
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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De enige échte Nuenense krant Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nldrij.mes@iae.nl

Nuenense 
wethouder 
29 jaar actief 
in de politiek

Pecha Kucha 
politiek 
in het 
Nuenens College

Opening KWIEK 
beweegroute 
met 
Olga Commandeur
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Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

T

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.

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

 
totale leegverkoop!

Aanbieding geldig van t/m
 11 m

aart 2018 en zolang de voorraad strekt.

Alles -70%
met uitzondering van planten

PlAnten -40%
Gesloten vAn 12 t/m 14 mAArt,

Grote oPeninG 15 mAArt!

Wij gaan voor:

Behoud van de 
culturele voorzieningen en
verenigingen

Goed wonen 
Goede bereikbaarheid
Goed onderwijs

TE HUUR
BEDRIJFSRUIMTE-KANTOOR

OPSLAGRUIMTE VANAF 10 M²
 Bedrijfshal gedeeltelijk met kraanbaan

Industrieterrein Eeneind I
Den Binnen 21 Nuenen Tel. 06-54657295

’t Duimpke voor Kirsten van Glabbeek  en     
2 gemeentelijke onderscheidingen voor vrijwilligers Tienertent

Vrijwilligers C.V. De Dwèrsklippels 
in de schijnwerpers
Door Gerrit van Ginkel

ijdens de druk bezochte bijeenkomst voor de vrijwilligers van C.V. De 
Dwèrsklippels op zondagmiddag 4 maart in Café Ons Dorp, werd aan 
Ton Visser en Helmut van der Vorst de Gemeentelijke erepenning in 

Zilver uitgereikt door burgemeester Maarten Houben.

Daarnaast was hij voorzitter van het 
Sinterklaas comité.

Helmut van der Vorst is vanaf 2001 ac-
tief in de Tienertent. Vooral de sociale 
media hebben zijn speciale aandacht. 
Daarnaast hebben de passe-partouts, 
de personeelspassen en de dagpassen 
zijn speciale aandacht. Vanaf het be-
gin van de opbouw van de tent is hij 

Kirsten van Glabbeek ontving het 
jaarlijks ereteken ’t Duimpke als vrij-
williger van het jaar.

Ton Visser is verantwoordelijk voor de 
algehele veiligheid in de tienertent. 
Gedurende vele jaren (sinds 1997) was 
hij actief in vele functies van het Nue-
nens carnaval waaronder de commis-
sie wagenbouw van het jeugdcarnaval.

Helmut van der Vorst (rechts) en Ton Visser ontvingen een gemeentelijke onderscheiding in Zilver

Kirsten van Glabbeek ontving ’t Duimke 
als vrijwilliger van het jaar

aanwezig. Hij heeft zijn relatie overge-
houden aan de Tienertent.
Burgemeester Houben roemde in zijn 
toespraak het belang van de Tiener-
tent, ook voor de hele regio. 1400 Tie-
ners tussen 12 en 17 jaar kunnen er 
dagelijks alcoholvrij carnaval vieren in 
een veilige omgeving met voldoende 
toezicht. Dat heeft veel uitstraling en 
bewondering naar de hele regio. Nue-
nen kan trots zijn op deze organisatie 
waar zo’n 50 vrijwilligers actief zijn 
voor de Tienertent.

Albert Heijn 
Parkstraat   
gaat verbouwen!
Vanaf zaterdag 10 maart 12.00 uur 
tot en met dinsdag 20 maartzijn wij 
daarom gesloten. Parkstraat 22, 
5671 GG Nuenen

Tijdens onze verbouwing bent u van 
harte welkom bij Albert Heijn Kern-
kwartier te Nuenen. Vanaf woensdag 
21 maart om 11.00 uur staan wij weer 
voor u klaar in onze vernieuwde winkel.

Parkstraat   
gaat verbouwen!



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 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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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.

AFVALWEETJE

Plastic hoesjes om reclamefolders 
horen niet in de papier container.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

Online 
service 
Burger-
zaken

Burgerzaken regelen?
Overal en altijd, veilig en vlot!

COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door Amnesty International, 
afdeling Nederland.

ONLINE SERVICE BURGERZAKEN
Vanaf 8 maart 2018 kunt u uw burgerzaken zelf digitaal regelen, 24 
uur per dag overal. Het gaat om geboorte, huwelijk en overlijden. 
Verhuizingen en verzoeken om uittreksels kon u al digitaal doorge-
ven en opvragen. Met de online service burgerzaken regelt u dit snel, 
simpel en veilig zelf op www.nuenen.nl. 

Later dit jaar kunt u ook reisdocumenten en rijbewijzen digitaal 
aanvragen als dit tenminste ook wettelijk mogelijk wordt. Uiteraard 
kunt u ook nog steeds een afspraak maken op het gemeentehuis. 
Onze baliemedewerkers staan voor u klaar. 

Bij het gebruiken van de online service verloopt de identifi catie via 
DigiD. De persoonsgegevens worden daarmee automatisch ingevuld. 
Doordat de service 24/7 bereikbaar is kunnen zaken met de ge-
meente worden geregeld op een tijd wanneer het u uitkomt. 

VERGADERING COMMISSIE 
STRAATNAAMGEVING
Openbare vergadering van de Commissie Straatnaamgeving op 
dinsdag 13 maart 2018 om 10:00 uur in het gemeentehuis. Voor 
deze vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda: 
Opening, Wijziging Grardjes Tip, Gerwen ZO, Straatnaam Nuenen-
West, Rondvraag.

UITBREIDING TOELATING TOT 
MINIMAREGELINGEN 
Voortaan kunnen meer inwoners gebruik maken van onze minima-

We gaan nu verder in Nuenen-Oost. Woont u binnen het gebied wat 
begrensd wordt door de straten Smits van Oyenlaan, Oosterklamp, 
Oude Landen, Ouwlandsedijk en de Beekstraat (zie plattegrond) 
en wilt u graag meer weten over de brandveiligheid in uw woning? 
Tot en met april 2018 kunt u zich aanmelden via de website van de 
gemeente (www.nuenen.nl, onder het kopje ‘projecten en initiatie-
ven’)  of via telefoonnummer 040-2631 631. U kunt hier ook voor 
overige vragen over het project terecht. Na aanmelding nemen de 
vrijwilligers contact met u op om een afspraak te maken voor een 
huisbezoek. Dit bezoek duurt maximaal 30 minuten en vindt altijd 
plaats met twee personen  voorzien van herkenbare kleding van het 
project NuenenBrandveilig en een legitimatiebewijs.

Inmiddels is het project in Nuenen-Zuid en het gebied wat ligt ten 
noorden van de Europalaan en aan de oostkant wordt begrensd 
door de Kerkstraat en de Berg, afgerond maar als bewoners zich 
toch nog willen aanmelden dan kan dat nog steeds via de hierboven 
vermelde website of telefoonnummer. 

regelingen! De toelatingseis om in aanmerking te komen is uitgebreid 
van 110% naar 120%. Deze verruiming geldt voor bijzondere bijstand, 
inkomenstoeslag, maatschappelijke bijdrage en collectieve zorgver-
zekering. Op onze website vindt u meer informatie. Lees de overige 
voorwaarden goed door en maak gebruik van het aanvraagformu-
lier om een aanvraag te doen. Neem voor vragen contact op met 
Administratie Sociale Zaken (040) 2631 631.

NUENEN CONTROLEERT OP 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 uiter-
aard 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 nummer 
(040) 2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nue-
nen.nl. 

UITVOERING 
ROOKMELDERPROJECT 
Weet u wat u moet doen wanneer er brand ontstaat in uw woning? 
Wordt u gewaarschuwd door rookmelders? Hangen uw rookmelders 
op de juiste plaats, werken zij nog wel en zijn ze niet ouder dan 10 
jaar? Na deze periode zijn brand- en rookmelders technisch versle-
ten!  Nog steeds denken veel mensen: brand, dat overkomt mij toch 
niet’. Een gevaarlijke gedachte want brand kan iedereen overkomen! 
In 2016 zijn er in ons land 38 mensen bij een woningbrand omge-
komen. De meeste slachtoffers overlijden door het inademen van 
(giftige) rook want bij een woningbrand is de hoeveelheid rook in 
de kamer(s) binnen 3(!) minuten al levensbedreigend. Rookmelders 
die bewoners tijdig waarschuwen zijn dan ook van levensbelang! De 
gemeente Nuenen startte in 2013 het project ‘Nuenen (Brand)Veilig. 
Doel is het aantal brandslachtoffers te verlagen door voorlichting 
en het plaatsen van rookmelders. In de eerste fase zijn de woningen 
in Gerwen, Nederwetten en Eeneind en alle huurwoningen van Helpt 
Elkander voorzien van rookmelders.

In de tweede fase van dit project zijn de koopwoningen in Nuenen-
dorp aan de beurt. Wijk voor wijk kunnen door de brandweer op-
geleide vrijwilligers bij u thuis een brandveiligheidscheck doen en u 
adviseren over een vluchtplan en op de juiste plaats en op eenvou-
dige manier nieuwe rookmelders bevestigen. 
Deze rookmelders hebben een batterij die niet vervangen hoeft te 
worden en gaat 10 jaar mee. Gaat hij binnen die termijn toch stuk 
dan wordt de rookmelder gratis vervangen!  
De eerste rookmelder kost €17,50 en elke volgende €15,- per stuk. 
Dit tarief is inclusief plaatsingskosten, advies en brandveiligheid-
scheck. De vrijwilligers nemen alleen contact op met bewoners die 
zich voor het project aanmelden. 

VERGUNNINGEN PERIODE   
25-02-2018 EN 04-03-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Broekdijk 20 Oprichten loods 
Molenkamp 16 Uitbreiden bedrijfsruimte 
Vrouwe Cecilialaan 1 Vervangen raamkozijnen 
Beekstraat 18 Plaatsen dakopbouw 
Jan van Crieckenbeeklaan 4 Wijzigen gevels 
Constantijnstraat 39 Plaatsen dakkapel voorzijde  
Opwettenseweg 74 Oprichten erker 
Pastoorsmast 3 Oprichten bedrijfshal 
Bakertdreef 10 Plaatsen tijdelijke woonunit 
Molvense Erven 148 Plaatsen dakkapel 
Olen 50 Wijzigen milieuvergunning 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Culenhof 38 t/m 42 Verhogen hekwerk naar 4 meter 
Voirt 37 Plaatsen erfafscheiding 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Lankveld 10 Kofferbakverkoop Gerwen 15 april 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Heerendonk 3 Gerwen Nederwetten Loop 17 mrt 
Park 1 Verlening sluitingsuur Klooster 21 mrt 
Het Park, centrum Nuenen Blues’m Nuenen 20 mei 
Broekdijk/Gerwenseweg Verlenging schaatsbaan seizoen
 2017/2018 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
02-03-2018 Gerwen Vastgesteld bestemmingsplan 
  ‘Gerwen Zuidoost’ 

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl



 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag  . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 18.00
Vrijdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 20.00 
Zaterdag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 - 17.00KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

Ook onze gehaktproducten 
worden dagelijks vers gedraaid 

in onze eigen worstmakerij!!

500 gr. Gehakt +
4 Slavinken .......................7,95 
Kippendijtjes
zonder bot
Naturel of gemarineerd, 500 gram ..........5,95
Oriëntaalse Rol
"Oosters gevulde schnitzel"
100 gram .................................................1,95
100 gr. Achterham +
150 gr. Eiersalade ........................3,75 
Chinese iedere 2e 
Tomaten soep ......halve prijs
Pancettina
100 gram .................................................1,75

De best belegde broodjes!!!

KOOPJE

KOOPJE

VLEESWAREN

SPECIAL

SPECIAL

weekaanbiedingen 
donderdag 8 t/m woensdag 14 maart

Bospeen
 per bos  0,99
Peulen       
pan klaar   200 gram 1,79

Venkel salade     
 250 gram 1,99

Rodekool panklaar      
 1/2 kilo 0,79

Blauwe druiven pitloos         
 1/2 kilo 1,79

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

STUNTWEEK!
VAN 12 T/M 18 MAART

MEDIUM PIZZA’S
BIJ AFHALEN

OPEN
VOOR
LUNCH

VANAF

NA 16:00 UUR3.99 2.99
 Domino's Nuenen • Parkhof 24 • 040 410 01 90 

   MA - VRIJ VAN 11:00 TOT 22:00, ZAT EN ZO VAN 13:00 TOT 22:00  #3
07

87
 

20180228113544_5086.adpro.indd   1 2/28/2018   11:35:46 AM

Acties week 10 : geldig maandag 5 t/m zaterdag 10 maart_____________________________________________________

Brood van de week:
Volkoren fi jn met sesam
100 % volkorenbrood met sesamzaad 
op de korst. 2x halve € 1,95  € 189_____________________________________________________

Abrikozenvlaai
Rastervlaai royaal gevuld met abrikozen.  € 200
Halve € 1,00 korting  KORTING_____________________________________________________

Appelstrudel aan ’t stuk     
3-4 personen. Nòg lekkerder met 
huisgemaakte vanillesaus € 1,50  NU € 400_____________________________________________________

Paastulbandcake
Malse cake met stukjes 
sinaasappel en chocolade, afgewerkt 
met gele dip en paasdecoratie   € 695_____________________________________________________

Kwarkbolletjes 4+1 GRATIS_____________________________________________________

Half paasbrood     
Royaal gevuld met stukjes 
hazel- en cashewnoot en 
uiteraard zuivere amandelspijs NU € 495_____________________________________________________

Mini paasstolletjes     4+1 GRATIS

  Volop paaschocolade!!!

SOEP VD
WEEK!

Vanaf zaterdag 10 maart 12.00 uur tot en met dinsdag 20 maart
zijn wij daarom gesloten. Parkstraat 22, 5671 GG Nuenen

Tijdens onze verbouwing bent u van harte welkom 
bij Albert Heijn Kernkwartier te Nuenen. 
Vanaf woensdag 21 maart om 11.00 uur staan wij 
weer voor u klaar in onze vernieuwde winkel. 

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

Rond de Linde iedere donderdag 
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 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 10

Kruiswoord

Horizontaal: 1 beschikbare ruimte 6 ouderling 11 uitroep van pijn 12 beroep 
14 Oude Verbond 16 stuk hout 18 kleefmiddel 19 briefkosten 
21 niets uitgezonderd 22 comfort 24 wissel 25 ondiepte in zee 26 zenuwtrek 
27 afwaswater 29 zwarte kleverige stof 30 vertegenwoordiger 32 Europese taal 
34 modern 35 ajuin 37 slaapkop 40 handgreep 44 schaakterm 46 sterke drank 
47 vernis 48 platte korenmand 50 dito 52 bijbelse fi guur 54 Schotse rok 
55 molentrechter 57 kleine aanwijzing 58 ongetwijfeld 59 selenium 
60 overheersen 63 Evangelische Omroep 64 boomloze vlakte 65 vogel.

Verticaal: 1 coltrui 2 vetpuistje 3 vaartuig 4 tot en met 5 uitgelezen 
6 wit tafellinnen 7 in memoriam 8 vierhandig zoogdier 9 geluid v.e. varken 
10 besef 11 anders dan gewoon 13 klankovereenkomst 15 ordinair 
17 Griekse letter 20 vlinderlarve 22 Engelse graanjenever 23 kilte 
26 hoge mannenstem 28 toupet 31 kreet 33 deel v.h. gezicht 36 scherp 
37 boerderij 38 ogenblikje 39 ontroering 40 deel v.e. klok 41 inzetstuk 
42 vloeibaar metaal 43 begindeel 45 woonplaats 49 alvorens 51 eveneens 
53 regel 54 Engels graafschap 56 grap 58 telwoord 61 Militaire Politie 
62 volgorde.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62 63

64 65

O P S L A G A S B E S T

K R O E R K O R T M

L E E F N E T S A N G R I A

E R F S A B T S O E N

I M A M H A V E N P O P I

N B A C O N K O L O M E

L E O E E K

S D E L F T A S S E N D

A Z E N D O N U T R O M E

L E F E R O T G M A M

V E E R M A N O R E G A N O

O C O O L S M I D N

A T L E T E M I S S E R

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

Oplossingen wk 9
V E R L E P T L B R T A

O S U L K D E O P S A P

G D I K U I D G N D B A

E N K E R K E R A F L S

L E E K D A L Z O V E S

S R R M F Z M T E M A E

P A S L A B O P S L U R

I R N E T S E V S I U H

N E L U E Z D I E E T A

L I A R O W I E D E N V

N G I E V A G P O E L E

N E N N E R L E I W G R

B R A N D S L A N G

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.

ALEER
ALPENFAUNA
ASLADE
BASALT
DRAGEE
EEUWENLANG
EIGEN
HELEMAAL
KAJUIT
KANAAL
KIOSK
KREEFT
LACHGAS
MARKT
OPDISSEN
PATAT
PLAAG
ROKADE
SIMPLISME
SOMMA
STUDIEPLAN
TEELT
TIMER
TITEL
VAKDOCENT
VOORLIEFDE
ZUSJE

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

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:

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 

Sudoku 7 5
4 8 2 9 1

2 1
4

2 3 5
3 9 5 2
9 3 7

1 6 8 3
7 4

week 8, Mw. E. Zweegers, Nuenen.

IJssalon Italia
gaat zaterdag 10 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

Maandag 19 maart
Aanvang 17.30 uur / Einde 20.30 uur

Samen genieten van heerlijk
eten, live muziek en van elkaar

Kosten zijn € 25,-
deze avond, 
dit is inclusief 
een welkomstdrankje
en 2 consumpties

Graag reserveren op
Tel. 040-2836746 
of 06-83222560

De Griek in Nuenen
Vincent van Goghstraat 86 Nuenen

Ouderen Genietavond

Martien Jansen stopt na de verkiezingen

Nuenense wethouder 29 jaar actief 
in de politiek
Door Gerrit van Ginkel

Na 18 jaar actief als raadslid en 11 jaar als wethouder vindt Martien Jansen het tijd om het stok-
je over te dragen aan de jongere garde. Wethouder in Nuenen is een veeleisende baan waarbij 
het onderdeel Ruimtelijke Ordening in zijn portefeuille vaak in het brandpunt van de belang-
stelling staat. Voordat Martien zijn periode als wethouder nader belicht, wil hij vooraf nog wel 
melden dat er in de laatste periodes te veel over het proces van besluitvorming ging en te wei-
nig over de inhoud. Het was een landelijke trend en dat gold zeker ook voor Nuenen.

Hij kwam in aanraking met de politiek toen hij 
als jongeman de jongerenhuisvesting onvol-
doende vond. Zijn vader spoorde hem aan 
daar iets aan te gaan doen bij de instanties die 
daarvoor verantwoordelijk waren. Hij kon 
daarbij niet om de politiek heen en het be-
schikbaar komen van ‘De Boerderij’ als jonge-
rensoos was een van de eerste resultaten. 
In de schadewereld waar hij destijds werk-
zaam was voor Interpolis werd hij gevormd en 
gesterkt als schade-expert. Het bedrijfsmatig 
denken en handelen dat een wethouder eigen 
moet zijn, heeft hij daar aangeleerd.

Tijdens zijn politieke loopbaan werkte Mar-
tien Jansen samen met 4 burgemeesters: de 
heren Gerrits, Terwisse, Ligtvoet en Houben. 
Over het aantal secretarissen is hij niet zeker, 
het kunnen er vier of vijf geweest zijn.

De grote veranderingen van de laatste tijd zijn 
volgens hem de toename en de invloed van de 
sociale media, de polarisatie op alle gebieden 
en het gebrek aan gedegen onderzoek voordat 
men zich een mening vormt.
Over de samenwerking binnen het College en 
met de ambtenaren is Jansen vol lof.
“Er is veel negatief nieuws over de organisatie 
naar buiten gebracht door de media maar dat 
is vaak onterecht. We hebben voor 50 miljoen 
grondaankopen gedaan om te bouwen voor 
de grote stad. Toen kwam de crisis, er werd 
niet meer gebouwd en we zaten met dure 
grond die sterk op de begroting drukte”.
Nu herstelt de woningbouwmarkt weer en lig-
gen er goede afspraken voor Nuenen-west 
waar alles geborgd is voor 20 jaar. Dat is na-
tuurlijk gunstig voor de financiële positie van 
de gemeente. Ook voor de verdere ontwikke-
ling van De Luistruik ziet het er gunstig uit. 
Eind dit jaar start de bouw van 137 woningen 
waaronder 52 appartementen. De Luistruik 
bv neemt alles af binnen 3 jaar. 

Vol lof
Martien Jansen is vol lof over de samenwer-
king met de dorps-en wijkraden.
“Het is ons sociaal maatschappelijk kapitaal”, 
zoals de wethouder het omschrijft. Uit bijeen-
komsten met hen blijkt vaak de betrokken-
heid met het dorp. Het zijn vaak inspiratierij-
ke avonden. In Gerwen worden 72 woningen 
gebouwd. In Nederwetten worden nog 9 vrije 
sector woningen gebouwd en 22 woningen 
waaronder 30% in de sociale sector. Ook de 
samenwerking met VVN Nuenen en de Fiet-
sersbond noemt de wethouder geweldig.

Ook minpunten
Niet alles ging van een leien dakje tijdens zijn 
politieke loopbaan. De renovatie van de Euro-
palaan duurde veel te lang. Het openbaar 
groen daar wordt opnieuw aangeplant omdat 

het de droogte van vorig jaar niet overleefde. 
Nuenen-west is ook te langzaam opgestart ten 
gevolge van de kredietcrisis. De provincie eis-
te van de regio de plaats en de omvang van de 
verschillende nieuwbouwprojecten. Voor Nu-
enen-west is dat aantal op 1500 woningen 
vastgesteld. 

Wat ook minder goed functioneerde was de 
afstand tussen de raad en het College. Er is 
geen sterke coalitie. Er heerst een onprofes-
sionele vergadercultuur en er is te veel 
spreektijd voor alle fracties. Er wordt tijdens 
de raadsvergadering weer te veel aan een 
commissievergadering gedaan. Het College 
moet besturen en de raad geeft kaders aan en 
controleert.
De grootste politieke nederlaag van wethou-
der Jansen was het niet door de raad loodsen 
van de ‘verbindingsboog Meierijlaan/Europa-
laan’. Dit was de afslag bij de rotonde Goosens 
naar de Geldropsedijk. Verschillende wijken 
tekenden zwaar protest aan en de verbin-
dingsboog om het centrum te ontlasten uit 
het VSP (Verkeers Structuur Plan) haalde het 
niet.
Jansen geeft meteen toe dat de communicatie 
met de bewoners beter had gekund en gemoe-
ten.

Van de 596 raadsbesluiten zijn er in zijn pe-
riode slechts 2 afgeblazen. Ook zijn de woon-
lasten 14% gedaald in de laatste periode. De 
burgerparticipatie krijgt steeds meer vorm. 
Het contact met Provinciebestuurder Erik 
van Merrienboer wordt tijdens ons gesprek 
betiteld als zeer constructief getuige het tot 
stand komen van het Dommeldalpark tussen 
Nuenen West en Eindhoven. Ook zijn er 
plannen voor een groene buffer en recreatie-
gebied tussen Opwettense watermolen en 
Collse watermolen.

De discussie over de zelfstandigheid van Nue-
nen noemt de wethouder jammer.
Met wat samenwerking zijn we sterk genoeg 
om onze broek op te houden.
Nuenen verdient het om zelfstandig te blijven.
“Ik heb hoop voor een homogene nieuwe 
raad. De samenwerking moet beter en het be-
lang van Nuenen moet prevaleren. Jonge 
mensen moeten kansen krijgen”.
De wethouder beluit met: “Ik pak een paar 
maanden rust en dan buig ik me over de ver-
schillende aanbiedingen voor bestuursfunc-
ties en vrijwilligers-taken.
Ik zal nog wel met raad en daad onze partij 
W70 bijstaan”.

Wij zoeken op korte termijn een:

Grafisch medewerker M/V 

16-20 uur/week

Interesse ?

Stuur je CV aan: 

erwin@infigo.nl
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Wat	  gaat	  de	  Nuenense	  politiek	  doen	  voor	  de	  senioren?	  
	  
Deze	  vraag	  hebben	  de	  besturen	  van	  PVGE	  en	  KBO	  gesteld	  aan	  alle	  Nuenense	  fracties,	  in	  verband	  met	  
de	  aankomende	  verkiezingen.	  
Gevraagd	  werd	  naar	  hun	  programmapunten	  welke	  met	  name	  de	  senioren	  aangaan.	  
Daarna	  werden	  de	  fracties,	  welke	  gereageerd	  hadden,	  uitgenodigd	  voor	  een	  gesprek	  inzake	  
toelichting,	  vragen	  en	  voorstellen.	  

Achtergrond	  van	  dit	  initiatief	  is:	  

- Inspelen op te ontwikkelen beleid gericht op de aankomende vergrijzing. 
- Vergroten van de betrokkenheid van senioren met politieke issues. 
- Verbinding	  leggen	  tussen	  de	  diverse	  politiek	  partijen	  en	  de	  (oudere)	  inwoners	  van	  Nuenen.	  
- Politieke	  partijen	  mogelijkheden	  bieden	  om	  hun	  programmapunten	  nog	  beter	  onder	  de	  

aandacht	  te	  brengen	  van	  de	  (oudere)	  inwoners.	  
	  
Elf	  fracties	  zijn	  benaderd.	  Vijf	  fracties	  (vier	  landelijke	  en	  een	  lokale)	  hebben	  de	  moeite	  genomen	  om	  
op	  tijd	  te	  reageren	  en	  bijgevolg	  in	  gesprek	  te	  komen.	  
In	  onderstaand	  overzicht	  treft	  u	  de	  meest	  concrete	  zaken	  aan	  zoals	  deze	  in	  de	  programma’s	  staan	  
van	  de	  partijen	  waarmee	  we	  gesproken	  hebben.	  

Onderwerp	   Partij	  
	   VVD	   SP	   D66	   PvdA	   W70	  
Communicatie	  tussen	  Gemeente	  en	  burger	  niet	  alleen	  digitaal	   	   	   	   x	   	  
Cliëntenondersteuner	  promoten	  	   	   	   	   x	   	  
Dementie	  vriendelijke	  gemeente	  nota	  onderschrijven	   x	   	   	   	   	  
Huishoudelijke	  hulp	  altijd	  via	  aanvraagformulier	   	   	   	   x	   	  
Medische	  voorzieningen	  in	  de	  Hongerman	  organiseren	   x	   	   	   	   	  
Openbare	  toiletten	  aanbod,	  ook	  voor	  gehandicapten,	  
bevorderen	  

	   	   	   	   x	  

OV	  gratis	  op	  basis	  inkomenstoets	   	   x	   	   	   	  
OV	  verbinding	  naar	  Ziekenhuis	  Geldrop	  	   	   x	   	   	   	  
Rolstoel	  toegankelijkheid	  in	  centrum	  en	  winkels	  verbeteren	  	   	   	   	   x	   x	  
Rookmelders	  kosteloos	  installeren	  bij	  senioren	   	   	   	   	   x	  
Seniorenweb	  subsidiëren	   	   	   x	   	   	  
Vervoersvormen	  beter	  afstemmen	   	   	   x	   	   	  
Winkelstaf	  trainen	  in	  de	  omgang	  met	  dementerende	  mensen	  
en	  met	  mensen	  die	  een	  beperking	  kennen	  	  

	   	   	   x	   	  

Tegemoetkoming	  kosten	  chronische	  zieken	  	   x	   	   	   	   	  
Thuiszorg	  regelen	  vanuit	  Buurt-‐/Zorg	  centrum	   	   x	   	   	   	  
Overschot	  gebruiken	  van	  WMO	  gelden	  	  	   x	   	   	   	   	  
Woningbouw	  middels	  Collectief	  Part.	  Opdrachtgeverschap	  	  
bevorderen	  

	   x	   x	   x	   	  

(	  Langer)	  wonen	  in	  eigen	  huis	  d.m.v.	  domotica	  etc.	   	   	   x	   x	   	  
Woningaanpassingen	  m.b.v.	  renteloze	  leningen	  	   	   	   	   x	   x	  
Woningen	  in	  huursector	  betaalbaar	  maken	   	   	   x	   	   	  
Woningen	  zonder	  etages	  ;	  zorgen	  voor	  doorstroming	   x	   	   	   	   	  
	  

Maak	  gebruik	  van	  uw	  democratisch	  recht	  om	  te	  stemmen	  op	  woensdag	  21	  maart.	  
	  
De	  Nuenense	  seniorenverenigingen	  KBO	  en	  PVGE	  .	  

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

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.

© 2018 - “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:

De Combinatie Nuenen c.a. wil dat in het belang van de
leefbaarheid en toegankelijkheid van Nederwetten de
Soeterbeek en de Soeterbeekseweg onvoorwaardelijk
open blijft voor alle verkeer.

STEM LIJST 8 voor realistische politiek in Nuenen c.a. 

Het CDA en de zorg    
voor milieu en klimaat
Hoe graag zouden we niet willen - voor onszelf en zeker voor de kinderen - 
dat onze mooie natuur en ons gevarieerde, zachte klimaat, behouden blijft. 
Maar op beide punten bestaan grote zorgen. 

onnodige bestrating, nu eens echt 
energieneutraal bouwen, het stimule-
ren van fietsen en wandelen en alle ge-
meentelijke voertuigen elektrisch. En 
al dit soort maatregelen leveren ook 
nog eens een aantrekkelijk buitenge-
bied op met plaats voor natuur, land-
schap, toerisme, recreatie en agrari-
sche bedrijvigheid. 

In de komende bestuursperiode zal 
het CDA zich in de gemeenteraad niet 
alleen sterk maken voor goede zorg 
voor de inwoners van Nuenen maar 
zeker ook voor zorg voor milieu en kli-
maat. Dat is tenslotte ook in ons aller 
belang! 
Dus stem CDA op 21 maart!

Peter Hendrickx, 
Voorzitter CDA afd.  Nuenen

Zorgen die wij als individuen niet kun-
nen wegnemen en de gemeente ook 
niet. Maar een gezamenlijke inspan-
ning van inwoners en gemeente samen 
kan wel, ook in Nuenen, leiden tot be-
wustwording en verandering. 
De natuur wordt ernstig bedreigd. 
Planten, insecten en vogels nemen 
dramatisch af in aantallen en varian-
ten. Wat het klimaat betreft moeten 
we rekening houden met een toene-
mende kans op hete zomers, stormen 
en stortbuien. 

Het CDA vindt het noodzakelijk dat in 
de komende bestuursperiode het ge-
meentebestuur samen met de inwo-
ners een zo compleet mogelijk ‘natuur 
en klimaatplan voor Nuenen’ ontwik-
kelt met daarin de maatregelen die we 
op lokaal niveau willen nemen. Een be-
knopt, helder, overzichtelijk maar ook 
ambitieus plan met de kansen en mo-
gelijkheden voor de gemeente Nuenen 
en haar inwoners op het gebied van na-
tuurbehoud en klimaatbescherming. 
Zinloos? Nee, allerminst, we zien kan-
sen! De kansen die het CDA ziet zijn 
bijvoorbeeld een insect- en vogelvrien-
delijke aanplant in het gemeentelijk 
groen, in bermen en aan de randen van 
agrarische percelen. En ook actieve 
voorlichting aan tuinbezitters, ruime 
aanplant van bomen, voorkomen van 

Camera verloren
Een lezer is zijn compact camera Ca-
non (powershot rood)  helaas verloren. 
Er staan foto’s op van het ijsbaan ge-
beuren en het wilgen knotten. Diverse 
foto’s hebben emotionele waarde! 
Heeft u deze camera gevonden? Neem 
dan contact op met: 040-2836323.

W70: Verkeers(on)veiligheid 
omgeving De Rietpluim 
aanpakken
Komende zomer is het twee jaar geleden, dat beide voormalige locaties van 
basisschool De Rietpluim zijn samengevoegd op Oude Landen. Als gevolg 
van deze samensmelting, is het aantal leerlingen op deze school gestegen 
tot bijna 500. Met als vanzelfsprekend ook een toename van het aantal ver-
keersbewegingen tijdens het dagelijks afzetten en ophalen van de school-
gaande kinderen. Helaas blijkt de huidige verkeersveiligheid in de directe 
omgeving van de school (maar hetzelfde geldt voor meerdere basisscholen 
in het Nuenense!) echter te wensen over te laten. Tijd voor actie, dus.

van W70 kan lezen, zal de partij zich 
inzetten om de kwestie op proactieve 
wijze te agenderen voor het raadspro-
gramma en/of het coalitieakkoord: 
‘Een inventarisatie (in samenwerking 
met de schooldirecties, de Nuenense 
afdeling van Veilig Verkeer Nederland 
en de Fietsersbond Nuenen) van de di-
recte omgeving van alle basisscholen 
brengt in kaart welke (al dan niet aan-
vullende) verkeersmaatregelen nog 
moeten worden genomen.’

In eerste instantie als bezorgde vader 
-maar ook in mijn rol als W70-lid- ga 
ik de komende tijd graag aan de slag 
met deze materie. Ik kom (via thierry-
barten@gmail.com) graag in contact 
met eveneens bezorgde ouders/ver-
zorgers van schoolgaande kinderen 
van basisschool De Rietpluim of welke 
basisschool in Nuenen c.a. dan ook.

Thierry Barten 
(lijst 1, nummer 15)

thierrybarten@gmail.com

Afgelopen week zag ik de heer Adema 
(directeur van De Rietpluim) voor de 
camera’s van de lokale omroep (LON) 
een noodkreet slaken. Ik heb daarom 
besloten mijn verantwoordelijkheid te 
nemen.
Adema heeft de lokale politiek recent 
gevraagd de onvoldoende mate van 
verkeersveiligheid rondom ‘zijn’ school 
zo snel als mogelijk op de politieke 
agenda te zetten. Zijn noodkreet: “Tot 
op heden zijn er minimale aanpassin-
gen gerealiseerd. Het geduld bij de 
school raakt op en het is wachten tot er 
iets gebeurt”. Ik heb over de kwestie in-
middels uitgebreid gesproken met zo-
wel de schooldirectie als vertegen-
woordigers van de gemeente. Uit lezin-
gen van beide partijen komt gelukkig 
naar voren, dat alle betrokken partijen 
zich constructief hebben opgesteld in 
dit dossier maar dat de tot op heden ge-
boekte resultaten helaas slechts mi-
niem zijn. Kortom, er is de komende 
periode voldoende werk aan de winkel. 
Het kan en mag namelijk niet zo zijn, 
dat de verkeersveiligheid rondom ‘on-
ze’ Nuenense basisscholen onvoldoen-
de wordt opgepakt.

Als kandidaat op de kieslijst van W70, 
neem ik de spreekwoordelijke hand-
schoen meer dan graag op en samen 
met collega-partijen in de nieuwe ge-
meenteraad ga ik met volle overtuiging 
op zoek naar een adequate oplossing 
voor de huidige problematiek. Zoals 
iedereen in het verkiezingsprogramma 

Snel kennismaken met lokale programma’s, op 12 maart

Pecha Kucha politiek     
in het Nuenens College
Na de succesvolle Pecha Kucha-Politiek avond in Heeze-Leende en in 
Geldrop-Mierlo, is nu de gemeente Nuenen aan de beurt. Op maandag-
avond 12 maart presenteren de 9 politieke partijen, in het Nuenens College 
(voorheen Pleincollege Nuenen), hun plannen voor de toekomst. Bedoeld 
als alternatieve stemwijzer voor de inwoners van Nuenen. 

Gratis toegang
De Pecha kucha avond op maandag-
avond 12 maart, is gratis toegankelijk 
en begint om 19.30 uur, met een kopje 
koffie/thee. Rond 22.00  uur is iedereen 
bijgepraat. 
Welkom in het Nuenens College, 
Vrouwkensakker 17, Nuenen.
Pecha Kucha-Politiek: overtuigend, 
want kort maar krachtig!

Iedere politieke partij stuurt een lijst-
trekker of een nummer 2, om in zes mi-
nuten en 40 seconden te vertellen wat 
zij de komende vier jaar in de gemeen-
te wil bereiken. En met welke visie. De 
spreektijd is dus beperkt, maar de spre-
kers mogen er ook 20 dia’s bij laten 
zien. Hoewel elke dia weer niet langer 
dan 20 seconden in beeld mag zijn. 
Een kort maar krachtig geheel! Met 
strenge spelregels en met een klok die 
onverbiddelijk is. Want alleen zó blijft 
het voor de luisteraar overzichtelijk en 
(hopelijk) ook begrijpelijk.

Burgemeester is erbij
Na het startschot van adjunct direc-
teur Karel Somers, geeft de Burge-
meester, samen met de Griffier, de eer-
ste presentatie. Een Duo-Pecha-Kucha 
presentatie. Daarna komen de politie-
ke partijen aan de beurt. Tussendoor is 
er een pauze. Tijdens die pauze èn na 
afloop is er ook gelegenheid om met de 
politici te praten of in debat te gaan. 
Natuurlijk met een drankje erbij.

Bibliotheek Dommeldal en het Nue-
nens College heten je welkom
Aan Bibliotheken zijn door de minister 
vijf kerntaken opgedragen. Eén daar-
van is het organiseren van ontmoeting 
en debat. Het Nuenens College wil 
graag dat inwoners uit de regio zich 
betrokken voelen bij de school en het 
onderwijs. Een avond met Pecha 
Kucha-politiek is dan ook een perfecte 
formule hiervoor. Daar komt bij dat 
onder de leerlingen van het Nuenens 
College ook veel first-time voters zit-
ten. Zij kunnen zo, in een vertrouwde 
omgeving, makkelijk kennismaken 
met lokale politiek en politici. Ook 
hun ouders en andere inwoners van 
Nuenen c.a. zijn van harte welkom, 
aan de Vrouwkensakker. Het wordt 
een openbare avond voor iedereen die 
snel iets meer wil horen over de Nue-
nense politiek. Zonder boe-geroep en 
door elkaar heen praten, maar met 
snelle informatie in woord en beeld. 
Een mooie gelegenheid om ook even 
binnen te kijken in het Nuenens Colle-
ge. De leerlingen en docenten hebben 
geholpen bij het opzetten en organise-
ren van deze avond. Wat gaat de Nuenense politiek 

doen voor de senioren?
Deze vraag hebben de besturen van PVGE en KBO gesteld aan alle Nuenen-
se fracties, in verband met de aankomende verkiezingen. Gevraagd werd 
naar hun programmapunten welke met name de senioren aangaan. Daarna 
werden de fracties, welke gereageerd hadden, uitgenodigd voor een ge-
sprek inzake toelichting, vragen en voorstellen.

Achtergrond van dit initiatief is:
• Inspelen op te ontwikkelen beleid ge-

richt op de aankomende vergrijzing.
• Vergroten van de betrokkenheid 

van senioren met politieke issues.
• Verbinding leggen tussen de diver-

se politiek partijen en de (oudere) 
inwoners van Nuenen.

• Politieke partijen mogelijkheden 
bieden om hun programmapunten 
nog beter onder de aandacht te 
brengen van de (oudere) inwoners.

Elf fracties zijn benaderd. Vijf fracties 
(vier landelijke en een lokale) hebben 

de moeite genomen om op tijd te reage-
ren en bijgevolg in gesprek te komen.
In onderstaand overzicht treft u de 
meest concrete zaken aan zoals deze in 
de programma’s staan van de partijen 
waarmee we gesproken hebben.

Maak gebruik van uw democratisch 
recht om te stemmen op woensdag 21 
maart.

Politiek café Eeneind
Op vrijdag 9 maart organiseert de 
Wijkraad Eeneind een politiek café. 
Met de komende gemeenteraadsver-
kiezingen in het vooruitzicht, kunnen 
de Eeneindse bevolking en overige ge-
interesseerden in gesprek gaan met 
een aantal politieke fracties, onder an-
dere W70, CDA, VVD, PvdA, D66, GL 
en Combinatie Nuenen c.a.
Iedereen is welkom om mee te praten of 
om vragen te stellen aan de Nuenense 
politiek over Eeneindse onderwerpen 
zoals het snelfietspad, trillingen door 
het spoor, de A270, Industrieterrein 
Eeneind-West, ondertunneling spoor, 
jongerenopvang of andere zaken .
Het politiek café is van 19.30 uur tot 
22.00 uur in het Enode-gebouw, Eeuw 
Driessestraat 1.

50% korting 
in Restaurant  
Holland Casino 
Eindhoven   
op vertoon van  
de advertentie 
Begin december 2017 werd het res-
taurant van Holland Casino Eindho-
ven bekroond met plaats 104 in de 
IENS TOP 1000 beste restaurants 
van Nederland en binnen de stad 
Eindhoven zelfs op de derde plek. 
Tijd dus om onze gasten, aan wie we 
deze notering te danken hebben, te 
belonen.

Op pagina 6 van dit weekblad treft u 
een advertentie aan van Holland Casi-
no Eindhoven. Als u een reservering 
maakt via 040-2357 357 in de periode 
van 12 t/m 31 maart 2018 én de adver-
tentie meeneemt, ontvangt u 50% kor-
ting op uw  restaurantrekening.
Deze actie wordt u aangeboden door 
dit weekblad in samenwerking met 
Holland Casino Eindhoven.
 

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.



Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

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

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

www.st-anna.nl/opendag

ZATERDAG 17 MAART 2018
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!

proefjes, metingen, 

lezingen en 

entertainment.

Ook PSV mascotte 

Phoxy is er weer bij!

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

ONZE 
MENUKAART

IS TROEF

HEUVEL

EINDHOVEN

Deze advertentie geeft recht op 
50% korting van 12 t/m 31 maart 2018.

Reserveer nu via 040 - 2 357 357

Scheepsboulevard 1, Helmond
(0492) 52 39 83, info.mh@helicon.nl

Helicon MBO Helmond

 Dier
 Voeding 

 en welzijn

  Outdoor
 en recreatie

Info-
avond
 en welzijn en welzijn en welzijn

 Woensdag
14 maart
18.30 - 21.30 uur

helicon.nl

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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 Kunnen we op uw   
steun rekenen tijdens   
collecteweek Reumafonds?
In de week van 19 tot en met 24 maart is de jaarlijkse collecteweek van het 
Reumafonds. Ook dit jaar zetten 50.000 vrijwilligers zich met hart en ziel in 
om door heel Nederland geld op te halen voor onderzoek naar reuma. 

Daarmee is reuma de meest voorko-
mende chronische ziekte in Neder-
land. Hoewel de kenmerken van reu-
ma vaak onzichtbaar zijn, is de impact 
van de ziekte groot. Tweederde (69%) 
van reumapatiënten wordt dagelijks 
beperkt in zijn dagelijkse activiteiten 
door pijn, vermoeidheid of verminder-
de mobiliteit.  
 
Steun van iedere Nederlander nodig
Nog meer wetenschappelijk onder-
zoek is nodig in de zoektocht naar be-
tere behandelmethoden. Daar kunt u 
via de collecte aan bijdragen. Verder 
geeft het Reumafonds ook voorlich-
ting, ondersteunen we patiëntenactivi-
teiten en komen we op voor de belan-
gen van mensen met reuma in de poli-
tiek en zorg. Samen zetten we ons in 
voor een beter leven met reuma van-
daag. Steunt u ons ook? 
Bankrekeningnr: NL86 RABO 0123 
0400 00, Amsterdam. 
www.reumafonds.nl

Niet alleen contant doneren, 
maar ook met pin
Met uw donaties helpt u onderzoeken 
te financieren die de oorzaak van reu-
ma kunnen achterhalen en verbeterin-
gen in de behandelingen kunnen reali-
seren. U helpt hiermee het dagelijks le-
ven van 2 miljoen Nederlanders met 
reuma te verbeteren. Dit jaar komt een 
aantal vrijwilligers langs de deuren 
met een nieuwe collectebus waar ook 
bij gepind kan worden. Deze collecte-
bus 2.0 is samen met 25 andere fond-
sen ontwikkeld en wordt het komend 
jaar getest in 50 gemeentes in Neder-
land.

Meest voorkomende chronische ziekte  
Reuma is een verzamelnaam voor 
ruim 100 aandoeningen aan gewrich-
ten, spieren en pezen. Wist u dat 1 op 9 
Nederlanders kampen met een vorm 
van reuma, zoals artrose, reumatoïde 
artritis of jeugdreuma? Dagelijks krij-
gen 700 mensen de diagnose reuma. 

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
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Phoxy is er weer bij!

ZATERDAG 17 MAART 2018
10:00 TOT 15:30 UUR

OPEN DAG
LOCATIE: ST. ANNA ZIEKENHUIS GELDROP

Bekijk en beleef onze topzorg met eigen ogen!

Demonstraties,

proefjes, metingen, 

entertainment.
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ZATERDAG 17 MAART 2018
10:00 TOT 15:30 UUR

OPEN DAG
LOCATIE: ST. ANNA ZIEKENHUIS GELDROP

Bekijk en beleef onze topzorg met eigen ogen!

Demonstraties,

proefjes, metingen, 

entertainment.

Open dag St. Anna Zorggroep 
Op zaterdag 17 maart is iedereen van harte welkom van 10.00-15.30 uur in 
het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop om een kijkje te nemen achter de scher-
men van de St. Anna Zorggroep, waar zowel het St. Anna Ziekenhuis, Top-
Support als Ananz zich presenteren. Nieuw dit jaar is Anna’s Vragenuurtje. 
Tijdens speeddates kunnen bezoekers vragen stellen aan enkele specialis-
ten: van orthopeed en vaatspecialist tot diëtist en specialist ouderzorg. De 
toegang tot de open dag is gratis.

Speciaal voor kinderen
De kinderen kunnen dit jaar een af-
druk van hun voet laten maken of er-
varen hoe het voelt om benauwd te 
zijn. De poppendokter onderzoekt 
graag de meegenomen pop of knuffel 
en er is weer een leuke speurtocht 
door het ziekenhuis. Ook kunnen ze 
zich weer prachtig laten schminken of 
testen hoe groot hun sprongkracht is. 
PSV mascotte Phoxy is natuurlijk ook 
weer de gehele dag van de partij. 

Lezingen 
Bezoekers kunnen dit jaar weer gratis 
enkele lezingen bijwonen. Om 12.00 
uur geeft Hans van Kuijk, sportarts bij 
TopSupport een lezing over ‘Leefstijl 
als medicijn’. Om 13.00 uur kun je ont-
dekken hoe je het herstellende vermo-
gen van je lichaam kunt gebruiken bij 
nekklachten tijdens de lezing van 
pijnspecialist Bart Liebrand. Om 14.00 
uur sluit Dr. Arno Oomen, chirurg in 
het Anna Ziekenhuis de rij. Hij geeft 
de bezoeker inzicht wat er allemaal 
mogelijk is bij problemen rond het zit-
vlak, want dat is vaak eenvoudiger dan 
men denkt.
 Het volledige programma van de Open 
Dag is te vinden op:
www.st-anna.nl/opendag

Bezoekers kunnen hun cholesterol of 
bloedsuiker laten bepalen. Kom meer 
te weten over de verschillende behan-
delingen van slijtage aan heup of knie. 
Een operatie is lang niet altijd nodig. 
Kom kennismaken met het nieuwe 
Liesbreuk Centrum Zuid en ontdek 
hoe een kijkoperatie in de buikholte 
eruit ziet. Last van etalagebenen? Ga 
in gesprek met onze vaatspecialist. 
Hoe ziet botontkalking eruit? Wat ver-
andert er in het bewegingspatroon als 
je ouder wordt? Kom alles te weten 
over of zwangerschap en bevallen in 
het Anna of fiets een smoothie bij el-
kaar voor het goede doel. Dat en nog 
veel meer… 

Feestelijke opening
Anna’s Loket voor Ouderen wordt tij-
dens de open dag om 12.30 uur feeste-
lijk geopend door burgemeester Link 
van de gemeente Geldrop-Mierlo. Bij 
dit loket kunt u bij verschillende speci-
alisten in de ouderenzorg terecht met 
al uw vragen over ouder worden. 

“Ik heb veel ruzie 
met mijn vrouw over 
mijn veeleisende 
baan. Wij komen 
hier niet uit. Wat 
kunnen wij doen?”
Soms loopt het in je leven net even an-
ders dan je had gewild en kom je met 
vragen te zitten. Het is dan niet altijd 
makkelijk om hierbij hulp te vragen. 
Toch willen we je van harte uitnodigen 
dit wel te doen. Als je deze hulp niet 
kunt vinden in jouw omgeving dan kun 
je contact opnemen met de LEVgroep. 
Wij kunnen je helpen met vragen op het 
gebied van echtscheiding, opvoeding, 
wonen, financiën en welzijn en hebben 
tevens de mogelijkheid je te woord te 
staan tijdens onze avondopenstelling op 
de dinsdagavond van 19.00 uur tot 21.00 
uur. We zijn bereikbaar in het CMD aan 
de Berg 22 in Nuenen.

11 tot en met 17 maart 

 Collecteweek    
Amnesty International 
‘Elke brief, elk bezoek, elk woord heeft me kracht gegeven. Ik ben nu nog 
meer overtuigd van onze strijd voor vrijheid en democratie. Heel veel dank.’
 Yves Makwambala uit de Democratische Republiek Congo liep het risico om 
veroordeeld te worden tot de doodstraf voor ‘het smeden van een complot 
tegen het staatshoofd.’ Hij kwam vrij, mede omdat Amnesty intensief actie 
voor hem voerde.

Geef om vrijheid
Mensenrechtenorganisatie Amnesty 
International houdt in 2018 voor de 
zestiende keer een landelijke collecte. 
Ook in Nuenen c.a. zullen van 11 tot 
en met 17 maart collectanten de straat 
op gaan. 
Amnesty International wil een wereld 
waarin iedereen profiteert van de 
mensenrechten. Om dat te bereiken 
doet Amnesty onderzoek naar schen-
dingen van deze rechten en voert daar 
actie tegen.

Waarom een collecte?
Amnesty is een onafhankelijke organi-
satie en neemt voor haar onderzoek, 
lobby en actie geen geld aan van over-
heden of politieke groeperingen. Juist 
daarom is de opbrengst van de jaarlijk-
se collecte van onschatbare waarde 
voor de organisatie. Met het geld dat 
tijdens de collecte wordt opgehaald, 
kan Amnesty haar werk blijven doen. 
Voor Yves Makwambala uit Congo en 
voor talloze anderen.
Kijk voor meer informatie over het 
werk van Amnesty International op 
www.amnesty.nl.

SMS Amnesty naar 4333 
en doneer eenmalig € 2,-

Amnesty collecteweek 
11 t/m 17 maart 2018

GEEF OM VRIJHEID

KPN
Na jaren van, tevreden, gebruik van OnsBrabantNet, voorheen OnsNet.Nu, worden we nu, 
min of meer, gedwongen de overstap te maken naar KPN.
Zie hier de eerste ervaring(en) met KPN.
27 februari zou er, uiterlijk om 15.00 uur, een monteur komen om een en ander in orde te 
komen maken.
Het werd 16.00 uur, zonder ook maar enig bericht, en daarom maar eens een chat gesprek 
gestart met KPN.
Met wat excuses dat de monteur bij de vorige klant langer bezig was geweest werd me ge-
meld dat hij onderweg was en elk moment kon arriveren.
Het werd 17.00 uur en nog geen monteur, even daarna een telefoontje van KPN dat de 
monteur nog steeds bezig was bij de vorige klant en vandaag niet meer zou komen.
Wie nu de waarheid sprak blijft de vraag
De logica zegt dan dat wij, na zijn huidige klant als eerste aan de beurt zouden zijn, de vol-
gende dag in de ochtend dus, echter niet bij KPN.
Mij werd duidelijk gemaakt dat er maar een nieuwe afspraak gemaakt moest worden 
want de planner had geen zin om alles om te gooien.
Hopelijk is deze eerste ervaring met KPN niet een voorbode van wat ons, als nieuwe klan-
ten, te wachten staat.

 Theo Hoeks, De Zandschel 25, Nuenen

Pukkie
Na ruim zestien jaar aan de Keizershof 
104 gewoond te hebben is Pukkie ver-
dwenen. Op maandag 19 februari is de-
ze kat van onze buurtgenoot achter ons 
aan gelopen over de Vallestap tot vlak 
bij de Europalaan maar toen durfde ze 
niet verder. Waarschijnlijk heeft ze de 
weg niet terug kunnen vinden en nu 
wordt ze heel erg gemist door de bewo-
ners van Keizerhof 104.
Wie weet waar Pukkie verblijft?

Namens de bewoners van Keizershof 104, J.K. van’t Hof, Keizershof 110

Hulpverleners bedankt     
voor jullie geweldige inzet!
Op donderdag 22 februari omstreeks 12.10 uur ben ik met mijn fiets ontzettend slecht ten 
val gekomen in de Vincent van Goghstraat ter hoogte van Jan Linders. Onmiddellijk werd 
er door diverse alerte omstanders hulp geboden. Op de eerste plaats dank voor jullie snel-
le reacties. De voor mij enige bekenden waren Dhr. en Mevr. Smeulders, een speciaal 
woord van dank voor mijnheer Smeulders, die mij tijdens het wachten op de ambulance 
enorm heeft ondersteund. Verder is er nog een mevrouw te hulp geschoten met een deken, 
een andere mevrouw met een kussen, een passante die een reddingsdeken ter beschikking 
stelde en een mijnheer die mij continue heeft afgeschermd zodat passerende voertuigen 
niet alsnog over mijn voeten reden. 
Voor mij is het eindresultaat: een gecompliceerde bovenbeenbreuk waar nog maanden 
van revalidatie aan vast kleven. Nogmaals dank voor jullie goede hulp en begeleiding ter 
plaatse. Jullie zijn kanjers.

Peter van Keppelen, de Doorn 53, Nuenen

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.
De redactie heeft allertijden het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brieven

Zonta Theateravond
Na een jaartje weg geweest te zijn organiseert 
ZONTACLUB EINDHOVEN op 20 maart aanstaande 
weer een theateravond voor het goede doel in Het 
Klooster. Net als de andere jaren belooft het weder-
om een leuke avond te worden, dit keer met een 
unieke voorstelling van Theatergroep Plankgas.

“Al racend door het leven belanden 
drie actrices op de Vluchtstrook. Niet 
alleen de motor blijkt oververhit…. 
Hoog tijd om opnieuw koers te bepa-
len. Bewust kiezen voor dat wat je be-
langrijk vindt in je leven, ja ja, maar 
hoe voorkom je dat je steeds weer uit 
de bocht vliegt”. Met de aankoop van 
een kaartje voor deze muzikale voor-
stelling met humor en zelfspot, steun 
je het door oud-minister Liliane Plou-
men opgerichte She Decides. She De-
cides maakt zich sterk voor het recht 
van meisjes en vrouwen over de hele 
wereld om zelf te beslissen of ze een 
kind willen en wanneer. Kans krijgen 
op scholing, voor zichzelf kunnen zor-
gen en deelnemen aan de maatschap-
pij zijn belangrijke gedachten achter 
She Decides.
Voor en na de voorstelling is in de foy-
er van 't Klooster weer een leuke markt 
waar allerlei moois wordt verkocht. 
Voorafgaand aan de voorstelling zijn 

er ook lootjes te koop waarmee aan-
trekkelijke prijzen te winnen zijn, die 
diezelfde avond nog meegenomen 
kunnen worden.
De theatervoorstelling begint om 20.00 
uur, vanaf 19.00 uur is er koffie / thee en 
is het marktplein open. Kaarten à 
€ 22,50 incl. koffie/thee vooraf en drank-
je na, kunnen worden besteld via een 
mail aan theateravond@zontaeindho-
ven.nl. Je bent van harte welkom!

Over Zonta
Zonta is een wereldwijde serviceorga-
nisatie in 66 landen. Zontaleden wer-
ken samen in regionale clubs aan de 
verbetering van de juridische, profes-
sionele, politieke en economische sta-
tus van vrouwen en meisjes over de he-
le wereld.

Zonta-theateravond, dinsdag 20 maart, 
20.00 - 22.30 uur (inloop vanaf 19.00 
uur) ’t Klooster, Park 1 Nuenen

 Aangrijpend 
toneelstuk ‘Coupure’  
van Zeelandia
Cultuur Overdag had met de voorstel-
ling Coupure opnieuw iets bijzonders in 
huis gehaald: een fictief dubbelportret 
van een man en een vrouw - anno nu - 
die slachtoffer werden van de waters-
noodramp in Zeeland en West-Brabant.
Theaterproductiehuis Zeelandia pro-
duceerde deze aangrijpende voorstel-
ling oorspronkelijk voor de vijftigjari-
ge herdenking van ‘de Ramp’. Het stuk 
werd destijds als locatievoorstelling 
uitgebracht tijdens het Zeeland Nazo-
merfestival 2002. Nu is het in reprise 
genomen en reist door het land. Op 27 
februari jongstleden speelden ze in 
Nuenen. Met dezelfde hoofdrolspelers 
als 15 jaar geleden: Bram Kwekkeboom 
en Marlies Hamelynck. Met minimale 
middelen maar met een grote intensi-
teit wisten ze het publiek te raken met 
hun spel. De oerschreeuw van de 
vrouw waarbij ze de naam van haar 
dochter uitschreeuwde liet een rilling 
door het publiek lopen.
In verband met een condoléancere-
ceptie in Het Klooster was het helaas 
niet mogelijk na afloop in de foyer van 
Het Klooster nog even na te praten. De 
acteurs namen gelukkig in de theater-
zaal nog de tijd om met diverse bezoe-
kers even stil te staan bij hetgeen ge-
hoord, gezien en beleefd was.

VERKRIJGBAAR  VANAF 8 MAART 2018
BIJ JUMBO TON GRIMBERG

€ 10,-
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Topavond gipsyjazz in Gerwen met  
Eddie Conard en Paulus Schäfer Band 
Een topavond gipsyjazz in de Stam Gerwen met deze keer topartiest Eddie 
Conard als gast in de serie ‘Paulus Schäfer invites…’. Het gipsyjazz-café was 
maandagavond 26 februari tot de laatste plaats bezet en de concertgangers 
trakteerden percussionist/zanger Eddie Conard en de gitaristen Stochelo 
Rosenberg en Noah en Paulus Schäfer veelvuldig op applaus. 

mogen treden. ‘Uit de grond van mijn 
muzikale hart dank ik ook het publiek 
voor de aandacht en voor het applaus’, 
aldus gastmuzikant Eddie Conard. 
Het volgende gipsyjazz-concert in de 
serie ‘Paulus Schäfer invites..’ is op 
maandag 26 maart in café de Stam 
Gerwen. Voor meer informatie, zie 
www.sintimusic.nl

Het publiek kreeg de kans om de muzi-
kanten van dichtbij te volgen en lead-
zanger Eddie Conard betrok de bezoe-
kers bij zijn optreden door de zaal be-
paalde partijen mee te laten zingen. De 
van oorsprong Amerikaanse percussio-
nist Eddie Conard dankte de organisa-
tie hartelijk voor de vererende uitnodi-
ging om samen met dit trio musici op te 

Zanger/percussionist Eddie Conard (links) op het podium in de Stam met naast hem v.l.n.r. 
Paulus Schäfer, Stochelo Rosenberg en Noah Schäfer…..(foto Cees van Keulen)

Liv: nieuwe inwoner in onze gemeente
Vocaal Ensemble Marcando presenteert

Passieconcert     
volgens het lijdensverhaal
Op zondag 25 maart om 15.00 uur geeft het Vocaal Ensemble Marcando o.l.v. 
Tom Suters een passieconcert in de Regenboog aan de Sportlaan in Nuenen. 
Instrumentale medewerking wordt verleend door organist Paul van der Heij-
den. Het concert is gratis toegankelijk met een vrijwillige bijdrage na a� oop.

haal op de voet volgen. Zo opent het 
concert met een monumentaal dub-

Het Vocaal Ensemble Marcando heeft 
werken uitgekozen die het lijdensver-
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60 jaar Rond de Linde
Lachertjes rond politiek
Zeker achteraf kan je stellen dat er binnen en rond de Nuenense politiek 
zich zaken voltrokken, die toen alle ernst hadden en nu lachwekkende 
herinneringen zijn. Nu de ernst: 50 kandidaten op W70kieslijst, kan die 
partij niet kiezen wie geschiktst is. Nu ernst: Leemans lijsttrekker, maar 
die had zijn eieren toch al 4 jaar geleden uit. Nu ernst: welke opponenten 
hebben zich verenigd om een lijst überhaupt gevuld te krijgen. Tot zo ver. 
Nu naar ooit.

Met LON de boot
Ooit werd radio Decibel gemaakt 
door jeugdige enthousiaste vrijwilli-
gers. Ooit kwam een uitbuiter, die 
zendergeld goed zelf kon gebruiken. 
Ooit werd Decibel omroep Het LON 
en werd feestelijk de eerste verbin-
ding via kabel gerealiseerd. Hoteme-
toten verzameld in De Hongerman 
met receptieglazen goed gevuld. 
Helaas er komt geen verbinding tot 
stand, wel sneeuw.
In ruil voor wederdienst (subsidie) 
gaat LON kabels uitrollen en came-
ra’s plaatsen in de raadszaal. Uitzen-
dingen van raadsvergaderingen en 
belangrijke gebeurtenissen komen 
op de rol. Welk raadslid durft tegen 
te zijn, nu bestuurlijk Nuenen publie-
kelijk naar ieder huiskamer komt. 
Chique!
Maar het pakt zó heel anders uit. 1: 
Ieder raadslid wil in beeld. Zo lang 

mogelijk. Ieder leest voor uit eigen 
(huis)werk. Naar elkaar luisteren en 
vervolgens mening vormen, is altijd 
al een moeilijkheid bij raadsleden, 
maar op TV standpunt wijzigen is 
geen bewijs van wijzer worden, doch 
van de kont draaien. 2: De raadsle-
den menen dat ze nu standvastig 
moet overkomen. Maar improviseer 
dat maar eens. Dus wederom putten 
uit eerder gemaakt (huis)werk en 
nieuwe omstandigheden worden 
dan mogelijk over het hoofd gezien, 
dan slaat men vaak de plank mis. 3: 
Elkaars vliegen afvangen, heeft geen 
bestuurskracht en geeft een zwaar 
negatief gevoel bij de kijker. 
Al die ego’s zijn zwaar de boot in ge-
gaan. 

Eigen Belang
Als nu in maart slechte verkiezings-
resultaten worden behaald, dan kan 

menig oud en nieuw raadslid zwaar 
verwijtend naar ondergetekende 
wijzen. Hoe dat ‘wijzen’ zal uitpakken 
is nog verholen in de toekomst.
Frits Bakers is ooit fractievoorzitter 
geweest van Gerwens Belang. Bij na-
derende verkiezing betichtte ik hem 
van een handelwijze en manipulatie, 
die slechts een klein deel der Nue-
nen c.a. betrof en ten goede zou ko-
men. Frits was toen geen Nuenense 
partij maar een Gerwense en dat 
kwam in mijn betoog toen dicht bij 
Eigen Belang.
Na de verkiezingsuitslag ging iedere 
partij zijns weeg, wonden likkend, 
dan wel in hoera-steming. Frits nam 
zijn verlies met moeite en trok zich 
terug in café Edze de Boer. Diep in de 
nacht ging ik alle partijen langs om 
een eerste reactie, die de volgende 
dag al in Rond de Linde zou staan. 
Alle teleurstelling werd boosheid en 
die kwam aldaar met duwen en 
schelden op mijn hoofd terecht. Was 
blij dat Frits me toen afschermde. 
Ben nadien nooit meer bij Edze aan 
de toog gaan hangen.

Wil Vermeulen
Voormalig hoofdredacteur

Uit de oude doos
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Aan de Van Hovengaarde is Liv ge-
boren. Een leuk geboortebord 
maakt dit bekend. L iv: welkom in 
onze gemeente!

Hebt u ook een opvallende aankondi-
ging in de voortuin staan of een ‘geboor-
tekaartje’ op de raam, schiet dan een 
plaatje en mail de foto met toelichting 
naar de redactie. Of ziet u een opvallen-
de geboorteaankondiging, geef het door 
aan de redactie: redactie@ronddelinde.
nl. Via dit 60-jarige weekblad laten we 
het ook aan onze lezers weten. 

 belkorig stuk van Schütz, dat het Laat-
ste Avondmaal bezingt. Dan begint de 
droevige kruisweg van Jezus in de Hof 
van Olijven. Deze en andere kruisweg-
staties worden achtereenvolgens door 
het koor verklankt met muziek uit ver-
schillende tijden. Passiegedichten van 
Guido Gezelle en meditatieve orgel-
muziek van Hendrik Andriessen vor-
men daarbij de intermezzo‘s. Het pas-
sieconcert laat een aantal delen horen 
uit Andriessens werk ̀ De 14 Stonden`. 
De poëzie van Gezelle wordt voorge-
dragen door Peter van Overbruggen. 
Er zijn verder lijdenscomposities te be-
luisteren van o.a. Palestrina, Da Vitto-
ria, Mendelssohn en Edward Elgar. 
Van deze laatste klinkt na de kruis-
dood van Jezus het prachtige loflied 
`Ave verum Corpus`. Wat in alle `pas-
sions` ontbreekt, zal bij Marcando wel 
te horen zijn. Het concert wordt na-
melijk besloten met een schitterend 
stuk van Tavener `As one who has 
slept, the Lord has risen`, waarin 
Christus uit de dodenslaap verrijst. De 
Verrezene heeft het laatste woord.

Marcando heeft momenteel plaats 
voor twee extra bassen; ervaren zan-
gers kunnen zich melden op:
www.marcando.nl 

IJspret in Nuenen

Foto Peter Coppens Foto Peter Coppens 

Foto Peter Coppens 
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Neuzelmarkt   
weer    
op de blokhut! 
De winter lijkt niet meer te komen. 
De zon is volop aan het schijnen en 
de krokussen schieten uit de grond. 
Misschien voelt u ook al de lente 
kriebels. Het is daarom tijd voor een 
grote schoonmaak. 
Net zoals alle afgelopen jaren ko-
men de leden van scouting Rudyard 
Kipling bij u neuzelwaar ophalen. 
De Neuzelmarkt zal dit jaar weer 
gaan plaatsvinden op de blokhut 
zelf. Het is ons het afgelopen jaar zo 
goed bevallen dat we het dit jaar 
weer op eigen locatie gaan doen. U 
vindt de blokhut aan de Papen-
voortse Heide 5B te Nuenen. 

Op zaterdag 17 maart en zaterdag 24 
maart komen de leden van de scouting 
bij u aan de deur. Zij zullen u vragen 
naar spullen voor de Neuzelmarkt. 
Neuzelwaar is allerlei kleingoed dat 
niet kapot is, zoals elektrische appara-
tuur, speelgoed, schoenen, glaswerk, 
boeken en fietsen. U kunt de scouting 
erg blij maken met al deze spullen. 
Grote meubelen zoals kasten, tafels, 
stoelen maar ook witgoed en matras-
sen zal de scouting niet meenemen. 
Het zou fijn zijn als de spullen al bij el-
kaar zitten, dat scheelt de scouting wat 
uitzoek werk!

De Neuzelmarkt wordt georganiseerd 
door scouting en voor scouting. Het 
geld dat de leden met steunbonnen en 
tijdens de verkoopdag ophalen wordt 
gebruikt voor activiteiten van de scou-
tingleden. 
De organisatie van de Neuzelmarkt 
hoopt dat de grote lente schoonmaak 
van alle Nuenenaren voor veel mooie 
spullen zorgt.

De Neuzelmarkt zal dit jaar wederom 
in en rond de blokhut van de scouting 
plaatsvinden. Deze bevindt zich aan de 
Papenvoortse Heide 5B in Nuenen. De 
verkoopdag zal plaatsvinden op Twee-
de Paasdag, maandag 2 april. 
Voor meer informatie over de ophaal-
dagen en de verkoopdag kunt u kijken 
op www.neuzelmarkt.nl

Tweede Paasdag 

Neuzelmarkt 

Van 11.00 uur tot 16.30 

Blokhut scouting Rudyard Kipling 
Papenvoortse Heide 5B 

www.neuzelmarkt.nl 

WIJ GAAN 
OPEN

Park 63 Ð 5671GC Ð Nuenen 

Tegen inlevering van deze 
bon een aperitief van het huis

in de maanden maart & april 

www.restaurantratatouille.nl
040-2025037

Info-avond Helicon MBO Helmond 14 maart

Actief en praktijkgericht  
met Dier, Outdoor en Voeding 
Woensdag 14 maart houdt Helicon MBO Helmond een Info-avond. Alle mbo-
opleidingen op het gebied van Dier, Outdoor en recreatie en Voeding verzor-
gen presentaties. Op de doorlopende info-markt kun je in gesprek met 
vakdocenten en laten studenten praktijkvoorbeelden zien. Om 18.45 en 20.00 
uur zijn er vakinhoudelijke opleidingspresentaties. Belangstellenden zijn van 
harte welkom tussen 18.30-21.30 uur op Scheepsboulevard 1 in Helmond. 

hebben de studenten een goede basis 
voor zelfstandig ondernemerschap, 
een leidinggevende functie of door-
stroom naar het hbo.

Werken met dieren
Voor het beroepsmatig werken met 
dieren kun je in Helmond kiezen voor 
Dier en gedrag, Dier en ondernemen 
of Dierenartsassistent/Paraveterinair. 
De specialisatie Wildparkmanagement 
is uniek in Zuid-Nederland en richt 
zich op wilde dieren in binnen- en bui-
tenland. 

Begeleiding in studiekeuze
Vanaf de intake tot en met het diploma 
zorgen de mentoren en het team Bege-
leiding en Ondersteuning voor per-
soonlijke studieloopbaancoaching. 
Aanmelden voor een opleiding kan tij-
dens de avond.  
www.helicon.nl

Voeding en een gezond leven
In de opleiding Voeding leren de stu-
denten waar voeding vandaan komt, 
hoe het wordt gemaakt en verkocht en 
wat een gezonde levensstijl inhoudt. 
Ook leren zij voorlichting te geven aan 
verschillende doelgroepen, van jong 
tot oud. Speciaal voor de Open avond 
hebben de studenten een sprankelend 
drankje samengesteld. 

Outdoor en recreatie
Vanuit de pijlers ‘mens, bewegen en 
groen’ leren de studenten hoe je uit-
eenlopende natuurbelevings- en out-
door (buitensport) activiteiten organi-
seert. Inrichting en onderhoud van na-
tuur- en recreatieterreinen vormen de 
groene basis. Met de vakken marke-
ting, communicatie en management 

Outdoor en recreatie leerlingen bij in te richten natuurterrein

Leerlingen Voeding en welzijn presenteren 
praktijkopdrachten

Werkgroep Amfibieën   
zoekt enthousiaste leden 
Al � etsend in de prachtige omgeving van Nuenen kom je diverse poelen te-
gen. Allerlei am� bieën (padden, kikkers, salamanders) gebruiken deze plas-
sen als plek om zich voort te planten. Elk jaar inventariseert de IVN 
Werkgroep Am� bieën de poelen om na te gaan hoe deze prachtige diertjes 
zich in aantallen ontwikkelen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn be-
stemd voor het Ravon (Reptielen, Am� bieën Vissen Onderzoek Nederland), 
en ook voor de eigenaren van de poelen (zoals het Brabants Landschap).

duren. We gebruiken speciale schep-
netten en een cuvet (een soort glazen 
aquarium) om de gevangen amfibieën 
beter te bekijken. Daarnaast beoorde-
len we ook de kwaliteit van de poel, 
bijvoorbeeld of er niet teveel houtop-
schot is, of dat er teveel woekerplanten 
groeien.

Het bezoeken van alle 23 poelen kost 
meestal vier middagen of avonden van 
ca 2.5 uur, maar het is uiteraard moge-
lijk om hieruit een keuze te maken. 
Ben je enthousiast en wil je graag meer 
weten over de wonderlijke wereld van 
de amfibieën dan heten de leden van 
de werkgroep jou van harte welkom. Je 
kunt je opgeven bij Marianne Nie-
mantsverdriet-van Goudoever, tele-
foonnummer: 2838086. Een email stu-
ren kan natuurlijk ook (mvangoudoe-
ver@gmail.com).
 
Tot ziens bij de Werkgroep Amfibieën!

In de afgelopen jaren zijn er verschil-
lende nieuwe poelen bijgekomen, zoals 
achter de tennisbanen van sportpark 
De Lissevoort, in Nederwetten en bij 
Vaarle. Ook liggen er belangrijke poe-
len in het Nuenen’s Broek, bij de Roos-
doncken, de ijsbaan, Heerendonck, en 
de Schoutse Vennen. Het inventarise-
ren van deze 23 poelen vergt de nodige 
tijd voor onze kleine werkgroep (thans 
5 leden).

Vandaar dat we op zoek zijn naar ver-
sterking. Kennis van amfibieën is niet 
noodzakelijk, dat leer je snel genoeg in 
de praktijk van de ervaren leden. En-
thousiasme en betrokkenheid zijn be-
langrijker. 
De inventarisaties worden uitgevoerd 
volgens de Ravon-methode: elke poel 
wordt in de periode half maart tot be-
gin augustus vier maal bezocht; twee-
maal overdag en tweemaal in de avon-

Het zeepbel-risico      
op de woningmarkt
Ik ken een iets ouder echtpaar dat ruim 30 jaar in een ruime én afbetaalde door-
zonwoning woont. Deze man en vrouw hoeven niet meer te werken, hebben 
wat geld op de bank en maken graag culturele uitstapjes naar Amsterdam. Ze 
hebben een jaar geleden besloten dat ze weer in de hoofdstad willen wonen. Ze 
zoeken een appartement met onderhoudsvrij balkon, misschien uit een soort 
verlangen om de studententijd te laten herleven. Maar die prijzen hè, dat hakt 
erin. Je moet flink boven de vraagprijs bieden en je moet er verrekte snel bij zijn. 
Amsterdam valt bovendien de twijfelachtige eer te beurt dat het behoort tot de 
wereldsteden met het grootste ‘zeepbel-risico’ volgens de UBS Global Real Estate 
Bubble Index. Deze wereldwijde ranglijst van steden met een overspannen hui-
zenmarkt wordt samengesteld door de Zwitserse bank UBS en tot nu toe maakte 
Amsterdam deel uit van de categorie ‘overgewaardeerd’. Nu acht men dus de 
kans op een plotselinge crash op de woningmarkt groter, want dat is nu eenmaal 
het kenmerk van een zeepbel of een ‘bubble’: na een periode van sterke prijsstij-
gingen spat de zeepbel uiteen. Er is te veel geleend, mensen kunnen niet meer 

afbetalen, de banken gaan verlies lijden op hun hypotheken, de 
vraag neemt af en de huizenprijzen maken een diepe val. 

Het zeepbel-risico is momenteel het grootst in Toronto, 
Stockholm, München, Vancouver, Sydney, Hong Kong 
en Londen; daarna volgt Amsterdam. De onderzoe-
kers van UBS hebben ook berekend hoe lang je moet 

werken om een appartement van 60 vierkante meter 
te kunnen kopen als je een goed salaris verdient in de 
zakelijke dienstverlening. In Hong Kong moet je dan 20 

jaar aan de slag, in Londen 16 jaar en in Amsterdam 8 jaar. 
Dat valt dan nog weer mee. Overigens vlakt de prijsstij-

ging in Amsterdam inmiddels iets af, dus wellicht is er 
toch een wat minder gevaarlijke correctie op komst. 

Want ook dat echtpaar wacht - met Hollandse nuch-
terheid - toch nog even af.

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

Woningmarkt in beweging

Het zeepbel-risico      

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

 Regionale samenwerking  
voor Passion Nuenen!
Is een bestuurlijke herindeling nodig? Passion Nuenen laat zien wat je met re-
gionale samenwerking kunt bereiken! Al wekenlang reizen solisten uit de re-
gio naar Nuenen. Het Nuenense projectkoor repeteert in Helmond met Kolok. 
En samen met Brass Band Nuenen repeteren alle deelnemers in Nuenen, Hel-
mond en Mierlo. Hun passie voor muziek is (gemeente)grensoverschrijdend!

23-24
MAART 2018

PASSIONNUENEN.NL

Sfeer en muzikale emotie
Op 23 en 24 maart komt alles samen in 
de sfeervolle Nuenense Clemenskerk 
voor de lokale én regionale Passion 
Nuenen. De rode draad -het lijdens-
verhaal- biedt al eeuwenlang houvast 
en is aanleiding voor muziek met pas-
sie en emotie. Voor de techniek en 
akoestiek wordt alles uit de kast ge-
trokken zodat een multimediaal spek-
takel ontstaat met veel zang en instru-
mentele muziek, licht, beeld en een 
vleugje toneel. Bijna 100 deelnemers 
staan te popelen om Nuenen te trakte-
ren op een programma boordevol lich-
te, moderne muziek. Daarmee gaan zij 
u raken!

Laatste kaartjes
Dit mag u niet missen! Nog geen kaart-
je? Ga snel naar Jumbo Grimberg, De 
Smidse 1 in Nuenen. Als dit verkoop-
punt voor u 'niet om de hoek is', stuurt 
u dan een email met naam en adres 
naar passion@brassbandnuenen.n l. 
Graag horen wij hoeveel kaarten van 
welke voorstelling en welke rang u 
wenst (eventueel voorkeuren aange-
ven). Aanvragen worden in volgorde 

van binnenkomst behandeld. als de 
kaarten nog beschikbaar zijn, ontvangt 
u een bestelnummer. Na betaling, be-
zorgen wij uw kaarten thuis (binnen de 
regio). 

Plaatsen bij het podium
Er zijn maar liefst vier voorstellingen, 
om 19.00 uur en 21.30 uur. Toch zijn 
van de meeste voorstellingen de eerste-
rangs kaarten bijna uitverkocht. Door 
de Clemenskerk op een bijzondere en 
effectieve manier in te delen, is echter 
ook een prima tweede rang gecreëerd. 
U zit dan in de zijbeuk, dicht bij het po-
dium, met prima zicht op de solisten. 
Ook deze kaarten zijn verkrijgbaar bij 
Jumbo Grimberg en te bestellen via 
passion@brassbandnuenen.nl.

Scheepsboulevard 1, Helmond
(0492)  52 39 83, info.mh@helicon.nl

Lezing 
Heemkundekring 
De Drijehornick
Op 16 maart zal Jhr. mr C.Th.J. van 
Rijckevorsel tijdens een speciale 
bijeenkomst in de raadszaal pos-
tuum benoemd worden tot erebur-
ger van Nuenen. 

De maandelijkse lezing van Heemkun-
dekring De Dryehornickels is aan hem 
gewijd.  Jhr. Van Rijckevorsel was bur-
gemeester van Nuenen van 1931 tot 
1954. Met name tijdens de oorlog 
moest hij de juiste weg weten te vinden 
als getrouw bestuurder die evenwel 
zijn opdrachten kreeg van een misda-
dig bezettersregime. Daarbij werd hij 
bijgestaan door de weinige mensen in 
het gemeentebestuur die nog overge-
bleven waren, maar steeds op de huid 
gezeten door de bezetters die over zijn 
schouder meekeken. Toen hij uitein-
delijk weigerde de Duitse opdrachten 
uit te voeren, moest hij onderduiken. 

Louis Bressers vertelt over zijn hele 
periode als burgemeester, de nadruk 
zal daarbij op de oorlogsperiode lig-
gen. De lezing vindt plaats op donder-
dag 15 maart in De Dassenburcht, Ja-
cob Catsstraat 1-3, is gratis toeganke-
lijk voor alle belangstellenden en 
begint om 20.00 uur.



LINDEBLAADJES

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Tevens verkoop van AEG, 
Siemens, Miele en Beko. 
Zowel vrijstaand als inbouw. 
Voor aanbiedingen zie www.
adivitswasdroogkoelspec-nl. - 
Uw specialist AD IVITS, tel. 
040-2541803 / 06-14697792, 
www.ivits.nl, email: aivits@
onsmail.nl 

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.

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

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaat-
sen van nieuwe ketels. J. 
Verhappen, Sonseweg 5, 
5737 RG Lieshout, telefoon 
06-48273718.

ANDO ONTZORGT DOOR: 
Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude  spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl 

LOODGIETERSBEDRIJF JASPERS 
Werkzaamheden: centrale 
verwarming, airco, water, 
gas & sanitair, badkamer 
compleet, zink- en koper-
werk, bitumen dakbedekking. 
www.jaspersinstallaties.nl 
Tel. 06-51497161.

Ervaren huisarts verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

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.

FEESTJE?  HUUR: 
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie 
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-; 
Verwarming, Drankkoelers, 
tafels en stoelen etc. Bezorgen 
mogelijk. Mulders Verhuur, 
Bruhezerweg 49, Helmond, 
0492-510855 of 06-27175412. 
www.ikgeefeenfeestje.nl

Advies 
& 
Interieurontwerp

uw regiodealer Lineo
s e l e c t s t o r e

uw regiodealer Lineo
s e l e c t s t o r e

WIJ KOMEN VOOR INTERIEURADVIES OOK GRAAG BIJ U THUIS

MODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN

Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 22 042                
MA. T/M ZA. OPEN
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

 www.lineo.nl

E X C L U S I E V E   I N T E R I E U R S   en   D E S I G N M E U B E L E N

Zondag 11 maart
geopend

11.00 - 17.00 uur

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.

Al uw reizen, klein of 
groot, stelt Katinka Mijn-
heer, persoonlijk reisad-
viseur, met veel betrok-
kenheid samen. Voor 
iedereen, voor ieder bud-
get. Voor een vrijblijvend 
gesprek of reisadvies bel 
06-53618868 of mail naar 
Katinka@face2facetravel.nl 
Persoonlijk geregeld, 
gerust op reis.

K L U S V R O U W      
Muur een kleurtje geven, 
muur behangen of ander 
binnenschilderwerk of inte-
rieuradvies; bel klusvrouw: 
06-39573697.

TE KOOP: Spaanplaten, 
12mm, afm. 65,5 x 97 cm. Af-
halen € 1,00 per stuk. ± 250 
stuks. Tel. 06-51 37 32 72. ZONDAG 18 MAART SPI-

RITUELE BEURS 11.00-
17.00 uur. 4 Lezingen. Ver-
koop Speeltuin Geenhoven, 
Hoppenbrouwers 15 Val-
kenswaard. Entree € 5,-. 
Kortingsbon www.stichting-
DEVA.nl

TIJDELIJKE OPSLAG te 
huur vanaf 6 m2 in Lieshout. 
Zie: www.denopslag.nl

TE KOOP: Nuenen, droog 
openhaardhout/gemengd. 
(Winter)aanbieding. € 32,50 
per m3. Halen op afspraak/
particulier. Mobiel: 06 - 53 
23 81 97. 

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

SCHEIDEN DOE JE SAMEN 
Vanaf intakegesprek t/m 
afhandeling rechtbank. 
Vaste totaalprijs. Astrid 
Larue, tel. 06-53972748. 
larue@scheidingshuys.nl 
www.scheidingshuys.nl 
HET SCHEIDINGSHUYS

TWEEDEHANDS  SPEEL-
GOED, BABY EN KIN-
DERKLEDINGBEURS. 
Ruim 150 kramen. 18 maart: 
Dreef in Aarle-rixtel en op 25 
maart: Bongerd in Breugel 
11.00-14.00 uur. Kijk ook op 
www.kinderkledingbeurs.net

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

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

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

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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 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 RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Maand maart
Zondag 09.00 uur WSV-wandeling

ingang van het tennispaviljoen op sportpark 
de Lissevoort

 Elke tweede zondag v.d. maand 
14.00-17.00 uur Ierse sessies

Weverkeshof, Jhr. Hugo van Berckellaan 5 
Nuenen

Elke laatste zondag v.d. maand
20.30 uur De Liederentafel

café Schafrath Nuenen

Donderdag 8 maart
9.30 uur Computercafé: DigiD-Belasting

Bibliotheek Dommeldal, Nuenen
10.30 uur Cultuur Overdag

fi lm ‘Hidden Figures’. Het Klooster

Zaterdag 17 maart 
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding 

in Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen
16.00 uur Politiek debat LON

Raadzaal in Het Klooster

Zaterdag 17 maart
Reünie: Lonu 25 jaar!

Zondag 18 maart
13.30 uur The George Miller Combination 

Dorpsboerderij Weverkeshof

Donderdag 8 maart
20.15 uur Cabaretvoorstelling 

Hans van Gorp,Toon Maas, Piet Snijders
‘Vruuger waar alles bitter’

Het Klooster

Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart
NL Doet

Diverse locaties in Nuenen

Vrijdag 9 maart
19.30-22.00 uur Politiek café

Enodegebouw. Eeuw Driessestraat 1 Eeneind
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 

Nuenen. Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 10 maart
10.00-16.00 uur Cultuur Overdag - Rad van 
Fortuin. Jan Linders, Vincent van Goghstraat)

13.30 -16.30 uur Elk half uur rondleiding 
in Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen

11 tot en met 17 maart
Collecteweek Amnesty International

Zondag 11 maart
10.00 uur IVN wandeling de Biezen 

Start bij woning de Biezen 5 Aarle-Rixtel

Zondag 11 maart
10.30 uur Workshop 

Het Nuenens Mannenkoor
De Watermolen van Opwetten, 

Opwettenseweg 203 te Nuenen

Zondag 11 maart
11.00 uur 16e Gulbergencross

Start en fi nish Vamweg 3, Geldrop
Het dak van Brabant

 Zondag 11 maart
13.30 uur Ierse Sessie

Dorpsboerderij Weverkeshof

Zondag 11 maart
20.00 uur ‘Extra hulp op de eerste hulp’ 
door Toneelvereniging ‘De Vriendenkring’ 
 Grote Zaal van het Dorpshuis in Lieshout

Maandag 12 maart 
19.30-22.00 uur Verkiezingsdebat, 

Politieke Pecha Kucha
Nuenens College, Vrouwkensakker 17

Nuenen (voorheen Pleincollege Nuenen)

Dinsdag 13 maart
09.00 uur Workshop 

Veilig Internet Bankieren
Dorpshuis in Lieshout

Dinsdag 13 maart
20.00 uur List en bedrog in de natuur.

Een lezing door Rini Kerstens
IVN ruimte in Het Klooster.

Woensdag 14 maart
18.00-23.00 uur Benefi ts Diner tegen MS

Restaurant Olijf

Woensdag 14, donderdag 15 
& vrijdag 16 maart 

 20.00 uur Rocking the Rainbow musical 
Pleincollege Nuenen

Het Klooster

Donderdag 15 maart
9.30 uur Computercafé: 
GPX voor smartphones
Bibliotheek Dommeldal, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 15 maart
10.30 uur Cultuur Overdag
Natuurfi lm ‘De Groote Peel’

Het Klooster/IVN-ruimte

Donderdag 15 maart 
14.30 uur Opening KWIEK beweegroute 

met Olga Commandeur
 Archipel Akkers

Donderdag 15 maart
19.30 Ontmoetingsavond 

ruilkring Lets Nuenen
Dorpsboerderij Weverkeshof, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 5, Nuenen

Donderdag 15 maart 
20.00 uur Lezing Heemk. De Drijehornick 

Louis Bressers vertelt over Jhr. van Rijckevor-
sel, burgemeester van Nuenen (1931-1954) 

De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3

Vrijdag 16 maart
20.15 uur Rikken bij Supportersclub RKSV 

Nuenen. Clublokaal Oude Landen 
van de RKSV Nuenen

Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 17 maart
Ophaaldag t.b.v. Neuzelmarkt

11.00 - 14.00 uur Genealogische inloop
Heemhuis. Papenvoort 15A Nuenen

Zaterdag 17 maart
13.00-18.00 uur Gerwen-Nederwetten-loop
Omgeving Gerwen-Nederwettten, start en fi -

nish: Heerendonk 3 

Met een glimlach die hem zo typeerde ging hij dit avontuur aan 
om twee dagen later te moeten stoppen met het gevecht om zijn bestaan. 

Hij laat een leegte achter.

LEO WILDERS
Maasbree, 20 september 1926                            Eindhoven, 4 maart 2018

 Rotterdam Bas en Sanne

 Eindhoven Caspar en Lottie

 Eindhoven Stef en Cynthia

 Nuenen Noud en Chantal 
  Stephanie, Debbie, Merlijn

U kunt een persoonlijke herinnering aan Leo of een woord van medeleven 
delen met de familie via www.vdstappen.nl.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 10 maart 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en dhr. P. de Witte.
Zondag 11 maart 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger dhr. P. de 
Witte.

Misintenties
Zaterdag 10 maart 18.30 uur: Drieka 
van de Tillaart en familie; Henk Do-
nath; overleden familie Rooswinkel - 
van Swaaij.
Zondag 11 maart 11.00 uur: René Elst; 
Toos Hurkmans - Damen en overleden 
familieleden; Gerry Siebers - Passier 
(vanwege verjaardag); Jeanne Straat-
hof - Scholtes; Theo Kuijpers.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Ton 
Tonnaer, Waterhoenhof 7, Tonnie 
Kuijpers uit Eindhoven en Marietje de 
Roo - van der Linden, Larikslaan 3. Wij 
wensen de families en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

De extra collecte voor de PCI van vorig 
weekend heeft in Nuenen € 389,98 op-
gebracht.
Hartelijk dank aan de gulle gevers.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 11 maart 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties 
Sjef en Lena Saris - Swinkels; Overle-
den ouders Piet v.d Hurk - Hoeks; Do-
ra van den Boomen - Scheepers; Ben 
Lijten; Toos van Lierop - Wouters; 
Koen Smeets.

Mededelingen
Twee  weken geleden is in onze paro-
chie Ben Lijten overleden.
Vorige week is in onze parochie plotse-
ling Koen Smeets overleden.
We wensen de familie en vrienden van 
beide overledenen veel troost en sterk-
te toe bij het verwerken van dit verlies.

De extra collecte voor de PCI van vorig 
weekend heeft in Gerwen € 255,88 op-
gebracht.
Hartelijk dank aan de gulle gevers.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 11 maart 9.30 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Martien van de Wetering; Toon Meijers; 
Overleden ouders Renders-de Brouwer.

Mededelingen
De extra collecte voor de PCI van vorig 
weekend heeft in Nederwetten 
€ 138,82 opgebracht.
Hartelijk dank aan de gulle gevers.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 11 maart 10.00 uur. Voorgan-
ger in de dienst is kerkelijk werker P. 
Flach. Dit is de 4e zondag van de veer-
tigdagentijd, de periode voorafgaande 
aan Pasen. Er is kindernevendienst 
voor kinderen van de basisschool. De 
collecte is voor ‘Vluchtelingen in de 
knel’. Na de dienst is gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten bij een kop koffie 
of thee. Elke donderdag staat vanaf 
10.00 de deur van De Regenboog wijd 
open voor het Open Huis: gezelligheid 
met koffie of thee. Onze kerk is elke 
zondag geopend. Voor andere activi-
teiten: zie onze website onder ‘Agenda’.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 8 maart. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten; ge-
dachtenis van de H. Johannes-De-Deo, 
belijder. 
Vrijdag 9 maart. 07.15 uur H. Mis van 
de Vasten; gedachtenis van de H. Fran-
cisca Romana, weduwe. 18.00 uur H. 
Kruisweg.
Zaterdag 10 maart. 08.30 uur H. Mis 
van de Vasten; gedachtenis van de H. 
Martelaren van Sebaste. 10.00 uur 
Godsdienstlessen. 
Zondag 11 maart. Zondag Laetare, 
vierde zondag van de Vasten. 10.30 uur 
gezongen Hoogmis.
Maandag 12 maart. 18.30 uur H. Mis van 
de Vasten; gedachtenis van H’Gregorius 
de Grote, paus en kerkleraar. 
Dinsdag 13 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten. 
Woensdag 14 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 Kerken 
in Peelland ook op Facebook ('Kerken in 
Peelland') en op YouTube ('Kerken in 
Peelland Gerwen WMV').

Verdrietig over haar plotselinge heengaan, vol trots en bewondering over hoe 
zij de kunst van het leven verstond en blij met haar liefde voor ons allemaal, 
nemen we afscheid van ons Ma, onze lieve Schoonmoeder en onze Omi 

Mieke Spaanjaars-Vossen
Maria Hubertina Mathilda

echtgenote van

Willy Spaanjaars †

 * Maastricht, 21 augustus 1938 † Nuenen, 5 maart 2018

Jérôme en Corrina

Jules en Marga
Pim, Maartje, Joep

Charles en Helga
Revi, Zoey, Demi

Draviklaan 42
5672 BZ Nuenen

Als u afscheid van Mieke wilt nemen, bent u welkom op donderdag 8 maart 
van 17.30 uur tot 19.00 uur  in Uitvaarthuis Hans Raaijmakers, 
Emopad 56, Geldrop, tel. 040 780 8000.

De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 9 maart om 11.00 uur in de 
H. Clemenskerk, Park 53 te Nuenen. Na de uitvaart zwaaien we Mieke 
gezamenlijk uit. 

De crematie zal in kleine kring plaatsvinden.

Heilige Kruisgilde Gerwen
Om strikt 20.00 uur opende de Hoofdman van het Gilde op 3 maart traditie-
getrouw de vergadering met de Christelijke groet. Ondanks de sneeuw en 
een ijskoude wind waren toch een 50-tal Broeders en Zusters op de vergade-
ring aanwezig.

scheid heeft genomen. Onder zijn lei-
ding hebben de bazuinblazers op gil-
dedagen vele prijzen gewonnen en be-
horen zij tot de beste van de Kring. 
Met mooie woorden en een leuke at-
tentie is in een gezellige samenkomst 
‘Franske’ bedankt voor zijn belangelo-
ze inzet.
Ook dit jaar kan het Gilde weer twee 
nieuwe leden installeren, Antoinette 
van der Schriek en Chris Kok zijn een 
jaar aspirant lid geweest. Met de punt 
van het vaandel in de hand beloven zij 
tradities te respecteren en trouw te 
zijn aan de regelementen van het gilde. 
Traditiegetrouw kregen zij van de 
hoofdman een originele bierpul die 
een plaats zal krijgen boven de bar.

In juni volgend jaar bestaat het gilde 
775 jaar. Wilt u meer informatie over 
het Heilig Kruisgilde? Kijk dan op 
www.heiligkruisgilde.nl

Tijdens deze vergadering werd bekend 
gemaakt dat Frans v/d Sande, na vele 
jaren van inzet en vakmanschap, af-

Hoofdman Albert Bastiaans te midden van 
de beëdigde leden A ntoinette en Chris
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Enthousiast mannenkoor met      
een muzikale opleiding in Nuenen 
Door Karin Aarts-Janssen

van kwalitatief goed zingen binnen het 
Nuenense en tevens een bijdrage leve-
ren aan activiteiten en evenementen in 
de eigen gemeente.
Daarnaast organiseren zij twee keer 
per jaar een eigen concert en maken zij 
eens per jaar een buitenlandse reis. In 
2017 werd dat een muzikale uitwisse-
ling met een aantal koren in Praag, wat 
zorgde voor een onvergetelijke reis 
met onder andere een optreden op de 
bekende Karlsbrücke.
De onderlinge verbondenheid is groot 
en de gezelligheid wordt niet vergeten. 
De maandagavond is heilig, het borrel-
tje na afloop heel belangrijk, maar sa-
men zingen, daar draait het om. En wat 
is het mooi als je weer een vierstemmig 
lied hebt ingestudeerd en er een groot 
applaus klinkt na een optreden.

Het Nuenens mannenkoor, met meer 
dan veertig leden, is in 1997 opgericht 
en brengt kwalitatief een breed en ge-
varieerd repertoire aan liederen ten 
gehore. Niet alleen gezellige sfeerlie-
deren, volksliederen en geestelijke lie-
deren maar ook opera en Russische 
muziek zijn aan deze lijst toegevoegd. 
Het operaconcert van vorig jaar is hier 
een voorbeeld van.

Buitenlandse reis
Wat is nou zo bijzonder aan het zingen 
in een mannenkoor? Vraag het deze 
mannen en zij raken niet uitgepraat. 
Samen zingen is zo leuk! En zingen in 
een mannenkoor is anders dan zingen 
in een gemengd koor, dit is moeilijk te 
omschrijven, maar het is zo. Dit Nue-
nens mannenkoor is een combinatie 

Nieuwe productie Lindespelers: 
‘Suite 648’
Helaas kon onze productie ‘De Ideale Man’ niet doorgaan, maar gelukkig stond 
er in april al een andere productie van de Lindespelers gepland: ‘Suite 648’.

Speeldata & locatie: vrijdag 6 april en 
zaterdag 7 april, Het Klooster Nuenen, 
aanvang 20.15 uur.

Kaartverkoop: www.lindespelers.nl, 
Jumbo Ton Grimberg (Centrum), Kap-
salon Werner Ulrich (Kernkwartier).

Klaar voor een avondje lachen? De Lin-
despelers brengen een bijzondere 
klucht vol met vrolijke aaneenschake-
lingen en verrassingen in de Theater-
zaal van Het Klooster. De staatssecreta-
ris heeft een avontuurtje georganiseerd 
met de secretaresse van de oppositielei-
ders. De avond wordt echter wreed ver-
stoord als er een lijk in de vensterbank 
van hun hotelkamer ligt. De situatie 
wordt er niet beter op als de man van de 
secretaresse een privé detective in-
huurt om uit te zoeken hoe het zit met 
de slippertjes van zijn vrouw. De kabi-
netschef wordt opgeroepen om alles te 
regelen, maar zijn onhandigheden ma-
ken het probleem alleen maar groter. 
Terwijl de hotelmanager de goede 
naam van het hotel probeert hoog te 
houden is de kelner de enige die werke-
lijk de avond van haar leven heeft, om-
dat zij regelm atig met forse fooien 
wordt afgescheept. De echtgenote van 
de staatssecretaris en zuster Swinkels 
maken de illusie dat er iets vreemds aan 
de hand is compleet.
‘Suite 648’ is gebaseerd op ‘Een rondje 
balkon voor meneer’, één van de top-
kluchten van Ray Cooney. Garantie 
voor een avond vol plezier. 

Maas, Van Gorp & Snijders presenteren Brabants theater

‘Vruger waar alles bitter’   
in Het Klooster Nuenen
Na een veldtocht in andere delen van Brabant staat het trio Toon Maas, Hans 
van Gorp en Piet Snijders weer in Zuidoost-Brabant met de theatervoorstel-
ling ‘Vruger waar alles bitter’. Donderdag 8 maart treedt het trio vanaf 20.15 
uur op in Het Klooster in Nuenen.

Ook de vorm van dit theaterproject is 
verrassend. ‘Vruger waar alles bitter’ is 
geen typetjescabaret, want de drie he-
ren, die een paar jaar geleden de kar 
trokken bij Mistero [Brabantse Volks-
opera], spelen vooral zichzelf. Dit keer 
geen grootschalige voorstelling waar 
de rebellie vanaf spat, maar verfijnde 
bellettrie in een bescheiden setting.

De heren brengen een mix van eigen 
en een klein beetje andermans werk. 
De verhalen van Toon zijn beeldend, 
de liederen van Hans poëtisch en de 
gedichten van Piet ondeugend. Som-
mige teksten schuren of zijn confron-
terend, maar als geheel is het program-
ma vooral gemoedelijk. ‘De verteller, 
de zanger en de clown’, schreef een 
vroege bezoeker. ‘Hoe compleet kun je 
zijn ? Als een warm bad!’
Samenvattend: een avondje ontspan-
nen genieten met drie ‘echte Brabantse 
Mannen’

‘Vruger waar alles bitter’, Brabants lite-
rair entertainment met Toon Maas, 
Hans van Gorp en Piet Snijders.
Donderdag 8 maart, 20.15 uur. Het 
Klooster Nuenen, Park 1, 5671 Nuenen.
Kaarten à € 15,- (inclusief consumptie) 
per mail te bestellen onder naam, adres 
én aantal kaarten via www.hansvan-
gorp.nl of te koop aan de balie van Het 
Klooster.

De drie jonge senioren uit Someren en 
Asten blijken met hun ‘Brabants lite-
rair entertainment’ al veel mensen te 
hebben kunnen verrassen. Wie voor 
het ouderwetse Brabantse sentiment 
van ‘mik en boerenbont’ komt, moet 
zich tijdens de voorstelling 
heroriënteren,want dat is niet het ‘vru-
ger’ van deze heren.

Maas, Van Gorp en Snijders zijn meer 
de kinderen van 1968. Hun ‘vruger’ 
scheert over de velden van de flower-
power, de protest-generatie en de 
roemruchte dagen van het OJC. En 
ook daarop is het heel plezant terugkij-
ken, zo blijkt.

Op uitnodiging raak ik in een geanimeerd gesprek met Nico Smid en Pieter 
Loe� en over het Nuenens mannenkoor. Ze zijn beiden al jaren lid van deze 
hechte club. Een club die actief is in de Nuenense gemeenschap, met leden 
die onderling een sterke band met elkaar hebben gekregen.

Iedereen kan zingen
Ja maar, ik kan niet zingen, is vaak het 
argument. Dat is niet zo. Iedereen kan 
basaal zingen, het is niet moeilijk. Het 
enige wat je moet kunnen is toon hou-
den, riedeltjes na kunnen zingen en 
luisteren naar elkaar. Het grote voor-
deel is, je staat er niet alleen voor. Voel 
je je ietwat onzeker dan heb je altijd een 
buurman waar je op kunt leunen en 
steun je elkaar. Daarnaast biedt het 
mannenkoor je een eenvoudig compu-
terprogramma aan, begeleiding van een 
muziekdocent en van de dirigent. Een 
buddy vanuit het koor wijst je vanaf het 
begin de weg en wijkt niet van je zijde.
In het voorjaar staat er weer een eigen 
concert gepland met liederen uit de ja-
ren zestig. Een uitbreiding van het re-
pertoire, een tikje terug in de tijd die 
niet zo ver achter ons ligt en die bij ve-
len nostalgie oproept.
Dus mocht je na het lezen van dit en-
thousiaste verhaal zin hebben, zoek je 
iets anders, heb je tijd over en zoek je ge-
zelligheid: schroom niet en meld je aan. 
De drempel is laag en zingen is zo leuk.

Secretariaat Nuenens Mannenkoor, 
J.L.B. Thijssen. nuenensmannen-
koor@onsnet.nu. 040-2833689 of 06-
38033670. Zie onze website:
www.nuenensmannenkoor.nl

KBO Lieshout 

Derde week  
maart in teken  
van bloemen
Workshop Paasbloemstuk
Op dinsdag 20 maart kunt u een paas-
bloemstuk maken tijdens de workshop 
die gehouden wordt onder leiding van 
bloemist Ralph Bertens van Bloemend 
in de Dorpsstraat. Hij zorgt voor alle 
bloemen en verdere benodigdheden. 
Hij vraagt u wel zelf een mesje en/of 
snoeischaar mee te brengen. We begin-
nen om 19.30 uur in de Jongerenruimte 
in het Dorpshuis. Leden kunnen zich 
opgeven voor deelname bij de Inloop in 
het Dorpshuis op dinsdagmorgen van 
10.00 uur tot 11.30 uur tot en met dins-
dag 13 maart. De kosten voor deelname 
aan de workshop bedragen 25 euro, 
maar voor leden van KBO Lieshout 
22,50 euro, inclusief een kopje koffie. 

Excursie naar Anthuriumkwekerij
Op donderdag 22 maart gaan we op ex-
cursie naar Anthurium Kwekerij Wij-
nen in Asten. Op een oppervlakte van 
5,2 ha worden meer dan 25 soorten en 
kleuren anthuriums gekweekt. De prijs 
voor deze excursie is 5 euro per per-
soon, inclusief koffie en vlaai. Het aan-
tal deelnemers is maximaal 40. De 
rondleiding over het bedrijf is lopend. 
Aanvang van de excursie in Asten is 
14.00 uur. We vertrekken, poolend met 
eigen auto’s, om 13.30 uur vanaf het 
Dorpshuis. U kunt zich aanmelden bij 
de Inloop. Geeft u dan ook door of u 
wilt rijden of liever meerijdt. Wie mee-
rijdt betaalt de chauffeur 2 euro voor 
de benzine. Het adres van de kwekerij: 
Waardjesweg 9, 5721 TC Asten. 

Noteer in uw agenda:
Toneel Vriendenkring, zondag 11 
maart, 20.00 uur, Dorpshuis.
 Workshop Internet bankieren, dins-
dag 13 maart, aanvang 09.00 uur, 
Dorpshuis. 
Leesclub, dinsdag 13 maart, 20.00 uur, 
Franciscushof.
Algemene Ledenvergadering, donder-
dag 15 maart, 13.30 uur, Dorpshuis.
‘Reizen vanuit je luie stoel’, dinsdag 27 
maart, 13.30 uur, Dorpshuis.
‘In gesprek over het levenseinde’, dins-
dag 10 april, 13.30 uur, Dorpshuis

Wilt u meedoen met de leuke en inte-
ressante activiteiten van onze actieve 
seniorenvereniging KBO Lieshout? Of 
wilt u meer weten? Stap eens binnen bij 
de Inloop. Iedere dinsdagmorgen van 
tien uur tot half twaalf in het Dorpshuis. 

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

Cultuur Overdag
van Nederland. Zelfs ‘Peelkenners’ 
zullen verbaasd zijn over de grote ver-
scheidenheid aan flora en fauna. In de 
film zijn, naast bekende planten, ook 
specifieke hoogveenplanten te zien 
evenals bijzondere broedvogels, zeld-
zame vlinders en libellen. Vooraf-
gaand aan de film houdt Cor Speek 
een korte inleiding. Toegangskaarten 
kosten € 5,50 (inclusief een kopje kof-
fie/thee) en zijn te koop aan de balie 
van Het Klooster of via www.cultuur-
overdag.nl

20 maart: theaterconcert Simone 
van den Eertwegh
Dinsdagmiddag 20 maart presenteert 
Simone van den Eertwegh in de Raads-
zaal van Het Klooster haar nieuwe, 
derde theatershow Kracht. Ze brengt 
onder begeleiding van haar vaste mu-
zikanten eigen liedjes en Engels- en 
Franstalige klassiekers van de grootste 
zangeressen van de afgelopen decen-
nia. De kaartverkoop (via de balie van 
Het Klooster of via www.cultuurover-
dag.nl) is inmiddels gestart. 

10 maart met Rad van Fortuin bij 
Jan Linders 
Het Jan Linders Fonds heeft in Nue-
nen Cultuur Overdag uitgekozen als 
goed doel voor 2018. De opbrengst 
van de kledingcontainer in de winkel 
is voor Cultuur Overdag. Ook mogen 
activiteiten worden georganiseerd om 
geld in te zamelen. Zaterdag 10 maart 
staan vrijwilligers van Cultuur Over-
dag van 10.00 uur tot 16.00 uur met 
een Rad van Fortuin bij Jan Linders 
(Vincent van Goghstraat). Met een 
euro per draaibeurt steunt u Cultuur 
Overdag en zijn leuke prijsjes te win-
nen. Vergeet ook niet eventuele oude 
kleding mee te brengen!

15 maart: Natuur� lm in kader van 
Boekenweek
In het kader van de Boekenweek met 
als thema ‘Natuur’ vertoont Cultuur 
Overdag op donderdag 15 maart in de 
IVN-ruimte van Het Klooster de na-
tuurfilm ‘De Groote Peel’ van filmma-
ker Cor Speek. De film geeft een mooi 
beeld van het kleinste nationale park 

Ruilkring LETS-Nuenen   
zoekt nieuwe leden
Nuenen kent een actieve, � orerende LETS-kring; het is een ruilnetwerk met 
leden, die onderling diensten en/of goederen uitwisselen. Geld komt er niet 
aan te pas. Het idee is heel simpel: je doet iets voor een ander of je laat iets 
door een ander voor jou doen bijvoorbeeld je ramen wassen. Heb je interes-
se, lees dan even verder….

zich 15 personen aangemeld, onder 
Administratie 11 mensen, onder Crea-
tief 15 mensen, Eten en Drinken ook 
15, ICT 11 personen enz. enz. Zo zijn 
er nog 16 andere categorieën. Teveel 
om op te noemen…..

Open ontmoetingsavond 
Er zijn verschillende soorten activitei-
ten. Maandelijks komen de leden bij el-
kaar op de zogenaamde ontmoetings-
avonden bedoeld om het ruilen van 
diensten te bevorderen, om enige socia-
le samenhang te bewerkstelligen, om er-
varingen uit te wisselen en om nieuwe 
leden te introduceren. Wil je zo’n avond 
een keertje bijwonen om te kijken of 
LETS-Nuenen iets voor je is? Kom dan 
donderdag 15 maart  rond 19.30 uur naar 
De Weverkeshof, Jhr. Hugo van Berckel-
laan 5, 5671 CH Nuenen. Als je eerst wat 
meer informatie wil, kijk dan op de web-
site www.letsnuenen.nl of stuur een 
mailtje naar info@letsnuenen.nl.

LETS staat voor de afkorting ‘Local 
Exchange Trading Systeem’. Lets is we-
reldwijd verspreid en in Nederland 
zijn er ongeveer 100 van zulk soort 
ruilkringen. Het is een systeem waarbij 
diensten en soms ook producten wor-
den geruild binnen een groep van in-
geschreven leden. Er wordt gebruik 
gemaakt van een fictief betaalmiddel. 
In Nuenen is dit betaalmiddel @ (apen-
staartje). Eén uur dienstverlening 
komt overeen met 4 @. Alle diensten 
zijn daarbij gelijkwaardig. LETS is 
geen stichting of vereniging maar een 
groep van geregistreerde leden 

Een voorbeeld:
Henk helpt Anke met haar tuin, Anke 
doet boodschappen voor Jan, Jan repa-
reert een fiets voor Inge, Inge geeft een 
voetmassage aan Jolanda, enzovoort. 
Het aanbod aan diensten is rijk en ge-
varieerd. Om er enkele te noemen: on-
der de noemer Bloem en Tuin hebben 
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SPORT
Programma
VOETBAL
Zondag 11 maart
VC Vlissingen - Nuenen 1  . . . . . 14.00 
SVO Fort.’54 VR1 - Nuenen VR1  14.30
Nuenen 2 - Baronie 2  . . . . . . . . . 12.00
ST Sterksel VR1 - Nuenen VR3  . 10.00 
Zwaluw VFC 2 - Nuenen 4  . . . . 11.00
Nuenen 5 - EMK 3  . . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 6 - Bladella 3  . . . . . . . . . 12.00
Acht 5 - Nuenen 7  . . . . . . . . . . . . 10.00
Woenselse Boys 4 - Nuenen 8  . 10.00
Nuenen 9 - EFC 6  . . . . . . . . . . . . . 14.30
Nuenen 10 - Unitas’59 10  . . . . . 10.00
Nuenen 11 - EMK 5  . . . . . . . . . . . 10.00
HSE 4 - Nuenen 12  . . . . . . . . . . . . 13.00
Pusphaira 8 - Nuenen 13  . . . . . . 12.00
Dinsdag 13 maart
BMC 2 - Nuenen 2  . . . . . . . . . . . . 20.30

RKVV NEDERWETTEN
Vrijdag 9 maart
Ned. Vet Vr - RKSV Heeze Vet Vr 19.30
Zaterdag 10 maart
Nederwetten Vet - EMK Vet  . . . 16.30
Zondag 11 maart
Nederwetten 1 - Ollandia 1  . . . 14.30
Nederwetten 2 - Geldrop 7  . . . 12.30
Nederwetten 3 - Braakhuizen 9 10.00
Best Vooruit 10 - Nederw. 4  . . . 10.00
Nederwetten 5 - RKGSV 3  . . . . . 10.00
Beerse Boys Vr 3 - Nederw. Vr 1 10.00
Rood Wit V Vr 1 - Nederw. Vr 2 . 12.00

 46e wielerjeugd- 
vijfdaagse van 
Lieshout - Mariahout
Van 16 t/m 20 april organiseert Comité 
Wielerjeugdvijfdaagse wederom een 
vijfdaagse, voor de Lieshoutse en Ma-
riahoutse schooljeugd van groep 1 t/m 
8. Op de scholen worden kleurplaten 
uitgedeeld (waaraan een kleurwedstrijd 
verbonden is), en wat ook tevens als 
een inschrijfformulier dienst doet. De-
ze kleurplaten kunnen via de scholen 
worden ingeleverd. Maar doe dit wel 
voor 24 maart, want dan kom je met je 
naam in het programmaboekje te staan. 
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met fam. Steegs, Servaas-
straat 19 Lieshout tel. 0499-421843.

Nuenense WielerVrienden   
bij WK baanwielrennen
Zaterdag 3 maart zat een twintigtal Nuenense WielerVrienden in de tot de 
nok gevulde wielerbaan in Omnisport Apeldoorn. Daar was van 28 februari 
tot en met 4 maart het wereldkampioenschap baanwielrennen. Dat was ge-
nieten: topsport in een prachtige accommodatie. De Nuenense wielersup-
porters genoten vorige maand al met volle teugen van het WK veldrijden in 
Valkenburg. En de kans om het WK Baanwielrennen mee te maken in eigen 
land greep het bestuur met beide handen aan. Maanden geleden werden 
twintig toegangskaarten besteld zodat de Nuenense WielerVrienden zater-
dag tot de gelukkigen behoorden om het WK van dichtbij mee te maken. 

Het WK baanwielrennen is voor de 
Oranjerenners zeer succesvol verlo-
pen. Het Oranjeteam veroverde de 
eerste plaats in het medailleklasse-
ment met niet minder dan 12 plakken: 
5 goud, 5 zilver en 2 brons. Kirsten 
Wild veroverde drie regenboogtruien 
en werd uitgeroepen tot de koningin 
van het WK. En Brabander Harrie La-
vreysen uit Luyksgestel was de motor 
van het Nederlandse sprintteam dat de 
eerste wereldtitel in d e historie won. 
Harrie is pas 20 jaar en wordt nu al 
door zijn coach Bill Huck getipt als 
kanshebber voor de Olympische Spe-
len in Tokyo in 2020. 

Programma NWV
De Nuenense WielerVrienden (NWV) 
hebben voor dit wielerseizoen nog 
meer op het programma staan. Zoals 
bezoeken aan de Amstel Gold Race 
(zondag 15 april), de Kermis Ronde 
van Luyksgestel (maandag 25 juni) en 
het NK wielrennen op de weg voor 
profs in Hoogerheide (zondag 1 juli). 
Belangstellende wielerfans kunnen 

voor informatie over de Nuenense 
WielerVrienden terecht bij de be-
stuursleden René Coolen, Martien 
Jansen, Jan van Maasakkers en Jan We-
senbeek of via Nuenensewielervrien-
den@gmail.com. 

Brabander Harrie Lavreysen, wereldkampioen teamsprint, tijdens onderonsje met Nue-
nense WielerVrienden bij het WK baanwielrennen…(foto Cees van Keulen)

EMK kiest  
nieuwe   
voorzitter
Afgelopen week was het dan (niet 
zichtbaar) zover: tijdens de Algemene 
Leden Vergadering werd kandidaat 
voorzitter Richard du Croo de Jongh 
gekozen als nieuwe voorzitter. Daar-
mee kwam er een einde aan bijna 12 
jaar leiderschap van onze vereniging 
door (erelid) Jacques Ribot.
Met groot respect en dankbaarheid 
zeggen wij: Bedankt Jacques Ribot !

Toernooien bij BCL 
Op 11 maart organiseert badminton 
Club Lieshout een dubbel-toernooi 
voor jeugd en senioren. Tijdens dat 
toernooi speelt iedereen voor zichzelf 
met steeds een andere medespeler, 
waardoor er dus steeds verschillende 
koppels zijn. Aanvang van het toer-
nooi is 10.00 uur in Sporthal De Klum-
per  in Lieshout. Op 8 april is het BCL 
single-toernooi voor senioren. Aan-
vang van dit toernooi is ook 10.00 uur 
en eveneens in De Klumper.

Cisca de Louw    
winnaar 18e rik wedstrijd
Door Antoon Hurkmans

Ondanks het slechte weer kan de organisatie met een goed gevoel terug-
zien op weer een geslaagde avond rikken in een goed bezette rik arena. Er 
werd weer volop strijd geleverd en het bleef spannend tot het einde met een 
voortre� elijke winnaar deze avond.

ka de Louw die met een score van 84 
punten deze avond als winnaar gehul-
digd kon worden, voor Bernard de 
Louw met 81 punten en als nummer 
drie Hub Marquenie. De leider van 
voor de pauze John Verbakel kon zijn 
positie niet verbeteren en eindigde toch 
nog op een verdienstelijke vierde plaats.

Uitslag 2 maart
 1 Ciska de Louw, Nuenen 84 pt
 2 Bernard de Louw, Nuenen 81 pt
 3 Hub Marguenie, Nuenen 77 pt
 4 John Verbakel, Nuenen 67 pt
 5 Gerard van Orsouw, Eindh. 59 pt
 6 Noud Leenders, Nuenen 58 pt
 7 Jan Bertelink, Geldrop 58 pt
 8 Hans van de Reek,  Nuenen 50 pt
 9 An Arts, Nuenen 48 pt
10 Mia Marquenie, Nuenen 47 pt
De winnaar van de loterij was Ad van 
Uden.

Vrijdag 9 maart is weer de volgende rik 
avond bij de supportersclub RKSV 
Nuenen aanvang 20.15 uur en ook dan 
is weer iedereen van harte welkom om 
deel te nemen, zowel leden als niet le-
den, ervaren of onervaren, alle rikkers 
zijn van harte welkom.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 040 2833254.

Eindelijk was het dan zover, voor het 
eerst kon er dit seizoen een dame als 
winnaar gehuldigd worden, bij aan-
vang van de eerste ronde werd er al 
meteen fel van leer getrokken en Hub 
als jury moest al meteen in actie ko-
men om zijn goedkeuring bij diverse 
moeilijke situaties te geven.
Voor de pauze was het John Verbakel, 
een van de nieuwkomers die zijn draai 
goed heeft gevonden en met een score 
van 67 punten de leiding nam voor Mia 
Marguenie met 47 punten. Na de pauze 
en nieuwe tafel indeling een heel ander 
spelbeeld en natuurlijk weer volop 
strijd voor de eerste plaatsen. Bij het 
opmaken van de eindstand was het Cis-

Opening KWIEK beweegroute 
met Olga Commandeur
Wilt u weten wat een beweegroute is? Wilt u meer bewegen in de buiten-
lucht? Onder begeleiding, alleen of in een groepje? Kom dan naar de o�  cië-
le start op donderdag 15 maart om 14.30 uur bij Archipel Akkers.

Olga Commandeur

Fysiotherapie Kwiek is bij de opening 
van de KWIEK beweegroute in het 
centrum van Nuenen. Samen met Ol-
ga Commandeur doen we een war-
ming up en gaan we de route van 1,5 
km wandelen. Olga is bekend van het 
sportieve programma Nederland in 
Beweging van Omroep MAX. 
Het bijzondere aan de KWIEK be-
weegroute is dat er gebruik wordt ge-
maakt van al aanwezig straatmeubilair 
in het parcours, waarmee oefeningen 
kunnen worden gedaan. Deze oefenin-
gen, benen strekken, armen draaien, 
op een lijn lopen, worden in de route 
aangeduid met gekleurde tegels met 
afbeeldingen. Ook is er een routebe-
schrijving verkrijgbaar en staat de hele 
route afgebeeld op een bord. Dit bord 
is geplaatst bij het startpunt: Archipel 
Akkers. Hier kan na gedane inspan-
ningen uitgerust worden met een kop-
je koffie/ thee. 
Tot ziens! Contactpersonen: Ellen 
Raessens en Lieke Braam, 06-33183114.

Uitsnede van de KWIEK beweegroute
(Grafisch ontwerp & plattegrond: Jan Pieter van Laar (Studio van Laar)

Met IVN wandelen in de Biezen
Aanstaande zondag, 11 maart, is er weer een boeiende wandeling van het 
IVN Laarbeek. Er zal dan een wandeling plaatsvinden in de Biezen. Dit na-
tuurgebied is al heel lang een van de mooiste van Laarbeek. Steeds zijn er 
veranderingen en steeds blijft het boeiend. Wat zal men er in dit hele vroe-
ge voorjaar allemaal aantre� en? Zijn er al vogels die met de balts bezig zijn 
als voorbereiding op het broedseizoen?

Biezen 5 te Aarle-Rixtel. De wandeling 
zal ongeveer twee uur duren. Over 
houten knuppelbruggetjes komt men 
in schitterende hoekjes die je in deze 
omgeving niet voor mogelijk had ge-
houden. Iedereen is welkom om van 
deze bijzondere natuurmomenten te 
genieten.

Het landschap is heel divers. Op het 
gebied van waterhuishouding zijn er 
allerlei ontwikkelingen geweest. Er 
zijn stuwen aangelegd, duikers ver-
hoogd en sloten gedempt. Verder pro-
beert men hier een rijke insectenwe-
reld te verkrijgen door dood hout te la-
ten liggen. Er is populierenaanplant, 
droog eikenbos en broekbos. De popu-
lierenaanplant wordt omgevormd naar 
een gebied met essen en elzen. Tussen-
door liggen er ook schrale graslanden. 
De negen weikes waren vroeger al be-
roemd bij de boeren van d’n Heikant 
en de Biezen. Het werd als hooiland en 
als grasland voor jongvee gebruikt.

Door de Biezen loopt de Ymelbeek, 
een laaglandbeek die de grens vormt 
tussen de oude gemeenten Bakel en 
Aarle-Rixtel. Op deze grens is ook een 
oude landweer aanwezig. Deze dateert 
uit de middeleeuwen. 
De route van deze zondag voert door 
onherbergzaam en vochtig natuurge-
bied.
Het belooft een avontuurlijke wande-
ling te worden. Laarzen of hoge schoe-
nen zijn nodig voor deze wandeling.

De start zal zijn op zondagmorgen 11 
maart om 10.00 uur bij de woning de F oto van Gerrit Post

Een lezing door Rini Kerstens 

List en bedrog in de natuur
De natuur vormt voor velen een bron van inspiratie. Er is altijd wat te zien, te ho-
ren, te beleven. Elk seizoen is weer anders maar altijd boeiend en op een eigen 
manier mooi.
Als je wat verder kijkt, blijkt de natuur echter ook een ware ‘slangenkuil’ te zijn, 
waarin hevige strijd wordt geleverd, een strijd om het voortbestaan om aan de 
kost komen, vijanden te ontlopen en om een partner te bemachtigen, dáár gaat 
het om! 
Een grote mond en een uitgebreid darmstelsel, snel uit de voeten kunnen en pas-
sionele paringsdrift zijn daarbij niet toereikend. Om echt te overleven is een 
groot aantal uiteenlopende talenten en vaardigheden ontwikkeld. Sommige orga-
nismen zijn daarbij een ‘open boek’, andere bedienen zich van slinkse en sluwe 
methodes: camouflage, imponeren en afschrikken, op het verkeerde been zetten 
en misleiden, geraffineerde verleidingstechnieken en botweg bedriegen.
Ook in de ons direct omringende natuur kom je dat allemaal tegen.

Deze lezing probeert een indruk te geven van deze trucendoos van list en bedrog.
Dinsdag 13 maart, 20.00 uur IVN ruimte in Het Klooster. 

Wielersport

Rikken

Inloop genealogie
Zaterdag 17 maart organiseert heem-
kundekring De Drijehornick samen 
met de afdeling Kempen & Peelland 
van de Nederlandse Genealogische 
Vereniging (NGV) van 11.00 tot 14.00 
uur weer een voor iedereen toeganke-
lijke inloop met extra aandacht voor 
genealogie ofwel familie- en stam-
boomonderzoek. Vrijwilligers van de 
NGV en de heemkundekring zijn dan 
aanwezig voor hulp en advies. Locatie: 
Heemhuis, Pape nvoort 15A, 5671 CP 
in Nuenen.

Voetbal



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

Va
na

f 
7 

m
aa

rt
 2

01
8

NOG MEER 
SOFTSHELL JACKS 

VINDT U IN DE ACTUELE 
FOLDER EN IN ONZE FILIALEN.

Softshell jacks
Ook in zwart verkrijgbaar, 

maten: 36-48

XXL

Softshell 
jacks
Ook in zwart 
verkrijgbaar, 
maten: 46-58, 
slechts 24,99

IJsbaan Oud Prinsen Nuenen 2018 
De Oud Prinsen kijken met veel plezier terug op 3 dagen 
schaatspret voor veel mensen op de IJsbaan Oud Prinsen Nuenen. 
Het was bij tijden bitter koud met die gure wind, maar dat 
weerhield velen er niet van om toch naar de ijsbaan te komen.

Zonder de medewerking van vele sponsoren is zo’n ijsbaan evenwel 
niet mogelijk, en daarom bedanken de Oud Prinsen de sponsoren 
van harte:

• A. Jansen b.v. , Son
• BanBouw, Nuenen
• Bomenrooibedrijf Kuijpers, Son
• De Verhuurspecialist, Nuenen
• Fons Linders Tuinmeesters, Nuenen
• Freyja Fence, Nuenen
• Gaslascentrum, Eindhoven
• Gebr. vd Berk, Gerwen 
• Gemeente Nuenen
• Harrie Huijbers Beregening – Waterbehandeling, Mariahout
• Honk- en Softbal Club Nuenen
• Jumbo Ton Grimberg, Nuenen
• Kookstudio John Geven, Nuenen
• LAV Fotografi e Bart Verkuijlen, Nuenen
• LON Nuenen
• MSE Control, Nuenen
• Peer Bastiaans, Nuenen
• Rob Roefs, Son
• Schellens Schildersbedrijf, Nuenen
• Service Apotheek Nuenen
• Stichting Ezeltjesdag Nuenen
• Ton Beks Grond- Sloopwerken & Sierbestratingen, Nuenen
• Unox
• Van den Broek Tegelwerken, Nuenen
• Van Grinsven Grondboringen en Bronbemaling, Wilbertoord

 
Hopelijk tot de volgende winter op de IJsbaan Oud Prinsen Nuenen!
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