
W E E K D I E N S T E N
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 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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W70 Wethouder Jansen bagatelliseert 
de zorgen van bewonersvereniging 

Het Puyven over levensgevaarlijk fietsen-
kruispunt Oude Kerkdijk/Meierijlaan: 

“We hebben natuurlijk niet overal 
meteen geld voor”.

Nuenens
Belang

HUIS ZOEKEN?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Start van berkenkap Vallestap
Door Gerrit van Ginkel

Vorige week donderdag is begonnen met de kap van de berken aan de Val-
lestap. Omdat het broedseizoen begint op 15 maart is besloten het nu te 
doen en de motie in uitvoering te brengen die eerder door de raad is aange-
nomen. Er is gedoseerd gekapt om de straat toch nog een groen aanzien te 
geven.

Mevrouw Corry Thouars, voorzitter 
van het Actiecomité Vallestap, was vol 
lof over de inzet van wethouder Jansen 
die volgens haar zijn belofte was nage-
komen.
In januari 2018 gaat men verder in de 
hele wijk met het nieuwe bomenbe-
leidsplan in de hand. De voorzitter 
daarover: “Dit is een eerste stap in de 
goede richting. We vechten voor 43 
personen met aandoeningen aan de 
luchtwegen. Drie jaar geleden haalden 

we 176 handtekeningen van bewoners 
uit de Vallestap die de berken wilden 
kappen. Helaas zijn die handtekenin-
gen op het Gemeentehuis achterge-
bleven en nu onvindbaar.
Er is overleg geweest over nieuwe aan-
plant en daaruit komen wwwsoorten 
naar voren die acceptabel zijn bevon-
den door onze bewoners. Het is echter 
nog onduidelijk hoeveel geld beschik-
baar is voor de totale renovatie van de 
wijk Vallestap”.
Mevrouw Corry de Thouars vindt dat 
na het uitdunnen van het berkenbe-
stand in de Vallestap de sierwaarde van 
de straat al vooruit is gegaan,
 
Een bewoner van nummer 62 die het 
kappen gadesloeg, vertelde: “Ik was 
voor kappen, maar ben blij dat ze wel 
wat bomen hebben laten staan. An-
ders verandert het hele straatbeeld. 
Toen onze zoon hier nog woonde had, 
hij echt wel last van allergische reac-
ties. Nu woont hij ergens anders in 
Nuenen, waar geen berken in de buurt 
staan en heeft hij nergens last meer 
van," aldus een bewoner.

Wonen langs het klapperspoor 

Het werk van de wijkraad 
Eeneind nader belicht
Door Caroline van Nes

n de schitterend verbouwde en gezellige boerderij van voorzitter Igor 
Paulussen, is een deel van de wijkraad Eeneind, Petro van den Bos en Piet 
van de Laar, aan de keukentafel aangeschoven. Na de eerste slok koffie 
wordt er meteen vol vuur gepraat over trillingen, scheuren en het klap-

perspoor van Eeneind. Meteen een van de speerpunten waar de wijkraad 
zich intensief mee bezighoudt: het spoor. Naast het spoor spelen er zaken 
als het snelfietspad van Eindhoven naar Helmond, mobiliteitsplan Geldrop-
A 270-Nuenen en het evenemententerrein op Landgoed Gulbergen.

De oorspronkelijke wijkraad van Een-
eind is als overlegorgaan opgericht in 
1978, vertelt Piet, maar na drie jaar 
zijn ze aangesteld als wijkraad. “Er is 
eind jaren zeventig heel veel veran-
derd. Men begon aan industrie te 
denken en de eerste gedachte was om 
een weg te bouwen over het Eeneind, 
over de huizen van de Oude Dijk en 
over het spoor heen. Er woonden toen 
jonge mensen aan de Stationsweg en 
die voorzagen dat het helemaal fout 
zou gaan met Eeneind. Met een paar 
anderen samen is het toen eigenlijk 
begonnen, men werd zich meer poli-
tiek bewust. Er gebeurt ook altijd wel 
wat hier.” Igor vult aan: “We zijn ad-
viesorgaan van Burgemeester en Wet-
houders (B&W) en zij kunnen ervoor 
kiezen om onze gevraagde en onge-
vraagde adviezen te gebruiken bij de 
besluitvorming.”

Zwartboek
Een van de bekendste problemen die 
op het Eeneind speelt, is de overlast 
van het spoor. Igor: “Het probleem is, 
dat op het moment dat er iets op het 
spoor gebeurt, er meteen twee spoor-
wegovergangen dicht zijn. En omdat er 
bij de Collse Hoefdijk gescheiden rijba-
nen zijn, kun je er daar niet overheen 
rijden. Alle auto’s komen dan dus over 
het Eeneind zelf, om hier, tussen de ge-
sloten spoorbomen door, over het 
spoor te gaan. Dat gebeurt regelmatig, 
soms wel meerdere keren per maand, 
dan is er een wisselstoring of ergens 
een stuk verder staat een trein stil.”
Daarnaast is er een geluidswal geko-
men, waarvoor de sloot is dicht ge-
gooid en dat geeft nou juist veel proble-
men, omdat de diepe sloot de trillingen 
nog wat dempte. Nu ontstaan er 
scheurtjes in de huizen die direct aan 

het spoor liggen. Ook is er nog steeds 
geluidsoverlast van de zware extra goe-
derentreinen, die vooral ’s nachts rij-
den. Petro vertelt: “We hebben een 
zwartboek gemaakt van de problemen 
die de aanwonenden aan het spoor on-
dervinden, compleet met foto’s. Dit is 
door de gemeente aangeboden aan 
ProRail.” Er worden momenteel metin-
gen gedaan van de trillingen, dus er 
lijkt iets te gaan gebeuren.

Snelfietspad
Actueel op dit moment is het snelfiets-
pad Helmond-Eindhoven. Piet: “Men 
wil een snelfietspad maken, waar fiet-
sers in een zo kort mogelijke rechte lijn, 
zonder onderbrekingen, van station 
Helmond naar station Eindhoven kun-
nen gaan. Het komt langs het spoor, vol 
over het Eeneind.” Petro: “We hebben 
op zich niks tegen het snelfietspad. 
Waar we iets op tegen hebben, is dat je 
de drukke Collse Hoefdijk moet passe-
ren. Je moet daar binnen enkele secon-
den kunnen oversteken. Samen met 
Veilig Verkeer Nuenen en de Fietsers-
bond is er naar gekeken, ze zijn gaan 

Van links naar rechts staand: Wim van Zantvoort, Marcel Sloots, Joan Ummels, Steven 
van Raalte, Piet van de Laar (penningmeester). Van links naar rechts zittend: Roelof 
Janssen, Igor Paulussen (voorzitter), Petro van den Bos (secretaris)

klokken en leden van de wijkraad heb-
ben daar zelf ook gezeten”, zegt hij. 
“Toen bleek dat je in de spits soms wel 
tien minuten moet stilstaan”, gaat Piet 
verder. “En dat is juist het gevaarlijke, 
want wat gaan mensen dan doen? Die 
zien een gaatje en denken: nou kan het 
wel en dat is natuurlijk levensgevaarlijk. 
Dus dan heeft het snelfietspad geen en-
kele waarde.” Igor: “De oplossing zou 
zijn dat er een tunnel komt. Maar wij 
willen geen tunnel voor de fiets, maar 
een tunnel voor het autoverkeer. Want 
als er dan een calamiteit is op het spoor, 
dan kan alles gewoon doorrijden. Daar 
hebben we een advies aan B&W voor 
geschreven en daar zijn we nu continu 
mee bezig, om dat onder de aandacht te 
brengen. Eigenlijk komt het er op neer 
dat alles rondom het spoor, altijd actu-
eel is hier op het Eeneind.”
Piet besluit: “Ik heb een mat voor mijn 
deur liggen, die door de trillingen ver-
schuift, ik moet hem elke dag weer ver-
leggen. Als je wilt weten waar we het 
over hebben: ik heb een filmpje op You-
Tube gezet, kijk maar bij ‘klapperspoor 
Eeneind’, dan kun je het zelf zien.”

Met uw donaties financiert het Reu-
mafonds onderzoeken die de oorzaak 
van reuma kunnen achterhalen en 
verbeteringen in de behandeling kun-
nen realiseren. Uw bijdrage is van 
groot belang, want het Reumafonds is 
afhankelijk van giften van particulie-
ren en bedrijven. Als u meehelpt, helpt 
u het leven van 2 miljoen Nederlan-
ders te verbeteren.

Onzichtbare ziekte
Reuma is een verzamelnaam voor 
ruim 100 aandoeningen aan gewrich-
ten, spieren en pezen. Elke dag krijgen 
700 mensen de diagnose reuma. In to-
taal kampen 2 miljoen Nederlanders 
met een vorm van reuma, zoals artro-

se, reumatoïde artritis of jeugdreuma. 
Dat is 1 op de 9 Nederlanders. Daar-
mee is reuma de meest voorkomende 
chronische ziekte in Nederland. De 
kenmerken van reuma zijn vaak on-
zichtbaar, maar de impact van de ziek-
te is groot. Tweederde (69%) van reu-
mapatiënten wordt dagelijks beperkt 
in zijn dagelijkse activiteiten door 
pijn, vermoeidheid of verminderde 
mobiliteit.
 
Steun van iedere Nederlander no-
dig. Mocht u de collectant missen 
dit jaar dan is uw gift ook zeer wel-
kom op bankrekeningnr: NL86 
RABO 0123040000, Amsterdam. 
Zie verder op www.reumafonds.nl 

Herman en Gerry 
van Keulen-Gudden 
50 jaar getrouwd
Op vrijdag 10 maart vieren onze ou-
ders het heugelijke feit dat ze 50 jaar 
geleden in het huwelijksbootje zijn ge-
stapt. Wij willen Herman en Gerry 
van harte feliciteren met deze gouden 
bruiloft en samen nog heel veel geluk-
kige en gezonde jaren toewensen!!

Mark, Jeannette, Tessa en Thomas
Edwin, Myriam, Maxime, Rens, 

Ghilaine en Yori

Collecteweek                             in  
Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Het Reumafonds houdt binnenkort de jaarlijkse landelijke collecte. In de week 
van 13 t/m 18 maart 2017 komen ruim 57.000 vrijwilligers in actie om door 
heel Nederland geld op te halen voor de bestrijding van reuma.



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 
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.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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GEMEENTELIJKE AANSLAGEN   
NUENEN 2017
Gewoonlijk ontvangt u uw gemeentelijke aanslagbiljet eind februa-
ri. Dit jaar ontvangt u die eind maart. Op deze aanslag staat (indien 
voor u van toepassing) vermeld:
•	 de	WOZ-beschikking	met	de	WOZ-waarde	van	het	object;
•	 het	bedrag	voor	de	Onroerende	zaakbelasting;
•	 het	bedrag	voor	het	Vastrecht	2017	afvalstoffenheffing;
•	 het	bedrag	voor	de	Reclamebelasting.	

De	rioolheffing	blijft	u	zoals	gewoonlijk	aan	Brabant	Water	betalen.

Op	de	achterzijde	van	het	aanslagbiljet	en	op	de	bijsluiter	vindt	u	
nadere	informatie	over	de	verschillende	belastingsoorten,	de	beta-
ling,	de	kwijtschelding	en	de	mogelijkheden	hoe	en	bij	wie	u	bezwaar	
tegen	deze	aanslag	kunt	maken.	Ook	staat	vermeld	waar	u	inlich-
tingen	kunt	verkrijgen	indien	u	nog	vragen	heeft.	

VERGUNNINGEN     
PERIODE 27-02-2017 EN 03-03-2017
In	het	digitale	gemeenteblad	(www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten	gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Papenvoortse	Heide	5B	 Brandveilig	gebruik	van	de	blokhut	 
Willemstraat	2	 Uitbreiden	van	de	woning	 
Van	Veldekestraat	4	 Uitbreiden	van	de	woning	 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Gulberg	10	 Oprichten	van	een	bedrijfspand	  
Soeterbeekseweg	4	 Realiseren	van	een	aanbouw	  

Dit	is	een	kennisgeving	en	geen	officiële	publicatie.	Het	digitale	ge-
meenteblad (www.overheid.nl)	is	de	officiële	publicatie.
Abonneer	je	op	de	e-mailservice	of	download	de	app	om	berichten	
digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
In	het	digitale	gemeenteblad	(www.overheid.nl) zijn de volgende 
bekendmakingen	gepubliceerd:

Datum Locatie Omschrijving
02-03-2017	 Nuenen	Centrum	 Ontwerpbestemmingsplan	‘Nuenen	
	 	 	 Centrum,	1e	herziening	2017’	  
02-03-2017	 Nieuwe	Dijk	4	 Wijzigingsplan	‘Nieuwe	Dijk	4’	
	 	 	 vergroten	agrarisch	bouwblok	  

Dit	is	een	kennisgeving	en	geen	officiële	publicatie.	Het	digitale	ge-
meenteblad (www.overheid.nl)	is	de	officiële	publicatie.	
Abonneer	je	op	de	e-mailservice	of	download	de	app	om	berichten	
digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.

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	vol-
gende 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	man-
telzorg?	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,	 dinsdagavond	
19.00-21.00	en	vrijdag	08.30-12.30	uur.

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
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•

•
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•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

AFVALWEETJE

Heeft u grote stukken karton of veel papier om 
weg te gooien? Dat kunt u gratis kwijt bij de 24 uur 
brenghoek op de milieustraat. 

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

ALCOHOLVRIJ FEESTEN IN DE TIENERTENT 
Het feest is weer voorbij. De organisatie van de Tienertent kan terug 
kijken	op	een	zeer	succesvol	carnaval.	 Ieder	 jaar	wordt	er	op	het	
Vincent	van	Goghplein	een	enorme	tent	geplaatst	waar	1500	jon-
geren,	in	de	leeftijd	van	12	t/m	17	jaar,	4	dagen	lang	carnaval	kunnen	
vieren.	Dit	allemaal	zonder	alcohol.	

Zero tolerance 
Ook	dit	jaar	hanteerde	de	organisatie	van	de	Tienertent	een	zero	
tolerance	beleid:	zo	is	het	verboden	om	de	Tienertent	te	bezoeken	
onder	invloed	van	alcohol	en	wordt	er	in	de	tent	zelf	ook	geen	alco-
hol	geschonken.	Voorafgaand	aan	het	carnaval	is	dan	ook	duidelijk	
gecommuniceerd	door	de	organisatie	en	de	gemeente	dat	er	geen	
alcohol	wordt	getolereerd.	

Positief verrast 
Om	de	jongeren	te	controleren	werden	er	aan	de	deur	weer	steek-
proefsgewijs	blaastesten	uitgevoerd.	Waar	er	vorig	jaar	nog	tiental-
len	jongeren	werden	aangetroffen	met	alcohol,	was	er	dit	jaar	nog	
maar	een	enkeling	die	 toch	probeerde	binnen	 te	komen	met	een	
kleine	hoeveelheid	alcohol	op.	Ten	opzichte	van	carnaval	2016	is	dit	
een erg positieve verandering waar de organisatie dan ook trots op 
mag	zijn!	Op	naar	een	succesvolle	33e	editie!		

INLOOPAVOND VERGUNNINGHOUDERS 
15 maart in 'De Koppel' Nederwetten 
16 maart in 'D'n Heuvel' Gerwen

Op	woensdag	15	maart	is	er	in	'De	
Koppel'	 in	 Nederwetten	 en	 op	
donderdag	16	maart	in	'D'n	Heu-
vel'	 in	 Gerwen,	 een	 inloopavond	
van	 17.00	 tot	 21.00	 uur	 over	 de	
huisvesting	en	inburgering	van	de	
81	(prognose)	aan	Nuenen	toege-
wezen	vergunninghouders	(=	vluchte-
ling	 die	 een	 verblijfsvergunning	 heeft	
gekregen). Op dit moment wordt in overleg 
met	woningcorporaties,	dorpsraden	en	bewonersverenigingen	gekeken	
naar	geschikte	plaatsen	waar	deze	nieuwe	Nuenenaren	zouden	kun-
nen	gaan	wonen.	Ook	uw	voorkeuren	en	suggesties	horen	wij	graag!

Met	maatschappelijke	organisaties	wordt	de	inburgering	voorbereid	
om	er	voor	te	zorgen	dat	deze	mensen	zich	hier	thuis	voelen	en	een	
bijdrage	aan	de	Nuenense	samenleving	kunnen	leveren.	Op	de	in-
loopavond kunt u al uw vragen stellen en u eventueel opgeven om 
als	vrijwilliger	een	actieve	bijdrage	te	leveren	aan	de	inburgering	van	
de	nieuwe	Nuenenaren.

Elke inwoner van de gemeente Nuenen mag meedenken en meepra-
ten! Kom op 15 maart naar 'De Koppel' of op 16 maart naar 'D'n 
Heuvel' om te praten over waar deze mensen kunnen worden ge-
huisvest en hoe zij het beste kunnen inburgeren! 

U BENT VAN HARTE WELKOM!

De Inloopavonden zijn in overleg met de dorpsraad georganiseerd.

Op www.nuenen.nl staat	relevante	informatie	over	hoe	inwoners	
worden	betrokken	bij	huisvesting	én	inburgering,	aanmelden	voor	
de	nieuwsbrief	(binnenkort	beschikbaar),	informatie	over	vergun-
ninghouders,	waar	u	met	vragen	terecht	kunt	enz.	enz.

LANDELIJKE OPSCHOONDAG 25 MAART

Is	je	bezem	al	afgestoft?	Zaterdag	25	maart	is	het	tijd	voor	de	Lan-
delijke	Opschoondag.	Dat	betekent	dat	in	heel	Nederland	buren,	
gemeenten,	scholen	en	bedrijven	samen	aan	de	slag	gaan	om	hun	
buurt	een	stukje	schoner	te	maken.	Daar	doe	jij	toch	ook	aan	mee?	
Kijk op: www.nederlandschoon.nl

COLLECTE
Volgende	week	wordt	van	12	maart	tot	en	met	18	maart	gecollec-
teerd	door	Reumafonds.

BEKENDMAKEN EN KENNISGEVEN 
VOORTAAN VIA WWW.OVERHEID.NL
De gemeenteberichten gaan veranderen
Vanaf	1	maart	2017	gaat	de	gemeente	Nuenen	helemaal	over	op	elek-
tronisch	bekendmaken	en	kennisgeven.	De	ontwerpbesluiten,	aanvra-
gen en meldingen komen voortaan digitaal op www.overheid.nl

Voordelen
Dit	heeft	veel	voordelen.	Alles	staat	duidelijk	op	één	plaats.	Er	is	een	
duidelijke	 zoekfunctie.	 U	 kunt	 zich	 op	 overuwbuurt.overheid.nl 
aanmelden	voor	een	emailservice	zodat	u	automatisch	een	email	
krijgen	over	een	kennisgeving	of	melding	 in	uw	buurt.	En	u	kunt	
direct	de	achterliggende	wet-	en	regelgeving	raadplegen.

Nieuwsberichten
De plaatselijke weekbladen blijven nog wel de vertrouwde media 
voor	de	gemeentelijke	nieuwsberichten.	Gedurende	een	gewennings-
periode	van	zes	maanden	vullen	we	de	nieuwsberichten	aan	met	een	
beknopt	overzicht	van	de	kennisgevingen	en	bekendmakingen.	

Extra service
Wanneer	u	geen	toegang	tot	internet	heeft,	kunt	u	telefonisch	via	
(040)	2631631	bij	het	KCC	van	de	gemeente	Nuenen	te	allen	tijde	
een	afschrift	opvragen	van	de	kennisgevingen	en	bekendmakingen.	
Deze	extra	service	bieden	we	graag.

JAARPROGRAMMA    
OPSPORINGSAMBTENAREN
Nuenen	controleert	op	het	thema	plakken	en	kladden
Wij	hebben	een	jaarprogramma	opgesteld	waarin	op	thematische	
wijze	aandachtspunten	voor	onze	opsporingsambtenaren	(boa’s)	
zijn	benoemd.	In	de	komende	weken	letten	we	extra	op	het	thema	
plakken en kladden. Op de naleving van andere regels wordt ui-
teraard ook toegezien. 

In	onze	gemeente	is	het	verboden	om	de	volgende	plaatsen	te	(laten)	
beplakken,	bekladden	of	bekrassen:
•	 op	een	openbare	plaats;
•	 op	een	 roerende	of	onroerende	 zaak	 indien	dit	 vanaf	de	weg	

zichtbaar	is.
Op	verschillende	plaatsen	binnen	de	gemeente	zijn	speciale	aan-
plakborden	geplaatst,	waarop	u	bekendmakingen	en	meningsuitin-
gen kunt plakken. Deze borden zijn overigens niet bedoeld voor 
reclame-uitingen.	Het	plakken	en	dergelijke	van	reclame-uitingen	is	
in	beginsel	binnen	de	hele	gemeente	verboden.		

Regelgeving
Wij	vragen	u	vriendelijk	om	rekening	te	houden	met	deze	regelgeving.	
Overtredingen	die	door	onze	boa’s	worden	geconstateerd,	kunnen	
leiden tot een boete. Als de overtreding op meer plaatsen is begaan 
(bijvoorbeeld	het	plakken	van	posters)	kunnen	wij	handhavend	op-
treden,	mogelijk	door	toepassing	van	bestuursdwang.	De	regelgeving	
over	plakken	en	kladden	is	vastgelegd	in	artikel	2:42	van	de	Alge-
mene	Plaatselijke	Verordening	(APV).	U	kunt	de	APV	vinden	via	www.
overheid.nl

Hebt u nog vragen of wilt u iets melden?
Als	u	vragen	hebt	over	dit	artikel	of	als	u	iets	wilt	melden,	dan	kunt	
u	contact	opnemen	met	ons	Klantcontactcentrum	via	het	num-
mer	(040)	2	631	631.	U	kunt	uw	melding	ook	altijd	kwijt	op	www.
nuenen.nl 



 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

BANDENHOTEL NUENEN
Zomer | winter | 4 seizoenen | bedrijfswagen | Caravan | Camper

Uitlijnen | Balanceren

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

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

Iedere week andere achtergrond
3 versies: Fruit, Brood en Vlees

KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

             

Acties week 10 : geldig maandag 6 t/m zaterdag 11 maart 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Kloosterbrood
Meergranen brood
2x halve € 1,95 heel € 189_____________________________________________________

Appel-kruimelvlaai
Half € 5,50
 heel € 895_____________________________________________________

Eierkoeken
Uit eigen bakkerij 
 4+2 GRATIS _____________________________________________________

NIEUW! 
Bitterkoekjes & 
Weesper moppen € 250_____________________________________________________

Brownie taartje 

  € 595

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Verzin een naam voor onze nieuwe special!
En win een jaar lang GRATIS specials!!!

Godfried de Vocht De Echte Bakker
Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

2 Rookworsten ..........5,50
Bij 100 gr. Gebraden Rosbief 
100 gr.  Bouillon salade ............ gratis
Muiderslotje
100 gram  ................................................2,25
Special 
zonder naam
100 gram  ................................................1,65
Kip burgers 4 halen, 
Uit eigen keuken  ...........................3 betalen
Mexicaanse vleesrol
per stuk  ..................................................2,10

weekaanbiedingen 
donderdag 9 t/m woensdag 15 maart

Soepgroenten panklaar  
 250 gram 0,99
Spinazie panklaar          
pan klaar   per zak 1,79
Granaatappel   

per stuk 0,99
Blauwe druiven    

1/2 kilo 1,79
Courgette salade    

 250 gram 1,79
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

NIEUW!!!

Kwaliteit maakt het verschil!

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

IJssalon Italia
gaat zaterdag 11 maart

weer open!
Op vertoon van deze advertentie-bon 

ontvangt u op zaterdag 11 maart 2017 
van 14.00 - 16.00 uur 

GRATIS*

HANDIJS
*1 Bon per persoon

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

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Hartevelt 
Jonge Jenever 1lt. €9,99 
Estaro Caribbean Rum 
Wit en Bruin 0,7lt. €10,75 

Disaronno  
Lim. Edition     1lt. €21,50 

Cointreau 
Triple Sec    0,7lt. €19,95 

Monte Mayor 
Tempranillo/Blanco 

6 halen 4 betalen  €25,00 
Acties geldig van 9 t/m 30 maart  

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

wijk Nuenen West
(± 60 kranten) 

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

PER DIRECT

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op 

www.ronddelinde.nl 



www.kik-textilien.nl
Een fi liaal in uw buurt vindt u op www.kik-textilien.nl
Voor de nieuwsbrief: gewoon klikken en op de hoogte blijven!

Alleen zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten voorbehouden.
KiK Textilien und Non-Food B.V. • Nassauplein 30 • 2585 EC Den Haag (Hoofdkantoor NL)

Vind ons op: www.facebook.com/kik.nederland

MEER 
VOORJAARS- EN 
PAASDECORATIE 

VINDT U IN DE 
ACTUELE FOLDER 

EN IN ONZE 
FILIALEN

Deco 
paashaasjes

Verandadaken - Terrasschermen – Rolluiken – Screens - Markiezen 
Horsystemen

D.L.C. ZONWERING     SPEGELT 102    5674 CD NUENEN    040-2857790    Openingstijden di t/m vr 9.00–17.00uur (of op afspraak)
 

BTW-‐AANBIEDING	  	  bij	  	  D.L.C.	  ZONWERING	  
tot	  en	  met	  15	  maart	  2017	  

geen	  BTW	  op	  verandadak	  Comfort+	  
Ook	  op	  de	  tegelijk	  met	  de	  veranda	  aangekochte	  producten	  wordt	  de	  aanbieding	  toegepast	  

Al	  de	  	  	  	  
	  
	  	  

www.dlczonwering.nl	  /	  info@dlczonwering.nl	  
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en 
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

© 2017 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.”

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

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

Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Zwevend naar het stembureau...
Pak de macht. Zonder angst hand in hand kunnen lopen. Samen vooruit. Dat 
staat te lezen op de aanplakborden met affiches van politieke partijen. Her 
en der in onze gemeente trekken die borden de aandacht. 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

De verkiezingen voor de Tweede Ka-
mer zijn woensdag 15 maart. In de ge-
meente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten worden 15 stembureaus 
ingericht, waar de stemgerechtigden 
tussen half acht ’s morgens en negen 
uur ’s avonds met het rode potlood 
een witte stip mogen inkleuren. Als in 
ons land alle stemmen geteld zijn rol-
len er de namen uit van 150 landge-
noten die als volksvertegenwoordi-
gers in acties komen in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. Die 150 
Tweede Kamerleden kiezen daarna 
een nieuw kabinet.
Er is nogal wat keuze. In onze kies-
kring staan niet minder dan 897 kan-
didaten op de lijsten van in totaal 26 
partijen. Om je keuze te bepalen kun 
je bijvoorbeeld een lijstje maken van 
partijen die wel eens in aanmerking 
kunnen komen voor jouw stem. Of 
een lijstje van partijen die jouw stem 

niet krijgen. Dit is geen stemadvies, 
meer een handig hulpmiddel. Wat te 
denken van partijen die luisteren naar 
de volgende namen: Niet Stemmers, 
GeenPeil of Piratenpartij? Of NIEUWE 
WEGEN, De Burger Beweging en Voor-
Nederland. Nogmaals, ik geef geen 
stemadvies. Wel moedig ik iedereen 
aan om naar het stembureau te gaan 
op woensdag 15 maart. Ook al bent u 
nu nog een zwevende kiezer….
Je stem uitbrengen op de partij die de 
meeste van jouw opvattingen deelt 
ligt meer voor de hand. Ga er maar 
even voor zitten. Spit de partijpro-
gramma’s goed door. Of beperk je tot 
het invullen van de Stemwijzer. De re-
sultaten van de Stemwijzer maken je 
in ieder geval ook iets wijzer….
Bij de vorige Kamerverkiezingen bleef 
zo’n 25% thuis. Een op de vier stemge-
rechtigden ging niet naar het stem-
hokje. En nu, nog ruim een week te 
gaan voor de verkiezingen, blijkt uit 
peilingen dat driekwart nog zweeft. 
Peilingen zeggen niet alles….
Welke partij wordt de grootste? Hoe-
veel zetels halen de zittende partijen 
zoals CDA, PVV, D66, SP, VVD, PvdA, 
SGP of Groen Links?
Voor de zwevende kiezers kunnen de 
debatten op radio en tv nog wel iets 
gaan opleveren. Wat wil partij A, wie 
wil met wie in zee en waar sta jij ach-
ter? Woensdag 15 maart weet jij wie 
jouw stem krijgt. Zwevend naar het 
stemhokje, want jouw stem telt.  

Carnaval 2017, een feest om 
nooit meer te vergeten!
De carnavalsrook is inmiddels opgetrokken, maar toch zijn we nog steeds 
enorm aan het nagenieten van een supergave carnaval! Trots en vereerd dat 
wij als eerste vrouwelijke prinsentrio de kar hebben mogen trekken dit jaar. 
We hebben gezien hoe hard er achter de schermen wordt gewerkt om al die 
fantastische activiteiten voor en tijdens de carnaval in ons eigen Dwèrsklip-
pelgat te organiseren. Hulde en dankbaarheid aan de vele vrijwilligers van 
C.V. de Dwèrsklippels, die er een onvergetelijke carnaval van hebben 
gemaakt. 

HURDUT alweer 
het meest ludiek
De Nuenense bloaskapel ‘Hurdut’ 
komt ieder jaar opnieuw graag naar 
het Concours Ludique wat als aftrap 
van het carnaval in de Tent op het van 
Goghplein plaatsvindt. Dit jaar was 
het thema sprookjes zodat de muzi-
kanten besloten om als Sneeuwwitje 
met de zeven dwergen naar het con-
cours te komen. Tom Vrijaldenhoven 
was een niet te versmaden Sneeuwwit-
je en de overige muzikanten waren als 
dwerg ook niet mis.
De jury was dan ook van mening dat 
Hurdut deze fel begeerde wisseltrofee 
opnieuw in ontvangst mocht nemen, 
net als de vijf jaren daarvoor. Het is 
zelfs zo dat van de twaalf keer dat deze 
trofee is uitgereikt Hurdut deze acht 
keer in ontvangst mocht nemen. De 
jury weet het nu ook niet meer en kon 
niet veel meer uitbrengen dat Hurdut 
de trofee nu wel mag houden!
Wil je meer weten over deze gezellige 
kapel, neem dan contact op met ons 
via de voorzitter Joost Balder: j.bal-
der@cfq.nl. Hurdut speelt graag tij-
dens carnaval en houdt nu lekker even 
rust. In het najaar beginnen ze weer 
met repeteren. Wil je je aansluiten bij 
Hurdut, graag, want, zoals bijna iedere 
kapel, kan Hurdut ook nog wel wat on-
dersteuning gebruiken. Hurdut maakt 
graag een leuk stukje muziek, maar de 
gezelligheid van het samen musiceren, 
speelt de hoofdrol, wat ook blijkt uit de 
vele malen dat de wisseltrofee voor ‘lu-
dieke act’ is gewonnen.

Een van de zeven dwergen

De Winnaars van    
Onze Meter Smaakt Beter 2017
Wat zo’n zes jaar geleden begon als een leuke en ludieke nieuwe invulling 
voor de maandagmiddag met de carnaval, is ondertussen uitgegroeid tot 
een mooie en gezellige carnavalstraditie. Het principe is het zo eenvoudig 
als het klinkt; Een Meter Smaakt Beter

Kom met een zelf gemaakte meter op 
deze middag naar het café en laat hem 
vullen met het heerlijke blond schui-
mende bier. Er is maar één regel, de 
‘meter’ moet plaats bieden voor 11 gla-
zen de rest van de creatieve invulling is 
aan een ieder.
Ook afgelopen carnavalsmaandag gin-
gen er weer mooie en originele meters 
over de bar in Café Ons Dorp om ge-
vuld te worden. Er wordt dan ook elk 
jaar door vele groepen hard gewerkt 
om een eigen pronkstuk te maken. Dit 
jaar bestond de jury uit niemand min-
der dan de welbekende Plaatjesmaker, 
Bart Verkuijlen. Met zijn camera in de 
hand heeft hij alles weer vast weten te 
leggen en de mooiste/origineelste me-
ter uitgekozen.
Geen makkelijke keuze want naast 
technische hoogstandjes zaten er dit 
jaar weer ludieke exemplaren tussen, 

sommige met een knipoog naar het 
nieuws zoals ‘Meter Pies Voor Ons Pa-
tries’ maar ook kwam er een zeilboot 
en een voetbalspel voorbij en van een 
club uit Gerwen luidde het motto op 
de meter ‘Nie Lulle, Glaze Vulle’. Mu-
ziekkapel Vierkant Rond had zelfs een 
hele statafel gemaakt met verlichting.

De eervolle vermelding was dit jaar 
voor de getimmerde doodskist met de 
leus ‘Liever Te Dik In De Kist Dan Een 
Meter Smaakt Beter Gemist’. Compleet 
de deksel erop en 11 glazen bier erin 
ging hij over het publiek, uiteraard heb-
ben we hier wel over een schaalmodel.
Maar er kan maar één de winnaar zijn 
en ook dit jaar hadden ze weer hard 
gewerkt met dit fantastisch resultaat. 
Creatief, origineel en ook technisch 
weer op en top gemaakt.
Namens Café Ons Dorp via deze weg 
nogmaals van harte gefeliciteerd voor 
Niels en Kjeld onder de noemer ‘Het 
Drankorgel’.

Nieuwsgierig naar meer foto’s van de-
ze gezellige middag?
www.facebook.com/PlaatjesMaker-
Nuenen
Met dank aan Bart Verkuijlen LAVFo-
tografie / PlaatjesMaker

Lezing ‘Financieel Fit’    
door Eef van Opdorp
Onder de titel ‘Financieel Fit’ organiseren vier zelfstandig ondernemers in 
Geldrop, Heeze en Nuenen samen met Rabobank Dommelstreek op dinsdag 
28 maart een lezing over financieel gezond blijven bij ingrijpende verande-
ringen in de levensloop, zoals echtscheiding, verlies van baan, etc. en het 
voorkomen van diepe financiële crisissituaties. De lezing wordt gegeven 
door Eef van Opdorp, financieel expert, bekend van tv-programma ‘Uitstel 
van executie’.

Samen Vitaal

Uit het onderzoek dat Rabobank Dom-
melstreek in 2015 liet uitvoeren naar 
de vitaliteit van deze regio op vier the-
ma’s (economie, wonen, welzijn & zorg 
en leefbaarheid & duurzaamheid) 
bleek dat een deel van de inwoners in 
Geldrop, Heeze-Leende en Nuenen 
moeite heeft om rond te komen. Bij 
ouderen staat ‘geen financiële zorgen 
hebben’ op de tweede plaats als crite-
rium voor vitaliteit. De vier onderne-
mers waren betrokken bij de brain-
stormsessies die de bank organiseerde 
onder het motto ‘Samen Vitaal’, nadat 
het onderzoek was afgerond. In een 
van die sessies hebben twee onderne-
mers het idee om iets aan financiële 
zelfredzaamheid in de regio te doen 
opgepakt, samen met de manager 
MKB van Rabobank Dommelstreek. 
Later hebben zich twee ondernemers 
aangesloten en is een project team ge-
start met het uitwerken van een plan, 
daarbij ondersteund door de bank.

Lezing Eef 
Als eerste stap vindt een lezing plaats 
van de enthousiaste uit Rosmalen af-
komstige spreker, schrijver, financieel 
trainer en tv-bekendheid Eef van Op-
dorp. Ze gaat op geheel eigen wijze 
met humor en interactie de inwoners 
uit Geldrop, Heeze-Leende en Nuenen 
inzicht geven hoe je bij onverwachte 
veranderingen en tegenslagen, met 
grote financiële problemen tot gevolg, 
je geldzaken op de rit kunt krijgen en 

houden om erger te voorkomen. Zor-
gen en spanningen over geld kunnen je 
hele leven beïnvloeden en een ver-
nauwde blik en slapeloze nachten ver-
oorzaken. Eef geeft praktische oplos-
singen en tips voor het vergroten van 
financiële vaardigheden, zoals budget-
teren en het aanleren van andere be-
stedings- en gedragspatronen. Kort-
om, ze geeft stof tot nadenken, reikt 
nieuwe kennis aan en biedt een frisse 
blik op financiën. Doe daar uw voor-
deel mee!
De lezing vindt plaats op dinsdag 28 
maart van 20.00 tot 21.30 uur in het 
Ontmoetingscentrum van Rabobank 
Dommelstreek, Laan der Vier Heem-
kinderen 7 in Geldrop. Vanaf 19.30 uur 
is er ontvangst met koffie en thee. 
Aanmelden voor de lezing is noodza-
kelijk en kan via de website: https://
events.rabobank.com/dommelstreek/
financieelfit

Informatie over het totale programma 
van Samen Vitaal is te vinden op: 
www.startsamenvitaal.nu

Na maandenlange voorbereiding, re-
cepties, pronkzittingen en andere acti-
viteiten is het jammer genoeg dan in-
eens echt voorbij. Moe maar voldaan: 
het was het meer dan waard! Wij heb-
ben alle drie zo ontzettend genoten 
van het enthousiasme en plezier van 
alle carnavalsvierders en vrijwilligers. 
Het was best spannend of Nuenen 
klaar was voor een vrouwelijke 
kartrekker, maar de vele positieve re-

acties en complimenten die wij hebben 
ontvangen, laten het tegendeel zien. 
Dat heeft ons alleen nog maar trotser 
gemaakt!  Samen met onze buurdor-
pen hebben we er een GEWELDIG 
carnavalsfeest van kunnen maken. 
Maar dat was het nooit geweest zon-
der jullie, alle mensen uit Nuenen en 
de mensen die naar Nuenen zijn geko-
men om dit feest met ons te vieren. 
Carnaval 2017 was een feest van ver-

broedering en veel plezier.  Het waren 
onvergetelijke dagen! Mede namens 
mijn hofdames Sana en Scripta dui-
zend maal dank aan iedereen die het 
samen met ons recht heeft gehouden! 
De Plaatjes Maker Nuenen, Bart Ver-
kuijlen heeft fantastisch mooie foto's 
gemaakt. Te bewonderen en na te be-
stellen via zijn Facebook pagina. En op 
onze eigen pagina kunnen jullie ook 
nagenieten van alles wat wij hebben 
meegemaakt. 
Nogmaals bedankt en Hou ut ook na 
de carnaval RECHT! 

Met carnavaleske groet Vrouwe Jura, 
en hofdames Sana en Scripta

Ere wie ere toekomt....
Het carnavalesk darttoernooi in café de 
Stam in Gerwen heeft twee winnaars 
opgeleverd. Bij de niet-wedstrijddar-
ters won het team Rondje van de Stam. 
Een foto van dit team werd vorige week 
gepubliceerd, echter als onderschrift: 
dit zijn de winnaars bij de wedstrijddar-
ters. Verkeerd bijschrift bij de betref-
fende foto. Met als motto: Ere wie ere 
toekomt, hier de foto van de blije win-
naars bij de wedstrijddarters: het team 
DFJB met darters van Goesting.

Bart in de Knop: 
Harry Hendriks
Ze hebben al zolang overal samen in 
allerlei combinaties gespeeld, beiden 
waren zo’n vijftien jaar de vaste bege-
leiders van Gerard van Maasakkers, 
maar zelden waren ze als duo te horen. 
Daar komt nu verandering in. Op 19 
maart is Harry te gast bij Bart in de 
Knop. Harry Hendriks is een fenome-
nale begeleider, maar blijkt als front-
man over een flexibele stem en een 
veelzijdig repertoire te beschikken. 
Zijn veelgeroemde 'One Trick Pony' 
Paul Simon tribute én de Harry Con-
nick opvolger 'One Fine Thing' zullen 
ongetwijfeld voorbij komen. Echt iets 
voor een ontspannende zondagmid-
dag in de Knop. Na afloop van het con-
cert wordt er een heerlijk diner geser-
veerd. U kunt hiervoor reserveren. De 
toegang tot het optreden is gratis. 

Bart de Win: toetsen, zang. Harry 
Hendriks: gitaar, zang.
Bart in de Knop, 19 maart 2017 16.00 
uur, ‘t Rozenknopje, Hoogstraat 59 
Eindhoven.



 PUZZELHOEKWeek 10

Kruiswoord

Horizontaal: 1 adellijke titel 6 kaartenboek 11 gevouwen boekje 12 frisheid 
14 plant 16 tennisterm 18 paling 19 heimelijk 22 aanwijzend vnw. 
23 vangwerktuig 25 in opdracht 26 ondernemingsraad 27 insect 28 kweken 
30 pl. in Japan 32 Chinese munt 33 anno domini 35 tropische hagedis 38 babysit 
42 telwoord 44 lichamelijke opvoeding 45 inhoudsmaat 46 vlek 48 cilinder 
49 vogel 52 Europeaan 53 ergens anders 55 pl. in Gelderland 57 eindstreep 
59 dringend 60 bede 61 optocht.

Verticaal: 1 danskunst 2 arbeidstijdverkorting 3 tocht 4 redevoering 
5 de onbekende 6 aankomend 7 stierenvechter 8 grondsoort 9 zangstem 
10 opnameruimte 11 onbehaard 13 pl. in Amerika 14 rijstdrank 15 usus externus 
17 bladader 20 elektrisch geladen deeltje 21 varkenshok 24 strijdgewoel 
27 myth. figuur 29 tongstreling 31 hoofddeksel 34 naarling 35 van kracht 
36 categorie 37 eveneens 38 oktober (afk.) 39 schoft 40 zwemvogel 
41 gedorste halmen 43 roofdier 47 verharde huid 49 voederbak 50 ex cathedra 
51 dus 54 een zekere 56 honingdrank 58 hoogduits 59 United States.

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

I C M R E C L A M E B G G

N A A M T O O R N E R G O

T I R A S U S A O X I D E

I S N E P K O S E D

E Z N O N V L A H I

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

E E A R R L O R

U K E L E L E G E Z E G D E

R E D E E E E N E V

A B M I V E N E S E

N E R T S E P E F A L E N

U D E N S T A N D M E T Z

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

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

Oplossingen wk 9
F N E N N A P S P I M V

D E I B E G L O O P P E

P L E L I N Z E T T S T

C O N S E N S U S O A K

I M O P T G G E C B W W

E N P L L T E R I O T A

S A M R D A A I E R A B

K A P E R N S A P E F U

I R M M N I A P R S P G

E G E I A G X R A T R G

N N S S R N E S T R E Y

B L O E M G T N E S I E

P I M P E L PA A R S

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.

AFMONTEREN
BAKEN
BALJUW
DEENS
EREGAST
ERKER
ESKIMO
FILMAANBOD
GOEDMOEDIG
HOEVE
IMMER
KERMEN
KIENEN
LELIEBLANK
LIMIET
LOEIHARD
MANIAK
MIXER
OEDEEM
ONGEL
PANEL
RADSLAG
RANZIG
RAYON
REPRESSIEF
ROUWDIENST
SALIE

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij Drukkerij Messerschmidt
Winnaar:

Sudoku 4 5 7 2
1 6 9

6
2 6 5 8

1 5
7 4 6

5
9 6 2 7
7 8 9 1

week 8, Dhr./Mw. A. van Rooij, Nuenen.

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Hoffelijk wonen 
      in Nederwetten

(gemeente Nuenen)

Verscholen in het prachtige dal waarin de Dommel vrij meandert, ligt tussen 
Son en Nuenen op een steenworp afstand van Eindhoven, het prachtige 
dorpse Nederwetten. Eén van de meest pittoreske dorpen die Brabant rijk is. 
Hoe klein ook, Nederwetten is een erg actief dorp dat altijd in beweging is en 
op slechts 5 minuten afstand van Eindhoven ligt. 
 
De globale indeling van de woning is als volgt: 
Hal voorzien van garderobe, toilet en toegang tot de inpandige berging met 
opstelling CV-ketel en aansluiting wasapparatuur. Royale living met fraai 
zicht op de omgeving, open keuken met mogelijkheden voor bijvoorbeeld een 
kookeiland. Aangrenzend aan de open keuken is de study. De keuken en study 
bieden direct toegang tot het overdekte terras met buitenhaard. Op de eerste 
verdieping zijn 3 slaapkamers gerealiseerd, waarvan 1 met balkon. Tevens 
bevindt zich hier een separate toiletruimte, een kast en een comfortabele 
badkamer met ruimte voor ligbad, dubbele wastafel en inloopdouche. 

| Totale inhoud: ± 667 m³| Woonoppervlakte: ± 153 m² | Carport: ± 18 m² 
| Overdekt terras met buitenhaard: ± 23 m² 

Willem van de Laarhof 8 te Nederwetten
Koopprijs € 478.350,- v.o.n.
Onder moderne architectuur getekend, nieuw te realiseren vrijstaand woonhuis met carport, 
terrasoverkapping, study, woonkamer met open keuken en 3 slaapkamers. De woning is gelegen aan de 
rand van het kerkdorp Nederwetten, op slechts enkele minuten van Eindhoven en is gesitueerd op een 
perceel van 427 m². Door zijn vrije ligging aan de overzijde, ervaart u de rust en ruimte en geniet u van 
de natuur als buur.

Verkoopinformatie: Van Santvoort Makelaars |  Berg 2-4 Nuenen 
T  040-2833708  | E  info@nuenen.vansantvoort.nl | W  www.vansantvoort.nl

Te koop: Nieuw te bouwen 
vrijstaand woonhuis

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL
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Nuenens Belang deelt zorgen van 
bewonersvereniging Het Puyven
Onlangs werd door de Nuenense afdeling Veilig Verkeer Nederland (VVN) en 
Fietsersbond Nuenen aan de gemeente een rapportage aangeboden over 
een groot aantal onveilige plaatsen voor fietsers in Nuenen. Daarin kwamen 
o.a. aan de orde tal van onveilige situaties voor fietsers in Nuenen-Zuid, in 
Nederwetten, het Nuenense centrum in en bij de wegsplitsing rond de oude 
lindeboom.

Nuenens raadslid Ralf M.M. Stultiëns     
verkiesbaar voor Tweede Kamerzetel

Inwoners Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten en Eeneind moeten 
stem krijgen bij herindelingen
‘In Den Haag mogen ze nu eindelijk wel eens wat meer oog en oor hebben voor 
de belangen op lokaal niveau’, zegt Ralf Stultiëns (39) uit Nuenen. Dat is reden 
waarom hij zich kandidaat heeft gesteld voor de Tweede Kamer verkiezingen. 
Stultiëns staat op plaats 3 van de verkiezingslijst van Lokaal in de Kamer.

De meeste ongelukken gebeuren door 
valpartijen. Soms doen zich die over-
dag voor in het centrum in de Park-
straat door ladende en lossende 
vrachtwagens waardoor er op de rij-
baan weinig ruimte overblijft voor fiet-
sers. Oplossing zou kunnen zijn door 
laden en lossen voortaan in de vroege 
ochtenduren te laten plaatsvinden.
Het gros van de valpartijen ontstaat 
echter door onoverzichtelijke situaties 
zoals dichte begroeiing, te steile drem-
pels, onduidelijke voorsorteervakken 
op het wegdek, etc.
Bij afstand de onveiligste fietskruising 
is de kruising van de Lyndakkers met 
de Oude Kerkdijk in de wijk Het Puy-
ven. Voor fietsers levensgevaarlijk. Het 
Platform Nuenen-Zuid en de bewo-
nersvereniging Het Puyven hebben 
daar bij het eerste overleg met de ge-
meente daar al opgewezen. Er zouden 
gepaste maatregelen genomen wor-
den. Dat is inmiddels al weer een tijdje 
geleden. Van alle beloften is tot heden 
niets terecht gekomen. Nuenens Be-
lang deelt de zorgen van de bewoners 
van het Puyven. Laat de verkeerswet-
houder maar eens een telling uitvoe-
ren hoeveel fietsers per etmaal daar de 
oversteek wagen en nog maar niet te 
spreken over voetgangers.

W70 verkeerswethouder Jansen baga-
telliseert intussen de levensgevaarlijke 
situatie van de fietskruising Lyndak-
kers/Meierijlaan/Oude Kerkdijk/Hoge 
Brake door te stellen: “We hebben na-
tuurlijk niet overal meteen geld voor. 
Maar dit is wel reden om nog eens naar 
zo’n situatie als aan de Lyndakkers te 
kijken.”
Nee wethouder: u moet niet nog eens 
maar naar de situatie kijken, maar on-
middellijk in actie komen.
De gemeente heeft wel geld om de mil-
joenen aan exploitatieverliezen van 
Het Klooster vanaf 1998 tot heden te 
dekken of de twee miljoen verlies voor 
de gemeente uit aan-en verkoop tus-
sen 2010 en 2015 van het bekende ga-
ragebedrijf uit Gerwen en niets voor 
de levensgevaarlijke situatie van de 
fietskruising in Nuenen-Zuid aan de 
Lyndakkers/Oude Kerkdijk. Onaccep-
tabel en een schande.

Jacques Leemans, 
voorzitter Nuenens Belang. 

 
 

Lokaal in de Kamer is een initiatief van 
een groot aantal provinciale en lokale 
politieke partijen in Nederland. Zij 
hebben zich ten doel gesteld om het 
geluid van lokale partijen ook door te 
laten klinken in de Tweede Kamer. 
Want het is hard nodig om de lokale 
belangen nadrukkelijker onder de aan-
dacht te brengen in Den Haag. Er zijn 
talloze onderwerpen die volgens Lo-
kaal in de Kamer tot nu toe onvoldoen-
de aandacht krijgen in en van de lande-
lijke politiek.
Stultiëns beschikt over veel politieke 
ervaring. Hij is sinds 1999 politiek ac-
tief voor W70 in zijn woonplaats Nue-
nen en zit sinds 2006 in de gemeente-
raad van Nuenen. W70 is de oudste en 
grootste politieke groepering in Nue-
nen c.a. Verder behoorde hij in 2014 tot 
de 12 beste raadsleden van Nederland. 
‘Beste Raadslid van Nederland’ was een 
verkiezing van de Volkskrant, Pauw en 
Witteman en campagnebureau BKB.
De Nuenense politicus heeft een aan-
tal onderwerpen waar hij zich extra 
voor wil inzetten, indien hij op 15 
maart wordt gekozen voor de Tweede 
Kamer. “De provincie Noord-Brabant 
is in onze regio al geruime tijd op oor-
logspad waar het fusie- en herinde-
lingstrajecten betreft. Men kiest er 
voor om democratische legitimering 
in dit soort trajecten te omzeilen. Ik 
ben van mening, dat inwoners een be-
langrijke stem hebben in dergelijke 
trajecten, en dat de eerstvolgende ge-
meenteraadsverkiezingen dus een 
mooi moment zijn om een ‘referen-
dum’ over zo’n zwaarwegend onder-
werp te houden”, aldus Stultiëns. Hij 
vervolgt: “Daarnaast ben ik ook van 
mening dat het Rijk beter moet naden-

ken alvorens het (opnieuw) taken over 
de schutting van gemeenten smijt. Ze-
ker als daar ook nog eens aanzienlijke 
financiële kortingen mee zijn gemoeid. 
Bezint eer ge begint.”
Meer informatie: ralf.stultiens@lo-
kaalindekamer.nl, www.lokaalindeka-
mer.nl, www.facebook.com/lokaalin-
dekamer.nl, www.twitter.com/lokaal-
indekamer

Kansen zien ………
CDA ! 
Weet u al wat u woensdag aanstaan-
de gaat stemmen of bent u nog zoe-
kende? Kijk dan eens goed naar de 
plannen en kandidaten van het 
CDA. Realistische plannen om van 
Nederland een nog beter land te 
maken. En naast plannen ook goede 
kandidaten die deze plannen kun-
nen omzetten in regeringsbeleid. En 
die goede kandidaten zetten zich 
ook in voor lokale vraagstukken, 
voor onderwerpen die er hier in 
Nuenen toe doen. Want immers, 
veel van wat we in Nuenen willen 
kan alleen gerealiseerd worden met 
steun (en geld) uit Den Haag. 

Huisvesting van vergunninghouders
In Nuenen moeten in 2017 zeventig 
vergunninghouders een plek vinden. 
Woningbouwverenigingen vragen we 
om creatief bestaande gebouwen snel 
geschikt te maken voor volwaardige 
bewoning. Het gemeentebestuur om 
ook zelf projecten te ontwikkelen. 
Maar, zonder steun en geld uit Den 
Haag gaat het niet lukken.

Mobiliteit 
In Nuenen staat de mobiliteit onder 
druk. We willen verlost worden van de 
dagelijks duizenden auto’s door het 
dorp. Verdere realisering van De Ruit 
zou een oplossing zijn. Met de onont-
beerlijke steun van Den Haag kan een 
doortastend lokaal bestuur dit voor el-
kaar krijgen.

Gemeentelijke herindeling. 
Voor Nuenen moet het doel zijn groot 
kunnen denken en handelen voor echt 
regionale zaken als infrastructuur, wo-
ningbouw, industrie en milieu. En te-
gelijkertijd ook lokaal acteren voor za-
ken die de burger direct betreft zoals 
WMO, groenvoorziening, veiligheid. 
Dat kan alleen vormgegeven worden 
met hulp van Den Haag. 

Daarom is het voor Nuenen van be-
lang dat er mensen in de tweede Ka-
mer komen die de regionale problema-
tiek kunnen vertalen in Haags beleid. 
Het CDA heeft die mensen. Het CDA-
Nuenen c.a. steunt Erik Ronnes uit 
Boxmeer als kandidaat voor de Twee-
de Kamer. Lijst 2 nummer 17. Stem 
Erik Ronnes, stem op 15 maart CDA. 

Huisvesting en inburgeren 
nieuwe Nuenenaren
De Dorpsraad Gerwen vraagt uw aandacht voor het onderwerp Huisvesting 
en inburgering vergunninghouders en nodigt u uit voor de inloopavond op 
donderdag 16 maart in SSCA D’n Heuvel, Heuvel 11 te Gerwen vanaf 17.00 
tot 21.00 uur.

Zoals in vrijwel alle Nederlandse ge-
meenten, komen er ook vluchtelingen 
met een verblijfsvergunning naar Nue-
nen. Het gaat om 81 (prognose) ver-
gunninghouders die in 2017 moeten 
worden gehuisvest. Omdat er in Nue-
nen maar weinig sociale huurwonin-
gen zijn, wordt er zowel naar panden 
gezocht die geschikt gemaakt kunnen 
worden én naar locaties waar snel tij-
delijke woningen kunnen worden ge-
plaatst. De gemeente onderzoekt de 
mogelijkheden (samen met woning-
corporaties) en wil alle bewoners daar-
bij betrekken.

Bij het zoeken zijn drie dingen erg be-
langrijk:
de huisvesting van 81 zgn. 'vergun-
ninghouders' mag niet ten koste gaan 
van Nuenenaren op de wachtlijst;
het kiezen van de locaties gebeurt 
open en eerlijk - inwoners en gemeen-
te doen dat samen;
het gaat om méér dan alleen een dak 
boven het hoofd; inburgering van de 
nieuwe Nuenenaren is het doel op lan-
gere termijn.

Na de Inloopavonden in maart worden 
alle reacties en suggesties bij elkaar ge-
voegd. Er wordt vervolgens een realis-
tische lijst opgesteld van geschikte lo-
caties en mogelijkheden om vergun-
ninghouders te huisvesten. Het streven 
is om een uitgewerkt plan over huis-
vesting én inburgering op 6 juli aan de 
gemeenteraad voor te leggen. Waarna 
bij goedkeuring, wordt overgegaan tot 
uitvoering.

Huisvesting
De gemeente zoekt geschikte locaties 
waar deze 81 mensen kunnen wonen. 
Nuenen heeft maar weinig sociale 
huurwoningen. Het verloop is boven-
dien laag. De kans is daarom groot dat 
tijdelijke huisvesting gerealiseerd zal 
moeten worden om snel aan de plotse-
ling toegenomen behoefte tegemoet te 
kunnen komen. Om er voor te zorgen 
dat deze extra behoefte aan sociale 
huurwoningen niet ten koste gaat van 
Nuenenaren die al op de wachtlijst van 
een woningcorporatie staan, wordt de 
totale woningvoorraad vergroot. Het 
streven is om de extra woonruimte 50-
50 te verdelen over 'oude' en 'nieuwe' 
Nuenenaren.

Er wordt nu gezocht naar mogelijkhe-
den om de woningvoorraad te vergro-

ten. Zowel naar leegstaande (kantoor-)
gebouwen als naar locaties waar tijde-
lijke nieuwbouw mogelijk zou zijn. 
Permanente nieuwbouw kost te veel 
tijd om deze nieuwkomers al in 2017 te 
kunnen huisvesten.
Er is met dorps- en wijkraden over ge-
sproken. Er zijn inloopavonden om 
voorkeuren en ideeën van inwoners te 
horen wat geschikte locaties en/of mo-
gelijkheden zijn. Alle tips worden ver-
zameld en getoetst aan een aantal cri-
teria. Samen met een actieplan over 
inburgering spreekt de gemeenteraad 
zich hier op 6 juli over uit.

Voor de goede orde: er ligt nog niets 
vast! Iedereen kan meedenken en mee-
praten over waar extra woonruimte 
kan komen en suggesties doen over in-
burgering.

Communicatie
De gemeente zal actuele informatie ge-
ven op deze website, de gemeentepagi-
na in Rond de Linde en de Nuenense 
Krant, Facebook-pagina 'Gemeente 
Nuenen' en (binnenkort beschikbaar) 
een elektronische nieuwsbrief.

Inloopavonden
Tijdens de Inloopavond kunt u vragen 
stellen en u desgewenst opgeven om 
als vrijwilliger een actieve bijdrage te 
leveren aan de inburgering van de 
nieuwe Nuenenaren. Er zijn kraampjes 
met informatie over mogelijke loca-
ties, over inburgering en het te volgen 
proces. U kunt zelf bepalen hoe laat u 
komt. Gedurende de hele Inloopavond 
zijn wethouder, medewerkers van ge-
meente, woningcorporaties en maat-
schappelijke organisaties aanwezig om 
vragen te beantwoorden en uitleg te 
geven.

Wilt u actief meehelpen dat nieuwe 
Nuenenaren zich snel thuis voelen en 
mee gaan doen?
Op dit moment wordt gewerkt aan hoe 
de inburgering het beste kan worden 
georganiseerd. Daarin gaan diverse 
professionele als vrijwilligersorganisa-
ties een rol spelen. Als u of uw organisa-
tie een bijdrage wilt leveren of als u nog 
vragen heeft, geef u naam en contactge-
gevens door via e-mail naar: inburge-
ringvergunninghouders@nuenen.nl of 
bel de gemeente Nuenen: 040-2631631

www.coa.nl 
www.rijksoverheid.nl/asielbeleid

Repair Café Laarbeek
Op 15-03-2017 organiseert RCL weer 
een middag waar men terecht kan 
met defecte huishoudelijke materia-
len, kleding, kleine meubels en fiet-
sen. Repair café vindt plaats in het 
Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout 
van 13.30 uur tot 16.00 uur. Info 06-
58842046.

Lezing over   
het raadselachtige 
leven van vogels 
Op donderdagavond 16 maart zal er weer 
een boeiende lezing plaatsvinden bij het 
IVN Laarbeek. Deze keer zal het gaan 
over het raadselachtige leven van vogels. 
De lezing zal worden gegeven door Lou 
Megens, schrijver van enige bekende boe-
ken over vogels. Op deze avond zullen 
vele vragen worden beantwoord met on-
dersteunend fotomateriaal en instructief 
filmmateriaal. Zijn vogels intelligent? 
Kunnen vogels kleuren onderscheiden? 
Hoe goed kunnen vogels ruiken? Wat was 
er het eerst, de kip of het ei? Hebben vo-
gels een goed geheugen? Waarom kunnen 
vogels vliegen? Kunnen vogels gevoelens 
tonen? Hoe goed kunnen vogels horen? 
Daarnaast wordt ingegaan op begrippen 
als mimicry, samenscholingsgedrag, sym-
biose, camouflage etc. Voor iedereen is 
dit een zeer informatieve en interessante 
lezing over vogelgedrag. De plaats van 
handeling van deze lezing is weer de be-
kende locatie in het IVN gebouw de Bimd 
aan de Beekseweg te Aarle-Rixtel. De le-
zing is gratis en zal om 20.00 uur begin-
nen. Dus weest allen welkom op deze 
IVN-avond, die zich altijd kenmerken 
door de informele sfeer en veel gezellig-
heid. Bijgaande foto is van Leo van den 
Heuvel, en laat de groenling zien, een van 
de vogels die zich dit voorjaar weer volop 
laten horen en zien.

Veel belangstelling voor 
Inloopavond Vergunninghouders
Door Gerrit van Ginkel

Op dinsdag 7 maart jl. vond de eerste inloopavond plaats in Het Klooster 
over huisvesting en inburgering van de 81 Vergunninghouders die aan Nue-
nen toegewezen zijn.

Verschillende maatschappelijke orga-
nisaties zoals onder meer de LEV 
groep, Het CMD, Vluchtelingenwerk 
Nederland, Woningbouwvereniging 
Helpt Elkander en Woonbedrijf en en-
kele afdelingen van de Gemeente Nue-
nen, waren aanwezig om informatie te 
verschaffen. Ook waren de wethou-
ders Jansen en van Brakel aanwezig om 
uitleg te geven over de vragen die in-
woners hadden.

Er waren lijsten en plattegronden te 
zien waarop aangegeven werd waar de 
locaties liggen die ingebracht waren 
door de dorps- en wijkraden, buurt-
verenigingen, bewonersverenigingen 
en burgers.
Na een eerste selectie zijn er 24 loca-
ties aangewezen. Wethouder Jansen 
hierover: “Niet alle locaties zullen aan 
de selectiecriteria voldoen. Zoals de 
locaties in buitengebieden op grote af-
stand van voorzieningen, de beschik-
baarheid van een pand of locatie in 
2018 voor een periode van minimaal 5 
jaar tot 10 jaar maximaal en de in-
schatting van moeilijk tot niet te reali-
seren vanwege omgevingsfactoren”.

Ook sociale huurwoningen voor
Nuenense inwoners
Nathalie Hermans van de Gemeente 
had nog een verduidelijking. “Een ge-
middeld gezien uit Syrië heeft niet zo’n 
groot aantal leden maar er zijn ook ge-
zinnen van Vergunninghouders met 8 
of meer personen. Onze inschatting is 
dat we ongeveer voor 20-25 gezinnen 
een plek moeten vinden. We willen 
niet meer dan 5 gezinnen van Vergun-
ninghouders bij elkaar zetten. Op die 
locatie wordt dan ook voorzien in 5 so-
ciale huurwoningen voor onze ‘eigen’ 
Nuenense inwoners. Als we deze rede-
nering doortrekken zullen er ongeveer 

5 locaties nodig zijn voor het onder-
brengen van de Vergunninghouders”.
Bij de gemeente wordt ook gedacht dat 
van de huidige lijst met 48 aanmeldin-
gen er 5-8 uiteindelijk als geschikt zul-
len worden aangemerkt. Men houdt 
bij het selecteren  ook al rekening met 
bezwaarmakers die een uiteindelijke 
goedkeuring jaren kunnen vertragen.

Op 6 juli 2017 zal de Nuenense 
Gemeenteraad een besluit nemen
over de locaties.
Of er na de verkiezingen in maart 2018 
een nieuwe raad zal zitten is nog erg 
onduidelijk en het zou zo maar kunnen 
dat de uitvoering van een en ander in 
Eindhoven of in een Nuenen-Son 
combinatie komt te liggen. Het is heel 
goed mogelijk dat een enquête bij de 
verkiezingen over de zelfstandigheid 
van Nuenen in maart 2018, de eerdere 
besluiten in een heel ander perspectief 
kunnen plaatsen.

Op 15 maart ('de Koppel' in Nederwet-
ten) en 16 maart ('d'n Heuvel' in Ger-
wen) zijn er ook nog identieke Inloop-
avonden. Nadere berichtgeving hier-
over volgt. De Inloopavonden worden 
in overleg met bewonersvertegen-
woordigers (dorps- en wijkraad) geor-
ganiseerd.
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Crooijmans Mannenmode: 
vernieuwd en vertrouwd
Door Edwin Coolen

‘De sfeerhaard moest er per se in komen. Wij vinden sfeer en gezelligheid 
heel belangrijk’, zeggen Wim en Anique Crooijmans van Crooijmans Man-
nenmode aan de Parkstraat. Hun winkel is de afgelopen weken compleet 
gerestyled.

Om de haard is een jeanswand ge-
maakt, ervoor staat een bank. Naast de 
wand is gelegenheid om iets te drin-
ken, een kop koffie of wijntje voor de 
klanten. De vloeren, wanden, kleuren, 
aankleding; eigenlijk is alles ver-
nieuwd, tot aan de paspoppen en het 
logo toe. Er staat zelfs een motor bin-
nen. En de paskamers hebben extra 
ruimte gekregen.
Wim: ‘Het interieurontwerp is gedaan 
door Hans Kuijten uit Nuenen. We 
hebben heel prettig met Hans samen-
gewerkt, hij was zeer betrokken. Ei-
genlijk is alles door Nuenense mensen 
gedaan en gemaakt. De zaak oogt nu 
veel groter en ruimtelijker, waardoor 
het prettiger winkelen is. Alle ver-
trouwde merken zijn gebleven en zelfs 
wat uitgebreid.
Daarnaast hebben we drie nieuwe 
merken in het assortiment: het Neder-
landse Fellows en DiMattia en Dolo-
mite uit Italië. En natuurlijk bieden we 

nog steeds onze extra service van een 
eigen atelier in huis zodat alles op maat 
kan worden gemaakt.’

‘We waren al even open maar dit week-
end doen we het officieel, met een 
hapje en drankje. Zondag zijn we extra 

open van 13.00 tot 17.00 uur. Gastvrij, 
zoals de mensen dat van ons gewend 
zijn. We willen dat de klant zich thuis 
voelt’, aldus Wim en Anique.

Nemen de winkeliers onze trottoirs in beslag?
De afgelopen maanden hebben de winkeliers in Nuenen zich laten horen met betrekking 
tot verfraaiing van het dorpscentrum. Zij hebben echter geen aandacht geschonken aan 
het groeiend aantal reclameborden dat door henzelf het straatbeeld ontsiert. Het recla-
mebord van Kruidvat dat op het trottoir van de Parkstraat vlak naast een lantarenpaal 
ook nog de doorgang blokkeert, hebben we sinds jaar en dag lankmoedig geaccepteerd. 
Men kan echter elkaar daar niet passeren, laat staan met kinderzitje of rolstoel. Verplaat-
sing van het bord naar de andere kant van de ingang van de zaak is zeer wel mogelijk. In 
het hoogseizoen is het moeilijk de ijssalon te passeren. Daar kan best een financiële tege-
moetkoming tegenover staan.
Bont maakt sinds vorige week I Fratelli in de Vincent van Goghstraat het door, als ze ge-
opend zijn, dwars op de gevel een lange, lelijke bruingele houten bank, ook nog geflan-
keerd door een grote bloembak te plaatsen. Op deze manier wordt ten koste van een ster-
ke versmalling van het trottoir, een groot privéterras gecreëerd op gemeentelijke grond. 
Daarnaast wordt de omgeving nogal ontsierd door het soort bank. Hiervoor blijkt door de 
Gemeente een terrasvergunning te zijn afgegeven.
Nu kunnen Gemeenten van degenen die op de openbare weg reclame maken en/ of ter-
rassen aanleggen hiervoor vergunning afgeven waarbij het niet zo mag zijn dat het alge-
meen belang hier in enige mate in het geding komt. Zij kan zogenaamde Precariobelas-
ting vragen, afhankelijk van de inbreuk die op de toegankelijkheid wordt gemaakt. Toe-
zicht hierop lijkt een mooie taak voor de BOA’s. De Gemeente Nuenen doet dit echter niet. 
Kennelijk is zij niet geïnteresseerd in het belang van de gewone burger, maar alleen in dat 
van het zakenleven.

Jan Lammerts, Toon Swinkelshof 2, Nuenen

Wat een Plaatjes Maker!
Nuenens carnaval 2017 was er weer een om met een grote glimlach aan terug te denken. 
Tijdens de vele evenementen was het genieten van de vrolijke gezichten en kleurrijke creaties. 
En gelukkig zijn daar dan altijd de foto's nog! 
Het Nuenens carnaval is inmiddels niet meer compleet zonder onze eigen vertrouwde 
dorps fotograaf Bart Verkuijlen ofwel De Plaatjes Maker. 
Maar al te graag laten we onszelf met groot enthousiasme fotograferen door Bart die 
sinds jaren belangeloos en vol toewijding de mooiste plaatjes maakt. En met succes want 
zodra de foto's (met zorg geselecteerd door Bart) online gaan dan is het één groot feest 
van herkenning. 
Op Facebook wordt alles dan nog eens herbeleefd en wordt er enthousiast gedeeld en ge-
liked. Zelfs als je geen Facebook account hebt zijn alle foto's te bekijken op de Facebook 
pagina Plaatjes Maker Nuenen. 
Bart, ontzettend bedankt voor alle prachtige herinneringen die je ons ieder jaar weer 
geeft! Carnaval vierend Nuenen staat ook volgend jaar weer voor je klaar! 

Femke Arts

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.

Ingezonden brieven

Ja, er bestaan nog wonderen
In de laatste Rond de Linde had ik gemeld dat ik mijn gehoorapparaatje was verloren. Ik 
had niet veel fiducie er in het ooit weer terug te vinden na mijn vergeefse zoektocht.
Wie schetst mijn verbazing en blijdschap toen er gisteren ( zaterdag 4-3) bij mij aangebeld 
werd en een aardige mevrouw, N.B. uit Son, me vroeg of ik een gehoorapparaatje verloren 
was want zij had er een gevonden bij Jan Linders!
Ik wist niet wat ik hoorde. Ze vroeg of ik mee ging naar de winkel want ze wilden daar het 
apparaatje niet zo maar mee geven. Ik ben dus vlug ook op de fiets gestapt en ben met 
haar mee gefietst naar de winkel. en inderdaad: daar was het. Ik was er geweldig blij mee 
en ben haar heel erg dankbaar dat ze zulke goede speurogen had. Immers ik was ook in de 
winkel gaan vragen en was er zelf nog geweest en niets gevonden.
Ze had de beloning dubbel en dwars verdiend en is ook blij naar Son teruggefietst.
Kennelijk wordt ook daar Rond de Linde gelezen.
Ik heb niet voor niets juist hier een oproep gedaan.
Dus ook Rond de Linde: heel erg bedankt voor het plaatsen!

Liane Bredée, Jac. Catsstraat 28, 5671 VR Nuenen.

 

Voormalig drukker van Rond de Linde volgt zijn hart

Nieuwe ondernemer gevestigd      
in Nuenen: Frank’s Zorg
Door Nannie van den Eijnden

Frank’s zorg. Fotografie: Ellen Denkers

De rol van vertrouwenspersoon is 
hem op het lijf geschreven. Jarenlang 
was hij de gesprekspartner voor me-
dewerkers met arbeidsconflicten en 
persoonlijke problemen. Tevens was 
hij lid van de ondernemingsraad, ver-
vulde diverse bestuursfuncties en 
trainde jeugdvoetbalteams. Het bege-
leiden van mensen geeft hem plezier 
en energie. Frank kan goed luisteren 
en geeft echte aandacht. Hij stelt heel 
gericht de juiste vragen om te ontdek-
ken wat het probleem is en gaat sa-
men met mensen op zoek naar wat ze 
nodig hebben om (meer) kwaliteit van 
leven te ervaren. 

Kwaliteit van leven kan voor iedereen 
anders zijn. Die zit echter vaak in klei-
ne, eenvoudige dingen, die een gevoel 
van vreugde en geluk geven. Frank 
steekt zijn handen uit de mouwen om 
die dingen voor iemand voor elkaar te 
krijgen en te zorgen voor de juiste 
zorg op maat. 

Wanneer iemand bijvoorbeeld merkt 
dat de dagen op elkaar lijken en veel 
alleen is, zonder activiteiten of regel-
matig persoonlijk contact, komt 

Frank op bezoek voor een kop koffie 
en een praatje. Of hij neemt iemand 
mee de deur uit voor middag of 

avondje weg. Als iemand hulp of zorg 
nodig heeft en niet goed weet waar en 
hoe hij deze kan krijgen, of de be-
staande zorg loopt niet op rolletjes, 
dan helpt Frank om deze te organise-
ren, eventueel in samenspraak met fa-
milie en andere betrokkenen. Kort-
om, Frank biedt aandacht, rust, tijd, 
structuur en begeleiding en adviseert, 
steunt en regelt.

www.frankszorg.nl

Heel veel succes, Frank!
Team Rond de Linde

visitekaartje achter.pdf   3   20-02-17   20:25

Voorjaarsconcert Showkorps O&V
Op zondagmiddag 12 maart zal de tweejaarlijkse voorjaarspresentatie van Show-
korps O&V | Nuenen weer plaatvinden in de theaterzaal van Het Klooster. Tij-
dens dit twee uur durende concert zullen alle facetten van de vereniging belicht 
worden. Het korps speelt bekende werken en nieuwe nummers. Uiteraard is het 
majoretteteam van de partij en zal subclub ’t Eenoodje, dat dit jaar haar 33-jarig 
jubileum vierde, een muzikale bijdrage leveren. Ook voor de leerlingmuzikanten 
is deze keer een speciale rol weggelegd.

Zondag 12 maart, voorjaarspresentatie Showkorps O&V | Nuenen in de Theater-
zaal Het Klooster van 14.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

Waar een wil is, is een weg en Frank weet het zeker: “Ik wil mijn hart volgen 
en doen wat ik mijn hele leven al heb gedaan naast m’n baan in de grafische 
sector, een vertrouwenspersoon zijn voor mensen.” Frank verruilt zijn zorg 
voor kwalitatief drukwerk nu voor de zorg voor kwaliteit van leven. 

Nieuwe activiteiten Cultuur Overdag: 
toneel en lezing
Naast de maandelijkse film start Cultuur Overdag met twee nieuwe activi-
teiten: toneel en lezingen. 

Global Exploration 
Ik ben Gaby Sondagh en afgelopen 
maand heb ik een statiegeldkoker neer 
mogen zetten voor Global Exploration 
bij Albert Heijn Kernkwartier. Daar-
mee heb ik € 32,- opgehaald! 

Albert Heijn en iedereen die heeft ge-
doneerd erg bedankt daarvoor! Maar 
ik ga nog steeds door met geld ophalen 
voor Global Exploration. Op dit mo-
ment staat er een koker bij Jumbo 
Kernkwartier en van 6 t/m 19 maart 
kunt u ook uw bonnetjes doneren bij 
Albert Heijn Parkstraat in Nuenen. Al-
vast hartelijk bedankt.

Op zondagmiddag 26 maart speelt 
theatergroep Greppel (een professio-
neel toneelgezelschap) de landelijk 
succesvolle voorstelling ‘Opgeruimd’. 
Het verhaal gaat over twee broers en 
een zus die elkaar ontmoeten in de 
woning van hun overleden vader. De 
meubels zijn opgehaald en de laatste 
spullen worden uitgezocht, maar wat 
moeten ze met de beloftes die hun va-
der heeft gedaan over de verkoop van 
het huis? Nemen zij beslissingen ‘in 
de geest van vader’ of bepalen ze zelf 
wat ze met de erfenis doen? 
Aanvang voorstelling in Het Klooster: 
15.00 uur; toegangsprijs: € 15,00. 
Kaarten zijn te koop aan de balie van 
Het Klooster of via tickets.cultuur-
overdag.nl 

Dit jaar is de herdenking van 100 jaar 
Russische Revolutie, een grootschalige 
omwenteling in het Keizerrijk Rusland 
tijdens het begin van de twintigste eeuw. 
In dat kader houdt op dinsdagmiddag 28 
maart Rusland & Oost-Europadeskun-
dige drs. Marie-Thérèse ter Haar een le-
zing over ‘Romanovs en Revolutie’. Ze 
vertelt over het leven van en de gebeur-
tenissen rondom de laatste tsarenfamilie 
van het Keizerrijk Rusland. 
Aanvang lezing in Het Klooster: 14.00 
uur; toegangsprijs: € 7,50. Kaarten zijn 
te koop aan de balie van Het Klooster 
of via tickets.cultuuroverdag.nl
 
Informatie over alle activiteiten en de 
maandelijkse films van Cultuur Overdag 
vindt u op www.cultuuroverdag.nl
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Nieuws van de Revak!
Nu de hectiek van de feestdagen en carnaval al weer even achter ons liggen, 
laat de Revak weer eens van zich horen, er valt immers genoeg te melden.

Afgelopen jaar
Per 1 januari 2017 heeft Revak Nuenen 
afscheid genomen van Cathrien Vos. 
Cathrien was 38 jaar lang onze fysio-
therapeut en kwam, vrijwel altijd op de 
fiets, naar het zwembad in Nuenen om 
onze leden te ondersteunen met raad 
en daad. Vele leden en oud-leden heb-
ben door de jaren profijt gehad van 

haar adviezen en ondersteuning. Het 
bestuur heeft Cathrien in december 
van afgelopen jaar benoemd tot erelid 
van onze vereniging, als waardering 
voor haar jarenlange inzet.

Ook is de Revak per 1 januari Reani-
matie-partner van de Nederlandse 
Hartstichting. Sinds jaar en dag geeft 

Cathrien Vos en voorzitter Kees Coebergh

Haken en ogen       
aan energiezuinig kantoor
Velen van ons zijn vast en zeker energiek bezig ‘op kantoor’ en ik zal op deze plaats 
geen grapjes maken over energiezuinige ambtenaren. Toch is vermindering van 
het energieverbruik op kantoor momenteel een belangrijk onderwerp. Het gaat 
dan uiteraard niet over de energie die wij in ons kantoorwerk stoppen, maar over 
het verbruik van energie voor verwarming, koeling en luchtbehandeling.

Het lijkt nog ver weg, maar vanaf 2023 moeten alle kantoren minimaal ener-
gielabel C hebben. Opbrengst: een mega-energiebesparing. Dat is nog geen 
wettelijk besluit, maar het voornemen van het betreffende ministerie is om een 
besluit daarover voor 1 januari 2018 te publiceren. Op dit moment is men nog 
bezig met het voorbereiden van de regeling, de juridische uitwerking en allerlei 
onderzoek. 

Er zitten nog haken en ogen aan. Terecht waarschuwt NVM Makelaars voor de 
gevolgen voor de onderkant van de markt. Een behoorlijk deel van de bestaande 
kantorenvoorraad zal door de maatregel minder gewild zo niet onverkoopbaar 
worden. De kosten die de operatie met zich mee meebrengt zal voor eigenaren 
en gebruikers in het midden- en kleinbedrijf een lastenverzwaring betekenen. 
Over de hoogte van die kosten wordt nog gesteggeld. Het ministerie noemde 
vorig jaar een bedrag van 860 miljoen euro. In het Financieele Dagblad hebben 
marktpartijen die betrokken zijn bij kantoorrenovaties een bedrag van een klei-
ne twee miljard euro genoemd, bijna twee keer zoveel dus. Dat betekent ook dat 
de terugverdientijd (lagere energiekosten) voor de vastgoedeigenaren geen pe-

riode van 3,5 tot 6 jaar zal beslaan, maar ook verdubbeld 
wordt. Bij oude kantoren op slechte locaties kan de inves-

tering wel eens helemaal niet renderen.

Ook voor taxateurs wordt het leven er niet eenvoudi-
ger op, want hoe moet je nu een kantoorpand taxeren 
dat nog geen energielabel heeft? De voor 2023 te ver-
wachten regelgeving kan wel degelijk invloed hebben 
op de waarde. In dat geval zou je dus het energielabel 

vast moeten laten stellen en - wanneer label C nog niet in 
beeld is - een inschatting moeten maken van de benodig-

de investeringen voor het wél bereiken van dit label. 

Zo gaat het de hele vastgoedsector niet alleen veel 
geld moet ook veel energie kosten! 

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

www.vdstappen.nl   |   040 284 1550In samenwerking met Yarden

Sigrid Hielkema-Tas 
en Monique van Heesch-Toirkens

uitvaartverzorgers Nuenen c.a. 
en Geldrop-Mierlo 

ADVERTORIAL

Muziek speelt vaak een belangrijke rol bij een afscheidsceremonie.  
De favoriete muziek van de overledene, uw eigen gevoelens verwoord 
door muziek; niet voor niets wordt muziek ook wel de taal van de emotie 
genoemd. Het maakt de uitvaart persoonlijk. Een mooie songtekst zet de 
gasten aan tot denken of laat hen mijmeren over mooie herinneringen. 
Muziek kan daarnaast ook een rode draad vormen, die alle sprekers en 
rituelen met elkaar verbindt. Weet u ook al welke muziek er gespeeld 
dient te worden op uw uitvaart straks? En nog belangrijker, weten uw 
partner, familie of vrienden dat ook? Het is wel verstandig uw keuze vast te 
leggen zodat u zeker weet dat uw nabestaanden straks kunnen handelen 
naar uw wensen. Ons document ‘Mijn uitvaartwensen’, wat u gratis kunt 
downloaden op onze site, kan u daar prima bij helpen. 

De Uitvaartmuziek top 20
Wij verzorgen ook veel uitvaarten 
waar de muziekkeuze niet vooraf is 
gemaakt. Soms was de overledene 
overtuigd fan van een bepaalde zanger  
en is de keuze gemakkelijk. Een  
andere keer is er geen enkele voor-
keur en weten de nabestaanden echt 
niet wat te kiezen. In dat geval biedt 
onze Uitvaartmuziek top 20 in Engels 
of Nederlands mogelijk uitkomst. Dit 
is een speciaal door ons samengesteld 
overzicht, ter inspiratie, van de meest 
gespeelde muziekstukken tijdens uit-
vaartceremonies. Van Andrea Bocelli’s 
‘Time to say goodbye’  tot  ‘Het wa-
ter’ door Marco Borsato. Het is ook  
mogelijk om voor live muziek te kiezen. 
Wij kunnen u helpen en de boekingen  
verzorgen van optredens die passen 
bij de persoonlijke uitvaart die u voor 
ogen heeft.

Regie
Het aantal muziekstukken dat u tijdens 
de afscheidsceremonie wilt afspelen 
of laten spelen, bepaalt u zelf. U mag 
ook zelf bepalen wanneer u wat wilt 
laten horen. Mocht u dat lastig vinden, 
dan kan uw uitvaartverzorger u hierin  
ondersteunen. Wij verzorgen graag 
namens u de regie van een persoon-
lijke uitvaart, met passende muziek die 
de door u gewenste sfeer schept.

Een uitvaart waar muziek in zit!

Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

Deel 31 van de rubriek Nuenen op het randje: met de op-
bloei van het Eeneindse verenigingsleven halverwege de jaren ’60, 
ontstond er behoefte aan een heus gemeenschapshuis voor onder andere 
de drumband, peuterspeelzaal, kerkdienst, kienavonden en nog veel meer. 
Op 3 december 1967 werd het officieel geopend door burgemeester Smits 
van Oyen. Voor meer informatie zie het boek Nuenen op het randje, pagina 
272 en verder.

de Revak Reanimatie-trainingen aan 
haar leden en vrijwilligers. Door dit 
partnerschap kunnen we dit nu aan 
álle inwoners van Nuenen aanbie-
den. Voor meer informatie verwijzen 
we u graag naar onze website www.
revak.nu.

Vooruitblik
De Revak gaat dit jaar weer met al haar 
jeugdleden naar de Efteling. Dit uitje is 
mede mogelijk gemaakt door de gulle 
giften van de Nuenense middenstand, 
welke vele mooie prijzen doneerde 
voor onze jaarlijkse kien-avond.
Komende tijd gaan we ook weer aan de 
slag met diverse acties, bijvoorbeeld de 
Rabobank actie ‘Steuntje in de rug’ en 
de collecte van het Oranjefonds. Zodra 
er meer bekend is over deze acties zul-
len we ons weer melden in deze krant!

Zwemvereniging Revak Nuenen helpt 
al bijna 45 jaar mensen met een licha-
melijke of geestelijke handicap, of men-
sen die op doktersadvies moeten revali-
deren, met zwemmen in warm water. 
Hierbij staan wekelijks vele vrijwilligers 
klaar om de leden van de Revak één op 
één te begeleiden. Op woensdagavond 
en donderdagochtend staan we voor u 
klaar in De Drietip! Voor meer infor-
matie kunt u terecht op www.revak.nu

Lichtbronnen, van   
gisteren tot morgen
De PVGE organiseert op vrijdag 17 maart een interessante lezing over de 
ontwikkeling van lichtbronnen welke wordt gegeven door Prof. Ir. Wout van 
Bommel. De ontwikkeling van lichtbronnen gaat van brandende hout-
spaanders, olie- en petroleumlampen, via kaarsen naar gasverlichting. De 
straten van bijvoorbeeld Düsseldorf zijn vandaag de dag nog steeds voor 
een belangrijk gedeelte met gasverlichting verlicht, terwijl toch al sinds 
1810 elektrische lampen gebruikt worden. 

Het ‘Rijke Roomse 
Leven’ in Brabant 
met René Bastiaanse
Seniorenvereniging/KBO Lieshout is 
er in geslaagd René Bastiaanse naar 
Lieshout te halen! Historicus René 
Bastiaanse van het Brabants Histo-
risch Informatie Centrum, houdt dins-
dag 28 maart een lezing over het 'Rijke 
Roomse Leven' van weleer. 
Hij lardeert zijn presentatie met ruim 
150 foto's en een kleine quiz. René Bas-
tiaanse is bij velen bekend van de tv-se-
rie De Wandeling op Omroep Brabant. 
Veel mensen hebben de laatste restjes 
van het rijke Roomse Leven in Brabant 
nog meegemaakt. Catechismus, eerste 
communie, schoolbiecht, misdienaren 
en processies zijn vaak bekende ter-
men. Bastiaanse vertelt onder meer 
over de katholieke seksuele moraal en 
de gevolgen daarvan voor de sociale en 
economische ontwikkeling van de Bra-
bantse samenleving. De voordracht 
vindt plaats in het Dorpshuis en begint 
om half twee. Inclusief een kopje koffie 
of thee kosten de kaartjes 5 euro voor 
niet-leden en 2 euro voor leden van 
KBO Lieshout. Kaartjes zijn te koop 
vanaf 28 februari in de voorverkoop tij-
dens de Inloop of bij Gerry van Hoof, 
tel 0499421715. Op 28 maart zijn ’s 
middags aan de zaal kaartjes verkrijg-
baar voor 5 euro per persoon.
Inloop iedere dinsdagmorgen van tien 
uur tot half twaalf in het Dorpshuis. 
Loop eens binnen en maak kennis met 
een actieve seniorenvereniging.

Elektrische lampen hebben in de afge-
lopen 100 jaar een sterke ontwikkeling 
doorgemaakt: van gloei- en halogeen 
lampen naar TL en andere gasontla-
dingslampen, met rond 1968 het sum-
mum van een gasontladingslamp die 
voor de verlichting van grote stadions 
gebruikt wordt. Een enkele lamp van 
dat type geeft ruim 200 keer zoveel 
licht als één 75 W gloeilamp. Na de 
energiecrisis in 1973 komt de nadruk 
te liggen op de efficiëntie van licht-
bronnen en zien we de geboorte van de 
spaarlampen, eigenlijk slim verkleinde 
TL lampen. Aan het begin van deze 
eeuw doet een heel nieuw type lamp 
zijn intrede: een lamp bestaande uit 

een vaste stof van halfgeleider materi-
aal: de LEDlamp. Deze lamp met grote 
efficiëntie en extreem lange levens-
duur, heeft zich razendsnel ontwikkeld 
en ontwikkelt zich nog steeds: hij zal 
nu snel heel erg veel ‘oude’ lampen 
gaan vervangen. 
LEDlampen zullen niet alleen voor 
verlichting gebruikt worden maar kun-
nen het hart worden van het zoge-
naamde ‘Internet der Dingen’. Hier tas-
ten sensoren, samengebouwd met 
LEDs, onze omgeving af en passen die 
omgeving automatisch aan onze voor-
keuren aan of aan de aan- en afwezig-
heid van personen. Hier liggen futuris-
tische mogelijkheden voor allerlei toe-

passingen. Dit principe van ‘licht als 
sensor’ kan ook toegepast worden bij 
automatisch gecontroleerde planten-
groei in gesloten containers. Is dit wel-
licht het begin van een oplossing voor 
het wereldvoedselprobleem?
Prof. Ir. Wout van Bommel heeft ruim 
35 jaar bij Philips Lighting gewerkt. Hij 
is sinds 2004 deeltijdhoogleraar aan de 
Fudan Universiteit in Shanghai. Hier-
naast adviseert hij, als onafhankelijk 
lichtconsultant, lichtontwerpers, on-
derzoekers, bedrijven en overheidsin-
stanties. Hij heeft een aantal boeken 
en een groot aantal publicaties op zijn 
naam staan en is een veel gevraagd 
spreker in binnen- en buitenland.
De lezing is op vrijdag 17 maart in de 
bovenzaal van Scarabee, Mantel-
meeuwlaan 12. De zaal gaat open om 
13.30 uur. De lezing begint om 14.00 
uur en duurt inclusief de pauze onge-
veer 2 uur. Toegang voor PVGE-leden 
is gratis. Niet-leden betalen 3 euro; dit 
is inclusief een kopje koffie of thee.
 
 

 



aanbieding geldig t/m 15 maart 2017
Verandadaken – Terrasschermen – Rolluiken – Screens - Markiezen

 www.dlczonwering.nl  info@dlczonwering.nl

Openingtijden dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur 
tot 17.00 uur overige tijden op afspraak 

DLC Zonwering: Spegelt 102, 5674 CD Nuenen. Tel 040-2857790

*Bij	  aankoop	  van	  een	  nieuw	  terrasscherm	  merk	  Sunmaster	  
	  	  type	  Sun-‐EYE	  inclusief	  elektrische	  bediening	  merk	  Somfy	  	  	  	  	  
	  	  met	  afstandbediening	  

tot	  €	  600.00	  retour	  voor	  uw	  
oude	  Terrasscherm*	  

Tot	  €	  600.00	  retour	  voor	  uw	  
oude	  Terrasscherm*	  

	  INRUILAKTIE	  uw	  oude	  TERRASSCHERM	  is	  geld	  waard	  INRUILAKTIE	  

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

www.st-anna.nl/opendag

Demonstraties,

proefjes, metingen, 

lezingen en 

entertainment.

Ook PSV mascotte 

Phoxy is er weer bij!

ZATERDAG 18 MAART 
10:00 TOT 15:30 UUR

OPEN DAG
LOCATIE: ST. ANNA ZIEKENHUIS GELDROP

Bekijk en beleef onze topzorg met eigen ogen!

Demonstraties,

proefjes, metingen, 

lezingen en 

entertainment.

Ook PSV mascotte 

Phoxy is er weer bij!

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

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

VOLOP VIOLEN 
VELE SOORTEN EN KLEUREN

HET PLANTSEIZOEN
IS WEER BEGONNEN

GROOT
ASSORTIMENT
TUINPLANTEN

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314 www.kdv-kiddies.nl

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu
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NL Doet bij Scouting Panta Rhei!
Zaterdag 11 maart gaan we met alle leden en vrijwilligers weer eens goed 
aan de slag. Tijdens NL doet wordt onze blokhut (extra goed) gepoetst, het 
magazijn op orde gebracht, een grondkabel aangelegd voor de buitenver-
lichting en diverse andere karweitjes gedaan.

Ook gaan we wat onderhoud doen aan 
onze kampvuurcirkel. Omdat ons ter-
rein sinds kort redelijk goed zichtbaar is 
op Google Earth (In vlooienmarkt op-
stelling) lijkt het ons leuk om iedereen 
wat meer te vertellen over deze bijzon-
dere plek op ons terrein. Voor ons was 
het namelijk lang de vraag of deze kuil 
wel goed gelukt was. Het is namelijk 
geen cirkel maar is gemaakt in de vorm 
van de Franse Lelie, al sinds de oprich-
ting (1911) het symbool van Scouting 
wereldwijd. De lelie stelt eigenlijk de 
naald van een kompas voor die Scouts 
gebruiken om de weg te vinden. Hoewel 
de punt van onze kampvuurkuil niet 
naar het noorden wijst zit er in de wan-
den toch een verwijzing naar de vier 
windstreken, ingemetseld in 4 glasblok-
ken. De andere gebruikte glasblokken 
stralen de gloed van het vuur naar bui-
ten, zodat voor iedereen duidelijk is dat 
we een kampvuur houden.

In de vloer zijn sterren en een maan 
verwerkt, omdat een goede scout ook 
aan de hand van de sterrenhemel kan 
bepalen waar het noorden ligt. De 
kampvuurcirkel is door een van onze 
vrijwilligers in hun vrije tijd gebouwd 
en is gemaakt van materialen die we 
gratis gekregen hebben zoals cement, 
stenen en hardhouten reststukken van 

kozijnen. Sinds de officiële ingebruik-
name in 2013 is dit een centrale plek 
geworden op ons terrein. Hier kunnen 
we heerlijk koken op houtvuur, maar 
natuurlijk ook gewoon gezellig weg-
dromen bij een vuurtje. De twee blaad-
jes van de lelie kunnen dienst doen als 
podium tijdens een bonte avond. En 
als het goed is zal er binnenkort licht 
branden in de telegraafpaal die nog is 
meegekomen van ons oude terrein aan 
de Sportlaan. Deze paal is een van de 
dingen die mee moesten naar ons 
nieuwe terrein maar ook de noten-
boom die we daar geplant hebben ter 
gelegenheid van de naamsverandering 

Scouting Lieshout - Mariahout      
neemt deel aan NL-doet 

De kampvuurplaats neemt een centra-
le plaats in op het terrein van Scouting 
Lieshout - Mariahout. De ronde stook-
plaats is een heerlijke plek om, op vei-
lige afstand van het kampvuur, te zit-
ten. Tijdens de opkomsten van de ver-
schillende speltakken brengen de 
leden hier, rondom een klein of groter 
kampvuur, veel van hun tijd door. Bij 
het kampvuur worden (spannende) 
verhalen en ideeën uitgewisseld en 
wordt hout bewerkt met zakmessen. 
Ook voor het roosteren van marsh-
mallows, appel met kaneel en suiker of 
het bakken van broodjes is de kamp-
vuurplaats een ideale plek.

Als gevolg van het veelvuldig gebruik 
en vanwege het groeiend aantal leden, 
moet de huidige kampvuurplaats no-
dig opgeknapt en vergroot worden. 
Vrijwilligers hebben in de afgelopen 
maanden plannen gemaakt om de hui-
dige kampvuurplaats af te breken en 
opnieuw op te bouwen met meer zit-
plaatsen. 

Scouting Lieshout - Mariahout grijpt 
NLdoet aan om een start te maken met 
de renovatie van de kampvuurplaats 
bij blokhut ’t Luyts honk aan de Heren-
dijk 7 in Lieshout. Het plan is om daar-
na op de zaterdagen, en eventuele 

avonduren, de kampvuurplaats verder 
te voltooien. Tijdens NLdoet, op zater-
dag 11 maart, wordt om 08.30 uur ge-
start met de activiteiten. Vele handen 
maken licht werk, dus iedereen is wel-
kom om te komen helpen of om een 
kopje koffie te komen drinken.

Zwerfvuildag 25 maart 2017
Naast deelname aan NLdoet, neemt 
Scouting Lieshout - Mariahout ook 
weer deel aan de Zwerfvuildag op za-
terdag 25 maart. Traditiegetrouw 
neemt de jongste speltak van Scouting 
Lieshout - Mariahout weer actief deel 
aan deze schoonmaakactie. Tevens 
dient de Blokhut van Scouting Lies-
hout - Mariahout ook dit jaar weer als 
een startplaats en uitvalsbasis voor de 
vrijwilligers die op die dag het zwerf-
vuil verzamelen en afvoeren in de 
Groenste Gemeente van Nederland. In 
de ochtend staat de koffie klaar en 
rond lunchtijd zal er koffie, thee, be-
legde broodjes en soep beschikbaar 
zijn voor de vrijwilligers.

Ouder informatie avond (ALV) 11 
april 2017
Leiding en bestuur van Scouting Lies-
hout organiseren op dinsdag 11 april 
2017 een ouder informatie avond (aan-
vang 20.00 uur in de blokhut). Tijdens 
deze ouder informatie avond worden 
de activiteiten van de verschillende 
speltakken toegelicht, waaronder ook 
de verschillende kampen en overnach-
tingen die dit seizoen nog op de plan-
ning staan, zoals de overnachting voor 
de Bevers, de Regionale Scouting 
Wedstrijden voor de Scouts en het ge-
zamenlijke kamp tijdens het Hemel-
vaartweekend.

Agenda:
- Zaterdag 11 maart: NLdoet, start van 
de renovatie van de kampvuurplaats.
- Zaterdag 25 maart, 09.00 uur: Natio-
nale Zwerfvuil dag (start vanaf de 
blokhut).
- Dinsdag 11 april, 20.00 uur: Ouder 
informatie avond in de Blokhut.

Brood bakken op een vuurtje tijdens een gezamenlijk kamp: allemaal belangrijke onder-
delen voor leden van de Scouting

NL doet en Scouting Rudyard 
Kipling doet mee
Zaterdag 11 maart is de door het Oranjefonds geïnitieerde NL Doet dag. 
Ook wij hebben ons weer aangemeld, met als grootste klus: het schilderen 
van de kozijnen en deuren van onze blokhut aan de buitenzijde. 

De kozijnen van de 1e verdieping heb-
ben we zelf in het najaar al gedaan, het 
gaat nu om de benedenverdieping.: 
Dus je hoeft niet op de ladder!. Bij 
slecht weer: gaan we binnen aan de 
slag met schilderen, kozijnen en en-
kele deuren. Ook zullen wij die dag 
het Padvindsterlokaal op de 1e verdie-
ping, voorzien van een mooie houten 
vloer en zullen we de kampvuurcirkel 
weer vrij van blad en rommel maken. 
Scouting heeft zelf een club enthou-
siaste vrijwilligers, die een aantal keer 

per jaar bijeen komen, om alle voor-
komende klusjes/ reparaties aan te 
pakken. Wij zorgen voor koffie/ thee 
met iets lekkers en voor een heerlijke 
lunch tussen de middag.
Heb je tijd en zin om op die dag (za-
terdag 11 maart) vrijwilligerswerk te 
doen en zou je Scouting willen helpen 
met deze klus? Wie weet, vind je het 
zo gezellig, dat je dit wel vaker wil 
doen? Reageren via: klusclub@ru-
dyardkipling.nl en zie de info op de 
http://nldoet.nl/wat-nldoet.

NLdoet 2017
in 2000 heeft een mooie plek gekregen, 
en er zitten het hele jaar noten in!

Wil je ons terrein een keer zelf bekij-
ken of informatie over Scouting Panta 
Rhei in het algemeen dan is NL Doet 
misschien wel het juiste moment. 
Waarschijnlijk kun je zelfs nog wel 
even mee de handen uit de mouwen 
steken. Je vindt ons aan de Pastoors-
mast 12 in Nuenen. Mocht dit niet luk-
ken dan kun je altijd kijken op onze si-
te scoutingpantarhei.nl of een mail 
sturen naar info@scoutingpantarhei.
nl. Onze deuren staan altijd open voor 
nieuwe leden of vrijwilligers. 

Jaarvergadering Heilig Kruisgilde
Op vrijdag 3 maart hield het H Kruisgilde haar algemene jaarvergadering. 
Met een goed gevulde agenda en een prima opkomst kon de Hoofdman om 
strikt 20.00 uur de vergadering openen met de Christelijke groet. Na het 
welkomst woord, verzocht de Hoofdman de Gildebroeders en zusters om op 
te staan om een minuut stilte te houden om onze overleden Gildebroeder 
Jan Polman te herdenken. De Hoofdman memoreerde Jan als een goede 
Schutsherd beheerder en een plichtgetrouwe Gildebroeder.

De drie nieuwe gildeleden van het H.Kruis-
gilde, Wiljan en Simone van Kemenade en 
Erik van der Schriek.

Volgens de Deken Schatbewaarder kan 
het gilde terugzien op een goed finan-
cieel jaar, en bedankte hij de kascon-
trolecommissie voor het controleren 
van de stukken. Ook wijst de Deken 
Schatbewaarder erop dat we toch niet 
te royaal mogen zijn want met de 
Kring dag 2019 en nieuwe uniformen 
voor het gilde, de oude zijn inmiddels 
alweer 25 jaar oud, we voor flinke uit-
gaven komen te staan.

Na een jaar als aspirant Gildebroeder 
of zuster te zijn geweest, worden aspi-
rant leden als volwaardig Gildebroeder 
/ zuster geïnstalleerd via een kleine ce-
remonie die plaats vindt op de eerst 
volgende jaarvergadering. De nieuwe 
Gildebroeder/zuster belooft, met het 
de hand op het vaandel, trouw aan het 
gilde en goed Gildebroeder / zuster te 
zijn. Daarna krijgt het nieuwe lid de 
originele bierpul op naam, die een 
plaats krijgt boven de bar waar alleen 
hij of zij uit mag drinken. Dit jaar 
mocht het gilde 2 nieuwe Broeders en 
een Zuster verwelkomen, een mooie 
uitbreiding voor het gilde.

Spannend was de bestuursverkiezing: 
er waren vier vacatures en vijf kandi-
daten. De ter plaatse benoemde stem-
commissie deed hun werk zoals dat 
hoort. Drie leden Hans Donkers, Frank 
v/d Kruis en Albert Bastiaans werden 
herkozen als bestuurslid. Op de vrijge-
komen plaats werd Theu Donkers als 
nieuw Regerend Deken gekozen, met 
de meerderheid van de stemmen.

Na de bestuursverkiezing werd Gerard 
Gorselink naar voren geroepen, Ge-
rard heeft te kennen gegeven de be-
stuursfunctie bij het H Kruis neer te 
leggen. Gerard heeft vele jaren de va-
cature Deken Schrijver bij het gilde 
vervuld, en jaren als tweede secretaris 
bij Kring Kempenland. Thans vervult 
Gerard daar nu de functie van Eerste 
Secretaris, een drukke maar mooie 
post binnen de Kring. Als verdienste 
voor het gilde is Gerard benoemd tot 
Ere Deken van het Heilig Kruisgilde.

Na een slot- en dankwoord sloot de 
Hoofdman de vergadering met de 
Christelijke Groet.

De overleden gildebroeder Jan Polman 
met partner.

Lieshout/Mariahout - Wat is een Scoutinggroep zonder een blokhut en wat 
is een blokhut zonder een kampvuurplaats? Om ook in de toekomst, op een 
veilige manier te kunnen genieten van een mooi kampvuur wordt de kamp-
vuurplaats van Scouting Lieshout - Mariahout bij Blokhut ’t Luyts honk tij-
dens NLdoet gerenoveerd.

Op zoek naar uw 
voorouders!
Op zaterdag 11 maart van 11.00 tot 
14.00 uur organiseert heemkunde-
kring De Drijehornick samen met de 
afdeling Kempen & Peelland van de 
Nederlandse Genealogische Vereni-
ging (NGV) weer een vrije inloop met 
extra aandacht voor genealogie of-
wel familie- en stamboomonderzoek.

Het is een zeer oude hobby die door de 
komst van de computer en internet 
een nieuwe impuls heeft gekregen. 
Vroeger moest men heel veel reizen 
naar archieven, tegenwoordig kan men 
ook thuis met de computer op internet 
veel vinden uit het verleden over uw 
voorouders.
Wilt u daar meer over weten? Kom dan 
op 11 maart naar ons Heemhuis. Vrij-
willigers van de NGV en de heemkun-
dekring zijn dan aanwezig om u weg-
wijs te maken bij het zoeken naar in-
formatie over uw voorouders. Er zijn 
voorbeelden hoe u gegevens kunt vin-
den en hoe die te ordenen met sche-
ma’s en computerprogramma’s. Ook is 
een aantal genealogen aanwezig met 
hun computerbestanden met gegevens 
over voorouders in Nuenen en Noord-
Brabant.
U vindt ons in het Heemhuis op:
Papenvoort 15A, 5671 CP Nuenen.

Internationale Vrouwendag 2017 
Vrouwencentrum de Vlinder viert op zaterdag 11 maart haar Internationale 
Vrouwendag met als thema de positie van de vrouw in diverse landen, waar-
onder Nederland. ‘Wie ben ik en hoe doe ik als vrouw in mijn land’.

Er zijn lezingen van vrouwen uit diverse landen waaronder Ghana, Somalië, Po-
len, Irak en Nederland. U kunt deelnemen aan diverse activiteiten, proeven van 
internationale hapjes en heerlijk ontspannen luisteren naar prachtige wereldmu-
ziek. De Wereldwinkel is aanwezig en bij de stand van Amnesty International 
kunt u informatie inwinnen over de thema’s en landen waar Amnesty op werkt.
Vanaf 13.00 uur bent u van harte welkom. 
Locatie: Vrouwencentrum de Vlinder, Sportlaan 12 (naast het Pleincollege in opbouw). 



BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

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: Sta-
tafels € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 35,-; Tenten 
vanaf € 20,- eventueel be-
zorgen mogelijk. Mulders 
Staantafelverhuur, Bruhe-
zerweg 49, 5704 CM Hel-
mond, telefoon 0492-510855 
of 06-27175412. Website: 
www.ikgeefeenfeestje.nl

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

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 E-MAIL 
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.

Rond de Linde

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders! 

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

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m € 125,-

Hoogte 200 cm p.m € 135,- 
ANTRACIET EN GRIJS! 

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN! 
GRATIS proefles? Even bellen! 
Woensdagavond 19.30 tot 
20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine. 
Tel. 06 - 22 22 07 28.

€ 2,50 KORTING op al onze 
behandelingen. Lekker mak-
kelijk, ik kom bij u thuis! PE-
DICURE Alta Grace  Gel-
dig tot en met april. Marieke 
Tel: 06-50571183.

De Pinckart 42
5674 CC NUENEN
040 - 283 63 83 

Buitenweg 7
5683 PM BEST
0499 - 37 29 30 

AL MEER DAN 35 JAAR
DE SPECIALIST IN

GEBOORTEKAARTEN
TROUWKAARTEN
UITNODIGINGEN

WWW.PR INTENDRUK .COM
print   en   druk

ICT-ER MET DE VUT 
heeft tijd over voor al uw 
computer-, netwerk-, TV-, 
zonnepanelenmonitoring- 
en audio-installaties en/of in-
stellingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

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

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

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

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

SCHEIDEN DOE JE SAMEN 
*Vanaf intakegesprek t/m 
afhandeling rechtbank 
*Effectiever en goedkoper 
dan een advocaat *Een 
aanspreekpunt tegen een 
vaste totaalprijs. Astrid 
Larue. Tel. 06 539 72 748. 
larue@scheidingshuys.nl 
www.scheidingshuys.nl 
ER IS TOEKOMST NA DE SCHEI-
DING. Het scheidingshuys.

Heeft u last van voetproble-
men zoals eelt, ingroeiende 
teennagels of likdoorns of 
heeft u vermoeide of vast-
zittende spieren neem dan 
contact op met Medisch 
Pedicure en sportmas-
seuse Irma Timmermans 
op tel. (040) 787 01 67 of 
zie irma-sportmasseuse-
pedicure.nl. Ik ben ook ge-
specialiseerd in diabetische 
en reumatische voeten.

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

uw WONINGINRICHTERMaandag t/m zaterdag geopend

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

Zondag 12 maart 
geopend 11.00-17.00 uur

Inruilvoordeel op je 
nieuwe Auping matras
en laat je oude matras recyclen tot judomat

Je oude 
matrassen zijn tot

€ 500,-
waard*

Wist je dat er in Nederland 
jaarlijks zo’n 1,2 miljoen 
matrassen worden weggegooid? 
En dat is zonde! Er zitten 
namelijk materialen in die prima 
hergebruikt kunnen worden tot 
bijvoorbeeld een ondertapijt of 
judomat. Dat is niet alleen goed 
voor het milieu, maar ook voor 
jouw portemonnee. Ruil nu je 
oude matras(sen) in en ontvang 
tot wel € 500,- voordeel bij 
aankoop van je nieuwe Auping 
matras(sen)*.

*De actie geldt van 18 februari t/m 19 maart 
2017. Kijk op www.profita.nl/acties.html 
voor de voorwaarden.

Kom snel naar Profita en kies de matras die perfect bij je past.

WONEN   SLAPEN   ZITTEN   MEUBELEN VLOERBEDEKKING   RAAMDECORATIE

ADEMYOGA
ademtraining * meridiaanstrekkingen * 

bewustwording * meditatie * 
mindfulness * ontspanning *

Lessen op 
Maandag, Dinsdag & Woensdag

Dorothée de Rooij * Ademtrainer
06 41 39 88 07

info@ademyogastudio.nl
Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen

ZONDAG 19 MAART 
SPIRITUELE BEURS 
11.00-17.00 uur. 4 lezin-
gen, verkoop speeltuin 
Geenhoven, Hoppenbrou-
wers 15 Valkenswaard. En-
tree € 5,-. Kortingsbon op 
www.stichting-deva.nl

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314 www.kdv-kiddies.nl

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

LEVgroep AFD. VLUCHTE-
LINGENWERK NUENEN 
zoekt vrijwilligers om vluch-
telingen te begeleiden en 
hun de weg te wijzen binnen 
de Nuenense samenleving.
Voor meer informatie: De 
LEVgroep. Berg 22c. Tel. 
040-2831675. ma. t/m do. 
van 9.00-16.00 uur en vrij. 
van 9.00-12.30 uur.

TE HUUR OPSLAG-
RUIMTES Afgesloten ter-
rein. Nuenen-Gerwen. 1x ca. 
43 m2. 1x ca. 48 m2. Garage 
5,85 x 2,80 m. m.i.v. 1-4-
2017. Info: 06-13320300.

Machinaal grondwerk, 
ondersteuning particulier 
en bedrijven Takeuchi mi-
nigraver  en Giant Miniloa-
der, aan-afvoeren grond. 
www.lapagondatuinen.nl  
06-19702668.

Frank Geers

 Keizershof 138, 5672 PC Nuenen
frankszorg@gmai l .com, 06 51 36 48 67

www.frankszorg.nl 

Expositie 
fotoclub KBO
Van 4 maart tot 14 april, 
op maandag t/m vrijdag 

van 9.00-16.00 uur.
Het Klooster, 

KBO-ingang. Park 3a 
Nuenen.
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 ACTIVITEITENAGENDA

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van ‘activiteitenagenda’

Kerkberichten

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

    Afscheid nemen 
             begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Maand maart 
Zondag 09.00 uur WSV-wandeling
Lissevoort, ingang tennisterreinen

Elke zaterdag 
09.00 uur Wilgen knotten met IVN

verzamelen bij Het Klooster

t/m 11 maart
Landelijke collecte Amnesty International

Donderdag 9 maart
9.30 uur Computercafé van SeniorWeb en 

Bibliotheek. Mijnoverheid.nl - DigiD - Belas-
ting. Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 

Berckellaan 18, Nuenen

Donderdag 9 maart
10.30 uur Cultuur Overdag: 

film ‘Suffragette’
Het klooster

Donderdag 9 maart
20.00 uur ‘Theologie voor dummies’

door Theo Salemink
Parochiecentrum in Nuenen

10-11 maart
NLdoet

Vrijdag 10 maart
18.00 uur JONG! Nuenen

RKSV Nuenen

Vrijdag 10 maart
20.15 uur Rikavond 

bij supportersclub RKSV Nuenen 
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14

Zaterdag 11 maart 
09.30 uur Bridgeclub Nuenen, 

jaarlijkse bridgedrive 
Het Klooster

Zaterdag 11 maart 
11.00-14.00 uur Familie- en stamboomon-
derzoek. Heemkundekring De Drijehornick

Papenvoort 15A. 5671 CP Nuenen

Zaterdag 11 maart
13.00-17.00 uur Viering Internationale Vrou-
wendag. Thema: de positie van de vrouw in 
diverse landen. Vrouwencentrum de Vlinder, 

Sportlaan 2, Nuenen

Zondag 12 maart 
11.00 uur Gulbergencross

‘Het dak van Brabant”
Gulbergen

Zondag 12 maart 
10.00 uur Jongerenkoor Jocanto 
 de Regenboog, Sportlaan Nuenen

Zondag 12 maart 
14.00-16.00 uur Voorjaarspresentatie 

Showcorps O&V
Het Klooster Nuenen

Zondag 12 maart 
15.00 uur Concert Lenny Kuhr 

Gekust door de eeuwigheid
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

13 t/m 18 maart
Collecte Reumafonds

Woensdag 15 maart 
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek

 Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout

Woensdag 15 maart 
17.00-21.00 uur Inloopavond Huisvesting 

en inburgering vergunninghouders
‘de Koppel’ in Nederwetten

Donderdag 16 maart
09.30 uur Computercafé van SeniorWeb en 
Bibliotheek.  Muziek downloaden / streamen

Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van
Berckellaan 18, Nuenen

Donderdag 16 maart
17.00-21.00 uur Inloopavond Huisvesting 

en inburgering vergunninghouders
‘d’n Heuvel’ in Gerwen

Donderdag 16 maart
20.00 uur Lezing over het raadselachtige 

leven van vogels door Lou Megens
IVN Laarbeek, gebouw BIMD, Aarle Rixtel

Vrijdag 17 maart
14.00 uur PVGE lezing: de ontwikkeling van 
lichtbronnen door Prof. Ir. W. van Bommel

Scarabee, Mantelmeeuwlaan 12

Zaterdag 18 maart
20.00 uur Nightbike, 

Mountainbike sponsortocht. Paviljoen RKSV, 
Pastoorsmast in Nuenen

Zaterdag 18 maart
21.00 uur In Flow

Café Schafrath

Zondag 19 maart
14.30-16.30 uur Optreden ‘de Molshoop’

Jo van Dijhof

Zondag 19 maart
15.30 uur Sunny Blues Nuenen: 

The Blackhawks
Café Schafrath

Donderdag 23 maart
09.30 uur Computercafé van SeniorWeb en 

Bibliotheek. Genealogie Digitaal
Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 

Berckellaan 18, Nuenen

Vrijdag 24 maart
12.30 uur Nationale Pannekoekendag!

Jo van Dijkhof

Gezinsviering: ‘als je deelt wordt het meer’
 
Na een (carnavals-) feest weet je hoe fijn het is om met anderen een gezelli-
ge dag te hebben. Je deelt vreugde, muziek en mogelijk ook lekker eten en 
drinken. Delen van eten en drinken is ook delen in gezelligheid. 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 11 maart 18.30 uur: geen vie-
ring in Nuenen, maar een gezinsvie-
ring in Gerwen. 
Zondag 12 maart 11.00 uur: viering, 
muzikale omlijsting, voorgangers pas-
tor J. Vossenaar en dhr. J. Haan.

Misintenties
Zondag 12 maaart 11.00 uur: Riky van 
Rooij-Schellekens; Frans Thijssen; 
Marie van den Reek-Bijsterveld; Cor 
Vermeulen; overleden ouders Ver-
schuren-van Loon; Harrij van der Vel-
den; Theo Kuijpers; overleden familie 
Rooswinkel-van Swaaij.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 11 maart 18.30 uur: gezins-
viering met kinderkoor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters.
Zondag 12 maart 11.00 uur: viering 
met parochiekoor, voorgangers pastor 
S. Kuijpers en pastoraal werker M. 
Feuth.

Misintenties
Zaterdag 11 maart 18.30 uur: Drieka 
van den Tillaart en familie; Sjef en Le-
na Saris-Swinkels; Ouders en overle-
den fam. v.d. Hurk-Hoeks; Betsy van 
Lierop van Dommelen; Piet en Miet 
Maas-van Berlo.
Zondag 12 maart 11.00 uur: Drieka 
van den Tillaart en familie; Sjef en Le-
na Saris-Swinkels; Ouders en overle-
den fam. v.d. Hurk-Hoeks; Betsy van 
Lierop-van Dommelen; Piet en Miet 
Maas-van Berlo.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 12 maart 09.30 uur: viering 
met volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Geen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 12 maart: kerkelijk werker P. 
Flach. De tweede zondag van de veer-
tigdagentijd. Medewerking van jonge-
renkoor Jocanto o.l.v. Maud Broek-
steeg. Aanvang 10.00 uur. Er is kinder-
nevendienst voor kinderen van de 
basisschool. De collecte is voor het 
project ‘Vluchtelingen in de knel’. Elke 

donderdag is er Open Huis tussen 
10.00 en 12.00 uur, waar iedereen wel-
kom is voor koffie en ontmoeting met 
anderen. U kunt zo binnenlopen. Onze 
kerk is elke zondag geopend. In de 
loop van de week zijn er diverse activi-
teiten. U kunt die vinden op de website 
of ons publicatiebord aan de gevel van 
De Regenboog.

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 9 maart. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten; ge-
dachtenis van de H. Francisca Roma-
na, weduwe. 
Vrijdag 10 maart. 07.15 uur H. Mis, 
Quatertemperdag in de Vasten; ge-

dachtenis van de H. Martelaren van 
Sebaste. 18.00 uur H. Kruisweg.
Zaterdag 11 maart. 08.30 uur H. Mis, 
Quatertemperdag in de Vasten; ge-
dachte van H. Gregorius de Grote, 
paus en kerkleraar; 10.00 uur Gods-
dienstlessen. 
Zondag 12 maart. Tweede zondag van 
de Vasten. 10.30 uur gezongen Hoog-
mis.
Maandag 13 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten. 
Dinsdag 14 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten. 
Woensdag 15 maart 7.15 uur H. Mis 
van de Vasten. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

Wereldgebedsdag-viering in Nuenen
Op vrijdagmiddag 3 maart vierden we met 25 mensen voor de 10e keer weer 
de jaarlijkse Wereldgebedsdag. Dit jaar een viering die vrouwen uit de Filip-
pijnen ons aangereikt hadden. Zelfs met echte Filipijnse inbreng. 

Elk jaar wordt er verteld en gebeden en 
gezongen op teksten van een bepaald 
land. Dat stelt ons in staat om vrouwen 
uit verschillende delen van de wereld 
te ontmoeten, hun hoop en zorgen te 
delen en ze ook daadwerkelijk te hel-
pen. Deze viering begon al ’s morgens 
vroeg op het eiland Tonga, in de Stille 
Oceaan en eindigde na een hele we-
reldomloop ook in de Stille Oceaan op 
het eiland Samoa. De schatting is dat 
er deze dag meer dan 16 miljoen men-
sen wereldwijd in eenheid en gebed 
voor de Filippijnen bijeen zijn geko-
men.
In Nuenen waren alle kerkdorpen ver-
tegenwoordigd en uit diverse kerken 

afkomstig. Volgend jaar scharen we 
ons rondom het volk in Suriname. 
Weer op de eerste vrijdag in maart.
Als uw interesse gewekt is kunt u ook 
een klein wereldfotoverslag van dit we-
reldgebeuren per mail ontvangen. 
Aanvragen bij d.kaper@onsnet.nu.

Wij zijn heel verdrietig jullie te moeten vertellen dat ‘onzen’ Harry 
is overleden. 

Harry Kempen
Venlo, 8 augustus 1932                                                    Bakel, 4 maart 2017

We wisten natuurlijk al een tijd dat dit kon gebeuren, 
maar toch overviel het ons. Het is een dubbel gevoel van gemis, 

maar ook van opluchting dat deze moeilijke periode van zijn leven 
is afgesloten.

Margriet Kempen-de Louw

Monique en Marcel
Bram

Inge en Mikell
Danique en Dennis
Karsten

Vrijdag 10 maart om 14.00 uur nemen wij afscheid van Harry met een dienst 
in het crematorium te Heeze, Somerenseweg 120.

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Harry op donderdag 9 maart tussen 
19.15 en 20.00 uur in uitvaartcentrum Van der Stappen, Spaarpot Oost 2 
te Geldrop.

In plaats van bloemen zou Harry het zeer op prijs stellen als u een gift 
voor Casa Elias overmaakt op NL45ABNA0500212066, tevens is er een 
collectebus aanwezig in het crematorium.

Gelieve contact via h.kempen@onsbrabantnet.nl.

Jocanto 
Jongerenkoor Jocanto zal zingen tij-
dens de viering in de Regenboog op 12 
maart om 10.00 uur. Het koor zal dan 
een blik werpen op het verhaal van een 
zoon van Noach die een keuze maakt 
en de gevolgen daarvan voor zijn kie-
zen krijgt.

Samen zijn, samen praten, samen le-
ven in Nuenen, Brabant, ja zelfs in Ne-
derland. Bijzonder dat de grote men-
sen binnenkort gaan beslissen wat we 
gaan delen in dit land. De verkiezin-
gen bepalen hoe we alles (ver-)delen. 
Vraag je ouders hier thuis nog maar 
eens naar.

In de gezinsviering zijn we samen voor 
liedjes en elkaars fijne aanwezigheid. 
Tot zaterdag?
 
Welkom in de gezinsviering op zater-

dag 11 maart om 18.30 uur in de Cle-
menskerk te Gerwen.
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Daphne als mini van de week bij Heren 1 Nuvo’68!

Daphne als mini van de week 
bij Heren 1 Nuvo’68!
Bij de thuiswedstrijden van Nuvo’68 wordt er een mini uitgenodigd om de 
wedstrijden meer fleur te geven. Deze keer was het de beurt aan Daphne om 
bij Heren 1 mee te doen. Na een pittige warming up, mocht ze mee op de 
teamfoto en de eerste rally verzorgen. Vol overgave deed Daphne dit. Na af-
loop ontving ze een gesigneerde bal van de heren.

Dames 1 Nuvo’68 speelde afgelopen 
zaterdag een belangrijke wedstrijd in 
de competitie. Ze speelden bij VVC 
Best om de eerste plek. Nuvo’68 begon 
met een achterstand van 10 punten 
maar 1 wedstrijd minder gespeeld. Bij 
winst zouden ze dus op gelijke hoogte 
kunnen komen.
Tijdens de eerste rally viel er al direct 
een geblesseerde aan de kant van Best 
die de rest van de wedstrijd vanaf de 
kant de wedstrijd volgde. In de tweede 
rally raakte er wederom een speelster 
geblesseerd, nu aan Nuvo-zijde. Sanne 
vd Ven speelde door, met een pijnlijke 
duim. Nuvo’68 begon goed aan de 
wedstrijd, wilde duidelijk winnen en 
Best had het nakijken. Echter rond de 
stand van 12-12 kwam er een keerpunt 
in deze eerste set en liet Nuvo’68 VVC 

Best uitlopen, waarna Best op een 1-0 
voorsprong kwam. Het leek toen niet 
meer veel uit te maken en Nuvo’68 
ging meer vrijuit spelen, echter VVC 
Best was duidelijk sterker en trok ook 
de tweede set naar zich toe. In de der-
de set ging het gelijk op tot 17-17 en 
hoopte het compleet mee afgereisde 
publiek nog een beetje op een setje (of 
twee), maar ook de derde set wist VVC 
Best te winnen. Uiteindelijk had Nu-
vo’68 tijdens de laatste set niets meer 
in te brengen en is VVC Best een te-
rechte koploper in de competitie. Het 
is nu zaak voor de dames om geen 
punten meer te verliezen en tweede te 
worden, zodat ze uitgenodigd worden 
om mee te doen aan promotie/degra-
datie wedstrijden. De enige kans om 
terug in de eerste klasse te komen.

Persoonlijke records voor jong 
tot oud(er) bij Z&PV Nuenen
Door Marie-Louise Kardol

Bij de 4e ronde van de solocompetitie in Deurne hebben de zwemmers van 
Z&PV Nuenen zichzelf weer overtroffen. Er kwamen meer dan 50 persoon-
lijke toptijden op de klok, waarbij het leeftijdsverschil tussen de jongste en 
oudste verbeteraar niet minder dan 25 jaar was.

Dat er bij de jongste zwemmers veel 
PR’s sneuvelen is niet vreemd. Ralph 
Spanjers en Koen van den Wildenberg 
kwamen beiden tot 3 verbeteringen, 
op de 100, 200 en 400m vrijeslag. Geen 
vreemd resultaat voor jongens van 8 
jaar die nog wekelijks bij leren en ster-
ker worden.
Maar ook als je de 30 bent gepasseerd, 
zijn verbeteringen nog mogelijk, getui-
ge de 2 PR’s voor Monique Huizing 
(1984). Zij verbeterde op de 200m wis-
selslag en de 100m schoolslag haar bes-
te tijd ooit. Met 1.32.69 haalde ze op de 
schoolslag 0,7 seconden van haar oude 
PR, welke al meer dan 18 jaar stond.
Charlotte Hoogendoorn (2002), Celine 
Verspaget (2000) en Nienke van Lies-
hout (2005) kwamen ieder tot een PR 
van 3 seconden en Jan Peter van Irsel 

(2002) en Victor de Kousemaeker (2001) 
verbeterden beiden hun tijd met 5 se-
conden. Remco Verhoeven (2006) en 
Jasper van der Knaap (2004) haalden ie-
der 7 seconden van hun tijd af, Eunice 
van Ekert (2005) bracht haar 100 school 
met 9 seconden naar beneden. Voor 
Pleun van der Heijden (2002) Lotte Bas-
tiaansen (2003) en Alexander Nijst 
(2001) waren er verbeteringen van 10, 
15 en 19 seconden, maar de klappers 
van de dag waren voor Erica Sleddens 
(2005), Vita Caboni (2007) en Diede 
Struijk (2004).
Erica verbeterde haar 100 rug met 
liefst 24 seconden, Vita haar 100 wissel 
met 30 en Diede tekende op de 200 
wissel voor de grootste verbetering: 43 
seconden. Haar 4.03.20 werd vervan-
gen door 3.20.30.

Mountainbike sponsortocht

Derde Nightbike Nuenen
Carola Stork en Jaap Woudsma uit Nuenen organiseren op zaterdagavond 
18 maart voor de derde keer de Nightbike Nuenen, een nachtelijke sponsor-
tocht voor mountainbikers. Achterliggend doel van deze tocht is om geld in 
te zamelen voor onderzoek naar de progressieve spierziekte Duchenne. Als 
Power4Kids doen Carola en Jaap in september daarom weer mee aan Du-
chenne Heroes, een 700 kilometer lange tocht over zeven dagen per moun-
tainbike. Het geld dat hiermee wordt ingezameld, komt ten goede aan de 
strijd tegen deze ziekte.

Start en finish van de Nightbike is het paviljoen van RKSV, sportpark Oude Lan-
den aan de Pastoorsmast in Nuenen. Inschrijven is tussen 19.15-19.45 uur à € 10 
(inclusief consumptie), start vanaf 20.00 uur. Afstand ongeveer 30 kilometer. Zie 
ook www.nightbike.nl

Mooie overwinning Geert 
Bons 18de rik wedstrijd
Door Antoon Hurkmans

Het was weer een geweldige avond in de rik arena van de RKSV Nuenen en 
met weer een geweldige opkomst. Na de onderbreking vorige week in ver-
band met het carnavals gebeuren, was het weer tijd voor het rikken bij de 
supportersclub. Ook deze avond was het weer spannend wie met de hoog-
ste eer aan de haal zou gaan. 

Bij het opmaken van de stand na de 
eerste speelronde voor de pauze was 
het wettenaar Louis Staals die met een 
straatlengte voorsprong en een mooie 
score van 92 punten ruim afstand had 
genomen van de overige deelnemers. 
Pas op grote afstand volgde Frans de 
Brouwer met een score van 50 punten. 
Na de pauze en de nieuwe tafelindeling 
werd er door de deelnemers fel strijd 
geleverd om de eerste prijs in de wacht 
te slepen. Het was uiteindelijk speelta-
fel 5 waar de zich steeds beter thuis 
voelende Geert Bons in een recht-
streeks gevecht met de leider van voor 
de pauze en met uitstekend spel, de eer-
ste plaats voor zich opeiste. Met een 
mooie score van 95 punten werd hij 
winnaar van de 18de speelronde, ge-
volgd door de leider van voor de pauze 
Louis Staal met 92 punten. Op kleine 
afstand gevolgd door de nummers 3 
t/m 5 met ieder 78 wedstrijd punten.
Al met al weer een spannend avondje 
rikken met de supportersclub RKSV 
Nuenen. Spannend was het tot zeker ge-

zien de kleine verschillen in de uitslag.
De hoofdprijs bij de loterij een waarde-
bon werd deze week gewonnen door: 
Frans de Brouwer.

Uitslag vrijdag 3 maart
1 Geert Bons  95 punten
2 Louis Staal  92 punten
3 Ruud Vogels  78 punten
4 Tooien Raaijmakers 78 punten
5 Naud Leenders 78 punten
6 Ad van Ouden  57 punten
7 Bennie de Louw 51 punten
8 Frans de Brouwer 50 punten
9 Jan van de Langenberg 45 punten
10 Ted Warmerdam 43 punten

Vrijdag 10 maart a.s. is weer de volgen-
de rik avond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen. Aanvang 20.15 uur en 
ook dan is weer iedereen van harte wel-
kom om deel te nemen, zowel leden als 
niet leden, ervaren of onervaren. Alle 
rikkers zijn van harte welkom. Pas-
toorsmast 14. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 06 40320419.

Gulbergencross
Zondag 12 maart om 11.00 uur vindt 
de Gulbergencross plaats. Je kan 
kiezen uit 1, 2, 3, 4 of 5 ronden van 2 
km, te lopen over brede en goed be-
gaanbare paden. 

Voorinschrijven is mogelijk tot en met 
vrijdag 10 maart 2016. Na-inschrijven 
is mogelijk op zondag 12 maart vanaf 
9.30 uur. De kosten bedragen bij een 
voorinschrijving 4 euro (na-inschrij-
ving 5 euro) voor alle afstanden. Voor 
lopers t/m 17 jaar is inschrijven gratis. 
Voor meer informatie zie:
www.gulbergencross.nl

Volleybal

Zwemmen

Rikken

Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur in Nuenen. 
De WHO (World Health Organisation van de VN) publiceerde een lijst met 
meer dan 100 aandoeningen waarvoor zij acupunctuur aanraadt: 
veel pijn-, ontstekings-, psychische en vruchtbaarheidsklachten. 
www.acupunctuur-lieveld.nl Belt u gerust om advies: 040-2837612. 

Dokter Lieveld vertelt...

Chronische pijn, een groot probleem: 
van lage rugpijn tot fantoompijn 
Wereldwijd hebben 1 miljard mensen last van chronische pijn, zoals chroni-
sche rugpijn, chronische hoofdpijn en chronische pijn door reumatische 
aandoeningen. Dat is zeker 1 op de 7 mensen. Aan de behandeling van chro-
nische pijn zou twee keer zoveel geld worden uitgegeven als aan die van 
hart- en bloedvatenziekten. En zelfs drie keer zoveel als aan de behandeling 
van kanker. Dit meldde het Vlaamse opinieweekblad Knack vorige maand.

Acute pijn is een krachtig middel om 
te voorkomen dat we onszelf per on-
geluk beschadigen. Chronische pijn is 
meestal een uitvloeisel van acute pijn. 
Zelfs een heel gewoon incident als 
een foute beweging of eventjes een 
te zware last tillen, kan chronische 
pijn uitlokken. Enkele voorbeelden 
van chronische pijn zijn: chronische 
rugpijn, chronische hoofdpijn, pijn bij 
kanker of na kankerbehandelingen, 
chronische pijn bij reuma, fantoom-
pijn en posttraumatische dystrofie. 

Fantoompijn is de pijn van een li-
chaamsdeel dat er niet meer is. Het 
kan om een geamputeerde arm of een 
geamputeerd been gaan. Echter ook 
na een borstamputatie of een getrok-
ken kies kan fantoompijn ontstaan. 
Posttraumatische dystrofie (PD) is een 
pijnlijke aandoening aan een lede-

maat, meestal een hand of een voet. 
Dikwijls ontstaat het na een relatief 
klein letsel, zoals een lichte verstui-
king. Daardoor wordt het zenuwstel-
sel ontregeld. Het zenuwstelsel ‘reset’ 
zich daarna verkeerd, zodat de pijnen 
blijven aanhouden. 
Chronische pijn kan voor de patiënt 
een hel zijn, zeker omdat er niet zo 
veel efficiënte pijnstillers beschikbaar 
zijn. Wetenschappers hebben hun 
hoop gevestigd op kunstmatig aan-
gepaste versies van natuurlijke en-
dorfines: pijnstillers die ons lichaam 
zelf produceert. 

Hier komt nu acupunctuur om de hoek 
kijken. Veel moderne wetenschappe-
lijke studies tonen aan dat acupunc-
tuur een betere pijnstiller is dan gang-
bare medicatie. Acupunctuur blijkt het 
lichaam te stimuleren tot een grotere 
aanmaak van lichaamseigen endorfi-
nen. Acupunctuur levert eigenlijk dat 
waar wetenschappers naar op zoek 
zijn: lichaamseigen pijnstillers. Verder 
blijkt acupunctuur een positieve in-
vloed te hebben op onze hersenen, 
ons overige zenuwstelsel en ons ener-
giesysteem. 

Daarnaast geeft acupunctuur geen 
nare bijwerkingen, maar wel fijne. Een 
‘bijvangst’ is vaak dat je stemming 
verbetert, je meer energie krijgt en je 
beter gaat slapen. 

Fotoclub De FotoSchouw  
exposeert

Nuenenaar steelt 
show met ‘Winter’
In het weekend van 25 en 26 maart or-
ganiseert Fotoclub De FotoSchouw, 
de fotoclub van de PVGE Eindhoven, 
haar jaarlijkse (gratis) expositie in 
buurthuis ’t Slot, Kastelenplein 167 in 
Eindhoven. Op beide dagen zijn tus-
sen 12.00 en 17.00 uur de beste foto’s 
van onze leden over zeer uiteenlo-
pende onderwerpen te zien. Met in 
totaal 150 foto’s en twee series audio-
visuele presentaties van elk een half 
uur, heeft de expositie zoveel te bie-
den dat je er gemakkelijk meerdere 
uren door kunt brengen.

Nieuw in 2017
In het afgelopen jaar zijn onze leden 
uitgedaagd een aantal thema’s naar ei-
gen inzicht in beeld te brengen. Juist 
dat eigen inzicht leidt tot een grote 
verscheidenheid in foto’s over hetzelf-
de onderwerp. De thema’s dit jaar zijn: 
Angst, Dromerig, Minimalisme, Her-
haling, In de plooi en Op Locatie. 

Fotoketting
Een Fotoketting is een opeenvolging 
van foto’s, waarbij iedere foto een rela-
tie heeft met de voorafgaande foto. Zo 
ontstaat een serie foto’s, met vaak on-
verwachte wendingen door de per-
soonlijke interpretatie van de foto-
graaf.
Ook dit jaar zijn er twee verschillende 
fotokettingen, die beiden dezelfde foto 
als startpunt hebben.

Vrij werk
In de grote zaal tonen onze leden, zo-
als altijd de beste foto’s uit hun vrije 
werk. Deze zijn ook dit jaar weer van 
hoge kwaliteit.

De FotoSchouw is een club van ca. 40 
enthousiaste amateurfotografen van 
50 jaar en ouder die wekelijks bijeen-
komen om hun fotoprestaties te be-
spreken. Er is in ruim 35 jaar een schat 
aan ervaring opgebouwd, die zich 
weerspiegelt in de expositie. Er is vol-
doende gratis parkeergelegenheid en 
Buurthuis ´t Slot is met openbaar ver-
voer vanuit station Eindhoven bereik-
baar met buslijnen 16, 18, 19 en 319. 
Meer informatie over De FotoSchouw 
vindt u op www.fotoschouw.nl

Foto Kathelijne Baars



Rond de Linde  Nr. 10 Donderdag 9 maart 2017

SPORT
VOETBAL
RKSV NUENEN
Zaterdag 11 maart
Wilh. Boys VE2 - Nuenen VE1  . . 16.30
Zondag 12 maart
DHC - Nuenen 1  . . . . . . . . . . . . . . 14.00
Nuenen VR1 - SC ‘t Zand VR1  . . 14.30
RKDVC 2 - Nuenen 2  . . . . . . . . . . 11.30
Nuenen VR2 - Beerse Boys VR1  12.00
Nuenen 3 - Bergeijk 2  . . . . . . . . . 12.00
Nuenen VR3 - Reusel Sp. VR1 . . . 10.00
EMK 2 - Nuenen 4  . . . . . . . . . . . . . 11.00
Nuenen 5 - Geldrop 4  . . . . . . . . . 12.00
Pusphaira 2 - Nuenen 6  . . . . . . . 12.00
DOSL 3 - Nuenen 7  . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 8 - Brabantia 6  . . . . . . . . 10.00
Best Vooruit 4 - Nuenen 9  . . . . . 12.00
Tivoli 4 - Nuenen 10  . . . . . . . . . . . 11.00
Nuenen 11 - RKGSV 4  . . . . . . . . . 10.00
Nuenen 12 - Nederwetten 2  . . 14.30

EMK
Vrijdag 10 maart 
Bergeijk 2 - EMK 1 (zaal)  . . . . . . . 19.30
Zaterdag 11 maart 2017
EMK VE 1 - Nederwetten VE 1  . . 15.30
Zondag 12 maart
EMK 1 - PSV 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30
EMK 2 - Nuenen 4  . . . . . . . . . . . . . 11.00
Brabantia 3 EMK 3  . . . . . . . . . . . . . 12.00
UNA 7 - EMK 4  . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00
EMK 5 - UNA 6  . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 6 - Nieuw Woensel 7  . . . . . 11.00
N. Woensel VR 1 - EMK VR 1  . . . . 12.00

RKGSV GERWEN
Zaterdag 11 maart
RKGSV vet - Braakhuizen vet  . . . 16.00
Zondag 12 maart
Nederwetten 1 - RKGSV 1  . . . . . 14.30
RKGSV 2 - EDN’56 2  . . . . . . . . . . . 11.00 
Acht 5 - RKGSV 3  . . . . . . . . . . . . . . 10.00
Nuenen 11 - RKGSV 4  . . . . . . . . . 10.00
Acht Vr 1 - RKGSV Vr 1  . . . . . . . . . 14.30

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 11 maart.
EMK Vet. - Nederwetten Vet.  . . . 15.30
Zondag 12 maart.
Nederwetten 1 - RKGSV 1  . . . . . 14.30
Nuenen 12 - Nederwetten 2  . . 14.30
Nederwetten 3 - De Valk 7 . . . . . 10.00
Nederwetten 4 - Wodan 11  . . . 11.00
DOSL Da 1 - Nederw. Da 1  . . . . . 10.00
Pusphaira Da 3 - Nederw. Da 2  12.00

NKV KORFBAL
Zondag 12 maart
NKV 2 - DKB 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.45
NKV 1 - De Boemerang 1  . . . . . . 16.00

Programma
C L U B  N U E N E N

HO

NK- EN SOFTBAL

H S  C N

S i n d s

Welkom bij
Honk- en Softbalclub Nuenen

Nederwetten - HVV 7-5
Door Louis Staals

De toeschouwers op sportpark de Koppel hebben kunnen genieten van een 
doelpunten festijn. Twaalf doelpunten waar van 6 in de eerste helft en 6 in 
de tweede helft. 

Nuenen 1 - Groene ster 2-5
RKSV Nuenen 1 verloor afgelopen zondag voor de 3e keer in korte tijd van 
een Limburgse ploeg. Vandaag was Groene Ster veel daadkrachtiger dan 
Nuenen en won verdiend de drie punten. Op een regenachtig sportpark Ou-
de Landen startte Nuenen met de 19-jarige Jeroen Keeris in de basis. Nue-
nen mocht van Groene Ster het spel maken maar tot echte kansen leidde dit 
niet. Groene Ster liet al wel zien over een aantal snelle voorhoede spelers te 
beschikken die de Nuenense defensie handen vol werk bezorgden.

Wie is er hard genoeg om   
te softballen bij HSCN ! ?
Honk- en softbalclub Nuenen HSCN is op zoek naar meiden en dames ! Op 
korte termijn begint het seizoen weer op Sportpark de Lissevoort en bij de 
softbalteams is er nog plaats voor enkele speelsters. Er wordt doordeweeks 
1 of 2 keer getraind in de avond, en in het weekend wordt er competitie ge-
speeld, al naar gelang het team op zaterdag of op zondag.Binnen 20 minuten stond Nederwetten 

al met 3-0 voor en leek een monster-
score te gaan behalen. Doelpunten van 
Tom Raaijmakers, 1-0 na een mooie 
combinatie tussen Toon van Rooij en 
Rik van Lieshout die de voorzet gaf op 
Tom Raaijmakers. 2-0 een voorzet van 
Toon van Rooij die binnen gelopen 
werd door Hein Snellen van Vollenho-
ven. 3-0 door dezelfde twee spelers, 
corner van Toon en prima ingekopt 
door Hein. Uit een vrije trap van Bulent 
van Lierop kon HVV scoren 3-1. Na 
vermeend buitenspel liet scheidsrech-
ter Candsick terecht doorspelen en 
joeg Tom Raaijmakers de bal in de 43e 
minuut, hard in de kruising. 4-1. Am-
per 1 minuut later stond het weer 4-2 
door opnieuw Bulent van Lierop en dit 
werd dan ook de ruststand.
Nederwetten moest 2 spelers gebles-
seerd in de kleedkamer achterlaten. 
Ben van der Bruggen en Christiaan 
Baaten werden vervangen door John 
van der Velden en Tim Bunthof. In de 
55e minuut opnieuw een vrije trap 
voor HVV en deze werd ingeschoten 

door Johan van der Laak 4-3. Het werd 
weer billenknijpen langs de lijn. Maar 
gelukkig stapte Toon van Rooij in bui-
tenspel positie handig over de bal en 
de opkomende Pieter Donkers liet de 
geboden kans niet onbenut 5-3. Op-
nieuw van der Laak scoorde in de 71ste 
minuut, na geklungel in de Wettense 
achterhoede de 5-4. De spanning liep 
weer op tot grote hoogte maar geluk-
kig in de 84e minuut maakte Toon van 
Rooij met een prachtige lob de 6-4. In 
de 90e minuut toch weer aansluiting 
6-5 door HVVer Jeffrey Snijders. De 
rook kwam van het veld af maar in de 
93e minuut maakte Pieter Donkers op-
nieuw op aangeven van Toon van Rooij 
de verlossende 7-5. Een zucht van ver-
lichting ging over het sportpark en met 
3 punten in de pocket verdwenen de 
spelers naar hun kleedlokaal en de 
supporters in de warme kantine waar 
nog een kleinigheid werd genuttigd.
Volgende week de derby tegen Gerwen 
en ik raad u aan op tijd naar het sport-
park te komen want het zal wel erg 
druk worden.

In de 10e minuut de voorsprong voor 
Groene Ster. Een hoge bal werd door 
Dave Velreads prima gecontroleerd en 
op zijn schot was keeper Keeris mach-
teloos. Nuenen vocht zich terug en uit 
een corner scoorde aanvoerder Max 
Verkuijl de gelijkmaker. Er gebeurde 
van alles en vier minuten later lag de 
bal aan de andere kant op de stip na 
hands van Koen Bots. De penalty werd 
echter gemist door Groene Ster, de bal 
spatte via de onderkant van de lat het 
veld in. Stef de Wit bracht Groene Ster 
in de 28e minuut weer op een voor-
sprong, zijn ‘zondagsschot’ viel binnen 
in de verre hoek. Het laatste kwartier 
voor rust drong Nuenen aan maar het 
kwam alleen via schoten van Marcelli 
en Egmond in de buurt van het Lim-
burgse doel. Na de pauze verwachtte 

een ieder een agressief en fanatiek 
Nuenen echter het was juist de ploeg 
van Groene Ster die in de 48e minuut 
via Roel Schirra de marge op twee 
doelpunten bracht 1-3.
Nuenen bracht Max van de Gevel voor 
Angelo Stoove. Zijn 100% kans op de 
2-3 zou het tij enigszins nog kunnen 
keren echter zijn schot van dichtbij 
ging net naast. Toen in de 64e minuut 
de snelle Ricardo Geurts de 1-4 op het 
scorebord bracht was het gelopen. 
Geurts met zijn 2e zorgde zelfs voor 
een 1-5 voorsprong. Bij Nuenen was 
de koek op. 2 wissels moesten nog voor 
een slotoffensief zorgen. Randy Thenu 
en Kevin Schmeink kwamen in de 
ploeg. De 2-5 van Max van de Gevel, 
die overigens goed inviel, was er een 
voor de statistieken. Eindstand 2-5.

HSCN is op zoek naar meiden en dames

Hou je van een mix van beweging, tac-
tiek, kracht, gezelligheid én lekker bui-
ten sporten dan ben je bij HSCN aan het 
juiste adres. Geef je via redactie@hscn.
nl op, en wij delen je in bij één van onze 
drie damesteams om een paar keer vrij-
blijvend mee te trainen, of om eens te 
komen kijken of het wat voor je is.

Honk-en Softbalclub Nuenen is opge-
richt in 1969 en is 1 van de grootste 
verenigingen in de regio. Naast honk-
en softball bieden wij ook Beeball, een 
vereenvoudigde spelvariant voor kin-
deren vanaf 4 of 5 jaar. Kijk gerust op 
onze website voor meer info. 
www.hscn.nl

Gelijkspel voor midweekteam 
Badminton Club Lieshout: 4-4
Dankzij een zwaarbevochten gelijkspel heeft BCL-M2/VKS Autoservice 4 
wedstrijdpunten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen het midweek-
team van het hoog geklasseerde BC Oirschot. 

Starttijd tussen 10:30 uur en 11:00 uur
vanaf scoutinggebouw Lieshout

(Herendijk 7, naast de voetbalveld ELI) 
prijsuitreiking 13:30 uur

Vind je weg door Lieshout door gebruik te maken van de 
QR-codes. 

Meenemen: een mobiele telefoon met een QR-scanner !! 
(maar ook zonder de QR scanner is de route uitstekend te lopen) 

Ida van de Lockant en Ingrid Bergé 
verloren hun dubbel in drie sets, Jos 
Kluijtmans en debutant Christian 
Klumpers wonnen hun dubbel, waarna 
Christian samen met Ida van de Loc-
kant de eerste mixpartij won. Jos 
Kluijtmans en Ingrid Bergé verloren 
hun mixpartij. In de afsluitende single-
partijen wonnen de heren, de dames 
konden geen game winnen van de ster-
ke Oirschotse dames.
Door het sterk afwijkende aantal ge-
speelde wedstrijden is nog niet goed 

zichtbaar of BCL-M2/VKS Autoser-
vice door deze uitslag naar een hogere 
positie kan kruipen. Dat zal in de loop 
van het seizoen wel duidelijker wor-
den.

Dubbeltoernooi
Op zondag 12 maart organiseert Bad-
minton Club Lieshout weer haar jaar-
lijkse dubbeltoernooi voor jeugd en se-
nioren in sporthal de Klumper. Iedere 
deelnemer speelt het toernooi voor 
zichzelf en wordt per ronde aan een 
andere medespeler gekoppeld. Leden 
van Badminton Club Lieshout kunnen 
zich deze week nog inschrijven. Het 
toernooi is van 10.00 uur tot ongeveer 
13.30 uur.

Scan & Go
Zondag 2 april begint om 10.30 uur de 
Scan & Go Speurtocht in het kader van 
de Gezondheidsrace 2.0. Vind je weg 
door Lieshout door gebruik te maken 
van QR-codes. Mobiele telefoon met 
QR-scanner graag meenemen. De 
start is vanaf scoutingsgebouw Lies-
hout, Herendijk 7, naast voetbalveld 
ELI. De prijsuitreiking is om 13.30 uur.

Voetbal

Wedstrijd van de gemiste doelkansen voor EMK

EMK - FC Eindhoven/av 0-2
Door Jacques Ribot

FC Eindhoven begon sterk aan de wedstrijd en zette EMK meteen onder druk. 
EMK had daarbij het geluk dat een schot dat in de goal leek te rollen weggewerkt 
kon worden. Na een kwartiertje, had EMK de wedstrijd iets beter onder controle 
maar beperkte zich tot verdedigen en countervoetbal. Terwijl het veldoverwicht 
er was voor FC Eindhoven, kreeg EMK meerdere kansen in de eerste helft. Zo 
waren er enkele doelkansen voor Tommie van Elst (drie keer) en Rick Slaats. Een 
voorzet van Ruud Boerema kon net niet binnengeschoven worden door Dennis 
Degens. Aan de andere kant moest Ramon Leenen (17-jarige jeugdkeeper van 
EMK) een afstandschot over de lat verwerken. De allergrootste doelkans voor 
EMK kwam er in de 42e minuut toen Ruud Boerema ongehinderd op de goal van 
Eindhoven kon afstormen maar de actie mislukte compleet. 
Na de theepauze was er geen verandering van het spelbeeld. EMK moest noodge-
dwongen verdedigen, maar slaagde er steeds minder in om een aanval op te zet-
ten. EMK-keeper Ramon Leenen verrichtte twee geweldige saves om zijn doel 
schoon te houden. Een paar snelle aanvallen van Tommie van Elst hadden geen 
succes aan de andere kant en FC Eindhoven had het geluk dat aanvoerder Bas de 
Haas een bal op de doellijn van FC Eindhoven kon wegwerken. Dezelfde speler 
zou enkele minuten voor het einde van de wedstrijd zijn team op voorsprong hel-
pen met een schot langs de grond (0-1). EMK was niet meer in staat om nog iets 
terug te doen en incasseerde een tweede treffer in blessuretijd met een kopbal op 
een hoekschop (0-2). Al met al was dit een sportieve weedstrijd waarbij FC Eind-
hoven een duidelijk veldoverwicht had, maar EMK ook meerdere kansen creëer-
de maar er geen enkele kon afmaken. Goed leidende scheidsrechter John Swaan-
en. Man of the match bij EMK was keeper Ramon Leenen. 

Tommie van Elst bezig met een actie

Honkbal

Badminton

Inschrijven voor     
Feel Fit Zwemloop
Jij kan je inschrijven voor Zwemloop Feel Fit Center Nuenen. Op zaterdag 1 
april vindt de Zwemloop Feel Fit center Nuenen plaats, georganiseerd door 
Squadra Events! Deze week start de inschrijving voor de scholieren van het 
lager onderwijs. Zwemmen en hardlopen.

Op zaterdag 1 april klinkt om 17.45 
uur het startschot. We starten met 
200 meter zwemmen (8 baantjes) in 
het binnenbad van het Feel Fit center 
Nuenen gelegen aan de Sportlaan. 
Aansluitend gevolgd door 1 kilometer 
hardlopen over een parcours door de 
straten van Nuenen. Je kan deze 
zwemloop alleen (solo) meedoen, 
maar ook gezellig met je vriendje of 
vriendinnetje (duo). Als je samen met 
iemand meedoet, kan één person 200 
meter zwemmen en de andere per-
soon 1000 meter hardlopen. Doe mee! 
Alle scholieren uit Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten die in het bezit zijn 
van minimaal zwemdiploma A en in 
groep 5,6,7 of 8 zitten kunnen zich in-
schrijven. 

Natuurlijk ligt er aan de finish een leuke 
verassing voor iedereen klaar die de fi-
nishlijn passeren! Inschrijven: Om mee te 
doen met de zwemloop kun je het in-
schrijfformulier invullen dat deze week 
op alle scholen in Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten is uitgedeeld in groep 5, 6, 7 
en 8. Lever dit inschrijfformulier vóór 
vrijdag 17 maart in bij je leraar of lerares 
op je school! Geen formulier ontvangen 
of verloren? Geen probleem! Stuur dan 
een mail naar hans@squadraevents.nl. 
Meer informatie Squadra Events organi-
seert meerdere keren per jaar zwemlopen 
op verschillende locaties. Wil jij meer in-
formatie over de Feel Fit center Nuenen 
zwemloop of andere zwemlopen van 
Squadra Events? Zie website squadra-
events.nl/squadrazwemlopen

Cursus reanimatie en 
EHBO aan kinderen
Op donderdagavond, 16 maart be-
gint de cursus EHBO aan kinderen. 
Deze cursus is speciaal ontworpen 
voor ouders, grootouders en profes-
sionals die belast zijn met de zorg 
van (jonge) kinderen. 

In slechts 4 avonden leert u dat paniek 
een slechte raadgever is en kennis van 
zaken rustgevend. De cursus, wordt bij 
gebleken geschiktheid, afgesloten met 
een landelijk erkend diploma van het 
Oranje Kruis. Ook start weer een reani-
matiecursus waarbij tevens het omgaan 
met de AED wordt aangeleerd. In 
slechts 1 avond leert u een infarct of een 
beroerte te onderkennen en kunt u ade-
quaat optreden. Deze cursus start op 
woensdag 17 mei aanvang 19.00 uur. Als 
u reeds een reanimatiediploma heeft en 
die is nog niet verlopen, kunt u de her-
halingscursus volgen die we geven op 12 
of 25 april. De herhalingscursus voor 
hen die een diploma hebben EHBO aan 
kinderen, begint op woensdagavond 22 
maart, om 19.00 uur of donderdag-
avond 20 april. Alle cursussen worden 
gegeven in het Dorpshuis ‘De Koppe-
laar’, Koppel 1 te Nederwetten.
U kunt zich inschrijven door het in-
schrijfformulier op te vragen bij: ehbo.
nuenen@onsnet.nu, ook kunt u bellen 
met 06-5390 6863 of kijk op onze web-
site: www.ehbonuenen.nl.
Wacht niet tot het te laat is, schrijf u in!



...waarin wij met gepaste trots onze nieuwe collectie mannenmode laten zien. 
Bent u ook zo nieuwsgierig naar het resultaat? Kom dan op zaterdag tussen 9.30 
en 17.00 uur of op zondag tussen 13.00 en 17.00 uur naar onze vernieuwde 
winkel. Een hapje en drankje staan voor u klaar, kom het zien en beleef het mee!

WELKOM IN ONZE VERNIEUWDE WINKEL!

OPENING/
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