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WEEKDIENSTEN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:____________________________ 
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. 

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Doe mee op 
de Buiten-
schilderdag

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Tom en Sander 
van Beek   
in actie voor 
Alpe d’HuZes

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

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

Restaurant 
De Zonnewende 
‘New Style’!

PromotietextielPromotietextiel

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

EERSTE en LAATSTE  
zondag van de maand
Diverse activiteiten

1 maart

Wij wisten wel dat we    
op jullie konde rekene!
Beste Dwèrsklippels, Dwèrsklippelinnekes     
en alle andere carnavalsvierders, 

Wat hebben wij genoten van deze mooie tijd en kijken terug op een 
unieke carnaval! Het waren intensieve maar vooral ook indrukwekken-
de maanden. Geweldig om het echte verenigingscarnaval eens van 
dichtbij mee te mogen maken. 

We bedanken iedereen voor de gezel-
ligheid, de mooi verklede mensen, de 
vele pilskes, de gave foto’s die overal 
zijn verschenen, alle mooie evene-
menten georganiseerd door vele vrij-
willigers en de horecagelegenheden, de 
gave optocht met grote opkomst, de 
ons goed gezinde weergoden, de ver-
rèkes skon vrouwkes (en mennekes), 
alle vrijwilligers die zich de gehele car-
naval belangeloos hebben ingezet, alle 
horecagelegenheden voor de mooie 
aankleding en de gezelligheid in de 
kroeg, de ontzettend goede en gezelli-
ge muzikale ondersteuning van alle 
blaaskappellen daar kan Nuenen trots 
op zijn, alle overige gezellige verenigin-
gen uit Nuenen, Gerwen en Nederwet-

ten en natuurlijk alle andere Prinsen, 
Prinses en Adjudanten voor een gewel-
dige carnaval 2015. 

Natuurlijk een speciale dank voor 
iedereen van onze vereniging CV De 
Dwèrsklippels!! Zij hebben het voor 
ons mogelijk gemaakt dat wij vanaf 
15 november konden genieten. Met 
RAAD en DAAD hebben zij ons bij-
gestaan. 

Jullie betrokkenheid is onvergetelijk, 
een herinnering voor het leven... 
Alaaf!!!

 
Prins Finanza

Adjudanten Chitarra, Uno & Due

Verkoop ruimten ’t Oog  
komt op gang
Woningbouwvereniging Helpt Elkander is blij met de eerste verkoop van 
een commerciële ruimte in ’t Oog in Nuenen. In maart ontvangt Metselaars 
Makelaardij de sleutel van het pand aan de Berg 19. Metselaars Makelaar-
dij is momenteel gevestigd aan de Vincent van Goghstraat.

Helpt Elkander realiseerde het com-
plex ’t Oog, gelegen in het centrum van 
Nuenen. Het complex bestaat uit huur- 
en koopappartementen, maisonnettes, 
geschakelde eengezinswoningen en di-
verse commerciële ruimten in de plint 
aan de Berg. 
 
Metselaars Makelaardij vindt vanaf 
april onderdak in de ruimte gelegen 
aan de Berg 19. “Het pand biedt ons 
voldoende ruimte om onze ambities te 
verwezenlijken en is natuurlijk gelegen 
op een toplocatie in het centrum van 
Nuenen”, aldus Mathijs Metselaars. 
 
Er zijn nog diverse commerciële ruim-
ten beschikbaar, zowel in de huursfeer 
als in de koopsfeer. Voor meer infor-
matie kunt u terecht bij Van Stekelen-

burg Rooijakkers Makelaars in zakelijk 
vastgoed of bij RSP Makelaars, Retail-
makelaardij. 
Metselaars Makelaardij verzorgt sa-
men met Van Santvoort Makelaars de 
verkoop van de appartementen. “Dit 
begint nu ook goed op gang te ko-
men” aldus Mathijs. Eén appartement 
is ingericht als modelwoning en is de 
komende maanden op diverse don-
derdagen geheel vrijblijvend en zon-
der afspraak te bezichtigen van 
17.00-18.00 uur. 
De data en meer informatie over het 
project zijn te vinden op: 
www.helpt-elkander.nl

Uiteraard kunt u voor meer informa-
tie ook terecht bij Metselaars Make-
laardij of bij Van Santvoort Makelaars.

Metselaars Makelaardij, de eerste koper van een commerciële ruimte in ’t Oog.

Word jij de nieuwe jeugdburgemeester? 

Jeugdburgemeester Pim Rombouts en jeugdwethouder Roxy Putman 
van BS De Dassenburcht.

Woon je in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten of Eeneind, zit je in groep 7 of 
8, heb je tijd om bij de activiteiten van 
het Oranje Comité aanwezig te zijn, 
ben je enthousiast, eigenwijs en niet 
bang om een toespraak te houden, 

schrijf dan een brief en beantwoord 
daarin de volgende vraag: :“Waarom 
ben ik de nieuwe jeugdburgemeester 
van Nuenen?”
Zorg dat je brief maximaal twee kant-
jes lang is en vermeld de naam van je 

Op Koningsdag wordt er afscheid genomen van Pim Rombouts, de jeugd-
burgemeester van 2014/2015 en jeugdwethouder Roxy Putman. Het Oran-
je Comité is nu dus al naarstig op zoek naar een opvolger van Pim. De 
jeugdburgemeester vertegenwoordigt de jeugd van Nuenen en is aanwezig 
bij een aantal speciale gelegenheden, zoals de lintjesregen op Koningsdag, 
de bevrijdingsherdenking en de intocht van Sinterklaas. Vaak samen met 
burgemeester Maarten Houben. De jeugdburgemeester wordt hierbij 
ondersteunt door een jeugdwethouder, die hij of zij zelf mag kiezen. Het 
Oranje Comité zorgt voor de begeleiding.

school en klas. Je mag een extra blad 
meesturen met daarin je hobby’s en 
bezigheden op en na school. Zorg dat 
je toestemming van je ouders hebt, je 
ouders/verzorgers dienen de brief ook 
te ondertekenen. En wie weet nodigt 
het Oranje Comité jou uit voor een 
echt sollicitatiegesprek en word jij de 
nieuwe jeugdburgemeester van Nue-
nen.
De brief dient voor vrijdag 13 maart 
2015 via email jeugdburgemeester@
oranjecomite-nuenen.nl) bij het 
Oranje Comité binnen te zijn. Uitno-
digingen voor een sollicitatiegesprek 
komen na 13 maart.

Inschrijving Oranjemarkt 
Op Koningsdag maandag 27 april 2015 organiseert het Oranje Comité de 
traditionele Oranjemarkt in het Park. Naast niet-commerciële instellingen 
zoals verenigingen kan hier ook de jeugd aan de slag. In een gehuurde kraam 
kunnen jongeren speelgoed, boeken, zelfgemaakte sieraden, enzovoort ver-
kopen. De kosten voor de huur van een halve kraam zijn € 12,50, voor een hele 
kraam € 25,-. Aanmelden hiervoor kan op zaterdag 14 maart, bij Hotel Au-
berge Vincent tussen 14.00 en 16.30 uur. Vanaf 16 maart is nog een inschrij-
vingsronde. Een halve kraam kost dan € 15.- en een hele kraam € 27,50. 
Daarna kan men tot 4 april nog inschrijven bij Boekhandel van de Moosdijk 
in het Parkhof.

De markt kent twee doelgroepen. Verenigingen, orga-
nisaties en stichtingen in Nuenen. Zij mogen reclame 
maken voor hun activiteit en aan hun doelstelling ver-
wante producten verkopen. Daarnaast wil het Oranje 
Comité de jeugd (tot ca. 12 jaar) de gelegenheid geven 
spulletjes op de markt te verkopen, zoals overtollig 
speelgoed of zelfgemaakte dingetjes, en muziek te ma-
ken. De Oranjemarkt is geen vrijmarkt. Meer informa-
tie op www.facebook.com/ocnuenen

Het was weer geweldig!
Bij deze bedank ik, namens CV De Dwèrsklippels, alle carnavalsvierders, werk-
groepleden, basisscholen, senioren, tentbouwers, meezingers, meelopers, tie-
nertenters, klippeldragers, dansmarietjes, confetti-gooiers, confetti-opruimers, 
blaaskapellen, kindercarnavallers, sponsoren, DOA, carnavalsmisbezoekers, 
Burgemeester & Wethouders, concertgangers, d’n DwèrsKlippel-bezorgers, 
Politie & Brandweer, klippelverbranders, EHBO’ers, club 111, aftrappers, lijn 

111 gebruikers, verkeersregelaars, wagenbouwers, alle Prin-
selijke Hoogheden en verder alle vrijwilligers en iedereen die 
op een of andere wijze, in meer of mindere mate, heeft bijge-
drage aan het welslagen van dit fantastisch en veilig verlopen 
dorpsfeest! 
BEDANKT!!

 Henry van Vlerken.
‘Trotse’ Voorzitter CV De Dwèrsklippels.



26 februari 2015Rond de Linde  Nr.  9

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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vergunning 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 zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Stichting	Triotters	Evenementen	voor	het	organiseren	

van de Avond Wieler 4 Daagse “Ons Dorp” in de periode van 8 
tot en met 11 april 2015 in een tent achter Café “Ons Dorp”.

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, 26 februari 2015.

MEDEDELING VERLENGING OMTRENT 
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis 
van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met 6 
weken verlengd:
•	 Gulberg	18,	5674	TE	-	het	uitbreiden	van	de	bestaande	bedrijfsruim-

te met aanbouw van een koelcel, verlengd tot uiterlijk 4 april 2015.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 16	februari	2015	 Berkenbos	8A,	5672	AK	–	tijdelijk	wijzigen	
   van het gebruik ten behoeve van het vestigen 
   van een kringloopwinkel (RO, afwijken van 
   de bestemming).
  
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	St.	Anna	Gilde	Nederwetten	is	een	vergunning	verleend	voor	

de	uitoefening	van	het	horecabedrijf	aan	Koutergat	1	(verzend-
datum 23 februari 2015);

•	 aan	Nuenense	Korfbal	Vereniging	is	een	vergunning	verleend	voor	
de uitoefening van het horecabedrijf aan Wettenseind 20 (verzend-
datum 23 februari 2015).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na 
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij 

COLLECTE
In de week van 1 maart t/m 7 maart 2015 wordt gecollecteerd door 
Amnesty International, afdeling Nederland.

UITNODIGING RAADSVERGADERING
Extra Raadsvergadering op 5 maart 2015
Aanvang:	19.30	uur	in	de	Raadzaal	van	Het	Klooster
Onderwerp: Vaststellen Bestemmingsplan Europalaan/HOV2

Agenda en bijbehorende stukken staan op www.nuenen.nl 
Burgers kunnen in de openbare raadsvergaderingen gebruikmaken 
van het spreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email 
griffie@nuenen.nl

AFVALINZAMELING
De afvalapp stopt, kijk op de digitale afvalkalender 
De Afvalapp is vanaf mei 2015 niet meer beschikbaar voor inwoners 
van Nuenen. De Afvalapp was een ongevraagd initiatief van een ex-
terne partij die de app eerst als gratis dienst aanbood, maar nu wil 
dat de gemeente er voor gaat betalen.

De gemeente heeft echter al een digitale voorziening met alle info over 
afval, inzameldata etc. Dat is de afvalkalender: afvalkalender.nuenen.nl 
We kiezen er dan ook voor om ons bij deze kalender te houden en niet 
via twee aparte voorzieningen te gaan werken. Bovendien voorkomen we 
daarmee fouten en verwarring.

In de agenda
U kunt overigens gebruik maken van de ‘Ical functie’ van de digitale 
afvalkalender. Dit kunt u downloaden door in te loggen op de digi-
tale afvalkalender, bij het maandoverzicht kunt u onder de knop 
downloads, Ical downloaden. Deze functie zorgt ervoor dat de op-
haaldata van de kalender direct in de agenda van uw smartphone of 
tablet komen te staan. 
Mocht u vragen hebben over de afvalkalender kunt u mailen naar 
gemeentehuis@nuenen.nl of via (040) 2631 631. 

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving	ingediende	aanvraag	omgevingsvergunning	op:
•	 18	februari	2015	 Bosweg	12,	5674	RB	–	vervangen	van	een	
   woonverblijf (BOUW).

Deze aanvraag ligt vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	U	kunt	hiertegen	
nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omgevings-

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.

PUBLICATIE
Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan Nuenen-Noord-
west, herziening Emmastraat.

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening 
maken burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. 
bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel 
Emmastraat	4.	Tot	voor	enkele	jaren	was	hier	een	basisschool	geves-
tigd. Deze is inmiddels verplaatst naar een locatie aan het Andriesplein. 
Het schoolgebouw aan de Emmastraat zal worden gesloopt en ver-
vangen door maximaal 5 woningen.

Op korte termijn zal het ontwerpbestemmingsplan dat voorziet in 
deze ontwikkeling(en) op het gemeentehuis ter visie worden gelegd. 
Dan zal ook gelegenheid worden geboden zienswijzen in te dienen. 
Dit	zal	worden	aangegeven	in	‘Rond	de	Linde’,	de	Staatscourant	en	
op de landelijke internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl 

Nuenen, 26 februari 2015
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Kennisgeving ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Motor-
crossclub Son

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag om omgevings-
vergunning ontvangen zoals bedoeld in artikel 2.6 van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is ingediend door 
Motorcrossclub	Son	voor	het	in	werking	hebben	van	een	inrichting	
waar gereden wordt met crossmotoren. De inrichting ligt aan de Cor-
tenbachsedijk ongenummerd in de gemeente Nuenen, kadastraal 
bekend gemeente Nuenen, sectie A, nummer 3453.

De aanvraag betreft een zogenaamde nieuwe, de gehele inrichting 
omvattende vergunning (artikel 2.6 Wabo). Voor deze inrichting is 
reeds een vergunning verleend op 20 januari 2004, nadien gewijzigd 
bij besluit d.d. 2 november 2010. De nieuwe vergunning betekent een 
verdere aanscherping van de voorwaarden waaronder reeds vergunde 
activiteiten zijn toegestaan. Er vindt dus geen uitbreiding van activi-
teiten plaats. Burgemeester en wethouders zijn voornemens de ge-
vraagde vergunning onder het stellen van voorschriften te verlenen. 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken lig-
gen vanaf 27 februari 2015 tot 10 april 2015 ter inzage bij de gemeen-
te	Nuenen,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.	Voor	een	mondelinge	
toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (040-2631646) 
een afspraak maken.

Iedereen kan tot 10 april 2015 ten aanzien van de ontwerpbeschikking 
schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij burgemeester en 
wethouders van Nuenen, Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. Voor het 
mondeling indienen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de 
mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe 
dient, tijdig binnen de termijn van ter inzagelegging, te worden inge-
diend bij burgemeester en wethouders.

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.
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Doe mee op de Buitenschilderdag

Niet alleen buitenschilders komen in 
actie. De muziek wordt weer verzorgd 
door leerlingen van het Kunstkwar-
tier. Er komen beelden in het Park, 
verzorgd door Ruimte in Beeld. Ook 
de 28 meter lange linoleumprint (te-
vens wereldrecord in Guinness Book 
of Records) is aanwezig met daarop 
diverse schilderijen van Van Gogh. 

Marktmeesters gezocht
Net als vorig jaar zijn er drie locaties 
aan: het Park, de Berg en bij het Van 
Goghkerkje. Er zijn nog twee vrijwilli-

gers nodig die de rol van marktmees-
ter of toezichthouder wil vervullen. Is 
dat een moeilijke taak? Neen. Als alles 
goed verloopt, hoef je niet veel meer te 
doen dan rond te lopen, een praatje 
met standhouders en buitenschilders 
te maken en te genieten van het brui-
sende culturele leven en het (hopelijk) 
mooie weer. Belangstelling? Mail dan 
naar e.kip@vgvn.nl 

Meedoen als kunstenaar? 
Inschrijven via internet op:
www.buitenschilderdagnuenen.nl 

Nu is het nog koud, op zondag 31 mei zal het zeker een stuk warmer 
zijn. Dan is het weer Buitenschilderdag. Het wordt nu al gemeld om 
alvast in de agenda te zetten. Om bijvoorbeeld mee te doen met schil-
deren. Op de manier zoals Van Gogh dat deed of juist met iets heel 
anders. Bijvoorbeeld met graffiti, zoals Van Gogh zelf misschien wel 
gedaan zou hebben als hij nu leefde. In ieder geval is Belin aanwezig, 
een zeer beroemde graffitikunstenaar, die al eerder in Nuenen heeft 
gewerkt.



  

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 9: geldig maandag 23 t/m zaterdag 28 februari 2015
_____________________________________________________

Monnikkenbrood
meergranen, met zaden in ronde vorm
gebakken

  nu € 1,75
_____________________________________________________

Koffiebroodjes
 

   3 + 1 gratis
_____________________________________________________

Mueslibollen
 

   4 + 2 gratis
_____________________________________________________

Nieuw! Pudding rastervlaai
halve vlaai € 4,50

 hele vlaai € 7,95
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

Varkenshaas
Medaillons 
100 gram .......................................1,95
250 gr. Leverworst +
250 gr. Gekookte worst .............4,50 
Kip Parmigiana
100 gram .........................................1,80 
Shoarma Pakket 
500 gr. vlees, 5 broodjes
en een bakje saus ........................6,95 
Caprese al Forno
100 gram .........................................2,45 
Ham gehakt Wellington
per stuk ...........................................1,75 

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

 Weekaanbiedingen 
donderdag 26 t/m woensdag 4 maart

Broccoli 
1/2 kilo 0,99

Peulen 
100 gram 0,79

Bosbessen
per bakje 1,49

Witte druif pitloos   
1/2 kilo 1,79

Gekookte bietjes  
1/2 kilo 0,79

Zuurkool panklaar  
1/2 kilo 0,69

Ham prei salade
250 gram 2,49

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

Vrijdagavond
Koopavond 

Onderstaande winkels  
in Nuenen centrum   
zijn op de vrijdagavonden 

OPEN TOT 21.00 UUR

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

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Bezorgers voor Rond de Linde: 
Nuenen Zuid
(omgeving Vallestap)

En reserve bezorgers voor op de wachtlijst
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

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 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.

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN
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Mark Elbers en Goede doelen-veiling op Halfvasten- 
spektakel Gerwen

Ringsteken vanaf paardenwagens 
en IJslanders bij de Stam
Het weekeinde van 7 en 8 maart staat Gerwen in het teken van het Halfvas-
tenspektakel met ringsteken vanaf door paarden getrokken wagens en van-
af IJslanders. Teams van kinderen/jongeren en volwassenen kunnen zich 
opgeven uiterlijk tot 4 maart. Zaterdagavond 7 maart start de Goede doe-
len-veiling en treedt de Nuenense zanger Mark Elbers op.

Ringstekers in actie tijdens het Halfvastenspektakel van De Stemkes in Gerwen 
(foto: Cees van Keulen).

Bij het ringsteken staan de deelnemers 
op marathonwagens, die getrokken 
worden door Nederlandse trekpaar-
den van onder meer Stal De Linde van 
de gebroeders Smits uit Gerwen. Het 
evenement speelt zich af op de Ger-
wenseweg ter hoogte van café De 
Stam en begint zondagmiddag om 
12.00 uur. Nieuw in het programma: 

ringsteken vanaf IJslanders. Publiek 
heeft gratis toegang.

Jongeren op ponywagens
Om 12.00 uur komen kinderen/jon-
geren vanaf groep 5 in actie. Zij gaan 
ringsteken vanaf ponywagens. Kin-
deren en jongeren tot en met 17 jaar 
kunnen meedoen. Teams bestaan uit 

Jubileumactiviteiten 
seniorenvereniging 
KBO Lieshout voor 
iedereen

In maart starten de jubileumactivitei-
ten van seniorenvereniging KBO Lies-
hout. Elke maand zijn er activiteiten 
gepland, die toegankelijk zijn voor ie-
dereen uit Lieshout, dus ook voor 
niet-leden. Een leuke manier om ken-
nis te maken met de vereniging en 
voor alle belangstellenden is er een 
gratis kop koffie.
Dinsdagmiddag 17 maart doen de 
sjoelers de aftrap van de jubileumacti-
viteiten in het Dorpshuis in Lieshout 
met een gezellig Sjoel Jubileum Toer-
nooi. Er is geen inschrijfgeld, wel zijn 
er enkele leuke prijsjes te winnen. Tijd: 
13.30 uur tot 17.00 uur.
Op zaterdag 21 maart is van 13.30 uur 
tot 17.00 uur in de foyer van het Dorps-
huis het Rikken en Jokeren Jubileum 
Toernooi. Inschrijfgeld 1 euro. Ook 
hier zijn enkele prijzen te winnen.
Inschrijven voor deelname aan de ju-
bileumactiviteiten kan op de Inloop 
van KBO Lieshout in het Dorpshuis 
en via kbolieshout@gmail.com. Geef 
uw naam op, aantal personen en ver-
meld aan welke activiteit u wilt deel-
nemen. De inschrijving sluit telkens 2 
dagen voorafgaand aan de activiteit.
De Inloop is iedere dinsdagmorgen 
van 10.00 tot 11.30 uur in het Dorps-
huis van Lieshout. Loop gerust eens 
binnen en maak kennis met een dyna-
mische vereniging.

minstens drie jongeren en één vol-
wassen begeleider. Er kunnen maxi-
maal 12 teams deelnemen.

Trekpaarden en IJslanders
Aansluitend wordt een demonstratie 
ringsteken vanaf IJslanders verzorgd. 
Daarna komen de grote trekpaarden 
op het parcours en gaan volwassenen-
teams ringsteken. De inschrijving 
voor deze teams (een coach en drie 
personen) is geopend en er kunnen 16 
teams deelnemen. Belangstellenden 
kunnen zich tot 4 maart aanmelden bij 
carnavalsvereniging de Stemkes, in re-
sidentie De Stam in Gerwen of 
via  www.cvdestemkes.nl en telefo-
nisch op 06-53965925.

Goede doelen-veiling en Mark 
Elbers (Nuenen)
De organisatie verzorgt zaterdag 7 en 
zondag 8 maart een veiling van goede-
ren en diensten. De opbrengst is be-
stemd voor twee goede doelen: Zorg-
boerderij De Krakenburg en Werkgroep 
Leefbaarheid Gerwen. Het Halfvasten-
spektakel wordt zaterdagavond 7 maart 
vanaf 20.30 uur muzikaal ingezet met 
live-optredens van DJ Angelo en de 
Nuenense zanger Mark Elbers.

Twee bestuursleden van GroenLinks 
Nuenen stellen zich voor
Dat een eenmansfractie in de gemeentepolitiek wel degelijk succesvol kan 
zijn, bewijst GroenLinks Nuenen. Dankzij een spraakmakende campagne 
(‘Het moet anders!’) en een lijstverbinding met D66 werd bij de verkiezin-
gen op een handvol stemmen na bijna twee zetels behaald. 

De ene zetel was echter genoeg voor 
een plaats in de coalitie en een ‘eigen’ 
wethouder. Natuurlijk was het begin 
niet eenvoudig: alles was nieuw. De 
dossiers mochten geen geheimen (!) 
meer bevatten en het politieke hand-
werk moest worden eigen gemaakt. 
Mede dankzij de hulp van ervaren col-
lega’s werd het een en ander snel op 
gepakt en de organisatie werd op po-
ten gezet. De ondersteuning is op orde 
en er zijn twee nieuwe bestuursleden 
aangetreden: David Smeulders en Mi-
chiel Haverkorn van Rijsewijk.
David Smeulders is een geboren en ge-
togen Nuenenaar. Hij woont welis-
waar met zijn vrouw, zoon en dochter 
in Eindhoven, maar voelt zich zeer be-
trokken bij Nuenen. Zo is hij voorzit-
ter van de Vereniging van Bewoners 
Centrum Nuenen en zijn dochter en 
hijzelf tennissen in Nuenen. Na zijn 
studie in Delft en promotie in Eindho-
ven is hij hoogleraar energietechnolo-
gie aan de TU/e. Vanuit deze achter-
grond is een keuze voor GroenLinks 

voor de hand liggend. “We hebben een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor de aarde en haar natuurlijke 
hulpbronnen en daarbij past onder-
zoek en toepassing van nieuwe duur-
zame energiebronnen”, aldus David 
Smeulders.
Michiel Haverkorn is in Eindhoven 
geboren en samen met zijn vrouw Eva 
(jurist ruimtelijke ordening) heeft hij 
drie kinderen, Julia, Pieter en Pepijn. 
Tijdens zijn studie werktuigbouwkun-
de heeft Michiel o.a. een ICT start-up 
opgezet en tot een succesvolle onder-
neming geleid. Hij is na de verkoop 
van zijn bedrijf naar Nuenen verhuisd 
en heeft zijn carrière voortgezet in in-
ternationale managementfuncties bij 
Philips, Ecofys en Imtech Marine. Hij 
heeft expertise op het gebied van stra-
tegie, innovatie en duurzame energie. 
Michiel: “Vanuit het GroenLinks Nue-
nen bestuur draag ik graag bij aan een 
duurzame en sociale leefomgeving. 
Met plezier ondersteun ik samen met 
een geweldig team de belangen van 
Nuenen.” 

David Smeulders.

Michiel Haverkorn.

Bestuurswisseling 
Oranje Comité 
Nuenen
Na ruim 30 jaar neemt Theo Swinkels 
als secretaris afscheid van het Oranje 
Comité Nuenen en gaat hij door als al-
gemeen bestuurslid. De functie van 
secretaris wordt vanaf februari 2015 
overgenomen door Geert-Jan van 
Glabbeek. Geert- Jan is een bekend 
Nuenens gezicht. Hij is actief bij Scou-
ting Rudyard Kipling en bij de Heem-
kundekring Drijehornick Nuenen. 
Ook was hij mede organisator van de 
historischer rit door Nuenen tijdens 
de bevrijdingsherdenking vorig jaar. 
Het secretariaat van het Oranje Co-
mité is bereikbaar via secretariaat@
oranjecomite-nuenen.nl Woningmarkt in beweging

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

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Alle begin       
is nog iets moeilijker 
Veel jongeren zijn hard aan het sparen voor de aankoop van een woning. Volgens 
onderzoek van ING spaart twee derde van de starters gemiddeld € 410,- per 
maand om dan na een jaar of vijf een huis te kunnen kopen. Ze hebben dan bijna 
€ 25.000,- bij elkaar gespaard. 

Ruim de helft van de starters (56%) wil tussen de € 10.000,- en € 30.000,- bij el-
kaar sparen. Een jaar eerder was dat nog 41%, zegt ING Woonbericht. De helft 
van de jongeren geeft aan dat ze het spaargeld gebruiken om een lagere hypo-
theek te nemen en dus lagere woonlasten realiseren. De andere helft wil het ge-
bruiken voor inrichting van de woning. Ook verbouwing van de woning of beta-
ling van notariskosten en kosten koper worden vaak als spaardoel opgegeven.

Het is in ieder geval verstandig om geld opzij te leggen als je later een eigen wo-
ning wil kopen. Want het is er voor starters niet gemakkelijker op geworden. In de 
eerste plaats mag iedereen minder lenen in verhouding tot de waarde van de wo-
ning: dit jaar nog 103% in plaats van vorig jaar 104% en dit percentage wordt ver-
der verlaagd naar 100 in 2018. Ook het maximaal toegestane hypotheekbedrag in 
relatie tot het inkomen daalt. Deze zogenoemde maximale financieringslast 
wordt vastgesteld op basis van berekeningen van het Nibud en dat heeft in zijn 
wijsheid bepaald dat rekening moet worden gehouden met hogere onvermijdbare 
kosten, zoals zorgkosten of kosten voortvloeiend uit de komst van kinderen. 

De starter met een jaarinkomen van zo’n € 28.000,- kon vorig jaar nog op zoek 
naar een woning of appartement van pakweg € 135.000,-, nu kunnen zij niet ver-
der reiken dan een hypotheek voor een woning van net boven de € 100.000,-, 
berekende Hypotheekvisie onlangs. Daar kun je nu eenmaal weinig voor kopen, 
dus voor mensen in deze inkomenscategorie is het toekomstbeeld: langer thuis 
wonen of huren. Het gekke is dat de netto hypotheeklast van een hypotheekbe-
drag van € 140.000,- onder de € 500,- per maand ligt dankzij de lage rente. De 
strengere regels maken het starters echter onmogelijk om hiervan te profiteren. 
Dat zij vervolgens een appartement of een woning huren voor bedragen van tus-
sen de € 750,- en € 1.000,- per maand, daar maakt niemand dan een punt van. 
Maar sparen wordt op die manier wel weer een stukje moeilijker. 

De starter op de woningmarkt is gemiddeld 32 jaar, koopt 
voornamelijk een tussenwoning voor een gemiddelde 

prijs van € 182.000,- en draait in de helft van de gevallen 
alleen voor de financiering op. Uit onderzoek van het 
Kadaster blijkt dat ook tijdens de crisis het aandeel 
van starters redelijk op peil is gebleven in het aantal 
(uiteraard wel sterk gedaalde) transacties. Gemiddeld 
zijn ze zelfs iets groter gaan wonen ten opzichte van 
bijvoorbeeld doorstromers. Starters spelen dus een 

grote rol in de verdere ontwikkeling van de woningmarkt. 
Het is te hopen dat zij zich - ondanks de verscherpte finan-

cieringslasten en vermindering in het aanbod van star-
tersleningen - niet laten afschrikken. Maar het 
spreekwoord ‘Alle begin is moeilijk’ kan voor star-
ters op de woningmarkt nu wel worden veranderd 
in ‘alle begin is nog iets moeilijker’.

Spinningmarathon
Op 28 februari a.s. willen Anouk, Pieter en Rita een spinningmarathon 
organiseren in het kader van de Alpe d’HuZes. Onder leiding van hen kun 
je maximaal 6 uur je best gaan doen om zoveel mogelijk geld in te zamelen 
voor het kankerfonds, het KWF. Dit keer kun je ook kiezen voor de moge-
lijkheid om te roeien of kranking (alleen de armen).

Kosten: € 10,- per uur ongeacht waar 
je voor kiest. Betaling geschiedt op de 
dag zelf. De gehele opbrengst gaat 
naar het KWF.
Wat krijg je hiervoor: 1 uur spinnen, 
roeien of kranking, 1 goodiebag, kans 
op een maand gratis sporten bij 
LACO. Er zijn nog andere prijzen te 
winnen door middel van een loterij. 
Na het sporten is er gelegenheid om te 
douchen en nadien na te praten onder 
het genot van een drankje in de bar.

Datum: 28 februari van 12.00 uur tot 
18.00 uur.
Locatie: LACO sportcentrum Sport-
laan 4-6 Nuenen.
Inschrijven: Vanaf 8 februari aan de 
balie bij LACO (040-2832970) of nu 
via mail of telefoon.
r.endevoets1@gmail.com of 06-40236579
kittymaatje@icloud.com of 06-20673785

http://deelnemers.opgevenisgeenop-
tie.nl/acties/kittymaatje/kitty-maatje/

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
COLLSE HEIDE 4 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Cursus natuurfotografie IVN
IVN Nuenen organiseert in het voorjaar 
weer een cursus natuurfotografie, opge-
zet en gegeven door Frans van den 
Boom. Start op maandag 23 maart van 
20.00 uur tot 22.15 uur over basistech-
niek van de fotografie, maandagavond 30 
maart over techniek, scherptediepte, 
compositie enz. Zaterdag 4 april van 9.00 
uur tot 12.00 uur praktijkles in een van 
de natuurgebieden van Nuenen c.a.. Op 
maandagavond 20 april napraten over de 
praktijk en het bespreken van de inge-
zonden foto’s. De lessen worden gegeven 
in de IVN-ruimte van Het Klooster, Park 
1 te Nuenen. Eigen digitale camera met 
handleiding is noodzakelijk.

Aanmelding voor de cursus: mail naar 
ivn-natuurfotografie@outlook.com 
o.v.v. naam, adres en telefoonnummer. 
De kosten cursus inclusief cursusmateri-
aal € 30,- te voldoen vóór aanvang van de 
cursus op rekening nummer: NL97 
RABO 01091.20.108 t.n.v. penningmees-
ter IVN Nuenen o.v.v. cursus natuurfo-
tografie voorjaar 2015. Deelname wordt 
geregistreerd na ontvangst van betaling. 
Het maximaal aantal cursisten is 12 
personen. Overige aanmeldingen wor-
den op een wachtlijst geplaatst. Aan-
meldingen gelden op volgorde van bin-
nenkomst. Voor info 040-2840381 en 
www.ivn.nl/nuenen
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Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout en 
Mariahout.

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
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www.ronddelinde.nl
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Cees
Foto en tekst: Cees van Keulen

Aardappeleters,    
patates frites...
 
Een echt boerenschilderij, ik weet dat het dit is…. Vincent van Gogh heeft 
het over ‘De aardappeleters’ dat hij hier in Nuenen schilderde. Hij wil met 
dit schilderij laten zien dat de boeren ‘met die handen die zij in den schotel 
steken zelf de aarde hebben omgespit en (…) dat zij hun eten zoo eerlijk 
verdiend hebben’. Dat schrijft Vincent op 30 april 1885 aan zijn broer Theo. 
Het is dit jaar Van Gogh 125 jaar inspiratie, vandaar.

Niet te missen: ‘De aardappeleters in 
3D’ op de voorpagina van het Eindho-
vens Dagblad op Carnavalszaterdag. 
Een stiekem geschoten foto van een 
Carnavalswagen? Een nieuwe Nue-
nense onthulling in de krant? Ik heb 
zondag 15 februari de Zotte Optocht 
goed bekeken, geen aardappeleters te 
ontdekken….

Vervolgens heb ik mijn licht opgesto-
ken bij lokale Van Gogh-kenners en 
die vertelden dat een Eindhovenaar 
een beeldgroep maakt die enige gelij-
kenis vertoont met ‘De aardappele-
ters’. Het wereldberoemde schilderij 
van Vincent van Gogh heeft twee di-
mensies: hoogte 82 cm en breedte 114 
cm (olieverf op doek). De beelden-
groep heeft drie dimensies (3D) met 
afmetingen van circa 2 bij 3 bij 4 meter 
(1500 kg, uitgevoerd in brons).

En wat is de bedoeling van die bron-
zen beeldengroep? De kenners: ont-
hulling op 30 maart, een verjaardags-
cadeau, want op die dag is Vincent 
geboren. Gezocht wordt naar hon-
derdduizend euro, want zo’n gewich-
tig bronzen beeld komt niet uit de 
lucht vallen….

Burgemeester Maarten Houben heeft 
al laten weten dat de gemeente er geen 
geld insteekt. Onze gemeente heeft 
toch al niks te makken. Het gezegde 
luidt: men moet een gegeven paard 
niet in de bek zien. Wie zegt nou dat 

zo’n bronzen groep past in het Park? 
Een kenner: een sigaar uit eigen doos, 
want een dergelijke groep blijft geld 
kosten. En is het wel hufterbestendig? 
Voorlopig wordt nog niet gevreesd 
voor de komst van Feyenoord-hooli-
gans, want voetbalclub Nuenen speelt 
nog lang niet in de Eredivisie.

Toegegeven, anno 2015 kun je niet 
meer aankomen met een paar straat-
namen of met een mooi standbeeld 
van Vincent van Gogh. Zo’n prachtig 
beeld staat al in het Park. En de Van 
Gogh-florijn, Van Gogh-aardappel, 
Van Gogh-tulp en Van Gogh-fuchsia 
bestaan ook al jaren. De moderne ver-
sie van De aardappeleters al gezien? 
Zij eten geen piepers, maar patates fri-
tes en drinken cola in plaats van koffie. 
Hier te zien: www.cafetaria-nuenen.
nl, met een knipoogje van de heden-
daagse Vincent….

Vincent van Gogh werd geboren op 30 
maart 1853 in Zundert en hij woonde 
en werkte een paar jaar in Nuenen. Hij 
stierf op 29 juli 1890 in Auvers-sur-Oi-
se. De bronzen beeldengroep is een 
mooi verjaardagscadeau voor zijn ge-
boorteplaats Zundert in het kader van 
Van Gogh 2015, 125 jaar inspiratie. En 
krijgen ze dat bedrag opgehoest in Zun-
dert? Hierop moesten de Van Gogh-
kenners het antwoord schuldig blijven.
En dan heb ik het nog niet over de Ruit 
gehad: Vincent van Gogh is vierkant 
tegen de Ruit.

Restaurant De Zonnewende 
‘New Style’!
Al 20 jaar is Restaurant De Zonnewende, aan het Park nummertje 63, een 
vaste waarde in Nuenen. Sinds 2001 gerund door gastheer Michael en chef-
kok Renata van Mourik. Aan klandizie geen tekort, toch vinden ze het tijd 
worden voor een nieuwe stap.

Het nieuwe terras van 160 m2 aan de 
voorzijde van hun pand is daar de re-
den voor. “Dit bied nieuwe kansen” al-
dus van Mourik die zowel het restau-
rant, de keuken als de kaart heeft 
veranderd.
“We willen met de nieuwe kaart weer 
een nieuw publiek bereiken.” Zo zal 
Restaurant De Zonnewende bij mooi 
weer ook tijdens de lunch open zijn en 

op mooie warme avonden serveren ze 
op het terras een kleine kaart met o.a. 
bittergarnituur en terrasschotels.
Er is afgelopen weken hard gewerkt 
aan de voorbereidingen en ze zijn 
trots op het resultaat. “Laat het mooie 
weer maar komen.” 
Mocht u nieuwsgierig zijn geworden 
bezoek dan de website:
www.dezonnewende.nl

‘Geef om vrijheid’:  
Collecte van Amnesty 
International 
Mensenrechtenorganisatie Amnesty 
International houdt in 2015 voor de 
dertiende keer een landelijke collecte. 
Ook in Nuenen c.a. zal worden gecol-
lecteerd van 1 tot en met 7 maart 2015. 
In 2014 gingen in heel Nederland 
25.000 vrijwilligers langs de deuren en 
werd 1,62 miljoen euro opgehaald voor 
het mensenrechtenwerk van Amnesty.

Waarom collecteren?
Met het geld dat tijdens de collecte 
bijvoorbeeld wordt opgehaald, kan 
Amnesty haar werk blijven doen. Bij-
voorbeeld voor Ales Bialiatski.
Op 21 juni 2014 werd de Wit-Russi-
sche mensenrechtenverdediger Ales 
Bialiatski onverwacht vrijgelaten, na 
drie jaar in de gevangenis gezeten te 
hebben. Hij zat een gevangenisstraf 
van vierenhalf jaar uit vanwege zijn 
betrokkenheid bij Viasna. Deze men-
senrechtenorganisatie ondersteunt 
slachtoffers van schendingen en ver-
zamelt informatie over de mensen-
rechtensituatie in het land. Amnesty 
voerde uitvoerig actie voor de vrijla-
ting van Bialiatski in 2013. Later gaf hij 
aan dat hij mede door de druk vanuit 
Amnesty is vrijgelaten.

Missie Amnesty 
Amnesty International streeft naar een 
wereld waarin iedereen alle rechten 
geniet die zijn vastgelegd in de Univer-
sele Verklaring van de Rechten van de 
Mens (UVRM) en andere internatio-
nale mensenrechtendocumenten.

Kleding/Speelgoedbeurs
Op 9 april organiseert Tienerwerk De Boemerang uit Beek en Donk weer een 
kleding/speelgoedbeurs in het ontmoetingscentrum. Van 19.30 uur tot 21.30 
uur is iedereen van harte welkom in het ontmoetingscentrum in Beek en Donk. 

Er is de mogelijkheid om een tafel te 
huren op deze beurs voor maar € 5,-. 
Ook is er beperkt de mogelijkheid tot 
het plaatsen van een kledingrek. Om-
dat dit echter wel ten koste van het 
aantal te verhuren tafels gaat, zijn wij 
genoodzaakt € 2,50 per kledingrek te 
vragen. U krijgt dan uiteraard wel de 
ruimte van een halve tafel om uw rek 
te plaatsen. De tafels zijn 1.40 m. lang 
en 80 cm. breed.
Inschrijvingen om een tafel te reserve-
ren kunt u doen via secretaris@boe-
merangbeekendonk.nl
De entree is € 1,- en de opbrengst 
komt volledig ten goede aan de tieners 
van 10 t/m 15 jaar uit Beek en Donk. 
Iedereen is welkom om te komen kij-

ken en te kopen. Voor ieder wat wils. 
Van dames, heren en kinderkleding, 
boeken, fietsjes, knuffels tot playstati-
on en babyspullen!!
Voor meer informatie over deze beurs 
kunt u contact opnemen met C. Otten 
via bovenstaand emailadres. 

Sandra Mattie vervangt    
Sanne Vogel in De Verleiding    
van een Moordvrouw
Op donderdag 26 februari zal actrice Sandra Mattie, Sanne Vogel vervangen 
in de toneelvoorstelling De Verleiding van een Moordvrouw van Rick Engel-
kes Producties. Sanne, die haar rol deelt met Nienke Römer, zou op 4 
februari jongstleden haar eerste voorstelling spelen. Wegens gezondheids-
redenen werd dit moment echter uitgesteld. Römer, die eigenlijk 'parttime' 
het toneel op zou gaan, heeft alle voorstellingen gespeeld. Op doktersadvies 
is in goed overleg besloten dat Sanne niet meer zal deelnemen aan de thea-
tertournee. 
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Producent Rick Engelkes vindt het 
vervelend Sanne te zien gaan. "Na-
tuurlijk is het spijtig om afscheid te 
moeten nemen van Sanne, maar ge-
zondheid gaat voor alles. Ze moet nu 
even aan zichzelf denken en veel rust 
nemen. Gelukkig hebben we in Sandra 
Mattie een meer dan waardige ver-
vanger gevonden.”

Na haar afstuderen aan de Toneel-
school van Amsterdam, speelde 
Sandra Mattie onder meer rollen bij 
Toneelgroep Amsterdam, het Ro 
Theater, Toneelschuurprodukties. 
Afgelopen seizoen speelde Mattie 
bij Theatergezelschap Suburbia in 
Hebriana. Ook speelde Sandra in di-
verse Nederlandse tv-series en 
films, zoals Trauma 24/7, De Afde-
ling, de jeugdserie Spetter, Van Spe-
ijk, Flikken Maastricht, Grijpstra en 
de Gier, Gek op Jack en SpangaS. Op 
dit moment is Sandra te zien als 
fractieleider Marise Collee in de tv-
serie De Fractie van de VPRO. 
 

De Verleiding van een Moordvrouw
In de duivels geestige komedie De 
Verleiding van een Moordvrouw 
draait het om Nicky Deborah en Molly 
die al jaren het één en ander tolereren 
van hun echtgenoten. Als tijdens een 
van de maandelijkse dinertjes hun 
(ongeziene) mannen in de eetkamer 
golf spelen, nemen de vrouwen elkaar 
voor het eerst in vertrouwen en ont-
hullen zij alle drie dat hun huwelijk 
zich op de rand van de afgrond be-
geeft. Als de mannen zichzelf per on-
geluk insluiten in de pas geïnstalleerde 
vrieskast, worden de vrouwen gecon-
fronteerd met een wel heel macabere 
beslissing. Zullen ze hun mannen voor 
eeuwig in de kou laten staan, of hen 
toch maar ontdooien?
Donderdag 26 februari om 20.15 uur in 
Het Klooster. Toegangskaarten € 22,50 
inclusief pauzedrankje. Kaarten kunt u 
bestellen via www.hetklooster.org of 
van maandag tot en met vrijdag tussen 
13.30-17.30 uur telefonisch reserveren 
via 040 -284 33 99.

Neem samen met LEVgroep 
deel aan NL Doet 2015
 
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart vindt NL Doet 2015 plaats en worden er 
op verschillende locaties in Nederland klussen opgeknapt door vrijwilli-
gers. NL Doet is een jaarlijks landelijk initiatief van het Oranje Fonds om 
vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen. Deze klussen variëren van 
het schilderen van een clubhuis, tuintjes opknappen voor ouderen, tot een 
optreden verzorgen voor mensen met een beperking.
 
Kijk op www.nldoet.nl voor meer in-
formatie over NL Doet. U kunt daar 
ook de klussen in Nuenen c.a. vinden. 
Op dit moment staan er o.a. al klussen 
op de website bij: speeltuin de Kievit, 
basisschool de Wentelwiek, St. Kin-
derboerderij, St. Walburg tuinen, de 
Voedselbank, St. Leergeld, scouting 
Panta Rhei en Leefbaar Gerwen. Voor 
al deze klussen kunt u zich nog aan-
melden. 
Verder zullen tijdens NL Doet leden 
van de Lionsclub in Nuenen de han-
den uit de mouwen steken om de 
Goudvink op te knappen. Al met al zal 
het tijdens NL Doet in Nuenen brui-
sen van de vrijwilligersactiviteiten!

 
Vanuit LEVgroep willen wij NL Doet 
ondersteunen door:
•	 organisaties	 te	 adviseren	 die	 een	

klus aan willen bieden; 
•	 mensen	(individueel	of	als	groep)	te	

helpen om tijdens NL Doet een pas-
sende klus te vinden.

Wilt u gebruik maken van onze onder-
steuning? Neem dan contact op met: 
Ismene Borger. E-mail: ismene.bor-
ger@levgroep.nl of telefonisch: 06-
43119415.



26 februari 2015Rond de Linde  Nr.  9

Alaaf voor   
baby Jessie
Op het prinsenbal afgelopen jaar in 
Nederwetten stonden veel mensen 
raar te kijken dat Peter Thoonen Prins 
Peer werd. Aangezien zijn vrouw Su-
zan enkele weken na carnaval moest 
gaan bevallen van hun 1e kindje. On-
danks dat ze hoogzwanger was, heeft 
Suzan het overgrote deel van carnaval 
mee kunnen vieren. Veel dank voor 
alle belangstelling en hulp indien no-
dig van onze mede prinsen en prinses 
van de zusterverenigingen alsmede 
hun gevolg. Afgelopen donderdag, 
amper 24 uur nadat prins Peer de 
sleutel van Nederwetten weer inle-
verde bij burgemeester Houben, zijn 
hij en Suzan de trotse ouders gewor-
den van dochter Jessie. De timing van 
Jessie doet vermoeden dat ze een 
prinses carnaval in spe is, of anders in 
ieder geval nieuw lid voor de dansgar-
de: De Spetters van de Wetters.

Bijeenkomst: ‘Samen   
bereiken we meer’
Hebt u ook te maken met de veranderingen in de zorg? Wat betekent dat 
voor u? Voor je het weet ben je mantelzorger. Je krijgt te maken met allerlei 
hulpverleners, de WMO consulent, artsen enz. Hoe gaat u in gesprek? Hoe 
maakt u duidelijk wat u nodig hebt? Hoe zorgt u ervoor dat u niet over-
vraagd wordt. Hoe geeft u aan wat u wel en wat u niet kunt of wilt doen?

Platform Andere Zorg Nuenen wil u 
hier graag op vrijwillige basis mee hel-
pen. Dit doen ze op een uitnodigende 
interactieve manier.

De bijeenkomst is gratis. Datum: dins-
dag 10 maart. Tijd: 19.30 tot 22.00 uur.
Locatie: Business To Business Con-
grescentrum, Parkstraat 54, 5671 GH 
te Nuenen

Programma: 
Welkomstwoord. Woord wethouder. 
Theducater. Korte pauze. Interactief 
theater. Afsluiting

Er is vooraf (vanaf 19.30 uur) en aan-
sluitend een informatiemarkt om uw 
individuele vragen te bespreken. 

Voor meer informatie en aanmelding 
kunt u mailen naar info@platforman-
derezorg.nl. 

Natuurlijk kunt u ook op 10 maart ge-
woon binnenlopen. Deze avond wordt 
u aangeboden door Platform Andere 
Zorg Nuenen www.platformandere-
zorg.nl In samenwerking met de ge-
meente Nuenen en Centrum Maat-
schappelijke Deelname. 

Rikken
Rikken bij de Supporters-
club RKSV Nuenen 
Ria Hurkmans met 
kleine voorsprong 
winnaar vijftiende 
rikavond
Was het in de eerste ronde van de 
avond Ria Hurkmans die met 105 
punten afgetekend aan de leiding 
ging, in het tweede gedeelte van de 
avond bleef het lang spannend wie 
er met de hoofdprijs aan de haal 
zou gaan. Op het einde bleek de 
winnaar van de eerste ronde toch 
de sterkste te zijn. Uiteindelijk wer-
den de eerste vier plaatsen door da-
mes bezet. De hoofdprijs bij de lo-
terij werd deze week gewonnen 
door Hans de Haas.

Uitslag vrijdag 20 februari 
 1 Ria Hurkmans   105 punten
 2 Riet Ligtveld   102 punten
 3 Wil Marquenie  95 punten
 4 Rita Endevoets  71 punten
 5 Ludo van den Berg  70 punten
 6 Gerard van Orsouw  60 punten
 7 Hans de Haas  57 punten
 8 Henny van de Velden  54 Punten
 9 Hans van de Reek   52 punten
10 Antoon Hurkmans  52 punten
11 Barry van Dun  52 punten

Vrijdag 27 februari is de volgende rik 
avond. Aanvang 20.15 uur aan de 
Oude Landen, Pastoorsmast 14 in 
Nuenen.

Knalfeest bij korfbalvereniging NKV

Tom en Sander van Beek   
in actie voor Alpe d’HuZes
Op 4 juni 2015 wordt de tiende editie van Alpe d’HuZes gehouden. Duizen-
den Nederlanders beklimmen op de fiets en te voet maximaal zes keer de 
Nederlandse berg. Dit alles om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het 
KWF in de strijd tegen kanker. Tom en Sander van Beek zullen met Team 
Harten Vier in juni de strijd met de berg aangaan. Op jonge leeftijd, Tom 
was 6 en Sander 9, verloren zij hun vader aan kanker. 

Tom deed in 2013 al eens eerder mee. 
“Toen ik op 6 juni 2013 rond 6 uur in 
bocht twee mijn kaarsje ‘Samen één’ 
terug vond, moest ik denken aan het 
Alpe d’HuZes lied: Dichter bij de he-
mel kom ik niet. Dat gevoel, die emo-
tie, die trots. Ze vechten daar boven op 
de berg om voorrang. Oorspronkelijk 
had ik me voorgenomen om één keer 
mee te doen. Maar als je een week op 
en rond de berg bent en alle verhalen 
van iedereen hoort, die saamhorigheid 
voelt, dan weet je dat je nog een keer 
terug komt. Al is het maar om dat jon-
getje van 8 met zijn vader boven te 
zien komen met de foto van zijn oma.”
Sander was in 2013 als toeschouwer in 
Frankrijk om Tom en het team aan te 

moedigen. En erbij te zijn op het mo-
ment dat Tom de laatste keer boven 
kwam. Die emotie te delen. “Ik besloot 
die week in Frankrijk spontaan zelf de 
Alpe d’Huez te voet te gaan beklim-
men om alles op de berg zelf ook mee 
te maken. Het was mijn wens om sa-
men met Tom ook een keer echt deel 
te nemen en dat gaat dus in juni ge-
beuren. Ons team Harten Vier bestaat 
uit collega’s van Tom bij Witlox Van 
den Boomen accountants en belas-
tingadviseurs.” De naam Harten Vier 
is gekozen omdat 4 collega’s van Tom 
de afgelopen twee jaar getroffen zijn 
door kanker. En inmiddels is daar een 
vijfde collega bijgekomen. Voor hen 
komen wij in actie.

Hoe kunt u Harten Vier steunen?
Op 21 maart organiseert het team een 
geweldige actiedag voor jong en oud bij 
korfbalvereniging NKV in Nuenen. 
Vanaf 15.00 uur staan hier allerlei leuke 
activiteiten zoals kids dansclinics, salsa 
dansen, een voetbaltoernooi, korfbal-
len, een tennisclinic en een pubquiz op 
het programma. Er is veel vermaak met 
een clown, schmink, luchtkussen en 
karikatuurtekenaars. Gert Jacobs leidt 
op de zijn bekende wijze de avond in, 
waarna er een knalfeest losbarst met de 
Nuenense band Punt&L, een goede dj 
en een loterij waar ondernemend Nue-
nen zijn steentje enorm aan heeft bij-
gedragen. Meer informatie over de 
sponsor dag op www.harten-vier.nl 
Daar is het ook mogelijk je aan te mel-
den voor deze dag. 
Op 27 maart organiseert Tom bij Ba-
sic Fit Nuenen een RPM marathon 
waar leden van Basic Fit zich tussen 
19.00 en 22.00 uur kunnen inspannen 
voor het goede doel. Hiervoor kunnen 
leden van Basic Fit zich bij de balie in-
schrijven. Tot slot staat in de maand 
maart bij een van onze goede sponsors 
JUMBO Ton Grimberg een ton waar 
iedereen statiegeldbonnen kwijt kan 
voor deze actie. 

Tom en Sander kunnen in ieder geval 
niet wachten tot het juni is. “Het blijft 
een geweldig evenement” zeggen ze in 
koor. En nu volop trainen! Tom wil zes 
keer op de fiets de top bereiken, San-
der twee keer te voet. En daarna sa-
men genieten van deze geweldige dag, 
‘Samen één’, het motto van ons pap.

Gezellige boerenbruiloft in 
Raopersgat
Op carnavalsmaandag om 10.15 uur zette de trouwstoet zich vanaf de 
Raoperhoeve aan de Molenstraat in beweging voor een rondgang door het 
dorp. Het boerenbruidspaar Joannes en Petronella van Kemenade en hun 
getuigen Astrid van den Bosch en Martin Prinsen zaten op de weer fraai 
voor deze gelegenheid versierde ‘erdkaar’. 

Op de route kregen de vele stoetgan-
gers van de plaatselijke horeca een 
borreltje aangeboden. De bewoners 
van verzorgingshuis Franciscushof 
werden bezocht en enige tijd vermaakt 
met muziek van Ut Aaw Herremenie-
ke van Liessent, dat al 35 jaar met de 
boerenbruiloft in Raopersgat verbon-
den is. Doordat die morgen rekening 
gehouden moest worden met een uit-
vaartdienst, liep de planning behoor-
lijk uit de tijd. Het verblijf op Prinsen-
hof kwam hierdoor helaas onder 
tijdsdruk te staan. Na de balkonscène 
vertrok het gezelschap direct naar de 
trouwlocatie in het Raopershuis aan 
de Grotenhof waar de geurig dampen-
de petazzie met worst al enige tijd 
stond te wachten. Voor aanvang van 
de huwelijksceremonie werden de ju-
bileumparen Henny en Arnold Bevers 
(25) en Klaas en Doortje Dekkers (11) 
door voorzitter Henk van der Put in 
het zonnetje gezet. Als voogd van de 
trouwlustigen stemde Prins Rob I vol 
vertrouwen in met het onecht-huwe-
lijk. Het onecht huwelijk werd vervol-

gens ludiek ingezegend door de hoog-
ste geestige autoriteit Benedictus c.s. 
In samenwerking met de Fransmarie-
kes werd de ‘Sister act’ uitgevoerd. De 
opbrengst van de collecte is voor een 
vogelnestschommel voor in de tuin bij 
het toekomstige Laarhuys aan de Mo-
reeshof. In dit zorgcomplex dat achter 
het voormalig gemeentehuis in Lies-
hout wordt gerealiseerd, worden ver-
standelijk gehandicapten uit Laarbeek 
of omgeving gehuisvest. Er waren op-
tredens van: kapel Stoudt uit Beek en 
Donk, de dansmariekes van C.V. de 
Raopers, het fietsclubke van Joannes, 
dochter Tessa en haar vrienden, de ge-
tuigen van het boerenpaar, Buurt-
schap De Molen, Ut aaw herremenie-
ke van Liessent en de Grottendorfer 
Blaaskapel uit Mariahout. Na de re-
ceptie was het boerenbal. Presentator 
John van Kaathoven wist deze 37e 
boerenbruiloft in goede banen te lei-
den. De Commissie Boerenbruiloft 
Raopersgat bedankt iedereen heel 
hartelijk die dit evenement mede mo-
gelijk heeft gemaakt!

Hoezo waterschapverkiezingen?
Op 18 maart kunt u niet alleen stemmen voor het bestuur van de provincie 
Noord-Brabant, maar ook voor het bestuur van Waterschap De Dommel. Ik 
hoor nog wel eens de vraag “waarom zou ik stemmen voor het waterschap? 
Het waterschap moet toch gewoon doen waar het voor is opgericht?” Dat is 
waar: het waterschap moet zorgen voor voldoende, schoon en ‘veilig’ water. 
Maar daar is niet alles mee gezegd. 

Het werk van het waterschap vereist 
wel degelijk dat maatschappelijk rele-
vante keuzes moeten worden ge-
maakt. Zo vragen landbouw en natuur 
verschillende vormen van waterbe-
heer. Het waterschap moet daarin 
keuzes maken. Kiest zij voor een wa-
terbeheer dat optimaal is voor de 
landbouw? Of voor natuur? Of juist 
daar tussen in? Dat is een politieke 
keuze. Net als de vraag hoeveel geld je 
wilt steken in waterkwaliteit. 
Een punt waarmee de PvdA bij het 
Waterschap De Dommel zich onder-
scheidt, is het zogenaamde kwijtschel-
dingsbeleid. Wij vinden dat mensen 
die moeten rondkomen van een inko-
men op bijstandsniveau, geen water-
schapsbelasting hoeven te betalen. Of 
zij nu een bijstandsuitkering hebben, 
zelfstandige zijn of ZZP-er. Wij vinden 
het belangrijk om de Dommel en an-
dere waterlopen toegankelijk te ma-
ken voor fietsers en wandelaars. Wij 
vinden dat goed waterbeheer rekening 
houdt met landbouw èn natuur. Goed 
waterbeheer houdt rekening met bei-
de belangen. 
Als u dit ook vindt, laat uw stem dan 
horen op 18 maart. De PvdA zal zich 
binnen De Dommel inzetten voor 
goed waterbeheer, vanuit een sociaal-

democratische visie op onze maat-
schappij. Ik wil mij daar graag weer 
voor inzetten. Met uw steun! 
Aaltje Schouten-Saarloos, lijsttrekker 
van de PvdA fractie van Waterschap 
De Dommel.

Aaltje was van 2002 tot 2014 lid van de 
Nuenense gemeenteraad en is sinds 
2009 lid van het algemeen bestuur van 
Waterschap De Dommel

Spaar je eigen moestuintje   
bij Albert Heijn
Van maandag 16 februari (week 8) tot en met zondag 15 maart (week 11) 
heeft Albert Heijn een sympathieke spaaractie: ze geven klanten en/of hun 
kinderen de mogelijkheid om hun eigen moestuintje te beginnen. 

Bij een besteding van € 15,- aan bood-
schappen krijgt de klant een moes-
tuinpotje cadeau. In totaal zijn er 
twintig verschillende moestuinpotjes 
met zaden waarmee klanten hun eigen 
groenten, kruiden en fruit kunnen 
verbouwen. Er is ook een moestuintje 
verzamelbak verkrijgbaar waarin alle 
verschillende soorten groeipotjes be-
waard kunnen worden. Tevens is er 
een Groei&Doeboekje waarmee kin-
deren spelenderwijs alles leren over 
het zaaien, verzorgen, verpotten en 
oogsten van je plantjes.

Er zijn twintig verschillende moestuin-
potjes en voor alle potjes geldt op = op.

Groente
andijvie
aubergine
broccoli
cherrytomaat
kropsla
lente-ui
paprika
prei
radijs
rucola
spinazie

veldsla
wortel

Kruiden
basilicum
bieslook
bladpeterselie
dille
selderij
tijm

Fruit
bosaardbei

 
Klanten die niet zelf willen sparen 
wordt de gelegenheid geboden om te 
sparen voor een goed doel. Bij Albert 
Heijn in de Parkstraat en op de Hoge 
Brake is een van de doelen te sparen 
voor de cliënten van zorgboerderij de 
Krakenburg in Nuenen. Cliënten zul-
len daar in hun programma hun eigen 
moestuintje gaan kweken om dit uit-
eindelijk in hun grote moestuin op de 
zorgboerderij te gaan verbouwen.

Nabij de uitgang van de winkel staat 
een zuil waar u de moestuinpotjes 
kunt deponeren die u wilt schenken 
aan het goede doel.
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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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INSPRAAK ‘ONTWERP-STRUCTUURVISIE NUENEN, 
WIJZIGING 2015’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken bekend dat met 
ingang van 27 februari 2015 gedurende zes weken op het gemeentehuis, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor een ieder ter inzage ligt de ‘ontwerp-structuurvisie 
Nuenen, wijziging 2015’. 

De wijziging van de structuurvisie Nuenen houdt in dat de Landschapsinvesterings-
regeling (LIR) hierin wordt opgenomen. Deze LIR is van toepassing op situaties waar, 
indien dit stedenbouwkundig wenselijk is, het bestemmingsplan wordt herzien onder 
de voorwaarde dat de initiatiefnemer, zo dicht mogelijk bij de ingreep in het land-
schap, kwaliteit in het landschap toegevoegd. Indien dit niet mogelijk is, dan maakt 
de LIR het in combinatie met de structuurvisie  mogelijk dat de initiatiefnemer een 
financiële bijdrage moet storten in een fonds, van waaruit elders in de gemeente 
kwaliteit kan worden toegevoegd aan het landschap.
De LIR komt in de plaats van de ‘rood-met-groen koppeling’, zoals die al langer door 
de provincie wordt gehanteerd.

De ontwerp structuurvisie kan op het gemeentehuis worden ingezien bij de balie 
Wonen en Openbare Ruimte. De stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via de 
deeplink http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.
SVNuenwijz2015LIR-C001

Een ieder kan binnen de termijn van tervisielegging een zienswijze met betrekking tot 
deze ontwerp structuurvisie kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze dient te 
worden gericht aan de gemeenteraad van Nuenen, postbus 10.000, 5670 GA  Nue-
nen. 
Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend bij de heer G.J. Andriessen van 
de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 040-2631648).

Nuenen, 26 februari 2015
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

‘Carnage’      
binnenkort op de planken!
Toneelvereniging De Lindespelers brengt begin maart weer een nieuw 
toneelstuk op de planken! ‘Carnage’ is een modern toneelstuk vol humor. 
Twee echtparen komen bij elkaar nadat hun zonen met elkaar op de vuist 
zijn gegaan. De ouderparen komen bij elkaar en willen de kwestie als vier 
beschaafde mensen oplossen. ‘Carnage’ kent fraaie scherpe dialogen, ironie 
en cynische humor. Herkenbare spanningen komen bloot te liggen en de 
laag van beschaving blijkt uiterst kwetsbaar te zijn. Voor de kijker volgt een 
buitengewoon vermakelijke ontwikkeling.

‘Carnage’ is 6 en 7 maart te zien in Het 
Klooster in Nuenen. 8 maart zal er ge-
speeld worden in De Koppelaar in Ne-
derwetten. Alle voorstellingen begin-
nen om 20.15 uur.
Tevens is Carnage op 21 en 22 maart 
te zien in de Weverkeshof in Nuenen.
Op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 

uur bij ‘De Speelvloer’, Geldropsedijk 
50a in Nuenen.
Regie: Martin Bergmeijer
Regiesassistent: Saskia Peeters
Spelers: Peter Blanken, Sandra Jager, 
Jos Habraken, Hanneke Wernsen
Kaarten voor deze voorstellingen zijn 
te verkrijgen via: www.lindespelers.nl

De TUINEN van de Walburg 
zijn geopend!
Volgend weekeinde, 28 februari en 1 maart, is er het eerste plantenweekeinde 
van 2015 in De tuinen van de Walburg. De tuinen zijn ontloken, de planten in pot 
(o.a. hellebores (kerstrozen), eranthis (winterakoniet), crocus en natuurlijk een 
aantal soorten sneeuwklokjes) tonen hun kleuren en vormen.
Wie wil dat nu niet zien? Jullie zijn van harte welkom! De Walburg tuinen, 
Boord 64 5674 NE Nuenen www.dewalburg.nl, www.dewalburghoveniers.nl

Computercafé Nuenen in maart
Het voorseizoen loopt alweer ten einde, deze maand is er een laatste serie pre-
sentaties in het Computercafé van SeniorWeb Nuenen en Bibliotheek Dom-
meldal. Er worden in maart nog vier presentaties gegeven op de donderdagoch-
tenden en daarna gaat het pas in oktober weer verder met een najaarsreeks.

De agenda voor maart:
5 maart Belasting met DigiD
Hoe kunt u een eigen DigiD code aan-
maken en hoe gebruikt u deze om op 
de PC uw inkomsten belasting in te 
vullen en aangifte te doen?

12 maart Google Agenda
Met het gebruik Google Agenda op al 
uw apparaten heeft u de agenda’s over-
al gesynchroniseerd en kunt u agen-
da’s met anderen delen.

19 maart Email op PC en mobiel
Hoe krijgt u uw email accounts op PC, 
tablet en smartphone zodanig geïn-
stalleerd (met POP of IMAP) dat alles 
naar wens en synchroon verloopt?

26 maart Fietsen en wandelen met GPS
Hoe werkt GPS en hoe gebruik je GPS 
voor navigatie tijdens fietstocht of wan-
deling?  GPS-apparaten (o.a. smartpho-
nes), kaartmateriaal, uitleg van routes, 
tracks en waypoints.
Zoals gebruikelijk staat om 09.00 uur 
de koffie klaar en start de inleiding om 

09.30 uur, waarna er weer volop ruim-
te is voor vragen en oefeningen. De 
bijeenkomsten zijn voor iedereen toe-
gankelijk en de entree bedraagt € 3,50.
Het Computercafé is bereikbaar via de 
hoofdingang van de bibliotheek aan de 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18 (te-
genover Dorpsboerderij Weverkeshof).

Herinneringen ophalen aan    
geweldige tijden op Manege Cahama

Dus ben of ken je iemand die vroeger 
op de manege heeft paardgereden en 
heb je zin om onder het genot van een 

drankje herinneringen op te halen en 
een gezellig babbeltje te maken met 
mensen die je (misschien) al een tijd 

Leer leren 
bewerken tot een 
tas? Ja, dat kan!
Mark Beusen -exposant in ‘de ruimte’- 
leert je de beginselen in een workshop 
van 3,5 uur. In ‘de ruimte’ in Geldrop 
geeft Mark op zondag 1 maart van 
14.00 tot 16.30 uur een workshop vis-
leer maken.

De van dik tuigleer voorgevormde bo-
dem bereidt Mark voor, maar hij de-
monstreert het maken ervan wel ter 
plekke. Je gaat vervolgens zelf hand-
matig het leer op maat snijden en de 
onderdelen aan elkaar naaien. De dia-
meter van de tas wordt ongeveer 10 
cm, de hoogte ongeveer 20 cm.
Deze workshop is een introductie op 
de cursus 'leren tas maken', ervaring is 
niet nodig en materiaal en gereed-
schap neemt Mark Beusen uiteraard 
mee.
Het minimum aantal deelnemers is 5, 
het maximaal aantal deelnemers is 10.

Je kunt je inschrijven voor de work-
shop, inclusief materialen en gereed-
schappen bij Mark Beusen via info@
artefabrica.nl. Wees er snel bij, want 
er kunnen maximaal 10 deelnemers 
geplaatst worden. De kosten zijn € 55,- 
per persoon, inclusief BTW en mate-
riaal. Na inschrijving krijg je een be-
vestiging van deelname van Mark. 
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Mark Beusen via 06-
10403549. Je vindt ‘de ruimte’ in het 
voormalige postkantoor aan de Mo-
lenstraat 2 in Geldrop. 
Kijk voor meer informatie op:
www.artefabrica.nl

Vragen van 
Lijst Pijs over 
handhaving
Lijst Pijs stelt vragen over handhaving 
met betrekking tot de rotzooi die nog 
steeds aangetroffen wordt in het bui-
tengebied op de Bleekerdijk, de Vor-
sterdijk/Dorenweg en Broekdijk.
De fractie verwacht nu eens niet de 
nietszeggende antwoorden die steeds 
worden gegeven om de problematiek 
te ontwijken.

Hieronder volgen de vragen:
•	 De	 fractievoorzitter	 van	 Lijst	 Pijs	

stelt vragen aan het College van 
B&W over

•	 Waarom	wordt	‘onze	mooie,	prach-
tige gemeente’ zo vaak gebruikt ter-
wijl er op het punt van milieu niet of 
nauwelijks wordt gehandhaafd?

•	 Kan	 het	 gebruik	 van	 de	 hierboven	
genoemde term voortaan worden 
vermeden in afwachting van serieu-
ze handhaving?

•	 Kan	 de	 voorzitter	 van	 het	 college	
bevorderen dat antwoorden op vra-
gen van raadsleden en fracties niet 
langer het gehalte hebben van niets-
zeggende volzinnen?

Uitzendingen LON-TV
Deze week op LON-TV:
•	 Berry	Wijtmans	bouwt	gitaren.	Dit	gebeurt	volledig	met	de	hand,	met	

veel passie en vakmanschap
•	 Kindcentrum	 De	 Nieuwe	 Linde:	 nieuw	 logo,	 nieuwe	 website	 en	 een	

nieuwe toekomst
•	 Actie	‘40	dagen	zonder	alcohol’
•	 Officiële	 opening	 van	 de	 bouw	 van	 de	 nieuwe	woonwijk	 in	Nuenen-

West. We vragen kopers waarom zij hier een huis gekocht hebben.
•	 Biografie	van	een	Dorp;	stukske	Gerwen:	huizen	Huibers	en	Van	Leuken
De extra raadsvergadering van donderdag 5 maart wordt rechtstreeks uitge-
zonden vanuit de Raadszaal in Het Klooster. Aanvang: 19.30 uur. Eerdere 
raadsvergaderingen kunt u terugkijken via de website van de gemeente 
Nuenen: www.nuenen.nl/UitzendingenRaad.

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.

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? De studio in Het Klooster is 
dagelijks geopend van 10.00 tot 12.00 uur. Loop gerust even binnen of stuur 
een e-mail naar: tv@omroepnuenen.nl

Doen de namen Jan, Bertha, Lente en Calimero bij jou ook een belletje rin-
kelen? Lees dan snel verder. Want het is al weer een tijdje geleden dat er een 
reünie plaatsvond voor de oud-ruiters van Manege Cahama. Deze avond 
was voornamelijk gericht op ruiters van de oude manege aan de Beekstraat 
47. Maar nu zijn er al weer een aantal jaren verstreken, is er een nieuwe 
lichting ruiters voorbij gekomen op de huidige locatie van Manege Cahama 
en wordt het dus de hoogste tijd voor een nieuwe reünie. Ditmaal voor alle 
(oud)ruiters die er hebben paardgereden of nu nog rijden.

niet meer gezien hebt? Kom dan naar 
Manege Cahama op 28 februari vanaf 
20.00 uur en meld je aan via mcoude-
doos@hotmail.com. Meer informatie 
is te vinden op Facebook Manege Ca-
hama De Oude Doos. Hierop zijn veel 
oude foto’s geplaatst en misschien sta 
jij of je oude lievelingspony er ook wel 
op! Nieuwe foto’s zijn altijd welkom 
natuurlijk.

Expositie in Het Klooster

Schilderijen van 
Rina van Esch
“Meestal schilder ik met olieverf, maar 
ik maak soms een stapje naar acryl-
verf. Een uitgesproken vaste eigen stijl 
heb ik niet, ik schilder dat wat mij op 
het moment inspireert.” Rina van Esch 
heeft 10 jaar les gehad bij Julienne 
Warrink in Nuenen. Nu schildert ze al 
jaren in groepsverband in Geldrop. 
Haar schilderijen zijn van 20 februari 
tot eind maart 2015 te zien tijdens de 
openingstijden in Het Klooster.
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 PUZZELHOEKWeek 9

3 1 5 6
9 1 7
6 3 8

5 7 8
9

9 6 1 4
3 4 9

2 1
5 4 3

Sudoku

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

ADRESSANT
AFSPRAAKJE
BACIL
ECHOAPPARAAT
ELFEN
FOLIE
GRAAF
GRATIE
HAPJE
KANAAL
KOMPEL
LABILITEIT
LOGOPEDIST
MANEGE
NAZIEN
POULE
RAFEL
REMISE
SONDE
TRIEN
VERLOVEN
VEZEL
VLEES
VLIER
WANDELROUTE
WOEDE
ZEILEN

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

Kruiswoord

Horizontaal: 1 slotstuk 6 muzikale hulde 11 dierengeluid 12 mestvocht 13 vers 
14 de lezer heil 16 monster 18 pasvorm 20 pl. in Zuid-Holland 22 karakter
23 flard 25 larve 26 populaire groet 27 bijbelse figuur 28 eikenschors 
30 kleine ruimte 31 toevluchtsoord 33 bijbelse figuur 35 en andere 36 numero 
38 staaf 41 Europese taal 45 zangstem 47 troefkaart 48 snelle loop 
49 pl. in België 51 vergrootglas 53 graan 55 drinkgelegenheid 
56 deel van Oostenrijk 58 computergeheugen 59 graansoort 60 bijwoord 
61 Chinees gerecht 63 hetzelfde 65 in orde 66 land in Afrika 
67 door water omgeven land.

Verticaal: 1 koningstitel 2 voeg 3 vaartuig 4 laatstleden 5 deel v.e. week 
6 uitsluitend 7 bolgewas 8 slaapplaats 9 levenslucht 10 rangtelwoord 
11 staat in Amerika 15 loopstok 17 zangstuk 19 gereed 21 uiting van vreugde 
23 soort hert 24 pausennaam 27 slingerplant 29 vuurmond 32 tennisterm 
34 bergpas 37 stopplaats 38 hemellichaam 39 deel v.h. hoofd 40 hulde 
41 bonus 42 domoor 43 rookgerei 44 pl. in Friesland 46 riv. in Frankrijk 
50 idool 52 klein paard 54 rondhout 55 bewusteloosheid 57 stuk stof 
59 opstootje 62 heilige 64 dat is.

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

66 67

S P I R A A L R E S P E C T

L N A A D D O O D U

I R P L A S D E E N P I

B O T T O O I S N E T

O O M A L L E E N A R

K K E E M I L A M M V

A V E S P O E D I G M I E

N L E P E B T A M S R

E R E R H O N E S O S

L E E N A L A T D I K

O S H O E K P A A L E O

N L E V E A L O M U

T O R N A D O A R M B A N D

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

Oplossingen wk 8
S G P E F A Z R O B O T

E S N L C T W E V E N S

V T A I H T A T I S P V

I R S C L E B T N A I E

D E O L V N B E N S A D

E T N P E T E K I N D E

N A N K J K R E U P E L

T N E I T A P A M U E R

L W T E C M G R A P P A

D I E H L E T E G R E V

Z W T A E G A T N O M A

Z E N D S T A T I O N K

SPECIAALZAAK

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.

WARRINK COMPUTER 
SERVICE Bij problemen of 
advies op maat. Wij komen 
bij u thuis. 06-40947823 of 
mail: info@warrinkcompu-
terservice.nl

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

Onze zoon is geëmigreerd. 
TE KOOP Miele wasma-
chine, Overgordijnen, Keu-
kentafel + 5 stoelen, Eettafel 
+ 5 stoelen, Leren fauteuil 
- Houten stoel, Stoffen fau-
teuil 2x, Hang- vloer en 
schemerlamp, Keukenlamp, 
Kinderwagen, Box, Maxi-
Cosi, Televisie + diverse 
huishoudelijke ar tikelen. 
Zaterdag van 11.00 tot 13.00 
uur. Torenakker 4 Gerwen.

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.

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

MEGA-VLOOIENMARKT 
1 maart.  220 kramen vol! 
Tennishallen Eindhoven 
Noord, Vijfkamplaan 12 Eind-
hoven. 9-16 uur. € 2 p.p. 06-
20299824.

Huishoudelijke hulp. Mob. 
06-87695686. Thuis 040-
8422084.

Tweedehands  speelgoed, 
baby en kinderkleding-
beurs. Ruim 100 kramen. 15 
maart: Dreef in Aarle-rixtel 
en op 22 maart: Bongerd in 
Breugel 11.00-14.00. www.
kinderkledingbeurs.net

ALWEER TERUG BIJ AF!!! MET JE GOEDE 
VOORNEMENS.

Met directe hypnose 
lukt het altijd.
Probleemloos afvallen en op je streef gewicht blijven.
Stoppen met roken, je word een niet roker.
Dit alles met een sessie als jij het wilt en er voor 
open staat.
Maar we kunnen nog veel meer met hypnose:
  
•	Migraine	hoofdpijn	 •	Fobieën	/	angsten	 
•	Depressie.	Burn-out	 •	Zelfvertrouwen	 
•	Anorexie.	Boulimie.		 •	Diabetes	 	
			Obésités	 •	Stress
•	Slaapstoornissen	 •	Stotteren 
•	Verslaving	(drugs	alcohol)	 •	Sportprestaties	
•	Prikkelbaar		 	 verbeteren
	 darmsyndroom	(PDS)	 •	Vliegangst	 	 
•	Examenvrees		 •	Allergieën	 
•	Pijnbestrijding	 •	Regressie
•	Enzovoorts.
  
En denk eens aan de besparingen zowel in tijd als 
financieel.
Dit allemaal Snel, Veilig en Efficiënt als u het wilt.
Hypnose is niet eng en u verliest de controle niet het is 
een ontspannen ervaring, u heeft het allemaal al eens 
meegemaakt bv staren, dagdromen inleven in een 
boek enz. enz. dit zijn allemaal vormen van hypnose.

Maak	 een	 afspraak	 06-51334155	 /	 E-mail	 r.valk41@
gmail.com. En bezoek onze website:
www.hypnobeter.nl of www.alternatief-beter.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 HUUR AAN SPEGELT:
220 m2 multifunctionele bedrijfsruimte

informatie: 040-2840516

GLAZENWASSERIJ
Ook dakkapellen en 
reinigen van goten. 
Tel. 06 - 53 41 06 92 

040 - 283 88 56 
Ruiterweg 13, Gerwen.
www.glazenwasserij-jbbal.nl

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

Te koop: Weverstraat 12 
Mooi en perfect gelegen midden woning in centrum van Nuenen met fraaie tuin 
met zithoek en grote hobbyschuur.

Indeling:	Hal,	Z	vormige	woonkamer	(ca	38	m)	met	lichtstraat	in	uitbouw	en	
aluminium schuifpui. Rolluiken achter, Provisiekast, toilet.
Zeer	 fraaie	half	 open	keuken	 (ca	8m,	1998)	met	 veel	 inbouwapparatuur,	
granietenblad en vloer met vloerverwarming.
1e	 verdieping:	 2	 grote	 slaapkamers,	 kleinere	 inloop	 kleedkamer	 (of	 als	
slaapkamer)	en	badkamer	met	douchecabine,	wastafel	en	toilet.
Vaste trap naar 2e verdieping met 4de slaapkamer, voorzolder met berg-
ruimte	en	ruime	dakkapel.	Combiketel	(2006)

Dak- spouw en vloerisolatie toegepast. Dubbele beglazing in woonkamer, 
keuken en zolderverdieping. Perceel opp. 222 m2.

Fraaie	 aangelegde	 voor	 en	 achtertuin	 (14	meter	 diep)	met	 sierbestrating.	
Achter mooi overdekte buiten zithoek met volop privacy. Grote dubbel steens 
hobby	schuur	(5	x	3.5	m)	met	vliering	en	achteruitgang.

Op loopafstand van het centrum, scholen, winkels en sportfaciliteiten.

Vraagprijs € 255.000,- Voor meer info: 06-14867624

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
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Basisschool De Mijlpaal says: 
‘Goodmorning everyone’
Maandthema februari: Engels
Nederland is sterk georiënteerd op de internationale markt. Engels is de 
taal die bij internationale contacten het meest gebruikt wordt. Een goede 
beheersing van het Engels is daarom een vereiste.
Ook jonge kinderen komen iedere dag in aanraking met de Engelse taal, via 
televisie, internet, social media, games of gewoon op straat.

5e generatie naamhouder Stan Notenboom 
leukste baby van Nuenen
De ED Baby wedstrijd was een groot succes waarbij meer dan 100.000 stem-
men zijn uitgedeeld op meer dan 1500 baby’s in 22 gemeenten in de regio 
Eindhoven. In Nuenen heeft Stan Notenboom gewonnen en mag zich kro-
nen tot leukste baby van Nuenen.

Het team van De Mijlpaal vindt het 
van belang om al vroeg bij kinderen 

een goed fundament voor Engels te 
leggen. Een stevige basis draagt bij aan 

Kristel Notenboom: “Het leek me leuk 
om Stan hiervoor op te geven en dat 
hij uiteindelijk gewonnen heeft is na-
tuurlijk geweldig!”
Stemmen kon iedere dag met je email-
adres. Dus overal werden familie en 
vrienden ingeschakeld om bijna drie 
weken lang iedere dag hun stem uit te 
brengen op Stan Jr. Jr. Jr. Jr.. Jaja, Stan is 
inmiddels de 5e Stan op rij die deze 
naam draagt en bij geboorte was zijn 
overgrootvader nog in leven (helaas 

niet meer in hun midden en op 97-ja-
rige leeftijd gestorven) en dus waren 
er vier generaties Stan’en bij elkaar. 
Stan is een geweldig vrolijk ventje en 
niet geheel onbelangrijk voor de ou-
ders; “hij slaapt ’s nachts door”. Alle 
baby’s zijn natuurlijk super maar voor 
de ouders heeft Stan uiteraard terecht 
gewonnen. 
Er kan nog gestemd worden op de uit-
eindelijke winnaar van alle 22 gemeen-
tes via de Facebookpagina van het ED. 

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.

Carnaval 2015 
Het is weer voorbij. ‘Dwèrsklippelgat, 
het was weer geweldig’ 
We hadden alles mee dit jaar. De Weergoden waren ons goed gezind. We hadden 
een mooie kleurrijke Prins en een vlotte Jeugd-prins, met gevolg, die ons voorgin-
gen in het carnavalsgebeuren. Ook als we terugkijken naar de mooie plaatjes, die 
we vorige week terugzagen in de plaatselijke weekbladen was alles even prachtig 
en goed verlopen. Het kan niet beter zou je zeggen. Echter het is niet allemaal zo 
vanzelf sprekend, zoals het lijkt.

Als Barones en vertegenwoordigster van de ouderen, had ik het genoegen om als 
gast van het bestuur van de CV De Dwèrsklippels en van de Raad van Elf een ge-
deelte van het carnavalsgebeuren mee te mogen maken. Ik heb een kijkje mogen 
nemen achter de schermen. De raad van Elf, die alles maar dan ook alles, mee aan 
sturen en regelen, de vele commissies en dat zijn er nogal wat, die het hele carna-
valsgebeuren mee vorm geven en die door het bestuur van de CV gecoördineerd 
worden. Het vraagt allemaal heel veel tijd en inzet. Terwijl wij allemaal vrolijk 
carnaval vieren gaat het regelen en sturen voor hen gewoon door. Tijdens het car-
navalsfeest zijn ze steeds alert en houden, zoals het protocol het voorschrijft, alles 
goed in de gaten. Ik heb grote bewondering gekregen voor het vele werk, dat zij 
voor, tijdens en na de carnaval voor de gemeenschap doen. Van heel dichtbij heb ik 
kennis mogen maken met de raad van Elf. Dames en Heren van de Raad van Elf, 
met en zonder veren, jullie verdienen allemaal een hele grote PLUIM en vooral 
heel veel dank voor jullie werk. Ook bedank ik alle mensen die zich belangeloos in 
gezet hebben om er voor iedereen, maar vooral ook voor de ouderen, er een mooi 
feest van gemaakt hebben.

Dank u wel, Alaaf 
Maria Verhaegh

Getuigen gezocht aanrijding 
Boordseweg-Beukenlaan
Op zaterdagavond 21 februari is onze zoon aangereden op de hoek Boordseweg-
Beukenlaan. De automobilist (een oudere man, kalend achterkant grijs haar, 
donkerbruine leren jas met witachtige bondkraag) is na even gestopt te zijn door-
gereden. 

Het kenteken van de auto is niet volledig bekend 91-..-.. iets met een N P H?, zilver-
grijs, merk onbekend. Onze zoon kwam van rechts en hij stak nog zelfs netjes z’n 
hand uit. De auto leek vaart te minderen maar dat was dus niet omdat hij onze 
zoon had gezien. De auto moet linksvoor schade hebben. De fiets belandde op 
onze zoon, hij kon niet zelf overeind komen. Een mevrouw die ook met de auto 
was, is gestopt en heeft hem overeind geholpen. Ze heeft de ‘dader’ gevraagd uit te 
stappen, deze heeft de auto verzet en is terug gelopen. Nadat hij de fiets had beke-
ken zei hij dat hij iets achter uit de auto zou gaan halen. Hij is ingestapt en weg-
gereden. Iemand iets gezien? Of een idee over de auto? Wij willen nog graag de 
lieve, behulpzame mevrouw bedanken die hem heeft thuisgebracht en vragen om 
nog even contact met ons op te nemen. Als iemand meer informatie heeft over de 
man of de auto dan horen wij dat heel graag! 

C. de Brouwer, 040-2840441

Hout te koop?
De gemeente Nuenen heeft besloten diverse bomen binnen de gemeente te kappen 
(om welke reden dan ook). Nu is mij verteld dat het hout van die bomen naar de 
ambtenaren op het gemeentehuis gaat zodat zij lekker hun kachel kunnen stoken. 
Waarom wordt dit hout niet aan de burgers gegeven of verkocht? In omliggende 
gemeentes krijgen de burgers de kans om het gekapte hout te kopen. Dit zou in 
Nuenen ook een mogelijkheid kunnen zijn. Het hout opruimen doen de burgers 
dan zelf dus dat scheelt voor de gemeente weer wat werk. Burgers blij en de Nue-
nense kas wordt een beetje gespekt.…….geen gek idee!

Ad van Stiphout, Papenvoort 3 Nuenen

Nuenense CDA-er kandidaat 
voor bestuur waterschap
Verkiezingen voor het bestuur van het waterschap. Waar gaat dat nu weer 
over? Moet ik daar nu echt voor naar de stembus? 

Sinds een paar jaar worden bestuur-
ders van het waterschap rechtstreeks 
gekozen. Het zijn, samen met de ver-
kiezingen voor provinciale staten, de 
minst populaire verkiezingen in dit 
land. Jammer, want het gaat wel dege-
lijk over een belangrijk onderwerp. 
Simpel gezegd gaat het over de vraag: 
Hoe houden we in dit land de voeten 
droog? 
Maar het is beter iets nauwkeuriger te 
kijken. Welke maatregelen treffen we 
om na grote regenval het water snel en 
zonder overlast af te voeren? Hoe zor-
gen we dat in periodes van droogte het 
grondwater niet teveel zakt zodat de 
schade voor land- en tuinbouw be-
perkt blijft? Hoeveel risico willen we 
met elkaar lopen op overstromingen? 
En, hoeveel geld hebben we met elkaar 
voor alle maatregelen rond waterbe-
heer over? Een groot aantal van die 
vragen zijn technische vragen, echt 
voer voor hydrologen. Maar de vragen 
rond risico’s en kosten zijn politieke 
vragen. Die gaan over uw veiligheid en 
uw portemonnee. En het is dus goed 
dat de keuzes worden gemaakt in een 
democratisch gekozen orgaan. En dé 
manier om te komen tot een democra-
tisch gekozen orgaan is nu eenmaal via 
verkiezingen.
Politieke partijen willen graag mee-
doen in de discussie over de keuzes en 
stellen mensen kandidaat die kunnen 

bijdragen aan de kwaliteit van het be-
stuur van het waterschap. Het CDA 
Nuenen heeft voor deze verkiezingen 
Cees Meyvis kandidaat gesteld. Cees 
is ook actief als burgerraadslid in de 
gemeenteraad en weet dus wat demo-
cratisch besturen inhoudt. Een goede 
kandidaat die de belangen van de in-
woners van Nuenen goed kan beharti-
gen en die makkelijk de relaties tussen 
lokale politiek en waterschap kan be-
waken. 
Wilt u ook Nuenen een herkenbare 
stem geven in waterschap De Dommel, 
kies dan op 18 maart voor de Nuenense 
CDA kandidaat Cees Meyvis.

Cees Meyvis de Nuenense CDA kandi-
daat voor de waterschapsverkiezingen.

het zelfvertrouwen van de kinderen, 
nu, tijdens hun vervolgstudies en later 
op de arbeidsmarkt.
Daarnaast is uit onderzoek gebleken 
dat kinderen die op jonge leeftijd een 
tweede taal leren spreken, zichzelf op 
latere leeftijd makkelijker een nieuwe 
taal eigen maken.
Op De Mijlpaal werken we vanaf 
groep 6 met een speciale methode 
voor Engels. De kinderen in de groe-
pen 1 t/m 5 raken via spelletjes, liedjes 
en korte gesprekken in het Engels, 
vertrouwd met deze taal. Practice ma-
kes perfect!
Een van onze leerkrachten is ge-
schoold als coördinator Engels, zij 
zorgt er voor dat dit onderdeel goed 
gestroomlijnd wordt.
Bent u nieuwsgierig geworden naar 
wat wij nog meer te bieden hebben? 
Wij sturen u graag een informatiepak-
ket toe en nodigen u uit om een af-
spraak te maken voor een persoonlijk 
gesprek en/of een rondleiding. Ook 
heten wij u graag welkom op onze in-
formatieavond op 26 maart en de open 
avond op 30 april aanstaande.
info@obsdemijlpaal.nl 
www.obsdemijlpaal.nl

Verstuurd vanaf mijn iPad

HOV2
Door Elwien Bibbe

Voor mij ligt een hele stapel oude Rond de Lindes. Ik kijk nog eens kritisch baar 
de voorpagina’s en blader ze nog eens door. Dat doe ik één maal per jaar. De bo-
venste krantjes stralen nog een beetje, die zijn nog wit, maar naarmate ik dieper 
in de stapel belandt worden ze geler en geler. Waarom ik ze bewaar? Zal wel aan 
mijn leeftijd liggen. Mijn oriëntatie is nog steeds niet 100 procent digitaal. Ter-
wijl iedere foto toch 1000 keer mooier is op mijn iPad.
De onderste is van 14 november 2013....een hele oude.... Inspraak Europalaan/
HOV2 is de kop bij de gemeenteberichten. En ik weet nu weer waarom ik die 
bewaard heb. Ik was namelijk op zo'n inspraakavond. Dat lijkt nu een eeuwigheid 
geleden. Het ging over de herinrichting van de Europalaan, de verkeerspleintjes. 
Ik begreep maar zo weinig van die plattegrondjes, dat ik op donderdag 28 no-
vember 2013 tegen sluitingstijd toch maar een voet in het gemeentehuis heb ge-
zet....een gezellige chat had met de ambtenaren daar, over rotondes, stoplichten, 
auto-, fiets- en voetgangersbelangen en er daarna ook nog over heb geschre-
ven.... De Europalaan ziet er 15 maanden later binnen de bebouwde kom overi-
gens nog precies hetzelfde uit.
De onderste RdL op mijn nieuwe stapel is die van 31 december 2014. En die van 
13 november doe ik even in een apart mapje. Met dat gedonder rondom die Ruit, 
weet je maar nooit wat er van de plannen terecht zal komen. Die herinrichtings-
plannen van de Europlaan staan trouwens gewoon op de site van de gemeente. 
Tsja. En Rond de Linde kun je ook gewoon digitaal lezen.

Kindertheater  
De Lachende Zon 
in Dorpshuis
Op zondag 1 maart organiseert Ons 
Tejater de jaarlijkse kindervoorstelling 
in het Dorpshuis te Lieshout. Dit jaar 
zet theater De Lachende Zon de inter-
actieve kindervoorstelling De Vieze 
Gasten op de planken, met Sloeber, 
Cool en de Dames
Deze familie voorstelling is vooral ge-
schikt voor kinderen vanaf 4 jaar en 
begint om 14.30 uur. Kaartjes a € 6,- 
(incl. ranja en chips) zijn via internet 
te bestellen op www.vierbinden.nl/
onstejater, telefonisch te reserveren 
via 0499-422878 of af te halen bij het 
dorpshuis in Lieshout.

WLG: workshop 
‘beeldboeken’ 
maken
WLG organiseert op maandag 2 maart 
tijdens de wekelijkse Inloop van 13.30 
uur tot 16.00 uur een workshop 
‘beeldboeken’ maken, toegelicht en 
begeleid door Marja van Oppen. 
Beeldboeken of enveloppen-boeken 
zijn boekjes voor bijvoorbeeld briefjes 
of foto’s. Met behulp van enveloppen 
wordt een map gemaakt tot een boek 
met een speciaal doel en versierd tot 
een persoonlijk document. Iedereen is 
welkom in Den Heuvel op maandag 2 
maart.
Voor vragen tel. 06-41102625. Meer 
informatie op www.digitaal-dorps-
plein-gerwen.nl

Runnersclub 
Lieshout start met 
beginnersgroep
Hardloop- en wandelclub Runners-
club Lieshout (RCL) start op maandag 
2 maart om 19.30 uur met een begin-
nersgroep. Deze groep is geschikt 
voor mensen die niet, of sinds lange 
tijd niet meer hebben hard gelopen en 
graag hiermee willen beginnen. Er is 
een speciaal trainingsprogramma op-
gesteld, afgestemd op de doelgroep. 
De trainingen vinden plaats onder 
goede begeleiding. Het is mogelijk om 
1 maand gratis mee te lopen.

Wandelen
Onder begeleiding van ervaren trai-
ners, wordt er op woensdagavond en 
op de zondagmorgen sportief gewan-
deld. Hierbij zijn diverse groepen ge-
maakt die ook in een verschillend 
tempo wandelen. Bij het wandelen 
kan het hele jaar door op woensdag 
gestart worden, er is geen aparte be-
ginnersgroep. Ook hier is het mogelijk 
om 1 maand gratis mee te wandelen.

Aanmelden en meer informatie is te 
verkrijgen bij John Pennings, tel. 06-
50281483 (hardlopen) en Tiny van 
Alphen, tel. 0413-209765 (wandelen). 
De accommodatie van RCL ligt aan de 
Provinciale weg te Lieshout, achter 
tennispark de Raam. Zie ook: 
www.runnersclublieshout.nl
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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

Parkeerterrein EMK, Wettenseind

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Donderdag 26 februari
09.30 uur 

Computercafé van SeniorWeb, Skype
Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 

Berckellaan 18

Donderdag 26 februari
20.15 uur 

De verleiding van een moordvrouw
Het Klooster

Vrijdag 27 februari
14.00 uur 

Algemene Ledenvergadering PVGE
Scarabee

Vrijdag 27 februari
20.00 uur 

Kienen
Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 27 februari
20.15 uur 

Rikavond RKSV
Oude Landen, Pastoorsmast 14 in Nuenen

Zaterdag 28 februari
09.00 uur 

Jaarlijkse Van Gogh-drive 
bridgeclub Nuenen

Raboplein Het Klooster 

Zaterdag 28 februari
11.00-17.00 uur 

Plantenweekend ‘Het Vroege Voorjaar’
De Walburg tuinen Boord 64

Zaterdag 28 februari
20.15 uur 

Piepschuim op recept
Het Klooster

Zaterdag 28 februari
20.00 uur 

Reünie
Manege Cahama

1 tot en met 7 maart
Collecte Mensenrechtenorganisatie 

Amnesty International

Zondag 1 maart
11.00-17.00 uur 

Plantenweekend ‘Het Vroege Voorjaar’
De Walburg tuinen Boord 64

Zondag 1 maart
14.30-16.30 uur 

Optreden Seniorenkoor
Levensvreugd,
Jo van Dijkhof

Zondag 1 maart
14.30 uur 

Kindervoorstelling Ons Tejater
het Dorpshuis te Lieshout

Zondag 1 maart
19.30 uur 

Taizévesper
Van Gogh Kerkje (aan de Papenvoort)

Maandag 2 maart
13.30-16.00 uur 

WLG Den Inloop ‘beeldboeken’
Den Heuvel Gerwen

Donderdag 5 maart
09.30 uur 

Computercafé van SeniorWeb, Belasting met 
DigiD. Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 

Berckellaan 18

Donderdag 5 maart
14.00-16.00 uur 

Kienen
Jo van Dijkhof

Vrijdag 6 maart 
14.30 uur 

Wereldgebedsdag 
kapel in De ‘Akkers’

Vrijdag 6 maart
20.15 uur 

‘Carnage’ van de Lindespelers
Het Klooster

Zaterdag 7 en zondag 8 maart
Halfvastenspektakel met ringsteken en 
optredens Mark Elbers en DJ Angelo

Centrum/De Stam, Gerwen

Zaterdag 7 maart
10.00 uur 

Mountainbike-clinic Toerclub Nuenen
Cycletrend, Duivendijk 5c in Nuenen

Zaterdag 7 maart
20.15 uur 

‘Carnage’ van de Lindespelers
Het Klooster

Zondag 8 maart
14.00 uur 

Voorjaarspresentatie Showkorps O&V
Het Klooster

Zondag 8 maart
20.15 uur 

‘Carnage’ van de Lindespelers
De Koppelaar, Nederwetten

Zondag 8 maart
Halfvasten CV De Stemkes

De Stam Gerwen

Woensdag 11 maart
14.30 uur 
Kleintje Kaf
Het Klooster

Woensdag 11 maart
20.00 uur 

Theateravond Zontaclub ‘Voedertijd’
Het Klooster in Nuenen.

Donderdag 12 maart
09.30 uur 

Computercafé van SeniorWeb, Google 
Agenda. Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo 

van Berckellaan 18

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 28 februari 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers.
Zondag 1 maart 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Zaterdag 28 februari 18.30 uur: Ma-
rie en Johan van de Langenberg-van 
Geffen; Jo van Iersel; Anton en Riky 
de Groof - Joosten.
Zondag 1 maart 11.00 uur: Jo Cuij-
pers-Coppens; Narda Renders-de Ko-
ning; Marinus Donkers en Petronella 
Donkers-Daams (vanwege sterfdag 
Petronella); Tiny van Grotel en Lies 
van Grotel-Verberne; Marte Saris 
(vanwege verjaardag); Leo van Heve-
lingen en Lotte van Rooij; Marcella 
van de Ven en Johan de Rooij; Cisca 
van Bree-van de Elsen (vanwege haar 
90-ste verjaardag); Han van Gils (van-
wege verjaardag); Fons Stienen.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Ruben 
Gerritsen, Koolmeeshof 12, Lieve en 
Javier Swaghoven, Wastronahof 4, 
Stan Notenboom, Hof van Wijck 17 
en Levi Kliebisch, Schout Leytengaar-
de 26. Wij wensen de families van har-
te proficiat en veel geluk.

In onze parochie is overleden Harrie 
van Venrooij, Vondelstraat 8. Wij 
wensen de familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

Op zaterdag 28 februari jl. hebben 
Harrie en Gerry van den Nieuwenhof-
van den Boogaart hun 50-jarig huwe-
lijksfeest gevierd. Wij wensen hen van 
harte proficiat. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zaterdag 28 februari 14.00 uur: vie-
ring uit dankbaarheid bij gelegenheid 
van het 50-jarig huwelijk van Peter en 
Riek Gruithuijzen-Theunisse.
Zondag 1 maart 09.30 uur: viering met 
parochiekoor, voorgangers werkgroep-
leden.

Misintenties
Miet van Rooij; Bert Sengers; Fien 
Raaijmakers-Aalders; Toon van Din-
ter.

Wereldgebedsdagviering 
vanuit de Bahama’s

Mededelingen
In onze parochie is overleden: Toon 
van Dinter, Pieter Dekkersstraat 16. 
Wij wensen familie en vrienden troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 1 maart 11.00 uur: viering met 
Parochiekoor, voorgangers werk-
groepleden.

Misintenties 
geen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 1 maart: De Regenboog, 10.00 
uur. De voorganger in deze dienst is 
kerkelijk werker P. Flach. Dit is de 
tweede zondag van de Veertigdagen-
tijd, op weg naar Pasen. Er is kinder-
nevendienst voor kinderen van de ba-
sisschool. Er wordt gecollecteerd voor 
het Educatie Fonds Vluchtelingen in 
Nuenen. Op de website kunt u lezen, 
welke andere activiteiten er deze week 
zijn. U kunt predikant of kerkelijk 
werker spreken 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! Er is 
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 26 feb. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis van de vasten. 
Vrijdag 27 feb. 07.15 uur H. Mis, Qua-
tertemperdag in de vasten; gedachte-
nis van H. Gabriël-van-de-Moeder-
Gods, belijder. 
Zaterdag 28 feb. 08.30 uur H. Mis, 
Quatertemperdag in de vasten. 10.00 
uur Godsdienstlessen. 
Zondag 1 mrt. 2de zondag van de vas-
ten. 
Maandag 2 mrt. 18.30 uur H. Mis van 
de vasten. 
Dinsdag 3 mrt. 18.30 uur H. Mis van 
de vasten. 
Woensdag 4 mrt. 07.15 uur H. Mis van 
de vasten; gedachtenis van H. Casimir, 
belijder en van H. Lucius paus en mar-
telaar. 

Ieder jaar op de eerste vrijdag in maart 
is het Wereldgebedsdag. Over de hele 
aardbol wordt dit gevierd met een 
dienst waarin vrouwen uit één land op 
de wereld ons van alles over hun land 
vertellen; waarvoor ze dankbaar zijn 
en waarover ze zich zorgen maken. In 
die dienst van ongeveer een uur wordt 
verteld, gebeden en gezongen en ten-
slotte geven we ook een bijdrage voor 
iets waarvoor ze op de Bahama’s hulp 
nodig hebben. Iedereen is welkom! 
Deze dienst is voorbereid door vrou-
wen uit diverse kerken.
Het thema van de viering is: Begrijp je 
mijn liefde?
Vrijdag 6 maart om 14.30 uur in de 
Kapel in De ‘Akkers’. Margot Bege-
mannstraat 9, 5671 CW Nuenen.
Info: d.kaper@onsnet.nu of: 
www.wereldgebedsdag.nl 

 Taizévesper   
op 1 maart 
Zondag 1 maart 2015 is er weer een 
Taizévesper in het van Gogh Kerkje 
(aan de Papenvoort) in Nuenen. Op de 
vertrouwde wijze worden korte lezin-
gen en meditatieve momenten afge-
wisseld met liederen uit de bundel van 
Taizé. Het sfeervolle kerkje draagt bij 
aan het vinden van een moment van 
rust. Op basis van de brief uit Taizé is 
door de werkgroep Taizé Nuenen een 
thema voor de vesper gekozen. Aan-
vang is 19.30 uur. Voorafgaand aan de 
vesper is er meditatieve pianomuziek, 
vanaf 19.15 uur. Iedereen is van harte 
welkom in deze dienst, waarin een-
voud en verstilling centraal staat.

Anna zoekt vrijwilligers
Dagelijks zet een vast team van vrijwilligers zich in om medewerkers te 
ondersteunen en patiënten en cliënten extra aandacht te geven. Op dit 
moment is St. Anna Zorggroep op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor het 
St. Anna Ziekenhuis, de vier woonzorgcentra en het hospice van Ananz. 
Daarvoor organiseren ze op donderdag 26 februari een informatiemarkt in 
’t Kruispunt in de Slachthuisstraat 22 in Geldrop.

In ’t Kruispunt presenteren van 14.00 
tot 16.00 uur verschillende afdelingen 
zich en kunnen geïnteresseerden het 
aanbod van vrijwilligersfuncties bekij-
ken. Daarnaast kunnen ze kennis ma-
ken met een aantal huidige vrijwilli-
gers van de St. Anna Zorggroep. Ook 
zijn er zogenaamde speeddates geor-
ganiseerd, om er in een persoonlijk 
gesprek snel achter te komen of een 
functie bij je past. Aanmelden voor de 
informatiemarkt is niet nodig.

Online aanbod
Om alvast een goed beeld te krijgen van 
het aanbod, kunnen geïnteresseerden 
een kijkje nemen op www.annawerkt.
nl/vrijwilligers. Hier staat een uitge-
breid overzicht van de vrijwilligers-
functies binnen de St. Anna Zorggroep.

De dagen   
gaan zo snel
De dagen gaan zo snel,
dat weten we allemaal wel.
We hebben het allemaal even druk,
en we vergeten wel eens ons geluk.

Je hoort van alles op TV,
en de krant doet daar ook aan mee.
Er is veel onrust op dees aard,
we denken is het leven nog wel de moei-
te waard.

Ons landje is maar klein,
maar er leven is toch heel fijn.
Vooral in Brabant is het goed wonen,
ondanks vluchtelingen en allochtonen.

Zij werden uit hun land verjaagd,
en hebben er niet om gevraagd.
Daarom laten wij proberen,
met alle mensen te verkeren.

Ook de mensen die eenzaam zijn,
en onze zieken met veel pijn.
Een vriendelijk woord of gebaar,
is voor hen allen heel veel waard.

Elma Saris-Gevers

Kienen in Lieshout
De Katholieke Vrouwenvereniging Lies-
hout houdt op 27 februari een kien-
avond in het Dorpshuis aan de Groten-
hof in Lieshout. Er is een jackpot en er 
zijn mooie prijzen te winnen. De avond 
begint om 20.00 uur en de zaal gaat 
open om 19.00 uur. Iedereen is welkom.
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Voetbal Wielersport

Zwemmen

VOETBAL

RKGSV GERWEN
Zaterdag 28 februari
Vet. RKGSV - Vet. Wodan  ............ 15.00
Zondag 1 maart
RKGSV 1 - Unitas’59 1  .................. 14.30
RKGSV 2 - PSV 2  ........................... 11.00
Nuenen 7 - RKGSV 3  ..................... 10.00
RPC 6 - RKGSV 4  ........................... 10.00
RKGSV VR 1 - Pusphaira VR 2 .... 11.00

EMK
Zaterdag 28 februari
Braakhuizen VE 3 - EMK VE 1  .... 15.00
Zondag 1 maart
FC Eindhoven AV 1 - EMK 1  ....... 14.30
RPC 3 - EMK 2  ............................... 11.00
EMK 3 - Nuenen 5  ......................... 11.00
Geldrop 5 - EMK 4  ......................... 10.30
EMK 5 - Bladella 4  ......................... 11.00
SBC 6 - EMK 6  ................................ 12.00
EMK 7 - Woenselse Boys 4  ........... 13.00
EMK 8 - Nuenen 9   ........................ 11.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 28 februari
Vet.Nederwetten - Gestel  ............. 16.30
Zondag 1 maart
Nederwetten 1 - Vessem 1  ............ 14.30
Unitas 7 - Nederwetten 2  ............. 11.00
Nederwetten 3 - Brabantia 12  ...... 10.00
Nederwetten 4  .................................... vrij
Audacia Da1 - Nederwetten Da1  11.00
Unitas Da2 - Nederwetten Da2  ... 10.00

RKSV NUENEN
Zondag 1 maart 2015
Nuenen 1 - Nemelaer 1  ................. 14.30
Halsteren 2 - Nuenen 2  ................. 11.30
SBC 3 - Nuenen 3  ........................... 12.00
Nuenen 4 - Brabantia 3  ................. 12.00
EMK 3 - Nuenen 5  ......................... 11.00
Wodan 5 - Nuenen 6 ...................... 12.00
Nuenen 7 - RKGSV 3  ..................... 10.00
EMK 8 - Nuenen 9  ......................... 11.00
Braakhuizen 6 - Nuenen 10  .......... 13.00
FC Eindh. AV VR1 - Nuenen VR1  14.30
Haarsteeg VR2 - Nuenen VR2  ..... 10.00
Nuenen VR3 - EFC VR1  ............... 10.00

KORFBAL
NKV
Zondag 1 maart 2015
Keepfit 1 - NKV1  ............................ 14.30
SDO 3 - NKV2  ................................ 10.30

P R O G R A M M ATSV LONGA - RKSV Nuenen 1 - 7
RKSV Nuenen heeft in Tilburg gedaan wat het moest doen. Hekkensluiter 
LONGA, dat in zwaar weer verkeert, werd met ruime cijfers aan de kant 
gezet. Vanaf het begin had Nuenen een groot veldoverwicht. 

Tuldania - Nederwetten 1 - 1
 
Nederwetten had in de eerste helft het meeste balbezit maar Tuldania was 
gevaarlijker. De speelstijl van de mannen uit Esbeek is om de linies dicht 
bij elkaar te houden, de tegenstander het spel te laten maken en op de 
counter te loeren om toe te slaan. 

Alle hens aan dek voor het LONGA doel. (foto: John van den Elsen).

En zo gebeurde het ook. Een tweetal 
kansen voor Tuldania die op die ma-
nier tot stand kwamen waren echter 
niet doeltreffend. Na 30 minuten was 
het echter toch raak toen een strakke 
voorzet van rechts bekwaam werd 
binnengeschoten door Joost van den 
Biggelaar 1-0. 
In de eerste helft kon Nederwetten 
daar maar één serieuze kans tegen-
overzetten via Pieter Donkers. Zijn 
schot werd gekeerd door doelman 
Rob van den Biggelaar.
Vanaf het begin van de tweede helft 
zette Nederwetten Tuldania zwaar 
onder druk. Drie kansen op rij voor 
Giel van Korven en pogingen van 

Toon van Rooij en Niek Evers gingen 
net over of net langs. Aanval na aanval 
volgde op het doel van Tuldania maar 
zonder resultaat. 10 minuten voor tijd 
kwam Nederwetten toch op de ver-
diende gelijkmaker. Een vrije trap van 
Niek Evers werd niet goed verwerkt 
door keeper van den Biggelaar en de 
attent reagerende Erik Foolen was er 
als de ‘kiepen’ bij (verwijzing naar de 
eerste plaats in de carnavalsoptocht 
van Nederwetten door de selectie 
voor Prins Peer de kieper) om de bal 
binnen te tikken. 1-1. Al met al toch 
een resultaat voor beide ploegen om 
tevreden mee te zijn. Volgende week 
de thuiswedstrijd tegen Vessem.

Het werd pas na 30 minuten in cijfers 
uitgedrukt. Coen Jansen gaf een prima 
pass door het hart van de defensie. De 
voluit sprintende Mart van de Gevel 
maakte vrij voor de LONGA doelman 
Manello Donders geen fout, 0-1. Nog 
voor rust belanden twee pogingen van 
de bezoekers tegen het aluminium. 
Luuk Tielemans (vrije trap) en Mart 
van de Gevel waren de pechvogels.
In de tweede helft hetzelfde scenario 
waarbij Noel Jansen en Frank Kup-
pens de kansen niet in doelpunten uit-
drukten. Bij een van de schaarse te-
genstoten wist Jamie Pennings na 53 
minuten de gelijkmaker te scoren. 
Lang hebben de Tilburgers niet kun-
nen genieten van de gelijkmaker. Di-
rect vanaf de aftrap wist Noël Jansen 
een voorzet van Randy Thenu prima 
binnen te knikken, 1-2. Het verzet van 

de thuisclub was hiermee definitief 
gebroken. De Groen-Witten waren 
heer en meester en voerden de score 
met korte tussenpozen op. Eerst was 
het aanvoerder Coen Jansen die 
tweemaal de trekker overhaalde en de 
1-3 en 1-4 voor zijn rekening nam. 
Luuk Tielemans, die eerder een vrije 
trap op de binnenkant van de paal zag 
uiteenspatten, wist met de buitenkant 
van zijn sterke linkervoet de stand 
naar 1-5 te tillen. Vervolgens krulde 
Mark Werts een vrije trap fraai in het 
doel waarmee het 1-6 werd. In de ex-
tra tijd bracht Mart van de Gevel met 
zijn tweede, de eindstand op 1-7. De 
uitslag was geenszins geflatteerd 
hoewel Nuenen niet het spelpeil bena-
derde zoals tegen Halsteren. Komende 
zondag staat de thuis wedstrijd tegen 
Nemelaer op het programma. 

Gezellig wielercafé 
Het 60 jarig bestaan van supportersclub De Lieshoutse Wielrenners is 
zaterdagavond gevierd met een gezellig wielercafé. Wielerspeaker Rien van 
Horik ging in gesprek met Piet Damen, Piet Kessels en Alie Zijlmans. Het 
werden boeiende gesprekken, waarbij men vooral terug ging in de jaren vijf-
tig en zestig. Ook het dames wielrennen werd goed verwoord door Alie Zijl-
mans. De aanwezigen luisterde geboeid.

Vijf uit vijf voor Chris Verhoeven
Bij de landelijke jaargangwedstrijden in Leiden heeft Chris Verhoeven van 
Z&PV Nuenen een bijzondere prestatie geleverd. In de strijd tussen de 18 
snelste zwemmers van Nederland uit zijn leeftijd wist hij op 5 afstanden 
even zoveel keer het podium te halen. Tweemaal zilver en driemaal brons 
was de buit na 2 dagen zwemmen.

Voorafgaand aan het wielercafé werd 
de 60e jaarvergadering gehouden. In 
recordtijd (18 minuten) gingen de 11 
agendapunten onder de voorzitters-
hamer door. De supportersclub heeft 
het goed voor mekaar. Een persoon is 
van het begin lid van de Lieshoutse 
supportersclub, die tot 1969 ‘Suppor-
tersclub Piet Damen’ heette. Cor van 
Alphen werd gehuldigd voor zijn dia-
manten jubileum. Hij ontving een glas 
in lood van het embleem van de sup-
portersclub. Er werden ook vijf robij-
nen jubilarissen gehuldigd, Marcel 
Versteegden, Ine van Berlo, Nelly Ver-
steegden, Arnaud van de Kam en Ma-
ria van den Hoogenhoff ontvingen de 

bloemen en het herinneringsschild 
behorende bij het 40 jarig lidmaat-
schap. Zes leden zijn in 2015 25 jaren 
lid en zij kregen het zilveren herinne-
ringsbord. Deze zes zijn Ria Gruyters, 
Mariëlle Schepers, Mark Raaijmakers, 
Harm Steegs, Gerard Slegers en Ad 
Sleenhoff.
Rien van Horik sloot de avond af met 
een met foto’s gelardeerde quiz, die 
werd gewonnen door Marco Sche-
pers. Al bij al een leuke avond. 
Het echte jubileumevenement is op 
zondag 7 juni 2015, wanneer het Ne-
derlands Kampioenschap op de weg 
voor de jeugd in Lieshout gehouden 
word.

Staand v.l.n.r. Cor van Alphen, Ria Gruyters, Maria van den Hoogenhoff, Nelly 
Versteegden, Jos Raaijmakers (voor zoon Mark) en Mariëlle Schepers. Gehurkt: 
Ad Sleenhoff, Marcel Versteegden, Theo van Berlo (voor vrouw Ine), Arnoud van 
de Kam en Harm Steegs.

Ieder jaar strijden de snelste minioren 
van Nederland tegen elkaar bij de jaar-
gangwedstrijden en dit jaar mocht 
Chris (2004) op zaterdag aan de 100m 
rugslag en 100m vrijeslag en op zon-
dag aan de 100m wisselslag, 100m 
schoolslag en 50m vrijeslag deelne-
men. Op de 100m rugslag wist hij zijn 
eigen toptijd met een paar tienden te 
verbeteren en pakte daarmee direct 
zijn eerste bronzen medaille. Op de 
100m vrijeslag kwam hij daarna tot 
zijn 2e tijd ooit, eveneens goed voor 
de bronzen plak.
Zondags ging hij verder waar hij zater-
dag mee was begonnen, door op de 
100m wisselslag, wederom met een 

mooi PR, zijn 3e bronzen prijs te win-
nen. Het mooiste bewaarde hij echter 
tot het laatst, want zowel op de 100m 
schoolslag en 50m vrijeslag mocht hij 
een trede hoger op het erepodium 
plaats nemen. Daarbij was vooral de 
50m vrijeslag enorm spannend. Op 
zaterdag verloor hij de strijd om zilver 
en brons op de 100m vrijeslag nog op 
0.01 seconde, op de halve afstand was 
het verschil nog kleiner. Zo klein dat 
de jury er aan te pas moest komen om 
te bepalen dat Chris eerder had aange-
tikt dan Luuk van Rooij van PSV. Bei-
de zwemmers kregen 31.02 als eind-
tijd, maar Chris het zilver en Luuk het 
brons.

Chris in actie op de vrijeslag

€ 25.000,- voor de clubkas

Wie zijn de 
Clubhelden  
in de gemeente 
Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten?
Sportverenigingen kunnen niet be-
staan zonder vrijwilligers. Om deze 
vrijwilligers in het zonnetje te zetten 
organiseert het AD in samenwerking 
met De Lotto de ‘Verkiezing Clubhel-
den van de amateursport’. Iedereen 
kan nu zijn of haar clubheld nomine-
ren via ad.nl/clubheld. Wint een club-
held uit de gemeente Nuenen, Ger-
wen, Nederwetten ook de landelijke 
titel dan levert dat € 25.000,- op voor 
de clubkas van de betreffende sport-
vereniging. En ook de winnende club-
helden ontvangen mooie prijzen, dus 
doe mee en nomineer nu zelf een 
clubheld. De verkiezing wordt georga-
niseerd in iedere gemeente van Ne-
derland. Zonder de energie, passie en 
liefde van vrijwilligers zouden al deze 
sporten niet kunnen bestaan.

Nuenen VR1 - Someren VR1 2 - 1 
Afgelopen zondag stond voor de Nuenense vrouwen de wedstrijd tegen 
Someren op het programma. Eerder dit seizoen eindigde de wedstrijd in 
Someren in een 1-2 zege voor de groen-witten. 

Nuenen kende een prima voorberei-
ding op het tweede deel van het sei-
zoen. Het kon prima trainen en vol-
doende wedstrijden spelen. Er werd 
gespeeld tegen 1e klasser Nooit Ge-
dacht  (1-1), 2e klasser Baronie (4-1 
winst), 1e klasser Bavel (3-2 winst) en 
topklasser Fortuna Sittard (2-1 winst). 
Natuurlijk telt hierin vooral de manier 
van spelen al geeft het behalen van 
winstpartijen, met name die tegen 
Fortuna Sittard, veel vertrouwen. Dat 
vertrouwen was voor de carnaval in 
de met 1-4 verloren wedstrijd tegen 
SC Woezik niet terug te zien. Was er 
in die wedstrijd sprake van een totale 
off day, dus een verdiende nederlaag, 
zondag zag het er heel anders uit. 
Het wist dat het gat met deze directe  
concurrent vandaag dan op 7 punten 
zou komen. Het initiatief was voor 
Nuenen. Someren loerde met 2 aanval-
lers op de counter. Daar kwam het nau-
welijks van al was Eggers via een diago-
naal schot nog het dichtst bij een treffer. 
Nuenen werd in dit eerste bedrijf een 
aantal malen gevaarlijk. Een strafschop 
was op z’n plaats geweest maar de ver-
der prima leidende scheidsrechter San-
ders zag de overtreding over het hoofd. 
De goal viel echter aan de andere kant. 

Neilen ging opzichtig in de fout. Ban-
kers kende geen genade en liet Boere-
ma in de 36e minuut kansloos 0-1. Een 
flinke domper voor de groen witten. 
Toch herpakte het team zich snel. Het 
ging verder daar waar het gebleven was, 
aanvallen, en  dat resulteerde al snel in 
de 1-1. Van der Hulst mocht van 22 me-
ter aanleggen voor een vrije trap. Het 
harde schot was Stultiëns te machtig. 
Ze liet de bal los. Jochems was er als de 
kippen bij af te ronden. 1-1. De wil was 
er zeker alleen de echte overtuiging 
ontbrak aan Nuenense kant.
De tweede helft was in zijn geheel voor 
Nuenen. De druk op het doel van So-
meren nam toe. Het wisselde vervol-
gens tactisch. Van Stiphout kwam voor 
Neilen en Regli loste voorin een kwar-
tier voor tijd Janssen af.  Een extra aan-
vallende impuls die goed uitpakte. 
Nuenen kwam via de flanken een aan-
tal malen goed door en ook middenvel-
der Meijer zocht geregeld diepte. Van 
Stiphout kopte  rakelings langs en ook 
een scrimmage viel niet voor een groen 
witte speelster. De verdiende treffer 
viel uiteindelijk in de 82e minuut. Het 
centrale verdedigingsblok van Some-
ren taxeerde een bal van Jochems niet 
goed. Via Verheijen en een Somerens 

been kwam Vervoort volledig vrij die 
plotseling een niet te missen kans kreeg 
omdat keepster Stultiëns uit positie 
was. Vervoort verzilverde de geboden 
mogelijkheid en zette de 2-1 op het 
bord. Nuenen kwam vervolgens niet 
meer in de problemen. Een overtuigen-
de tweede helft. Eindstand dus 2-1. 
Nuenen VR1 gaat zondag naar koplo-
per FC Eindhoven. Het team uit Eind-
hoven dat gebruik maakt van speel-
sters van PSV/FC Eindhoven en zich 
in de winterstop versterkte met speel-
sters uit België heeft een voorsprong 
van 5 punten op de naaste concurren-
ten.  Voor Nuenen VR1 zeker heel las-
tig, maar niet onmogelijk, om een 
goed resultaat te halen. Aftrap in 
Eindhoven is 14.30 uur.



Jansen Auto B.V. 
Nuenen, De Pinckart 10, 040-2831284

APK écht voor een
vaste lage prijs

Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft

Onze APK is echt ‘all inclusive’. Wij rekenen geen extra kosten voor afmelding of een emissietest. 

De APK keuring staat los van het onderhoud van uw Toyota. Er worden geen andere werkzaamheden 

verricht en dus ook geen extra kosten gemaakt, tenzij uw auto niet aan de keuringseisen blijkt te 

voldoen. In dat geval vragen wij altijd eerst uw toestemming om de reparatie uit te mogen voeren.

Waar u uw Toyota ook gekocht heeft

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

Algemeen Fysiotherapie
Oedeem & Oncologie

Steunkousen
Tape Technieken

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

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

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

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! 

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

Rond de Linde

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

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders!
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