het pand. De 
daaruit voortvloeiende kosten kunnen 
niet gedragen worden door de zaak, 
vertelde zij. Er bleven voor haar nog 
veel vragen zoals de meter afstand die 
een nieuw gebouw van haar pand ver-
wijderd moest blijven. Moet ik die 
nieuwe bewoners en bezoekers dan 
recht van overpad geven?, vroeg zij 
zich af.

Vereijken van Lijst Pijs wilde wel eens 
weten hoe het kon dat de bomen al ge-
kapt waren voordat het bestemmings-
plan al aangenomen was.

Huijnk van de PvdA beschuldigde 
Wethouder Jansen van liegen toen 
men de vroegere grondtransactie be-
sprak. De raadsvoorzitter greep in en 

riep Huijnk tot de orde met de woor-
den dat men in deze locatie niet dat 
soort woorden gebruikt. Ook de Com-
binatie besteedde heel veel tijd aan 
vragen die volgens hen niet voldoende 
beantwoord werden door de Wethou-
der. Zijn antwoord over de bomenkap 
werd duidelijker toen dat gebeurd was 
in overleg met de klankbordgroep en 
de keuze voor eikenbomen langs de 
Europalaan was gedaan na advies van 
zijn specialisten. Het sluit beter aan bij 
Eindhoven. Wethouder Pero die nu de 
grondzaken in zijn portefeuille heeft 
verklaarde op de onduidelijkheden 
rond die transactie dat men grond no-
dig had voor Coppelmans en die was 
te koop bij autobedrijf Jansen.
Wethouder Jansen vertelde nog dat de 
huidige eigenaars van de panden als 
eerste de mogelijkheid krijgen om de 
grond voor hun pand te kopen. Over 
de bereikbaarheid zei hij nog dat een 
nieuwe bouwer alleen met een drone 
zijn pand zou kunnen verlaten of be-
reiken.

Wilmar van GroenLinks vond dat het 
voorstel al lang aangenomen zou zijn 
als men beter naar hen had geluisterd. 
Het college moet alles beter onder-
bouwen en niet zoals in het verleden 
toen er notities van 2006 onder lagen.
Tenslotte werd het voorstel over het 
bestemmingsplan na drie uur una-
niem aangenomen.
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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: Fout parkeren in het Park
Het is u vast niet ontgaan: de gemeente werkt aan een nieuwe inrich-
ting van het Park. Er zijn fietsenrekken geplaatst en nieuwe parkeer-
vakken aangelegd. Onze opsporingsambtenaren (BOA’s) zien vanaf 
week 12 extra toe op parkeren buiten de vakken in het Park. Wij geven 
u daarom  informatie over de nieuwe parkeersituatie in het Park. 
 
In het gehele centrum van de gemeente is een parkeerverbodszone van 
kracht. Parkeren in het Park is daarom, zoals in het gehele centrum 
van Nuenen, alleen toegestaan in de aanwezige parkeervakken. Deze 
zijn duidelijk zichtbaar gemaakt. Het is dus niet toegestaan om uw 
auto buiten deze parkeervakken, zoals in de berm of op de stoep, te 
parkeren.
 
In de komende weken wordt het openbaar groen aangelegd. Bomen 
en hagen worden geplaatst en gras wordt ingezaaid. Met zijn allen 
kunnen wij ervoor zorgen dat het Park zijn mooie uitstraling behoudt. 
Wij hopen daarom op uw medewerking.
 
Als u vragen hebt naar aanleiding van deze publicatie dan kunt u con-
tact opnemen via 040-2631 631. Meldingen kunt u ook doorgeven via 
dit nummer of via www.nuenen.nl.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 5	maart	2015	 Langlaar	4A,	5674	SK	–	plaatsen	van	twee	
   kozijnen (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-
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.

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aan-
vraag om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Organisatie	Show	Historische	Internationale	Motoren	

voor het organiseren van de internationale stationaire motoren-
show	in	de	periode	van	23	tot	en	met	25	mei	2015	op	het	terrein	
bij	Schoutse	Vennen	15;

•	 Aanvrager:	Wandelsportvereniging	Nuenen	voor	het	organiseren	
van de avondwandelvierdaagse in Nuenen in de periode van 9 tot 
en	met	12	juni	2015	waarbij	dagelijks	gestart	en	gefinisht	wordt	
vanaf	sportpark	de	Lissevoort	(bij	H.S.C.N.)	m.u.v.	de	laatste	avond	
op	12	juni	2015	dan	wordt	gefinisht	in	het	Park;

•	 Aanvrager:	LONU,	Loopgroep	Nuenen	voor	het	organiseren	van	
de	jaarlijkse	hardloopwedstrijd	op	6	juni	2015	onder	de	naam	Van	
Goghloop waarbij start en finish in het centrum van Nuenen 
plaatsvinden;

•	 Aanvrager:	Doen	KPJ	Nederwetten	voor	het	organiseren	van	het	
evenement	touwtrekken	over	water	op	zondag	17	augustus	2015	
op het weiland op de hoek Oude Torendreef-Hoekstraat.

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

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeen-
tehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.

Nuenen,	12	maart	2015.

COLLECTE
In	de	week	van	15	maart	tot	en	met	21	maart	2015	wordt	gecollecteerd	
door het Reumafonds.

VERKEER
Aankondiging militaire oefening
De	Koninklijke	Landmacht	houdt	in	de	periode	van	16	maart	tot	en	
met	20	maart	2015	een	militaire	oefening	in	onder	andere	Nuenen.	U	
kunt daarom militaire voertuigen tegenkomen. Aan de oefening nemen 
60 personen deel en 22 militaire wielvoertuigen. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van (oefen)munitie.

AFVALINZAMELING
Thema: Inzamelen snoeihout
In maart houdt de gemeente Nuenen c.a. een inzameling van snoei-
hout. Wanneer u snoeihout wilt aanbieden, kunt u hiervoor één of 
meerdere stickers kopen bij de afdeling Burgerzaken op het gemeen-
tehuis.	Een	sticker	kost	€	8,55.	Voor	dit	bedrag	kunt	u	1	collo	snoeihout	
laten	ophalen.	Een	collo	mag	niet	groter	zijn	dan	0,5*0,5*1,5m.	
Op dit collo plakt u de sticker, zodat de inzamelaar ziet dat hij het 
moet meenemen. 
De inzameldag voor snoeihout is woensdag 25 maart 2015.
Natuurlijk kunt u uw snoeihout ook brengen naar de Milieustraat, De 
Huufkes	48-50	te	Nuenen.	Voor	het	aanleveren	van	snoeihout	moet	
u	bij	de	Milieustraat	een	entreetarief	van	€	5,25	betalen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzonden 
op:
•	 4	maart	2015	 Gulberg	18,	5674	TE	–	uitbreiden	van	de	
   bestaande bedrijfsruimte met aanbouw van 
	 	 	 een	koelcel	(BOUW);
•	 5	maart	2015	 Larikslaan	5,	5671	BN	–	wijzigen	van	een	
   carport en een overdekt terras en het wijzigen 
	 	 	 van	het	aanzicht	van	de	entree	(BOUW);
•	 5	maart	2015	 Boordseweg	62,	5671	AT	–	plaatsen	van	een	
   stalen balk met kolom (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	Grote	Ronde	van	Gerwen	zijn	ontheffingen	verleend	

voor het organiseren van de Grote Ronde van Gerwen op tweede 
paasdag,	6	april	2015,	waarbij	de	start	en	finish	in	het	centrum	
van	Gerwen	plaatsvinden	(verzenddatum	2	maart	2015);

•	 aan	het	Heilig	Kruisgilde	Gerwen	zijn	vergunningen	en	een	onthef-
fing verleend voor het organiseren van een kofferbakverkoop op 
het	gildeterrein	aan	Lankveld	10	op	19	april	2015	(verzenddatum	
3	maart	2015);

•	 aan	 Jongerenkoor	 Jocanto	 is	 een	 vergunning	 verleend	 voor	 het	
inzamelen van statiegeldflessen in de periode van 3 tot en met 6 
juni	2015	t.b.v.	van	voornoemd	koor	(verzenddatum	4	maart	2015);

•	 aan	Stichting	Steenen	Beeld	Nuenen	zijn	vergunning	en	ontheffing	
verleend voor het organiseren van het evenement “Beelden in ’t 
Park”	op	zondag	7	juni	2015	(verzenddatum	4	maart	2015);

•	 aan	HDC	Gerwin	zijn	vergunningen	en	ontheffing	verleend	voor	
het organiseren van een Harleyweekend op het terrein van strand-
bad Nuenen aan de Enodededreef in de periode van 4 tot en met 
6	september	2015	(verzenddatum	5	maart	2015).

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

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
Samen doen we meer. Natuurlijk Nuenen

Restauratie vijver in de 
pastorietuin aan de Berg
Het plan om het achterste deel van de tuin van de protestantse pastorie te 
restaureren kan doorgaan. Formeel zijn alle betrokken partijen het hierover 
eens. Die restauratie behelst het opschonen, snoeien en beplanten van het 
monumentale vijvergebied, zodanig dat het beeld zo veel mogelijk wordt 
teruggebracht zoals Vincent van Gogh dat in maart 1884 zag, toen hij hier 
zijn pentekening ‘Vijver met IJsvogel’ maakte.

B&W en de Monumentencommissie 
van de Gemeente Nuenen, de Maat-
schappij van Welstand (als eigenaar), 
de bewoners, het Van Gogh museum 

Vincentre, de Protestantse Gemeente 
Nuenen en Heemkundekring de Drij-
ehornick zijn verheugd met dit plan 
en bepleiten een spoedige realisatie. 
De vele Nederlandse en buitenlandse 
gasten kunnen hopelijk binnenkort dit 
stukje tuin van Van Gogh bewonderen 
zoals Vincent het destijds gezien en 
getekend heeft.

In de eerste fase wordt de wildgroei 
van oude bomen en heesters aange-
pakt, zodat er weer vrij uitzicht op de Afbeelding Vijver met IJsvogel [JH 468; F 1135] pen gehoogd met wit, 39 x 53 cm.

Clemenskerk komt en bij voldoende 
‘liquiditeit’ zal er ook weer water in de 
vijver staan. De ijsvogel laat dan vast 
niet lang meer op zich wachten! Voor-
waarde voor het welslagen van dit 
project is dat er voldoende middelen 
beschikbaar komen. 

Daarom doet Remmet Luttervelt, gids 
en initiatiefnemer, een beroep op in-
stanties en personen die dit Van Gogh 
Vijverproject een warm hart toedra-
gen en ook financieel een bijdrage wil-
len doen. Partijen willen de eerste 
werkzaamheden al uitvoeren voordat 
het toeristenseizoen eind maart be-
gint. Voor deze eerste fase is een paar 
duizend euro nodig. Het Vincentre is 
gevraagd om de uitvoering te coördi-
neren. 
Uw financiële bijdrage kunt u storten op 
rekeningnr.: NL34RABO01472.48.353 
Rabobank Dommelstreek van Stichting 
De Vrienden van Vincent van Gogh & 
Nuenen'' onder vermelding van 'Vijver-
project Pastorie Van Gogh'. 

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.



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!

Voor de Beste
Service en Kwaliteit!!!

Acties week 11: geldig maandag 9 t/m zaterdag 14 maart 2015
_____________________________________________________

Brood van de week:
Gelders Hoog
fijngemalen volkoren  € 1,75
_____________________________________________________

Grote aardbeienvlaai
toeslag schelp of 
harde wenerbodem € 0,60  € 12,95
_____________________________________________________

Mini stolletjes
  4 + 1 gratis
_____________________________________________________

Paascake
 nu € 4,50

_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

“Vinken”
Div. soorten ..................  4e gratis
100 gr. Achterham + 
100 gr. Leverkaas ............ samen 3,20 
Belle Hélène
“Schnitzel met monchou 
en peertjes”, 100 gram .............1,80 
Carpaccio Misto
100 gram .........................................2,10 
Toren van Pisa
“Met heerlijk kalfsvlees” 
100 gram .........................................2,25 
Gevulde Paprika
100 gram .........................................1,15 

iedere
KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

 Weekaanbiedingen 
donderdag 12 t/m woensdag 18 maart

Spinazie 
 per zak 1,69

Radijsjes 
  2 bosjes 1,49

IJsbergsla
per krop 0,99

Kanzi appels  
hele kilo 1,99

Savooiekool panklaar    
1/2 kilo 0,89

Bamipakket panklaar  
1/2 kilo 0,99

4-seizoenen salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels 
- Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel  /  T. 0499 - 479 508 / info@styleathomeson.nl

Passe Partout • M-Flor PVC vloeren 

PTMD • Ambiant Karpetten • NORDAL

d-Bodhi meubelen • UrbanSofa

En nog veel meer...

UrbanSofa: 
Bank Fabio 3 zits

Van: 
€ 1799,– Voor: € 995,–

UrbanSofa: 
Fauteuil Toscane

Van: 
€ 599,– Voor: € 395,–

ETEN & DRINKEN DE KOFFIEDRINKERS
ETEN & DRINKEN

Berg 38 (tegenover de lindeboom)
5671 CC Nuenen
Tel: 040 7850831

Bij inlevering van  
deze bon het  

2e kopje koffie gratis  
*(uitzondering van speciaal koffie)

ETEN & DRINKEN

Uitgebreide lunchkaart
• Uitsmijters
• Luxe belegde broodjes
• Soepen
• Salades 
• High tea
• Borrelarrangementen
• Luncharrangementen  

Uitgebreide koffiekaart
• Lungo koffie
• Cappuccino 
• Ristretto
• Doppio Espresso
• Latte macchiato 
• Ristretto Origin India

• IJskoffie’s 
Meeneemkaart
• Belegde broodjes
• Smoothies
• Verse jus d’orange
• IJskoffie’s
• Koffie’s  
• Gebak DE KOFFIEDRINKERS

www.dekoffiedrinkers.com
info@dekoffiedrinkers.com 

Nieuw! Gebak van Jacques van Bragt uit Geldrop WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN, KEUREN
EN VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

Voor zowel particulieren als bedrijven bieden wij betaalbaar onderhoud en/of reparaties aan.

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

GELDROPSEDIJK 51-53 • NUENEN • TELEFOON 040 - 283 24 47
WWW.AUTOBEDRIJFJOOPVDHEUVEL.NL

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

ANDO
verhuisservice

Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06-28832682

ANDO
verhuisservice

ANDO
Ontzorgt!

Flexibel
Zorgvuldig

Snelle service
Vertrouwde handen

Aandacht voor u en uw familie

ANDO
verhuisservice

Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06-28832682

ANDOverhuisservice
Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06-28832682

ANDOverhuisservice
Anton Doorakkers
Brugstraat 29
5731 HE  Mierlo

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06-28832682

E   info@ando-verhuisservice.nl
W  www.ando-verhuisservice.nl
T   06 - 28 83 26 82

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
EUROPALAAN 2, 5674 CA NUENEN

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen
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Twee burgercommissieleden 
van GroenLinks Nuenen 
stellen zich voor
GroenLinks is een partij van de balans, van het evenwicht. Binnen de Nue-
nense bevolking herkennen de mensen van links tot rechts zich in onze uit-
gangspunten en onze aanpak. Zij zien in GroenLinks de partij van de balans 
tussen de ontwikkeling van het individu passend in een samenleving waar 
de mensen rekening houden met elkaar. Van de balans tussen milieu, zorg, 
onderwijs, kunst, cultuur en de zorg voor economie en financiën. Vandaar 
onze inzet voor het groene en sociale karakter van Nuenen èn de voorkeur 
voor financiën in de portefeuille van ‘onze’ wethouder, Joep Pernot. Wij 
worden door de Nuenenaren gezien als de partij van de verbinding en de 
actie, maar wel actie met verstand.
De verscheidenheid wordt zichtbaar in de partijorganisatie, in de leden van 
de burgercommissies Samenleving en Ruimte, Tineke Wieringa en Dries 
Kuperus. 

Informatieavond op 
basisschool De Mijlpaal   
voor nieuwe ouders
Wordt uw dochter of zoon binnenkort 4 jaar en bent u op zoek naar een 
goede basisschool voor uw kind, dan bent u op donderdagavond 26 maart 
van harte welkom op basisschool De Mijlpaal.

Solidariteitsmaaltijd en  
Samen Verder voor Kenia 
Goede doelen acties in Nederland zijn er velen, maar het is niet altijd bekend 
waar elke Euro blijft. Bij de actie Samen Verder, die van 20 maart tot 25 
maart, in Nuenen gehouden wordt is dat anders. Daarvan is het bekend dat 
100% van elke Euro die u geeft ook daadwerkelijk op zijn plaats komt. 

Begin jaren zeventig is Tineke Wie-
ringa met haar man in Nuenen komen 
wonen en eind jaren tachtig zijn zij 
verhuisd naar Nederwetten. Na een 
paar jaar jeugdwerk in Eindhoven 
heeft Tineke 14 jaar als leidster ge-
werkt bij vormingscentrum De Boer-
derij in de Beekstraat in Nuenen. On-
dertussen kwamen er in het gezin 
Wieringa kinderen en pleegkinderen. 
Tineke heeft haar werk voortgezet bij 
de Centrale voor Pleeggezinnen in Den 
Bosch waar ze o.a. cursussen ontwik-
kelde voor pas gestarte pleegouders. 
Na haar pensionering is zij als vrijwilli-
ger actief, o.a. als adviseur voor de 
stichting Leergeld en namens Groen-
Links als burgercommissielid voor de 
commissie Samenleving. “Groen Links 
is mijn partij omdat ik mij herken in 
het streven naar een samenleving 
waarin solidariteit en duurzaamheid 
vooropstaan. Een goed sociaal beleid in 
Nuenen vind ik daarom belangrijk.”

Dries Kuperus woont ruim 34 jaar in 
Nuenen. Na zijn studie politicologie 
en planologie is hij, na een aantal jaren 
universitair medewerker in Amster-
dam, verhuisd naar Nuenen. Vanaf 
1986 heeft hij samen met zijn vrouw 
Nicoline zijn eigen werving- en selec-
tiebureau gehad. Zij werkten vanuit 
hun huis aan de Opwettenseweg.
Inmiddels zijn zij gestopt met werken 
en toen collega en vriend Boudewijn 
Wilmar in de raad werd gekozen heeft 
Dries, gezien de enorme werkdruk die 
bij Boudewijn kwam te liggen, beslo-
ten hem vanuit zijn planologische ach-
tergrond te ondersteunen als burger-
commissielid Ruimte. “Groen Links is 
een logische keuze omdat we moeten 
streven naar een groen en sociaal Nue-
nen. Bovendien wil ik bijdragen aan 
een nieuw politiek elan zodat we de 
oude normen, waar argwaan en cynis-
me hoogtij vierden, achter ons kunnen 
laten.”

Dries Kuperus.

De Mijlpaal is een algemeen toegan-
kelijke basisschool en valt samen met 
basisschool De Rietpluim, onder het 
bestuur van PlatOO; stichting voor al-
gemeen toegankelijk en openbaar on-
derwijs.

Iemands religie, culturele achtergrond 
of sociale milieu is op deze scholen 
niet belangrijk. Wat er toe doet is dat 
iedere medescholier je beste vriend of 
vriendin kan zijn. We gaan samen met 
de kinderen op zoek naar al die ver-

50% van de gehele opbrengst gaat naar 
het door de gezamenlijke kerken van 
Nuenen gekozen project in Kenia van 
de ‘Talent Foundation’ een project van 
Tom Hendriks en Elizabeth Ndiaga uit 
Nuenen. 
Het geld zal gebruikt worden om 6 
jonge kansarme Keniaanse jongeren 
tussen de 15 en 25 jaar te steunen om 
hun talent te ontwikkelen en hun 
droom waar te maken. Zij zullen fi-
nancieel ondersteund worden in hun 
opleidingskosten .
De andere 50% gaat naar kleinschalige 
projecten van de diverse ‘vastenacties’ 
van de verschillende kerkelijke en 
niet-kerkelijke organisaties in Neder-
land. 
 
Op 19, 20 en 21 maart worden bij u de 
zakjes voor de actie gebracht en deze 
worden op 23, 24 of 25 maart weer op-
gehaald. Mocht het zijn dat er geen 
vrijwilliger bij u aan de deur komt: 
geen nood, maak dan een bedrag over 
op NL13RABO0101054033 o.v.v.: Sa-
men Verder Eindhoven.
 
Solidariteitsmaaltijd
De Solidariteitsmaaltijd is dit jaar op 
vrijdagavond 27 maart en zal in het te-
ken staan van Kenia. Er wordt gekookt 

volgens recepten uit Kenia, er is live 
Afrikaanse muziek en er is veel infor-
matie over het Kenia project. De maal-
tijd wordt gehouden in het Pleincolle-
ge, Sportlaan 8, Nuenen en wordt 
georganiseerd door ZWO en MOV. 
Op vrijdag 27 maart bent u van harte 
welkom vanaf 18.00 u, toegangsprijs is 
7 euro per persoon. Aanmelden vanaf 
1 maart op: www.solidariteitsmaaltijd.
info of telefonisch 040-283 5733. Op 
deze website staat ook meer informa-
tie over het project.

WATERSCHAPVERKIEZINGEN 
D66 EN GROEN LINKS KIEZEN 
WATER NATUURLIJK, LIJST 1

schillen tussen mensen om daar sa-
men rijker van te worden. Van nature 
zijn kinderen nieuwsgierig, staan zij 
open voor de wereld om hen heen.
Deze nieuwsgierigheid is voor ons de 
bron van motivatie om te gaan leren. 
We koesteren die en houden die vast, 
we moedigen kinderen aan de wereld 
onderzoekend tegemoet te treden. We 
bieden ze hierbij een breed aanbod 
aan. Ieder kind leert zo zijn eigen ta-
lenten ontdekken en die in te zetten. 
Ieder kind is anders, ieder kind doet er 
toe en telt mee.
Tijdens de informatieavond willen u 
uitgebreid vertellen hoe we dat doen 
en leiden wij u graag rond door ons 
sfeervolle schoolgebouw, zodat u aan 
het eind van de bijeenkomst een in-
druk van onze school en ons onder-
wijs hebt en een antwoord op al uw 
vragen.
Donderdag 26 maart, 20.00-21.30 uur.
Brabantring 1, 5672 EE Nuenen.

Bent u niet in de gelegenheid deze 
avond te bezoeken en toch geïnteres-
seerd, dan sturen wij u graag een in-
formatiepakket toe of maken een per-
soonlijke afspraak.
info@obsdemijlpaal.nl of: 040-2952279. 

Tineke Wieringa.Schuif even aan tafel bij…
Klaas de Graaff
De eerstvolgende maandelijkse KBO lezing is op donderdagochtend 19 
maart van 09.30 uur tot 11.30 uur. Dan zal de Nuenense publicist Klaas de 
Graaff in Het Klooster aan tafel aanschuiven om over zijn leven en werk te 
vertellen. 

Klaas de Graaff, socioloog en crimino-
loog, is woonachtig in Nuenen. Hij 
heeft een belangrijk stuk van zijn ar-
beidzaam leven gewerkt bij het Minis-
terie van Justitie, met name in het ge-
vangeniswezen. Zo was hij onder 
meer lid van de directie van de Gevan-
genis in Vught. De Graaff is een veel-
zijdig mens met veel interesses. Hij 
heeft een hele reeks boeken gepubli-
ceerd. Naast studieboeken, die vooral 
dienden voor opleidingen van gevan-
genispersoneel, publiceerde Klaas de 

Graaf verschillende dichtbundels en 
schreef hij een aantal interessante 
boeken over de verschillende vormen 
van criminaliteit, zoals die zich in de 
loop der tijden, met name in Brabant, 
hebben voorgedaan. Zo schreef hij 
twee boeken ‘Branden in Brabant’ en 
‘De fik erin’, over spectaculaire bran-
den en brandstichters in onze provin-
cie. Dreigbrieven, moord en brand. 
Ook in onze streek was dit vroeger aan 
de orde van de dag. Klaas de Graaff 
kan er boeiend over vertellen. Hij 
meldt dat zelfs het woord ‘brandbrief ’ 
letterlijk is afgeleid van een oud ver-
schijnsel, om middels een brief geld te 
eisen van het slachtoffer. Als het 
slachtoffer niet betaalde, ging zijn huis 
in vlammen op. Over criminaliteit in 
Nuenen valt zeker ook het een en an-
der te verhalen. Hoe bijvoorbeeld bij 
een ruzie in Nuenen een van de twee 
ruziemakers door een ferme klap met 
de knuppel er het leven bij inschoot.
Spannende en wetenswaardige verha-
len, over boeven, tuchthuizen, moord 
en doodslag. 
Samen met Klaas de Graaff mogen de 
bezoekers een ochtend mee loeren 
door het sleutelgat van de gevangenis, 
waar trieste figuren en gewetenloze 
schurken huizen en een glimp opvan-
gen van het bijzondere leven achter de 
tralies. Zoals steeds is ook deze KBO 
lezing van ‘Schuif eens aan tafel bij…’ 
vrij toegankelijk voor zowel KBO le-
den als niet leden. Iedereen is welkom. 

Inschrijven  
Oranje Markt 
Met Koningsdag in het vooruitzicht 
zijn de voorbereidingen voor de Oran-
je Markt in volle gang. Aanstaande za-
terdag kun je je vanaf 14.00 tot 16.30 
inschrijven bij Auberge Vincent. De 
kosten voor een halve kraam is € 12,50 
en voor een hele kraam € 25,-. (graag 
gepast betalen). 
Na inschrijvingen zijn tot 4 april mo-
gelijk via Boekhandel Van de Moos-
dijk. De kosten per kraam(deel) zijn 
dan € 2,50 hoger dan bij de voorin-
schrijving.

Aan alle groep 7 
leerlingen   
van Nuenen
Sinds enkele jaren heeft Nuenen een 
jeugdburgemeester. De jeugdburge-
meester wordt betrokken bij leuke ini-
tiatieven zoals de opening van Speel-
tuin de Kievit, de kermis, Koningsdag 
en de bevrijdingsherdenking. Zit je in 
groep 7 of 8 van de basisschool en wil 
je dit allemaal eens meemaken, geef je 
dan op als nieuwe jeugdburgemeester 
van Nuenen. Mail voor 13 april naar 
jeugdburgemeester@oranjecomite-
nuenen.nl. Na aanmelding nodigt het 
Oranje Comité je uit voor een gesprek. 
Vergeet niet van te voren je ouders om 
toestemming te vragen. De jeugdbur-
gemeester is een initiatief van het 
Oranje Comité Nuenen.

Halfvasten met 
Road van Zatterdag
Aanstaande zondag, 15 maart, organi-
seert de Road van Zatterdag vanaf 
14.00 uur weer een Halfvastenevene-
ment aan het Park 61 in Nuenen. Een 
middag in het teken van vrolijk ver-
maak met ludieke spelletjes die het ui-
terste van de deelnemers zal vergen, 
vooral van de lachspieren. Speciaal 
voor Prins Gambrinus en adjudanten 
Dubbel en Trippel is het thema bier, al 
zijn de spelletjes alcoholvrij.

Eenbes basisschool 
St Jozef, Nederwetten 
houdt inloop-uurtje
Kleine kansrijke combinatiegroepen, wer-
ken met denkbeelden, samen vernieu-
wend leren en dat op een gezellige school 
met enthousiaste mensen? Dan moet je in 
Nederwetten zijn! Wil jij meer weten over 
deze kleine maar fijne school, of wil je ge-
woon even komen kijken, dan ben je uit-
genodigd voor het inloopuurtje. Het in-
loopuurtje vindt plaats op woensdag 18 
maart en zaterdag 21 maart van 10.30-
11.30 uur.
Kom je op woensdag, dan kun je ook een 
les bijwonen! Iedereen, dus ook nieuw 
geïnteresseerden, zijn van harte welkom! 
www.sintjozefnederwetten.nl

Eenbes basisschool Sint Jozef
De Koppel 1

5674 NW Nederwetten
040-2831207

www.sintjozefnederwetten.nldirectie@sintjozefnederwetten.nl

Wo. 18 maart 2015: 
10.30 – 11.30 uur

iedereen is van harte welkom!

Za. 21 maart 2015: 
10.30 – 11.30 uur

&



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

Rond de Linde

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

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders!

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

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

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

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

€ 19,95
Jansen Auto BV
De Pinckart 10, Nuenen

Tel. 040-2831284

WONINGRUIL Prachtig 
3 kamer appartement (1e 
etage) in Pieter Eiffhuis te 
Eindhoven. Balkon op het 
zuiden. Zeer geschikt voor 
mensen met handicap/rol-
stoel. Indicatie niet nodig. 
Gevraagd huis met tuin. 
Mail: angelique22112211@
hotmail.com

GROND TE KOOP aan de 
Huikert in Gerwen. 2 perce-
len 0,56 en 0,28 are. Mobiel 
06-53238374.

Hypnose werkt direct 

HET IS ZO SIMPEL.
Wilt u meer weten over Hypnose, kom dan naar de 
paranormale beurs in Mariahout in Restaurant zaal de 
Pelgrim.
Daar kunnen wij u vertellen wat hypnose is, wat het 
inhoud en wat we er mee kunnen doen.

HVML geregistreerd Hypnotherapist 

Praktijk Alternatieve Geneeswijzen is ook aanwezig 
en kan u dan informeren wat zij voor u kunnen 
betekenen op het gebied van de natuurgeneeskunde.
Ons moto: “De kwaliteit van het leven verbeteren”.

Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut 
René van der Valk 

tel. 06-51334155 

E mail: r.valk41@gmail.com
Bekijk onze websites: www.hypnobeter.nl
  www.alternatief-beter.nl 

Uw hond toe aan een Trim-
beurt? TRIMSALON ALA 
PLUTO. Professioneel & 
gediplomeerd! Hooidonk 7. 
Afspraak: 06 - 53 30 78 30. 
www.alapluto.nl

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

TE KOOP Omheind per-
ceel ± 3000 m2, gelegen te 
Gerwen. Tel: 06-53509745.

15 MAART VLOOIEN-
MARKT Sporthal Achtse Bar-
rier, Ardechelaan  Eindhoven. 
90 kramen vol!  9.00-16.00 
uur. € 2 p.p.  06-20299824.

 PUZZELHOEKWeek 11

8 7 3
9

4 3 8 5
2 6

5 8
7 9

2 3 7
4 8 6

7 6 5 4

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 buiten gevaar 6 sinds 11 bijbelse figuur 12 op de wijze van 
13 bouwland 15 a priori 17 treuzel 19 motto 21 vanaf 22 deksel 24 slagwerker 
25 laag 26 dundoek 28 lidwoord 29 met name 30 kiem 31 opstandeling 
33 muziektempel 35 pers. vnw. 36 namiddag 38 betaalplaats 41 mannelijk dier 
45 etensrest 47 buisverlichting 48 slee 49 venster 51 voorzetsel 52 grassteppe 
54 Chinese deegwaar 55 ego 56 tijd 57 karakter 59 zangnoot 60 paling 
61 kolenemmer 62 natuurproduct 64 sportman 65 binnenkomst.

Verticaal: 2 oude lengtemaat 3 een weinig 4 lijfeigene 5 bouwvallig 6 bijbelse 
figuur 7 toegang 8 pl. in Flevoland 9 rooms-katholiek 10 geweervuur 
14 bamboebeer 16 geneesmiddel 18 bergplaats 20 zwemvogel 21 langs 
23 mannetjesbij 25 persoon 27 gerief 30 jaargetijde 32 vrucht 34 takje 
37 voorkeur 38 huisdier 39 gedorste halmen 40 staat in Amerika 41 vechtsport 
42 zangstuk 43 computergeheugen 44 vet 46 kledingstuk 50 houding 
52 kledingstuk 53 peulvrucht 56 amfibie 58 droog 60 uitroep van pijn 
63 Frans lidwoord.

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

R A V A G E H E E L A L

S A L A D E D R E V E L

A K S A L M M A F E G O

M E R D E S E M R E O

B L E E K D E N N O O R D

A G L O B E U N I E K S

A L E E E M

G S T O U T N E T E L I

A B U I S E T C S E R R E

M R E E N O R M N E D

B E L W E T V A L E D E

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

A T L E T E W E S T E N

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

Oplossingen wk 10
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

TENNISRACKET

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.

ABEEL
BLAUW
BOETEN
CANADA
CLEANER
ENTREE
GINDS
HENGST
LASSO
LATEX
LEESMAP
NAAST
OMINEUS
PAARS
RELSCHOPPER
RIVAAL
SATESAUS
SCHELPENZAND
SNOER
SPIREA
STAAL
TAKEL
TIBET
VERSOEPELING
WITHEET
ZEELT
ZEILMAKER

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en email 
het antwoord naar: puzzel@ronddelinde.nl
Vermeld naam, telefoonnummer en adres. 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij 
Drukkerij Messerschmidt tijdens kantooruren.

ZOEKT U HUISHOUDE-
LIJKE HULP? Ik ben een 
hardwerkende, veel erva-
ren en betrouwbare vrouw. 
Contact: 040-2555750. Mob: 
0685865835, 0684602030.

DIVERSE EASTBORN 
SHOWROOMMATRAS-
SEN 90 X 200 MET 
50% KORTING! Tevens 
2 x MLine matrassen 90 x 
210. Stijn’s Slaapstudio, Op-
wettenseweg 81 te Nuenen, 
040-2840013.

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

Winkelcentrum Kernkwartier ligt aan de Hoge Brake te Nuenen

www.winkelcentrumnuenen.nl

VLOOIENMARKT in 
het KERNKWARTIER

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

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

Dagopvang • Tieneropvang • BSO • VSO

w w w. k i d s s o c i e t y. n l

Goed voor je kind!

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

JENL
administratie.nl 

administraties | belastingen | advies
www.jenladministratie.nl 
+31 (0)6 - 53 54 45 94 

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

beeldhouwen in steen vanaf 13 maart
beeldhouwen in steen en hout vanaf 16 maart
edelsmeden vanaf 19 maart
portrettekenen en -schilderen vanaf 25 maart

www.stichtingcan.nl
meld je snel aan en maak ‘t mee bij CAN

kijkt naar je uit

korte voorjaarscursussen

administratie: 06-15659960
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Eerste roman van 
Gillian de Bart
Van schrijfster Gillian de Bart uit Nue-
nen is recent haar eerste roman ver-
schenen, getiteld ‘In een zilveren lijst-
je.’ Zij heeft al verschillende andere 
boeken op haar naam staan, zoals 
‘Vier keer enkele reis China’ en het 
kinderboek ‘Dropje, de kleine zwarte 
Shetlandpony.’
In deze roman worden twee vrouwen 
gevolgd: Charlotte, die op een avond 
in een ongeluk terecht komt waarbij er 
een jongen overlijdt, en Conny, de 
moeder van de jongen die het trieste 
nieuws te horen krijgt. Beschreven 
wordt hoe deze twee vrouwen omgaan 
met verdriet en boosheid. Ondertus-
sen worstelt Charlotte met de liefdes-
relatie met haar baas. 
Het schrijven van Gillians nieuwe 
boek was een proces van een paar jaar, 
naast haar normale werkzaamheden 
en haar gezin. ‘Het is heel gek, maar 
terwijl ik aan het schrijven was, werd 
ik zelf ook benieuwd naar hoe het ver-
der zou gaan. Net alsof ik meer een 
boek aan het lezen was dan aan het 
schrijven. De personages gaan echt le-
ven in je hoofd’, aldus Gillian. 

Gillian de Bart, In een zilveren lijstje. 
Uitgeverij Boekscout. ISBN 978-94-
022-1427-7.

COLOFON
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout en 
Mariahout.

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
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. Postbus 20, 
5670 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-
baar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna-
men of op enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgevers.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Meer weten over ons? Kijk op 
www.vdstappen.nl of bel 040 284 1550.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorgster 
Nuenen

Harrie van Gastel
Aangever

A D V E R T O R I A L

Heeft u alles goed geregeld bij de notaris? 
In deze column hebben we al vaak gesproken over het belang van het 
vastleggen van uw uitvaartwensen. Maar ook een bezoek aan de notaris is 
absoluut noodzakelijk zodat u bij een onverhoopt overlijden echt alles goed 
geregeld heeft. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zorg voor uw minderjarige 
kinderen maar ook voor de verdeling van uw nalatenschap. 

Bij geen testament
Als u niets vastlegt in een testament 
worden altijd de regels van de wet ge-
volgd. De onderstaande volgorde van 
erfgenamen wordt dan gehanteerd: 
1  Echtgenoot of geregistreerd partner  

en de kinderen
2 Ouders, broers en zussen
3 Grootouders
4 Overgrootouders
Als niet-gehuwde of niet-geregistreerd 
partner van iemand zonder testament 
erft u dus niets! Alles gaat dan naar 
de familie van uw partner, zoals hier-
boven aangegeven. Het kan dan ook 
zomaar zo zijn dat uw kind de eigen-
dommen van uw partner erft, zoals 
de helft van uw gezamenlijk huis. Of 
nog erger, u loopt kans op straat te 
komen staan als u samenwoonde in 
het huis van uw partner, omdat u wet-
telijk gezien nergens recht op heeft!

De notaris vóór het tijdstip 
van overlijden
Dit zijn schrikbeelden die gemak-
kelijk worden voorkomen met een  
bezoek aan de notaris. Hier bespreekt 
u alle scenario’s en legt u uw wensen 
vast. Op deze manier weet u dat alles 
eerlijk geregeld wordt en dat u of uw 
partner niet met lege handen achter-
blijft. Daarnaast kan de notaris u ook 
wijzen op de mogelijkheid van extra 
clausules in uw testament. Zo kunt u 
bijvoorbeeld een bepaling opnemen 
voor de eigen bijdrage van de langst-
levende bij eventuele opname in een 
verpleegtehuis. Uw kinderen kun-
nen dankzij deze bepaling voortijdig 
hun erfdeel opeisen, wat voorkomt 
dat u of uw partner straks het eigen 
vermogen moet aanspreken voor de 
verpleegkosten. Ook adviseert uw no-
taris u graag over de fiscale en juridi-
sche mogelijkheden van uw schenkin-
gen. Een bezoek aan de notaris is dus 
voor iedereen interessant, maar abso-
luut noodzakelijk voor ongehuwden!

De notaris na het overlijden
Na een overlijden vraagt uw notaris 

het testament op bij het Centraal Testa- 
mentenregister. Als nabestaande beslist  
u of u de erfenis aanvaardt, weigert 
of beneficiair aanvaardt, waarbij u 
wordt beschermd tegen de schulden in 
een erfenis. Uw notaris kan u daarbij 
adviseren. Want wist u bijvoorbeeld 
dat u door het gebruik van de pin-
pas van de overledene de erfenis al 
(onbewust) heeft aanvaard, met alle 
eventuele schulden die daarbij horen? 
Bij aanvaarding stelt uw notaris de 
verklaring van erfrecht op, waarna u 
als gevolmachtigde optreedt namens  
de erfgenamen en toegang krijgt tot 
de (financiële) administratie van de 
overledene. De notaris kan u verder  
nog helpen bij het maken van rente 
afspraken bij vorderingen op de 
langstlevende ouder, wat mogelijk 
kan leiden tot het betalen van minder 
erfbelasting bij het 2e overlijden. Ook 
kan de notaris u helpen bij de aangif-
te van erfbelasting. Wanneer er geen 
executeur testamentair is aangesteld 
of bij onenigheid kan de notaris ook 
een actieve rol spelen bij de verdeling 
van de nalatenschap.

Contact met uw notaris 
De notaris kan u dus adviseren over 
de keuzes die u maakt in het geval 
van een erfenis en u helpen met de af- 
wikkeling. Wij werken nauw samen met  
Fokkema Marks Wachters notarissen in  
Nuenen en adviseren u om met hen 
alles goed te regelen. Voor úw rust 
nu en voor die van uw nabestaanden 
straks.

Bijeenkomst 
Ondernemersnetwerk 
Rabobank Dommelstreek
Op dinsdag 24 maart vindt de eerste bijeenkomst van het Ondernemersnet-
werk van Rabobank Dommelstreek van 2015 plaats. Het thema van de 
bijeenkomst is ‘Elkaar verder helpen’.

Elkaar verder helpen
Waarom iets van ‘ver’ halen als het om 
de hoek voorhanden is? Of het wiel 
opnieuw uitvinden, terwijl een colle-
ga-ondernemer in uw omgeving al een 
oplossing heeft? Het ontbreekt vaak 

aan de tijd om u erin te verdiepen, of 
om die offerte eens op te vragen bij 
een bijna buur, of daadwerkelijk een 
samenwerking aan te gaan. Daar gaan 
we verandering in brengen! U ont-
moet in korte tijd veel collega-onder-

Politieberichten
Drie hennepkwekerijen opgerold
03-03-2015 Geldrop, Nuenen en Son en Breugel - De politie ontmantelde dins-
dag 3 maart drie hennepkwekerijen in panden in Nuenen, Geldrop en Son en 
Breugel. Twee personen werden aangehouden.
Agenten troffen in een woning aan de Bosweg in Nuenen een kwekerij met 199 
planten aan. De bewoonster werd aangehouden. In een woning aan de Libellen-
laan in Son en Breugel stuitten de agenten op een hennepkwekerij met 285 plan-
ten. Ook hier werd de bewoner opgepakt. Beide verdachten mochten na verhoor 
op het politiebureau naar huis. Tegen hen wordt een proces-verbaal opgemaakt, 
dat doorgestuurd wordt naar het Openbaar Ministerie. In een loods aan de 
Mierloseweg ontdekte de politie een hennepkwekerij met 379 planten. Er loopt 
nog een onderzoek naar de eigenaar van deze kwekerij. Uiteraard zijn alle plan-
ten en de bijbehorende apparatuur in beslag genomen voor vernietiging.

Wat is het gevaar van hennepteelt?
Mocht zich een hennepkwekerij bij u in de buurt bevinden, dan loopt u risico op 
brand door kortsluiting en lekkage. De schade die de hennepteelt veroorzaakt is 
groot. Woningcorporaties en energiebedrijven draaien op voor de kosten ver-
oorzaakt door lekkages, brandschade en illegaal afgetapte energie.

Help mee hennepkwekerijen te bestrijden!
Ruikt u henneplucht en denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld 
verdachte situaties, bel de politie via 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem 
via 0800-7000. Onderstaande punten kunnen wijzen op een hennepkwekerij.
Aanwezigheid van hennepgeur. Onveilige situaties door illegale aanpassingen in 
de meterkast of elektriciteitsaansluiting. Constant zoemend of ronkend geluid.
Beslagen/afgeplakte ramen of gordijnen die nooit opengaan.

nemers en gaat verder dan alleen het 
uitwisselen van een visitekaartje; u 
leert elkaar en elkaars bedrijf écht 
kennen, doet nieuwe kennis op en 
wellicht krijgt u inspiratie uit onver-
wachte hoek! Wij zijn tevreden als u 
met 6 (ver)nieuw(d)e contacten naar 
huis gaat. We gaan dit alles vormgeven 
door het houden van speeddateses-
sies. Om deze zo effectief mogelijk te 
laten verlopen gaat u samen met een 
collega-ondernemer eerst aan de slag 
met uw eigen elevator pitch.

Joris van der Waart
De avond wordt actief begeleid door 
Joris van der Waart. Joris is onderne-
mer, marketeer en 'geboren netwer-
ker'. Hij helpt ondernemers om vanuit 
hun diepste wezen te handelen, alle 
aanwezige kracht te benutten en daar-
mee maximale betekenis te hebben 
voor hun omgeving. Voor meer infor-
matie over Joris: www.jorisvander-
waart.nl.

Komt u ook?
Meld u direct aan via http://rabo.nl/ 
9a2cpn8p en laat u inspireren door Jo-
ris van der Waart, mede-ondernemers 
en door uzelf! Aanmelden is mogelijk 
tot en met vrijdag 20 maart.

Waar en wanneer
De bijeenkomst vindt plaats op dins-
dag 24 maart van 19.00 tot 22.00 uur. 
De locatie is het Ontmoetingscen-
trum van Rabobank Dommelstreek, 
Laan der Vier Heemskinderen 7 te 
Geldrop.Cursusaanbod CAN

Plezier en talentontwikkeling
CAN start in maart met de volgende korte cursussen:
5 lessen kennismaking beeldhouwen in steen vanaf vrijdag 13 maart
5 lessen beeldhouwen in steen en hout, vanaf maandag 16 maart
3 lessen edelsmeden vanaf donderdag 19 maart
5 lessen portrettekenen en -schilderen vanaf woensdag 25 maart

Beeldhouwen in steen
Maak kennis met de taal van de beeld-
houwer. Miljoenen jaren geleden ge-
vormd in natuurlijke en soms extreme 
omstandigheden is steen boeiende 
materie om te verwerken. Er wordt 
onderzoek gedaan naar materialen, 
gereedschappen en technieken. Het 
werken vanuit de steen is een facet van 
het beeldhouwen. Een andere moge-
lijkheid is om vanuit een ontwerp de 
keuze van de steen te maken. In 5 les-
sen ontdekken de cursisten het fasci-
nerende proces van beeldhouwen in 
steen en delen ze samen een passie.

Beeldhouwen in steen en hout
Sinds mensenheugenis kappen we in 
steen en hout. In deze korte cursus kun 
je werken met hout, steen of een com-
binatie van beide. Beginners starten 
met zachte steensoorten zoals serpen-

tijn. Gevorderden kunnen in steen-
soorten werken als albast of marmer. 
Lindehout is aan te bevelen voor het 
kappen van een eerste beeld in hout. 
Het ontwerpproces is een belangrijk 
onderdeel van de cursus. Ook passeren 
de hoogtepunten uit de kunstgeschie-
denis van de beeldhouwkunst de revue.

Edelsmeden
In de cursus edelsmeden worden sie-
raden en kleine objecten ontworpen 
en gemaakt. Tijdens deze korte voor-
jaarscursus doe je kennis en ervaring 
op met vormgeving en leer je stap 
voor stap technieken als zagen, vijlen, 
solderen, schuren en polijsten. Ga de 
uitdaging aan en maak je eigen sie-
raad.
 
Portrettekenen en -schilderen
Goed leren kijken en de details en nu-
ances die de expressie van een gezicht 
zo persoonlijk maken, leren kennen. Zo 
ondervind je hoe je de karakteristiek 
van de persoon die je tekent kunt ‘pak-
ken’. Tijdens deze cursus ontdek je de 
basisprincipes van het schilderen en te-
kenen. Heb je al ervaring, dan ga je 
jouw vaardigheden verder ontwikkelen. 

Iedereen kan, ook zonder vooroplei-
ding, deelnemen aan de cursussen. 
Werken aan de hand van thema’s, het 
aanleren van vaardigheden, je uit-
drukken door middel van kunst of be-
weging, CAN biedt veel mogelijkhe-
den om samen aan de slag te gaan. 
Meer informatie is te vinden op www.
stichtingcan.nl. Voor vragen kan men 
ook bellen naar de cursusadministra-
tie tel.: 06-15659960. De cursussen 
worden gegeven in Het Klooster.

Activiteiten maart 
IVN Laarbeek
Marcel van de Kerkhof uit Aarle-Rix-
tel verzorgt op 19 maart een avond 
over natuurfotografie voor het IVN 
Laarbeek. Hij zal onder meer aan-
dacht besteden aan fotograferen van-
uit een boshut. Aanvang 20.00 uur in 
het eigen clubgebouw de Bimd aan de 
Beekseweg in Aarle-Rixtel.
Op de twee dagen hierna, vrijdag 20 
en zaterdag 21 maart, start op hetzelf-
de terrein de vrijwilligersactie met 
NL-doet. Extra projecten zijn er rond 
de poel om het water beter te monito-
ren, komt er op het IVN terrein een 
kruidencirkel met inheemse kruiden 
en worden een kabel en waterleiding 
aangelegd richting volkstuin. De 
werkzaamheden vinden plaats van 
9.00 tot 16.00 uur.

Klassiek en jong talent    
in Het Klooster
Ervaar ‘Klassiek en jong talent in Nuenen’ op zondagmorgen 22 maart in 
Het Klooster. Het is alweer het derde concert van de serie 4 seizoenen van 
Art in Listening. Deze jonge musici zullen u overtuigen waarom u naar klas-
sieke muziek moet gaan luisteren.
U bent dan getuige van de mooiste 
muziek gespeeld door jonge talentvol-
le musici, die nog aan het begin staan 
van hun muziekleven: o.a. 6 musici 
met verschillende instrumenten; 
dwarsfluit, hobo, klarinet, saxofoon, 
tuba en piano en 2 delen van het sextet 
van F. Poulenc. Het belooft een prach-
tig concert te worden! Met de reeks 
koffieconcerten krijgen deze jongen 
musici de gelegenheid hun talenten te 
tonen en ervaring op te doen. 

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis (kinde-
ren tot 12 jaar onder begeleiding van 
een volwassene). 
De voorstelling is op zondag 22 maart te 
zien in Het Klooster. De voorstelling be-
gint om 11.00 uur en toegangskaarten 
voor de voorstelling kosten € 9,50. 
Kaarten kunt u bestellen via 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 telefoonnummer 040-284 33 99.



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

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

• parket
• laminaat
• renoveren
• onderhoud
• PVC-vloeren

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)

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

Nuenen Oost
(omgeving Zwanenstuck/Vlos)

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

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

Rond de Linde

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

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders!
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Welkom bij Kapsones
De Nuenense musicalgroep Kapsones is sinds september bezig met hun repetitie 
voor hun nieuwe productie ‘De Betover-ring in het bos’ die op 17, 18 en 19 april 
te zien zal zijn in Het Klooster. Het verhaal speelt zich af rondom een oude ruïne 
in een donker woud. Alles is door Kapsones zelf gedaan: verhaal, tekst, decor, 
kleding en liedjes.
Kapsones wil de inwoners van Nuenen graag een kijkje in hun musicalkeuken 
laten nemen. Daarom organiseren zij op woensdag 18 maart van 20.30 uur tot 
21.30 uur een open repetitie waar iedereen welkom is. Locatie: Geldropsedijk 
50a in Nuenen. Parkeergelegenheid aan Berkenbos. 
www.musicalgroepkapsones.nl

Ringsteken tijdens zonnig 
Halfvastenspektakel Gerwen
Ringsteken leverde gezellige taferelen op tijdens het Halfvastenspektakel van De 
Stemkes in Gerwen. De demonstratie met IJslandse paarden werd door het pu-
bliek met extra applaus ontvangen. Het evenement trok zondagmiddag 8 maart 
aardig wat deelnemers en publiek.
Bij de jeugd wonnen de Pannenkoeken, een team van drie 12-jarige knapen die 
het ringsteken goed beheersen. Bij de Prinsenteams kwam de Raod van Zatter-
dag uit Nuenen voor het eerst als allerbeste uit de bus. Die naam komt voor 2015 
op de toepasselijke wisseltrofee. En leden van de Raod van Zatterdag waren de 
beste ringstekers van de volwassenenteams.
De veiling van goederen en diensten tijdens het Halfvastenspektakel heeft rond 
de 1250 euro opgeleverd. De opbrengst wordt verdeeld onder de goede doelen 
Zorgboerderij De Krakenburg en Werkgroep Leefbaarheid Gerwen.

Staten stemmen 
in met verlenging 
busabonnement 
voor 16- en 
17-jarigen
Provinciale Staten hebben unaniem 
ingestemd met een voorstel om het 
busabonnement voor 16- en 17-jari-
gen te verlengen. Dit speciale abonne-
ment zou per 1 september 2015 ver-
dwijnen, maar wordt nu verlengd tot 1 
januari 2017. Verwacht wordt dat dan 
het landelijke OV-studentenreisrecht 
ook voor minderjarige mbo-studen-
ten geldt. De kosten die met deze ver-
lenging gemoeid zijn, bedragen maxi-
maal € 4,75 miljoen.
Vanaf 2013 kunnen 16- en 17-jarigen 
met een speciaal abonnement op 
werkdagen voordelig reizen in de Bra-
bantse bussen. Dit abonnement is op 
verzoek van de Staten ontwikkeld. Tij-
dens de begrotingsbehandeling in 
2011 namen Provinciale Staten in 
meerderheid een motie aan met de 
strekking dat reiskosten voor minder-
jarige mbo‘ers bij de schoolkeuze geen 
hoge drempel mogen opwerpen.
www.goedbezigbus.nl

Foto: Cees van Keulen

Oppositie 
Zaterdag 7 maart jl. stond in het Eindhovens Dagblad een artikel met een kop die 
meer sensatie beoogde dan wat werkelijk aan de hand was: “Wantrouwen re-
geert in de gemeenteraad van Nuenen’’. Het moest zogenaamd gaan over “oppo-
sitievoeren”. De oppositie bestaat echter uit meer partijen dan een paar een-
mansfracties die heel indringend, soms op de persoon gerichte vragen stellen. Er 
zijn ook partijen die constructief oppositie voeren: raadsvoorstellen beoordelen 
op kwaliteit en inhoud. De VVD is zo’n partij. Wij herkennen ons dan ook niet in 
de naar onze mening tendentieuze en generaliserende kop.
Vrijdag jl. hetzelfde beeld. De hele ‘oppositie’’ werd op één hoop geveegd waar 
het ging om een vermeende motie van treurnis of wantrouwen. De VVD-fractie 
had ook hiervan geen kennis en toch heeft de journalist ook hier gemakshalve 
weer generaliserend het woord ‘oppositie’’ gekozen. 
Dan de raadsenquête. Ja, er werd door de coalitiepartijen (gesteund door nog 
twee andere partijen) niet echt handig geopereerd. Daar is ook respectvol met 
elkaar over gesproken. Wanneer je als criticaster niet bij zo’n gesprek verschijnt 
of tijdens het gesprek opstapt, draagt dit niet echt bij aan een goede sfeer. Maar 
ja, daar schrijft het Eindhovens Dagblad niet over. Zij creëren kennelijk liever 

een beeldvorming van kommer en 
kwel in de Nuenense gemeenteraad.
De VVD-fractie is heel helder: Wij 
willen de onderste steen boven in deze 
KAFI-affaire, open en transparant. 
Wanneer door gebrek aan breed 
draagvlak dit niet mogelijk is, dan zet-
ten we een ander middel in. Daarom 
heeft de VVD een voorstel gelanceerd 
om op zeer korte termijn een open-
baar raadsdebat te houden over het 
KAFI-rapport. Wij willen het niet lan-
ger voor ons uit schuiven. Wij zijn dat 
verplicht naar de inwoners van Nue-
nen c.a. en hebben de Nuenense ge-
meenteraad opgeroepen om hier haar 
verantwoordelijkheid te nemen en dit 
voorstel aan te nemen.

Sunny Blues Nuenen presenteert:

Low Budget Blue band
Op zondag 15 maart op het podium van cafe-restaurant Goesting te Nue-
nen, de bluesband The Low Budget Blue Band. Een band uit het noordelijke 
Assen en een vracht aan ervaring en passie voor de blues muziek.

De vier muzikanten van Low Budget 
Blue Band bespelen de podia van Ne-
derland al meer dan 20 jaar. Vrijwel 
alle stijlen in de blues komen voorbij 
in een mix van eigen werk en LBBB-
interpretaties van bluessongs. Van 
’low down dirty’ bluesriffs tot gevoeli-
ge snaren, alles wordt geraakt! 

Sunny Blues Nuenen organiseert blues 
optredens op verschillende podia in 
Nuenen. De optredens zijn altijd gratis 
te bezoeken en inmiddels hebben al di-
verse bekende acts en aankomend ta-
lent op één van de podia gestaan. Via 
de website www.sunnybluesnuenen.nl 
kunt u zich laten inschrijven voor de 
gratis nieuwsbrief.

Datum: 15 maart van 16.00-19.00 uur. 
Entree gratis. Locatie: Cafe Goesting, 
Park 61, Nuenen. 
www.sunnybluesnuenen.nl

 

Carolien Borgers  
in Het Klooster! 
Carolien Borgers is terug met haar 
vierde voorstelling. Na de succesvolle 
reprise van ‘Happy End’ staat ze vanaf 
oktober 2014 in de theaters met ‘Zeker 
Weten’.

In Zeker Weten buigt Carolien zich 
over de vraag hoeveel invloed we heb-
ben; op de wereld, op onze eigen we-
reld, op wie we zijn, op wie we worden, 
op succes en falen, op winst en op nog 
meer winst. Carolien doet dit aan de 
hand van een huilend Mariabeeld, een 
spelletje Monopoly en een confronta-
tie met The American Dream. Met gi-
tarist Ocker Gevaerts, een piano en 
een dijk van een stem zal ze in ieder 
geval invloed hebben op uw avond. 
Positief.

De voorstelling is op woensdag 18 
maart te zien in Het Klooster. De 
voorstelling begint om 20.15 uur en 
toegangskaarten voor de voorstelling 
kosten € 18,-. Kaarten kunt u bestellen 
via website www.hetklooster.org of u 
kunt van maandag tot en met vrijdag 
tussen 13.30 uur en 17.30 uur telefo-
nisch reserveren via het telefoonnum-
mer 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

Kom 14 maart     
naar Open dag Provincie!
Op zaterdag 14 maart 2015 opent het provinciehuis aan de Brabantlaan in 
’s-Hertogenbosch haar deuren voor alle Brabanders. In aanloop naar de 
verkiezingen van Provinciale Staten laat de provincie zien hoe ze werkt voor 
Brabant. De open dag in het provinciehuis is van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

Veel te zien
Er valt die dag heel wat te ontdekken, 
te leren en te zien. De provincie laat 
zien wat haar belangrijkste taken voor 
Brabant zijn en waar zij voor staat. 
Met een routezuil in de hal van het 
provinciehuis kiest u aan welke activi-
teiten u meedoet. Neem een kijkje in 
de werkkamer van de commissaris van 
de Koning en maak kennis met zijn 
werk. Ontdek in de Statenzaal hoe het 
provinciaal bestuur in elkaar steekt of 
neem deel aan een rondleiding door 
het provinciehuis. Gidsen loodsen u 
via de bunker onder het provinciehuis 
naar de 23e etage. Daar kijkt u uit over 
een groot deel van Brabant. 

Politieke partijen en waterschappen
Er doen 15 politieke partijen mee 
aan de Statenverkiezingen op 18 
maart. Deze zijn: VVD, CDA, PVV, 
SP, PvdA, D66, Groen Links, 50 
PLUS, PvdD, Platform Vrije Politiek, 
Stem NL, Lokaal Brabant, Liberta-
rische Partij, ChristenUnie-SGP en 
Jezus Leeft. Zij staan met kraampjes 
in de hal. U kunt daar kennis maken 
met hun kandidaten en ambities. 
Ontdek uw politieke voorkeur aan de 
hand van stellingen via de Sticker-
Stemwijzer en stel uw vragen direct 
aan de kandidaten. Op 18 maart 
kiest u ook de besturen van de water-
schappen. Zij staan met een stand in 
de hal en beantwoorden graag al uw 
vragen. 

Debat lijsttrekkers
Om 12.00 uur start het verkiezingsde-
bat van Omroep Brabant. Alle lijsttrek-
kers van de deelnemende partijen aan 
de Statenverkiezingen debatteren over 
actuele stellingen. Zorg dat u op tijd 
bent want de deuren gaan om 12.00 
uur dicht! Omroep Brabant zendt het 
debat op 15 maart uit en wordt daarna 
nog diverse keren herhaald. 

Demonstratie brandweer
De brandweermensen van het provin-
ciehuis geven op het voorplein uitleg 
over hun werkzaamheden en verzor-
gen een demonstratie. Ook de mensen 
van de omgevingsdienst staan op het 
voorplein en geven daar demo’s over 
onder meer lucht- en bodemkwaliteit.

Van voetbalclinic tot modeshow
Natuurlijk is er ook de nodige ontspan-
ning. U kunt deelnemen aan een Bra-
bantse kenniskwis. Op het voorplein ge-
ven Hans van Breukelen en Daniëlle van 
der Donk een voetbalclinic. Er is ook een 
basketbalclinic met Kees Akerboom. 
Kinderen mogen cupcakes versieren in 
de kleuren van de Brabantse vlag. Daar-
naast is er voor hen een ballonnenman. 
De modeontwerpster Truus de Kanter 
showt haar kleding in Brabantse vlag-
genlijnen. Twee dj’s en de provincieband 
zorgen voor de muzikale omlijsting van 
die dag. En dat is nog niet alles. Wat er 
nog meer te doen is ziet u bij binnen-
komst in het provinciehuis. 

Workshop ‘Maak je eigen paastak’
Maak een eigentijdse paastak op zaterdag 28 maart bij Tuincentrum Soon-
tiëns, Urkhovenseweg 570 in Eindhoven. Met natuurlijke materialen, zoals 
wilgentenen, voorjaarsbollen en mos maak je een mooie decoratie voor bin-
nen of buiten. De workshop vindt doorlopend plaats tussen 11.00-16.00 
uur. Er kan op elk moment worden gestart. 

Onder de naam Natuurlijk Doen orga-
niseert het tuincentrum regelmatig 
workshops met natuurlijke materia-
len. Dat betekent een middagje lekker 
creatief bezig zijn onder genot van een 
kopje koffie of thee.

Creatief met natuurlijke materialen.

Aanmelden voor de workshop kan via 
info@tuincentrumsoontiens.nl of te-
lefonisch via 040 -2 811 339. Of kom 
gewoon langs op de dag zelf. 

Deelname aan een workshop kost € 15,-.
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TennisVoetbal

Waterpolo

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.

Zwemmen

De activiteiten bestaan uit deelname 
aan KNLTB competities, toss ochten-
den en avonden, interne zomer en 
winter competities, de jaarlijkse 
Goudhoek Open en thema evenemen-
ten zoals een Lady’s Day of een Men ’s 
evening. Hoewel de leden niet graag 
verliezen is TV De Goudhoek een ten-
nisvereniging waar het prestatieve op 
het tweede plan staat. Plezier, ont-
spanning en op een gezonde manier 
bewegen staat op de eerste plaats.

Om kennis te maken met de tennis-
sport en de vereniging kunnen belang-
stellenden gebruik maken van het 
‘snuffellidmaatschap’. Voor € 40,- (kin-
deren tot 15 jaar € 20,-) ben je lid voor 
3 maanden, kun je onbegrensd ge-
bruik maken van de banen en deelne-

men aan het tossen op maandagavond, 
woensdag- of vrijdagochtend. Tevens 
krijg je 4 tennislessen die gegeven 
worden door een gediplomeerd ten-
nisleraar. Een racket in bruikleen is 
eventueel beschikbaar. Meer informa-
tie bij ledenadministratie@goudhoek.
nl. 
Op de algemene ledenvergadering van 
donderdag 22 januari hebben de leden 
een nieuw bestuur gekozen. Het be-
stuur bestaat nu uit: Peer Daamen, 
voorzitter; Jan Bekkers, vice-voorzit-
ter; Wilko Haus, secretaris; Robert 
van der Wetering, penningmeester; 
Pascal Engelen & Ray van de Sande, 
paviljoen & vrijwilligers; Ronald Wou-
ters, sport en Dick Wijnhoven, com-
municatie & commercie. 
www.goudhoek.nl. 

TV De Goudhoek

Een mooie voorjaarsactie   
en een nieuw bestuur
TV De Goudhoek is een kleinschalige, laagdrempelige tennisvereniging in 
Nuenen met 4 Smashcourt (kunstgravel) banen die het hele jaar door 
bespeelbaar zijn. TV De Goudhoek heeft een pracht van een park met pavil-
joen waar men elkaar voor en na de wedstrijden kan ontmoeten en waar 
allerlei activiteiten gehouden worden. 

RKGSV GERWEN
Zaterdag 14 maart
Vet. Braakhuizen C  - Vet RKGSV 15.00
Zondag 15 maart
RKGSV 1 - Woenselse Boys 1 ....... 14.30
RKGSV 2  .............................................. vrij 
RKGSV 3 - Nieuw Woensel 7  ...... 11.30
RKGSV 4 - EMK 8  .......................... 11.00
Wodan VR 2 - RKGSV VR 1  ...........9.45 

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 14 maart
Vet. Nederwetten - Wodan  .......... 16.30
Zondag 16 maart
Nederwetten 1  .................................... vrij
HSE 3 - Nederwetten 2  ................. 12.15
Nederwetten 3 - Woenselse B . 6 . 10.00
Nederwetten 4 - Braakhuizen 6 ... 11.00
HMVV Da1 - Nederwetten Da1 .. 10.00
Puspharia Da2 - Nederw. Da2 ...... 10.00

RKSV NUENEN
Zondag 15 maart
Beerse Boys 1 - Nuenen 1 .............. 14.30
Nuenen 2 - Desk 2 ........................... 12.00
Geldrop 4 - Nuenen 4 ..................... 10.30
Nuenen 5 - Wodan 4 ...................... 12.00
Nuenen 7 - EMK 6 .......................... 10.00
Wodan 6 - Nuenen 8 ...................... 12.00
Nuenen 9 - Geldrop 8 ..................... 10.00
RPC 6 - Nuenen 10   ....................... 10.00
Nuenen VR3 - Gestel VR1  ............ 10.00

EMK NUENEN
Zondag 15 maart 2015
Den Dungen 1 - EMK 1 ................. 14.30
Brabantia 3 - EMK 2 ....................... 12.00
EMK 3 - Marvilde 4 ........................ 11.00
PSV 2 - EMK 4 ................................. 11.00
EMK 5 - Gestel 4 ............................. 11.00
Nuenen 7 - EMK 6  ......................... 10.00
EMK 7 - RPC 4 ................................ 13.00
RKGSV 4 - EMK 8........................... 11.00

EMK - Acht    1-0
Vanaf het begin van de wedstrijd waren de intenties van tegenstander Acht al te 
zien: de tegenstander niet laten scoren en proberen uit stilstaande acties iets te 
bereiken. De beste kans in de eerste helft was voor EMK-er Ruud Bijsterveld die 
zijn inzet na een voorzet van Rick van den Bogaard rakelings naast het doel zag 
gaan. Geert-Jan Kemperman kopte enkele minuten later de bal in de handen van 
de Acht doelman. Pas in de 2e minuut van de 2e helft was er de eerste kans voor 
Acht. Uit een corner werd de bal naast het EMK doel gekopt. Direct daarna was 
het Gilles Franse die de bal meegaf aan Geert-Jan Kemperman. De uitgekomen 
Acht doelman was kansloos tegen zijn inzet en EMK stond op een verdiende 1-0 
voorsprong. Hierna was het Acht dat op zoek ging naar de gelijkmaker, maar 
uitstekend keeperswerk van doelman Edwin Cuppen en een over mijn lijk men-
taliteit aan de zijde van EMK zorgde ervoor dat de drie punten in Nuenen ble-
ven. Volgende week de belangrijke uitwedstrijd tegen Den Dungen, een wed-
strijd waarin EMK moet laten zien wat het waard is.

Brabantia - RKSV Nuenen   1-2
De wedstrijd begon in een moordend tempo. Brabantia zocht meteen de 
aanval wat werd uitgedrukt in een paar gevaarlijke voorzetten. RKSV Nue-
nen daarentegen zette Brabantia al vroeg vast op eigen helft en verstoorde 
bovendien de opbouw dusdanig dat Brabantia nauwelijks aan kansen meer 
toe kwam. 

Rick van den Bogaard (10) infiltreert in de defensie van Acht.

Mart van de Gevel troeft Brabantia speler af.                    (foto John van den Elsen).

In de 16e minuut wist Mart van de Ge-
vel met een prima pass Luuk Tiele-
mans te bereiken. Op snelheid gleed 
Luuk langs zijn directe tegenstander 
en schoof de bal onberispelijk voorbij 
doelman Mike Betting, 0-1. In het ver-
loop van de eerste helft kreeg Nuenen 
nog enkele kansjes die echter geen 
doel troffen. Ook was er tegenslag 
voor het team van trainer Miguel van 
den Dungen. Loed Kuijten liep in een 
sprintduel, een naar het zich liet aan-
zien, hamstring blessure op en is voor-
lopig uit de competitie.
Na de pauze liet Nuenen zich wat te-
rug zakken op eigen helft. Het leek er 
zodoende op dat Brabantia een over-
wicht had. Het werd slechts een keer 
echt gevaarlijk maar doelman Stijn 
van der Donk hield het schot met ver-
ve. De trainer van de thuisclub pro-
beerde in de 65ste minuut met een 
dubbele wissel het tij te keren maar 
nauwelijks twee minuten hierna sloeg 
Nuenen toe. Wederom wist Mart van 
de Gevel Luuk Tielemans te bedienen. 
Vanaf de rand van het strafschopge-

bied haalde Luuk verwoestend uit. 
Mike Betting had voor de tweede keer 
het nakijken, 0-2. Nuenen dacht de 
buit binnen te hebben maar moest in 
de 75ste minuut een tegentreffer in-
casseren. Bij een langdradige aanval 
werd niet kordaat ingegrepen en kon 
Driss Addichi de stand op 1-2 bren-
gen. Het was tevens zijn laatste actie 
ook hij verliet geblesseerd het veld. In 
de resterende tijd bleef het spannend 
maar de Eindhovenaren werden niet 
echt gevaarlijk meer. Nuenen daaren-
tegen had de pech dat een prachtige 
vrije trap van Mark Werts via de on-
derkant van de doellat weer het speel-
veld insprong.
Door de overwinning is Nuenen opge-
klommen naar de vierde plaats in de 
rangschikking. Aanstaande zondag 
speelt Nuenen wederom een uitwed-
strijd nu tegen Beerse Boys. Het eerste 
duel werd in september verrassend 
met 2-3 verloren door de groenwitten. 
RKSV Nuenen is dus gewaarschuwd 
voor de Beerse Boys die fier aan kop 
gaan in de 3e periode.

Z&PV Nuenen waterpolo 
heren-1 wint in Limburg 
Rumoerig 
thuispubliek brengt 
team niet in de war
Met Arne Meeldijk en Nick van Raaij 
van het tweede team in de gelederen 
wist het eerste heren-team van de Nu-
enense waterpoloërs afgelopen zater-
dag een stevige pot waterpolo neer te 
zetten in het Limburgse Horst. 

Het plaatselijke HZPC had zichzelf 
kansen op een overwinning toegedicht 
in het kleine zwembad. Zo’n 100 man 
publiek maakte op ongeveer 2 meter 
van de zwembadrand een behoorlijk 
kabaal. Gesteund door een tiental 
meegereisde fans liet Nuenen zich 
echter niet afleiden van de doelstelling 
van de avond; gewoon winnen tegen 
de nummer vier van deze competitie. 
Met goed verdedigen en geconcen-
treerd spel wist Nuenen ieder partje te 
winnen. Ondanks vele uitsluitingen 
aan beide zijden bleef het spel de ge-
hele wedstrijd van hoog niveau en uit-
eindelijk stond een verdiende 10-13 op 
het scorebord. Met een beetje meer 
rust in de aanval had deze score veel 
hoger kunnen uitvallen.

Tivoli - Nederwetten  1-2
 
Nederwetten had wat recht te zetten na de verliespartij van vorige week 
tegen Vessem. Dat lukte tegen Tivoli echter ten dele. 
De verdediging van Nederwetten hield 
gedurende de gehele wedstrijd de zaak-
jes stevig op slot; op één momentje in 
de eerste helft na dan. Een foutje in de 
verdediging werd in de 25e minuut af-
gestraft door Elmar van Milhees. 1-0. 
Nederwetten had een groot veldover-
wicht maar kwam in de eerste helft niet 
heel erg vaak voor het doel van Tivoli. 
De keren dat het wel het geval was 
werd het meteen gevaarlijk. In de 31e 
minuut was het Giel van Korven die 
met een droge knal vanaf zo’n 20 meter 
de bal in de rechterhoek van het Tivoli-
doel deed belanden. 1-1. Vijf minuten 
later werd een aanval over rechts be-

heerst afgerond door Toon van Rooij. 
1-2. Vlak voor rust kreeg Toon van 
Rooij nog een uitgelezen kans om Ne-
derwetten op 1-3 te zetten maar de bal 
ging langs de verkeerde kant van de 
paal. In de tweede helft drong Neder-
wetten sterk aan en creëerde veel kan-
sen. De aanvallers waren niet scherp 
genoeg en misten het overzicht naar de 
vrijstaande medespelers om de voor-
sprong verder uit te bouwen. Een doel-
punt van Ben van Bruggen in de 55e 
minuut werd afgekeurd. De drie pun-
ten gingen in de tas mee naar Neder-
wetten waar over twee weken de top-
per tegen koploper ZSC wacht

Top 10 is binnen     
voor Z&PV Nuenen
De zwemmers van Z&PV Nuenen hebben overtuigend de top 10 positie in 
de landelijke A-competitie verdedigd. Tijdens de laatste ronde werd over de 
gehele breedte van de ploeg prima gepresteerd en dus kwam de klassering 
geen moment in gevaar.
De grootste klapper in de laatste ronde 
kwam op naam van Marit Verspaget 
(2002). Op de 400m vrijeslag verbeterde 
zij zich met meer dan 100 seconden, 
haar oude tijd was 7.36.96, haar nieuwe 
persoonlijke record nu 5.56.59. 
Bij de jongste jeugd zagen we naast be-
kende namen Chris en Flore ook mooie 
prestaties voor Jasper van der Knaap en 
Anne van Besouw. Anna verbeterde 
zich op de 100vrij met dik 20 seconden 
terwijl Jasper dat verdeeld over de 
100vrij en 50vlinder met dik 10 secon-
den deed. Een categorie ouder waren er 
ook prima tijden op de 100m school-
slag. Bij de meisjes zorgden Merel Phaff 
en Marit voor de beste scores, bij de 
jongens waren dat Bram Zwetsloot en 
Milan Meurs.
In de leeftijd 1999-2000 tekende Robin 
Goossens voor een dikke overwinning 
op de 200m schoolslag ruim voor haar 
clubgenote Lot Sauren, op de voet ge-
volgd door Tessa Verdonschot en Celine 
Verspaget. Bij de jongens was Thomas 
van Ekert de snelste zwemmer uit Nue-
nen op de 200school en 100rug. Op 
beide afstanden volgden Tom van Eijk, 
Joep Dedding, Mateusz Kool, Timo 
Bossema en Gijs van Leeuwen op ge-
paste afstand, maar deden dat wel veelal 
met dikke persoonlijke toptijden.
In leeftijdsgroep 1997-1998 bleef Joeri 
Phaff net iets boven zijn PR op de 

100vrij, maar Jeroen Schelling (58.59) 
en Bas Gibbels (59.79, voor het eerst on-
der de minuut) verbeterden zich wel en 
op de 200rug kwamen alle 3 de heren 
tot nieuwe toptijden. In de senioren ca-
tegorie was vooral de 200m vlinderslag 
een scherprechter van ronde 4. Bij de 
dames waren de 2.34.70 voor Anneloes 
Peulen en de 2.43.40 voor Anne Gibbels 
de meetellende scores, maar maakte 
Danila van den Hoogenband met 
2.51.18 (PR van 6,5 seconde) ook een 
zeer sterke indruk. Bij de heren ging de 
overwinning naar Wouter Sijmons voor 
hoofdtrainer Martin de Wildt: 2.21.07 
tegen 2.24.01.

Wettenaar Piet van 
Genugte winnaar 
17e rik avond
Was er vorige week al een sfeervolle 
ambiance in het spelershome van de 
RKSV Nuenen ook deze week kon de 
organisatie met een tevreden blik te-
rug zien op weer een zeer geslaagde 
avond en evenals vorige week met 10 
speeltafels bezet kan men spreken van 
een zeer goede opkomst.

Er werd zowel voor als na de pauze fel 
en sportief gestreden voor de hoofd-
prijs met op het einde geen grote uit-
schieters, het was Ludo van den Berg 
die de pauze inging als leider met een 
score van 63 punten voor Gerard van 
Orsouw met 59 punten.
Na de pauze werd de strijd nog wat fel-
ler en het was Piet van Genugten die 
met een mooie score van 95 punten de 
eerste prijs in de wacht wist te slepen 
voor Coen van Gastel die met gesle-
pen spel en een score van 77 punten 
de tweede prijs voor zich opeiste voor 
nummer drie Toine Raaijmakers met 
71 punten. De hoofdprijs bij de loterij 
werd deze week gewonnen door Ben-
nie de Louw.

Vrijdag 13 maart is de voorlaatste rik 
avond bij de supportersclub RKSV 
Nuenen. Aanvang 20.15 uur en ook 
dan is weer iedereen van harte wel-
kom om deel te nemen, zowel leden 
als niet leden, ervaren of onervaren 
rikkers.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06-10289797 of 06-40320419.

Uitslag vrijdag 6 maart 2015. 
 1 Piet van Genugten 95 punten
 2 Coen van Gastel 77 punten
 3 Toine Raaijmakers  71 punten
 4 Ludo van de Berg 63 punten
 5 Gerard van Orsouw 59 punten
 6 Rini Schepers  55 punten
 7 Gerard van de Heijden 50 punten
 8 Louis Staals  47 punten
 9 Gerrie Tielemans 46 punten
10 Hans de Vries  44 punten

Expositie bij   
TV Wettenseind
Op 22 maart, de finaledag van de club-
kampioenschappen van TV Wet-
tenseind, is er een expositie van de 
hobby’s van de leden van de tennisver-
eniging op het sportpark. Te zien zijn 
onder andere schilderijen, beelden, fo-
to’s, glasfusing en bamboe fluiten ma-
ken en bespelen. Iedereen die ‘de mens 
achter de tennisser’ wil leren kennen is 
tussen 10.00 en 17.00 uur van harte 
uitgenodigd om eens een kijkje te ko-
men nemen op het Wettenseind.

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 13 maart organiseert  Car-
navalsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof in Lieshout. Aanvang 20.00 
uur, zaal open om 19.00 uur.

Laat Nuenen   
  het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het 

nieuws wat u vindt dat Nuenen 
moet weten. Plaats gratis uw 

redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl
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Gezocht: (aankomend) restauratietimmerman 
 
Over Zandenbouw 
Zandenbouw is een jong bouwbedrijf in opbouw. Wij werken hard voor onze klanten en geloven dat goed 
samenwerken met alle partijen leidt tot de beste bouwkwaliteit. Als voorwaarden daarvoor zien wij 
vakmanschap en een heldere communicatie. Wij zijn sterk groeiend in restauratie en onderhoud van 
monumentale bouwwerken, waarbij nadrukkelijk meer kennis en kunde is vereist.  
 
De functie 
Je zorgt ervoor dat onze bouwplaatsen opgeruimd zijn en blijven. 
Je zorgt ervoor dat onze werkplaats steeds opgeruimd is, het materieel in goede conditie en de voorraad 
volledig. 
Waar mogelijk bereidt je bouwplaatstimmerwerk in onze werkplaats voor. 
Je biedt een helpende hand op de bouw en kunt eenvoudige werkzaamheden zelfstandig uitvoeren. 
Je zorgt er voor dat het juiste materieel en materiaal tijdig op de bouwplaats is. 
 
We verwachten dat je: 
Enthousiast bent, hard werkt en goed met mensen kunt omgaan. 
Beschikt over een MBO diploma timmeren. 
Affiniteit hebt met oude gebouwen en cultureel erfgoed. 
De vaardigheden hebt om door te groeien naar vakvolwassen restauratietimmerman. 
Discipline hebt in de administratie van je werkzaamheden. 
2 of 3 jaar werkervaring hebt bij een bouwbedrijf. 
Zelfstandig de werkzaamheden kan verrichten. 
In het bezit bent van een rijbewijs B/E en de beschikking hebt over gemotoriseerd vervoer. 
Woont in (de buurt van) Laarbeek. 
 
Wij bieden: 

• Een aangename, plezierige werkomgeving, 
• Team spirit, 
• Veilige en schone werkomgeving, 
• Doorgroei mogelijkheden, 
• Goede beloning. 

 
Interesse? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joris van der Zanden, tel. 06-53427385 of kijk op 
www.zandenbouw.nl 
Heb je interesse mail dan voor 18 maart een sollicitatie met cv naar joris@zandenbouw.nl 
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Opwettenseweg 81, Nuenen, Tel. 040-2840013

WWW.BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Sandra, Stijn en Ans, 
de slaapspecialisten van Stijn’s Slaapstudio

heten u van harte welkom!

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Heeft u het gevoel niet 
serieus genomen te worden door de betreffende verkoper en/of 

winkel? Wordt u een bepaald bed opgedrongen? 

Kom dan naar Stijn’s Slaapstudio! 
Van maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 17.30 uur krijgt u bij ons persoonlijk en deskundig 

advies. Onder het genot van een kop koffie of thee kijken we samen wat voor u de beste 
slaapoplossing is en het parkeren voor de deur is gratis! Twijfelt u, kies dan voor onze 

Slaapgarantie zodat u gegarandeerd géén kat in de zak koopt.

Collectie; matrassen, boxsprings, (deelbare) ledikanten, 
verstelbare bodems, waterbedden, bedtextiel etc.
Merken; Pullman, Eastborn, Mline, Matrair, Clima Comfort, 
Carpe Diem, Silvana, Bella Donna etc. SLAAPSPECIALIST

 

STOP !  

 

STOP !  
BANDENWISSEL DAGEN 

 40 .00 € * 

Wissel + Opslag  
Bandenhotel Nuenen  

Autobedrijf vd Wildenberg 040-2831774 
DA Noordveld Drogisterij en Parfumerie

Hoge Brake 72 | 5672 GM Nuenen | T 040 - 283 46 77

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie
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Onacceptabel vindt hij dat. Ook heeft 
Johan van Bruggen aandacht gevraagd 
voor de schitterende waterpartijen die 
voor Nederwetten bij de nieuwe hui-
zen in de planning staan. Dit wordt 
door de gemeente Nuenen afgedaan 
met: “Nee dat wordt geen probleem”. 
Eisen stellen is zijn parool. Zorg dat 
we in Nuenen-zuid weer stromend 
water krijgen. Er was vroeger een 
pomp op de plaats waar nu de loop-
brug ligt. Herstellen dus. Zorg dat het 
water schoon blijft door enerzijds 
schoonmaak, anderzijds door GEEN 
brood te voeren aan de eenden. En dat 
laatste is best moeilijk want deze 
beestjes voeren is leuk en soms ook 
nuttig. De randen van de waterpartij-
en beter beheren en eigenlijk zou het 
water veel dieper moeten zijn dan nu, 
maar dat wordt misschien een pro-
bleem ook in verband met veiligheid. 

Samenvattend: zorg dat Johan van 
Bruggen weer in het Waterschapsbe-
stuur komt en stem lijst 5, nummer 7 
en houdt zodoende Nuenense kwali-
tatieve zeggenschap in ons Waterland.

Een voetreis   
van Nuenen    
naar Menton
Op maandag 16 maart aanstaande 
geeft dhr. Fred Lambert een lezing 
over zijn voetreis, die in Nuenen is 
gestart.

Van eind maart tot eind juli 2014 heeft 
Fred Lambert een wandeling gemaakt, 
voornamelijk langs de Grande Ran-
donnée GR5, van Nuenen naar Men-
ton. Tijdens deze wandeling heeft hij 
heel wat, vooral bergachtige, land-
schappen doorkruist: Zuid-Limburg, 
de Ardennen, Lotharingen, de Voge-
zen, de Jura, en de Franse Alpen. De 
gehele afgelegde wandelweg heeft hij 
gedocumenteerd met foto’s van de rij-
ke plantengroei, de ontmoetingen met 
vogels en dieren zoals gemzen, steen-
bokken en Alpenmarmotten. Ook ge-
steenten en vormen van bergen ko-
men aan bod. In deze lezing wil Fred u 
meenemen op deze - soms adembene-
mende - tocht.

KNNV-Lezing ‘Een voetreis van Nue-
nen naar Menton’.
Maandag 16 maart, 20.00 uur.
Gebouw ‘D’n Aard’, Ariespad 5, Veld-
hoven. entree: gratis.

Twéé doelen heeft Nuenenaar 
Johan van Bruggen voor ogen
Ten eerste wil hij als Nuenenaar Nuenen vertegenwoordigen in het Water-
schap en als tweede wil hij de Blauwalg in onze Nuenense waterpartijen een 
halt toeroepen.

Zorgloket van start 
gegaan
Initiatief ondersteunt senioren om 
langer zelfstandig te kunnen blijven 
wonen.

Met de lancering van www.zorgloket.
tips op 1 maart is een nieuw initiatief 
van start gegaan, dat senioren en hulp-
behoevenden ondersteunt in het lan-
ger veilig en zelfstandig kunnen blij-
ven wonen. Het Zorgloket, onderdeel 
van Puntzorg, richt zich zowel op de 
prezorg-fase - de fase naar het ouder 
worden toe - als op de zorgfase. 

Dit nieuwe platform biedt toegang tot 
allerlei informatie die senioren en 
hulpbehoevenden helpt om zich te 
oriënteren op het ouder worden en op 
het langer, comfortabel en actief thuis 
blijven wonen. Het Zorgloket is ont-
staan, omdat het door veranderende 
wet- en regelgeving en de toenemende 
vergrijzing steeds belangrijker wordt 
om vroegtijdig maatregelen te treffen 
om langer zelfstandig te kunnen blij-
ven wonen. Hiermee wordt tegemoet 
gekomen aan de behoefte aan een cen-
traal loket, waar (toekomstige) oude-
ren voor al hun woonvragen en woon-
oplossingen terechtkunnen.
Zo kunnen bezoekers zich via het Zor-
gloket laten informeren over actuele en 
relevante ontwikkelingen in de zorg, 
regelgeving (zoals de Wmo), maat-
schappelijke trends, vergoedingen, 
maar ook over hulpmiddelen en moge-
lijke bouwaanpassingen (Quickscan 
Woningaanpassing®), mobiliteitsmid-
delen en zorgsystemen.

Het Zorgloket is onderdeel van Punt-
zorg, een initiatief, waarbij verschil-
lende partners uit onder meer de 
zorgsector zijn aangesloten die als 
doel hebben om senioren en hulpbe-
hoevenden te ondersteunen om lan-
ger zelfstandig te kunnen blijven wo-
nen. Dat gebeurt onder meer met 
informatie, producten en zorgoplos-
singen. www.puntzorg.nl

De Lindespelers     
overtuigen met Carnage
Door Dick Boonman

In 2015 spelen de Lindespelers twee voorstellingen van wereldformaat, 
stukken die wereldwijd met veel succes gespeeld worden. Afgelopen week-
end trapten zij de serie af met de voorstelling Carnage van Yasmina Reza, 
een toneelstuk dat al overladen is met toneelprijzen, waaronder 4 Tony’s. 
Ook de verfilming, die recent op tv te zien was, won onder meer de Gouden 
Leeuw op het filmfestival van Venetië. Het is een ijzersterk stuk met thema’s 
die voor iedereen herkenbaar zijn, opvoeding, fatsoen, waarden en normen.

V.l.n.r.: Hanneke Wernsen, Sandra Jager, Jos Habraken, Peter Blanken.
(Foto Walter Engels)

Twee ouderparen komen bij elkaar om 
het conflict tussen hun zoons op een 
beschaafde manier uit te spreken, 
maar al snel wordt de discussie per-
soonlijk en ontstaat er een verhitte 
strijd. Een strijd waarin het soms de 
mannen tegen de vrouwen is, soms de 
paren tegen elkaar, maar soms keert 
de groep zich ook tegen één groepslid. 
Pestgedrag, zoals dat op scholen op dit 
moment ook een actueel thema is, 
maar aan de andere kant valt de strijd 
die ontstaat ook te vergelijken met de 
wijze waarop wereldleiders met oor-
logssituaties omgaan. Kortom een 
stuk waarin veel verschillende lagen te 
ontdekken zijn, ook dat maakt het 
stuk zo goed.
Dan de spelers, die zijn erg aan elkaar 
gewaagd. Een voorstelling wordt nooit 
beter dan het niveau van de zwakste 
speler, maar in deze voorstelling zaten 
geen zwakke spelers. Samen tillen zij 
het niveau van de voorstelling boven 
het amateuristische, nergens vliegen 
zij uit de bocht of schieten door in 
hysterie, nergens vervalt de voorstel-
ling in platte humor. De grappen zijn 
subtiel en worden zeer naturel op de 
vloer gebracht, hierin moet zeker een 

compliment gegeven worden aan re-
gisseur Martin Bergmeijer, omdat hij 
de valkuil van de overdrijving heeft 
weten te vermijden. De personages 
waren mensen zoals u en ik en rea-
geerden ook zoals wij zelf ook zouden 
kunnen reageren.
Vooral de irritaties van Hanneke 
Wernsen over haar constant bellende 
man Peter Blanken werden door het 
publiek gedeeld. Er werd met haar 
meegeleefd, zij wist de aandacht op 
zich te vestigen en haar spel was in 
mijn ogen een van de hoogtepunten 
van de voorstelling. Ook de onhandig 
joviale Jos Habraken, met zijn vrouw 
Sandra Jager, die onder het mom van 
beschaving zichzelf zo graag wilde be-
heersen, vormden een geloofwaardig 
echtpaar. 

Ik heb genoten van een komische 
avond ‘beschaafd’ toneel. En mocht u 
de voorstelling gemist hebben, dan 
kunt u de voorstelling altijd nog zien 
op 20 of 21 maart in Weverkeshof. De 
volgende voorstelling is Al mijn zonen 
van Arthur Miller. Dat wordt het laat-
ste weekend van mei gespeeld in de 
domineestuin in Nuenen.

Dat zijn de belangrijkste oproepen die 
Johan van Bruggen, huidig algemeen 
bestuurslid van het Waterschap de 
Dommel, doet. 
10 jaar was Johan van Bruggen alge-
meen bestuurslid van Waterschap Aa 
en Maas, hij werd gekozen door het 
bedrijfsleven van de Kamer van Koop-
handel. Het beviel hem zo goed, dat 
hij zich via de VVD-Nuenen kandi-
daat stelde en gekozen werd in Water-
schap de Dommel. 

Na deze regeerperiode wil Johan van 
Bruggen, die ook lid is van de financi-
ele commissie en voorzitter van de 
Audit-commissie, doorgaan met con-
trole op de financiën zodat de tarieven 
laag blijven voor onze burgers. 

Maar zoals u in de aanhef al kon lezen, 
heeft Johan van Bruggen een speciaal 
doel voor ogen. Het permanent be-
strijden van Blauwalg, nu en in de toe-
komst. 
Het Waterschap heeft gereageerd: 
“Dat lossen we wel op”. 
Beste Nuenense burger, vergeet dat 
maar.
Blauwalg is een gevaar voor onze kin-
deren en huisdieren en ontstaat door 
een gebrek aan zuurstof in vooral niet 
stromend water. In Nuenen-zuid zijn 
er problemen in Het Puijven, De 
Vroente, Tweevoren, Molvense- en 
Refelingse Erven. Ook in de vijver bij 
het gemeentehuis is het, na de eerder 
uitstekende aanpak, toch weer ieder 
jaar 6 maanden mis. 

Cees
Foto en tekst: Cees van Keulen

IJslanders        
in zonnig Gerwen
Een fraai gezicht op de met zand bestrooide Gerwenseweg: IJslanders met 
lange manen in de zonovergoten dorpskom tijdens het Halfvastenspektakel 
van carnavalsvereniging De Stemkes. IJslanders zijn paarden van ongeveer 
anderhalve meter hoog die in totaal vijf gangen in huis hebben. Geen paard 
in de gang, maar paarden met drie basisgangen en nog eens twee extra. 
Stap, draf en galop zijn basisgangen en dan komen de IJslanders met als 
specialiteit de telgang en de tölt.

Zondag 8 maart stond Ringsteken op het programma en teams in drie catego-
rieën bestreden elkaar in deze traditionele volkssport, vooral beoefend in de 
provincie Zeeland. In Gerwen wordt vanaf 2009 aan Ringsteken gedaan. Jeugd-
teams, Prinsenteams en teams van volwassenen met als toetje die dag een de-
monstratie met IJslandse paarden verzorgd door de familie Lantman uit Ger-
wen. Paardenliefhebbers, jong en oud, keken hun ogen uit. Wat een elegantie en 
temperament.

Als leek zie je al gauw dat IJslanders niet groot zijn, maar wel sterk. In de winter 
hebben ze een wollige vacht en de kleuren zijn bijzonder. Inderdaad, je raadt het 
al, dit paard wordt raszuiver gefokt op het eiland IJsland, al meer dan duizend 
jaar.

Inge Lantman laat zien dat je als ruiter met een volle bierpul in de hand toch ge-
woon flink tempo kunt maken zonder een druppel bier te verliezen. Inge demon-
streert de tölt, een comfortabele gang waarbij het paard geen zweefmoment 
kent. De IJslander heeft steeds één voet aan de grond, het lijkt een beetje op 
snelwandelen. De bierproef is een traditie bij IJslandse paarden. Vandaar dat het 
meestal onderdeel is van het programma tijdens wedstrijden en evenementen.

Rita Lantman toont aan dat - gezeten op IJslanders - het ringsteken beoefend 
kan worden en met succes. Met hartelijk applaus wist het publiek dit te waarde-
ren. Een paardenkenner uit Nuenen, voerman Jan de Greef, sprak lovende woor-
den aan het adres van de organisatoren van deze middag. “Wat een prachtig 
‘paarden’-evenement hier in Gerwen en zo dicht bij huis met dit mooie weer.”

Als je ziet wat IJslanders in huis hebben dan ligt het min of meer voor de hand 
dat dit ras zich uitstekend leent voor aangepast paardrijden voor kinderen met 
een hulpvraag. Dat kan dus ook in Gerwen en wel in samenwerking met Triade 
aan de Lieshoutseweg. Zorg en begeleiding staan bij Triade IJslandse Paarden 
hoog in het vaandel.

Mijn conclusie: het is niet alleen gezellig en sportief tijdens het Ringsteken, je 
steekt er ook nog eens wat van op.

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

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

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

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

Raadsenquête?
Als burger van Nuenen volg ik met stijgende verbazing de berichtgeving over het 
wel of niet doorgaan van de raadsenquête. Ik heb daarover de volgende vragen 
aan de coalitie: 
De enquête was toch vastgelegd in een raadsbesluit?
Het ED had toch van het OM gehoord dat er geen nadelig effect was?
De kiezer heeft toch recht op antwoorden als ie voor de gevolgen betaalt?
Het feit dat de coalitie na alle grote woorden over ‘de onderste steen’ de weg pro-
beert te effenen voor een doofpotcultuur geeft op zijn minst te denken. 
Waar is de democratie, waar is de transparantie, zit men er voor ons of voor zich-
zelf, het valt eenvoudig niet te verklaren. Dit soort zaken zijn er debet aan dat we 
niet gaan stemmen.

Jan Zuring, Haffmanslaan 9, Nuenen
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Theo van Goghhof 87 Nuenen

Royaal 4-kamer appartement op 4e niveau 
met 2 badkamers, 2x balkon met fraai uitzicht 
over Vincent van Goghplein, eigen parkeer-
plaats en berging. Gesitueerd in hartje 
Nuenen.

vraagprijs € 219.000,-- k.k.

Hoekstraat 12 Nuenen

Op prachtige locatie gelegen vrijstaand 
woonhuis met vrijstaande garage op een riant 
perceel (1.000 m²) met een mooie achtertuin 
met veel privacy. Rustige woonlocatie in het 
kerkdorp Nederwetten.

vraagprijs € 410.000,-- k.k.

Egidius Vogelslaan 27 Nuenen

Verzorgde en uitgebouwde 2-onder-1-kap 
woning, gelegen op een hoekperceel. 
De woning is voorzien van een royale 
woonkamer, 3 slaapkamers en een privacy 
biedende achtertuin.

vraagprijs € 289.000,-- k.k.

Parkstraat 3f Nuenen

In het centrum van Nuenen, op een A-locatie 
gelegen, compleet ingerichte en afgewerkte 
winkelruimte op de begane grond.  De totale 
bruto vloeroppervlakte bedraagt circa 105 m². 

huurprijs op aanvraag

Steenbroeken 4 Nuenen

Binnen 1 week verkocht!
Op rustige woonlocatie, aan de rand van Ger-
wen gelegen, uitgebouwde bungalow voorzien 
van 3 slaapkamers, overdekt terras, garage 
met carport en fraai aangelegde tuin. De bun-
galow is goed onderhouden en luxe afgewerkt 
en ligt op een riant perceel van 600 m².

Oranjestraat 20 Nuenen

Op uitstekende locatie in het oude centrum 
gelegen vrijstaande woning met sfeervolle 
woonkamer, dichte eetkeuken, 4 slaapkamers 
op de 1e verdieping en vrijstaande garage.
Het betreft een verzorgde woning welke keurig 
is onderhouden.

te huur!

verkocht!

verkocht!

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

Algemeen Fysiotherapie
Oedeem & Oncologie

Steunkousen
Tape Technieken

www.fysiotherapiehendrix.nl | Sophiastraat 6 | 06-19416234 | Nuenen

Als uw partner, ouders of andere naasten minder goed voor zichzelf kunnen zorgen, 
bent u de eerste die bijspringt. Met alle liefde. Toch kan er een moment komen dat 
uw hulp niet meer voldoende is. ZuidZorg helpt u dan graag. Met onze professionele 
zorg kan uw partner, vader of moeder toch thuis blijven wonen. Op een manier die 
bij jullie past. En dat geeft rust.

ZuidZorg is er graag voor u met:
•  Huishoudelijke zorg  •  Verpleegkundig advies, voorlichting
•  Hulp bij de persoonlijke verzorging  en instructie
•  Verpleging thuis •  Maaltijden thuis
•  Beeldzorg van ZuidZorg online •  Begeleiding thuis
•  ZuidZorg Extra: kortingen en  •  Behandeling thuis
    aanbiedingen op welzijnsdiensten  •  Personenalarmering

Onbezorgd.
Zelfstandig thuis wonen.

Meer informatie op www.zuidzorg.nl of bel 040 2 308 408

Ontmoet- en Groetplein: 
Daginvulling met betekenis
Ieder mens heeft een doel nodig, en iedere dag iets leuks en zinvols om te doen. 
Om dat te stimuleren opent ZuidZorg Extra op 15 april op het Kastelenplein in 
Eindhoven het eerste Ontmoet- en Groetplein, voor kwetsbare én vitale ouderen 
en andere mensen die meer invulling in hun leven wensen. Het is een plek waar je 
kunt deelnemen aan leuke, leerzame en gezonde activiteiten, en waar je tegelij-
kertijd ook zelf vrijwilliger kunt zijn. 

Het Ontmoet- en Groetplein is een ge-
zellige plek. Een huiskamer, keuken en 
eetkamer. Weids en open van opzet om 
elkaar makkelijk te kunnen ontmoeten. 
Samen met andere lokale organisaties 
wil ZuidZorg Extra er de onderlinge 
contacten in de buurt versterken. Als je 
elkaar tegenkomt en je weet wat iemand 
kan en wil, ontstaan er vanzelf nieuwe 
ideeën om elkaar te helpen en te ont-
moeten. 

Wat kan ik er allemaal doen?
Samen met een begeleider maak je jouw 
persoonlijk activiteitenplan. Wat past 
bij jouw wensen en mogelijkheden? 
Voorbeelden van activiteiten in het 
Ontmoet- en Groetplein zijn: samen 
koken en eten, sporten, breien, taarten 
bakken, lezen, gamen, puzzelen, kaar-
ten en koffiedrinken. Bijzonder zijn ook 
de Mannen van Metaal, die bij elkaar 
komen om ijzeren materialen te de-
monteren. De opbrengst van het ge-
scheiden afval komt rechtstreeks ten 
goede aan de Mannen van Metaal zelf 
die er samen een leuke dag van kunnen 
organiseren. 

Wat kost het om deel te nemen? 
Enkele activiteiten zijn kosteloos. Voor 
andere activiteiten worden er vergoedin-
gen gevraagd tussen de € 7,50 en € 15,- 

om de kosten te dekken. Vaak zit hier kof-
fie/thee, een lunch en/of diner bij inbe-
grepen. De kosten kunt u ter plekke afre-
kenen of maandelijks via een automati-
sche incasso betalen. 

Voor wie? 
Het Ontmoet- en Groetplein is bedoeld 
voor kwetsbare én vitale ouderen en an-
dere mensen die meer invulling in hun 
leven wensen. U hoeft géén cliënt te zijn 
van ZuidZorg en ook een indicatie is niet 
nodig. Ook hoeft u geen lid te zijn van 
ZuidZorg Extra. Leden krijgen wel ge-
middeld 10% korting op de activiteiten, 
dus lid zijn loont de moeite. 

Waarom doet ZuidZorg Extra dit?
Minder eenzaamheid zorgt voor meer 
verbinding en eigenwaarde, en een gro-
ter vermogen om zaken op te lossen. Uw 
eigen kracht en uw natuurlijke netwerk 
worden versterkt. Professionals zijn in 
de buurt om u op weg te helpen en te 
steunen. ZuidZorg Extra wil hiermee 
een positieve bijdrage leveren aan de 
veranderende maatschappij waarin we 
leven. 

Doe mee! 
We zijn op werkdagen open van 8.30 tot 
17.00 uur. U kunt gewoon binnenlopen, 
zonder afspraak! 

Ontmoet- en Groetplein
Kastelenplein 173, Eindhoven
Meer informatie over ZuidZorg Extra: 
www.zuidzorg.nl/extra
Telefoonnummer 040-230 8538

Heikampen 40 
5672 SM Nuenen 
Telefoon 06 - 22 30 67 17 
info@saloncarpediem.nu
www.saloncarpediem.nu

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

Ophalen spullen neuzelmarkt
Op tweede paasdag, maandag 6 april, organiseert Scouting Rudyard Kip-
ling de traditionele grote neuzelmarkt. Dit jaar opnieuw in een grote over-
dekte hal van ruim 1000m² aan de Duivendijk 7 in Nuenen. Op zaterdag 21 
maart en zaterdag 28 maart komen de scouts bij u langs om de neuzelwaar 
op te halen. Dus Nuenen, zoek nu vast uw spulletjes voor de scouting bij 
elkaar!

De scouts halen alleen kleingoed op 
zoals boeken, kleren, huishoudelijke 
apparaten, fietsen en speelgoed. Meu-
bels, koelkasten en kapotte spullen 
kan de scouting niet meenemen. Ook 
kunt u steunbonnen kopen. 
Op 21 maart komen de scouts tussen 
10.00 uur en 16.00 uur langs in Nue-
nen-centrum en alle huizen ten noor-
den van de Europalaan en ten oosten 
van de Smits van Oyenlaan. De daarop 
volgende zaterdag, op 28 maart in Nue-
nen-zuid en alle huizen ten zuiden van 
de Europalaan en Eeneind. Heeft u de 
scouts gemist of wilt u meer informatie 
over de ophaaldagen en de verkoopdag 
kijk dan op www.neuzelmarkt.nl

Open dag op De Crijnsschool
Op 20 maart bent u van harte welkom om een kijkje ‘in de keuken’ van De 
Crijnsschool te komen nemen. Die dag kunt u van 08.30 uur tot 12.30 uur 
sfeer komen proeven, meelopen met een rondleiding en in de klassen kijken.

De Crijnsschool werkt thematisch 
met de methode Alles-in 1 en ze ma-
ken gebruik van de inzichten van Ho-
ward Gardner rondom meervoudige 
intelligenties. Door gebruik te maken 
van alle 8 intelligenties leren kinderen 
niet alleen datgene dat gevraagd wordt 
in de kerndoelen, maar ook levens-
vaardigheden. Want ze vragen niet 
langer: ‘Hoe knap ben jij?’ Maar: ‘Hoe 
ben jij knap’. Alle kinderen hebben ta-
lenten en De Crijnsschool wil kinde-
ren stimuleren om hun talenten te ge-

bruiken, maar ook om talenten die 
minder aanwezig zijn te ontwikkelen. 
Hiertoe volgt het team een scholings-
traject zodat ook zijzelf niet alleen 
‘matchen’ met de voorkeurstalenten, 
maar ook leren ‘stretchen’ opdat de 
kinderen zo goed mogelijk geholpen 
kunnen worden bij het ontwikkelen en 
‘vieren’ van hun talenten. Hierbij 
maakt De Crijnsschool gebruik van 
coöperatief leren (gestructureerde 
werkvormen om kinderen te leren sa-
menwerken).

De Crijnsschool presenteert zichzelf 
die dag precies zoals ze zijn: een war-
me open school voor kinderen, ouders 
en leerkrachten waarin iedereen zich-
zelf kan en mag zijn om zo te groeien. 

Repair Café 
Laarbeek
 
De Dorpsraad van Lieshout organi-
seert op woensdag 18 maart wederom 
het maandelijks Repair Café. In het 
Dorpshuis aan de Grotenhof 2, 5737 
CB Lieshout, draait het dan allemaal 
om repareren en ontmoeten. Tussen 
13.30 uur en 16.00 uur staan diverse 
vaklieden voor u klaar.

Kleding, kleine houten meubelstuk-
ken, fietsen en klein huishoudelijk 
elektrische apparatuur kunnen daar 
allemaal een tweede kans krijgen. Ge-
reedschap en materialen zijn aanwe-
zig. Mensen die het Repair Café be-
zoeken, nemen van thuis kapotte 
spullen mee. Per bezoeker mogen er 
maximaal 2 stuks apparaten zoals 
broodroosters, lampjes, föhns, kle-
ding, fietsen, speelgoed, servies….. Al-
les wat niet meer werkt is welkom en 
maakt kans op een geslaagde repara-
tie. De vaklui in het Repair Café weten 
bijna altijd raad. 
Door repareren te promoten wil de 
Dorpsraad van Lieshout bijdragen aan 
het verkleinen van de afvalberg. In 
Nederland gooien we ontzettend veel 
weg. Helaas zit repareren bij veel 
mensen niet meer in het systeem. Met 
het Repair Café wil de Dorpsraad daar 
verandering in brengen. 
Het Repair Café is voor alle inwoners 
van Laarbeek en omgeving. Het dient 
ook om bewoners op een andere ma-
nier met elkaar in contact te brengen. 
En te ontdekken dat er heel veel ken-
nis en praktische vaardigheden in de 
buurt aanwezig zijn. Samen repareren 
kan leiden tot hele leuke contacten in 
de buurt. Maar bovenal wil het Repair 
Café laten zien dat repareren leuk is, 
en vaak heel makkelijk. 

De leden van de scouting halen altijd 
zoveel spullen op dat er voor een ieder 
wel wat is te vinden. De spullen worden 
ook altijd goed gesorteerd, waardoor je 
gemakkelijk iets van je gading vindt. 
Net zoals vorig jaar is er ook weer een 
veiling. Ook is het mogelijk om wat te 
drinken of te eten. Het geld dat de 
scouting deze dag zal ophalen en de 
opbrengst van de steunbonnen, wor-
den besteed aan de activiteiten van de 
scouts. De entree voor de neuzelmarkt 
op 6 april bedraagt van 11.00 tot 13.00 
uur € 2,- en daarna € 1,- voor volwas-
sen, kinderen zijn de gehele dag gratis. 

www.neuzelmarkt.nl

Frits Philips 
lyceum-mavo 
ontwikkelt talent 
voor de 21ste eeuw
Elke leerling heeft unieke talenten. 
Het Frits Philips lyceum-mavo in 
Eindhoven is dé plek waar je als leer-
ling je talenten kan ontdekken en ont-
wikkelen. Met excellent onderwijs en 
veel persoonlijke aandacht bereiden 
ze leerlingen voor op de samenleving 
van de 21ste eeuw. In september 2016 
verwelkomen ze de leerlingen in een 
prachtig nieuw schoolgebouw dat ont-
worpen is voor de toekomst! 
Met excellent, toekomstgericht on-
derwijs wordt de leerling uitgedaagd 
het beste uit zichzelf te halen. Externe 
specialisten uit zowel het bedrijfsle-
ven als uit maatschappelijke organisa-
ties worden de school in gehaald. 
Door uitwisselingsprogramma’s met 
buitenlandse scholen verbreden ze de 
horizon van de leerlingen. 
Het Frits Philips lyceum-mavo ontstaat 
uit de fusie van het Lyceum Bisschop 
Bekkers en het Christiaan Huygens Col-
lege. Deze twee scholen, die in januari 
2015 het predicaat excellente Havo en 
Vwo kregen, bundelen nu de krachten 
om leerlingen optimaal voor te bereiden 
op de samenleving van de 21ste eeuw. 
Dat is goed nieuws voor talenten uit de 
stad Eindhoven en de regio!
Op maandag 9 maart en dinsdag 10 
maart kunnen leerlingen zich aanmel-
den van 16.00 -17.00 uur en van 19.00 
- 20.30 uur, op woensdag 11 maart van 
16.00 - 17.00 uur. Aanmelden kan zo-
wel op het Christiaan Huygens College 
aan de Broodberglaan 3 te Eindhoven 
als op het Lyceum Bisschop Bekkers 
aan de Avignonlaan 1 te Eindhoven.

Geslaagd project ‘verkeer’   
op Brede School
Vorige week werd op basisschool De Dassenburcht, Kidssociety Erica en 
peuterspeelzaal ’t Kwetternest een projectweek gehouden in het teken van 
het verkeer. Er kwam onder andere een politieagent spreken over veiligheid 
in het verkeer en rondom de school en er werd een uitstapje gemaakt naar 
het DAF-museum in Eindhoven.

Ook werd een actief verkeersplein aan-
gelegd op de speelplaats van basis-
school De Dassenburcht. De jongste 
kinderen namen enthousiast deel aan 
dit ‘verkeer’. Vooraf hadden ze kennis 
gemaakt met verkeersborden, verkeers-
regels, wegtekens en andere belangrijke 
zaken die allemaal te maken hadden 
met de veiligheid in het verkeer. Een in-
teressante manier om aan een kinder-
verkeersdiploma te komen. De kinde-

ren van de bovenbouw werken de 
komende tijd aan het verbeteren en vei-
liger maken van de omgeving.

Kijkavond
Op donderdagavond 12 maart staan 
de deuren open van Kidssociety Erica, 
peuterzaal ’t Kwetternest en basis-
school De Dassenburcht op de kijk-
avond van 18.30 uur tot 19.30 uur. Zie 
ook www.dedassenburcht.nl

Rode Kruis en Albert Heijn 
slaan handen ineen
In alle Albert Heijn filialen is de 'Tulp voor Hulp' te koop. Met dit oer-Hol-
landse product vraagt het Rode Kruis aandacht en steun voor hulp aan men-
sen in Nederland die in een acute noodsituatie terechtkomen. Per bosje 
tulpen gaat 1 euro naar het Rode Kruis. De opbrengst helpt om mensen in 
nood adequate hulp te kunnen bieden.

"Bij het Rode Kruis denken veel men-
sen misschien aan noodhulp bij zware 
aardbevingen en conflicten over de 
grens, maar ook hier in Nederland 
staan duizenden vrijwilligers altijd 
klaar om hulp te bieden bij acute 
noodsituaties", zegt Gijs de Vries, di-
recteur van het Nederlandse Rode 
Kruis. "Met de 'Tulp voor Hulp' vragen 
we aandacht voor ons werk in Neder-
land en steun om onze hulpverleners 
goed voorbereid, opgeleid en met de 
juiste uitrusting noodhulp te laten bie-
den."

In 2014 werden de noodhulpverleners 
van het Rode Kruis gemiddeld een 
keer per twee weken opgeroepen om 
hulp te bieden bij een calamiteit in 
Nederland. Het Rode Kruis onder-
steunde de hulpdiensten en ving 
slachtoffers op bij de kettingbotsing in 

Zeeland en het ongeval met de mon-
stertruck in Haaksbergen. Bij beide 
ongevallen zette de organisatie de 
website ikbenveilig.nl in die door dui-
zenden mensen geraadpleegd werd. 
Ook bij evacuaties assisteerde de 
hulporganisatie met opvang en ver-
zorging van slachtoffers die plotsklaps 
hun woning moesten verlaten. Daar-
naast boden Rode Kruis vrijwilligers 
Eerste Hulp op honderden kleine en 
grote evenementen in het hele land.

Tulp voor Hulp
De 'Tulp voor Hulp' is van 9 t/m 15 
maart verkrijgbaar in alle Albert Heijn 
filialen. In 200 filialen wordt de ver-
koop op vrijdag 13 en zaterdag 14 
maart ondersteund door Rode Kruis-
vrijwilligers die een toelichting geven 
op de noodhulpactiviteiten van het 
Rode Kruis.

Uitzendingen LON-TV
Evensong 15 maart live op TV:
Op zondag 15 maart vindt in de H. Clemenskerk om 17.00 uur een Even-
song plaats: de gezongen vespers uit de Anglicaanse traditie. Deze dienst 
wordt rechtstreeks uitgezonden.

Deze week in het Programma Nuenen-Nu:
•	 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	Koorvereni-
ging 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. 

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.

Wat hangt er boven de bank
Wat hebben bekende en prominente (oud)inwoners van Geldrop-Mierlo 
thuis boven de bank hangen ? Zou u ook wel eens willen weten wat bekende 
inwoners van Geldrop-Mierlo aan de muur hebben hangen? Binnenkort 
kunt u dat zien bij galerie ‘de ruimte’. In de weekenden vanaf zondagmiddag 
15 maart tot en met maandag 6 april (2e paasdag) bent u van harte welkom.

‘de ruimte’ heeft directeuren, midden-
standers, politici en andere bijzondere 
inwoners die actief zijn op sociaal, 
maatschappelijk of cultureel gebied 
uit Geldrop en Mierlo benaderd. Zij 
laten hun meest geliefde kunstwerk 
zien, maar vooral vertellen ze waarom 
of op welke manier dat kunstwerk 
voor hen zo bijzonder is. De expositie 
Kunst boven de bank gaat dus over het 
genieten van kunst, in welke vorm dan 

ook. U kunt genieten van heel ver-
schillende kunst, maar vooral van de 
verhalen van de kunstbezitters over 
hun eigen kunst.

U vindt ‘de ruimte’ in het voormalige 
postkantoor aan de Molenstraat 2 in 
Geldrop. We zijn open op zaterdag- en 
zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 
uur. 
www.efekkes.nl/deruimte

Het kunstwerk boven de bank van Adri Geerts (bestuursvoorzitter Rabobank).

Vlooienmarkt  
Beek en Donk
Running Team Laarbeek en postdui-
venvereniging de Luchtbode organise-
ren een grootse vlooienmarkt. Deze 
wordt gehouden op zondag 17 mei op 
het KPJ terrein aan de Heereindsestraat 
te Beek en Donk. Aanvang 09.00 tot 
16.00 uur.
Wilt u een kraam huren ? Neem dan 
contact op met Frans Coppens tel: 06-
20888818 of via de mail flmcoppens@
onsbrabantnet.nl kraamhuur is € 20,-. 
De gehele opbrengst komt te goede 
aan de Roparun
www.runningteamlaarbeek.nl of 
www.roparun.nl
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Woningmarkt in beweging
Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke 
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Waarde          
is vaak subjectief 
De waarde van iets is vaak subjectief. In de supermarkt betaal je voor een A-
merk heel wat meer dan voor een huismerk. Niet altijd is het verschil in kwaliteit 
of smaak van het betreffende product zo duidelijk waar te nemen. Maar kenne-
lijk geven mensen toch graag iets meer uit omdat zij menen dat een ‘sterk merk’ 
garant staat voor een lekkerder kop koffie of een wittere was. Misschien ook 
omdat zij dat verschil zelf werkelijk ervaren.

In wezen is dat bij de aankoop en de verkoop van een woning niet anders. Als je 
iets heel graag wilt hebben, dan ben je vaak bereid iets meer te betalen. En als je 
altijd heel prettig in je eigen huis gewoond hebt, dan kan het soms pijn doen als 
je - bijvoorbeeld door marktomstandigheden - bij de verkoop met een lagere 
prijs genoegen moet nemen. Maar die marktomstandigheden zijn natuurlijk wel 
degelijk van belang, zoals ook omgevingsfactoren een rol spelen. Vergelijkbare 
huizen kunnen voor verschillende prijzen van de hand gaan, omdat de één in een 
gewilde, ruim opgezette wijk met veel groen ligt, en de ander in een dichtbe-
bouwde wijk met verkeershinder.

Dus voor de meeste mensen zal een algemeen percentage van prijsstijging of 
prijsdaling niet zo heel belangrijk zijn. Het geeft wel een tendens aan. De Rabo-
bank voorspelt voor het lopende jaar een gemiddelde stijging van de huizenprij-
zen van 1 tot 3 procent. In het vorige maand uitgebrachte kwartaalbericht (over 
het vierde kwartaal van 2014) schrijven de Rabo-economen dat de koopmarkt 
langzamerhand ‘minder ruim’ wordt: “Door de lichte afname van het aanbod en 
de stijging van de verkopen kantelt de markt langzaam maar zeker ten gunste 
van de aanbieders.” De meesten van ons weten van de economie-les nog wel dat 
schaarste leidt tot prijsstijging. Een andere bank (ING) liet afgelopen weekeinde 
echter weten dat de tijd van ‘Eigen huis is goud waard´ definitief voorbij is. De 
komende tien jaar zal de prijsstijging gemiddeld zo´n 2 procent per jaar zijn, 
waar dat in de afgelopen 45 jaar gemiddeld 5,6 procent per jaar was. “Een sub-
stantiële groep woningbezitters zal rekening moeten houden met een gelijkblij-
vende waarde van hun huis in het komende decennium.”

Nu voorspellen veel economen de toekomst nogal verschillend en is het grootste 
gemeenschappelijke kenmerk vaak dat ze toch niet uitkomen, 

zeker als het om voorspellingen over langere periodes 
gaat. De ‘gemiddelde prijsstijging’ is bovendien een uit-

komst van veel verschillende percentages, met grote 
verschillen in diverse prijsklassen en regio’s. Het 
ING-rapport gaat sterk uit van het ‘eigen huis als in-

vestering’, terwijl voor veel woonconsumenten toch 
het woongenot voorop staat. Voor hen is de prijs de 
uitkomst van de waarde die zij zelf toekennen aan hun 

woning, of ze die nu willen kopen of verkopen. Voorlopig 
zal de trend wel licht stijgend blijven. Met een gematigde 

prijsstijging, een historisch lage hypotheekrente (waar-
schijnlijk dit jaar nóg lager dan in 2014) en een licht 

aantrekkende economie mag het algemene beeld 
toch zijn dat de woningmarkt dit jaar er weer een 
stukje zonniger uitziet.

Heuvelrijk neemt afscheid   
van meester Marc
‘Meester Marc’ is al decennialang een begrip in Gerwen. Verschillende 
ouders van kinderen die nu op BS Heuvelrijk zitten, hebben zelf les van hem 
gehad. Na 30 jaar neemt Marc Smits afscheid van BS Heuvelrijk. Hij heeft 
een nieuwe baan als hoofd onderwijs en ontwikkeling bij Eenbes Basison-
derwijs. Dit is de overkoepelende organisatie waar BS Heuvelrijk, met nog 
26 andere scholen uit de regio, onder valt.

Oorspronkelijk komt Marc Smits uit 
de Achterhoek, waar hij de eerste ja-
ren van zijn leven woonde. Als je goed 
luistert, is dat nog steeds een beetje te 
horen aan zijn tongval. Als kind ver-
huisde Marc met zijn ouders naar 
Nuenen, waar zijn vader hoofdonder-
wijzer werd op de Heilig Hart School.

Clemens
Na het afronden van zijn opleiding 
werkte Marc korte tijd op andere ba-
sisscholen, maar al snel begon hij als 
onderwijzer op Basisschool Sint Cle-
mens, zoals Heuvelrijk toen nog heet-
te. In 1997 werd hij adjunct-directeur 
en in 2003 directeur. Ook werkte hij 
een paar jaar lang als intern begeleider 
en was hij mede-oprichter van De 
Ontdekstek, de plusklas voor hoogbe-

gaafde kinderen in Nuenen c.a. Maar 
hij was in de eerste plaats onderwijzer 
en dat is hij altijd gebleven, ook naast 
zijn andere werkzaamheden in en om 
school.

Heuvelrijk
Samen met de toenmalige adjunct-di-
recteur Karin Mertens heeft Marc 
Smits de oude Sint-Clemensschool 
omgebouwd tot een moderne brede 
school met een nieuwe naam: BS Heu-
velrijk. De monumentale gevel van de 
Sint-Clemensschool bleef staan, maar 
daarachter verrees een nieuw gebouw 
dat in 2011 in gebruik werd genomen. 
Sindsdien huist de basisschool hier 
onder hetzelfde dak als de Peuter-
speelzaal en de kinderopvang van 
Kidssociëty Erica.

Op vrijdagmiddag 13 maart nemen 
leerlingen, oud-leerlingen en ouders 
op een feestelijke manier afscheid van 
meester Marc. Maar de banden wor-
den niet helemaal doorgeknipt. Ook 
in zijn nieuwe functie bij Eenbes zal de 
oud-directeur betrokken blijven bij 
‘zijn’ Brede school Heuvelrijk.

Iedereen die dat wil, is 13 maart vanaf 
half drie welkom op Heuvelrijk om 
meester Marc de hand te schudden.

Start collecteweek Reumafonds
Het Reumafonds houdt binnenkort de jaarlijkse landelijke collecte. In de 
week van 16 t/m 21 maart 2015 komen ruim 63.000 vrijwilligers in actie om 
door heel Nederland geld op te halen voor de bestrijding van reuma. In 
Nederland leven bijna twee miljoen mensen met deze ingrijpende aandoe-
ning, die niet te genezen of te voorkomen is. Onderzoek naar de oorzaak en 
behandeling van reuma is kostbaar. Daarom is uw bijdrage hard nodig. 

Pollentellingen Elkerliek
Al veertig jaar telt het Algemeen Klinisch Laboratorium van het Elkerliek 
ziekenhuis de hoeveelheid pollen in de lucht. Een mooie mijlpaal, waar op 
dinsdag 17 maart om 19.00 uur in de kapel van het ziekenhuis tijdens een 
feestelijke informatieavond bij stil wordt gestaan. Wilt u meer weten over 
hooikoorts en pollentellingen? U bent van harte welkom op deze informa-
tieavond. Aanmelden is kosteloos en kan via www.elkerliek.nl/aanmelden. 

Inzicht in allergie 
Niesbuien, loopneuzen, tranende ogen: 
het hooikoortsseizoen staat op het 
punt los te barsten! In deze periode telt 
het pollenteam van het Elkerliek zie-
kenhuis dan ook wekelijks het aantal 
pollen in de lucht. Een bijzondere aan-
gelegenheid, want in Nederland zijn 
maar twee pollentelstations. Naast het 
Elkerliek ziekenhuis worden er ook 
pollentellingen gedaan door het labo-
ratorium van het Leids Universitair 
Medisch Centrum. Mieke Koenders, 
laboratoriumspecialist Klinische Che-
mie van het Elkerliek ziekenhuis: “De 
pollentellingen zijn van essentieel be-
lang. Zo geven de tellingen inzicht in 
de invloed van klimaatveranderingen 
op de bloei en stuifmeelontwikkeling 
van pollenverstuivers. Volgens onder-

zoekers uit Leiden neemt het aantal 
boompollen in de lucht deze lente toe, 
door de warme winters van vorig jaren”. 

Hooikoortsweerbericht
De pollentellingen zijn vooral be-
doeld voor mensen met hooikoorts. 
Zij kunnen de tellingen gebruiken 
om meer grip te krijgen op hun hooi-
koortsklachten. Zo staat op de web-
site van het Elkerliek ziekenhuis 
(www.elkerliek.nl/hooikoorts) een 
dagelijks hooikoortsweerbericht dat 
in samenwerking met www.pollen-
nieuws.nl wordt gemaakt. Met be-
hulp van dit weerbericht kunnen 
hooikoortspatiënten rekening hou-
den met activiteiten buitenshuis. 
Een onmisbare hulpmiddel, zeker in 
het hooikoortsseizoen!

Het pollenteam van het Elkerliek ziekenhuis.

Kinderbeurs
Op zondag 15 maart wordt in sporthal 
de Dreef in Aarle Rixtel en op zondag 
22 maart in sporthal de Bongerd in 
Son en Breugel van 11:00-14:00 uur, 
een mega grote kinderbeurs gehou-
den. Ruim 180 marktkramen waar 
mensen zelf hun overtollige kinders-
pullen kunnen verkopen. Vooral ou-
ders en opa’s en oma’s kunnen hun 
hart ophalen, want alles voor kinderen 
is er te vinden: autostoeltjes, dvd’s, 
schoenen, boeken, gezelschapspellen 
en natuurlijk kinderkleding in alle ma-
ten. Kom dus gezellig snuffelen, het is 
de moeite waard!
www.kinderkledingbeurs.net

Ziekten en plagen 
in de tuin
Dirk van Ommeren werkt bij de Plan-
tenziektenkundige Dienst. Hij weet 
dus alles van ziekten en plagen in de 
tuin. Op dinsdagavond 17 maart, van 
20.00-22.00u, vertelt hij erover in Bi-
bliotheek Dommeldal, vestiging Mier-
lo. Op uitnodiging van Groei en Bloei 
en de Bibliotheek.

De plantendokter geeft antwoord op 
vragen als: wat zijn ziekten en wat zijn 
plagen? Wat zijn de oorzaken  en hoe 
kunnen we ze voorkomen? Omdat 
Dirk van Ommeren ook ziek materiaal 
kan determineren kunnen bezoekers 
ook materiaal uit de tuin meenemen, of 
een foto van een zieke plant. Belangrijk 
daarbij is wel dat er naast het zieke deel 
nog een stukje gezond materiaal zit, en 
dat de foto’s  gedetailleerd zijn. Verder 
komen ook actuele ziekten en plagen 
aan de orde, zoals de buxusziekte. Deze 
avond kun je ook de grond uit je tuin 
laten testen op de zuurgraad (pH waar-
de) en op EC-waarde (of er al dan niet 
voldoende voeding in de grond zit). 
Schep daarvoor in één zakje, wat grond 
(zo’n 70 gram) op verschillende plaat-
sen uit de tuin gestoken, uit de boven-
ste 5 tot 15 cm laag.  Je krijgt dan een 
kaartje mee met de uitslagen en een 
passend advies. Kosten voor deze test 
bedragen € 2,- per zakje.
Kaartjes voor deze lezing zijn voor € 4,- 
te koop in Bibliotheek Dommeldal, 
vestiging Mierlo. Leden van de biblio-
theek en van Groei en Bloei krijgen op 
vertoon van de ledenpas € 1,00 korting.

Omroep Brabant,   
Omroep Zeeland en L1   
slaan handen ineen
De drie regionale omroepen uit het Zuiden laten onderzoek uitvoeren naar 
de verschillende mogelijkheden om te komen tot een bestuurlijke integratie 
van de drie omroepen. Eén bedrijf met drie omroepen, is het uitgangspunt.

Het onderzoek volgt na de bekendma-
king van de plannen van Staatssecreta-
ris Dekker van OC&W afgelopen na-
jaar. De staatssecretaris wil onder 
andere dat de regionale omroepen 
meer gaan samenwerken met elkaar en 
met ‘Hilversum’. Verder stelt hij dat er 
efficiënter gewerkt kan worden. Net als 
de staatssecretaris willen de omroepen 
‘de regionale identiteit en de inhoude-
lijke autonomie borgen’ van Omroep 
Brabant, Omroep Zeeland en L1.

Dekker heeft de gezamenlijke regio-
nale omroepen gevraagd om voor eind 
april 2015 een plan in te dienen voor 
een slagvaardige en efficiëntere orga-

nisatie van het regionale omroepbe-
stel. De drie omroepen in het Zuiden 
werken mee aan het landelijke plan, 
maar willen tegelijkertijd een zo effec-
tief en efficiënt mogelijke aansturing 
van hun eigen organisaties. Daarom 
hebben Omroep Brabant, Omroep 
Zeeland en L1 besloten een onderzoek 
uit te laten voeren naar de mogelijkhe-
den tot een bestuurlijke integratie.
Uitgangspunt in dit onderzoek is dat 
er drie omroepen met een onafhanke-
lijke redactie en een eigen merknaam 
blijven bestaan. Onderdelen die on-
derzocht zullen worden zijn onder an-
dere organisatie, techniek/ICT, finan-
ciën, commercie en marketing.

Fototentoonstelling Brandevoort
Fotoclub Brandevoort houdt op 20, 21 en 22 maart in wijkcentrum 't Brand-
punt weer haar jaarlijkse fototentoonstelling, ditmaal voor de 10de keer.

Voor deze lustrumuitvoering is geko-
zen uit een aantal thema's die door de 
vijf werkgroepen zijn voorgesteld om 
daar een serie foto's van te laten zien. 
Iedere werkgroep presenteert zich 
met 25 foto's. Die foto's zijn in de afge-
lopen maanden gemaakt tijdens de 
vele Fieldtrips en opnameavonden die 
de verschillende werkgroepen hebben 
georganiseerd.
Op het toneel wordt een beamerpre-
sentatie gegeven van de foto's die niet 
in de thema’s passen, maar wel het 
vertonen waard zijn.
De openingstijden van de tentoonstelling 
zijn op vrijdag 20 maart van 19.30 -22.30 

uur; op zaterdag 21 maart van 11.00 - 
17.00 uur en op zondag 22 maart van 
11.00 - 16.00 uur. De toegang is gratis.
Burgemeester Blanksma zal de ope-
ning verrichten om 19.00 uur op vrij-
dagavond 20 maart.

De Fotoclub Brandevoort is een ver-
eniging met 45 enthousiaste leden. 
Het niveau van de leden varieert van 
beginnend fotograaf tot vakgeschoold 
fotograaf. De leden werken onderling 
veel samen waardoor de technische en 
esthetische kwaliteit van de opnamen 
wordt verbeterd.
www.fotoclubbrandevoort.nl

Onzichtbare ziekte 
Mensen met reuma hebben vooral last 
van pijn en moeheid, beide onzicht-
bare kenmerken van deze chronische 
ziekte. Reuma is een verzamelnaam 
voor ruim 100 aandoeningen aan bot-
ten, gewrichten en spieren. Het is een 
auto-immuunziekte. Dit betekent dat 
het natuurlijke afweersysteem het ei-
gen gewrichtsweefsel (en soms orga-
nen) aanvalt. Hierdoor hebben men-
sen met reuma vaak last van 
ontstekingen aan gewrichten of spie-
ren, en is bewegen pijnlijk. Reuma is 
een ingrijpende aandoening en kan 
jong en oud overkomen. 

 
Steun van iedere Nederlander nodig 
Het Reumafonds strijdt voor een beter 
leven met reuma. Nu en in de toe-
komst. We geven voorlichting, onder-
steunen patiëntenactiviteiten en ko-
men op voor de belangen van mensen 
met reuma bij politiek en zorg. We fi-
nancieren onderzoek naar betere be-
handelmethoden en naar de oorzaak 
van reuma. Dat brengt ons dichter bij 
een wereld zonder reuma. We zijn blij 
met iedere gift die hieraan bijdraagt. 

Bankrekeningnr: 
NL86RABO0123040000, Amsterdam. 
www.reumafonds.nl
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Open dag bij rioolwater-
zuivering Eindhoven en 
politiek debat met Kluun
Op zaterdag 14 maart, tussen 10.00 en 16.00 uur, organiseert Waterschap 
De Dommel een open dag op de rioolwaterzuivering aan de Van Oldenbar-
neveltlaan 1 in Eindhoven. Het thema van de open dag is ‘Kijken & Kiezen’. 
Onder de noemer ‘Kijken’ kan iedereen zien hoe het waterschap het vieze 
rioolwater zuivert. ‘Kiezen’ kan tegelijkertijd want er is volop aandacht voor 
de waterschapsverkiezingen die op 18 maart plaatsvinden.

Rioolwaterzuivering Waterschap De Dommel.

Een leuk dagje uit?
Neem een kijkje op de rioolwaterzui-
vering. U kunt de informatiestands 
bezoeken en er worden films ver-
toond. De hele dag door zijn er rond-
leidingen over het terrein. Voor de 
kinderen is er genoeg te beleven. Kapi-
tein Kosto neemt de kinderen graag 
mee in zijn duikboot en vertelt daar 
een spannend verhaal. Jong en oud 
kan ook een kunstwerk toevoegen aan 
de 'kunsttoren'. 

Politiek café ‘Kiezen met Kluun’
Op woensdag 18 maart zijn de water-
schapsverkiezingen. Iedereen van 18 
jaar en ouder in het gebied van Water-
schap De Dommel mag zijn of haar 
stem uitbrengen op één van de kandi-
daten van de acht deelnemende par-

tijen. Het waterschap helpt de kiezers 
om een goede keuze te maken. Gedu-
rende de dag zijn er vijf debatrondes. 
De lijsttrekkers van alle deelnemende 
partijen schuiven aan en gaan met el-
kaar in debat over uiteenlopende on-
derwerpen. 
De bekende Nederlandse bestselle-
rauteur Raymond van de Klundert, 
alias Kluun, leidt het verkiezingsde-
bat. De geboren Tilburger is schrijver 
van onder andere Komt een vrouw bij 
de dokter, Haantjes en De weduwnaar. 
Speciaal voor deze dag schrijft Kluun 
een column waar hij op geheel eigen 
wijze zijn licht laat schijnen op schoon, 
voldoende en veilig water.
Kortom, ‘Kijken & Kiezen’ biedt voor 
ieder wat wils. Iedereen is zaterdag 14 
maart van harte welkom.

Nog drie weken te gaan en dan opent Nune Ville haar deuren 
voor het publiek. In aanloop hier naartoe vertelt Jan Kees 
Lemkes, voorzitter van de Stichting Van Gogh Village, wat 
Nuenen allemaal te wachten staat.

Nog 3 weken te gaan 
Het aftellen naar de opening van The Vincent Affair 
in Nune Ville is begonnen. Achter de schermen 
wordt hard gewerkt. Elke week beschrijven de vrij-
willigers van Vincentre hun ervaringen.

Na de kijkdagen is de vloerbedekking 
verwijderd. Een prachtige houten 
vloer kwam tevoorschijn. Die geef je 
geen 140 jaar oud; nergens is ook maar 
iets krom getrokken. De kunstenaars 
en designers van de 7 kamers hebben 
uitgebreid college gekregen over Van 
Gogh en hebben het koude pand Nune 
Ville bekeken. De vonk slaat over bij 
hen. Sommigen willen dezelfde week 
nog een keer langskomen. En de lange 
achtertuin? Kijk niet vreemd op als 
ook daar plotseling gewerkt wordt.

Van love affair naar The Vincent Affair
We weten allemaal dat Vincent van 
Gogh en Margot Begemann een in-
tense liefdesaffaire hadden. Met een 
dramatisch eind. Dat speelde zich al-
lemaal af in Nune Ville in het jaar 
1884. Dat was toen. Nu komt er The 
Vincent Affair. Wat dat is? Zeven ei-
gentijdse kunstenaars en designers, 
die net als Vincent hun tijd vooruit 
zijn door ‘anders en dwars te denken’, 
kruipen in zijn geest. Zij gaan een re-
latie, een affaire met hem aan. Wat 
hen en Vincent bindt in ‘anders den-
ken’ komt vervolgens tot uiting in de 
inrichting van de kamers van dit huis: 
The Vincent Affair.
De kunstenaars en designers zijn Ate-
lier NL, Raw Color, Mike Roelofs, Er-
win Thomasse, Jolan van der Wiel, Lu-

Margot Begemann, derde van links.

cas Maassen en We Make Carpets. Op 
de website kunt u alles nog eens rustig 
doornemen: www.thevincentaffair.nl 

Gastheren/vrouwen gezocht
Voor vrijwilligster Alice Michels ligt 
er nog de uitdaging om vanaf 1 april 
voldoende gastheren/vrouwen te vin-
den, die regelmatig een halve dag aan-
wezig zijn om bezoekers te ontvangen. 
Vind u het leuk om gasten te ontvan-
gen in zo'n prachtig pand, meld u zich 
dan aan bij: a.michels@vgvn.nl 
Gastheren/vrouwen vragen we om de 
bezoekers de weg in het pand te wij-
zen. Bezoekers betalen al in het Vin-
centre; daar heeft u dus geen omkijken 
naar. En verder kunt u genieten van de 
tuin. Ongetwijfeld zullen uw gedach-
ten dan af en toe afdwalen naar de tijd 
dat buurvrouw Van Gogh op bezoek 
kwam bij de vier zusters Begemann 
voor een kopje thee.

18 maart 
Waterschapsverkiezingen
In het gebied van Waterschap De Dommel doen de politieke partijen Groen 
Links en D66 mee in lijst 1 Water Natuurlijk de groene waterschapspartij 
met een hart voor blauw, voor mensen, dieren en planten.

Kandidaten: 
nr 8.  nr 10. nr 22.
Joop van Hezik GL William Aarts D66  Hetty Tindemans GL

Lijst 1 Water Natuurlijk staat voor wat u belangrijk vindt: gezond, mooi en na-
tuurlijk water. 
Veilig water
Een waterschap dat wateroverlast én 
verdroging voorkomt. Water ruimte 
geven waar dat kan, zo lang mogelijk 
vasthouden, opslaan en voorkomen 
dat laaggelegen woongebieden over-
stromen. Vasthouden, bergen en dan 
pas doorgeven!

Gezond water
Lijst 1 Water Natuurlijk staat voor ge-
zond water voor mens, plant en dier. 
Bron voor prima voedsel en een aan-
trekkelijke leefomgeving. Water doet 
leven.

Mooi water
Genieten van water in stad en veld, 
van kronkelende beken met een ge-
zonde visstand en natuurlijke vriende-
lijke oevers met bloemen en vogels. 
Ruimte, rust en afkoeling. Water is 
cool.

Betaalbaar water
Efficiënt en effectief waterbeheer. Be-
wust investeren in de toekomst. Daar 
betaalt iedereen waterschapsbelasting 
voor. Goede dingen doen tegen laagst 
mogelijke kosten. Duurzaam waterbe-
heer loont.

Helder water
Een betrokken bestuur en heldere 
communicatie. Inspraak voor duurza-
me inrichting, beheer en onderhoud 
van het watersysteem. Betrekken, luis-
teren en praten maakt transparant.

Kortom: Water Natuurlijk biedt veili-
ger water, gezonder water, mooier wa-
ter, innovatief water, verbindend water 
en tevens helder en betaalbaar water 
ofwel meer waar(de) voor je geld! 

Water Natuurlijk, Lijst 1
www.waternatuurlijk.nl/verkiezingen

Road van 
Zatterdag zoekt 
dansmariekes
Carnavalsvereniging Road van Zatter-
dag gaat starten met een groep dans-
mariekes. Zij zoeken daarvoor meiden 
tussen 4 en 11 jaar oud die op willen 
treden tijdens het carnavalsseizoen. 
Oud-dansmariekes Linda (25) en Lin-
sey (22) gaan de groep op woensdag 
trainen bij RKSV Nuenen. 
Zie ook www.roadvanzatterdag.nl/
dansmarietjes

Sleutels gevonden
Op vrijdag 6 maart heeft Lisa Vogels 
op de Opwettenseweg sleutels gevon-
den. Op dit plaatje staat een naam. 
Voor meer informatie kun je na 18.00 
uur bellen naar: 0648774257.

Help de Voedselbank 
tijdens NLdoet
Zaterdag 21 maart is het de grote NL-
doet actiedag voor Voedselbank Nue-
nen. Er staan nog heel veel kratten, vol 
met producten, klaar om zorgvuldig op 
soort en datum te sorteren. Ook zal er 
die dag wat extra schoonmaakwerk zijn, 
want hygiëne is voor de Voedselbank ui-
terst belangrijk. Heeft u een paar uur-
tjes tijd, kom de Voedselbank dan hel-
pen en neem uw vrienden of familie 
mee. Opgeven kan via 06.23848755 of 
mail naar voedselbanknuenen@gmail.
com. De voedselbank neemt dan con-
tact met u op. 
Alle Nuenense NL.doet projecten, op 
dit moment zijn dat er 10, zijn te vin-
den op www.nldoet.nl

TV De Lissevoort 
en afval
Sinds 2011 levert Tennisvereniging de 
Lissevoort een actieve bijdrage aan 
het scheiden en efficiënter inzamelen 
van het afval. Nu, enkele jaren later, 
hebben ze de balans opgemaakt. De 
uitkomst was dat het gescheiden aan-
bieden van het afval lonend is voor de 
vereniging: de kosten voor het verwer-
ken van afval zijn gedaald. 
Hieruit kan opgemaakt worden dat 
het gescheiden aanbieden van afval lo-
nend is voor de vereniging, echter is 
per 1 januari 2015 een nieuwe stortbe-
lasting van kracht. Deze belasting 
wordt geheven over het afval dat als 
‘niet recyclebaar’ wordt aangeleverd. 
Glas, papier en plastic vallen in de ca-
tegorie A tot en met D. Het overige 
afval dat in de grijze container gaat 
(categorie E ) wordt in prijs verhoogd.
Voor TV Lissevoort betekent dat het 
scheiden van afval nog belangrijker is 
om zodoende de kosten laag te hou-
den. Meer informatie over de gereali-
seerde kostenbesparing vind je op 
www.lissevoort.visualclubweb.nl.
www.afvalwijzer.com

Dorpswerkplaats wordt 
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats
Het bestuur van Hobbycentrum de Dorpswerkplaats heeft de regeling dat 
alleen mensen die niet of nauwelijks aan het arbeidsproces mogen deelne-
men aan activiteiten, losgelaten. Iedereen vanaf 18 jaar is vanaf nu welkom 
op de dorpswerkplaats. 

Dat is een belangrijke verandering, 
want de dorpswerkplaats biedt zo aan 
een veel bredere groep de mogelijk-
heid om deel te nemen aan activitei-
ten. In het jaar dat de Dorpswerkplaats 
20 jaar bestaat voegt ze ook de naam 
Hobbycentrum toe aan de naam. En 
dat dekt de lading beter. Ook is een 
nieuwe website in voorbereiding. Met 
deze nieuwe regeling hoopt het be-
stuur ook jongere mensen aan te trek-
ken en daarmee een nieuw imago te 
bewerkstelligen. 

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
stelt iedereen in de gelegenheid zijn of 
haar hobby uit te oefenen. Dit omdat 
er thuis mogelijk onvoldoende plaats 
is of omdat men bepaalde gereed-
schappen of machines voor hout- of 
metaalbewerking wil gebruiken waar-
over de werkplaats beschikt. Uiteraard 
is er begeleiding voor hen die niet 
meteen achter de machines kunnen of 
durven. Gezamenlijk weer converse-
ren in het Engels, Frans of Spaans, ook 
handwerken, schilderen, tekenen be-
horen tot de mogelijkheden. Leren 
van en aan elkaar is het uitgangspunt. 
Tevens zijn er plannen voor korte cur-
sussen en workshops, indien daar vol-
doende belangstelling voor is. 

Twintig jaar geleden werd de Dorps-
werkplaats, vanuit ‘Vormingscentrum 
de Boerderij’ opgezet voor hen die 
plotseling zonder werk kwamen te zit-
ten. “Bij zowel Philips als DAF vielen 
heel veel ontslagen”, vertelt Ria Soe-
tendal. “Nog betrekkelijk jong en vol 
energie zouden die, veelal mannen, 
thuis duimen moeten gaan draaien. 
Een aantal van hun vrouwen was ac-
tief bij het vormingscentrum. En zij 
vonden het maar niets dat die mannen 
thuis kwamen met niets om handen 

en bedachten een plan. Laat die man-
nen speelgoed opknappen of maken, 
zodat het verkocht kan worden. De 
opbrengst was dan bestemd voor de 
Stichting Poolse Kinderen, eveneens 
een Nuenens initiatief. De ‘dorps-
werkplaats’ was geboren. In de statu-
ten was vastgelegd dat alleen zij die 
niet meer of slechts ten dele deelna-
men aan het arbeidsproces, deelne-
mer konden worden. Daar komt nu 
dus verandering in. Iedereen vanaf 18 
jaar is welkom. ”Je hoeft overigens niet 
perse zelf creatief bezig te zijn, een 
groep begeleiden op je eigen interesse 
of vakgebied kan ook.”
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
ligt in het centrum van Nuenen, in het 
Park, met de ingang tussen café Goes-
ting en restaurant de Zonnewende. 
Inlichtingen bij Ria Soetendal, 040-
2840509.
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

The Blind Ambition 
in de Van Goghbar
Pieter van Baardwijk, Mark van Dro-
gen, Hans Steijaert en Diem Wolff 
hebben mekaar in het voorjaar van 
2008 gevonden. Wat hun bindt is hun 
voorliefde voor stevige rock en melo-
dieuze rock. Het repertoire is een 
mengeling van oud en nieuw. The Rol-
ling Stones, Eric Clapton, Steppen-
wolf, Jimmy Hendrix, CSN&Y, maar 
ook Paul Weller, De Dijk, Snow Patrol. 
Pieter speelt bas, Mark, leadgitaar, 
Hans, rythmgitaar en zang en Diem, 
drums. 

Zaterdag 14 maart vanaf 21.00 uur in 
de van Goghbar, Park 63a in Nuenen. 
Gratis toegang.
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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
Lissevoort, ingang tennisterreinen

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen Centrum

9 t/m 14 maart
Collecte Jantje Beton

16 t/m 21 maart
Landelijke collecte Reumafonds

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 

Brede school De Dassenburcht
Jacob Catsstraat 1-3 Nuenen

Donderdag 12 maart
20.15 uur Ellen Dikker, 

‘groene vingers’ Het Klooster

Vrijdag 13 maart
14.30 uur Afscheid meester Marc 

Brede school Heuvelrijk
Gerwen

Vrijdag 13 maart
20.00 uur Kienen in Lieshout

Dorpshuis, Lieshout

Vrijdag 13 maart
20.15 uur Rik avond RKSV

Locatie ‘Oude Landen
 ‘Pastoorsmast 14 Nuenen

Vrijdag 13 maart
20.15 uur Pater Moeskroen, 

‘Vagebond’ Het Klooster

Zaterdag 14 maart
09.00-16.00 uur Vlooienmarkt 
Winkelcentrum Kernkwartier

Zaterdag 14 maart
21.00 uur The Blind Ambition

Van Goghbar, Park 63a Nuenen

Zondag 15 maart
11.00 uur De jaarlijkse Gulbergen Cross

op ‘het dak van Brabant’

Zondag 15 maart
11.00-14.00 Tweedehands speelgoed, 

baby- en kinderkledingbeurs
sporthal De Dreef in Aarle-Rixtel

Zondag 15 maart
11.00-14.00 Tweedehands speelgoed, 

baby- en kinderkledingbeurs
sporthal De Dreef in Aarle-Rixtel

Zondag 15 maart
11.00-17.00 uur paranormale beurs

De Pelgrim in Mariahout

Zondag 15 maart
14.00 uur Halfvasten Road van Zatterdag

Goesting, Park 61 Nuenen

Zondag 15 maart
14.00 uur Jazz Combo Par Bleu

Weverkeshof, Jhr. Hugo van Berckellaan 5 
Nuenen 

Zondag 15 maart
16.00 uur Sunny Blues Nuenen 

met Low Budget Blue Band
Café Goesting

Zondag 15 maart
17.00 uur Evensong

H. Clemenskerk, Nuenen

Maandag 16 maart
19.30 uur SP over huurverhogingen
Dorpswerkplaats, Park 63b Nuenen

Dinsdag 17 maart
13.30-17.00 uur Sjoel Jubileum Toernooi

Dorpshuis in Lieshout

Dinsdag 17 maart
21.00-23.00 uur Informele bijeenkomst 

75 jaar EHBO-vereniging Nuenen
Dependance Pleincollege, 
Wederikdreef 2, Nuenen.

Woensdag 18 maart
Provinciale Staten- en 

Waterschapsverkiezingen

Woensdag 18 maart
10.30-11.30 uur Inloop-uurtje

Eenbes basisschool St Jozef, Nederwetten

Woensdag 18 maart
13.30-16.00 uur Repair Café

Dorpshuis Lieshout

Woensdag 18 maart
18.00-19.30 uur kijkavond Verkeer, 

Vervoer en Veiligheid VVN
Kindcentrum, Vrouwkensakker 17, Nuenen

Woensdag 18 maart
20.15 uur Carolien Borgers 

Het Klooster!

Woensdag 18 maart
20.30-21.30 uur Open repetitie Kapsones 

Geldropsedijk 50a, Nuenen

Donderdag 19 maart
09.30 uur Computercafé van SeniorWeb, 

Email op PC en mobiel
Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 

Berckellaan 18

Kerkberichten

Gezinsviering 
zaterdag 14 maart 
Gerwen
‘Ik droom van veiligheid’

Veiligheid…. Je denkt misschien aan 
veilig deelnemen in het verkeer, maar 
in deze gezinsviering praten we over 
een veilig thuis, een veilig huis. Zo 
vanzelfsprekend het voor jouw en je 
familie mag zijn, er zijn nog veel men-
sen op de vlucht, hebben geen veilig (t)
huis. In Nederland en in het buiten-
land, maar in de kerk ben je veilig. We 
praten en zingen samen, delen het 
brood en luisteren naar bijzondere 
verhalen.
Kom jij naar de gezinsviering op zater-
dag 14 maart? Het kinderkoor zingt, je 
bent van harte welkom in de Clemens-
kerk te Gerwen om 18.30 uur

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 14 maart geen viering in 
Nuenen, wel in Gerwen.
Zondag 15 maart 11.00 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorganger pastor 
J. Vossenaar.

Misintenties
Zondag 15 maart 11.00 uur: Jan Kan-
bier; Noud van Rooij en Marie van 
Rooij-van de Kam; Jan en Miet Dijstel-
bloem-Knoops; Nelly Thijssen-Jans-
sen; Karel Smits; Hub Verhoeven; 
Anna en Nard Rooijakkers; Henk Vrij-
aldenhoven; Martien de Groot; Tine 
van Lier-Vrijaldenhoven; Ouders Vrij-
aldenhoven; Ouders van Keulen; Julia 
Moonen-Kwinten; Harrij van der Vel-
den; Gerrie Dirksen; Theodorus Kort-
stee; Bernardus Ramaaker; Henri v. 
Waesberghen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 15 maart 09.30 uur: viering 
met volkszang, voorgangers pastor S. 
Kuijpers en pastoraal werker J. Dec-
kers.

Misintenties
Janus van Kuijk; Wilhelmus en Ardina 
Jacobs-Foederer; Stien van Hattum; 
Overleden ouders Rooijackers-de 
Louw; Jan en Truus van Rooij-Van 
Lieshout; Gido van Rooij; Jan en Riek 
de Goeij-Van Rooij; Janny Kerkhof-
Van Rooij; Marietje van den Putte-Ha-

braken; Toon van Dinter; Ouders Ren-
ders-van Hoof;

Mededeling
Op 15 maart wordt een extra collecte 
gehouden voor Solidaridad. Sociaal-
economische omstandigheden kun-
nen mensen in grote problemen bren-
gen. Wat kunnen we vanuit ons 
geloven daarover zeggen? Ook de ont-
wikkelingsorganisatie Solidaridad 
werkt daar aan. De extra collecte beve-
len we van harte bij u aan.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zaterdag 14 maart 18.30 uur: Gezins-
viering met kinderkoor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters.
Zondag 15 maart 11.00 uur: viering 
met volkszang, voorgangers pastor S. 
Kuijpers en pastoraal werker J. Dec-
kers. 

Misintenties 
Zaterdag 14 maart 18.30 uur: Drieka 
van de Tillaart en familie; Maria en 
Wim van Lieshout-van der Meiden; 
Piet en Miet Maas-van Berlo.
Zondag 15 maart 11.00 uur: Piet en 
Miet Maas-van Berlo.

Mededeling
Er is een themaviering waarin extra 
aandacht wordt besteed aan Solidari-
dad. Er is ook extra collecte voor Soli-
daridad.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 15 maart: De Regenboog, 
10.00 uur. De vierde zondag van de 
veertigdagentijd. Voorganger: ds. C. 
Crouwel. In deze dienst wordt een 
aantal ambtsdragers losgemaakt en 
vieren we het Avondmaal. Het Regen-
boogkoor zal aan deze dienst meewer-
ken. Er is kindernevendienst voor kin-
deren van de basisschool. De collecte 
is voor het diaconaal werk in Nuenen. 
Zaterdag 21 maart kunt u meedoen 
aan de pelgrimswandeling. Vertrek 
vanaf De Regenboog. Als u onze web-
site bezoekt, kunt u zien welke andere 
activiteiten er deze week zijn. Predi-
kant of kerkelijk werker houden pas-
toraal spreekuur op dinsdagmiddag 
tussen 16.00 en 17.30 uur. Elke don-
derdag is er Open Huis tussen 10.00 
en 12.00 uur. Iedereen is welkom voor 
koffie en ontmoeting met anderen.

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 12 maart 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis van de vasten; ge-
dachtenis van H. Gregorius de grote, 
paus en kerkleraar. 
Vrijdag 13 maart 07.15 uur H. Mis van 
de vasten; 18.00 Kruisweg. 
Zaterdag 14 maart 8.30 uur H. Mis van 
de vasten; 10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 15 maart 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Vierde Zondag van de vas-
ten, Laetare. 
Maandag 16 maart 18.30 uur H. Mis 
van de vasten. 
Dinsdag 17 maart 18.30 uur H. Mis 
van de vasten; gedachtenis van H. 
Gertrudis, maagd, en van H. Patricius, 
bisschop en belijder. 
Woensdag 18 maart 07.15 uur H. Mis 
van de vasten; gedachtenis van H. Cy-
rillus, bisschop van Jeruzalem en 
kerkleraar. 

Nieuwe boeken in 
bibliotheekpunt 
Jo van Dijkhof
Sinds september vorig jaar beschikt Bibliotheek Dommeldal over een biblio-
theekpunt in de Gasterij Jo van Dijkhof. Deze kleine bibliotheek, die 2 ochtenden 
in de week open is, heeft een bescheiden collectie. Maar, naarmate ook meer 
buurtbewoners er enthousiast gebruik van maken, kan de collectie groeien. On-
langs is de boekencollectie gewisseld, zodat er weer andere titels te vinden zijn. 
De bibliotheek in de Gasterij is open op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en op 
donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Tip: tot eind maart krijgen nieuwe leden van Bibliotheek Dommeldal € 10,- kor-
ting op een Basis- en/of Groot jaarabonnement. 

Cliëntondersteuners   
voor senioren in Nuenen c.a.
Nuenen heeft momenteel twee cliëntondersteuners, die opgeleid en gecer-
tificeerd zijn door het VBOB (Verenigde Bonden Overleg Brabant). Het zijn 
Hans Bijleveld en Wil Walraven. Zij zijn lid van de Nuenense Ouderenbon-
den maar bieden hun diensten aan alle Nuenense senioren aan, ook als zij 
geen lid zijn van een ouderenbond. Zij kunnen u helpen bij een aanvraag 
voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een invalidenparkeerkaart enzo-
voort.

Zoals u ongetwijfeld hebt kunnen le-
zen in diverse dagbladen of andere 
publicaties is de Zorg vanaf dit jaar 
drastisch gewijzigd. Zo is de uitvoe-
ring van de WMO (Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning), als een be-
langrijk onderdeel van de Zorg, per 1 
januari van dit jaar in handen van 
onze gemeente. Voorheen kon u voor 
het aanvragen van bijvoorbeeld huis-
houdelijke hulp, een invalidenpar-
keerkaart, een woningaanpassing etc., 
naar het Servicepunt aan de Berg 22c. 
Ook al is het adres nog hetzelfde, de 
nieuwe naam voor dit loket is het 
CMD. Het Centrum voor Maatschap-
pelijke Deelname. Als u in de toe-
komst een aanvraag wilt doen voor 
een voorziening vanuit het WMO 
kunt u, naast hulp van familie of be-
kenden, ook een beroep doen op één 
van de cliëntondersteuners. Zij kun-

nen uw belangen behartigen als onaf-
hankelijke partij en ondersteuning 
bieden bij uw aanvraag. Zij mogen op 
uw verzoek aanwezig zijn bij het on-
derzoekgesprek, dat u samen met een 
WMO-consulent van het CMD zult 
voeren. Dit onderzoekgesprek, voor-
heen keukentafelgesprek genoemd, 
wordt altijd gevoerd voorafgaande 
aan de uiteindelijke goedkeuring voor 
de verstrekking van een voorziening 
door de gemeente.

De cliëntondersteuners werken als 
vrijwilliger en aan de dienstverlening 
zijn geen kosten verbonden. Indien u 
gebruik wil maken van deze onder-
steuning kunt u mailen of bellen:
Hans Bijleveld 06-20722386, hansbij-
leveld.co@gmail.com
Wil Walraven-06 30711472, 
wilwalraven.co@onsnet.nu 

Jazz op 
Weverkeshof
Jazz Combo Par Bleu bestaat uit een 
formatie ‘van ouden rotten’. De muzi-
kanten hebben hun sporen al ruim-
schoots verdiend bij diversen orkes-
ten. Zij ontmoetten elkaar bij de 
Golfclub de Gulbergen en verzorgen 
daar sindsdien regelmatig de muziek 
bij diversen aangelegenheden.
Weverkeshof prijst zich gelukkig dat 
ze na het succes van vorig jaar op 15 
maart weer van de partij zijn. Het re-
pertoire bestaat uit goed in het gehoor 
liggende jazzy nummers afgewisseld 
met Zuid-Amerikaanse klanken, pop-
songs en boogie-woogie’s. De legen-
darische klanken van o.a. Duke Elling-
ton, Gershwin, Herbie Hanckok, 
Gobim etc, etc. zullen de revue zeker 
passeren. De band bestaat uit Pieter 
Hoogstraten: saxen; Louis Richard: 
contrabas; Jan de Goede; piano; Bert 
Gerbrands: drums. 
Zondagmiddag 15 maart. Aanvang 
14.00 uur. Vrij entree. Jhr. Hugo van 
Berckellaan 5 in Nuenen. 
www.weverkeshof.nl
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Het vernieuwde SBJ BikeTeam 
Zondag 8 maart presenteerde het SBJ BikeTeam het vernieuwde team voor het 
seizoen 2015. Het team bestaat uit deels dezelfde renners: Laura Turpijn (36 jaar, 
Kranenburg, Duitsland), Lehvi Braam (19 jaar, Dodewaard) en Koen van de Ven 
(21 jaar, Veldhoven). Daarnaast heeft een drietal nieuwe namen het team ver-
sterkt: Laura van Regenmortel (23 jaar, Anna Paulowna), Lizzy Witlox (20 jaar, 
Eindhoven) en Edwin Arts (26 jaar, Helmond). Doel van het mountainbiketeam 
is het succes van 2014 te verbeteren. Afgelopen jaar wist het SBJ BikeTeam bij 
internationale wedstrijden in Nederland, België en Duitsland ruim vijfentwintig 
keer een podiumplaats te behalen. Het kunnen waarmaken van de ambities zijn 
het gevolg van serieuze sportbeoefening, een toegewijd teammanagement en 
betrokken sponsoren.

V.l.n.r.: Koen van de Ven, Laura Turpijn, Laura van Regenmortel, Lizzy Witlox, Edwin 
Arts en Lehvi Braam zijn de mountainbikers binnen het vernieuwde SBJ BikeTeam.

RKSV Nuenen VR1 in evenwicht met Eldenia VR1. 

RKSV Nuenen VR1 -    
Eldenia VR1         1-1
Als je naar de ranglijst in deze zondag hoofdklasse kijkt, is het verschil in 
punten tussen nummer 1 en nummer laatst groot. De uitslagen van de wed-
strijden doen echter anders vermoeden. Grote uitslagen zijn er dan ook 
nauwelijks geweest. Het klasse verschil blijkt klein te zijn. Zo speelde Nue-
nen al eerder verliespartijen tegen Eindhoven (2-0), Eldenia (2-0), Buiten-
veldert (2-1) en DSE (1-0). Dat is de top 4. Afgelopen zondag was er opnieuw 
een 2-0 nederlaag, onnodig, bij Eindhoven waarbij vaste keepster Boerema 
afwezig was. Stand-in van Stiphout keepte overigens een prima partij. Deze 
week kwam nummer 2 Eldenia naar sportpark Oude Landen. 

Nuenen VR1 begon sterk aan de wed-
strijd. Vanaf de allereerste seconde 
werd druk gezet en dat resulteerde 
meteen in een corner. Die corner werd 
bijzonder knap door Vervoort bij de 2e 
paal diagonaal ingekopt. 1-0 in de eer-
ste minuut. Deze wedstrijd kenmerkte 
zich vooral door veel strijd en passie 
van beide kanten. Van echt goed voet-
bal was geen sprake. Nuenen bleef ge-
makkelijk op de been. Eldenia hanteer-
de veelvuldig de lange bal. Tot kansen 
leidde dit niet. Nuenen kwam twee 
keer goed via de zijkanten door maar 
het vizier stond niet op scherp. Balver-
lies op het middenveld van Eldenia 
leek een enorme kans in te leidden. 
Van der Hulst kon alleen op de 
keepster af maar zij werd volledig on-
terecht teruggefloten voor buitenspel. 
Eens te meer het sein dat de KNVB in 
de hoogste klassen van het vrouwen-
amateurvoetbal eens na moet gaan 
denken over officiële assistent scheids-
rechters. Als klap op de vuurpijl werd 
het ook nog 1-1 in de 41e minuut. Van 
Stiphout, die zich in de 2e helft prima 
herstelde, dacht achterin Hartendorf 
uit te spelen. De aanvaller trapte er 
niet in en kwam alleen voor Boerema. 

Hartendorf hield het hoofd koel. Rust-
stand 1-1.
In de kleedkamer bij Eldenia moet het 
gedonderd hebben want de ploeg uit 
Elden kwam anders het veld op. Nue-
nen was echter in de rust gewaar-
schuwd en nam die waarschuwing ter 
harte. Gevolg nog meer strijd en gere-
geld irritaties op het veld. Eldenia 
kwam nog tot 1 kansje in de tweede 
helft. Een kopbal uit een voorzet ver-
dween aan de verkeerde kant van de 
paal. Daar stelde Nuenen 3 flinke kan-
sen tegenover en deed het zich echt 
tekort. Vervoort (kopbal), Meijer (al-
leen voor de keepster) en Jochems 
(vrijstaand, schot 16 meter) verzuim-
den het karwei af te maken. Regli ver-
ving Janssen nog. Tot kansen leidde 
het niet meer. Nuenen stelde zich te-
vreden met het punt en maakte de 
wedstrijd in de laatste 20 minuten 
dood. Opnieuw een wedstrijd van de 
groen-witten waar meer ingezeten 
had. Aan inzet en beleving lag dat van-
daag zeker niet. Eindstand dus 1-1. 
Zondag speelt Nuenen niet, de week 
daarop gaat het naar Amsterdam voor 
de wedstrijd tegen nummer 3 van de 
ranglijst Buitenveldert. 

Wielersport

Voetbal

Vernieuwde Weverkeshof  
gaat ook voor het vinyl
In het jaar van het zesde lustrum van Dorpsboerderij Weverkeshof wordt rond 
Pasen het vernieuwde middenterrein opgeleverd. Middelpunt is hier ‘Het 
Kleindierendorp’, waar konijnen en kippen los kunnen rondlopen en de jong-
ste bezoekers hen daar onder begeleiding van de dierenverzorgers een bezoek-
je kunnen brengen. Naast de vernieuwde stallen en weitjes voor de dwerggeit-
jes en hangbuikzwijntjes krijgt ook de speeltuin een nieuwe, grotere plek, 
vóór de brug over de moerastuin. De oude speeltuin wordt extra terras.

Deze vernieuwingen maken onder-
deel uit van het meerjarenplan van de 
algehele verduurzaming en het onder-
houdsvriendelijk maken van alle ge-
bouwen en het totale terrein.

Vinyl
Weverkeshof gaat, naast gebruikte boe-
ken, nu ook gebruikte vinyl platen inza-
melen. Een vaste groep van muzieklief-
hebbers is bereid gevonden om voor die 
ingezamelde LP’s, EP’s en singles van 
vinyl Weverkeshof een vaste bijdrage te 

betalen. Dat betekent voor de vrijwilli-
gersorganisatie een extra bron van in-
komsten. En daarmee wordt de voort-
gang van Weverkeshof nog beter 
gewaarborgd en wordt vinyl dus ook 
voor Weverkeshof van levens belang! 
Binnen de organisatie is bestuurslid Ad 
van Noort verantwoordelijk voor deze 
nieuwe inkomstenbron. Voor vragen 
hierover, bel tel. 06-40716927. Inleve-
ren van LP’s, EP’s en singles van vinyl 
op Dorpsboerderij Weverkeshof kan 
vanaf 1 april en tijdens openingstijden. 

Scouting Lieshout-Mariahout 
viert Baden-Powelldag
Op zaterdag 7 maart, werd bij Scouting Lieshout-Mariahout de Baden-
Powell dag gevierd. Op deze dag wordt de geboortedag (22 februari) gevierd 
van Sir Robert Baden-Powell, die als oprichter van de scoutingsbeweging, 
samen met zijn vrouw Olave Baden-Powell, die toevallig ook op deze dag 
jarig was, veel voor de scoutingbeweging betekend heeft. 

De gezamenlijke viering van alle spel-
takken werd geopend door het hijsen 
van de vlaggen, waarna door alle 
scouts een symbolische groet werd 
uitgesproken naar scouts over de hele 
wereld. Voorafgegaan aan de viering 
was er door de oudste scouts een ont-
bijt klaargezet in de blokhut en na af-
loop van de officiële opening werden 
alle leden dan ook uitgenodigd om aan 
dit ontbijt deel te nemen. 
Hierna was het tijd voor een spel- 
activiteit. Door de leiding was geko-
zen voor een combinatie van oude 
tradities en moderne middelen. De 
verschillende speltakken werden 
willekeurig in vier groepen inge-
deeld, waarna ze onder begeleiding, 
een coördinaten speurtocht hebben 
gelopen. Hierbij werd aan de hand 
van een GPS coördinaat telkens een 

nieuwe locatie opgegeven, waar de 
groep, met behulp van GPS appa-
raat, heen diende te lopen. Indien de 
locatie bereikt was, wachtte hen daar 
dan een envelop met de coördinaten 
van een nieuwe locatie. Tevens wa-
ren er op verschillende locaties spel-
len klaargezet, gebaseerd op anekdo-
tes uit het leven van Baden-Powell. 

Het afgelopen seizoen is Scouting 
Lieshout-Mariahout flink gegroeid en 
het enthousiasme van de leden, wat 
zich uitte in flink wat mondelinge re-
clame, heeft ertoe geleid dat Scouting 
Lieshout-Mariahout genoodzaakt is 
een ledenstop in te voeren en nieuwe 
aanmeldingen op een wachtlijst te 
plaatsen. Ze zouden natuurlijk graag 
door blijven groeien, maar om een vei-
lige en uitdagende omgeving voor de 

leden te kunnen blijven waarborgen is 
daarvoor een groter aantal vaste bege-
leiders noodzakelijk.
Ze zijn op zoek naar mensen die het 
leuk vinden om bij een van de groepen 
mee leiding te gaan geven. Natuurlijk 
is het geweldig als je al wat ervaring en 
affiniteit met scouting hebt maar dit is 
zeker geen must! Dus heb je interesse, 
neem dan vrijblijvend contact op met 
het secretariaat van Scouting Lies-
hout-Mariahout, tel: 06-28726749 
(Mark Vorstenbosch), of kom eens 
lang bij een van de opkomsten. Ze 
kunnen dan samen kijken wat je voor 
Scouting Lieshout- Mariahout kunt 
betekenen.

Agenda komende activiteiten:
-  Dinsdag 17 maart: Algemene leden-

vergadering.
-  Zaterdag 21 maart: NLDoet, start 

van de renovatie van het dak van de 
blokhut!

Scouting Lieshout - Mariahout 
doet mee aan NLdoet 
Scouting Lieshout - Mariahout doet op 21 maart 2015 mee aan NLdoet. Dit 
is de grootste vrijwilligersactie van ons land, georganiseerd door het Oran-
je Fonds. Tijdens NLdoet steken mensen in het hele land de handen uit de 
mouwen bij maatschappelijke organisaties. 

Scouting Lieshout - Mariahout grijpt NL-
doet aan om op zaterdag 21 maart 2015 
een start te maken met de renovatie van 
het dak van de Blokhut aan de Herendijk 
in Lieshout. Het plan is om de komende 
maanden op zaterdagen (en eventueel 
avonduren) de blokhut te voorzien van 
een nieuw overkoepelend hellend dak. 

Algemene Leden Vergadering
Naast deelname aan NLdoet, heeft het 
bestuur van Scouting Lieshout - Ma-
riahout op dinsdag 17 maart 2015 
(aanvang 20.00 uur in de blokhut) de 
jaarlijkse Algemene Leden Vergade-
ring voor de ouders van haar leden ge-
pland. 

De Vrek van Molière        
door donkere acteurs

Regisseur Hans van Hechten: “Produ-
cent Van Engelenburg en ik willen 
donkere acteurs een kans geven in een 
klassiek stuk te spelen. Ze worden nu 
alleen gecast in allochtone producties 
of als het script er expliciet om vraagt. 
Zonde! Bovendien wil ik laten zien dat 

de thema’s uit De Vrek nog steeds heel 
actueel zijn, voor iedereen.”

Molières De Vrek - actuele komedie 
die een beetje pijn doet
Het stuk De Vrek geschreven door de 
Franse toneelschrijver, regisseur en 

acteur Jean Baptiste Poquelin, ofwel 
Molière (1622 -1673) gaat over gierig-
heid en egoïsme. Molière verwerkte 
veel persoonlijke ervaringen in zijn 
stukken, zijn liefdesperikelen, zijn 
moeizame huwelijk, zijn conflicten 
met artsen, geestelijken en juristen, en 
de ziekte waaraan hij overleed, tuber-
culose. Het schrijven komedies ‘die 
een beetje pijn doen’ was voor hem 
een pure noodzaak.. Molière: “Ik wil 
me met de belachelijke trekken van de 
mensheid bezighouden en de tekort-
komingen van de wereld theatraal ver-
beelden.” De karakters door hem neer-
gezet zijn van alle tijden én van alle 
culturen. In De Vrek zijn ze het meest 
uitgesproken. Ook door het thema 
‘hebzucht en ambitie’, is deze voorstel-
ling heel actueel. www.devrek.nl 

Fotografie: Jean van Lingen

Producent Van Engelenburg brengt De Vrek opnieuw naar de Nederlandse 
theaters maar dit keer, een primeur in de Nederlandse theatergeschiedenis, 
met een geheel Surinaamse/Antilliaanse cast. Zeven donkere acteurs, onder 
wie Kenneth Herdigein, Rogier Komproe, Sergio Hasselbaink en Imanuelle 
Grives, zetten de karakterkomedie van Molière die ruim 350 jaar geleden in 
première ging, opnieuw neer. De voorstelling in de regie van Hans van 
Hechten speelt 26 maart in ’t Klooster om 20.15 uur.

De schone klank 
van zes top 
stemmen! 
Geen fijne rode draad of specifiek the-
ma dit keer maar puur zes top zangers 
op een avond vol sterke à capella num-
mers; Unzipped!

Voice Male bracht met veel succes de 
laatste jaren onder meer de theater-
shows ‘Voice Male at the movies’, ‘La-
dies First’ en ‘Big Bang’ in de Neder-
landse theaters. In totaal trad de groep 
al ruim tweeduizend keer op! En niet 
alleen in België en Nederland, maar ze 
zijn ook bijzonder geliefd in Duits-
land, Zwitserland, Oostenrijk, Italië, 
Turkije en zelfs Zuid-Afrika. Dit le-
verde Voice Male een schat aan mate-
riaal op die ze niet zomaar verloren 
willen laten gaan.
In deze reeks unieke concerten bieden 
deze zes Belgische mannen u een snel-
le inkijk in het uitgebreide en gevari-
eerde repertoire waarmee ze de voor-
bije jaren onderweg zijn geweest. Of 
het nu filmmuziek is, songs van grote 
popdiva’s of simpelweg hits uit de ja-
ren ’80 en ’90. Voice Male kon het niet 
laten om de krachtigste nummers 
voor u nog eens boven te halen.

De voorstelling is op donderdag 19 
maart te zien in Het Klooster. De voor-
stelling begint om 20.15 uur en toe-
gangskaarten voor de voorstelling kos-
ten € 19,-. Kaarten kunt u bestellen via 
www.hetklooster.org of u kunt van 
maandag tot en met vrijdag tussen 13.30 
uur en 17.30 uur telefonisch reserveren 
via het telefoonnummer 040 -284 33 99.
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Inventum Easy Comfort 3-in-1 design kraan, 
Voor kokend, warm en koud water

KEUKEN STEENWYCK
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Maat zoals getoond 290 cm (in alle maten 
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1600M2 SHOWTUIN DIE 24/7 

TOEGANKELIJK IS VOOR U
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