
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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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Opnieuw 
een succesvol 
initiatief
in Gerwen

Seniorencarnaval 
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

*

André van der Maat dag!
Zaterdag 23 maart is het Landelijke Opschoondag in Nederland. In heel veel 
plaatsen zullen vrijwilligers zich inzetten om ons land schoon te maken van 
zwerfafval. Als je in je auto of op de � ets rijdt zie je vaak in de berm een hoop 
afval liggen; papiertjes, frietbakjes, ko�  ebekers, drinkpakjes, plastic riet-
jes, blikjes, chip zakken enzovoort. Mensen houden graag de auto of hun 
jaszak schoon, maar niet de omgeving waarin ze wonen. Eén keer per jaar 
worden mensen hier iets bewuster van gemaakt door aandacht te geven 
aan de Landelijke Opschoondag. 

Nederwetten, tussen Gerwen en Lies-
hout en tussen Gerwen en Nuenen. Ie-
dereen kende deze held: André van 
der Maat! 
In 2011 is hij overleden, hij werd tach-
tig jaar. Maar zoals een echte held be-
taamt, wordt zijn naam in ere gehou-
den. De Landelijke Opschoondag heet 
in Gerwen ‘de André van der Maat dag’.

Op zaterdag 23 maart organiseren de 
Dorpsraad samen met de WLG deze 
jaarlijkse actie. Om 13.00 uur verza-
melt iedereen bij de kiosk, Den Heuvel 
in Gerwen. Gerwen heeft voor ‘de An-
dré van der Maat dag’ veel helden no-

In Gerwen was één man die zich hier 
heel bewust van was. Een man die we 
oprecht een held mogen noemen. De 
held die jarenlang dagelijks op zijn 
fiets door Gerwen en in het buitenge-
bied van Gerwen al het zwerfafval op-
raapte. Hij hield de bermen schoon, ie-
dere dag fietste hij tussen Gerwen en 

 Beste Dwèrsklippels     
en Dwèrsklippelinnekes
Het feest der feesten is voorbij en wat was het een fantastisch mooi groot 
feest. Wij zijn zeer vereerd dat wij dit feest met iedereen, op deze manier, 
mochten vieren.

zondagochtend Brunch in onze Resi-
Tentie, de optocht vanaf de Prinsenwa-
gen, playback-act bij de Narrekappen, 
dansen en meezingen op de livemu-
ziek van 100 muzikanten tijdens Con-
cert Carnavalesk, met alle verenigin-
gen feesten in Ons Dorp, dweilen met 
de Oud Prinsen en dansen met onze 
Prinsengarde ……13 dagen lang fees-
ten! Het was een hele marathon, maar 
één om nooit meer te vergeten. Nooit 
meer!

Dit grote feest was nooit zo’n flitsend 
feest zonder de hulp van de vele vrij-
willigers die zich voor meer dan 100 % 
inzetten. Zij hebben ervoor gezorgd 
dat het carnavalsfeest gevierd kon 

Omdat carnaval laat viel dit jaar, moes-
ten we lang wachten op het feest waar 
we samen al zo lang naar uitkeken. 
Maar toch werd het eindelijk vrijdag 22 
februari. En stond daar een prachtige 
ingerichte resiTentie. Trotser dan trots 
trokken we naar binnen om de Klippel 
te onthullen en onze receptie te begin-
nen. Vervolgens was het een aaneen-
schakeling van hoogtepunten. Een 
greep uit ons programma: de Pronkzit-
tingen, Sleetje trekken, Prinsentreffen 
in Roermond, Seniorencarnaval, DOA-
bal, springen met Snollebollekes tij-
dens Doldwèrs, prijsuitreiking Schôn 
Vrouwkes, de sleutel in ontvangst ne-
men, bezoek aan de soosmiddag van 
Club111, Boerenbruiloft bij de Wetters, 

Inschrijven Oranjemarkt
Binnenkort is het weer zover, Koningsdag! In tegenstelling tot eerdere 
jaren werken we vanaf 2019 met reserveren van hele kramen. Mocht je 
een behoefte hebben aan een halve kraam dan kun je natuurlijk je 
kraam met iemand delen, max twee ‘gebruikers’ per kraam. Wil je naast 
iemand staan, boek dan online twee kramen in één opdracht zodat de-
ze ook als zodanig verwerkt en op de plattegrond ingetekend kunnen 
worden. 

Voor vragen bezoek de Facebook 
pagina (facebook.com\oranjecomi-
tenuenen) of stuur een email naar 
bestuur@oranjecomite-nuenen.nl 

Deze pagina wordt ook gebruikt 
voor het publiceren van overige re-
levante informatie.

Graag tot ziens op 27 april , Konings-
dag! Dit jaar is er extra aandacht 
voor kinderactiviteiten in en rond-
om het kerkplein. 

Oranje Comité Nuenen

Een kraam boeken (à € 25,-) kan 
op twee manieren:
1. Online. De webpagina www.
oranjecomite-nuenen.nl staat om-
geleid naar een voor iedereen toe-
gankelijke facebookpagina: face-
book.com\oranjecomitenuenen. 
Hier staat onder de ‘Nu Boeken’-
knop een directe link naar de reser-
veringspagina van Eventbrite.com. 
De stappen die volgen spreken voor 
zich. Je kunt natuurlijk ook direct 
naar Eventbrite.com gaan en zoeken 
op Oranje Comité Nuenen. 
2.  Persoonlijk. Wil je liever persoon-
lijk je kraam boeken dat kan op za-
terdagavond 6 april van 17.00 - 19.00 
uur bij Auberge Vincent aan het 
Park. Hiervoor geldt alleen contant 
en gepast betalen. 

Op zondag 14 april sluit de reguliere 
inschrijving, daarna inschrijving op 
basis van wachtlijst en tegen meer-
kosten. Let op: het inschrijfnummer 
is niet het kraamnummer. De inde-
ling van de markt wordt daags voor 
aanvang van de markt op onze pagi-
na gepubliceerd. 

worden voor heel Nuenen, voor ieder-
een. Wij danken dan ook al deze vrij-
willigers! De één wat meer op de voor-
grond, de ander werkt hard achter de 
schermen: allemaal toppers! 

Het binnentrekken met zo’n mooie 
grote vereniging gaf ons iedere keer 
weer kippenvel. Wij danken dan ook 
onze hofkapel de Blaaspoepers voor 
hun vrolijke carnavaleske klanken, de 
Prinsengarde voor hun geweldige 
dans, de Prinsenrôd voor de gezellig-
heid, de Vorsten voor hun deskundige 
begeleiding en de Generaals voor de 
leiding (en natuurlijk de fotografie).

Wat hadden we ook dit jaar weer een 
prachtig jeugd-trio met een doldwaze 
Dwèrse Jeugdrôd. Zij hadden niet één 
maar twee dansgardes; de mini’s en de 
Rôdsgarde. Ook zij kregen het iedere 
keer weer voor elkaar alle handen van 
het publiek op elkaar te krijgen.

Ook onze Barones heeft gestraald. Tij-
dens haar optreden bracht zij met haar 
prachtige stem het hele park in feest-
stemming.

Maar geen carnaval zonder al die en-
thousiaste carnavalsvierders, de één 
nog mooier verkleed dan de ander. 
Het was prachtig om te zien hoeveel 
plezier iedereen had. Jullie maakten 
ons plaatje compleet.

Wij hebben van iedere seconde geno-
ten. Een carnaval om nooit meer te 
vergeten.

DANK JULLIE WEL !!!! voor UN FLIT-
SEND FISJE !!!

Adjudant Focus, Hofdame Mico, 
Hofdame Lux en Prins Pretium
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dig! Kom je ook deze heldengroep ver-
sterken? Meld je even aan bij Ad 
Donkers: a.adonkersderks@gmail.com
Gewapend met gele hesjes aan en een 
afvalzak mee worden de straten ver-
deeld en gaan we op pad. Iedereen is 
welkom, verenigingen, ouders, groot-
ouders, kinderen en clubs: kom de 
handen uit de mouwen steken!
Nadat de hele omgeving weer schoon 
is (en ie dereen weet: ‘Vele handen ma-
ken licht werk’) zijn al onze helden wel-
kom voor een lekker bakje koffie in het 
Huijsven. En dan hopen we met zijn al-
len dat mensen voortaan thuis hun 
rommel weggooien en niet meer in 
onze prachtige bermen.

WLG: werkgroep leefbaarheid Gerwen. 
Mailadres: werkgroepleefbaarheidger-
wen@gmail.com, tel: 06-41102625. 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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Kies voor Brabant!
Brabant is een mooie provincie waar 
het goed wonen, werken en recreëren 
is. Om dit in de toekomst te behouden, 
moeten er keuzes gemaakt worden. 
Door te stemmen heb je invloed op de 
keuzes die de provincie Noord-Bra-
bant in jouw omgeving maakt.

Als je gaat stemmen voor de Provin-
ciale Staten, dan heb je ook invloed op 
de samenstelling van de Eerste Kamer. 
De leden van de Provinciale Staten 
kiezen in mei de leden van de Eerste 
Kamer. Zo telt jouw stem dus dubbel. Stem woensdag 20 maart 
2019 op een kandidaat van de partij die je het meest geschikt vindt 
en kies voor Brabant! Meer informatie over de provincie en verkie-
zingen vind je op: www.brabant.nl/verkiezingen. Vanaf half februa-
ri staat ook de Stemwijzer online. Met deze stemhulp kun je jouw 
politieke voorkeur bepalen.

We mogen weer stemmen! 
Waterschap De Dommel zorgt voor 
schoon, voldoende en veilig water. Dat 
doet zij onder meer door het (grond)
waterpeil te beheren, rioolwater te 
zuiveren en te zorgen voor schoon wa-
ter in beken en sloten. Daarnaast heeft 
het waterschap aandacht voor actuele 
vraagstukken zoals de gevolgen van de 
klimaatverandering. En hoe het water-
schap dat doet, daar heb jij invloed op! 
Breng daarom je stem uit voor de par-
tij die het beste jouw waterbelangen 
behartigt. 

Wat er te kiezen valt, over welke onder-
werpen het gaat én welke partijen 
meedoen, vind je op www.dommel.nl/verkiezingen. Vanaf half fe-
bruari vind je daar ook de Stemhulp MijnStem om je te helpen bij 
jouw keuze. 

23 mei 2019: Verkiezingen Europees Parlement
Vóór 9 april Registratie als kiezer: www.nuenen.nl/verkiezingen
Wanneer u in Nederland woont en de nationaliteit heeft van een 
andere EU-lidstaat, dan mag u in Nederland stemmen voor de ver-
kiezingen van het Europees Parlement. Hiervoor moet u zich regis-
teren. Uw verzoek moet uiterlijk 9 april in ons bezit zijn. 

Erklärung zur Wahl
Sie wohnen in den Niederlanden und besitzen die Staatsangehörig-
keit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union. In 
diesem Fall dürfen Sie selbst entscheiden, in welchem Land Sie an 
den Wahlen zum Europäischen Parlament teilnehmen möchten. Mit 
diesem Formular erklären Sie, dass Sie in den Niederlanden an der 
Wahl teilnehmen möchten und nicht in Ihrem Herkunftsmitglied-
staat. Wenn Sie in Ihrem Herkunftsmitgliedstaat wählen möchten, 
brauchen Sie nichts zu tun.

Declaration on voting
You live in the Netherlands and are a national of another European 
Union member state. This means you can choose in which country 
you vote for the European Parliament. You can use this form to 
declare that you vote in the Netherlands and not in your member 
state of origin. If you wish to vote in your country of origin, you 
don’t need to do anything for the Dutch authorities.

Déclaration de vote
Vous résidez aux Pays-Bas et vous êtes citoyen(ne) d’un autre État 
membre de l’Union européenne. Dans ce cas, vous pouvez choisir 
le pays où voter pour les élections européennes. En remplissant ce 
formulaire, vous déclarez voter aux Pays-Bas et non dans votre État 
membre d’origine. Si vous voulez voter dans votre pays d’origine, 
vous n’avez rien à faire pour les autorités Néerlandaises.

GEMEENTE NUENEN SLUIT LOODS   
NA DRUGSVONDST
Burgemeester Houben heeft op 5 maart 2019 een loods aan De 
Huufkes voor een periode van 6 maanden gesloten vanwege de 
vondst van een hennepkwekerij op 1 februari 2019. 
Tijdens een controle van bedrijfspanden op 1 februari 2019 hebben 
toezichthouders van de gemeente een hennepkwekerij aangetroffen 
in een pand aan De Huufkes. De politie heeft deze kwekerij daarna 
meteen ontmanteld.

Directe sluiting bij constatering van drugs
De burgemeester heeft de loods gesloten op basis van de Opiumwet 
en het Damoclesbeleid van de gemeente Nuenen. De Opiumwet 
geeft de burgemeester de mogelijkheid om bij de vondst van drugs 
direct over te gaan tot sluiting van een pand. Hierbij maakt hij een 
onderscheid tussen woningen en niet-woningen en tussen soft- en 
harddrugs. 

Als softdrugs, of aan softdrugshandel gerelateerde spullen, worden 
gevonden in een woning sluit de burgemeester de woning voor een 
periode van 1 maand. Bij een tweede en derde constatering gelden 
een sluitingstermijn van 4 maanden en onbepaalde tijd. 
Ook voor bedrijven gelden forse maatregelen. Na de eerste consta-
tering van softdrugs volgt een sluiting van 6 maanden, bij de twee-
de constatering is dat 12 maanden en na een derde overtreding kan 
de burgemeester het pand voor onbepaalde tijd sluiten. 

Bij de vondst van harddrugs of aan harddrugshandel gerelateerde 
spullen gelden zowel bij woningen als niet-woningen fors langere 
sluitingstermijnen.

Niet alleen risico voor direct betrokkenen
We kunnen de risico’s van hennepteelt of drugshandel niet vaak 
genoeg benadrukken. Ook voor personen die niet direct bij de drugs-
handel betrokken zijn, maar wel wonen of een bedrijf hebben in het 
pand waar de politie drugs constateert. U loopt het risico dat uw 
woning of bedrijfspand gesloten wordt, met alle gevolgen van dien!

Nog een mogelijke maatregel: ontbinding van de huurovereenkomst
Is het pand waar de drugs of hennep wordt aangetroffen door de 
eigenaar verhuurd aan een particulier of bedrijf? Dan kan de eige-
naar besluiten om de huurovereenkomst te ontbinden. Dit kan ook 
wanneer de huurder zelf niet direct iets met de hennep of drugs te 
maken heeft. Dat betekent dat de huurder nooit meer terug mag 
keren naar het pand.

Meer informatie over het Damoclesbeleid
Voor vragen of meer informatie over het Damoclesbeleid kunt u 
contact opnemen met de heer Spapens. Hij is bereikbaar via het 
Klantcontactcentrum op telefoonnummer (040) 2631 631.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 04-01-2019 EN 11-01-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Dwerspad 2 Plaatsen dakraam 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Beekstraat 36G, 36H, 36K, 36L Oprichten van 4 woningen 
Ter Warden 38 en 44 Uitbreiden van woningen 
De Geer 7A Plaatsen tijdelijke woonunit 
Ouwlandsedijk 27 Dichtleggen van vides (vloeren)
De Beekse Tuin 54 t/m 68 Oprichten van 8 woningen 
Heilig Kruisgildelaan 6 Plaatsen opbouw  
De Pinckart 34 Verbouwen bedrijfswoning 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park (bij nr. 73 en 75) Seizoenstandplaats gebakkraam 
 9 nov.-31 dec. 
Vincent van Goghplein Standplaats Zuid-Amerikaans 
 eten 19 apr.-31 dec. 
De Schoutse Vennen 15 Internationale Stationaire 
 Motoren Show 8 jun.-10 jun. 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
De Huikert 35 Harleyweekend 30 aug.-1 sep. 
Pleintje Wastronahof Walking dinner buurt 
 Boschhoeve 6 apr 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
07-03-2019 Olen 22a Gewijzigd vastgesteld 
  bestemmingsplan bouw woning 
  “Olen22a“ 
07-03-2019 Nuenen c.a. Inspraak voorontwerp structuur-
  visie ‘De wereld van Van Gogh’ 
07-03-2019 Lieshoutseweg 6 Ontwerpbestemmingsplan 
  oprichten horeca in bestaande be-
  bouwing en aanleg klim-/educa-
  tiebos “Lieshoutseweg 6 Nuenen”

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

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

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

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond 
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

•
•

•

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

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

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

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

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
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 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
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 doek voor uw neus en mond.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doe mee met de landelijke opschoondag 
op 23 maart 2019!

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

DUURZAAMHEID:    
NATIONALE DUURZAME HUIZENROUTE
Wilt u ook duurzamer wonen en energie besparen, maar wel eens 
weten hoe dat er in de praktijk uit kan zien? Op de website duurza-
mehuizenroute.nl vindt u huiseigenaren die hun huis al verduur-
zaamd hebben. U kunt hen benaderen met vragen of hun woning 
een keer bezoeken. 
Hebt u uw huis al verduurzaamd en laat u dat graag aan anderen 
zien? Dan kunt u zich aanmelden op de site om met uw voorbeeld 
anderen te inspireren en te helpen. 
https://duurzamehuizenroute.nl/

NUENEN SCHOON    
TIJDENS LANDELIJKE OPSCHOONDAG!
Een papiertje op de stoep, een plastic fl esje in een hoek en blikjes 
op het grasveldje? Niemand houdt van een vervuilde omgeving. 
Daarom gaat heel Nederland aan de slag voor een schonere buurt 
tijdens de Landelijke Opschoondag op zaterdag 23 maart 2019. 
Meer dan honderdduizend Nederlanders doen mee. En de gemeen-
te Nuenen natuurlijk ook.

Uw vereniging, bedrijf, wijk of vriendengroep kan op zaterdag 23 
maart meehelpen aan een schone buurt. De gemeente Nuenen on-
dersteunt de initiatieven door het aanbieden van een pakket met 
handschoenen, veiligheidsvestjes, afvalgrijpers en afvalzakken. De 
materialen worden door de gemeente gebracht en opgehaald op 
een afgesproken locatie. Daarnaast krijgt u een promotiepakket 
met posters, fl yers en een draaiboek om deelnemers te informeren.

Doet u ook mee? Meld uw gezelschap aan via afval@nuenen.nl of 
0402631631. Na aanmelding neemt de gemeente contact met u op. 
Liever aan de slag op een ander moment? Dat is natuurlijk ook mo-
gelijk. Samen doen we meer. Natuurlijk Nuenen.

VERKIEZINGEN
20 maart 2019: Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap

Op woensdag 20 maart 2019 kun je als je 18 jaar of ouder bent 
stemmen voor Provinciale Staten van Noord-Brabant én het alge-
meen bestuur van Waterschap De Dommel. Met jouw stem bepaal 
je mee wie de nieuwe bestuurders worden van zowel de provincie 
als het waterschap. Zo heb je invloed op de keuzes die zij ook in 
jouw woon- en leefomgeving maken.



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

HALLO 
DOOR
SPOELERS:
WE MOGEN 
WEER STEMMEN!

Weet jij hoe vaak je de wc 
doorspoelt op een dag? 
Waterschap De Dommel 
maakt schoon wat jij 
doortrekt, en wekt er ook nog 
energie mee op. En hoe we dat 
doen, daar heb jij invloed op.

dommel.nl/verkiezingen

  

 

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

Ruime keuze kant en klaar maaltijden, 
iedere dag vers bereid!!!

4 Varkens Oesters
“Met gratis champignonroomsaus” ................. 6,95
Riblappen
....................................................... 500 gram 7,45
Lof Slof
....................................................... 100 gram 1,75
Achterham
“De lekkerste” ................................ 150 gram 2,75
Beenham in honing-mosterdsaus
“Uit eigen keuken” .............. 100 gram 1,50
KOOPAVOND VOORDEEL!!!
Iedere klant op de koopavond: vrijdag 18.00-20.00 uur 
Krijgt op al zijn boodschappen 10% KORTING

KOOPJE

3.99
MEDIUM PIZZA’S

BIJ AFHALEN

STUNTWEEK!
VAN 11 T/M 17 MAART 2019

OPEN
VOOR
LUNCH

 Domino's Nuenen • Parkhof 24 • 040 410 01 90 
   MA - VRIJ VAN 11:30 TOT 22:00, ZAT EN ZO VAN 13:00 TOT 22:00 

20190225183919_2105.adpro.indd   1 2/25/2019   6:39:24 PM

KANT EN 

KLAAR

SPECIAL
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfi etsen.nl

✃waardebon|RdL
 

✃waardebon|RdL

voordeel 7

de beste 
nederlandse 

merken

✃✃waardebon|RdL

merken

voordeel 14

garantie op 

reparaties

voordeel 7

nederlandse 

voordeel 6

gratis leenfi ets 

bij onderhoud of 

reparatie

voordeel 6

gratis leenfi ets 

bij onderhoud of 

voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 
onderhoud

voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 
onderhoud

voordeel 4
deskundig advies

deskundig 

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 2
iedere dag testdag

voordeel 2
iedere dag testdag

iedere dag testdag

iedere dag 
voordeel 1

de beste 

service

voordeel 14
voordeel 13

snelservice bij 
reparatie 

zonder afspraak

onderhoudonderhoud

waardebon

voordeel 13

snelservice bij 

zonder afspraak

voordeel 12
gratis so� ware update bij onderhoud

contracten maar 
gewoon betaalbaar 

gratis so� ware 
onderhoud

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

zadelgarantiezadelgarantie

iedere dag 

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

voordeel 10

gratis montage 

accessoires

testdag

voordeel 10

gratis montage 
voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

service

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fi ets

25% KORTING
op een fi etsslot

(geldig tm 23-03-2019)

25% KORTING
op een fietszadel

(geldig tm 23-03-2019)

IEDERE
DAG

TESTDAG
 Afspraak maken niet nodig!

KOM KIJKEN
IN DE SHOWROOM!

WIJ HEBBEN ZOVEEL
NIEUWS!

HET PAST NIET IN
DEZE ADVERTENTIE!

En dit alles tegen concurrerende prijzen

overtuigd?

Huiskamer Den Huikert vervult behoefte

Opnieuw een succesvol 
initiatief in Gerwen
Door Nannie van den Eijnden

Het is er gezellig. Met een vrolijk kleed en tulpen op tafel wordt bij een kop 
ko�  e luchtig gekletst over van alles en nog wat. Hoe het met iedereen is, 
wie nog komt en wat we vandaag gaan doen. Vrijwilliger Tinie komt binnen 
voor een potje rikken, hij houdt de kaarten vast voor één van de gasten, die 
dat zelf niet meer kan. 

van de Werkgroep Leefbaarheid Ger-
wen. Kees van de Sande, projectleider 
in het bestuur van WLG, heeft het plan 
opgepakt en helpen realiseren. In ok-
tober werden twee inloop-ochtenden 
gehouden in dorpshuis Het Huysven 
aan De Huikert 35 in Gerwen om de 
belangstelling te peilen. In november 
ging Huiskamer Den Huikert van start 
met twee gasten. Het idee slaat aan en 
voorziet in een behoefte. Gasten ko-
men uit Gerwen en Nederwetten.

Ontmoeten, open en vrij
Iedere dinsdag van 10.00 tot 15.00 uur 
staat de deur van huiskamer Den Hui-
kert open voor mannen en vrouwen 
die gezellig samen willen praten, koffie 
drinken, lunchen en iets doen. De 
mannen kaarten graag. Ze sjoelen of 

“We hebben al acht bezoekers” vertelt 
Lenneke, vrijwillig coördinator. “Wie 
kan, komt op eigen kracht. Eén gast 
woont vooraan in Gerwen en komt he-
lemaal te voet, een andere van 90 jaar 
komt met de fiets, tenzij het slecht weer 
is. Onze gasten worden opgehaald en 
thuisgebracht door vrijwilliger Jan”.

Het idee om een huiskamer in te rich-
ten voor ouderen die behoefte heb-
ben aan gezelschap lag al op de plank 

spelen een potje rummikub en de 
vrouwen sluiten aan als ze willen. Zij 
knutselen liever en maken van alles of 
leggen een puzzel. Er zijn geen ver-
plichtingen en geen beperkingen. Ie-
dereen is vrij om ergens aan mee te 
doen als hij of zij kan en wil. En alle in-
woners uit Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten zijn welkom, ongeacht of ie-
mand een partner heeft of alleen-
staand is. “Alleenstaanden die één keer 
per maand in De Eetkamer in Gerwen 
gaan eten, brengen we van deze huis-
kamer naar daar” vertelt Lenneke.

Team van vrijwilligers
Ze is samen met Corrie en Yvonne één 
van de drie vrijwillige coördinatoren. 
Lenneke heeft 28 jaar in de zorg ge-
werkt. “Dat vond ik de laatste jaren niet 
leuk meer. Nu ik met pensioen ben, wil 
ik dit graag doen. Dit is precies waar-
om ik in de zorg ben gaan werken en 
wat ik heb gemist. Je wilt mensen toch 
plezier geven. We hebben € 5.000,00 
gekregen uit het Coöperatiefonds van 
Rabobank Dommelstreek, daar zijn we 
heel blij mee” vertelt ze trots, wijzend 
op de cheque. “We bekijken rustig wat 
we met dit bedrag gaan doen. Alles 
wat we doen en iedere euro komt ten 
goede van onze gasten”. Corrie is ver-
pleegster geweest en heeft jarenlange 
ervaring in het begeleiden van men-
sen in een dagbesteding. Ze is hier he-
lemaal op haar plek en haar ervaring is 
zeer waardevol voor de bezoekers. Alle 
vaste vrijwilligers samen zorgen er-
voor dat het iedere week lekker loopt, 
er komt veel bij kijken: vervoer, organi-
seren van activiteiten en materialen, 
inrichten van de ruimte, boodschap-
pen doen, voorbereiden, afwassen, 
opruimen en de ruimte schoon achter-
laten. De lunch is uitgebreid en wordt 
goed verzorgd met een pan verse 
soep, iets lekkers op brood en een toe-
tje. Nelly zorgt iedere dinsdag voor 
koffie voor de gasten. “We zoeken nog 
vrijwilligers, want we willen dat het 
hier altijd doorgaat, ook tijdens de zo-
mer en vakanties!” zegt Lenneke en-
thousiast.

Mentaliteit
In Gerwen staan mensen altijd voor el-
kaar klaar, saamhorig, vriendelijk en 
behulpzaam. Voor de praktische in-

Cultuur Overdag:
Film en veel 
muziek in maart
De maandelijkse film in Het Klooster 
wordt vertoond op donderdag 14 maart 
(aanvang: 10.30 uur). Er kan gekeken 
worden naar ‘Demain tout commence’, 
een Franse film uit 2016 met in de 
hoofdrol Omar Sy (bekend van de film 
‘Intouchables’). Toegangskaarten zijn te 
koop aan de balie van Het Klooster.

Op donderdagmiddag 21  maart (aan-
vang: 14.30 uur) treedt Guus Westdorp 
op in het Van Goghkerkje. Hij was eind 
2017 al eens te gast bij Cultuur Over-
dag, als begeleider van Ernst de Corte. 
Met ‘Ramses - de liederen’ brengt Guus 
Westdorp een muzikale groet met het 
werk van levenskunstenaar Ramses 
Shaffy met wie hij jaren omging. Uit-
bundig, ingetogen en versierd met 
anekdotes voert hij je door velden van 
vurige liefdes, maar ook langs grach-
ten, in nachten vol eenzaamheid en 
verlangen. En dan lijkt het weer even 
of Ramses door de zaal waart….
Toegangskaarten zijn te koop aan de 
balie van Het Klooster, via de website 
van Cultuur Overdag en (indien be-
schikbaar) een half uur voor aanvang 
van het concert bij het Van Goghkerkje.

Liefhebbers van klassiek kamermuziek 
kunnen alvast tijd in hun agenda reser-
veren. Het Italiaanse Meredí Ensemble 
geeft op zondagmiddag 24 maart 
(14.30 uur) een concert in het Van 
Goghkerkje. Op vrijdagmiddag 29 
maart (15.00 uur) speelt in Het Kloos-
ter het Deshima Trio.
Informatie over alle activiteiten van 
Cultuur Overdag is te vinden op
 www.cultuuroverdag.nl 

richting is gezorgd door architect Ton 
Tenback, hij heeft meubels en kasten 
gemaakt, geschilderd en alles stijlvol 
op elkaar afgestemd. Het Huysven is 
ooit als noodgebouw voor een school 
opgezet, met een sportzaal, buitenter-
rein en vele andere faciliteiten, en het 
vervult nog steeds een belangrijke, 
centrale functie. “In de zomer kunnen 
we heerlijk naar buiten” lacht Lenneke. 
Het pand en de ruimte worden het 
hele jaar voor allerlei activiteiten ge-
bruikt door verenigingen, stichtingen 
en groepen, er wordt rekening gehou-
den met elkaar.

Aanmelden
Wie interesse heeft om wekelijks als 
gast te worden ontvangen, kan con-
tact opnemen met één van de coördi-
natoren en twee keer meekijken. Daar-
na vindt een intakegesprek plaats tij-
dens een huisbezoek, liefst met één 
van de kinderen erbij. Joset Driessen is 
de vaste vrijwilliger die deze gesprek-
ken voert. Aan de gasten wordt een fi-
nanciële bijdrage gevraagd die maan-
delijks wordt afgeschreven.

Gasten en vrijwilligers kunnen zich 
melden bij Corrie Speet, via tel: 06 - 
141 371 31 of emailadres: c.speet@
onsnet.nu
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Ode aan de zelfstandige
De sluiting van de DA- Noordveld (Adrien Coolen) is voor mij de aanleiding van dit schrijven.
Ik denk met weemoed terug aan het Kernkwartier uit de jaren ‘70.
Het was er gezellig toeven: je liep een ‘rondje‘ en had een grote verscheidenheid aan win-
kels: sportzaak, snoepwinkeltje, dierenspeciaalzaak, apotheek, reisbureau, cadeauwin-
keltje, modezaak voor dames en heren, kaasspecialist etc...
Door ons veranderende koopgedrag is dat beeld drastisch veranderd ( in negatieve zin).
We ‘overconsumeren‘ : we willen steeds meer voor steeds minder geld en daarbij denken 
we niet aan het dierenwelzijn, aan de herkomst van de producten of aan de omstandighe-
den waarin ze worden vervaardigd.
We geven weinig om persoonlijk contact, advies en deskundigheid en gaan dus massaal 
naar de prijsvechters of storten ons op ‘online shopping‘.
Gevolg: onze zelfstandigen hebben steeds minder klanten maar wel steeds hogere lasten 
( huur b.v.) Ze redden het niet en moeten noodgedwongen hun zaak sluiten.
Tijd om wakker te worden, om te ‘consuminderen‘ om ervoor te zorgen dat het Nuenense 
straatbeeld niet verder vervlakt en beheerst wordt door grote prijsvechters!

Liliane Verbouw, Quirinushof 3

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl

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

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

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, eindredacteur. 
Edwin Coolen, Karin Aarts, Josine Janssen 
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. 
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Provincie ontmoedigt burgerinitiatieven 
Zoals bekend heeft het Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig gebruik gemaakt van het ‘burge-
rinitiatief’, het recht van burgers om onderwerpen of concrete voorstellen op de agenda van 
een volksvertegenwoordigend orgaan te plaatsen, in dit geval Provinciale Staten. Van het 
burgerinitiatief was in Noord-Brabant slechts één keer gebruik gemaakt. Volgens de provin-
ciale verordening waren minimaal 1000 (duizend) handtekeningen nodig, samen met de offi-
ciële gegevens als achternaam, (alle) voornamen, geboortedatum etc. Het actiecomité wilde 
niet voor verrassingen komen staan en streefde naar meer dan die 1000 om te voorkomen dat 
namen moesten afvallen wegens onvolkomenheden. Provinciale ambtenaren hielden daar-
na overigens steekproeven (telefonisch) bij ondertekenaars of zij inderdaad het Nuenense 
burgerinitiatief ondersteunen. Met een lijst van 1485 ondertekenaars is het burgerinitiatief 
‘Vóór 1 maart 2019 een besluit nemen over de herindeling van Nuenen c.a. en Eindhoven èn 
het herindelingsadvies van 2 oktober 2018 te verwerpen’ op 1 februari overhandigd aan de 
Commissaris van de Koning, Wim van de Donk. In de vergadering van Provinciale Staten van 
22 februari 2019 is, zoals bekend, met 32 tegen 20 stemmen door Provinciale Staten besloten 
het herindelingsvoorstel te verwerpen. Vóór Nuenen c.a. zelfstandig stemden CDA, Christen-
Unie-SGP, Groen Links, Groep Van Overveld, Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, PVV en, uit-
eindelijk ook, de SP. De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten blijft zelfstandig!
Wie schetst echter mijn verbazing dat ik zie dat in diezelfde vergadering van 22 februari door 
Provinciale Staten is besloten de Verordening Burgerinitiatief in te trekken en een nieuwe Ver-
ordening ‘Agenderingsrecht voor inwoners provincie Noord-Brabant’ vast te stellen en daarin 
op te nemen dat het inwonersvoorstel door ten minste 5000 (vijfduizend) agenderingsgerech-
tigden moet worden ondersteund. Weliswaar is de leeftijd verlaagd van 18 naar 16 jaar, maar 
blijft het feit dat een aantal van vijfduizend handtekeningen wel erg veel is. 
Het burgerinitiatief geeft directe invloed bij de besluitvorming. Door van het burgerinitiatief 
gebruik te maken, is uiteindelijk bereikt dat de gemeente Nuenen c.a. kan blijven voortbe-
staan. Was het voor de Provincie eens maar nooit weer? Moeten wij Brabanders na het Nue-
nens initiatief voortaan ontmoedigd worden ons met de Provinciale besluitvorming bezig te 
houden. Opmerkelijk is het in ieder geval wel dat al zo snel (nota bene in dezelfde vergadering) 
wordt besloten de Brabanders minder invloed te geven bij het bestuur. Een staaltje van de bur-
gers ontmoedigen zich bij het bestuur betrokken te voelen. Leve de democratie! Op naar de 
verkiezingen voor Provinciale Staten op 22 maart. 

Roland van Pareren, Park 33 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

 Kandidaten van HSV ’t Sluisje 
verkiesbaar bij Waterschap
Voorzitter Toon Daniëls en de leden Frans Biemans en Henk van Lierop, van 
Hengelsportvereniging (HSV) ’t Sluisje uit Lieshout, zijn verkiesbaar bij de 
waterschapsverkiezingen van Aa en Maas! Stem dus op een van hen, via de 
lijst van het ‘Ouderen Appèl - Hart voor Water’. Daarmee weet u zeker dat 
ook de belangen van de hengelsport meegewogen worden bij de beslissin-
gen van het waterschapsbestuur. Eens in de vier jaar kunt u stemmen voor 
uw waterschapsbestuur. In 2019 is dit op woensdag 20 maart.

en beschermen ze o.a. de belangen 
van agrarisch gebruik van (oppervlak-
te-)water en natuur. Het Ouderen Ap-
pèl - Hart voor Water behartigt, naast 
de agrarische belangen, ook uitdruk-
kelijk de belangen van de hengelsport 
en de natuur. Werken aan waterbe-
heer kost geld, belastinggeld van bur-
gers, bedrijven en instellingen. Het 
waterschapsbestuur maakt keuzes 
hoe dit geld moet worden besteed. 
Het belastingtarief mag bij voorkeur 
niet stijgen en als het kan zelfs dalen 
via alternatieve energiebronnen en ef-
ficiënter werken.

Hengelsport
“Bij alle veranderingen aan het water 
merken we als hengelsport dat onze 
belangen vaak niet als belangrijk wor-
den gezien”. Om meer invloed te kun-
nen hebben op de beslissingen van 
het waterschapsbestuur, hebben we 
uw steun hard nodig! Het Ouderen Ap-
pèl - Hart voor Water heeft drie leden 
van Hengelsportvereniging ’t Sluisje 
op hun kieslijst staan. Zij willen heel 
graag de belangen van de hengelsport 
mee laten wegen in hun beslissingen. 
Dus stem ook in het belang van de 
hengelsport, op woensdag 20 maart 
op de politieke partij Ouderen Appèl - 
Hart voor Water!

Politieke partij 
Ouderen Appèl - Hart voor Water.
Waterschappen zorgen voor veilige 
dijken en kades; ze zuiveren ook afval-
water van bedrijven, burgers en instel-
lingen. Verder regelen ze het waterpeil 

vlnr: Frans Biemans, Toon Daniëls en Henk 
van Lierop

Een sorry aan Rens en Cees
Toen ik mijn eigen bijdrage in Rond de Linde las schrok ik me kapot. Inderdaad gingen alle 
zinnen en woorden over rekenen of niet kunnen rekenen maar een woord was voor twee 
zaken uitlegbaar. En daar had ik bij het schrijven geen rekening mee gehouden. 
Zeer naief, dom zelfs en dat had niet mogen gebeuren. Rens en Cees hebben niet naar me 
gereageerd en is chique te noemen.

Hennie Merks, Gerwenseweg 2,  Nuenen

Provinciale Statenverkiezingen
Op 20 maart 2019 kunt u meehelpen de huidige regering van VVD, CDA, D66 en Christen-Unie 
een lesje te leren. Namelijk: ‘doen wat de mensen in het land willen’ en ‘geen nep-nieuws ver-
spreiden’. Iedere week horen we weer dat het zo goed gaat in Nederland. De werkelijkheid is we-
zenlijk anders. We weten allemaal over failliete ziekenhuizen, tekorten aan medicijnen, tekorten 
in de zorg, het onderwijs, justitie en politie. Zo zouden we er ook in 2019 bijna allemaal op voor-
uit gaan. Och, is de energierekening ineens 3 x zo hoog. Foutje, bedankt om met Rijk de Gooyer 
te spreken.
Dan de zogenaamde zeer lage werkeloosheid. Nep-nieuws. Er zijn nog 433.00 mensen die zon-
der baan in de bijstand zitten. Daarnaast zijn er zeker zo’n half miljoen mensen die tegen hun zin 
in, maar uit financiële nood, gedwongen zzp-er zijn of een 16-uur, 24-uur of zelfs een nul-uren-
contract hebben. Met een minimum uurloon natuurlijk. Daar kan geen mens van rondkomen. 
Maar deze mensen komen niet voor in de werkeloosheidsstatistieken van het CBS en het UWV. 
Lage werkeloosheid? Dank je de koekoek. Deze mensen snakken massaal naar een betaalde 
baan waar je van kan leven.
Mark Rutte van de VVD roept voortdurend dat hij opkomt voor de hardwerkende Nederlander. 
Wat de hardwerkende Nederlander echt wil, is de mogelijkheid krijgen om op 65-jarige leeftijd, 
al dan niet parttime, met pensioen te gaan. Na 45 jaar of meer hard gewerkt te hebben is het ge-
woon genoeg geweest. En eenmaal eindelijk met pensioen, dan moeten de pensioenuitkerin-
gen gewoon geïndexeerd worden zoals in het verleden zwart op wit gegarandeerd is. Korting 
van pensioenuitkeringen is met zo’n garantie al helemaal uit den boze. U weet natuurlijk ook 
dat de enorme berg geld van de pensioenfondsen ieder jaar hoger en hoger wordt. Maar het lukt 
minister Koolmees van D66 maar niet om tot een fatsoenlijk pensioenakkoord te komen. Over 
de AOW het volgende. Meneer Rutte graait bij de hardwerkende Nederlander al jaren zijn AOW 
uitkering weg (netto € 10.000,- per persoon per jaar) en schenkt het vervolgens zonder nood-
zaak aan het bedrijfsleven door o.a. de vennootschapsbelasting steeds verder te verlagen. Hoe-
zo is er geen  geld voor AOW bij 65 jaar? CDA-minister De Vries vertelt in het programma Jinek 
van 26 februari 2019 doodleuk dat “de regering dit jaar geld overhoudt”. Tja, wat moet je dan 
met al dat geld. Weet je wat, we kopen voor € 744 miljoen aandelen AirFrance/KLM zodat we 
voor 14% eigenaar zijn om zo meer invloed te krijgen. Invloed en dan? Als je maar voor 14% ei-
genaar van een bedrijf bent, heb je geen fluit te vertellen. Je kan niks zelf beslissen en je houdt 
geen enkele beslissing tegen. Trekt u gerust uw eigen conclusie over de betaalbaarheid van de 
AOW op 65 jaar.Als we de peilingen mogen geloven gaan Rutte en consorten op 20 maart flink 
onderuit. Dat heb je ervan als je de marktwerking overal in de maatschappij laat doordringen, 
ja zelfs stimuleert. Of partijen die hun standpunten als de wiedeweerga overboord kieperen als 
ze eenmaal in de regering zitten, omdat hen dat zelf beter uit komt. En daarna een lange neus 
maken naar hun kiezers. De PvdA weet daar alles van. Maar CDA en D66 hebben er inmiddels 
ook een handje van. Er zijn echter nog partijen die hoe dan ook altijd voor u blijven opkomen. 
Op 20 maart a.s. heeft u de kans om een niet te negeren signaal af te geven wat er in Nederland 
moet gebeuren. Grijp die kans met beide handen aan en het wordt een stuk aangenamer in Ne-
derland. Maar dan voor iedereen. Carel La Grouw

TopSupport 10 jaar in Eindhoven
Medisch Sportgezondheidscentrum TopSupport is 10 jaar gevestigd in Eind-
hoven. Om dit te vieren opent TopSupport op zaterdag 16 maart haar deu-
ren voor iedereen die geïnteresseerd is in sport, gezondheid en voeding. 
Maak kennis met TopSupport tijdens het gevarieerde en actieve program-
ma. Iedereen is welkom. De Open Dag vindt plaats tussen 10.00 en 15.30 
uur. Toegang is gratis.

len op muziek. Er is een PSV voetbalcir-
cuit, inclusief loterij en vanaf 13 uur 
kan iedereen een balletje trappen met 
de PSV-voetbaldames. 

Voorkomen en snel behandelen van 
blessures bij sporters
Medisch sportgezondheidscentrum 
TopSupport is gericht op het voorko-
men en snel behandelen van blessures 
bij sporters. Het doel is dat sporters 
(topsporters of recreatieve sporters) 
doelen halen, verleggen en overtref-
fen. TopSupport biedt preventie, diag-
nose, behandeling, begeleiding en na-
zorg. Samen met het St. Anna Zieken-
huis en woonzorgcentra Ananz, vormt 
TopSupport de St. Anna Zorggroep. 
Het St. Anna Ziekenhuis en Ananz or-
ganiseren op 16 maart ook een open 
Dag, in het St. Anna Ziekenhuis in 
Geldrop. 

Praktische informatie 
Datum: zaterdag 16 maart. Tijd: 10.00 - 
15.30 uur. Plaats: Antoon Coolenlaan 
1-03 Eindhoven. Toegang is gratis. Vol-
ledig programma: www.topsupport.
nl/opendag 

 

Op de Open Dag krijg je veel informa-
tie en advies, bijvoorbeeld over sport 
en voeding, inspanningstests of de be-
handeling door fysiotherapeuten. Er is 
ook veel te doen: test je sprongkracht, 
ga mee nordic walken, check in 3 mi-
nuten je basisgezondheid of stel je vra-
gen aan de sportarts tijdens een 
speeddate. Ook kun je de Dakar Truck 
van  team De Rooij bewonderen. Top-
Support is gevestigd op dezelfde loca-
tie als de polikliniek Eindhoven van het 
St. Anna Ziekenhuis. Elk kwartier kun je 
aansluiten bij een rondleiding door de 
polikliniek. 

Programma voor kinderen
Voor kinderen is er een speciaal pro-
gramma. Je kunt op de foto in PSV-te-
nue of in ijshockeytenue. Je kunt mee-
doen met Kidsswing: dansen en spe-

Zaterdag 16 maart 

Klaarmaken 
Speeltuin de Kievit 
NL Doet staat weer voor de deur! De 
twee dagen in het jaar dat vrijwilli-
gers worden opgeroepen om vereni-
gingen en stichtingen een handje te 
helpen. Speeltuin de Kievit kan die 
handjes prima gebruiken! Wil je een-
malig een dag helpen? Kom dan op 
zaterdag 16 maart naar de Kievit. 
Vooral buitenwerk is nodig. Vegen, 
harken, speeltoestellen klaar ma-
ken, etcetera. We zijn aanwezig van-
af een uur of 9, dus loop gerust 
binnen. 

Vrijwilligers 
Maar met alleen wat extra vrijwilligers 
op die ene zaterdag houden we de 
speeltuin niet draaiende! We zijn altijd 
op zoek naar vrijwilligers die wat meer 
voor de speeltuin willen betekenen. 
Mensen die graag een paar keer per 
jaar de winkel bemannen zodat de kin-
deren en hun begeleiders een versna-
pering kunnen halen. Van een uur of 
13 tot maximaal 18 uur ben je dan be-
zig met de verkoop van ijs en drank in 
de winkel. 
 Heb je interesse? Stuur dan een be-
richt naar info@speeltuin-dekievit.nl 
om in contact met ons te komen of 
loop zaterdag 16 maart even binnen. 

Repair Café 
Laarbeek
Woensdag 20 maart organiseert RCL 
weer een middag waar men terecht 
kan met defecte huishoudelijke mate-
rialen, kleding, kleine meubels en fiet-
sen. Deze middag vindt plaats in het 
Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout van 
13.30 tot 16.00 uur. Info 06-58842046.
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Het vijfde ko�  econcert
Het vijfde ko�  econcert en tevens de laatste in deze reeks zal zondag 17 
maart plaatsvinden. Weer kunt u komen genieten van muziek onder het ge-
not van een lekker bakkie ko�  e en leuk gezelschap. De afgelopen vier kof-
� econcerten waren een goed succes, het was gezellig en de muzikanten ble-
ken ongekende talenten te hebben. 

Kom  17 maart naar Den Heuvel, Heuvel 
11 in Gerwen, de deur gaat om 13.30 
uur open, het concert zal om 14.00 uur 
beginnen. De kosten zijn € 7,50 inclu-
sief een kop koffie of thee, kinderen 
zijn gratis. Fijn als je je even van te vo-
ren aanmeldt. 

Koffieconcert is een initiatief van de 
WLG, werkgroep leefbaarheid Gerwen. 
Mailadres: werkgroepleefbaarheidger-
wen@gmail.com, tel: 06-41102625. 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Bij dit laatste koffieconcert treedt de 
muzikale groep Fiabe op. De groep be-
staat uit zangeres Maaike Rijnders, op 
de toetsen speelt Marcel Payens, de 
contrabas wordt bespeeld door Paul 
Vinkoert en de gitaar door Ad Leenders. 
Ingrid Vinkoert weet de cajon en de per-
cussie te bespelen en zingt daarbij ook. 
Samen zijn zij Fiabe en brengen ze Ita-
liaanse muziek. Melancholische sfeer-
volle klanken, het ene moment meesle-
pend dan weer vrolijk. Fiabe brengt wat 
onbekendere Italiaanse liederen met 
een eigen geluid.

Vox Humana     
presenteert elfde koorproject
Als afsluiting van het elfde koorproject geeft het Regionaal Projectkoor Vox 
Humana onder leiding van haar dirigent Frans van Houten drie concerten in 
de regio.

Het laatste deel van het programma is 
lichter van karakter. Daarin klinken 5 
fragmenten uit de musicals ‘Sound of 
Music’, ‘Oklahoma’ en ‘West Side Story’ 
en een song uit de negeropera ‘Porgy 
and Bess’ van Gershwin.
 
Vox Humana presenteert zich, behalve 
als groot gemengd koor, dit keer ook 
met een vrouwen- en mannenkoor. 
Voor de instrumentale begeleiding 
zorgen vaste pianist Evert Mostert en 
een klein symfonisch ensemble be-
staande uit 8 strijkers en 5 houtblazers 
(concertmeester Chika Fujie). Een uit-
voerig programmaboek is gratis ver-
krijgbaar. Ook dit keer zijn er weer pro-
jectiebeelden.
Kaarten à € 10,00 incl. pauzedrankje 
(jongeren € 6,00). Tijdig reserveren is 
nodig via info@projectkoorvoxhu-
mana.nl of tel. 0493-314162 of 
www.projectkoorvoxhumana.nl 

Op zaterdagavond 23 maart 20.00 uur 
en zondagmiddag 24 maart 14.00 uur 
in Deurne in de kapel Fletcher Kloos-
terhotel Willibrordhaeghe.
Het derde concert op zondagmiddag 
31 maart 14.00 uur in het Auditorium 
(Kapel) van het Elkerliek Ziekenhuis 
Helmond in het kader van de Lamber-
tusconcerten.

Het concertprogramma omvat vijf 
eeuwen klassieke koormuziek vanaf 
1500.
De volgende componisten komen 
voorbij: J.S. Bach (Motet ‘O Jesu Christ’ 
BWV 118), Durante (‘Magnificat’), Hay-
dn (‘Der Sturm’), Mozart (Requiem KV 
626: deel 1 Introïtus),  Schubert (En-
tr’act-muziek uit ‘Rosamunde’), Franck 
(‘Panis Angelicus’), Mendelssohn (‘Ver-
leih uns Frieden’) en verder werken 
van Elgar, Vaughan Williams en Saint-
Saëns.

fysiotherapie •
# 11 KWIEK ARMEN RONDDRAAIEN

Iedere week wordt een andere oefening uit de Kwiek beweegroute van 1,5 
km in Nuenen toegelicht door geriatriefysiotherapeuten Ellen Raessens en 
Lieke Braam. Doet u mee?

Sta rechtop en houdt uw armen zijwaarts gestrekt met de duimen omhoog. U 
gaat gedurende 1 minuut proberen om de armen rond te draaien. Let op: houd 
de rondjes klein. U zult voelen dat de oefening dan ook zwaarder is voor beide ar-
men. Blijf goed doorademen en rechtop staan tijdens het oefenen. Deze oefening 
wordt ook gebruikt als spierkrachttraining van de hulpademhalingsspieren bij 
mensen met een longaandoening zoals COPD.

Een komische, ontroerende familievoorstelling door Propop 

Holle Bolle Billy
Holle Bolle Billy speelt toneel en zingt liedjes voor kinderen. Omdat het in de 
stad zo druk is, is zij weggegaan. Zij vindt haar paradijsje maar weet niet dat 
het de tuin is van Baron Frusto de Blabla van Poeha. Die vindt het maar niks 
dat zo’n onfatsoenlijke ju� rouw uit de stad bij hem in de tuin komt staan met 
haar woonwagen en lawaai. Ze zingt lelijk, staat niet recht en eet ongezond. 
Hij kan veel mooier zingen. Holle Bolle Billy zal ook wel eens mooi zingen. 
Van schrik blijven de vogels weg. Ze blijft maar lawaai maken en gek doen tot 
Baron Frusto haar mond dichtplakt en haar handen vastbindt, zo kan ze geen 
lawaai meer maken. Uiteindelijk groeien ze naar elkaar toe.

namelijk in hun eigen theatertje “De 
Poppenzaal” in Turnhout met als doel-
stelling; mooie, ontroerende en grens-
verleggende theater maken.

Tot ziens op zondag 17 maart om 14.30 
in het Dorpshuis te Lieshout!! Advies-
leeftijd 3 tot 10 jaar.

Kaartjes a € 7,50 (incl. ranja en chips en 
koffie of thee voor volwassenen ) zijn 
via internet te reserveren via: www.
vierbinden.nl/theater/ons-tejater 
Resterende toegangskaarten zijn van-
af 1 week voor de voorstelling te koop 
in het Dorpshuis te Lieshout tegen 
contante betaling.
 

Figurentheater Propop bestaat sinds 
1975 en is een professioneel theater 
met elf medewerkers zij spelen voor-

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

Kasteel Soeterbeek is nagenoeg altijd in bezit geweest van 
de familie Smits van Oyen, met uitzondering van de periode 1905-1938. In 
1835 kocht Josephus Smits het voormalig kloosterterrein Soeterbeek en 
bouwde er een waar lustoord in Franse stijl. Josephus werd opgevolgd door 
zijn sociaal bewogen dochters Theresia en Emilia. In 1905 werd jonkheer E. de 
Kuijper eigenaar. Hij was getrouwd met ‘Dikke Poeze’ , een dochter van jonk-
heer Smits van Eckart uit Tongelre, een ver familielid. Toen zij failliet gingen 
kwam het kasteel in handen van sigarenfabrikant Beeks en zijn Duitse schoon-
moeder. In 1930 openden zij hotel-pension café-restaurant Zoeterbeek met 
kindertuin, tennisbanen en dierenparkje. Opvolger Küppers gebruikte het 
kasteel als camouflage voor de exploitatie van een beruchte nachtsociëteit. 
Nadat de gemeente hem als ongewenste vreemdeling het land had uitgezet 
is het kasteel op 19 juni 1936 onder verdachte omstandigheden afgebrand. 
Op de resten van het oude Soeterbeek bouwde een kleinzoon van Josephus 
Smits (intussen van Oyen geheten) het huidige kasteel.

Hommage aan Antoon Maessen 
en… zing mee op 6 april 

Daar zit muziek in!
Velen zijn in Nuenen bekend met en 
genieten van de concertreeks ‘Mu-
ziek in de Cathrien’ die wekelijks op 
de zaterdagmiddagen korte concer-
ten organiseert in de Stadskerk St. 
Cathrien. 
6 april staat ‘Muziek in de Cathrien’ 
in het teken van een hommage aan 
de bekende Brabantse componist, 
koorleider en recensent Antoon 
Maessen, ter gelegenheid van diens 
100e geboortedag (1919 - 1997).

Vele koorzangers uit de regio voeren 
nog steeds met veel plezier werken 
van Antoon uit. Daarbij ontbreekt zel-
den de ‘vrolijke noot’, zowel letterlijk 
als figuurlijk, die zo kenmerkend was 
voor Antoon en zijn werk. Brabant en 
humor is altijd al een goede combina-
tie geweest. 
Velen ook zullen zich nog met plezier 
‘hun dirigent’ uit o.a. hun middelbare 
schooltijd herinneren of als (oud-) 
koorzanger goede herinneringen aan 
zijn muziek hebben. 
Het is dan ook niet vreemd, dat aan-
sluitend aan een programma waarin 
werken van Antoon Maessen ten ge-
hore worden gebracht, er een ‘Mee-
zingsessie’ is voor en door geïnteres-
seerde aanwezigen. ‘Vier koorgrapjes’ 
en ‘Cantate influenza’ o.l.v. van Ruud 
Huijbregts worden gerepeteerd en uit-
gevoerd. Na afloop is er een hapje en 
een drankje.  
Wie wil meezingen, meldt zich aan via an-
toonmaessen100@muziekindecathrien.
nl onder vermelding van stemsoort. Na 
ontvangst van de aanmelding worden de 
diverse werken/teksten per mail toege-
stuurd.

Programma zaterdag 6 april 
14.30 uur -15.00 uur  Stadsbeiaardier 
Rosemarie Seuntjes speelt enkele wer-
ken van Antoon Maessen.
15.00 uur -16.00 uur  Diverse solisten 
en Collegium Vocale Eindhoven o.l.v. 
Ruud Huijbregts (entreeprijs € 10,- ).
16.00 uur - 17.00 uur  Meezingen geïn-
teresseerden: ‘Vier koorgrapjes’ en 
‘Cantate influenza’; na afloop een hap-
je en een drankje.
www.muziekindecathrien.nl 

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 15 maart organiseert Car-
navalsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 
19.00 uur. Iedereen is welkom. 
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Het algemeen kiesrecht voor vrouwen 
en mannen werd met de grondwets-
wijziging van 1922 in de Grondwet op-
genomen.
De emancipatie zette door binnen de 
vrouwenbewegingen en de politieke 
partijen. 
Inmiddels zijn we zover dat een vrouw 
in de politiek niet vreemd meer is. Toch 
blijft de aandacht voor vrouwen in de 
politiek nodig en is er nog lang geen 
sprake van evenredige vertegenwoor-
diging.

Wilt u weten wat er allemaal te doen is 
rondom het Vrouwenkiesrecht kijk dan 
op de website met onderwerp 100 jaar 
vrouwenkiesrecht in Nederland: 
atria.nl/agenda/agenda 

Fruittesje
Door Gillian de Bart

Op facebook volg ik de pagina nostalgieweg. Hier laten ze met regelmatig 
dingen zien van vroeger onder het mom: ‘ken je dit  of deze nog?’. Vaak ko-
men er ook dingen voorbij die gebruikt werden in de keuken. Zo werd laatst 
de oranje Tupperware slacentrifuge getoond, die herkende ik meteen, ster-
ker nog, die gebruik ik zelfs nog. Voor de WLG schrijf ik nu al bijna twee jaar 
deze stukjes en dit keer stond er in de opdracht: ‘we gaan fruittesjes maken’, 
maar ik had geen idee wat dit is. Gelukkig geeft internet uitkomst: een fruit-
tesje is een schaaltje waar gaatjes in zitten, er hoort een bijpassend bordje 
bij. In het schaaltje zitten gaatjes, je kunt hier gewassen fruit op leggen en 
dan druipt het uit op het bordje. Heel handig dus.

Een aantal van jullie kent het vast nog 
wel, zo’n fruittesje en nu krijg je de 
kans om er zelf een te maken. Van klei 
ga je het schaaltje boetseren, hiervoor 
gebruik je een mal, dit is een schaaltje 
(ongeveer 15 cm doorsnede) en een 
bordje dat je van thuis meeneemt, ook 
kun je het beste even een deegroller 
en een oude theedoek meenemen. 
Deze workshop zal twee middagen in 
beslag nemen, maandag 18 maart en 1 
april van 13.30 uur tot 15.30 uur. De eer-
ste keer ga je boetseren, de tweede keer 
ga je het geboetseerde schaaltje glazu-
ren en met zeepsop en een rietje aan de 
gang, zo komt er een mooi patroon in. 
Daarna gaat het in de keramiek oven en 
is je fruittesje klaar voor gebruik. 
Er kunnen maximaal tien personen 
meedoen, je wordt geholpen door de 
klei-masters Marijke Bartzke, Joke Koc-
ken en Millie Groesen. De kosten zijn 
€10,- en je kunt je opgeven door te 
mailen of te bellen.

Workshops bij de WLG; werkgroep 
leefbaarheid Gerwen. D’n Heuvel, Heu-
vel 11 Gerwen. Welkom voor een bakje 
koffie iedere maandag vanaf 13.30 uur. 
Mailadres: werkgroepleefbaarheidger-
wen@gmail.com, tel: 06-41102625. 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

KBO Lieshout met     
vol programma de lente in 
KBO Lieshout heeft veel activiteiten. Iedere week kunt u bijvoorbeeld mee-
doen aan de gratis � tnesslessen in onze Beweegtuin, kunt u kaarten of kie-
nen, of Jeu de Boules spelen. Ook staan er diverse sportieve activiteiten op 
het wekelijkse programma. En verder hebben we kunst, cultuur, reizen, in-
formatieve bijeenkomsten en kienen op de agenda. 

Kunstgeschiedenis 
Op maandag 25 maart is de vijfde en 
laatste lezing van dit seizoen. De 
avond vindt plaats in het Dorpshuis en 
begint om 20.00 uur. Het onderwerp 
dat mevrouw Ine Pels deze avond be-
spreekt en laat zien is ‘Lichte Zeden 
1850 - 1910’ en ‘Femme Fatale’. Me-
vrouw Pels kijkt ook even vooruit naar 
de achtste lezingenreeks van volgend 
seizoen. 

KBO Schrijfgroep 
Op donderdag 28 maart komt de 
schrijf groep weer bij elkaar om 14.30 
uur in het Zonnehof van Franciscushof. 
Wilt u een keer komen luisteren of mee-
schrijven? U bent van harte welkom. 

KBO Kienavond 
Op vrijdag 29 maart organiseert de Se-
niorenvereniging KBO Lieshout weer 
de bekende en gezellige KBO kien-
avond in het Dorpshuis. Kom gezellig 
mee kienen en win een van de prachti-

Kom eens een kijkje nemen bij onze In-
loop, iedere dinsdagmorgen van 10.00 
uur tot 11.30 uur in het Dorpshuis van 
Lieshout. U bent van harte welkom. 

Jaarvergadering 
De Algemene Ledenvergadering van 
Seniorenvereniging/KBO Lieshout is 
op dinsdag 26 maart. Voor de pauze 
het formele gedeelte, na de pauze, zo-
als gebruikelijk, een ontspannend 
amusementsgedeelte. Voor dit laatste 
gedeelte zijn we erin geslaagd het be-
kende duo Maestro & Co, Erik Pullens 
en Hans van Buul uit Nieuwkuijk, vast 
te leggen. Zij brengen een muzikaal 
programma met ‘Happy Days are here 
again’, muziek vanaf 1945 en ‘All You 
need is Love’, muziek vanaf 1960. Zij 
maken muziek die uitnodigt tot luiste-
ren en meezingen. Vrolijke en romanti-
sche liedjes wisselen ze af met gezelli-
ge theaternummers en fijne instru-
mentale muziek. Locatie Dorpshuis, 
aanvang 13.30 uur. 
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     Degenen die ik lief heb, verlaat ik,
om degenen die ik lief had, terug te vinden.

Ons pap, opa en grote opa uit duizenden heeft ons verlaten…

Tiny de Greef
echtgenoot van

Nellie de Greef- van Ravestein †

Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau
Gemeentelijke onderscheiding in Goud

* Nuenen, 18 maart 1933                           † Gerwen, 11 maart 2019

 Harrie en Els
 Inge en Gijs, Daan, Lieke
 Lauri en Richard
 Marloes en Jeffrey

 Hanneke en Tiny
 Tim en Daniëlle 

 Rikie en Ed
 Anke en Ronnie, Lott, Jackie
 Elle en Eric
 Mickersland 20
 5674 RV Gerwen

 Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van ons pap op 
 vrijdag 15 maart tussen 18.30 en 20.00 uur in uitvaartcentrum De Groof,
 Oranjelaan 54 te Beek en Donk.

 De avondwake is zondag 17 maart om 19.00 uur in de St. Clemenskerk
 te Gerwen.

 De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 18 maart om 10.30 uur 
 in bovengenoemde kerk.
 Aansluitend leggen we hem te ruste bij ons mam op het parochiekerkhof. 

  Zij die geen rouwkaart mochten ontvangen  gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Frans Biemans  
ook op   
kieslijst Provincie
Lijsttrekker Frans Biemans uit Maria-
hout is niet alleen kandidaat (nr. 1) bij 
de waterschapsverkiezingen. Hij is ook 
kandidaat nr. 13 bij de verkiezingen 
van Provinciale Staten. 
Frans Biemans is bij de verkiezing van 
de leden van het algemeen bestuur 
van het Waterschap Aa en Maas te vin-
den onder lijst 7, Ouderen Appèl - Hart 
voor Water, nummer 1. 
Bij de verkiezing van de leden van Pro-
vinciale Staten is Frans Biemans te vin-
den onder lijst 12, Oudere n Appèl - 
Hart voor Brabant, nummer 13. 
  

Met 
vriendelijke 

groet, 

Ouderen Appèl - 
Hart voor Water 

en 
Ouderen Appèl - 

Hart voor Brabant

100 jaar vrouwenkiesrecht

Aletta Jacobs 

Het kiesrecht is in Nederland zo vanzelfsprekend dat je het bijna niet kunt 
voorstellen dat de situatie honderd jaar geleden anders was. Toch werd het 
algemeen kiesrecht voor vrouwen pas in 1919 ingevoerd. 
In 2019 vieren we dat vrouwen sinds 100 jaar mogen stemmen en dat het 
vanzelfsprekend is om op 20 maart en 23 mei naar de stembus te gaan. 100 
jaar geleden was dat echt anders. Voor dit vrouwenkiesrecht hebben vrou-
wen jarenlang gestreden. Wat in 1917 resulteerde in een algemeen kies-
recht voor mannen, was het voor de vrouw heel moeilijk om stemrecht te 
krijgen. Tot 1919 mocht geen enkele vrouw naar de stembus.

Een klein groepje actieve vrouwen die 
zich voor het stemrecht inzetten, groei-
de tussen 1894 en 1919 uit tot een 
massabeweging. Op 18 juni 1916 vond 
in Amsterdam een grote demonstratie 
voor het vrouwenkiesrecht plaats.
Ze gingen de straat op om aan het gro-
te publiek duidelijk te maken dat vrou-
wen met kiesrecht een onmisbare in-
breng hebben in het oplossen van pro-
blemen in de samenleving. Het kies-
recht voor vrouwen was geen doel op 
zich, maar een eerste stap op weg naar 
een gelijke positie van vrouwen in 
alle lagen van de maatschappij. 
Het feministisch bewustzijn groeide 
ook in Nederland onder invloed van In-
ternationale vrouwenkiesrechtbewe-
gingen. Deze vrouwenbeweging, ‘de 
latere eerste feministische golf’ pro-
beerde de achtergestelde positie van 
vrouwen onder de aandacht te bren-
gen. Rechten voor vrouwen om deel te 

Aletta Jacobs 

nemen aan alle vormen van onderwijs, 
het recht te werken onder dezelfde 
voorwaarden als mannen en het vrou-
wenkiesrecht 
Een van de eerste vrouwen die zich op 
de kieslijst van Amsterdam wilde laten 
zetten was de arts en feministe Alette 
Jacobs. Zij vond het zeer onterecht dat 
ze niet mocht stemmen en wel aan alle 
criteria voldeed. Zij was tenslotte inge-
zetene en moest belasting betalen. Tot 
de Hoge Raad vocht ze dit aan maar 
deze oordeelde doodleuk dat als met 
‘ingezetenen’ ook vrouwen bedoeld wa-
ren, dat er wel gestaan zou hebben. 
Voor de zekerheid werd in 1887 het 
woordje ‘mannelijk’ toegevoegd. Maar 
het tij was niet te keren. In 1917 werd 
met de invoering van het algemeen 
kiesrecht (belasting betalen was niet 
meer hét criterium) het passief kies-
recht ook toegankelijk voor vrouwen.
In 2018 was het dan eindelijk zover en 
werd Suze Groeneweg als eerste vrouw 
gekozen in de Tweede Kamer en mocht 
er een vrouw meepraten. 
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 
1922 konden alle vrouwen in Neder-
land gebruikmaken van het actieve 
kiesrecht; daarmee werd de Tweede 
Kamer voor het eerst in de geschiede-
nis een volksvertegenwoordiging, sa-
mengesteld op basis van algemeen 
kiesrecht.
De partijen die zich zo lang tegen het 
vrouwenkiesrecht hadden verzet, de 
protestantse en katholieke partijen, 
bleken er groot profijt van te hebben. 

Lezing Soe�  Centrum 
Soe�  - Centrum Eindhoven organi-
seert een lezing op zaterdag 23 
maart vanaf 14.00-16.00 uur over 
Rouw en Troost door KathyAnita de 
Vries. Omlijsting met harpmuziek 
door Saraswati de Vries.

Plaats: Kloosterhof van Gestel, Hoogs-
traat 301a, 5615 PD Eindhoven. Ieder-
een is van harte welkom. Toegang vrij. 
Doelstellingen van het Universeel 
Soefisme zijn: Respect tonen voor an-
dersdenkenden; verbinding leggen 
tussen oost en west; volgen van het 
mystieke pad.

Aanplant nieuwe bomen 
Vallestap begonnen
Door Caroline van Nes

De nieuwe bomen liggen klaar op de hoek van de straat, de grond wordt voorbe-
reid om ze te gaan planten. Op de Vallestap worden heesters en andere struiken 
behoorlijk rigoreus verwijderd. Een van de bewoners van de straat staat te kijken 
en vraagt zich af: “Het was toch de bedoeling dat die struiken daar blijven staan?” 
Het wordt het verrassing hoe het er uiteindelijk uit gaat zien. In ieder geval is men 
de belofte nagekomen en wordt er gewerkt aan weer een  groenere Vallestap.

Suze Groeneweg

ge prijzen. De zaal is open om 19.00 
uur en om 20.00 uur beginnen we. Na 
het kienen houden wij traditiegetrouw 
de loterij met mooie prijzen. Iedereen 
is welkom. 

Toneel 
Op zondag 31 maart speelt Toneel-
vereniging De Vriendenkring voor ons 
hun nieuwe doldwaze klucht ‘Prinselij-
ke Problemen’. Locatie Grote Zaal van 
het Dorpshuis. Aanvang 20.00 uur. De 
zaal is open vanaf 19.00 uur. 
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De Crijns breidt uit!
Maandag 11 maart was een feestelijke dag op de Crijnsschool. Na een lang 
traject is er een nieuw gebouw geopend waarmee de Crijnsschool eindelijk 
kan uitbreiden. Reden voor een feestje. Dit is met de hele school gevierd.
 

Twee jaar geleden is er daarom een 
traject in gang gezet om de Crijns-
school, gelegen aan de Heikampen, uit 
te breiden. Een traject dat heel wat 
voeten in de aarde had. Plannen zijn 
gewijzigd en planningen werden aan-
gepast, maar met uiteindelijk een 
mooi resultaat. Er staat een prachtig 
gebouw waarin drie klassen plaatsne-
men, met de meest moderne digibor-
den, met werkplekken die bij het hui-
dige onderwijs passen (groepstafels, 
een zitbank, staantafels, poefen ) en 
een eigen bibliotheek. Een gebouw 
waar eigentijds onderwijs gegeven 
kan worden. 
 
Er is weer rust in de school, met ieder-
een zijn eigen ruimte. Bij de feestelijke 
opening was zichtbaar dat men trots is 
op dit resultaat. De Crijnsschool is een 
locatie die op deze manier een mooie 
toekomst tegemoet gaat.

De Crijnsschool is een erg populaire 
school in Nuenen. Ondanks dat er ook 
in deze gemeente al tijden minder kin-
deren worden geboren, bleef de 
Crijnsschool maar groeien. Een mo-
dern onderwijsconcept en een school 
die bekend staat om zijn goede zorg-
structuur, blijkt voor veel ouders door-
slaggevend om voor de Crijnsschool te 
kiezen. Deze populariteit heeft alleen 
ook consequenties: de school is uit zijn 
voegen gegroeid. 
 
Om deze reden hebben er drie jaar 
lang twee groepen in basisschool de 
Wentelwiek gehuisvest gezeten. Op 
een gegeven moment is er een weg 
gevonden om ook daar goed onder-
wijs te bieden, maar er moest wel hard 
gewerkt worden om deze groepen 
echt onderdeel te laten zijn van de 
Crijnsschool. Voor de kinderen, ouders, 
maar ook voor medewerkers. Kwali-
teitsverlies lag op de loer. 
 

Gipsyjazz in Gerwen     
met gitarist Robin Nolan
Gipsyjazzgitarist Paulus Schäfer heeft zijn vriend Robin Nolan uitgenodigd 
om samen met hem en met bassist Noah Schäfer in concertcafé De Stam in 
Gerwen op te treden op maandagavond 25 maart. Dit gelegenheidstrio zal 
het gipsyjazzrepertoire vertolken met uitstapjes naar andere muziekstijlen. 

Robin Nolan woont in Amsterdam en 
hij reist de hele wereld over om op zijn 
geheel eigen wijze gipsyjazz te spelen. 
Hij geeft workshops en gaat regelma-
tig samenwerkingen aan met andere 
muzikanten zoals saxofonist Benjamin 
Herman, gitaristen Jan Akkerman en 
Anton Goudsmit en zangeressen Kim 
Hoorweg en Janne Schra. In het gitaar-
spel van Nolan hoor je invloeden van 
Jimmy Rosenberg, Stochelo Rosen-
berg en Biréli Lagrène maar ook blues, 
Beatles en AC/DC. Robin Nolan is ook 
de initiator van Django Amsterdam en 
de uitgever van Gypsy Jazz Secrets.
 
Kaarten reserveren
Voor ‘Paulus Schäfer invites’ kunnen 
voor tien euro per stuk kaarten gere-
serveerd worden op info@sintimusic.
nl of via SintiMusic 06 8193 5569. Het 
gipsyjazzoptreden van het trio Paulus 
en Noah Schäfer en Robin Nolan is 
maandag 25 maart in café De Stam, 
Gerwenseweg 38 in Gerwen, aanvang 
20.00 uur.

Een van de specialiteiten van Gerwe-
naar Paulus Schäfer is het gemak waar-
mee hij met anderen kan musiceren. In 
de serie‘Paulus Schäfer invites’ komen 
25 maart gitarist Robin Nolan uit Am-
sterdam en bassist Noah Schäfer uit 
Gerwen op het podium. De liefheb-
bers van gipsyjazz weten de weg naar 
Gerwen prima te vinden.
 
Vriendschap 
met Beatle George Harrison
Noah Robin Nolan werd in 1968 als 
zoon van muzikale entertainers gebo-
ren in Danang, Vietnam. Vanaf zijn zes-
de jaar leerde zijn vader hem gitaar 
spelen. Na zijn eerste bezoek aan het 
Django Reinhardt Festival in Samois-
sur-Seine in Frankrijk in 1991 begon 
Robin in Londen met het spelen van 
gipsyjazz. De tuinman van George Har-
rison (van The Beatles) hoorde Robin 
Nolan gitaar spelen en vertelde Geor-
ge over de muziek van Nolan. George 
Harrison nodigde Robin uit om voor 
zijn familie te komen spelen en zo ont-
stond een hechte vriendschap tussen 
Robin en de Harrisons.
 

Gitarist Robin Nolan treedt op tijdens ‘Pau-
lus Schäfer invites’ in Gerwen op maan-
dagavond 25 maart…..

Sologitarist Paulus Schäfer en bassist Noah 
Schäfer vormen met Robin Nolan een gele-
genheidstrio op het concertpodium in Ger-
wen….(foto Cees van Keulen)

Carnaval
Vecteezy.comVecteezy.com

punten behaald. De vrijwilligers waren 
heel behulpzaam en zorgden fantas-
tisch voor deze groep senioren die ge-
holpen en verwend werden met een 

Uitbundig, zoals ze is, stapt barones 
Gertje Raassens parmantig binnen. Ze 
maakte met iedereen een praatje en 
gaf alle ouderen persoonlijk een hand 
bij binnenkomst. Gezamenlijk werd er 
koffie/thee gedronken en natuurlijk 
was er voor gebak gezorgd. Iedereen 
genoot van het lekkers met slagroom 
en snoep confetti erop. Barones Gertje 
had er echt zin in en nam haar taak 
heel serieus als ondersteuner van Prins 
Pretium die op deze morgen andere 
verplichtingen had. De senioren 
mochten natuurlijk van alles vragen 
aan haar. Zij had voor iedereen aan-
dacht en verraste alle ouderen met 
een mooie medaille van de Prins.
Natuurlijk kregen de senioren deze 
morgen ook een opdracht en voor de 
eerste drie senioren die de meeste ant-
woorden goed hadden, was er een 
doos bonbons als beloning. Deze keer 
hadden we de vragen extra moeilijker 
gemaakt. Er was een dame die als eni-
ge tien van de elf vragen goed had en 
de andere twee dames hadden negen 

 Gezelligheid troef boerenbruiloft   
in Raopersgat
Het is regenachtig met af en toe stevige windvlagen als de genodigden zich 
op maandagochtend 3 maart bij de Raopershoeve van het boerenbruids-
paar Peer en Kirsten Foolen verzamelen.

nieke van Liessent’, werd het gezelschap 
onderweg ook nog op een fikse regen-
bui getrakteerd. Tijdens het bezoek aan 
verzorgingshuis Franciscushof werd de 
’vrucht’ van het onecht huwelijk van het 
vorige boerenpaar, Cécile en Geert 
Brouwers, bijgeschreven in hun traw-
buukske. Het was dit jaar de 11e keer 
dat op Prinsenhof de balkonscène werd 
gehouden. Als dank ontving Gerda Gil-
sing een bord met opschrift ‘Boerebrul-
luft Balkon sinds 2008’. 
Na het nuttigen van de petazzie en de 
door boer Peer zelfgemaakte worst 
startte de huwelijksvoltrekking door Ja-
cob van Boks en Bójem (Sjaak Broek-
man) die door zijn ‘beschonken’ toe-
stand letterlijk ondersteund en tekstu-
eel gecorrigeerd moest worden door de 
pastoor en zijn koster. Pastoor Zeiver-

De dag startte voor hen om ± 10.00 uur 
met een rondgang door het dorp op de 
fraai versierde boerenkar. Bij alle hore-
cagelegenheden werden het bruids-
paar, hun getuigen Tom en Lien en de 
lange rij trouwstoetgangers getrak-
teerd op een borreltje (waarvoor harte-
lijke dank). Behalve deze traktaties en 
de marsmuziek van ‘Ut Aaw Herreme-

Seniorencarnaval groot succes     
in de ResiTentie    
Om 14.00 uur vrijdag middag 1 maart druppelen de senioren nog onwennig 
binnen in de ResiTentie op het Vincent van Goghplein in de fraaie sfeervolle 
nieuwe locatie. Mooie aankleding, in de top hangen grote kroonluchters al-
les in een hele andere stijl. Het podium is nu in de breedte geplaatst en Ie-
dereen kan nu goed zien wat daar allemaal op gebeurt.

Nuenen. Er is een vol en afwisselend 
programma Tonny Wijnands de vertel-
ler bijt het spits af. Oude herinnerin-
gen werden opgehaald zoals Bonanza, 
de Shadows, Heino ga zomaar door 
veel artiesten die hij naar voren tover-
de met zang en verhaal was een ware 
herbeleving, waar hij de lachers op zijn 
hand had en iedereen genoot ervan.
Burgemeester Maarten Houben en 
wethouder Ralf Stultiens verrasten de 
senioren met een bezoekje. Pieter van 
Wijk kletst de uurtjes aan elkaar en 
zorgde samen met de artiesten voor 
deze topmiddag. Maar ook het optre-
den van zangeres Gertje Raassens had-
den de senioren niet willen missen, 

De carnaval wordt met muziek en ge-
zelligheid geopend; dit evenement 
dat door de seniorencommissie op 
touw gezet is voor alle senioren van 

vele zongen met haar mee. Ook de ton-
proaters Maarten van Burg en Dolf 
Schrama probeerden er een feestje van 
te maken, tussen door speelde T’ or-
kestje’ gezellige muziek waar op ge-
danst kon worden. Vrolijke vrijwilligers 
voorzien de senioren aan tafel met de 
regelmaat van een natje en een droog-
je. Ook wordt er tijd gemaakt voor het 
officieel gedeelte. Afgelopen jaar had-
den we een geweldige Heerboer die 
het zo leuk vond dat hij het best nog 
een jaartje wilde over doen maar dit 
jaar is de keuze gevallen op een Baro-
nes, Gertje Raassens die gesteund 
wordt bij haar taken door haar levens-
partner Harrie van de Hurk en zei we-
ten wel wat feesten is. Gertje is verzor-
gend ingesteld, kookt heel graag en 
zingen kan ze als de beste dat had ze al 
laten horen. 23 juni geeft ze zelfs een 
concert in het van Goghkerkje. Zij mag 
dit jaar prins Pretium en gevolg verwel-
komen op het senioren carnaval en dat 
gebeurde met veel enthousiasme.
Om 17.30 uur komt Prins Pretium en 
gevolg binnen waarna een uitwisse-
ling van onderscheidingen volgt. Als 
start van de seniorencarnaval schitter-
den de meiden van de dansgarde; ze 
deden het hartstikke goed en met veel 
plezier. Er werd genoten van een fan-
tastische middag en iedereen die toen 
nog zin had werd uitgenodigd door 
Prins Pretium en Barones Gertje Raas-
sens en gevolg voor een polonaise als 
afsluiting van deze middag. Ja, deze 
fantastische traditie blijven we er in-
houden met alleen maar vrolijke ge-
zichten, de senioren hebben genoten. 
Fijn dat door de seniorencommissie 
zo’n mooi feest op touw is gezet. Dit 
traditioneel gebeuren is niet meer weg 
te denken in het Nuenense carnaval.

 

 

advocaatje met slagroom wat erin 
ging als zoete koek. Barones Gertje gaf 
nog mee dat een advocaatje een soort 
dijenzalf was die je het beste meteen 
op de dijen kon smeren omdat het 
daar toch terecht komt. Iedereen lach-
te er hartelijk om. Er werd carnavals-
muziek gedraaid en, nu iedereen in de 
stemming was werd het tijd voor de 
polonaise. Veel foto’s zijn er geknipt als 
herinnering. Het was weer een prach-
tig feest dat zonder vrijwilligers niet 
mogelijk zou zijn geweest en waar de 
ouderen senioren veel plezier aan be-
leefd hebben.

zack (Tini van Vijfeijken) die had verno-
men dat er een Bisschop in het dorp was 
komen wonen, leek het wel gepast om 
deze autoriteit voor de inzegening van 
het huwelijk te vragen. Er was duidelijk 
sprake van miscommunicatie want op 
het moment suprême verscheen kok 
Bennie Bisschop ten tonele, die wel zo 
heet maar ons aan tafel gewoonlijk op 
andere wijze van dienst is. Gelukkig ont-
brak het Bennie (Pierre Heesakkers) niet 
aan creativiteit, inspiratie en flexibiliteit 
om het onecht-huwelijk op culinaire 
wijze in te zegenen. De collecteop-
brengst is bestemd voor de minderbe-
deelden in Laarbeek. Optredens waren 
er van de mini Raoperinnekes, de dans-
mariekes, de families Rovers en Foolen 
en de getuigen met een in de slagerij in 
Helmond opgenomen muziekfilmpje, 
de kiescommissie van de boerenbruiloft 
met een lied Ut Aaw Herremenieke en 
De Grottendorfer Blaaskapel. De boe-
renbruiloft werd gepresenteerd door 
John van Kaathoven. Mede namens het 
boerenpaar iedereen bedankt die heeft 
bijgedragen aan deze gezellige, sfeer-
volle en drukbezochte boerenbruiloft.

 Gezelligheid troef boerenbruiloft   

Barones te gast in Het Steunpunt
Op maandagmorgen 4 maart heeft een delegatie van de Senioren Carna-
valsvereniging ‘De Dwèrsklippels’ het huiskamerproject bezocht in Het 
Steunpunt. Om klokslag 10 uur werden barones Gertje Raassens en haar 
partner Harrie van de Hurk met klein gevolg voorgesteld aan de senioren in 
het steunpunt. Om ook gezellig een kijkje te nemen en te zien hoe leuk car-
naval kan zijn op deze locatie, waar de senioren al uitgedost met kleurrijke 
hoedjes klaar zaten. Dit alles o.l.v. Ria Hoefnagels en Riky Foederer. Het be-
loofde een mooie morgen te worden.
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Jubileumconcert   
Zanggroep Midòre
Zanggroep Midòre bestaat 15 jaar en dat wordt gevierd met een jubileum-
concert op zondag 31 maart bij  Laco strandbad in Nuenen.

ze zingen meerstemmige pop liedjes.
Kortom, op deze middag kunt u genie-
ten van een zeer compleet en geva-
rieerd muziekprogramma.
Het concert begint om 14.30 uur, de 
zaal gaat open om 14.00 uur en de toe-
gang is gratis. Voor meer informatie, 
zie onze website www.midore.nl

Het bijzondere van dit Nuenense koor 
is dat alles à capella wordt gezongen, 
dus zonder instrumentale begelei-
ding. Het koor biedt een breed reper-
toire, van klassiek tot pop, en brengt 
stukken in vier- tot zesstemmige arran-
gementen. De meeste arrangementen 
zijn nog bewerkt door voormalig diri-
gent Frans Lammerts, die vorig jaar het 
stokje heeft overgedragen aan Mieke 
van Vucht. Mieke is heel enthousiast 
gaan repeteren met het koor en samen 
zullen zij deze middag dan ook zeker 
enkele van hun nieuwe liederen ten 
gehore brengen.
Verder zullen deze middag Jongeren-
koor Jocanto en Zanggroep Zingma-
res voor u optreden. Jocanto is een en-
thousiaste groep jongeren uit Nuenen 
die vierstemmige liedjes zingt met een 
eigen combo. Zingmares uit Maarhee-

Blaz erij de Molshoop 40 jaar
Zondag 17 maart pakt Blazerij de Molshoop uit in de Jo van Dijkhof. In de 
eerste 25 jaar van haar rijke historie is de Molshoop medebepalend geweest 
in het Nuenens Carnaval, met praalwagens in de optocht, diverse acts bij de 
pronkzittingen en sfeervolle optredens in de plaatselijke cafés. Daarna is de 
club zich gaan toeleggen op Zuid-Amerikaanse muziek, blues en toppers uit 
de jaren ’60, ’70 en ’80. Concerten in Nuenen en in de regio worden immer 
enthousiast ontvangen. 

staan bedreigd wordt is dit concert 
mogelijk het laatste optreden in deze 
mooie locatie in Nuenen-Zuid. Mocht 
dat zo zijn, dan betreuren wij dat zeer.

Aanstaande zondag dus het jubileum-
concert in de Jo van Dijkhof. Aanvang 
14.30 uur. Toegang gratis.
Omdat de Jo van Dijkhof in zijn be-

Sing for the children
Aankomende zomervakantie ga ik 
voor 3 weken naar Zuid-Afrika met 
stichting Global Exploration.

We gaan met een groep van 15 leerlin-
gen en 3 begeleiders letterlijk onze 
handen uit de mouwen steken. We zul-
len leren van elkaars culturen, ons be-
zig houden met drie verschillende pro-
jecten en later helpen met de bewust-
wording hier in Nederland. Om deze 
leerzame reis te kunnen maken moet 
iedere leerling een bepaald bedrag 
verzamelen via sponsoracties. Daarom 
heb ik  zondag 17 maart een benefiet 
concert georganiseerd in café Ons 
Dorp, Nuenen. Het belooft een gezelli-
ge middag te worden met live optre-
dens van artiesten als Django Wagner, 
Bart de Rooij en Paula Snoeren.
Iedereen is van harte welkom en ik 
hoop op uw steun!
Check Facebook: Sing for the children!

Chanty de Louw

Spannende � nale   
Archipel Muziekconcours 
Op 17 maart vindt de � nale van het Archipel Muziekconcours plaats in Mu-
ziekgebouw Eindhoven. Na voorrondes en halve � nales strijden zes talent-
volle musici in de � nale voor de eerste prijs, een cheque van € 1.000,- en/of 
een wildcard van Fontys Academy of Performing Arts. Het virtuoze vioolspel 
van vier van de � nalisten, de verrassende counter-tenor en de talentvolle pi-
aniste staan garant voor een zeer spannende � nale!

Finalisten:
Femke Chu: viool, Evan van Dijk: viool, Hanno Egger: counter-tenor, Kira van der 
Woerd: viool, Isis Pokorni: piano, Floor Kes: viool.
 
De � nale begint om 14.30 uur
Kaarten à € 6,50, incl. pauzedrankje en administratiekosten, zijn te koop via de 
website van het Muziekgebouw Eindhoven
www.muziekgebouweindhoven.nl

Actueel nieuws of extra info over het muziekconcours is te vinden op: 
www.archipelzorggroep.nl/muziekconcours

De nationale week 
zonder vlees
Ik houd van zowel vlees als vis
Maar wat ik in De Week Zonder Vlees
Het meeste mis
Is aandacht voor vis

Ik verheug me op De Week van de Friet
15 maart is de Nationale Pannenkoekdag
Wie kent de Nationale Tapasweek nog niet?
Van 11-17 maart ga ik voor de Brain 
Awareness Week overstag

De Week van de Hoogbegaafdheid
Loopt van 9 tot 17 maart
Van 11 tot 16 maart is de Week van Zorg en 
Welzijn een feit
Wat roert maart zijn staart!

Vlees is de hoeksteen van het gezin
Maar het gezin en de hoeksteen zijn kwijt
Deze  Week Zonder Vlees is slechts het begin
Van een vleesloze tijd.

Joke van Overbruggen, Nuenen©

Top 2000
Aanstaande zaterdag 16 maart gaan 
we weer zingen uit het TOP2000 re-
pertoire.  Deze keer niet op vrijdag 
omdat de ‘Regenboog’ dan bezet is.

Er zijn weer leuke songs en hits uit het 
repertoire van de TOP2000 voorge-
steld om er opnieuw een gezellige 
avond van te maken.
Na de pauze gaat ons ‘TOP2000 café’ 
open en genieten we van de zelf mee-
genomen lekkere hapjes en drankjes 
en kijken we naar het repertoire voor 
de volgende keer.
De formule is eenvoudig: wij zorgen 
voor de muziek en de deelnemers zor-
gen voor hapjes en drankjes. De kosten 
voor deelname zijn de gemaakte on-
kosten voor kopieerwerk en rechten.

Vanaf 19.30 uur is 'de Regenboog' (aan 
de Sportlaan in Nuenen) open en om 
20.00 uur gaan we zingen.
Opgave voor deelname kan via 
p.r.weijmans@gmail.com
 

‘Kunst & Curiosa dag’ 
bij Weverijmuseum 
 
Heeft u nog een oud wandkleed dat 
misschien wel in Geldrop is geweven? 
Een schilderij met wevers erop? Of ge-
woon een ander kunstobject en heeft 
u altijd al willen weten wat het verhaal 
en de waarde hiervan is? 
Kom erachter tijdens de Kunst & Curio-
sa dag in het Weverijmuseum in 
Geldrop op zondag 17 maart van 13.00 
uur tot 17.00 uur.
Het taxeren van kunst is een vak apart, 
want naast de signering wordt er ook 
gekeken naar het beeld, de conditie en 
ontelbare andere details van het werk. 
Maar dan blijft nog steeds de vraag: 
heeft u ergens een onontdekt pareltje 
in huis? Daar kunt u achter komen tij-
dens de Kunst & Curiosa dag. Geduren-
de de dag kunt u aanschuiven bij een 
van de taxateurs van kunsthandel Art 
Dumay. Zij taxeren niet alleen uw schil-
derijen, maar ook uw beelden, antiek 
en ander kleingoed.

Die middag kunt u ook het museum 
bezoeken en krijgt u bij aankoop van 1 
entreebewijs, het tweede entreebe-
wijs gratis. Over het museum In het 
Weverijmuseum Geldrop ervaart u 
met moderne en audiovisuele midde-
len de geschiedenis van de rijke tex-
tielhistorie van Geldrop-Mierlo in de 
19e en 20e eeuw.
Het museum is gehuisvest in een mo-
numentaal fabrieksgebouw bij de Klei-
ne Dommel, waarin vroeger de ‘Wol-
lenstoffenfabriek A. van den Heuvel en 
Zoon’ was gevestigd. Bij binnenkomst 
maakt u direct kennis met het unieke 
waterrad uit 1874. In het Weverijmuse-
um wordt nog steeds geproduceerd. 
Hoor het ‘gekletter’ van de weefgetou-
wen die door vrijwilligers worden be-
diend. Bewonder tijdens het taxeren 
ook het unieke waterrad uit 1874 en 
het museum.

 Drijehornick-lezing:

‘Duuk’ van Hardenbroek,  
een bijzondere Nuenenaar
In de komende Drijehornick-lezing staat ‘Duuk’ van Hardenbroek, een bij-
zondere Nuenenaar, centraal.

durende zijn leven hebben hem ge-
vormd tot de persoon die hij was, maar 
die op die wijze juist onbekend is ge-
bleven binnen de Nuenense gemeen-
schap.

Het verhaal van de draagmoeder is in 
de media breed uitgemeten, maar de 
achtergronden hiervan zijn vaak onbe-
kend. Een stichting die hij in het leven 
heeft geroepen om met zijn nalaten-
schap zekere doelen te verwezenlijken 
en te ondersteunen is een voorbeeld 
van de zaken waarover hij serieus en 
diepgaand had nagedacht.

Lambert Vermeulen heeft als directeur 
van de familievennootschap Van Har-
denbroek, als secretaris van de stich-
ting GGD Baron van Hardenbroek van 
de Kleine Lindt en als executeur testa-
mentair van Duco een andere kijk ge-
kregen op het leven van deze toch wel 
bijzondere man. Hij wil daar graag 
over vertellen in de komende Drijehor-
nick-lezing.

De Drijehornick-lezing wordt georga-
niseerd door heemkundekring De Drij-
ehornick op donderdag 21 maart van-
af 20.00 uur in basisschool De Dassen-
burcht aan de Jacob Catsstraat. De toe-
gang is voor leden èn niet-leden gratis.

Gualtherus Gijsbert Duco Baron van 
Hardenbroek van de Kleine Lindt is in 
Nuenen beter bekend als ‘Den Duuk’ of 
‘Duuk van Hardenbroek’. De in 1999 
overleden Baron heeft een kleine 70 
jaar van zijn leven in Nuenen ge-
woond. Daar was hij vooral bekend 
door zijn wat bijzondere optreden in 
het publieke terrein. Er blijkt echter 
meer schuil te gaan achter deze man. 
Zowel zijn afkomst, persoonlijke ei-
genschappen en gebeurtenissen ge-

Duco Baron van Hardenbroek van de Kleine 
Lindt

Femke Chu

Ervan van Dijk 

Kira van der Woerd

Floor Kes

Hanno Egger

Isis Pokorni



LINDEBLAADJES

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

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

PUZZELHOEKWeek 11

Horizontaal: 1 raadpleging 7 betreffend 13 a priori 14 obsceen 15 bouwkundig ingenieur 
16 elektrisch geladen deeltje 17 ivoor 18 Buitengewoon Onderwijs 20 persoonlijk 
voornaamwoord 21 bloeiwijze 23 oude lengtemaat 25 ondernemingsraad 26 zwaardwalvis 
28 aangehaalde lus 30 wachthuisje 32 lanterfanter 34 slordig 36 adviesorgaan 37 keurig 
38 snack 41 bevreesd 44 loopvogel 45 leersoort 47 herkenningsmelodie 48 ad interim 
49 ijzer 51 Ierse verzetsgroep 52 per expresse 53 en wel 54 handwarmer 56 bitterheid 
5858 lage rivierstand 60lage rivierstand 60 bagagerek 62 motorschip 63 eens 64 stoet

Verticaal: Verticaal: 11 overdrukpapier 2overdrukpapier 2 voorzetsel 3 salvis omissis 4 verbond 5 pausennaam 
6 schildhouder 7schildhouder 7 elfenkoning 8elfenkoning 8 pasvorm 9 geluidsband 10 regeringsreglement 11 notabene 
12 welig groeiend 19welig groeiend 19 vouwkunst 20 compact 22 als onder 24 achterste 25 herkomst 
27 kosten koper 28kosten koper 28 borstharnas 29borstharnas 29 autopech 31 bruto 33 snavel 35 vogeleigenschap 
38 jachthond 39 soort onderwijs 40soort onderwijs 40 afdak 41 muziekterm 42 Technische Universiteit 
43 provincie 46 bijwoord 50bijwoord 50 koningin-regentes 52koningin-regentes 52 vlak 55 grootvader 57 vierhandig zoogdier 
59 zangnoot 60 in memoriam 61in memoriam 61 lichamelijke opvoeding 62lichamelijke opvoeding 62 Mijne Heren

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

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

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

Oplossingen wk 10
M K E I Z U M R E T S I U L K

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

K A A I M A N E I L A N D E N

N R N N I F C I T A A T D T A

U T W T D E S T E K O L L T L

M L I T R L V U I L A K A I I

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

L Z S E V A A N H A L I N G E

V E R J O N G I N G S K U U R

Z R H L E S P E C I M E N T E

U M A C H T S V E R L I E S N

I W I S S E L T S A G U I I A

N E K A W K A B A T G S E D P

I T A L I E E P L E P A K A P

G A A R K R O L L E O R T S A

ZENUWSTELSELZENUWSTELSEL

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

AAGJE
AANZET
ALERTHEID
ARENA
BRAAK
CERISE
DUIKPLANK
ERVARING
GATENKAAS
GOUDA
HELDEN
HOZEN
IMPERIALISME
KEGELKEGEL
KERKSTOELKERKSTOEL
KERNENERGIEKERNENERGIE
KEUZEKEUZE
KLAVERKLAVER
KWIEKKWIEK
LENIG
MAAGBLOEDINGMAAGBLOEDING
MACHO
MEDICUS
MOLENAARSKNECHTMOLENAARSKNECHT
NEUSHOORNNEUSHOORN
NOODBRUG
NOTIE
OEHOE
OERAL
OKAPI
ONDERWERPING
OUTCAST
PARADE
PASJE
PRAAG
PRESSIE
SKYBOX
SPREUK
TREINCONDUCTEUR

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
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

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

2 6
6 7 3 2

5 7 2 6
9 6 3 5

5 2

Sudoku

week 9, Mw. Verschuren, Nuenen.

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.

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

ERVAREN ARTS verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Uw specialist AD IVITS 
tel. 06-14697792, email: 
informatie@ivits.nl

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 135,-
200 cm hoog p.m. € 145,-

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL
17 maart  MEGAVLOOI-
ENMARKT Tennishal de 
Heiberg, Heerseweg 49 
Veldhoven. Entree € 2,- 
9.00-16.00 uur. Bomvol !!! 
06-20299824.

Willem van Ravestijn
Nuenen 
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Vóór een prima programma
Tégen annexatie, 

óók na de verkiezingen!

TE KOOP GEVRAAGD: 
Fietsen en snorfietsen/
opknapfietsen. Tel. 06-
46 83 01 17.

ICT-ER MET DE VUT 
helpt graag met uw: Wifi; 
computer versnellen / op-
schonen; Windows 7/8/10, 
Ipad-, e-mail-, virusscan- 
installatie. 040-2952567 / 
06-23854915.

STICHTING LEVGROEP 
NUENEN AFD. VLUCHTE-
LINGENWERK zoekt vrijwil-
ligers  om vluchtelingen te 
begeleiden en hun de weg te 
wijzen binnen de Nuenense 
samenleving. Voor meer in-
formatie: De LEVgroep. Berg 
22c. Tel. 040-2831675. ma. 
t/m do. van 9.00-16.00 uur 
en vrij. van 9.00-12.30 uur.

PEDICURE: ALTA GRACE 
voor diabetes en reuma! 
LEKKER MAKKELIJK IK KOM 
AAN HUIS. Tel: 06-50571183.

TWEEDEHANDS SPEEL-
GOED EN KINDERKLE-
DINGBEURS 150 Kramen, 
17 maart: Dreef in Aarle-Rix-
tel en 24 maart: Bongerd in 
Breugel van 11.00-14.00 uur 
www.kinderkledingbeurs.
net

Zondag 17 maart SPIRITU-
ELE BEURS 11.00-17.00 
uur. 4 Gratis lezingen 1ste 
11.30 uur G. Jansen E.A, 
Den Tref, Alexanderhof 7 Ha-
pert. Entree € 5,- Kortings-
bon www.stichting-deva.nl

TE KOOP: Spaanplaten, 
12mm, afm. 65,5 x 97 cm. 
Afhalen € 1,00 per stuk. ± 50 
stuks. Tel. 06-51 37 32 72.

AANGEBODEN: MAN-
NELIJKE huishoudelijke 
hulp voor in en om het huis. 
Tel: 06-84508996.

AANGEBODEN: huis-
houdelijke hulp. Tel: 06-
14770165.

GRATIS AF TE HALEN: 
Pallets, Tel. 040-2831200.

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

M 06-41184188
info@jenladministratie.nl
www.jenladministratie.nl

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2017”

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

Gratis Proefdruk         Vóór 13:00 uur besteld dezelfde dag verzonden               Ophalen is ook mogelijk

HOGE BRAKE 66 NUENEN  |  TEL. 040-2913301  |  WWW.RISJAMO.NL

Dé gemakswinkel van het Winkelcentrum Kernkwartier.
Wij zijn op naar een nieuwe (m/v):

Collega verkoper
• Werkweek van 16/20 uur (ma t/m vrij)
• Beschikt over verkoop/advies kwaliteiten
• Ervaring in deze branch is een pro
• Nauwelijks werken op zaterdagen en geen koopavonden
• Werkt graag in een leuk team / is sociaal aangelegd

Ben jij degene die wij zoeken?
Stuur je reactie naar rien@risjamo.nl

Vincent v Goghplein 99
5671 DV Nuenen
040 - 284 03 33
info@neworiental.nl
www.neworiental.nl

OPENINGSTIJDEN
ma t/m vr : 16.00-21.30
za t/m zo : 13.00-22.00
feestdagen : 13.00-22.00

Chinees - 
Indisch 
specialiteiten 
restaurant

MAANDMENU MAART

voor 2 personen 1895

# MINI LOEMPIA’S (6 STUKS)

# KIP SATE (2 STUKS)

# FOE YONG HAI 
 (OMELET MET DIVERSE GROENTE)

# BABI PANGANG IN PIKANTE SAUS

# MAISKIPFILET IN KERRIESAUS

# LICHT GEPANEEDE VIS 
 MET ZOETZURE SAUS

Op dinsdag zijn we voortaan ook open!

Gestoomde Jasmijn rijst, nasi of bami naar keuze
Mihoen een toeslag van 2,-

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

Nuenen is het waard!  

Wij zijn blij dat er duidelijkheid is voor Nuenen 
en dat er geluisterd is naar de inwoners. 
ChristenUnie-SGP zet zich in voor een 
goed bestuur en een samenleving waarin 
we omzien naar elkaar. Met plannen om 
leefbaarheid te verbeteren en eenzaamheid 
tegen te gaan. Nuenen is het waard!

Stem 20 maart:kies een partij 
en stem 

op een vrouw

VROUWEN
KIESRECHT100

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op 

www.ronddelinde.nl 
donderdag digitaal op 
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Elke vrijdag ACTIVITEITENAGENDA

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Kerkberichten

Donderdag 21 maart
09.30 uur Casten en Streamen

Bibliotheek Dommeldal, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 21 maart
14.30 uur Cultuur Overdag - Guus Westdorp 

met ‘Ramses’. Van Goghkerkje Nuenen
20.00 Drijehornick lezing over ‘Duuk’ van 

Hardenbroek. De Dassenburcht

 23 maart t/m 31 maart
Boekenweek 2019

Zaterdag 23 maart
13.00 uur Andre van de Maatdag. 

We maken Gerwen schoon.
Verzamelen bij de Kiosk in Gerwen.

Aanmelden a.adonkersderks@gmail.com

Zondag 17 maart 
15.00 uur Lenny Kuhr ‘Het lied gaat door’

De Watermolen van Opwetten
Opwettenseweg 203

18 t/m 23 maart 
Collecte ReumaNederland

Maandag 18 maart
13.30 uur tot 15.30 uur Workshop Boetse-

ren voor volwassenen.
D’n Heuvel Gerwen

Woensdag 20 maart 
Verkiezingen Provinciale Staten

Verkiezingen voor het algemeen bestuur
van Waterschap De Dommel

Zaterdag 16 maart
13.00-18.00 uur Gerwen Nederwettenloop 

2019. Heerendonk 3 Nuenen
20.00 uur Top 2000

 ‘de Regenboog’ aan de Sportlaan in Nuenen

Zondag 17 maart
13.00 uur Kunst en Curiosa dag

Weverijmuseum Geldrop
14.00 uur Muziek. Dorpsboerderij Weverkes-

hof. Jhr. v. Berckellaan 5, Nuenen

Zondag 17 maart, 
14.00 uur Koffi econcert: Optreden van Fiabe

Den Heuvel Gerwen
14.30 uur Grandfi nale Archipel Muziekcon-

cours. Muziekgebouw Eindhoven

Zondag 17 maart
14.30 uur Holly Bolly Billy kindervoorstelling

Dorpshuis Lieshout
15.00 uur Benefi et concert Sing for the 

children. in café Ons dorp

Vrijdag 15 maart 
20.00 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen
Clublokaal RKSV Nuenen Pastoorsmast 14 

Nuenen

Vrijdag 15 en 29 maart
13.30 uur Senergiek historische lezingen: 

Adolf Eichmann
Trefpuntzaal van Het Klooster

Zaterdag 16 maart 
Vanaf 9.00 uur NL Doet: Speelklaar maken 

Speeltuin de Kievit. Kerkstraat, Nuenen

Zaterdag 16 maart
10.00-15.30 uur Open Dag St. Anna Zorg-

groep
St. Anna ziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop

t/m zaterdag 16 maart 
Collecteweek Amnesty International

t/m 17 maart
10.00-17.00 uur dinsdag t/m zondag 

Vincentre: Alle Nuenenaren gratis toegang

Donderdag 14 maart
09.30 uur WhatsApp. Bibliotheek Dommel-

dal, Jhr. Hugo van Berckellaan 18.
10.30 uur Cultuur Overdag - fi lm ‘Demain 

tout commence. Het Klooster

Vrijdag 15 maart
20.00 uur Kienavond carnavalsvereniging 

de Roapers
Dorpshuis Lieshout

  Afscheid nemen begint bij vasthouden wat je lief is. begint bij vasthouden wat je lief is.
V.l.n.r. Belinda Vermeltfoort-GruijtersV.l.n.r. Belinda Vermeltfoort-Gruijters
Thijs van den Biggelaar RU
Monique van Heesch-Toirkens RUMonique van Heesch-Toirkens RU
Wijnand Stuart RU
uitvaartverzorgers

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

In samenwerking met Yarden

T 0492 730 031  info@crematoriumtlaar.nl   www.crematoriumtlaar.nl

Een fijn gevoel: 
Tot het allerlaatst 
echt nabij zijn. Geopend

vanaf februari 2019

������������������

T 040 844 8630    info@degroofuitvaart.nl    www.degroofuitvaart.nl

Het afscheid
in vertrouwde 
handen.

Een fijne gedachte: 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 16 maart 18.30 uur: stiltevie-
ring, voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 17 maart 11.00 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker R.v. Eck.

Misintenties
Zaterdag 16 maart 18.30 uur: Mies de 
Groof - de Meester; Herman de Bree. 
Zondag 17 maart 11.00 uur: Tiny Mat-
thijsse - Lemmens; Leo en Tonnie Ver-
happen - Aarts;
overleden ouders Jan en Miet Dijstel-
bloem - Knoops; Noud van Rooij en 
Marie van Rooij - van de Kam; Karel 
Smits; Joost van der Graaf en Ineke Hil-
berink; Janus Moonen en Julia Moonen 
-Kwinten; Nard en Anna Rooijakkers; 
Harrij van der Velden; Ger Oomens; 
Kees Schuur en Corrie Schuur - Besters; 
Theodorus Kortstee; Bernardus Ramaa-
ker; Henri van Waesberghe

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 17 maart 11.00 uur: viering, 
motettenkoor, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Mintenties 
Geen.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 17 maart 09.30 uur: viering, 
motettenkoor, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker me-
vrouw R. van Eck. 

Misintenties
Piet Coolen; Hubertus Jansen en Alei-
da Jansen-Huurdeman; Martien van de 
Wetering en overleden ouders Ren-
ders-de Brouwer; Ouders Rooijakkers-
de Louw.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 17 maart zal ds. Marlies Schulz 
voorgaan in de tweede zondag in de 
40 dagen tijd, aanvang 10.00 uur.
U bent van harte welkom om deze 
dienst met ons mee te vieren!
De collecte is deze keer voor Binnen-
lands diaconaat.
 
Voor kinderen van de basisschool zal 
er kindernevendienst zijn, ook zij zul-
len elke week een stap richting Pasen 
gaan zetten.
De eerste stap is afgelopen zondag ge-
zet, met de poort van Jeruzalem.
Op dinsdag 12 maart is er om 10.30 
weer ‘Koffie met een krantje’.
Voor meer informatie: zie onze website 
en op Facebook
 
Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 14 maart. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten. 
Vrijdag 15 maart. 07.15 H. Mis, Quater-
temperdag in de vasten; 18.00 uur H. 
Kruisweg. 
Zaterdag 16 maart. 08.30 H. Mis, Qua-
tertemperdag in de Vasten. 10.00 uur 
Godsdienstlessen. 
Zondag 17 maart. Tweede zondag van 
de Vasten. 10.30 gezongen Hoogmis. 
Maandag 18 maart. 18.30 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Cyrillus, bisschop 
van Jeruzalem en kerkleraar. 
Dinsdag 19 maart. 18.30 uur gezongen 
H. Mis, H. Jozef echtgenoot van de H. 
Maagd en patroon van de Kerk; ge-
dachtenis van de Vasten. 

Woensdag 20 maart. 07.15 uur H. Mis 
van de Vasten. 
Donderdag 21 maart. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, gedachtenis H. Bene-
dictus, abt. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book en op YouTube. Wereldgebedsdag 2019

De viering die op 1 maart in de kapel in de Akkers heeft plaatsgevonden werd 
door een 25 tal mensen bezocht. Heel mooi is het dan, dat we daarvoor juist in 
deze intieme kapel bijeen mogen zijn. Ook dit keer weer met medewerking van 
veel vrouwen en een organist. Het thema: ‘Welkom bij God thuis’ was als een fees-
telijke thuiskomst. In verbondenheid met vele plaatsen op de wereld, is het nu 
achteraf ook heel bijzonder om te zien hoe het in andere landen vorm heeft ge-
kregen. Wie belangstellend is: stuur een mailtje naar d.kaper@onsnet.nu  dan 
krijgt u de link toegestuurd. 
Volgend jaar wordt de viering uitgewerkt door vrouwen in Zimbabwe.

Maand maart
Elke maandag:
14.00-16.00 uur Gezellig samen sjoelen Jo van Dijkhof.

Elke dinsdag:
13.00 uur Beweegroute in groepsverband Fysiotherapie Kwiek, Vincent van Goghstraat 139, 
Nuenen.
09.30-12.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick, 
Papenvoort 15A. 
13.30-15.30 uur Schilderen en tekenen onder begeleiding van ervaren lerares Jo van Dijkhof.

Elke woensdag:
19.30-21.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick, 
Papenvoort 15A.
13.30-16.30 uur Rikken en Jokeren, Jo van Dijkhof.

Elke vrijdag:
Eerste vrijdag van de maand 09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal, Watermolen van 
Opwetten Opwettenseweg 203, Nuenen.

Elke zaterdag: 
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Rondleidingen Salon Nune Ville, www.salonnuneville.nl
Berg 24.
 
Elke 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.

EHBO of reanimatie 
leren? Het kan  
in Nuenen! 
In het voorjaar verzorgt EHBO-vereniging 
Nuenen c.a. weer cursussen. Wilt u graag 
weten wat u kunt doen als uw kind, klein-
kind of buurkind zich bezeert? Ook juist 
in de gevallen waarbij een pleister en wat 
troost niet genoeg zijn? Op donderdag 11 
april gaat onze cursus ‘Eerste Hulp Bij On-
gelukken aan kinderen’ van start. In vier 
avonden wordt u opgeleid volgens de 
richtlijnen van het Oranje Kruis. Sluit u de 
cursus succesvol af, dan ontvangt u een 
landelijk erkend certificaat. Deze cursus is 
geschikt voor iedereen die regelmatig in 
contact komt met kinderen, zoals ouders, 
grootouders of professionals. Op woens-
dag 15 mei geven wij de cursus ‘Reanima-
tie en bediening AED’ voor iedereen. Leer 
deze vaardigheden in slechts één avond, 
met theorie maar vooral praktijk. U be-
heerst de reanimatietechniek en kunt 
met een gerust hart een AED van de muur 
halen én bedienen. U wordt opgeleid vol-
gens de richtlijnen van de Nederlandse 
Reanimatieraad. Sluit u de cursus succes-
vol af, dan ontvangt u een landelijk er-
kend certificaat. Voor degenen die al een 
certificaat hebben behaald, bieden wij 
herhalingslessen aan om dat geldig te 
houden. Eén avond is genoeg om weer 
helemaal bij te zijn! 
Voor ‘EHBO aan kinderen’ is de herhalings-
cursus  mogelijk op 20 en 21 maart, voor 
‘Reanimatie en bediening AED’ op 17 en 
23 april. Bovenstaande opleidingen wor-
den gegeven in dorpshuis De Koppelaar, 
Koppel 1 te Nederwetten. Prijzen: EHBO 
aan kinderen €100,-, Reanimatie en bedie-
ning AED €40,-, herhalinglessen €30,-. 
Cursussen worden mogelijk (voor een 
deel) vergoed door uw zorgverzekeraar. 
Wij adviseren u dit na te vragen. Wilt u 
meer informatie of inschrijven? Stuur een 
bericht naar: ehbo.nuenen@onsnet.nu of 
kijk op www.ehbonuenen.nl
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Altijd al een 
regenton gewild?
Woensdag 20 maart verkiezingen! 
En er valt wat te kiezen, twee verkie-
zingen op één dag:  wij kiezen zowel 
de leden van de Waterschappen als 
de leden van Provinciale Staten. 

Het Waterschap de Dommel waar u in 
woont, staat op dit moment voor grote 
uitdagingen. Hoe zorgen we aan de 
ene kant bij droogte voor voldoende 
water en tegelijkertijd hoe houden we 
droge voeten bij hevige hoosbuien. 
Samen met de gemeente Nuenen en 
met u werken wij hier hard aan. Ja, u 
leest het goed, wij hebben ook u no-
dig, want hoe minder tegels u in de 
tuin heeft, hoe meer water de grond in 
gaat. Dit om de teruglopende grond-
waterstand op te vangen. Een regen-
ton of een groen dakje op uw schuur 
helpt daarbij. Daarom geven wij tij-
dens deze campagne een regenton 
weg in Nuenen c.a. Als u een regenton 
wilt, kunt u mij appen of bellen, dan 
kom ik deze zo snel mogelijk brengen. 
Degene die zich het eerste meldt, 
krijgt de ton.

Het Waterschap de Dommel staat voor 
schoon en mooi water, werkt daarom 
hard aan de waterkwaliteit en om re-
creatie langs het water mogelijk te ma-
ken. Ook willen wij dat u er zeker van 
kunt zijn, dat water toegankelijk is om 
in te zwemmen en langs te verpozen.

Als PvdA staan wij voor een goed kwijt-
scheldingsbeleid en voor meer groen 
in de bebouwde omgeving. Graag ben 
ik de komende 4 jaar weer uw kandi-
daat, lijst 4 plek 4.
Aaltje Schouten-Saarloos, 
tel: 06-51935484.

Aaltje Schouten-Saarloos, Nuenense kan-
didaat Waterschapsverkiezingen

Nuenense 
Kandidaat P.S.  
voor GroenLinks: 
Nicole des Bouvrie  
“Politiek gaat over meer dan om de 
vier jaar verkiezingen organiseren,” 
aldus Nicole des Bouvrie (33), kandi-
daat voor GroenLinks voor de ko-
mende verkiezingen van de Provin-
ciale Staten op 20 maart 2019. De 
Nuenense deelt de frustratie over 
de gang van zaken rondom de nu 
gelukkig weggestemde fusie van 
Nuenen en Eindhoven.

“Hoe kan het zijn dat we mensen vra-
gen te vertrouwen in democratie door 
hen om de vier jaar te laten stemmen, 
en tegelijkertijd tegen de wens van in-
woners in te dreigen met een fusie, en 
het inzetten van regelingen die wor-
den misbruikt om een andere politieke 
agenda na te streven?”
Des Bouvrie staat nummer 11 op de 
provinciale lijst van GroenLinks, en 
hoopt dat kiezers na zullen denken 
niet enkel over de mening van de per-
soon op wie ze stemmen, maar juist 
over of die persoon over eigenschap-
pen beschikt die zo belangrijk zijn voor 
politiek leiderschap: zoals kunnen luis-
teren naar andere standpunten, eigen 
standpunten heroverwegen, het alge-
meen welzijn belangrijker vinden dan 
het eigen hachje.
Dat Des Bouvrie filosoof is van beroep 
is daarbij een belangrijke inspiratie-
bron. “Socrates zei al: ‘Het enige dat ik 
weet, is dat ik niets weet.’ Dat is belang-
rijk, zeker ook voor politici. Hoe meer 
meningen je zelf hebt, hoe moeilijker 
het is om samen te werken met andere 
mensen en de verschillende kanten 
van de werkelijkheid te kunnen zien. 
De wereld is niet zwart-wit, en juist het 
manoeuvreren en samenbrengen van 
alle kleurschakeringen is de taak van 
de politiek. En daarin heeft de Provin-
cie met betrekking tot de fusie Nue-
nen-Eindhoven flink verzaakt.” En dat is 
niet alleen om filosofische redenen 
een ernstige zaak.

Willem van Ravestijn 
kandidaat voor D66
De Nuenenaar Willem van Ravestijn (D66) heeft zich kandidaat gesteld voor 
de Provinciale Staten. Van Ravestijn was ooit oprichter, eerste voorzitter en 
eerste lijsttrekker van D66-Eibergen (Achterhoek). 

sis van vrijwilligheid. Dat kan bijvoor-
beeld door het houden van een refe-
rendum waarbij de opkomst minimaal 
51 % moet zijn en de uitslag van voor of 
tegen minstens twee-derde (66%). Dan 
heb je een serieuze basis. De kans dat 
Van Ravestijn in de Staten komt is klein, 
hij staat op de D66-lijst als nummer 23. 
Hij is vóór het D66-programma (een pri-
ma uitgebalanceerd programma dat 
recht doet aan een schoon milieu, de 
belangen van land en tuinbouw en de 
leefomgeving van alle burgers) maar hij 
is tégen annexaties onder dwang. Vol-
gens eigen zeggen: vóór de verkiezin-
gen, maar zeker ook daarna. Een stem 
op hem is een stem op Nuenen. 

 Na een lang en werkzaam leven binnen 
de ambtelijke wereld, gevolgd door 
een carrière als consultant, onderne-
mer en schrijver, heeft hij zich nu als 
kandidaat voor de Staten aangemeld. 
Van Ravestijn is een democraat in hart 
en nieren en moet niets hebben van to-
talitair of arrogant gedrag. Zo distanti-
eert hij zich van het standpunt van ge-
deputeerde Spierings (ook D66) die af-
gelopen jaar probeerde om Nuenen bij 
Eindhoven te voegen. Deze annexatie 
was Van Ravestijn een gruwel omdat de 
democratische principes, waarvoor 
D66 en hij al 50 jaar staan, met voeten 
getreden werden. Samenvoegen of sa-
mengaan van gemeenten moet op ba-

Waterschap:    
o zo belangrijk! 
Op 20 maart vinden naast de verkie-
zingen voor Provinciale Staten ook 
de Waterschapsverkiezingen plaats. 
Bij Waterschap De Dommel wordt de 
CDA-lijst aangevoerd door Els Stra-
vens uit Steensel (gemeente Eersel). 

Traditioneel zorgt De Dommel voor 
schoon, droog en veilig water maar de 
laatste jaren, na de wateroverlast van 
2016 en de droge zomer van 2018, is 
de rol van het Waterschap veranderd. 
Om ons klimaat kun je niet heen. Er is 
te weinig water of juist te veel. Dit zijn 
de uitdagingen waar we de komende 
jaren meer mee te maken krijgen en 
oplossingen voor moeten vinden. 

Deze organisatie is vertaald naar het 
CDA-programma. De komende jaren 
zal hittestress en het voorkomen van 
wateroverlast in steden dikwijls op de 
agenda staan. Bij het streven naar een 
oplossing moet je de natuurlijke kwali-
teiten van de omgeving kennen. Het 
CDA komt uit een traditie met agrari-
ers en kent de omgeving. In de Bra-
bantse steden kan maar een klein deel 
van het water opgevangen worden. 
Vooral op het platteland moet ruimte 
voor waterberging zijn. Onze agrari-
sche achterban heeft die ruimte en 
speelt een rol in het beschikbaar stel-
len van gronden voor waterberging, 
naast een rol in beheer en onderhoud 
van de buitenruimte. 

Vooral wat betreft het goed omgaan 
met de natuurlijke kwaliteiten van het 
gebied zijn we voorstander van een 
goede samenwerking. Ieder heeft ei-
gen taken maar is zich bewust van be-
langen en verantwoordelijkheden. Om 
tot verantwoorde oplossingen te ko-
men voor de vele uitdagingen waar we 
voor staan is samenwerking noodza-
kelijk; tussen stad en platteland, tus-
sen gemeenten, provincie en water-
schappen. Uiteraard ook tussen inwo-
ners, bedrijven en natuurbeheerders. 
Het CDA zal die samenwerking zo veel 
mogelijk bevorderen en de balans zoe-
ken tussen ecologie en economie bin-
nen verantwoorde financiële kaders. In 
die traditie hebben we afgelopen jaren 
gehandeld, dat willen we blijven doen. 

 STEM 20 MAART CDA - LIJST 2 

Nuenense kandidaten    
bij Waterschapsverkiezingen
Op 20 maart kunnen inwoners van Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Een-
eind hun stem uitbrengen bij twee verkiezingen, voor de Provinciale Staten 
van Noord-Brabant en voor het Waterschap de Dommel.

naren van grond (landbouw en na-
tuur), bedrijven en bewoners. Water is 
voor ons allemaal van belang. Daarom 
kan iedere burger stemmen over het 
waterschapsbestuur. De verkiezingen 
voor dit bestuur zijn op woensdag 20 
maart.‘Water Natuurlijk’ is de grootste 
waterschapspartij van Nederland en is 
opgericht door Natuurmonumenten, 
provinciale landschappen, Sportvisse-
rij Nederland, de provinciale milieufe-
deraties en enkele erfgoed- en recrea-
tiekoepels. De partij komt op voor de 
belangen van de inwoners en de na-
tuur, in het belang van een gezonde en 
klimaatrobuuste leefomgeving en uit 
respect voor onze (enige) aarde. ‘Water 
Natuurlijk’ is de meest groene water-
schapspartij, met hart voor blauw en 
verstand van zaken. Bij Waterschap de 
Dommel is ‘Water Natuurlijk’ op dit 
moment de grootste partij (6 zetels 
van de 30).

Waterschap De Dommel zorgt voor 
schoon, voldoende en veilig water in 
de leefomgeving: door het (grond)wa-
terpeil te beheren, rioolwater te zuive-
ren en te zorgen voor schoon water in 
beken, sloten en rivieren. Een water-
schap houdt zich niet bezig met drink-
water leveren (dat doet Brabant Water) 
of beheer van de vaarwegen (Rijkswa-
terstaat). 
Het belang van een goed beheer van 
waterstromen en -standen is de laatste 
jaren duidelijk zichtbaar geworden. 
2018 was een extreem droog jaar en 
de grondwaterstand is soms wel een 
meter lager dan normaal, met grote 
schade voor natuur en landbouw. 
Maar tegelijk komen er ook vaker ex-
treme buien voor die wateroverlast 
veroorzaken. 
Om de verschillende belangen goed af 
te wegen, heeft het waterschap een 
bestuur waar de verschillende belan-
genvertegenwoordigers zitting in 
hebben. Vertegenwoordigd zijn eige-

Willemijn van Werkum en Leonhard zijn kan-
didaten voor ‘Water Natuurlijk’ de Dommel

Leonhard Schrofer

kies een partij 
en stem 

op een vrouw

VROUWEN
KIESRECHT100

Op de lijst van Water Natuurlijk staan 
ook twee kandidaten uit de gemeente 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten: Wil-
lemijn van Werkum (plaats 16) en Le-
onhard Schrofer (plaats 38). Willemijn 
heeft veel bestuurlijke ervaring en is 8 
jaar gemeenteraadslid voor D66 ge-
weest in Nuenen c.a. : ”Ik wil me inzet-
ten voor een mooi en klimaatbesten-
dig Brabants Landschap, met kronke-
lende beken met een gezonde vis-
stand en natuurvriendelijke oevers 
voor planten en dieren. Extra aandacht 
wil ik geven aan het vergroten van het 
waterbewustzijn bij de burgers door 
het stimuleren van groene tuinen met 
weinig verharding,” geeft zij aan. “Wa-
ter Natuurlijk is voor mij de duurzame 
partij, die daarin wil investeren”. 

Leonhard is vele jaren actief geweest 
als districtshoofd bij Staatsbosbeheer 
en stadsecoloog bij de gemeente 
Eindhoven en is actief bij de natuur-
verenigingen IVN en KNNV. Hij heeft 
14 jaar in het bestuur van Waterschap 
de Dommel gezeten, 14 jaar namens 
de groene bestuurders van de Bra-
bantse Milieu Federatie voordat ‘Water 
Natuurlijk’ opgericht was. Hij ziet in 
Water Natuurlijk de partij die het beste 
voor de natuur zorgt “Onze natuur ver-
eist dringende actie. We moeten het 
water langer vasthouden en de ver-
droging tegengaan. Ik zie dat de na-
tuur in Nuenen en omgeving grote 
klappen heeft opgelopen. Daarom 
steun ik Water Natuurlijk”.

Voor meer info over Water Natuurlijk 
zie  www.waternatuurlijk.nl/de-dom-
mel en voor meer info over Waterschap 
de Dommel zie www.dommel.nl 

Belinda Vermeltfoort-Gruijters 
en Thijs van den Biggelaar RU
uitvaartverzorgers Eindhoven

  en Nuenen c.a. 

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

ADVERTORIAL

Wilt u na uw dood ook nog meehelpen 
 aan een betere toekomst?
Maar hoe dan? Als u niet over een nalatenschap beschikt, die u bijvoorbeeld 
kunt schenken aan een goed doel, lijkt dat praktisch onmogelijk. Maar niets is 
minder waar! Iedereen kan ook na de dood bijdragen aan een betere toekomst 
voor de volgende generaties.

Een laatste keuze met gevolgen op 
lange termijn
Dat heeft alles te maken met de keuze 
voor een duurzame uitvaart en materia-
len. Hierdoor is uw uitvaart veel minder  
belastend voor het milieu. Denk aan 
een duurzame kist, urn of lijkwade. 
Indien u kiest voor ‘eeuwige grafrust’ 
op een natuurbegraafplaats, werkt u 
ook na uw dood mee aan het behoud 
van een prachtig stuk natuur voor de 
komende generaties.

Duurzame uitvaart
Ook tijdens de uitvaart kunt u duur-
zame elementen toevoegen. Denk 
bijvoorbeeld aan zo min mogelijk kilo-
meters met een rouwstoet. En indien 
er wel vervoerd dient te worden, kies 
dan voor vervoersmiddelen die geen 
CO2 uitstoten zoals een fiets of kar. En 
wist u dat het tegenwoordig ook moge-
lijk is om een gerecyclede grafsteen te 
gebruiken? Verdere duurzame activi-
teiten zijn bijvoorbeeld een online aan-
kondiging om papier te besparen. Ook 
kunt u, zeker in de komende maanden,  
kiezen voor mooie veldboeketten in 
plaats van bloemen die uit de kassen 
komen. 
Op onze website https://vdstappen.nl/
greenleave vindt u nog meer voorbeelden.

Veel meer dan een druppel op een 
gloeiende plaat
We krijgen dagelijks nieuwe beelden 

te zien van een klimaatcrisis die zijn 
omvang niet kent. U denkt wellicht, kan 
ik nog verschil maken bij alle klimaat-
rampspoed van nu? Jazeker, dat kunt 
u, zowel bij leven als bij dood! Min-
der plastic, meer fietsen, meer lopen, 
minder vliegen; mogelijkheden te over 
om uw steentje bij te dragen. Samen 
kunnen we echt wat bijdragen. Het is 
niet voor niets dat de internationale 
dag van de duurzaamheid is afgeschaft 
vanuit de gezamenlijke overtuiging dat 
ELKE dag duurzaamheid belangrijk dient 
te zijn. 

Bijdragen aan een duurzamere wereld
In die overtuiging hebben wij ons enige  
tijd geleden aangesloten bij Stichting 
GreenLeave, die staat voor duurzaam-
heid en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) binnen de uitvaart-
branche. Hierdoor kunnen wij op een 
nog betere manier invulling geven aan 
een duurzaam afscheid en dragen we 
samen bij aan een duurzamere wereld. 
Wij helpen u graag met het vastleggen 
van uw laatste wensen om uw uitvaart   
zo duurzaam mogelijk te verzorgen.

 
 

Collecteweek 
ReumaNederland van start 
In de week van 18 tot en met 23 maart is de jaarlijkse collecteweek van Reu-
maNederland, voorheen het Reumafonds. Ook dit jaar weer zetten tiendui-
zenden vrijwilligers zich met hart en ziel in om door heel Nederland geld op 
te halen voor onderzoek naar reuma. Kunnen we ook op uw steun rekenen? 
Alle beetjes helpen om samen één groot bedrag op te halen tijdens deze col-
lecteweek! Of u nu zelf langs de deuren gaat of aan de deur geeft. 

de spieren en kapotte gewrichten die 
moeilijk bewegen. Met de opbrengst 
van de collecte helpt u mee aan het 
doel dat ReumaNederland nastreeft: 
een betere kwaliteit van leven voor 
mensen met reuma. Er is nog steeds we-
tenschappelijk onderzoek nodig om dit 
doel te bereiken. Ook geeft ReumaNe-
derland voorlichting en komt zij - rich-
ting politiek en zorg - op voor de belan-
gen van mensen met reuma. 

 Namens alle collectanten in Nuenen 
c.a. bij voorbaat hartelijk dank voor uw 
steun! 

Tikkie aan de deur 
Nieuw dit jaar is dat alle collectanten 
een QR-code op hun legitimatiebewijs 
hebben staan. Door deze code te scan-
nen met uw gsm kan desgewenst een-
voudig ook via Tikkie een donatie wor-
den gedaan. 
Geld voor reumaonderzoek is hard no-
dig. Meer dan twee miljoen Nederlan-
ders hebben reuma, waarbij artrose het 
meest voorkomt. Daarmee is reuma he-
laas de meest voorkomende chronische 
ziekte in Nederland. Reuma beperkt je  
thuis, op school, op het werk. Door ern-
stige pijn en vermoeidheid, beschadig-
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SPORT
Programma
VOETBAL
EMK
Vrijdag 15 maart 
Woenselse Boys 3 - EMK 2 (zaal) 19.15
Zaterdag 16 maart 
Nederwetten VE1 - EMK VE1  . . 16.30
SVG G3 - EMK G1G  . . . . . . . . . . . . 13.00
Zondag 17 maart 
EMK 1 - Nieuw Woensel 1  . . . . . 14.30
Nuenen 3 - EMK 2  . . . . . . . . . . . . 12.00
EMK 3 - LSV 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Pusphaira 3 - EMK 5  . . . . . . . . . . . 12.00
RKSV Heeze 6 - EMK 7  . . . . . . . . . 10.00

RKVV NEDERWETTEN
Vrijdag 15 maart
D. Dungen VR30+ - Ned. VR30+ 19.30
Zaterdag 16 maart
Nederwetten VE - EMK VE  . . . . . 16.30
Zondag 17 maart
Nederw. 2 - SV Unitas’59 13  . . . 10.00
Nederw. 3 - RKSV Heeze 9  . . . . . 11.00
Knegselse Boys 4 - Nederw. 4  . 09.45
Hapert VR1 - Nederwetten VR1 10.00
SBC VR1 - Nederwetten VR2   . . . 12.00

Voorlaatste wedstrijd prooi 
voor Gerry Dekkers Lieshout 
Door Antoon Hurkmans

Afgelopen vrijdag werd alweer de 20ste en de voorlaatste rik wedstrijd ge-
speeld bij de supportersclub RKSV Nuenen. Na een week van onderbreking 
voor het carnavals gebeuren werd afgelopen vrijdag de strijd voortgezet 
voor het afsluitend gedeelte van het rik seizoen 2018- 2019. In een meer dan 
goed bezette rik arena werd er weer volop strijd geleverd voor de overwin-
ning en het bleef tot het einde spannend.

Frits Roijakkers was deze week de ge-
lukkige winnaar van de hoofdprijs bij 
de loterij.

Uitslag rikken 8 maart
1 Gerry Dekkers  86 punten
2 Mia Marquenie  82 punten
3 Ted Warmerdam  77 punten
4 Annie de Louw   71 punten
5 Bennie de Louw   70 punten 
6 Riny Schepers  65 punten
7 Gerton van Leenders  61 punten
8 Harold van Bree  55 punten
9 Noud Leenders   54 punten
10 Fientje van Eijk  47 punten
11 Hennie van Os  47 punten

Vrijdag 15 maart is de finale avond van 
het rik seizoen 2018-2019 aanvang 
20.00 uur. Op deze avond wordt een 
ronde gespeeld voor het dagklasse-
ment (normaal 2 rondes) en de finale-
ronde voor het kampioenschap rikken 
2019 die gespeeld wordt over 20 par-
tijen en met extra prijzen. Gezien het 
aantal speelrondes, gaan wij op tijd 
beginnen. 
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 
Nuenen. Voor informatie kunt u bellen 
naar 06 10289797 of 06 52696828.

Spannend was het zeker wel deze 
voorlaatste wedstrijd van het rik sei-
zoen bij de supportersclub RKSV Nue-
nen. Net als de vorige wedstrijd was 
het Mia Marquenie die voor de pauze 
de leiding had genomen met 82 pun-
ten. Maar ook deze week zou het haar 
weer niet lukken, en wederom was het 
weer een deelnemer uit Lieshout Ger-
ry Dekkers die na de pauze met goed 
en degelijk spel en zonder al te veel ri-
sico de overwinning voor zich op eiste 
en voor de tweede maal dit seizoen 
met 86 punten als winnaar gehuldigd 
werd, voor Mia Marquenie die met 82 
punten van voor de pauze tweede 
werd voor Ted Warmerdam die met 
een goede score van 77 punten een 
mooie derde plaats wist te behalen.

Gerry Dekkers (l ) ontvangt de felicitaties 
van jurylid Geron van LeendersEerste editie Gulbergen Trail groot succes

Het aantal inschrijvingen was dit jaar 
een record: 301; daarvan hebben on-
geveer 275 de trail gelopen. De lo-
pers moesten daarbij allerlei elemen-
ten trotseren. Klimmen, dalen, zand, 
hindernissen en niet te vergeten de 
weersomstandigheden. Harde wind, 
striemende regen maakten het lopen 
niet eenvoudig. Het mocht velen niet 
deren dat de omstandigheden geleid 
had tot waarschuwing code ‘geel’. Eén 
en ander is zonder een noemens-
waardige blessure verlopen.

De organisatie kan terugzien op een 
succesvolle trail en mocht lovende 
kritieken ontvangen voor het prach-
tig uitgezette afwisselende parcours. 

De start van de Gulbergen Trial 

TV Wettenseind benoemt twee 
leden van uitzonderlijke verdienste
Tijdens de algemene ledenvergadering heeft TV Wettenseind (TVW) twee 
leden van uitzonderlijke verdienste benoemd. Peter van Aken en Joop Scho-
ling werden in het zonnetje gezet vanwege hun jarenlange inzet voor de 
tennisvereniging. 

vereniging maakte een groei door naar 
ruim 1000 leden. In de tussenliggende 
jaren heeft Joop bij diverse bestuursza-
ken ondersteund. Dit alles met hart 
voor de verenging. Van 2006 tot 2008 
heeft hij opnieuw het voorzitterschap 
op zich genomen en verdere moderni-
sering - waaronder de aanleg van led-
verlichting - van de vereniging voort-
gezet. Vervolgens heeft hij deze taak 
overgedragen aan Peter van Aken. 
Joop bleef aan als vicevoorzitter en 
was tevens verantwoordelijk voor 
sponsorzaken en projecten. Tot besluit 
was hij van 2015 tot 2018 penning-
meester. Dit was een lastig te vervullen 
functie, maar uiteindelijk heeft hij deze 
taak overgedragen aan Roland van Ber-
gen in november 2018. 

Peter van Aken is negen jaar voorzitter 
geweest en is in 2018 opgevolgd door 
Karin Joosten. In zijn periode als voor-
zitter heeft hij zich met name gericht 
op onderhoud van het paviljoen en 
het vereenvoudigen van de financiële 
administratie. Zo is in deze periode het 
terras bij het paviljoen vernieuwd en is 
het paviljoen volledig gemoderni-
seerd en uitgerust met een uitbouw. 
Verder is het park nu uitgerust met be-
veiligde toegang voor de leden en zijn 
veel zaken geautomatiseerd. Daar-
naast heeft Peter jarenlang de Nue-
nense kampioenschappen georgani-
seerd met een groep vrijwilligers. Peter 
is in totaal al elf jaar actief als vrijwilli-
ger en blijft op een aantal vlakken on-
dersteunen. 

Joop Scholing heeft een enorm lange 
staat van dienst in diverse rollen bij 
TVW. In 1988 is hij begonnen als be-
stuurslid voor de technische commis-
sie, om na twee jaar de rol als voorzitter 
op zich te nemen. Deze rol heeft hij 10 
jaar bekleed en in deze periode is het 
paviljoen uitgebreid en zijn verschil-
lende faciliteiten vernieuwd. In deze 
periode is er uitgebreid naar elf banen 
en is overgestapt van gravel naar 
kunstgras en zijn alle banen voorzien 
van verlichting, waardoor het mogelijk 
werd om het hele jaar te tennissen. De 

Peter van Aken (links) en Joop Scholing

Tennis Rikken

Zondag 17 maart

 OLAT winterseriewandeltocht
Deze laatste winterserie van het seizoen 2018 - 2019 belooft veel moois! We 
zijn vandaag in het buitengebied van Haaren, Vught en Esch. Natuur en ge-
schiedenis gaan hier hand in hand. We lopen over landgoederen, door 
buurtschappen, mooie lanen en bosgebieden, we komen in open agrarisch 
gebied met waterlopen. Kortom, een wandeldag met heel veel variatie.

08.00 uur starten. De ervaren wande-
laars kunnen wandelen op de 40, 30 of 
20 km. Voor degenen die minder wil-
len wandelen en voor families met kin-
deren kan men tot uiterlijk 12.30 uur 
ook starten op de 15 of 10 km. Men 
moet om 17.00 uur weer terug zijn op 
de startlocatie. Onderweg heeft OLAT 
3 wagen- en 2 caférustpost en inge-
richt. Er hangen pijlen en men krijgt 
een routebeschrijving mee, waardoor 
de routes eenvoudig zijn te wandelen. 
Kinderen t/m 12 jaar onder begelei-
ding genieten 50% korting op het in-
schrijfgeld. Uitgebreide informatie 
vindt u op www.olat.nl/winterserie 
waar vooraf ook de route middels GPS 
tracks zijn te verkrijgen. Verdere inlich-
tingen zijn te verkrijgen via e-mail: 
dagtochten@olat.nl. 

We beginnen de wandeling over het 
Broederspaadje, gaan via de Bocht-
steeg door het bos van het waterwin-
gebied en komen verderop bij buurt-
schap Noenes. Via een landelijk weg-
getje tussen de weilanden komen we 
bij het riviertje de Broekley. De langere 
afstanden komen door Jagershagen 
en Sparrendaal. We passeren de be-
graafplaats van de missionarissen van 
Scheut. De langste afstanden komen 
langs de IJzeren Man, Nationaal Monu-
ment Kamp Vught en de Fusillade-
plaats. Verderop dwars door het Kapel-
lebos. We wandelen langs de mooie 
waterplas, het Kraaiengat, bij buurt-
schap Bergenshuizen. Wandelen ge-
ruime tijd langs de oevers van de Es-
sche Stroom en bij het buurtschapje 
Ruiting volgt een prachtig klein na-
tuurgebiedje. Vlak voor het einde 
wacht ons nog een verrassing, de vij-
vers van de pastoor, gelegen achter de 
kerk en de pastorie. Nieuw ontwikkel-
de natuur, bijzonder om dit binnen de 
bebouwde kom aan te treffen! Deze 
tocht kan men ook 50 of 60 km wande-
len. De start daarvan is om 07.00 uur 
en men moet uiterlijk om 19.00 uur 
weer terug zijn. Zij maken een extra lus 
over Nemelaer en de Kampina.
Startlocatie is Gemeenschapshuis Den 
Domp, Kerkstraat 26, 5076 AW Haaren. 
Alle overige afstanden mogen vanaf 

Een vereniging groeit en blijft bestaan 
dankzij vrijwilligers. Karin Joosten, 
voorzitter van TV Wettenseind, zegt: 
“Wij zijn heel dankbaar dat we een 
groep trouwe vrijwilligers hebben bij 
TVW en zijn heel trots dat een aantal le-
den zich zo lang en met veel passie in-
zet voor ‘hun’ vereniging. Dat wilden we 
niet onopgemerkt voorbij laten gaan 
en daarom hebben we Joop en Peter 
tijdens de algemene ledenvergadering 
benoemd tot leden van uitzonderlijke 
verdienste. Een titel die hen zeker toe-
komt en die we hen van harte gunnen.”

Ondanks ‘beestenweer’ toch grote 
steun voor RKVV Nederwetten
Door Louis Staals

Na 18 minuten houdt de scheidsrechter het voor gezien. Ondanks striemen-
de regen en een stormachtige wind ondernamen een groot gedeelte van de 
Nederwetten supporters, toch de lange reis naar vv.de Rakt in Uden. 

Een lange rij op een beschutte plek van 
het sportpark, stond ingepakt en vol 
goede hoop het beginsignaal af te 

De trouwe supporters van Nederwetten 
moedigen hun vaandelteam aan door 
weer en wind.  Op de voorgrond: Tinus Ren-
ders, Piet van Genugten en in zijn jas ver-
stopt Bert de Vries

wachten. Bijna 15 minuten na de offi-
ciële aanvangstijd kwamen beide ploe-
gen het veld op, en Nederwetten nam 
gelijk het initiatief. Ruim een kwartier 
was Nederwetten de bovenliggende 
partij met enkele kleine kansjes. Maar 
in de 20e minuut van de wedstrijd riep 
de scheidsrechter van dienst de aan-
voerders en trainers van beide ploegen 
naar de middenstip om na enig overleg 
de wedstrijd alsnog te staken vanwege 
de extreem harde wind die normaal 
voetbal bijna onmogelijk maakte. Geen 
doelpunten dus 0-0 maar toch maar 
weer eens een blijk van de betrokken-
heid van de 12e man die zijn steun door 
dik en dun blijft geven aan het vaandel-
team van Nederwetten. Volgende week 
opnieuw een verre uitwedstrijd tegen 
WHV en dan gaan we weer voor de 3 
punten met z’n allen.

De gezamenlijke loopverenigingen LONU, LOGO en LGM organiseerden 
voor de 8e keer op de Gulbergen deze cross / trail. Voorheen werd alleen op 
de Gulbergen één tot vijf dezelfde rondjes gelopen; dit jaar een grotendeels 
nieuw parcours. Daarbij werd ook het bosgebied aan de overzijde van het 
Eindhovens kanaal betrokken.

Grote 
belangstelling  
voor foto-expositie
Het slechte weer van het afgelopen 
weekend heeft geen invloed gehad 
op het aantal bezoekers aan de ex-
positie van Fotogroep f/2, één van 
de vier fotoclubs van seniorenver-
eniging PVGE. Zowel op zaterdag als 
op zondag kwamen velen kijken 
naar de geëxposeerde foto’s in club-
gebouw ’t Kwetternest (naast sport-
hal De Hongerman). Ruim 270 be-
zoekers werden er geteld.

Van elk clublid waren er 3 foto’s met 
een vrij onderwerp opgehangen en 
daarnaast nog een themafoto. Zo was 
er een serie portretfoto’s en een ande-
re groep had zich toegelegd om ‘rom-
mel en afval’ in beeld te brengen.
De reacties van de bezoekers waren lo-
vend, zowel over de kwaliteit van de 
foto’s als over de tentoonstelling als 
geheel. Gelukkig waren er ook positief 
kritische opmerkingen. Daar kunnen 
de clubleden alleen maar van leren!  
Er werd de bezoekers gevraagd om de 
foto’s te beoordelen, maar dat bleek 
vaak erg moeilijk. ‘Er zijn zoveel mooie 
foto’s!’ en ‘Ik kan echt niet kiezen’.

Dat veel mensen naar deze expositie 
kwamen voor de foto’s was duidelijk, 
maar daarnaast was het ook een ont-
moetingsplek. Men kwam er blijkbaar 
veel bekenden tegen.

De volgende expositie van deze groep 
zal worden gehouden in het voorjaar 
van 2021.

Ontmoetings-bijeenkomst  
voor mensen met een stoma
Op dinsdag 19 maart is er van 14.00 tot 16.00 uur een bijeenkomst voor sto-
madragers, partners en belangstellenden. De bijeenkomst vindt plaats in 
inloophuis de Eik, Aalsterweg 285 B Eindhoven. De eerstvolgende bijeen-
komst in inloophuis De Cirkel, Evertsenstraat 19 in Helmond is op dinsdag 2 
april 2019 eveneens van 14.00 tot 16.00 uur.

Voor vragen over deze bijeenkomsten 
kunnen belangstellenden contact opne-
men met Ingrid Oostindiën, vrijwilligster, 
tel: 06-53581349 of Kees van Liempd, re-
giobestuurslid van de Nederlandse Sto-
mavereniging, tel: 040-2837904.

Meer weten over het werk van de Ne-
derlandse Stomavereniging? Kijk eens 
op de website. Onder nieuws en agen-
da zijn alle bijeenkomsten in alle re-
gio’s te vinden.
www.stomavereniging.nl



Locaties: 
Geldrop & 
Eindhoven

Locaties: 
Geldrop & 
Eindhoven ZATERDAG 16 MAART 2019

10:00 TOT 15:30 UUR

OPEN DAG

Bekijk en beleef onze topzorg met eigen ogen!

www.st-anna.nl/opendag

Kom
je ook?

Helicon MBO Helmond
 Scheepsboulevard 1, 5705 KZ Helmond

opendagen.helicon.nl

  Dier
  Outdoor en recreatie
  Food professional
  Voeding en welzijn
  Allround coördinator 

 instructeur buitensport

    woensdag 20 maart
18.30 - 20.30 uur

Info-avond

Het is mooi om te werken in mijn tuin ‘man’, daarom 
ben ik op zoek naar een geschikte kandidaat. Om voor 
de periode van april tot november met gedrevenheid en 
passie onze particuliere tuin op de Broekdijk 1 in Nuenen te 
onderhouden. Het gaat dan om 1 tot 2 dagen per week.
Ik zie je graag in onze tuin.

Reageren a.u.b. op: fons@fonslinders.nl

ik zoek een tuinman

fonslinders.nl

TUINMEESTERS

Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en/of donderdag

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers in:

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

NUENEN

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk! 
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl
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