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Goochem over 
Supermarkt PLUS

Welkom in 
onze vernieuwde 

winkel vanaf
woensdag 20 

januari

Jumbo, Son en Breugel, Nieuwstraat 75-77

            www.peppelhoeve.nl
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 TOT 50 %
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Neem het ijzige weer vooral niet met een korreltje zout. IJzel ligt op de loer. Ik strooi geen zout op elke slak, maar zoals het weer 
nu is, zo zout hebben we het nog nooit gegeten. Niet dat ik zout in de wond wil strooien, maar zo kun je als ijsmeester het zout 
in de pap niet verdienen. Toch, ijs en weder dienende, ligt er volgend jaar weer een ijsbaan. 
Of we dan ijsvrij hebben, het ijskoud is, een ijlbode een nieuwe ijskast komt brengen, de ijssalon open, de ijsberende ijsmeester 
bevroren, de ijsbergsla bedorven, een ijsbreker het kanaal ijsvrij moet maken, ijkpunt is dat we met zijn allen ijzingwekkende 
rondjes draaien op de ijzers, ijselijk gillen en de ijdeltuit in ons omhelzen. (Jan Burgers)

Zo zout hebben we het nog nooit gegeten

door Marleen Benschop
De verbouwing van de Zwaan heeft 
vertraging opgelopen door onder 
andere opgravingen van archeologi-
sche vondsten. Op zich niet zo erg, 
maar carnaval staat voor de deur. 
Carnaval valt dit jaar vroeg. Voor de 
receptie van Prins Pieter wordt uit-
geweken naar het Vestzaktheater. 

Voor de Zittingsavonden op 22, 23, 
29 en 30 januari en de Seniorenmid-
dag op 24 januari moet nog een an-
dere oplossing bedacht worden. 
Jasper van Zuuren, voorzitter van 
carnavalsvereniging De Krutjesra-
pers geeft aan dat het dit jaar anders 
dan anders zal gaan, maar dat er ze-
ker een creatieve oplossing bedacht 
zal worden. Bert-Jan Leermakers 
ziet ook niet veel problemen: “We 
gaan andere ruimtes van De Zwaan 
goed benutten. De Sleutelover-
dracht zal bijvoorbeeld dit jaar plaats 
vinden in het restaurant. 

Lees verder op pagina 7.

Zittingsavonden lopen geen gevaar

Opgravingen van archeologische vondsten bij De Zwaan leiden tot vertraging van de 
nieuwbouw. (Archieffoto: Wil Feijen).



Kerkdiensten St. Genoveva
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Dierenartsenpraktijk
‘t Harde Ven

Rob Peeters
kringdierenarts

Gorterstraat 8  Son en Breugel
Tel.: 0499-472805

Voor spoed bel:
0900-44 55555
ma/vrij vanaf 18.00 uur
za/zo gehele dag
www.dierenartsrobpeeters.nl

bezoek onze webshop          

Vrienden van Berkenstaete

Het leven van steeds meer ouderen speelt 
zich vooral af binnen de muren van Berken-
staete. De Vrienden van Berkenstaete heb-
ben zich ten doel gesteld met de bewoners 
en in overleg met de bewoners uitstapjes 
te organiseren om de dagelijkse sleur te 
doorbreken. 
www.vriendenvanberkenstaete.nl

Kerkdiensten St. Petrus’ Banden

Protestantse kerk

Weekmenu aanschuiftafel
Brasserie Thermae 

Speciaal voor senioren.

11 t/m 15 januari 2016:
Zalm met witte wijnsaus

of Rundersukade in eigen jus

18 t/m 22 januari 2016:
Vispotje uit de oven

of Stoofpotje uit de oven

Prijs  € 8.50. Maandag t/m 
vrijdag 16.00-17.45 uur. Kijk 
ook op www.thermaeson.nl

De deskundige opticien die tijd voor uw ogen neemt.
Eigen contactlensaanpassing.

 
Dommelstraat 11   Son en Breugel      tel. 0499-471091

www.cooijmansoptiek.nl    

zondag 17 januari
10.00 uur: dienst in Son & Breugel
Ds. C. Mondt

woensdag 13 januari
Geen Eucharistieviering.

zaterdag 16 januari
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Breugel.

zondag 17 januari
11.00 uur: Carnavalsviering m.m.v. 
De Bloaskaken  

intenties: Anneke Sanders, Tini Saris, 
Marion Meulenbroeks-van Rooij, Piet 
en Jo van Rooij-Rovers, Leo Toonders, 
Jan Swinkels, Bernard Peters, Ouders 
Kisters-Bindels.

maandag 18 januari
19.00 uur: Eucharistieviering.

woensdag 20 januari
Geen Eucharistieviering.

zaterdag 23 januari
Geen Eucharistieviering in Son of  
in Breugel.

Zolang pater Pushpa Raj afwezig 
is, is er geen Eucharistieviering op 
woensdagavond.

Pastor Bakermans, de Torengroep 
en de medewerkers van het Paro-
chiebureau danken iedereen die hen 
hun goede wensen hebben gestuurd 
bij gelegenheid van Kerstmis en 
Nieuwjaar en wensen ook hen alle 
goeds voor 2016.

In verband met afwezigheid van pa-
ter Pushpa vervallen voorlopig de 
doordeweekse vieringen in Breugel

zaterdag 16 januari
18.30 uur: Eucharistieviering.

Intenties: Drika Peters-Anthonissen, 
Riky van Rulo-Keijzers, Lies van 

Wanrooij-Maas, Mies en Fien Merks-
Kusters.

zondag 17 januari
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
Breugels kerkkoor. Kinderwoord-
dienst.

intentie: Nelly Vlemmix-Versantvoort, 
overleden ouders Verbruggen-Brugmans 

en dochter Doortje, Marinus en Piet 
Bosch, Mimi Siedenburg-van Hezik, 
Laura Swinkels-Swinkels, Nolda Bou-
dewijns-Vos, Martina Foolen-Jansen, 
Constant Sadée, Noud Stultiëns, Willy 
Scheepers, Corrie Sanders-Welte, Jans 
van der Wielen-Broks, Louis van der 
Schoot.
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Uitkeringsgerechtigden, minima, minima+, 
AOW-ers, WAO-ers, weduwen 
en bij-standsmoeders.  
secretariaat tel. (0499) 477314.
E-mail: clipsonenbreugel@hotmail.com

Cliëntenparticipatie, 
belangenbehartiging 
voor de minima

(zijstraat Sonseweg)

Mathijs van harte proficiat 
met je rijbewijs! 

Wij wensen je vele 
plezierige kilometers toe. 

 
 
 
 
 
 
 

Wil jij ook je rijbewijs 
halen? 

 
 

LEonS 
Autorijschool 

0499 840535 
06 15220631 

www.leonsautorijschool.nl 

Gemeente wil niet meebetalen aan verhogen vangnet golfballen bij Combigebouw
Sinds kort vliegen de golfballen 
de medewerkers van het Combi-
gebouw niet meer om de oren, 
maar een defi nitieve oplossing 
is nog niet in zicht. Golfclub Son 
wil de bestaande ballenvanger 
verhogen en verlengen, maar 
de gemeente is niet bereid een 
fi nanciële bijdrage hieraan te 
leveren. Van de tijdelijke oplos-
sing – de verplaatsing van de af-
slag van hole 5, waarna er geen 
ballen meer over het net zijn 
geslagen – een defi nitieve oplos-
sing maken is voor Golfclub 
Son geen optie, want dan heb je 
geen volwaardige 9-holes-golf-
baan meer. De kwestie komt op 
dinsdag 19 januari aan de orde 
in de commissie Burgerzaken. 

door Marleen Benschop
Golfclub Son is gehuisvest op het 
terrein van HTC, ingeklemd tus-
sen Sporthal De Landing, het derde 
kunstgrasveld van de hockeyers en 
het Combigebouw. 
De golfclub heeft destijds veel ruim-
te ingeleverd om de bouw van de 
sporthal en het Combigebouw mo-
gelijk te maken, omdat er toen nog 
zicht was op een nieuwe golfbaan 
ten westen van de A50. Dat plan 
ging niet door, dus moest de golf-
club zich blijvend behelpen met de 
speelruimte die er was. 

Maar dat had wel gevolgen, want 
sinds de ingebruikname van het 
Combigebouw in mei 2013 vlogen 
er geregeld golfballen over het net 
op de perceelgrens van het Combi-
gebouw, wat zorgde voor een onvei-
lige situatie voor de medewerkers en 
bezoekers van het Combigebouw 
(brandweerkazerne en gemeente-
werf) én schade aan het gebouw.  
Ruim anderhalf  jaar geleden legde 

de gemeente zelfs een schadeclaim 
van 50.000 euro neer bij Golfclub 
Son.  De golfclub was ‘not amused’, 
want zij zaten er toch het eerste, en 
het Combigebouw kwam later, en 

vliegen, ondanks een aantal maatre-
gelen die de golfclub had genomen. 
Het waren wel  minder ballen, circa 
tien per maand, maar de onveilige 
situatie bleef zo voortbestaan.

er dus geen bal meer over het net ge-
komen, maar de golfclub wil zo snel 
mogelijk weer een volledige baan tot 
haar beschikking hebben, en wil dus 
heel graag een hogere ballenvanger.

het verhogen moet betalen. Dat 
werd al duidelijk bij de begrotings-
behandeling in november, waar de 
VVD een amendement indiende 
om vanuit de overgebleven reserve 
voor de nieuwbouw van de brand-
weerkazerne/gemeentewerf 50.000 
euro beschikbaar te stellen voor 
het plaatsen van een netwerk op de 
perceelgrens. Burgemeester Hans 
Gaillard serveerde dat amendement 
gelijk af, om hiervoor genoemde re-
den.

Jan-Dirk van Arkel, de onlangs ge-
kozen nieuwe voorzitter van Golf-
club Son, baalt van de opstelling 
van het college: “Het is juist de ge-
meente die een gevaarlijke situatie 
heeft geschapen door op die loca-
tie het Combigebouw te realiseren, 
waar wij dus al ruim 25 jaar zitten. 
En het is natuurlijk van de dolle dat 
wij de verhoging van het net hele-
maal zelf  zouden moeten betalen.” 
Hij roemt het laagdrempelige karak-
ter van Golfclub Son waar zo’n 500 
veelal oudere inwoners lid van zijn: 
“Het algemeen belang is er wel de-
gelijk bij gebaat als de gemeente ook 
bijdraagt aan de faciliteiten, en zo de 
sportbeoefening stimuleert. Boven-
dien het geld is er, want het Com-
bigebouw heeft minder gekost dan 
begroot;  investeer die reserve dan in 
een goede erfafscheiding.”
Hij vindt de schatting van 50.000 
euro ook veel te hoog. Volgens een 
hem bevriende aannemer kan dat 
een stuk goedkoper. Jan-Dirk van 
Arkel (medeoprichter en oud-raads-
lid van Dorpsbelang): “Ik denk dat 
de gemeente de realiteit van de kos-
ten uit het oog heeft verloren.” 
 
Vooralsnog lijkt het erop dat het 
de gemeente allemaal geen bal kan 
schelen. 

‘Het is juist de gemeente die een gevaarlijke situatie 
heeft geschapen door op die locatie het Combigebouw 
te realiseren, waar wij dus al ruim 25 jaar zitten. En het is 
natuurlijk van de dolle dat wij de verhoging van het net 
helemaal zelf zouden moeten betalen.’
dan had de gemeente er toch voor 
moeten zorgen dat die ballenvanger 
hoog en breed genoeg zou zijn. 
Die schadekwestie lijkt nu te zijn op-
gelost, want de schade – inmiddels 
door een schade-expert vastgesteld 
op 29.000 euro – gaat door de ver-
zekeringsmaatschappij van Golf-
club Son vergoed worden. 
Maar die ballen bleven over het net 

In september vorig jaar is er weer 
overleg geweest tussen de gemeente 
en de golfclub. 
De golfclub wil de bestaande netten 
van 9 meter hoog tot 18 meter ver-
hogen en verlengen tot aan de hui-
dige afslag bij hole 5. Kosten 50.000 
euro, zegt althans de gemeente. 
Als noodmaatregel is toen de afslag 
van hole 5 verplaatst, en sindsdien is 

Het college vindt dat de veiligheid 
op en rond de golfbaan de verant-
woordelijkheid van de golfclub zelf  
is, en dat de club zelf  de kosten voor 

Maar die ballen bleven over het net vliegen, ondanks een aantal maatregelen die de golfclub had genomen.
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Activiteiten voor senioren

Op Vier

BEWEGINGSBANKEN

souplesse-conditie-ontspannen-gezellig

Bewegingscentrum Son & Breugel
Centrum voor onbelast bewegen

Asteroiïdelaan 2A Breugel
(Eigen vleugel, rechts, in De 

Bongerd)
Informatie: tel. 0499-496666

(ochtend en avond)
www.stichting-bsb.nl

Het HOi-Huis biedt een breed scala aan 
hobbyactiviteiten voor actieve senioren.
Daarnaast beschikt het HOi-Huis ook 
over een volledig ingerichte werkplaats 
voor hout- en metaalbewerking.
Heeft u interesse?
U bent van harte welkom op ma t/m do 
van 09.00 tot 16.00 uur.
Of kijk op onze website: www.hoihuis.nl.
Taylorstraat 1a, Son. Tel. 0499-465555. 

 Chronisch zieken 
 en gehandicapten 
Platform Son en Breugel

Dé belangenbehartiger voor chronisch 
zieken en mensen met beperkingen 
in Son en Breugel. Uw ervaringen met 
hulpmiddelen, toegankelijkheid en deeltaxi 
horen wij als CG-Platform graag.

Tel: 0499-479293 of e-mail: 
secretaris@cgplatformsonenbreugel.nl

Medicijnen tegen depressie helpen niet bij 
pubers en jonge volwassenen. Ze kunnen 
zelfs gevaarlijk zijn: het risico op suïcidale 
gedachten en suïcidaal gedrag neemt toe. 
De NRC van 12 december jl. besteedde 
hier twee hele pagina’s aan. Ook omdat 
hierover gepubliceerd werd in het gere-
nommeerde medische tijdschrift The BMJ 
(British Medical Journal)  van 17 septem-
ber  2015.  Overigens staat het ook in de 
Nederlandse richtlijn  voor de behandeling 
van depressie bij jongeren.  Toch worden 
die medicijnen in Nederland voorgeschre-
ven: jaarlijks aan 32.000 jonge mensen tus-
sen de 18 en 25 jaar en aan 8000 kinderen 
en jongeren onder de 18. 

door Harry Lieveld
Natuurlijk zijn niet alle sjaggerijnige , prik-
kelbare en wispelturige  pubers depressief.  
Ze zijn ‘gewoon’ vaak lastig.  Een echte 
depressie daarentegen belemmert het 
gewone functioneren praktisch totaal.  Het 
kind of de jong volwassene piekert veel 
, slaapt heel  veel of juist nauwelijks. Het 
kind kan zich niet meer concentreren, 
ook niet op een film, een computerspel 
of andere, voorheen  leuke dingen. Het 
heeft slechte cijfers op school en gaat 
er niet of nauwelijks meer naartoe. Het 
heeft nergens meer lol in, vindt nergens 
meer iets aan. Dus als het kind thuis en op 
school gedeprimeerd overkomt, maar wel 
lol heeft met leeftijdgenoten, dan is het de 
puberteit.

Om hoeveel  kinderen en jongeren gaat 
het nu? Van de volwassenen heeft  15 tot 
20% klachten van depressieve aard. Zij 
zeggen bijna altijd dat het voor hun 18de al 
begonnen is. Dan zou 15 tot 20 % van de 
kinderen en jongeren dus depressief zijn. In 
de VS gaat men er ook van uit dat dat zo 
is. Echter, in Nederland gaat men er toch 
vanuit dat ‘slechts’  7 tot 8 % van de kinde-

ren een of meerdere keren een depressieve 
periode doormaakt.  Maar het kan zo zijn 
dat we hier onderdiagnosticeren.
Beschermende factoren in de omgeving, 
omstandigheden die helpen tegen depres-
sie, zijn: goed functionerende ouders zonder 
depressie, geen ruzie, geen scheidingen, 
geen armoede, geen ziekte, voldoende rust 
en tijd. Factoren bij het kind die helpen 
tegen depressie zijn: intelligentie en talent 
voor iets, ergens heel goed in zijn.   

Er zijn ook situaties die het erger maken of 
zelfs een depressie kunnen uitlokken. Zoals 
verwaarloosd, mishandeld, misbruikt of ge-
pest worden.  Bij dit soort gruwelijkheden 
kunnen we ons dat ook goed voorstellen. 
Het aantal jongeren met depressie is stabiel. 
Echter de uitlokkende factoren veranderen 
de laatste jaren. Steeds meer  ouders den-
ken bijvoorbeeld dat hun kind hoogbegaafd 
is. We zien de laatste jaren steeds meer 
gymnasiumkinderen van 13, 14 jaar met een 

IQ van 100. Dat is een gemiddelde intelli-
gentie en geen intelligentie voor een VWO-
opleiding. Die kinderen studeren zich 
daardoor suf en halen toch geen goede 
cijfers. Ze krijgen dikwijls allerlei lichamelijke 
klachten, waar dan een depressie onder zit. 

Acupunctuur werkt duidelijk depressie- en 
angstverminderend. Enige jaren geleden 
publiceerden wetenschappers al een studie 
waaruit bleek dat acupunctuur de angst 
verminderde bij kinderen die een ope-
ratie ondergingen. Ook heeft een groep 
Amerikaanse anesthesisten aangetoond 
dat acupunctuur bij angstige kinderen een 
duidelijk meetbaar angstverminderend 
effect heeft. De onderzoekers vonden het 
effect in een gecontroleerde studie met 52 
kinderen tussen 8 en 17 jaar. 

In deze column schreef ik al eerder over de 
promotie van een Nederlandse psychologe 
in november 2015. Zij deed onderzoek 

naar de invloed van acupunctuur bij slape-
loosheid, depressie en schizofrenie. Acu-
punctuur gaf goede resultaten bij slapeloos-
heid en depressie. Bij schizofrenie waren 
de resultaten minder duidelijk. Overigens 
adviseert de World Health Organisation 
(WHO) acupunctuur bij meer dan 100 
aandoeningen, waaronder depressie, angst, 
slapeloosheid en schizofrenie. De WHO 
komt tot deze aanbevelingen op basis van 
moderne wetenschappelijke studies naar 
de effectiviteit van acupunctuur. 

Bij kinderen en jongeren gebruik ik bijna 
nooit naaldjes. Ook al zijn deze nog zo 
klein en pijnloos. Meestal zet ik dan laser-
acupunctuur en acupressuur in. Dat doe 
ik trouwens ook bij volwassenen, die de 
naaldjes eng vinden.
Bij acupressuur druk ik zachtjes op be-
paalde plekken van het (kinder)lichaam. 
Ook leer ik de ouders of verzorgers dat te 
doen. Zodat bv. iedere avond bij het naar 

Harry Lieveld

Medicijnen tegen depressie: gevaarlijk bij jonge depressieven

Harry Lieveld is arts voor 
acupunctuur, acupressuur en 
ortho-manuele technieken
www.acupunctuur-lieveld.nl
Vonderrijt 4 - 5673 BZ Nuenen
Tel: 040-2837612.

bed gaan, de acupunctuurpunten even 
kunnen worden aangedrukt. De meeste 
kinderen slapen dan als rozen… Heerlijk 
is dat! Ook leven ze al snel weer op: hun 
energiehuishouding komt in balans, hun 
stemming verbetert evenals hun concen-
tratie en leervermogen. De schoolresul-
taten verbeteren dikwijls aanzienlijk.  
Acupunctuur werkt bij kinderen en 
jongeren meestal veel sneller dan bij 
volwassenen. Vaak zijn slechts vijf tot zes 
behandelingen nodig om al een forse 
vooruitgang te boeken. Bij volwassenen 
is acupunctuur een prachtige onder-
steuning bij psycho-therapie. Deze slaat 
vaak veel beter en eerder aan als er ook 
acupunctuur gedaan wordt. Vaak worden 
anti-depressie medicijnen daardoor 
overbodig: gelukkig maar!

Koffie-ochtenden
De werkgroep Welzijn en Zorg van de SeniorenRaad organiseert wekelijks 
koffie-ochtenden voor alle senioren: elke woensdag van 10.00-12.00 uur in 
Braecklant in Son en elke vrijdag, eveneens van 10.00-12.00 uur, in De Boer-
derij in Breugel. De toegang is gratis. 

Dinsdag 12 t/m zondag 17 januari: SeniorenExpo, NH Conference Cen-
tre Koningshof, Locht 117 Veldhoven, 10.00-17.00 uur. 
Entree € 10,00 per persoon. Leden van ouderenbonden betalen € 6,00 op 
vertoon van hun ledenpas. Meer informatie op www.seniorenexpo.nl

Dinsdag 12 en 26 januari: Kienen, Atrium Berkenstaete, 
De Bontstraat 71 Son 19.30 uur. € 2,50 per kaart.

Woensdag 13 januari: Optreden van Muziek-duo Spelt. De beide heren 
zingen met eigen begeleiding leuke liederen in het Nederlands, maar ook in 
het Keltisch en Iers.  
Atrium Berkenstate 19.00 uur. Entree € 5,00 incl. koffie/thee.

Vrijdag 22 januari: Tijdens de wekelijkse koffie-ochtend voor senioren in 
De Boerderij zijn de sprekers Janine Spoor, Coördinator CMD en Marjan 
Bedet, vrijwillig cliëntondersteuner. Zij zullen uitleggen hoe cliëntondersteu-
ners mensen kunnen helpen die bij de Gemeente een voorziening aanvragen 
onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Meer informatie op 
de website van de SeniorenRaad: www.sonenbreugel-senioren.nl

Zaterdag 23 januari: Gebak-kerij; professionele workshop, zelf aan de slag 
met allerlei baktechnieken, Serre Berkenstaete 10.00 uur. 
Vóór 18 januari opgeven bij de infobalie.

Zondag 24 januari: Carnavalsmiddag voor senioren. 
Verdere gegevens volgen wanneer die bekend zijn gemaakt.

Woensdag 27 januari: Optreden seniorenkoor Zanglust uit Eindhoven 
met een gevarieerd programma van meezingers tot musical-liederen.  
Atrium Berkenstaete, 19.00 uur. Entree € 5,00 incl. koffie/thee.

Activiteiten ten behoeve van senioren kunt u voor vermelding in deze rubriek door-
geven aan: redactie@sonenbreugel-senioren.nl of: (0499) 473237.

Stichting Verjaardagsactie Breugel
Actie t.b.v. de Breugelse jeugd, opgericht 1955.

Door een achttal vrijwilligers werd in 2015 in Breugel

totaal  € 5432,78 opgehaald.

Dank aan alle gulle gevers en vrijwilligers.

De volgende verenigingen kregen in 2015 een uitkering.
Avanti, Breugels Festijn, Korfbalvereniging De corridor, Jeugdvereniging Zwijnsbergen, Kinder-
vakantiespelen, Scouting Mgr. Bekkersgroep, JC Oase, Oranjecomité, Voetbalvereniging SBC, 

Scarabee, Sport for Health, Sint Nicolaatcomité en een tennisvereniging. 

Jeugdverenigingen die ook in aanmerking willen komen voor een 
uitkering van de verjaardagsactie kunnen hiervoor telefonisch 

informatie inwinnen. Telefoon: 0499-47 25 40.



café/brasserie - restaurant  
terras - zalencentrum  

Markt 9  5691 AR  Son  
tel. 0499-471286  
fax 0499-477846  
www.zwaan-son.nl

De Zwaan Son

De Zwaan.....daar voel je je thuis

Café-Restaurant De Zwaan is voor
bekenden een heerlijke thuishaven.

Voor nieuwkomers is het vooral
een ontdekking. Op de eerste plaats

vanwege het interieur. 
Op de tweede plaats vanwege onze 

diverse menukaarten.

Laat u zich verrassen 
door onze uitgebreide 

Wildkaart.
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Donderdag in de Nieuwstraat 
en op de weekmarkt 
van 8.00 tot 18.00 uur.

Zaterdag op het Raadhuisplein 
van 08.00 tot 13.00 uur. 
tel. : 06-54231616

Volendammer vishandel Pelk
  
   
     

Onze Zalmsalade 
is vernieuwd!
Nu nog lekkerder.

www.body-careverbeek.nl
www.lagerugklachten.nl  

Leven zonder rugpijn? 
     Het kan echt!

Body-Care Verbeek • Meer dan fysiotherapie

            www.peppelhoeve.nl

  SALE 
 KORTING
 TOT 50 %

De oud-prinsen met vlnr staand: Mieske Merks, Toon Meulendijks, Lambert van der Aa, Henri Jansen en vooraan Leon Spierings. 
(Foto: Wil Feijen).

€ 3,95

Een oud mobieltje is al gauw een paar euro waard
Al vijftig teams hebben zich 
ingeschreven om mee te lopen 
tijdens de SamenLoop voor 
Hoop op 4 en 5 juni. Ieder team 
is druk bezig om ludieke acties 
te bedenken om geld op te halen 
voor het KWF. Een van deze 
teams bestaat uit de oud-prinsen 
van Krutjesgat, en ook zij heb-
ben een inzamelactie bedacht. 
Tijdens de zittingsavonden 
staan er grote dozen waar bezoe-
kers hun oude mobieltjes, toners 
en lege inktcartridges in kunnen 
gooien. Een win-win-situatie.
U bent uw rommel kwijt, u 
recyclet oud materiaal en uw 
oude mobiel, toner of  lege 
inktcartridge blijkt ook nog eens 
geld waard te zijn. Geld dat naar 
het goede doel gaat. 

door Ineke van Uden
Mieske Merks, Leon Spierings, 
Henri Jansen, Toon Meulendijks en 
Lambert van der Aa hebben de kop-
pen bij elkaar gestoken en zijn druk-
doende om een team met meer oud-
prinsen te formeren die meelopen 
tijdens de SamenLoop voor Hoop. 
Het idee om geld in te zamelen is in 
ieder geval al bedacht. 
Inwoners van Son en Breugel kun-
nen niet alleen tijdens de zittings-
avonden hun mobieltjes, toners en 
inktcartridges inleveren, maar ook 
zullen bij meerdere winkels en be-
drijven inleverdozen komen te staan 
De eerste inleverdoos staat al bij 
Cafetaria Spierings. 

Oude mobieltjes blijken best nog 
wel wat geld op te leveren. Zo is 
een oude Nokia minimaal drie euro 
waard. En de waarde van nieuwe 
modellen van andere merken kan 
zelfs oplopen tot tientallen euro’s. 
Lambert van der Aa: “Wie dus een 
mobieltje in de keukenla heeft lig-
gen, gooi het niet weg, maar lever 
deze in. 

Maar ook toners en lege inkt-
cartridges zijn welkom. Voor toners 
krijgen we al gauw een of twee euro 
en lege inktcartidges zijn tussen de 
tien eurocent en drie euro waard. 
Alle kleine beetjes helpen.”

Alleen hele mobiele telefoons met 
accu zijn geld waard. Ze hoeven het 
niet te doen, mits ze wel ‘oplichten’ 

en netwerkontvangst hebben. Toe-
stellen met waterschade, kapot lcd 
scherm of gebroken toestellen zijn 
niets meer waard. 

De oud-prinsen hebben zich voor-
genomen om jaarlijks een maat-
schappelijk doel te dienen. 
Voor 2016 is dat deelname aan Sa-
menLoop voor Hoop en geld in-

zamelen voor KWF: “Mocht de 
inzameling van mobieltjes, toners en 
inktcartridges goed lopen dan zou-
den we na de inzameling voor Sa-
menLoop voor Hoop wellicht ook 
andere projecten kunnen oppakken. 
Maar tot juni is de opbrengst van de 
mobieltjes, toners en inktcartridges 
voor KWF Kankerbestrijding.”

SamenLoop voor Hoop 
is een lokaal wandel-
evenement om geld in 
te zamelen voor KWF 
Kankerbestrijding. 
24 uur lang lopen team-
leden afwisselend op 
een parcours. Deze es-
tafette staat symbool 
voor de voortdurende 
strijd tegen kanker.
Op een SamenLoop 
staan we stil bij kanker 
én vieren we het leven.

FORUM
Het meest gelezen 
weekblad van 
Son en Breugel
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COMBIKAPPERS
STILL... GOIING 

FORUM Lees je voor je plezier.

Oplossing
Stuur de oplossing van de puzzel voorzien van uw 
naam, adres en telefoonnummer uiterlijk zaterdags na het 
verschijnen van Forum in naar Forum, 
Australiëlaan 16, 5691 JL  Son en Breugel.
Onder de goede inzendingen verloten wij een 
boodschappenpakket van PLUS Marcel en Jeannette Verhoeven.

De winnaar van week 1 is Agnes Abbema uit het Sallandpad. Proficiat!

Elke donderdagavond vanaf  20.15 
uur wordt er geschaakt in De Bon-
gerd. Kom eens kennismaken! Voor 
meer info: www.sv-sonenbreugel.nl.
 

Schaakpuzzel
niveau: gemiddeld

Het meest gelezen weekblad van Son en Breugel

Colofon

FORUM

Marleen Benschop 
tel. 0499-840655
marleenbenschop@gmail.com

Redactie 
Jan Burgers
tel. 0499-375654
janburgers@iae.nl

Tekeningen 
Sandor Paulus.
Uco Egmond

Ingezonden brieven
Ingezonden brieven zijn welkom. Hou het beknopt. Maximaal 250 woorden. 

Bezorging
Oplage 8.100 exemplaren. Forum wordt op dinsdag of  woensdag bezorgd 
door JDS Distributie Service op alle adressen in Son en Breugel, Ekkersrijt en 
Esp met uitzondering van de nee/nee gestickerde brievenbussen. 
Forum niet ontvangen? Mail naar janburgers@iae.nl of  bel: 0499-375654.
Losse nummers van Forum zijn verkrijgbaar bij Plus Supermarkt, Braecklant, 
boekhandel Traverse, Albert Heijn, het HOi-huis, de bibliotheek, het CMD, 
het gemeentehuis, De Bongerd, de Em-Té en de tankstations Schimmel 
(oost en west).

Verspreidingsgebied
Son en Breugel, Ekkersrijt en Esp

Fotografie 
Wil Feijen 

Vormgeving 
Jan Burgers
Ineke van Uden

Advertenties
mieke.van.boxtel@kpnmail.nl
tel. 06-10538040

www.petervantilburgfonds.nl

Vinklaan 2  5691 VJ Son en Breugel
telefoonnummer 0499-460010
e-mail: bthsonenbreugel@gmail.com FORUM léés 

die krant

Ineke van Uden
tel. 06-27963589
ineke.van.uden@gmail.com

www.vandelaar-installatiebedrijf.nl

opgave: : wit geeft mat in 2

Oplossing: 1.Te8+, Dxe8 2.Txe8#
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Nationale Saunadagen 
bij Thermae Son

Een dagje sauna is meer dan 
met “de billen bloot gaan”. 
Maak kennis met een bezoek 
aan de sauna tijdens de Natio-
nale Saunadagen van maandag 
11 januari t/m donderdag 14 
januari 2016 bij wellnessresort 
Thermae Son in Son en Breu-
gel. Vlakbij Eindhoven. 

Programma “Nationale 
Saunadagen”
Met een speciaal programma laat 
het resort gasten kennismaken met 
een dagje Thermen. Ze leggen de 
(nieuwe) saunagasten extra in de 
watten. Zo ontvangt iedere gast bij 
binnenkomst een mini-smoothie 
en krijgt de saunagast indien ge-
wenst een rondleiding met uitleg. 
De gehele week zijn er extra op-
gietsessies te beleven. Een opgiet-
sessie is een ritueel met heerlijke 
geuren en een wappersessie met 
de handdoek uitgevoerd door een 
saunameester in de saunacabine. 
En wat te denken van de unieke 
klankschalensessie in de sauna? 
Pure weldaad voor lichaam en 
geest. Boek een aantrekkelijk “De-
tox & Relax arrangement” om het 
lichaam te reinigen. 

Of profiteer deze week van 10% 
korting op een massage naar keuze. 
Thermae Son biedt maar liefst 22 
verschillende soorten massages aan. 
Van een klassieke ontspanningmas-
sage tot een Sabaaydi massage met 
kruidenstempels. Als de eerste erva-
ring aan de sauna goed is bevallen 
kan er ook nog een kennismaking 
5 badenkaart aangeschaft worden 
voor een speciaal tarief. Zodat de 
komende zes maanden de sauna-
gast geregeld deze ultieme ontspan-
ningservaring kan herhalen. 

Sauna-entree voor 2 nu € 30.00
Neem als saunaliefhebber een 
vriend of vriendin mee die graag 
kennis wil maken met de sauna. 
Deze gehele week kan iedereen 
gebruikmaken van de “Nationale 
Saunadagen
sauna-entree voor 2” voor slechts € 
30.00, u hoeft alleen vooraf te re-
serveren via info@thermaeson.nl 
Normaal betaalt u voor 2 personen 
€ 56.00 voor een saunabezoek. 

Thermae Son is gelegen aan de 
Thermaelaan 2 te Son en Breugel. 
Kijk voor meer info op 
www.thermaeson.nl 

KOOP DIRECT VAN FABRIKANTEN EN IMPORTEURS   LIVINGFORALL.NL

10-50% KORTING
100 WINKELS EN 

ALLE WOONTRENDS 
ONDER EEN DAK

BEKIJK OOK ONZE 
FOLDER ONLINE EN 

IN DE WINKEL
ZONDAG OPEN!

INDUSTRIELAAN 10  UDEN

Creatieve oplossingen bedenken voor Zittingsavonden en carnaval
Verbouwing De Zwaan pas eind maart klaar
De verbouwing van De Zwaan 
is naar verwachting pas eind 
maart afgerond. Het niet be-
schikbaar zijn van de zaal van 
De Zwaan betekent dat voor 
de Zittingsavonden en andere 
carnavalsactiviteiten naar een 
andere oplossing moet worden 
gezocht. Maar daar komen de 
creatieve Krutjesrapers wel uit.

door Marleen Benschop
‘Nieuwe zalen worden gebouwd. 
En er wordt wat afgesjouwd. In ja-
nuari moet alles klaar zijn. Anders 
is de Zwaan echt te klein’, schrijven 
Odette en Bert-Jan Leermakers in 
de carnavalskrant. 
Maar die zalen zijn dus nog niet 
klaar. Het strakke bouwschema 
werd onder andere in de war ge-
schopt door opgravingen van arche-
ologische vondsten. En dan hadden 
ze ook nog de pech dat carnaval 
vroeg valt dit jaar. 
Voor de receptie van prins Pieter 
kan komende zondag worden uit-
geweken naar het Vestzaktheater. 
Maar voor de Zittingsavonden (op 
22, 23, 29 en 30 januari, en de Se-
niorenmiddag op 24 januari) moet 
er een andere oplossing worden be-
dacht. De oude zaal van De Zwaan 
was als het ware een verlengstuk van 
de carnavalstent waar de optredende 
artiesten zich konden omkleden en 
laten schminken, en dat moet nu 
dus ergens anders. Jasper van Zuu-

ren, voorzitter van carnavalsvereni-
ging De Krutjesrapers: “Hoe we dat 
precies gaan doen weten we maan-
dag (red: 11 januari) pas als de tent 
komt en weten hoeveel ruimte er 
beschikbaar is. 
De oude zaal deed ook dienst als 
foyer voor de artiesten, en die foyer 
kan verplaatst worden naar het café-

gedeelte van De Zwaan. De ruimtes 
voor het omkleden en schminken 
worden of in de voortent gemaakt, 
en dan kijken we of die voortent wat 
groter of de garderoberuimte wat 
kleiner kan. Of we plaatsen twee of  
drie aparte containerunits. We gaan 
dat ter plekke oplossen. Het zal dit 
jaar dus anders gaan dan normaal, 

maar als we met zijn allen een klein 
beetje praktisch en creatief  kijken 
hoe we daar mee om kunnen gaan, 
dan komen we daar altijd uit.”
Bert-Jan leermakers ziet ook niet 
veel problemen. 
Een kwestie gewoon van andere 
ruimtes in De Zwaan goed benut-
ten. De Sleuteloverdracht bijvoor-

beeld zal dit jaar plaatsvinden in het 
restaurant.
 
Met de verkoop van de kaartjes 
(polsbandjes) voor de Zittingsavon-
den gaat het hard, beter dan het af-
gelopen jaar. De laatste avond was 
traditiegetrouw al snel uitverkocht, 
maar ook de tweede en derde avond 
zit al bijna helemaal vol. Alleen voor 
de eerste avond zijn nog kaartjes 
verkrijgbaar. Voor het eerst zullen er 
op die eerste Zittingsavond ook car-
navalsprinsen uit de nabije regio met 
hun gevolg acte de presence geven. 
Het wordt dus vast weer een ‘skôn 
fistje’.

Archieffoto

Voor de receptie van Prins Pieter 
wordt zondag 17 januari uitgeweken 
naar het Vestzaktheater.

Receptie Prins Pieter
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Lichtpuntjes door Yvonne Mulder

Yvonne Mulder woont sinds 1974 in 
Son en Breugel. Haar eerste boek, de 
verhalenbundel ‘Vrouwen van glas’, 
verscheen in 1985. Ze schreef verschil-
lende genres, vooral poëzie, in het 
Nederlands en het Engels.
En nu dus ook een column in Forum.
www.poetryvonne.nl

 Het spreekt boekdelen 
als hij buiten zijn boekje gaat.

In de tijd dat de wereld nog niet zo gecompliceerd 
in elkaar stak, circuleerde een simpele vraag onder 
scholieren: welke drie boeken neem je mee als je 
voor langere tijd op een onbewoond eiland zit?
De televisie laat ons zien dat er nauwelijks nog 
onbewoonde eilanden te vinden zijn. En vind 
je er dan toch een, dan springt de commercie er 
bovenop met een programma met bloteriken.

Goed, terug naar die drie boeken. Ik zou het wel 
weten.
Het boek HOOP staat bovenaan (uitgeverij 
Lannoo), ook omdat ik het van twee dierbare 
vrienden kreeg. Je zal er maar in je eentje zitten, 
op zo’n onbewoond eiland. Dan is hoop toch 
hetgene waaraan je je vastklampt?

Mijn tweede boek is een biografie, geschreven 
door Maaike Meijer over het boeiende leven van 
dichteres / psychiater Marie Vasalis. Een fascine-
rend en ontroerend boek dat het eigen tijdsbeeld 
ontstijgt. 

En dan mijn derde boek. Wat is een leven zonder 
fantasie? Zonder sprookjes? Pretparken zijn erop 
gebaseerd, zelfs in GTST was een verhaallijn 
waarin sprookjes een rol speelden. We worden 

niet groot zonder de spannende, enge, nagelbij-
tende en lieflijke sprookjes voor klein en groot. 
Dus die ouderwetse dikke pil van de gebroeders 
Andersen, met de wonderschone illustraties, mag 
niet ontbreken.

O jee, recent las ik een boek dat echt niet mag 
ontbreken. Het vierde boek dus.
Het is het dit jaar in de Kinderboekenweek be-
kroonde prachtig geïllustreerde en ontroerende 
jeugdboek ‘Doodgewoon’ van Bette Westera. 
Een jeugdboek ja, maar er zal geen oudere zijn 
die het met droge ogen zal kunnen lezen. 

Het is nogal sjouwen met die dikke boeken. We 
gaan met onze tijd mee, dus zetten we ze op 
onze iPad of iReader. Maar … is dat wel zo’n 

goed idee? Geen elektriciteit op zo’n eiland, 
tenzij we een zonnelader meenemen. Dus 
toch maar in de rugzak in plaats van de 
modernste communicatiemiddelen?

Wat zijn jouw favoriete boeken? Wat ligt er 
naast jouw bed? Welk sprookje kreeg je toen 
je klein was wel duizend keer voorgelezen? 
En welk sprookje las je zelf, met rode oortjes, 
diep weggedoken onder je dekbed, bij het 
licht van een zaklantaarn?

En nu wil je graag weten welk sprookje je 
mij iedere dag mag komen voorlezen?
Dat is van Jimmy de Chimpansee, dat ook 
het lievelingsverhaal is van een van mijn 
dochters.

Boekenkast van dichter Rutger Kopland.
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Studiebegeleiding 
- Ook voor leerlingen met 
  concentratieproblemen
  en/of leerstoornis.
- Bijles Rekenen/Ned/En/Du/Fr/
  Vereiste niveaus:
  Basis-V.O-.MBO-HBO.
- Bijles Inburgering en NT2.
- Ook in vakanties mogelijk
  helemaal of gedeeltelijk.
- Voorkeur op mijn adres.
Gerard Meurs
Breugel
06-51669220

Miranda Kampers is Henk Smit 
als voorzitter van de Onderne-
mersvereniging Son en Breugel 
(OVSB) opgevolgd. Miranda 
Kampers is in 2005 als onder-
nemer ‘M8 Communicatie’ 
gestart. In 2014 werd ze lid van 
de OVSB, rolde direct in een 
bestuursfunctie en heeft nu de 
voorzittershamer in handen. 
Wie denkt dat de leden van de 
OVSB alleen maar winkeliers 
zijn heeft het mis. Een groot 
deel van de tweehonderd leden 
van de OVSB bestaat uit kleine 
zelfstandigen, eigenaren van 
eenmanszaakjes en freelancers.

door Ineke van Uden 
In 1994 werd de OVSB opgericht 
met als primair doel om belangen 
van lokale ondernemers te behar-
tigen. Miranda Kampers: “Lokale 
ondernemers als winkelier in het 
centrum hebben weer hele andere 
belangen dan een bedrijf  op Ek-
kersrijt of iemand die vanuit huis 
een eenmanszaak runt. 
De winkeliers zijn natuurlijk de 
meest zichtbare groep ondernemers 
in het dorp. De OVSB vindt het ook 
belangrijk dat het centrum goed op 
de kaart staat. Het Centrumteam, 
onderdeel van de OVSB, trekt er 
hard aan om het centrum voor be-
zoekers aantrekkelijk te maken.” De 
kerstmuziek, een kerstwensboom 
en een etalagewedstrijd zijn daar 
voorbeelden van. 

Omliggende dorpen, Eindhoven en 
de mogelijkheid om via internet te 
winkelen zijn een bedreiging voor 
winkeliers. Miranda Kampers: “En 
ook een koopavond in je eigen dorp 

‘Als iets niet linksom geregeld kan worden, kun je het misschien rechtsom proberen’

Miranda Kampers, voorzitter OVSB. (Foto: Wil Feijen).

is een stuk minder interessant als je 
dat afzet tegen de vele koopzon-
dagen en steeds ruimere openings-
tijden van winkels in bijvoorbeeld 
Eindhoven. 
Dat vraagt creativiteit van winkeliers. 
Een kofferbaksale is een voorbeeld 
dat je origineel iets nieuws op de 
markt zet, bezoekers een sfeerbele-
ving geeft en daarmee dus klanten 
trekt. Ik zie bovenstaand dan ook 
niet als een bedreiging, maar als een 
kans om juist iets nieuws te ont-
plooien.”
Miranda Kampers kijkt in kansen: 
“Als ik soms ondernemers hoor 

klagen dat de gemeente niet mee 
werkt of dat een bepaalde instantie 
tegenwerkt, dan vraag ik altijd wat 
diegene er zelf  aan kan doen. Als 
iets niet linksom geregeld kan wor-
den, kun je het misschien rechtsom 
proberen. En als mensen aangeven 
dat de OVSB zo weinig doet, is stee-
vast mijn tegenvraag ‘Wat wil je dan 
dat de OVSB doet’.” 

De nieuwe voorzitter wil vooral ver-
bindingen leggen en netwerken ver-
sterken: “De banden die de OVSB 
met de OVE (Ondernemersvereni-
ging Ekkersrijt) heeft is waardevol. 

Maar ik wil ook contacten leggen 
met ondernemersverenigingen 
van dorpen en steden in de regio. 
Je moet als ondernemer buiten je 
dorpse grenzen durven kijken. Wie 
weet zijn er gezamenlijke activiteiten 
te organiseren waar een win-win-
situatie uit te halen valt.”
Miranda Kampers wil ondernemers 
ook motiveren om meer bij elkaar 
in de keuken te kijken. Zijn onder-
nemers niet argwanend om een 

mogelijke concurrent in hun winkel, 
bedrijf, kantoor rond te leiden? Mi-
randa Kampers: “De ondernemer 
bepaalt zelf  hoeveel hij wil delen 
met de ander. Je hoeft je succesfor-
mule niet prijs te geven, maar samen 
brainstormen over hoe je de crisis 
door komt of hoe je omgaat met 
klanten kan waardevol zijn. En als 
je elkaar kent en ook weet wat de 
ander voor klanten en wellicht voor 
jou als ondernemer kan betekenen, 
dan kan synergie ontstaan waar bei-
den wat aan hebben. Als je de ander 
kent, en ook zijn product of dienst, 
kun je ook mensen aan elkaar door-
verwijzen. Vaak is het zo dat als je 
iemand kent, je ook elkaar opdrach-
ten gunt. 
En wat is er mooier dan dat we zo-
veel mogelijk opdrachten aan elkaar 
gunnen in plaats van dat de opdracht 
buiten de grenzen van Son en Breu-
gel gezocht of gevonden wordt?

Tegen een kind wordt nog wel 
eens gezegd dat het rechtop 
moet gaan zitten omdat dat 
beter zou zijn. Als volwasse-
nen onder elkaar doen we dat 
niet zo snel meer. 

Toch valt er veel voor te zeggen 
om in ieder geval eens beter op 
de eigen lichaamshouding te let-
ten. Dan dienen zich echter met-
een een aantal vragen aan. Wat is 
dat nou een goede houding? Als 
ik niet op mijn houding let is dat 
dan slecht voor mijn rug of nek? 
Is een beetje rechtop proberen te 
zitten genoeg of moet ik de hele 
dag door op bijven letten? 

In de lezing gaat Rik Jonkers fy-

sio/manueeltherapeut van Fysi-
oSport Son in op deze vragen. 
Een stukje theorie over de li-
chaamshouding wordt aangevuld 
met een aantal praktische tips en 
oefeningen om zelf  thuis mee aan 
de slag te kunnen. 

Vrouwenvereniging Scala, Breugel 
organiseert deze lezing voor haar 
leden maar is ook toegankelijk 
voor andere geïnteresseerden uit 
ons dorp. Het wordt gehouden op 
donderdagavond 28 januari a.s. in 
‘de Bongerd’, Asteroidenlaan 2 A, 
aanvang 19.30 uur. Het bijwonen 
van deze lezing is voor iedereen 
gratis. Wel graag van te voren tele-
fonisch opgeven bij Marianne van 
der Putte, telefoon: 06-519 52 636.

Voorkomen van rugklachten
Lezing bij Vrouwenvereniging Scala

Like de Facebookpagina van 
Forum en win een kwart 

pagina advertentie voor ‘jouw’ club 
of vereniging.

Win een gratis 
advertentie

Bij 500 likes verloot weekblad Fo-
rum een kwart pagina advertentie. 

De winnaar mag een (sport)
vereniging aanwijzen die een gratis 

advertentie mag plaatsen en op deze 
manier zijn of haar club/vereniging 
de kans geeft om zich te promoten.

FORUM
Altijd actief.



MEDEDELINGEN EN BERICHTEN
Agenda komende periode

Datum Aanvang Onderwerp  Voor wie  Waar
18 januari 14.30 uur Vergadering Monumentencommissie  Openbaar  Raadzaal
19 januari (gewijzigd) 20.00 uur Commissievergadering burgerzaken  Openbaar  Raadzaal
27 januari 19.30 uur Alzheimer Café B.O.S.  Openbaar  ‘t Zand in Oirschot
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BEKENDMAKINGEN

Aangevraagde omgevingsvergunning
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
04 januari 2016 Science Park Eindhoven 5127, 5692 ED –  
  uitbreiden kantoorgebouw (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas 
vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de 
aanvragen liggen deze (concept)besluiten samen met de aanvraag ter 
inzage.  Als u vragen heeft over de hierboven vermelde aanvragen kunt 
u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van 
de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door de 
aanvrager ingetrokken op:
05 januari 2016 Wagenaarlaan 3, 5691 GP – plaatsen carport  
  (BOUWEN)

Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning 
kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden 
ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunningen 
verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn 
verzonden op:
06 januari 2016 Brouwerskampweg 5, 5691 PN – het op- 
  richten van een tijdelijke tweede 
  bedrijfswoning voor een periode van maximaal  
  10 jaar (BOUWEN)
07 januari 2016 Antoon van de Venstraat 12, 5691 CK – 
  uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking 
of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen 
liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam
Voor de agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op 
te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van 
de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.
Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook 
op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite 
www.sonenbreugel.nl.

Vaststelling bestemmingsplan 
“Buitengebied; De Kuilen ong.”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son 

en Breugel maakt bekend, dat de gemeenteraad op 17 december 2015 heeft 
vastgesteld het bestemmingsplan “Buitengebied; De Kuilen ong.” 
(NL.IMRO.0848.BP817BUITENGEBIED-VA01). 

Het bestemmingsplan “Buitengebied; De Kuilen ong.” heeft betrekking op de 
wijziging van de agrarische bestemming zonder bouwvlak naar een woonbestem-
ming, voor de realisatie van één vrijstaande woning via de ruimte-voor-ruimte 
regeling, op de locatie Kuilen ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Son 
sectie F nummer 58. 

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 14 januari 
2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan 
het Raadhuisplein 1 (tijdens de openingstijden). Het bestemmingsplan is ook te 
raadplegen via onze website www.sonenbreugel.nl of via 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden 
ingesteld door:
• diegenen die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan   
  bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht
• belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn 
  geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen
• een ieder tegen de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten
  opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, 
kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de 
Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak. 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroeps-
termijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist. 

Evenementenvergunningen

De burgemeester heeft vergunning verleend voor:
• De carnavalsoptocht op 7 februari, start 13:11 uur vanaf startpunt 
  Piet Heinlaan/ Evertsenlaan.
• De Krutjesgatse Oberrace op 8 februari op de openbare weg, 
  de Markt van 14:00 tot 17:00 uur.
• De optocht Boerenbruiloft op 9 februari, tussen 12.30 en 13.30 uur
  startpunt brug over de Dommel ter hoogte van de Veerstraat/ 
  Wilhelminalaan.

Tijdelijke verkeersmaatregelen carnaval

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat het voor 
een goed en veilig verloop van de carnavalsactiviteiten noodzakelijk is tijdelijke 

verkeersmaatregelen te treffen. Het betreft de volgende verkeersmaatre-
gelen behorend bij genoemde activiteit:

7 februari: carnavalsoptocht, aanvang 13.11 uur
Evertsenlaan, Piet Heinlaan (startpunt ter hoogte van huisnummer 
27), Sint Hubertuslaan,  Van den Elsenstraat, het Pieter Brueghelplein, 
Veerstraat,  Wilhelminalaan en het oostelijk gedeelte van de Nieuwstraat 
tot en met de aansluiting met het Raadhuisplein.
Ter informatie: bovengenoemde afsluiting in het centrum van Son bete-
kent dat de kruising Wilhelminalaan- Nieuwstraat- Boslaan- 
Hendrik Veenemanstraat gedurende genoemde tijdstippen afgesloten is 
voor het verkeer.
De afsluiting van bovengenoemde wegen is geldig op 7 februari 2016 van 
12.00 uur tot 16.00 uur.

8 februari: Krutjesgatse Oberrace, aanvang 14.00 uur
Het weggedeelte de Markt vanaf de aansluiting met de Nieuwstraat tot 
aan de aansluiting met de Dommelstraat mag voor het verkeer worden 
afgesloten. De afsluiting van bovengenoemd weggedeelte is geldig op 
8 februari 2016 van 12:00 uur tot 18:00 uur.

9 februari: boerenbruiloft, aanvang 13.00 uur
Samenkomst van “bruidsparen” op de Dommelbrug aan de Wilhelmina-
laan/ Veerstraat. De doorgaande route Wilhelminalaan - Veerstraat wordt 
ter hoogte van de brug over de Dommel afgesloten van 12:30 uur tot 
13.30 uur.

Parkeerverbod tijdens optocht
Voor een veilig en goed verloop van de optocht is het op 7 februari 
tussen 11.00 en 17.00 uur verboden te parkeren in:
• de parkeervakken gelegen aan het oostelijk gedeelte van de Nieuw-
   straat, vanaf het kruispunt met de Wilhelminalaan en de Markt 
• de parkeervakken aan de Wilhelminalaan vanaf de aansluiting met de
   Hendrik Veenemanstraat tot aan de aansluiting Willemstraat en 
   Emmastraat

Indien noodzakelijk worden geparkeerde voertuigen verwijderd op 
grond van de Wegsleepregeling Son en Breugel.

Drank- en horecavergunning 
feesttent Kerkplein

De burgemeester heeft vergunning verleend voor het verstrekken van 
alcoholhoudende dranken als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en 
Horecawet in de feesttent op het Kerkplein tijdens de vergunde 
carnavalsactiviteiten in de periode15 januari tot en met 9 februari 2016.

Tegen het besluit kunnen belanghebbende binnen zes weken na de 
verzending of bekendmaking (6 januari 2016) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA Son.

Vergadering Monumentencommisie vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda 
staan. U dient dit vóór de vergadering door te geven aan de (commissie)
griffier. De spreektijd is maximaal 5 minuten. 
Tip: u kunt uw verhaal op papier zetten en uitdelen.

Alzheimer Café B.O.S. januari 2016

Op woensdag 27 januari 2016 organiseert Alzheimer Café Best – Oirschot 
- Son en Breugel een avond met als thema:  ‘Zo lang mogelijk thuis blijven 
wonen met behulp van dagbesteding voor mensen met dementie’.
In de zorg voor een verwant met dementie, kan het voor de mantelzorger 
steeds moeilijker worden om in de thuissituatie de nodige zorg en opvang 
te geven. Maar opname in een verpleeghuis is nog een brug te ver. 
Dagbesteding kan dan uitkomst bieden.  Welke vormen van dagbesteding 
zijn er in de regio en wat moet je regelen om hiervan gebruik te kunnen 
maken? Hoe kan een dag eruit zien? 
Wie kan helpen om passende dagbesteding te organiseren?

Het Alzheimer Café B.O.S. in Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 
in Oirschot begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. De toegang en het 
eerste kopje koffie/thee bij binnenkomst zijn gratis. Na elke pauze van het 
Alzheimer Café bestaat de mogelijkheid vragen te stellen.

AFVALVERWERKING

Ophaalschema 18 januari t/m 22 januari 2016
Komende week wordt uw GFT en PMD opgehaald. 
De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! 
Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

Op maandag 18 januari 2016 om 14.30 uur is er een openbare 
vergadering van de Monumentencommissie. Deze vergadering 
vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis te Son.
De agenda van de vergadering is in te zien op de website van de 
gemeente.

Vergadering commissie burgerzaken

Op dinsdag 19 januari a.s., aanvang 20.00 uur, is er een openbare 
vergadering van de raadscommissie burgerzaken in het 
gemeentehuis, aanvang 20.00 uur. 

De agenda en bijbehorende stukken voor de vergadering zijn op 
onze website te bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder 
Bestuur & Organisatie, Raadsinformatiesysteem.
Daar vindt u bij de betreffende vergaderdatum de agenda en stuk-
ken voor de vergadering.

Spreekrecht
Tijdens de openbare vergaderingen van de raadscommissies en de 
raad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de 

De app. is er voor de computer, tablet én 
mobiele telefoon en geeft steeds actuele 
data voor het aan huis ophalen van rest-
afval, GFT, plastic en oud papier.
Kijk op onze website bij Afvalinzameling 
voor de kalender op uw postcode. 
Of download de app. in de Appstore.
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Belangrijke festiviteiten verdienen een professionele aanpak!
Wat is er mooier om na een 
trouwerij, een jubileumfeest, 
een optreden of  een evenement 
dat nog eens terug te kijken op 
beeldmateriaal? Iedereen heeft 
tegenwoordig zijn mobieltje om 
beelden als foto en video vast 
te leggen. Maar eenmalige be-
langrijke festiviteiten verdienen 
een professionele aanpak voor 
opname. Jack van Gerwen is in 
Son en Breugel een video/mul-
timediaproductie bedrijf  gestart, 
genaamd VIDSON. Naast de 
grotere opdrachten van bedrij-
ven, wil hij natuurlijk ook klaar 
staan voor de particulieren die 
een bruiloft, feest of  een rouw-
dienst vast willen leggen. Met 
veelzijdige apparatuur zou hij 
ook met meercamera registratie 
een evenement uit het dorp vast 
kunnen leggen. 

Jack van Gerwen heeft veertig jaar 
bij Philips gewerkt waarvan de laat-
ste 15 jaar als multimediaspecialist 
bij het opleidingscentrum: “Mijn 
specialisatie was vooral om produc-
tie van video trainingsmodules te 
maken om professionals in hun da-
gelijkse werk te ondersteunen.” 
Op een zo duidelijke mogelijke ma-
nier een boodschap op beeld vast-
leggen waarbij de kijker direct ziet 
wat het is en waarover het filmpje 
gaat. Een beeld zegt immers vaak 
meer dan duizend woorden. Ook 
heeft hij  workshops gegeven op het 
gebied van multimedia.

Een beeld zegt vaak meer dan duizend woorden

Zijn baan werd helaas wegbezuinigd. 
Hij ging niet bij de pakken neerzitten 
en niets doen. Daarvoor is deze ta-

Vanaf half  oktober is Jack van Ger-
wen zijn bedrijf  VIDSON actief. 
Met zijn ervaring en contacten zal 

gelegd. Maar VIDSON heeft ook 
mooie diensten waar de inwoners 
van Son en Breugel gebruik van 

lukkige omstandigheid dat ik zeer 
diverse en professionele apparatuur 
heb waardoor ik in een studio of op 
locatie kwaliteitsfilms kan maken. 

Feesten, optredens (bijvoorbeeld 
een musical op school of in een 
theater) of een bepaalde evenement 
kan ik op beeldmateriaal vastleggen. 
Na een persoonlijk gesprek waarin 
u uw wensen kenbaar maakt sta ik 
garant voor scripting, planning, op-
name, montage  en oplevering van 
de film in het gewenste formaat.”

Maar naast de particulieren, is Jack 
ook het juiste adres als u uw bedrijf  
of onderneming op een professio-
nele wijze letterlijk en figuurlijk in 
the picture wilt zetten. Met het vak-
manschap van hem kan hij uw be-
drijf  een meer professionele uitstra-
ling geven wat kan leiden tot meer 
bekendheid en meer verkoop. 

Wie meer wil weten kan de website 
www.vidson.nl bekijken. Dit geeft 
een goed beeld wat VIDSON voor 
u kan betekenen. 
Jack van Gerwen is mobiel te be-
reiken op 06-21966368 en via mail: 
info@vidson.nl

Advertorial

VIDSON heeft  mooie diensten waar de inwoners van 
Son en Breugel gebruik van kunnen maken.
lentvolle enthousiaste 58-jarige man 
veel te gepassioneerd om achter de 
camera te willen staan. 

hij zeker opdrachten krijgen in het 
bedrijfsleven. 
De eerste contacten hiervoor zijn al 

kunnen maken.

Jack van Gerwen: “Ik ben in de ge-

Jack van Gerwen is in Son en Breugel een video/multimediaproductie bedrijf  gestart, genaamd VIDSON. (foto: Wil Feijen).

TAPIJTCENTRUM BEST & EKKERSRIJT 
ZIJN ELKE ZONDAG GEOPEND!

BEKIJK OOK ONZE ANDERE ACTIES OP WWW.TAPIJTCENTRUM.NL

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel of kijk op www.tapijtcentrum.nl. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Tapijtcentrum Best
Hoofdstraat 53 (Centrum)

Tapijtcentrum Ekkersrijt
Ekkersrijt 4014 (tegenover Ikea) 

TOT WEL60%KORTING!*
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Van 27 januari tot en met zaterdag 
6 februari zijn weer de Nationale 
Voorleesdagen. In het hele land 
wordt het voorlezen aan kinderen 
die zelf  nog niet kunnen lezen, ge-
stimuleerd.

Bibliotheek  Dommeldal doet er 
ook alles aan om het voorlezen leuk 
te maken.  Met een uitgebreide col-
lectie eigentijdse voorleesboeken. 
Met heel veel voorleestips. 
En met het jaarlijkse voorleesontbijt 
in januari. Dit jaar is de bibliotheek 

in de maand januari ook op Zon-
hove te vinden. Op woensdag 27 
januari om de jonge bewoners voor 
te lezen. 

En op 3 februari is er twee keer een 
voorleesontbijt in de Bibliotheek 
voor alle Sonse en Breugelse kleu-
tertjes. Van 9.15u -10.00u en van 
10.15-11.00u serveert de bibliotheek 
krentenbolletjes, beschuitjes en een 
verhaal.

Natuurlijk lezen ze dan uit het pren-

tenboek van het jaar: We hebben er 
een geitje bij. 

Het boek gaat over het jongetje Mik, 
dat op zijn step naar de kinderboer-
derij gaat, om naar het pas geboren 
geitje te gaan kijken. Een prachtig 
lief  verhaaltje met schitterende pla-
ten, waarop veel te herkennen is 
voor peuters vanaf ca. 3 jaar.

En wat is er leuker dan daarna ook 
even op de boerderij van Zonhove 
naar de geitjes te gaan kijken?

Nationale voorleesdagen: de bieb leest voor 

Het Son en Breugelse carnaval heeft 
sinds 1982 een bijzondere carna-
valsviering. Tijdens de carnavalsvie-
ring staan jong en oud even stil bij 
de serieuzere zaken van het leven, 
voordat men zich in het feestgedruis 
stort. 
Zondag 17 januari is het weer zo-
ver. Dan zijn de leden van C.V. de 
Dommelsoppers en C.V. de Krut-
jesrapers om 11.00 uur aanwezig bij 
de carnavalsviering in de Sint Petrus’ 
Banden te Son. 
Pastor Bakermans is de voorganger 
van deze viering en hij wordt geassi-
steerd door Prins Pieter en Adjudant 
Arjen, Jeugdprins Timo en Jeugd-
prinses Lotte en Adjudant Calvin. 

Zij willen, samen met de pastor, stil-
staan bij de achterliggende gedachte 
van het carnaval met het thema ‘Eén 
vur allen, allen vur één’. De viering 
zal muzikaal worden omlijst door de 
Bloaskaken. Een echte Krutjesraper 
of Dommelsopper weet waar hij 

Carnavalsviering
of zij het carnaval het best kan be-
ginnen. Niet alleen voor de humor, 
maar ook voor de meer wezenlijke 
inhoud is deze carnavalsviering het 
ideale startpunt voor het carnaval in 
Krutjesgat.
Tot zondag 17 januari in de kerk!

Archieffoto viering 2015. Foto: Lianne van Asperdt.

Die puzzel was nog niet zo makkelijk 
De Grote Forum Kerstkwis die 
wij in de laatste week van het 
afgelopen jaar publiceerden, 
kende nogal wat lastige vragen, 
toch blijken heel veel lezers 
heel veel van Son en Breugel 
af  te weten. De kennis over 
Pieter Bruegel was zelfs opval-
lend goed. Politiek scoorde ook 
aardig maar het aantal goede 
antwoorden op de geschiedenis-
vragen viel een beetje tegen.

door Jan Burgers
Het antwoord op de vraag ‘Van 
welk Frans woord is het scheld-
woord ‘kokkere’ een verbastering?’ 
moest zijn ‘cochon’, varken in het 
Frans. Dat had niemand goed. 
Er zijn trouwens meer Franse woor-
den in omloop in Breugel. Een 
vork heet een ‘ferket’, afgeleid van 
het Franse fourket, een parelhoen 
wordt ‘pullepetaat’ genoemd’, naar 
het Franse poule pintade.
Sjef  den Uijl werd meerdere ma-
len getipt als initiator van het Bijna 
Thuis Huis. Sjef  den Uijl is wel 
voorzitter van het BTH, maar Ben 
Klasens van ZuidZorg was de ini-
tiatiefnemer om te komen tot de 
oprichting van het Bijna Thuis Huis. 
Diesel was het huisdier, een hond, 
dat vaak in het nieuws was afgelo-
pen jaar. Maar ook ‘Geit’ werd ge-
noemd.
Ook een lastige was de vraag aan 
welke straat het café van Pietje Rad 
stond. Dat was dus de Dommel-
straat. Dat het rolstoelpad op Zon-
hove vernoemd is naar John Carp 
werd door heel veel mensen goed 
beantwoord. 
En welke Breugelse ondernemers-
naam krijgt gratis reclame door de 
‘Scheiden, ja ik wil’ milieu-adverten-
tie?  Dat moet zijn Christel van den 
Boogaart van ‘Proper Jetje’ (Sexy 

setje wordt proper Jetje). 
En Joep Baartmans, waarnemend 
burgemeester in Son en Breugel ten 
tijde van de discussie oer de herinde-
ling van de regio/annexatie van Son 
en Breugel door Eindhoven, was 
vóór die herindeling en dit terwijl 
op alle fronten in het dorp juist té-
gen samenvoeging met Eindhoven 
werd geageerd. 

De puzzel werd zeer goed ontvan-
gen met als kanttekening dat ‘hij wel 
moeilijk’ was. En veel lezers hopen 
dat deze puzzel een jaarlijkse tradi-
tie wordt. Wat ons betreft is dat een 
goed idee. Hieronder staan de win-
naars met hun prijs en de bonusprijs. 
Allemaal van harte gefeliciteerd.
En dank aan de gulle ondernemers 
die de prijzen beschikbaar stelden.

Eerste prijs: 
Team Venema (91 punten)
Plus Marcel en Jeannette Verhoe-
ven: boodschappencheque t.w.v. 
50,-- euro.
Bonus: Café Het Raadhuis: 3 flessen 
goede wijn.

Tweede prijs: 
Esther Hendriks (78 punten)
Plus Marcel en Jeannette Verhoeven: 
goed gevulde boodschappentas.
Bonus: Afghaans restaurant Ariana: 
4 tegoedbonnen voor een afhaal-
pizza op de dinsdag/woensdag of  
donderdag.

Derde prijs: 
Agnes Kelder (69 punten)
Plus Marcel en Jeannette Verhoeven: 
goed gevulde boodschappentas.
Bonus: Le Soleil: bloemenbon t.w.v. 
15,--

Vierde prijs: 
Monique Merks (66 punten)

Thermae Son: twee Saunabonnen.
Bonus: Werotax: tegoedbon voor 
taxirit t.w.v. 15 euro.

Vijfde prijs: 
Dorine Renders (66 punten)
SonSport: 90 dagen onbeperkt 
sporten, lessen, koffie en thee, infra-
rood sauna.
Bonus: Scharrelslagerij Royackers: 
cheque t.w.v. 7,50.

Zesde prijs: 
Anouk Kuipers (63 punten)
La Jeunesse: gratis knipbeurt voor 
man of vrouw.

Zevende prijs: 
Sabine Poot (61 punten)
Le Soleil: bloemenbon t.w.v. 15,--.
Bonus: De Stoerderij: 3 x een prijs 
voor 2 bakkies ijs.

Achtste prijs: 
Kim van de Akker (60 punten)
Rutger van der Heyden: onder-
houdsbeurt/APK voor 1 computer 
t.w.v. 55 euro.

Negende prijs: 
H. Dekker (59 punten)
Houwens Vlaai: bon voor vlaai naar 
keuze.
Bonus: Bewegingsbanken Son en 
Breugel: 3 keer gratis trainen op de 
bewegingsbanken.

Tiende prijs: 
Familie Toirkens (51 punten)
Archipel/Berkenstaete: diner voor 
twee personen.

Troostprijs: 
Anita Merks: (49 punten)
Le Soleil: bloemenbon t.w.v. 15,--

De winnaars krijgen hun prijs/
tegoedbonnen thuis bezorgd.
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FORUM
Gratis Zoekertje plaatsen?

Dat kan op
www.weekbladforum.nl

Op dinsdag 8 maart en woensdag 9 maart organiseert het Vestzaktheater 
wederom een Ladies Night. De vorige keren was deze Ladies Night een 
groot succes. Vind je het leuk om deel te nemen als standhouder tijdens deze 
twee avonden dan kun je je daarvoor aanmelden. De organisatie verwacht 
van de standhouders dat ze beide avonden aanwezig zijn. Men dient een 
(kleine) attentie te leveren voor de vijftig Goodie Bags die verloot zullen 
worden (25 per avond) en een standhouder betaald een kleine bijdrage voor 
deelname. Dit bedrag is inclusief  PR. Er is plaats voor 25 standhouders.
Wil je je aanmelden of wil je meer informatie over deze Ladies Night, stuur 
dan vóór 30 januari aanstaande een mailtje naar mateussen@upcmail.nl.
In de week na 30 januari hoor je of je ingeloot bent of niet.

Ladies Night in Vestzaktheater

Beste meneer Hans Spooren,
 Wat jammer dat u een aantal zaken 
niet scherp op uw netvlies hebt.
Begrijpelijk wellicht, omdat u nog 
niet zolang meeloopt als aanvoerder 
van uw club Dorpsbelang.
Laat mij wat verheldering brengen.
(Helders is immers mijn naam).
 
Zoals uit vrij recentelijk verleden is 
gebleken, is Dorpsvisie nou juist de 
partij die verenigingen,
vrijwilligers en evenementen een 
zeer warm hart toedraagt( zie bijv.
het sporthalbeleid).
En daarbovenop willen wij helemaal 
niemand van onze inwoners in de 
kou laten staan.
 
De vertegenwoordigers van Dorps-
belang worden door ondergete-
kende zelden of nooit gespot bij de 
vele evenementen en verenigingen 
die ons dorp rijk is, (maar de beste 
stuurlui staan zoals altijd aan wal).
Dorpsvisie is nooit tegen het orga-
niseren van evenementen geweest 

maar wel tegen het zonder slag of  
stoot uitkopen van notoire klagers 
(notabene een ex raadslid van uw ei-
gen partij) voor vele tonnen boven 
de marktwaarde van hun huis.
Pas na deze actie werden er geluids-
maatregelen getroffen en het evene-
mentenbeleidsplan aangepast.
Dat vonden en vinden wij van 
Dorpsvisie onverantwoord omgaan 
met gemeenschapsgeld, zeker ge-
zien de grote en kostbare verande-
ringen op het sociale domein, maar 
helaas bleken wij daarin alleen te 
staan.
 
Destijds hebben wij de raad al ge-
vraagd of er ook zo gemakkelijk 
gedaan zou worden op het mo-
ment dat zou blijken dat we met een 
overschrijding van het budget voor 
de sociale voorzieningen te maken 
zouden krijgen.
En zie, onze wethouder heeft zelfs 
aan uw fractievoorzitter spijt moe-
ten betuigen over een budgetover-
schrijdingen van 70.000 EUR voor 

hulp bij de huishouding.
Dat hij hetzelfde bedrag bespaart 
heeft door het leerlingenvervoer 
anders te organiseren werd gemaks-
halve over het hoofd gezien, maar 
wie een stok wil vinden......
 
Ik denk dat een goed verstaander 
maar een half  woord nodig heeft 
maar u mag in uw handjes knijpen 
met een wethouder die geen enkele 
blaam treft( zie forum van 2 weken 
geleden) en een fractievoorzitter 
met zo’n grote expertise op sociaal 
gebied dat ik haar zou adviseren 
te solliciteren op een baan in Den 
Haag zodat verdere debacles op dit 
gebied voorkomen zullen worden.
 
Dorpsvisie staat voor het belang van 
elke inwoner en wil er voor zorgen 
dat niemand in de kou zal komen te 
staan, daarvoor maken wij soms an-
dere keuzes dan de andere partijen.
Aan de inwoners wie er nou eigen-
lijk de plank misslaat.

  Frits Helders, voorzitter Dorpsvisie

Verheldering

Kruijswijk Makelaardij

 Reactie op ‘Evenementen gered’

Toen ik het stuk gelezen had gingen mijn gedachten terug naar 1957. Ik 
fietste toen iedere week drie keer door Son om naar de vliegbasis te gaan. 
Het dorp had toen nog alles wat een dorp moet hebben: cafés met een ve-
randa een klinkerweg en mooie huizen.
Maar toen ik mijn huis bouwde in de Stokroosstraat in 1964 was de Ge-
meente al bezig het dorp te slopen.
De gemeenteraad van toen vond dat er een grote brede weg aangelegd 
moest worden met de simpele gedachten dat er misschien wel iemand uit 
Sint Oedenrode of Veghel in Son boodschappen zou doen.
Jaren hebben we files in het dorp gehad en het is nooit meer het dorp ge-
worden wat het was. Zie de lelijke winkels in de Nieuwstraat. 
Maar dan als politieke partij een stuk te schrijven hoe goed die partij wel niet 
is, dat deed me terug denken aan Rwanda daar zie je een zilverrug gorilla zich 
op de borst slaan om indruk te maken.
De partij die zo doorgaat en hun belangen stellen boven het algemeen be-
lang dan vrees ik dat we weer de zelfde kant opgaan als in de jaren zestig, 
door het enige wat we hebben b.v. de kerk ook te slopen.
Nu heb ik nooit een hoge pet op gehad van de gemeenteraad en het schrij-
ven van een partij  die ons op dit moment bestuurt zal zeker niet bijdragen 
dat daar verandering in komt.                                                  Martien Leenders  

De natuur is in de war

De natuur mag dan wel in de war 
zijn, het levert mooie plaatjes op. 
Menig dorpsgenoot staat bij de 

Nieuwstraat even stil om een foto te 
maken van deze narcissen in bloei.
Zo ook onze fotograaf: Wil Feijen.

Uitstel Driebanden 
Kampioenschap 
De datum van het Driebanden 
Kampioenschap Son en Breugel 
is verschoven van 7 maart t/m 19 
maart naar: 18 april t/m 30 april  
i.v.m. de nieuwbouw/verbouwing 
van de zalen bij Café Restaurant De 
Zwaan. Meer informatie betreffen-
de de inschrijving volgt zo spoedig 
mogelijk, dus houdt de plaatselijke 
weekbladen en de website 
www.driebandensonenbreugel.nl in 
de gaten. 
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Dit is een serie waarin potretten worden geschetst van 
willekeurige mensen in Son en Breugel, die niets anders 

gemeen hebben met elkaar dan dat ze op huisnummer 10 wonen.
Frank van Mil woont op de  Thorbeckelaan. 

door Ineke van Uden

Denk eerst even na voor je iets zegt

GAS  VERWARMING SANITAIR
ZONNE-ENERGIE  WATER  DAKGOTEN

Zagerstraat 1 5694 AT Breugel     Tel: 0499-465292    Fax: 0499-465339
www.jorgvandersteen.nl

NEFIT dealer

“Als ik dan een verhaal mag vertel-
len in Forum, dan wil ik graag een 
maatschappelijk probleem aansnij-
den. Ik maak me druk over het feit 
dat er zoveel mensen zijn die ande-
ren in een bepaalde hoek duwen 
zonder dat ze iets weten van die 
mensen. 

Iedereen mag 
zeggen wat hij 
wil. Dat is een 
groot recht in 
Nederland. Maar 
de manier waar-
op mensen iets 
zeggen, roepen 
en schreeuwen, 
verbaast me 
enorm. 

Ik doel dan vooral op de tegen-
standers van de vluchtelingen. Let 
wel, ik snap heel goed dat mensen 
vraagtekens hebben bij bepaalde 
zaken. 
Als je in een dorp van vijftiendui-
zend inwoners ineens duizend 
vluchtelingen krijgt, snap ik best 
dat sommigen dat wel héél erg veel 
vinden. Iedereen mag zeggen wat 

hij wil. Dat is een groot recht in 
Nederland. Maar de manier waar-
op mensen iets zeggen, roepen en 
schreeuwen, verbaast me enorm. 
Neem nou die rel in Geldermalsen. 
Het gemak dat mensen roepen dat 
alle vluchtelingen criminelen en 
klootzakken zijn gaat toch veel te 
ver? Hoe kun je zoiets zeggen zon-
der dat je überhaupt deze mensen 
zelf  gesproken hebt?

Wat zou de oorzaak zijn? Angst? 
Bang voor het onbekende? 
Een grote groep Nederlanders zegt 
dat al die vluchtelingen onze hui-
zen en ons werk komen inpikken. 
En dat het allemaal alleen maar veel 
geld kost en dat wij het daardoor 
slechter krijgen. Kijk, dat mensen in 
Geldermalsen vraagtekens hebben 
over de hoeveelheid vluchtelingen 
snap ik wel. Maar dat ze zeggen  
‘Die moeten we hier niet’ gaat wel 
heel ver. Of iemand die zei dat hun 
vrouwen niet meer veilig zouden 
zijn omdat die vluchtelingen hen 
zouden verkrachten. 
Het is best triest dat mensen, zon-
der dat ze de vluchtelingen ken-
nen, hier al vanuit gaan. Dat grijpt 
me aan. Dat je het er niet mee eens 
bent, dat kan. Maar ga niet zo lopen 
rellen. Dat heeft niets meer te ma-
ken met de vluchtelingenproblema-
tiek. 
Je kunt het ergens niet mee eens zijn, 
maar dat geeft je niet het recht om 
anderen te bekogelen, een gemeen-

tehuis te bestormen, hekken omver 
te duwen en een beetje agressief  zit-
ten te doen. Ongelooflijk. 
Mensen moeten verder denken dan 
hun eigen wereldje. Die vluchtelin-
gen uit welk land dan ook, beslui-
ten om huis en haard achter te laten 
en hierheen komen. Niet omdat ze 
last hebben van zweetvoeten. Maar 
uit armoede, of omdat hun land in 
oorlog leeft. 
Stel dat ik met een koffertje en mijn 
drie kinderen het land moet ont-
vluchten en in een land aankom 
waar je uitgejoeld wordt en niet wel-
kom bent? 

Als iemand zich 
niet gedraagt, of 
je nou Nederlan-
der, Marokkaan 
of Syriër bent; 
afkomst maakt 
niet uit. Je hoort 
je te gedragen 
en anders staan 
daar consequen-
ties tegenover.

Nee, ik ben geen PVV stemmer. 
Iedereen mag zelf  weten waar hij 
op stemt. Maar dat Wilders laatst 
riep ‘Meer of minder Marokkanen’ 
overschrijdt een grens. Natuurlijk 
wist hij van te voren dat iedereen 
‘minder’ zou gaan roepen. 
En natuurlijk zijn er Marokkanen 
die zich niet gedragen. Maar er 
zijn ook heel veel Marokkanen die 
zich wél gedragen. En er zijn ook 
heel veel Nederlanders die zich 
niet gedragen. Als iemand zich niet 
gedraagt, of je nou Nederlander, 
Marokkaan of Syriër bent; afkomst 

maakt niet uit. Je hoort je te gedra-
gen en anders staan daar conse-
quenties tegenover. 
Dat mensen tegen vluchtelingen 
zijn heeft ook te maken met het feit 
dat veel mensen voelen dat het met 
de economie niet zo goed gaat. En 
ook persoonlijke zaken spelen mee. 
Stel dat je al acht jaar op een (huur)
huis zit te wachten en het duurt en 
duurt maar. Dan komt er een Sy-
rische vluchteling en die krijgt een 
huis aangeboden. Dat kan lastig te 
verkroppen zijn. Dat snap ik heel 
goed. 
Soms vragen mensen zich af  waar-
om die vluchtelingen meer rechten 
hebben dan sommige Nederlan-
ders. Het gevoel dat hij ‘jouw’ huis 
inpikt. Daar is een reden voor. Deze 
vluchteling heeft er ook niet voor 
gekozen om zijn land vrijwillig te 
verlaten. Blijf  in gesprek. Natuur-

lijk mag je zeggen wat je dwars zit. 
Maar luister naar elkaars argumen-
ten en probeer elkaar ergens te vin-
den.

Ik werk op het Voortgezet Onder-
wijs op een school waar ook veel 
buitenlandse jongeren zitten. We 
hebben ook een EOA klas. Dat is 
een klas met vluchtelingen wat staat 
voor Eerste Opvang Anderstaligen. 
Op school en in de klas merk ik 
door de jaren heen steeds meer een 
wij en zij cultuur. 
Groepen die tegenover elkaar staan. 
Nederlanders en buitenlanders, ge-
loven die botsen, leerlingen van de 
ene school tegenover leerlingen van 
een andere school. Ook daarin zie 
je een wij en zij cultuur. We moe-
ten niet in een strijd terecht komen 
waarin de één  vindt dat hij beter is 
dan de ander. Op school zien we 
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kwaliteit en se
rvice

Wieger Bouwservice, 
een vertrouwd adres
Wieger van Deursen
Vresselseweg 32
5491 PD Sint-Oedenrode
tel. 06-27073348  www.wbs-son.nl

groot en klein onderhoud

reparaties

nieuwbouw

aanbouw

verbouwingen

bouwcoördinatie

timmerwerken

dakkapellen

deuren/kozijnen

renovatie

De leukste cadeaus 
vind je in de Wereldwinkel

Wereldwinkel Son en Breugel Nieuwstraat 10A, Son
 www.sonenbreugel.wereldwinkels.nl
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Denk eerst even na voor je iets zegt

Frank van Mil. (Foto: Wil Feijen).

ook dat Arabieren en Joodse kinde-
ren tegenover elkaar staan. En wat 
er dan soms gezegd wordt over en 
weer…
Denk eerst even na voor je iets zegt. 
Zo hoor ik ook steeds dat die Syri-
ers niet arm zijn en allemaal met een 
mobieltje in Nederland zijn aange-
komen. 
Maar het wel of niet hebben van 
een mobieltje is toch niet de graad-
meter of je wel of niet in Neder-
land welkom bent? Misschien heb-
ben die Syriërs wel een mobieltje, 
maar geen veiligheidsgevoel. En 
dat mobieltje kunnen zij misschien 
tien keer beter gebruiken dan wij. 
Om toch nog even contact te heb-
ben met familie en vrienden die ze 
achter hebben moeten laten. Of  
naarstig op zoek zijn naar familie 
waarvan ze niet weten waar die zijn 
ondergebracht. Dat je dus je oor-

deel klaar hebt omdat een vluchte-
ling een mobieltje heeft, is wel heel 
kortzichtig. Ik kan me opwinden 
over het gemak waarmee mensen 
over anderen oordelen.

Zo kon ik me er ook over opwin-
den hoe dorpsgenoten over de 
klagers uit de Torenstraat spraken. 
Omdat het lastig is dat klagers een 
feestje tegenhouden is de drempel 
heel laag om van alles te roepen in 
de persoonlijke sfeer. Ik hoorde dat 
op Facebook de ergste verwensin-
gen richting deze mensen gingen. 
Dat vind ik dus niet kunnen. 
Natuurlijk snap ik best dat je als or-
ganisator of als bezoeker van een 
evenement er niet op zit te wachten 
dat dat feest ineens misschien niet 
door kan gaan. 
Maar een verhaal heeft altijd twee 
kanten. We zouden met z’n allen 

eens beter op kunnen letten hoe we 
ons uitten. Ongenoegen kenbaar 
maken en in gesprek gaan, daar is 
niets mis mee. 
Maar mensen de ergste verwen-
singen toewensen gaat echt te ver. 
Laatst was er een bekende Neder-
lander die op televisie zich positief  
had uitgelaten over de komst van 
vluchtelingen. Via Facebook kreeg 
hij de vreselijkste berichten toege-
zonden. 
Als je boos bent of je ongenoegen 
wilt uiten en je doet dat via Face-
book dan moet je je wel realiseren 
dat zo’n bericht zich razendsnel ver-
spreidt en dat je een bericht niet zo 
1,2,3 meer terug kunt halen. 

In die zin zie ik als leraar op het 
voortgezet Onderwijs ook dat kin-
deren moeten leren hoe ze met 
Instagram, Facebook en Whatsapp 
om dienen te gaan. Een mobieltje 
heeft heel veel voordelen. En dat is 
mooi. 
Maar een foto van een klasgenoot 
bewerken en via Instagram ver-
spreiden kan grote gevolgen heb-
ben. Dat ziet de jeugd niet altijd en 
daarbij is zeker ook niet altijd opzet 
in het spel.  Daarover moet je in ge-
sprek gaan met de jeugd. Maar als je 

dan kijkt naar de opmerkingen over 
de Torenstraat bewoners, dan heb-
ben we het vooral over volwassen 
mensen die een voorbeeld zouden 
moeten zijn voor de jeugd. 

mijn werk heb ik vrienden waar 
ik lol mee kan beleven. Dat is heel 
belangrijk voor mij. Ik speel toneel 
bij Vestzakkomedie. Dat doe ik nu 
zo’n drie jaar. Heerlijke ontspan-
ning. Als ik op de maandagavond 
aan het toneelspelen ben, vergeet ik 
even alles en zit ik in mijn rol die ik 
speel of ben aan het nadenken hoe 
je dat typetje het beste neer kunt 
zetten. Ook tennis ik in mijn vrije 
tijd. Ik win graag, maar niet ten kos-
te van alles. En zowel bij Vestzak-
komedie als bij de tennisvereniging 
vind ik het sociale aspect ook heel 
belangrijk. Dat pilsje in de kantine 
na een potje tennis is net zo belang-
rijk als op de baan staan. 
Ja, ik geniet van het leven. Ik hou 
van lekker eten en een lekker 
drankje. Met wat collega’s heb ik 
een kookclubje en dat wat we voor 
elkaar klaar maken smaakt altijd 
prima. Geen culinaire hoogstand-
jes, maar met aandacht bereid en 
het smaakt altijd goed. Maar ook 
hier is juist het samenzijn gezellig en 
belangrijk. 
Samenzijn, samenleven. Als we alle-
maal wat toleranter zijn naar elkaar 
en respect hebben voor elkaars ach-
tergrond en leefwijze, dan komen 
we een heel eind.”

Als ik op de 
maandagavond 
aan het toneel-
spelen ben, ver-
geet ik even alles 
en zit ik in mijn 
rol die ik speel 
of ben aan het 
nadenken hoe je 
dat typetje het 
beste neer kunt 
zetten.

Het klinkt misschien allemaal wat 
zwaar, maar ik ben zeker geen pie-
keraar. Ik geniet van het leven. Het 
leven is leuk. Ik heb een fijne baan 
als leraar en coördinator. Naast 
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Doorbraak voor Sonse schrijfster PC Sahgard?
Met haar in maart 2015 verschenen 
debuut- jeugdroman “Sporen in de 
Sneeuw”, lijkt Sylvia PC Sahgard meteen 
in de roos te hebben geschoten. Ter-
wijl zij op dit moment de laatste hand 
legt aan haar tweede boek, kwamen de 
waarderingen voor haar eerste boek in de 
laatste weken van 2015 plotseling van alle 
kanten over haar heen.

Zo werd ze gewezen op diverse bijzondere 
recensies op toonaangevende sites als ‘leesta-
fel.info’, en ‘Dizzie.nl’: ‘Verrassing, ondanks 
de naam van de schrijver’, ‘Het is een debuut 
dat smaakt naar meer, P.C. Sahgard (1962 
Amstenrade) is een schrijfster die we in de ga-
ten moeten houden’ en ‘Het boek heeft alles: 
spanning, humor en een moraal’. 

Sylvia Pagels heeft ook de tekeningen in het 
boek zelf  verzorgd. En dan is de recensie ‘In 
het boek staan verschillende tekeningen pas-
send bij de tekst. 
De tekeningen zijn een grappige aanvulling en 
maken het boek daardoor zonder twijfel nog 

leuker voor kinderen’, uiteraard ook op dat 
gebied een compliment. Sporen in de sneeuw 
is dan wel voor kinderen geschreven, maar er 
zitten duidelijk ook dingen in waar je op oude-
re leeftijd ook wat aan kunt hebben. Daarom 
zijn ook veel volwassenen zo lovend over het 
boek.

Het zijn wellicht dit soort recensies, die er toe 
hebben geleid dat ‘Sporen in de Sneeuw’ één 
van de vier boektoppers zal zijn in het school-

jaar 2016-2017. Boektoppers is een al sinds 
jaar en dag bekende uitgave voor het basison-
derwijs van wat genoemd wordt “de mooiste 
en leukste leesboeken”. 

Het is een hele eer bij de selectie van vier top-
pers te horen in de categorie groep 7/8.

De Nederlandse Kinderjury 
Een nog grotere erkenning en bijzondere eer 
is de nominatie voor de Prijs van de Neder-
landse Kinderjury, de zogenaamde Hotze de 
Roosprijs. De Gemeente Zaanstad, hoofdstad 
van de Nederlandse Kinderjury, reikt deze 
prijs elk jaar uit aan een kinderboekenschrijver 
die het jaar ervoor zijn of haar fantastische 
debuut heeft geschreven en laten publiceren. 
Hiermee bestaat de mogelijkheid dat P.C. 
Sahgard met Sporen in de Sneeuw in het rijtje 
komt van gerenommeerde schrijvers als Carry 
Slee, Paul van Loon, Annie M.G. Schmidt en 
J.K. Rowling. Sporen in de Sneeuw dingt mee 
in de categorie 10 – 12 jaar. 
Anders dan bij bijvoorbeeld de Gouden 
Griffel en aanverwante prijzen voor kinder-
literatuur, wordt de Prijs van de Nederlandse 
Kinderjury niet door een vakjury toegekend, 
maar door kinderen. Voor de prijs komt zo-
wel oorspronkelijk Nederlandstalig als in het 
Nederlands vertaald werk in aanmerking. De 
Nederlandse Kinderjury van het betreffende 
jaar beslist welke boeken uit het voorgaande 
jaar de beste zijn. 
De genomineerde boeken zijn te herkennen 
aan het Kinderjurylogo in het boek. In juni 
is de bekendmaking en prijsuitreiking aan de 
winnaar van de Prijs van de Nederlandse Kin-
derjury, vernoemd naar Hotze de Roos, schrij-
ver van de Kameleon boeken. Een spannende 
tijd. En de schrijfster Sylvia P.C. Sahgard zit 
niet stil. Ze heeft bijna haar tweede boek af. 
Liefhebbers moeten nog heel even geduld 
hebben. Maar dat de uitgever ook dit boek op 
de markt brengt is in ieder geval zeker. En dan 
maar hopen dat ook dát boek zo’n succes zal 
worden.

Sonse schrijfster Sylvia Pagels genomineerd voor de prijs van de Nederlandse Kinderjury voor de zogenaamde 
Hotze de Roosprijs.

TAPIJTCENTRUM BEST & EKKERSRIJT 
ZIJN ELKE ZONDAG GEOPEND!

BEKIJK OOK ONZE ANDERE ACTIES OP WWW.TAPIJTCENTRUM.NL

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel of kijk op www.tapijtcentrum.nl. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Tapijtcentrum Best
Hoofdstraat 53 (Centrum)

Tapijtcentrum Ekkersrijt
Ekkersrijt 4014 (tegenover Ikea) 

TOT WEL60%KORTING!*



FORUM Herinnering 12 januari 2016    17

Gerdie van Zon heeft een boek 
geschreven over haar gestorven 
dochter Mirthe. De titel houdt 
ze nog even voor zich. Pas als 
ze het boek in haar handen 
heeft - en zeker weet dat het op 
de markt komt - maakt ze de 
titel bekend. Haar boek is een 
heel persoonlijk boek. Mirthe, 
de dochter van Hans Sanders 
en Gerdie van Zon overleed op 
zesjarige leeftijd. In het boek 
beschrijft Gerdie van Zon veel 
herinneringen aan haar dochter. 
De uitgever was onder de indruk 
van haar script. Oneerbiedig 
noemen ze daar de vele boe-
ken die ouders schrijven naar 
aanleiding van de dood van hun 
kind ‘kankerboeken’. Maar de 
uitgever vond dat het boek van 
Gerdie van Zon er uit sprong. 
Het verhaal hoe je met rouw 
om kan gaan, zou nog wel eens 
naast een steun voor lotgenoten, 
ook voor deskundigen bruik-
baar kunnen zijn. 

door Ineke van Uden 
Toen Mirthe ernstig ziek was en 
onder behandeling stond van een 
neuroloog, tipte deze neuroloog 
Gerdie van Zon om vooral van alles 
op te schrijven. Maar deze moeder 
was ervan overtuigd dat ze alle her-
inneringen zelf  wel kon onthouden 
en dat ze geen behoefte had aan het 
schrijven van een boek. 
Maar drie jaar geleden begon het 

Het boek komt in februari uit. De maand dat Mirthe stierf. En dat maakt het extra bijzonder 
‘De dood moet je niet willen wegstoppen’

Het boek van Gerdie van Zon komt in februari op de markt. (foto Wil Feijen).

toch te kriebelen. 
Gerdie van Zon: “Ik begon herin-
neringen op te schrijven en lang-
zaamaan ontstond het idee om een 
boek te schrijven. 
Ik wilde geen boek met alleen maar 
een opsomming van allemaal el-
lende. Toen ik eenmaal aan het 
schrijven was en ook weer na jaren 
de kinderartsen en therapeuten van 

Mirthe sprak, kwamen alle herin-
neringen als vanzelf  naar boven. Ik 
ben ervan overtuigd dat Mirthe me 
daarbij heeft geholpen. Het gemak 
waarmee de woorden en zinnen op 
papier kwamen. 
Daar heeft Mirthe echt een aan-
deel in gehad. Ik zie sowieso in 
symbolen heel vaak onze dochter. 
Toen ik een foto wilde maken van 

een roodborstje als illustratie in het 
boek - omdat we een mooie herin-
nering hebben aan Mirthe met een 
roodborstje - ging er prompt op dat 
moment een roodborstje poseren in 
de tuin. 
En als ik wandel in de sneeuw voelt 
dat voor mij ook heel goed. Toen 
Myrthe overleed was het helemaal 
wit van de sneeuw. Ik word daar 

niet droevig van. Op die momenten 
weet ik dat Mirthe bij me is.”

Toen Mirthe tien jaar dood was 
wilde Gerdie van Zon niet dat alle 
mensen maar constant zouden zeg-
gen ‘Oh ja, het is alweer tien jaar 
geleden’. Gerdie van Zon: “We heb-
ben een herinneringsavond geor-
ganiseerd. Een avond waar we stil 
stonden bij Mirthe, waar foto’s te 
zien waren, waar liedjes te horen wa-
ren waar Mirthe zo van hield, waar 
de lievelingskleur paars van Mirthe 
centraal stond en waar we samen 
herinneringen aan elkaar vertelden.”
Gerdie van Zon zou voor anderen 
ook graag iets willen betekenen: “Ik 
merk dat ik mensen wat te bieden 
heb over hoe je met rouw om kunt 
gaan en hoe je over de dood kunt 
denken. De dood moet je niet willen 
wegstoppen, je moet het uiteindelijk 
accepteren. Als ik met mensen praat 
over de dood van hun dierbare, dan 
hoor ik vaak terug dat men daar veel 
aan heeft. Dat heeft me doen be-
sluiten om binnenkort de opleiding 
rouwbegeleider te gaan volgen. 
En als ik met mijn boek andere 
mensen kan helpen, zou dat een 
mooie meerwaarde zijn. Met het 
boek wil ik graag laten zien hoe bij-
zonder ons kind was. En als ande-
ren er steun uithalen, is dat zeker een 
toegevoegde waarde.” 
Het boek komt in februari uit. De 
maand dat Mirthe stierf. En dat 
maakt het extra bijzonder. 
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DE COMPLETE EIGENTIJDSE EN SFEERVOLLE WOONWINKEL!
UDEN
Industrielaan 17D

DEN BOSCH
Bossche woonboulevard

EINDHOVEN (SON)
Meubelplein Ekkersrijt

NIJMEGEN
Woonboulevard Novium

BREDA
XXL woonboulevard

HEERLEN 
Woonboulevard Plein 1

in vele kleuren
snel leverbaar!

1. Eetstoel Stilo & Coruna in stof Board, Gapp & Texas 79,-
2.  Woonprogramma Moritz in de kleur Wild Eiken Truffel: 
 Eettafel in diverse maten leverbaar. B100xL200cm 199,-  
 Dressoir H87xB250xD45cm 399,-

GEOPEND!
ZONDAG! 12.00 - 17.00 UUR

7 DAGEN  

1.  Hoekbank Brooklyn in stof Inari. H83xB274xD196cm elders 699,- voor 799,- Hocker Brooklyn in stof Inari. H75xL75cm elders 199,- voor 
179,-

2. Barkast Cavallo in de kleur Camargue Pine. H174xB142xD44cm van 599,- voor 499,-
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Relaxfauteuil & Voetenbank Vernante in lederlook en chromen 5-teens voet. H105xB73xD76cm van 229,- voor 199, -
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20 januari 
Winterfietstocht 
De eerste winterfietstocht is op 20 januari, die naar Nuenen voert  
met een Nieuwjaarsontbijt in IKEA. Dit op verzoek van vele leden 
die dit zeer op prijs stellen. Gedurende het jaar zijn er 4 dagtochten 
naar wat verdere oorden: een tocht langs de Linge, een tocht door 
Belgisch Limburg, een tocht langs de Lek en door Schoonhoven en 
een tocht naar Gennep en omgeving.
Wie meer wil weten over dit jaarprogramma 2016 kan contact op-
nemen met de coördinator van de fietsclub: Herman Hendriks, 
tel.:0499-473042, of per mail: herman.j.hendriks@planet.nl

Woensdag 13 januari
Documentaire ‘Zo gaat dat dus’
De documentaire ‘Zo gaat dat dus’ gaat over twee vrouwen die de 
diagnose Alzeheimer kregen en besloten om euthanasie te plegen. 
Na afloop van de documentaire kunt u vragen stellen aan Frank 
Zwijnenberg. Zijn moeder is één van de vrouwen uit de documen-
taire. Daarnaast is ook huisarts Eijsbouts aanwezig om vragen n.a.v. 
de documentaire te beantwoorden. 
Locatie: Vestzaktheater.
Datum en tijd: 13 januari, 19.00 uur.
Entree;  gratis entree, vrijwillige bijdrage.

Donderdag 14 en vrijdag 15 januari, 14.00 uur
Marguerite 

Het is 1921, het begin van de roerige jaren twintig. Op haar kasteel 
even buiten Parijs geeft Marguerite Dumont een feestje voor muziek-
liefhebbers. Over de gastvrouw is weinig bekend, behalve dat ze zeer 
rijk is en haar leven heeft gewijd aan haar passie, muziek. Marguerite 
zingt. Vol overgave, maar vreselijk vals. De hypocriete gasten geven 
haar echter een applaus alsof ze de diva is die ze zelf  denkt te zijn. Als 
een jonge, provocerende journalist ook nog eens een lovend artikel 
over haar schrijft, begint Marguerite echt in
haar talent te geloven. Het geeft haar de moed om ondanks de be-
denkingen van haar man haar droom te volgen. Geholpen door een 
oude, excentrieke operazanger bereidt ze zich voor op haar eerste 
recital voor een groot publiek. Marguerite is losjes gebaseerd op het 
leven van Florence Foster Jenkins, ’s wereld slechtste sopraan.
BIOBEST 50 PLUS
Locatie: Biobest Theater Stationsstraat 19a - Best
Tel. 0499-392007 www.biobest-theater.nl.
Toegang: euro 6,- (incl. koffie/thee met cake)
Een passepartout voor 11 voorstellingen is aan de kassa verkrijg-
baar voor euro 60,-

Donderdag 21 en vrijdag 22 januari, 14.00 uur
45 Years 

Het is een week voor het 45-jarige huwelijksfeest van Kate en Geoff  
Mercer (gespeeld door Charlotte Rampling en Tom Courtenay) wan-
neer er een brief  arriveert voor Geoff. Het lichaam van zijn eerste 
geliefde is gevonden in het ijs van de Zwitserse Alpen waar zij begin 
jaren 60 vermist raakte. Het bericht brengt het de echtgenoten danig 
uit balans en het is nog maar de vraag of hun huwelijk het feest haalt 
in de vijf  dagen die nog resteren.

Woensdag  20 januari
IVN-lezing door Martien Helmig.  
Onderwerp: Natuur in Canada, de provincies Quebec en Nova Sco-
tia. Martien Helmig is vijf  achtereenvolgende jaren naar Canada ge-

weest en heeft de boeiende wereld van flora en fauna gezien aan bv. 
de St Laurensrivier die zo breed is
dat het bijna  een zee genoemd kan worden. Er zijn zeer grote getij-
deverschillen. Nederland en Canada liggen aan dezelfde oceaan. 
Er zijn overeenkomsten, maar ook grote verschillen. Hoewel Canada 
niet noordelijker ligt qua breedtegraad dan Nederland  heeft het toch 
een ander  klimaat: warmere zomers en koudere winters.  Aan de 
hand van dia’s laat Martien Helmig de wondere wereld van flora en 
fauna beleven.
Organisatie: IVN  in samenwerking met vogelwerkgroep “de Klam-
per”.
Locatie: De Bongerd  
Datum en tijd: 20 januari om 20 uur. 
Entree niet leden 2.50 euro.

Verwend door een heerlijk zonnetje, togen tien leden van Ars Longa 
afgelopen zaterdagmorgen naar Aarle Rixtel. Op het “ landgoed “ 
van Bert Lemmens, groeit een waar wilgenparadijs. Daar knipten ze, 
samen met leden van IVN Laarbeek de mooiste wilgentakken, die 
straks het kunstwerk “Een goed gesprek” vorm gaan geven. Anne 
Huddleston en Annelies Schoth, de bouwheren ( pardon .....dames!) 
van dat kunstwerk, konden die hulp goed gebruiken. Maar en pas-
sant verzorgde Ars Longa eigenlijk zowat de hele jaarlijkse snoei van 
alle wilgen. Leerzaam was het ook. Een wilg is een wilg? Vergeet het 
maar. Wel eens gehoord van Belgisch Rood, Amerikaantjes, Russen, 
Frans Geel, Zwarte Driebast, Diks Lite, Duitse Dot of Schijndels 
Blauwtje? Ze stonden er allemaal en werden vakkundig geknipt. Bel-
gisch Rood is de wilgensoort, die straks de groene wand van “Een 
goed gesprek” gaat vormen. De staanders van de wanden zijn vak-
kundig door Anne geselecteerde staken van de Hazelaar. 
Een mooie ochtend van hard werken werd beloond met heerlijke 
soep en voor de liefhebbers een stekje van de Japanse  Framboos, 
die ook welig tiert op het landgoed. Maar het ging natuurlijk om de 
wilgen. Die gingen volop mee terug naar Son en Breugel. 
IJs en weder dienende, start de bouw van “Een goed gesprek” op 
maandag 15 februari om 9.00 uur. 
Niet lang daarna, bent U welkom in “een goed gesprek” voor.................
inderdaad!

Een goed gesprek

Op bedevaart naar Lourdes, een belevenis
11 t/m 19 september busbedevaart N.L.Z

Lourdes, de plek waar hemel en aarde elkaar raken. 
Een bedevaart naar Lourdes zorgt er voor dat u het le-
ven van alle dag weer wat gemakkelijker aankunt. De 
Nederlandse Lourdesbedevaart voor zieken (N.L.Z)  
organiseert al vele jaren goed verzorgde reizen naar 
Lourdes met de trein of  het vliegtuig. In 2016 ook 
weer bij voldoende belangstelling met de bus, van 
zondag 11 t/m maandag 19 september.  

Deze busreis is een bedevaartreis met een toeristisch karak-
ter, een reis met meerwaarde. In 2016 is gekozen voor een 
nieuwe prachtige route. Er worden onderweg mooie plaat-
sen bezocht, waaronder Amiens (de Kathedraal de Notre 
Dame), Nevers - waar Bernadette ligt opgebaard - Vezelay 

(de Basilique Sainte Marie de Madeleine) - Beaune (Hospice 
Civils uit de 15e eeuw) . 
In Lourdes sluiten we op maandag aan bij de pelgrims die met 
de trein of het vliegtuig zijn gekomen. We doen mee met de 
officiële internationale- en de N.L.Z vieringen. Daarnaast zijn 
er vieringen met onze eigen groep en maken we een uitstapje 
naar de Pyreneeën. De bedevaart wordt begeleid door reis- ho-
telleider Jos van der Heijden uit Best en pastoor A. Verschure. 
(beiden zijn al jaren vrijwilliger bij de N.L.Z bedevaarten)
Programma:
Zondag 11 september
Vertrek ± 8.00 uur Best, ± 8.30 uur Knegsel.  Diverse tussen-
stops, o.a. in Amiens met een bezoek aan de prachtige kathe-
draal. Overnachting in de buurt van Orléans

Maandag 12 september
Op weg naar Lourdes, aankomst ± 18.00 uur. 
Na het diner de Openingsviering.
Dinsdag 13 t/m vrijdag 16 september
We nemen deel aan:
• de internationale vieringen : lichtprocessie, sacraments-
processie (met ziekenzegen), internationale Hoogmis.
• vieringen van onze bedevaart: H. Mis aan de Grot met alle 
Nederlandstalige pelgrims, themaviering. 
• vieringen met onze eigen groep, o.a. de  kruisweg.
Verder bezoeken we plaatsen die belangrijk zijn geweest in het 
leven van Bernadette o.a. het geboortehuis, het cachot waar zij 
woonde tijdens de verschijningen, de grot en nog vele andere 
bezienswaardigheden, er is een rondleiding over de Heilig-
dommen en we bezoeken Cité Saint Pierre.
Zaterdag 17 september
Vertrek uit Lourdes naar Nevers.  Aankomst in Nevers 17.30 
uur, H. Mis aan de Grot, bezoek  kapel waar Bernadette  is 
opgebaard. Diner in het klooster.
Zondag 18 september
Vanuit  Nevers naar het prachtige stadje Vezelay met de mooie 
Basilique. ’s Middags richting Beaune voor een bezoek aan een 
eeuwenoude hospice.  Diner en overnachting in Beaune.
Maandag 19 september
Via een tussenstop in het centrum van Nancy (place de Stan-
islaus) en Luxemburg naar Nederland. Aankomst in Knegsel 
± 20.00 uur                                                                                                                     
Voor aanmelden of informatie kunt u contact opnemen met:
• Jos van der Heijden, tel. 0499 - 373779 /06 - 186189803.
      e-mail:  vwkn.lourdes@gmail.com 
• Het huis voor de Pelgrim (N.L.Z.)  043 - 321 57 15 
      (Chantal Piters)
• Pastoor A. Verschure 040 - 2051575 
• Na aanmelding wordt u bezocht door de reisleider Jos van
      der Heijden. Vooraf is er nog een kennismakingsbijeen-
      komst met alle deelnemers.

Mocht u in deze periode niet kunnen of liever met de trein 
of  vliegtuig gaan, neem dan contact op met het Huis voor de 
Pelgrim 043 - 3215715. 
Medewerkers van de N.L.Z. of de Limburgse Bedevaarten 
kunnen u uitgebreid informeren over alle mogelijkheden om 
op bedevaart te gaan. Ook kunt u zich wenden tot het Lour-
descomité Eindhoven en omgeving, Wilma Caiffa 
06 - 12157507 (na 18 uur).

BIOBEST 50 PLUS
Locatie: Biobest Theater Stationsstraat 19a - Best
Tel. 0499-392007 www.biobest-theater.nl.
Toegang: euro 6,- (incl. koffie/thee met cake)
Een passepartout voor 11 voorstellingen is aan de kassa verkrijg-
baar voor euro 60,-
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Jeugdcarnaval Son & Breugel 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons voor en tijdens de carnaval  

willen helpen in de jeugdcarnavalstent. 

We zoeken vrijwilligers voor achter de bar,  

bezetting van onze frietwagen, garderobe en entree. 

De avonden starten om 19.45 en duren tot 00.30 uur.  

Heb je zin om ons te helpen, stuur dan een mail naar  

Info@jeugdcarnavalsonenbreugel.nl 

Voor meer informatie, kijk op de website: 
www.jeugdcarnavalsonenbreugel.nl 

Vrijwilligers gezocht:  Jeugdcarnaval Son en Breugel is op 
zoek naar vrijwilligers die willen hel-

pen in de jeugdcarnavalstent. 
Er zijn vrijwilligers nodig voor achter 
de bar, in de frietwagen, bij de garde-

robe en de entree. 
De avonden starten om 19.45 uur en 

duren tot 0.30 uur.
Heb je zin om te helpen? 

Meld je dan aan via 
info@jeugdcarnavalsonenbreugel.nl

FORUM Met hart voor het dorp

 www.weekbladforum.nl

Volg ons op Twitter en Facebook

‘Ik pak wel eens een middag vrij, maar ik ben er eigenlijk zeven dagen per week’
Een kijkje achter de schermen van een supermarkt
Heb je altijd al eens willen weten 
hoe het er achter de schermen 
aan toe gaat in een supermarkt? 
Nou, ik ook. Ik ging langs 
bij Plus Marcel en Jeannette 
Verhoeven in de Gentiaan en 
interviewde Marcel Verhoeven, 
de baas van de Plus. Wij hadden 
een gesprek over een geniaal 
bestelsysteem, welk product het 
meest verkocht wordt en hoe de 
statieflessenautomaat eigenlijk 
werkt.

door jeugdverslaggever 
Mathijs Toirkens
Er worden in supermarkt Plus Mar-
cel en Jeannette Verhoeven hon-
derden merken verkocht. Op het 
hoofdkantoor van de Plus zitten 
‘categorymanagers’ die advies geven 
over welke producten er worden 
verkocht. Elke categorymanager is 
verantwoordelijk voor een groep. 
Bijvoorbeeld de ene is voor de dier-
voeding en de andere voor de fris-
drank. Uiteindelijk kiest Marcel Ver-
hoeven daaruit wat er in zijn winkel 
komt. Maar hij verkoopt ook graag 
producten uit Son en Breugel, bij-
voorbeeld buffelyoghurt en buffelijs 
van De Stoerderij. En laat dat nou 
net mijn favoriete ijs zijn! 
De Plus heeft een briljant auto-
matisch bestelsysteem. Als er iets 
door de scanner van de kassa gaat 
wordt dat bijgehouden. Zo kan de 
computer precies weten wanneer 
en hoeveel hij moet bijbestellen. 
Alleen moeten de bestellingen wel 
eens worden aangepast, want in de 
winter kopen mensen bijvoorbeeld 
meer rookworst. 

Het gebeurt natuurlijk ook dat pro-
ducten over de datum zijn. Als het 
nog eetbaar is dan belt Marcel de 
Voedselbank op om het te komen 
ophalen. Van het oude brood wordt 
veevoer gemaakt en de rest wordt 
weggegooid. De Plus heeft nu 66 
man personeel. 

Zoals ik al zei had ik een gesprek 
met Marcel Verhoeven. 

Marcel Verhoeven: “De organisatie 
zorgt dat er elke week een folder 
wordt uitgedeeld, maar bepaalt ook 
wat de aanbiedingen worden zoals 
2 halen 1 betalen. Ik mag zelf  ook 
acties bedenken. De voetbalplaat-
jes van SBC heb ik zelf  verzonnen. 
Binnenkort komt een actie om geld 
in te zamelen voor de SamenLoop 
voor Hoop.”

Wat is het populairste product 
dat verkocht wordt? 
Marcel Verhoeven: “Dat zijn de 
bananen! Wij verkopen alleen maar 
fairtrade bananen. Dat zijn bananen 
waar bananenverbouwers meer geld 
voor krijgen.”

Werk je zeven dagen in de week? 
Marcel Verhoeven: “Ik pak wel eens 
een middag vrij, maar ik ben er ei-
genlijk zeven dagen per week. Als ik 
thuis ben doe ik nu een beetje fitness 
en ik voetbal ook wel eens.”

Tenslotte zocht ik uit wat er gebeurt 
met de statiegeldflessen. Het gaat als 
volgt: Je gooit de flessen in de fles-
senautomaat. Daar wordt naar de 
vorm gekeken. Dus als je een fles 
plat stampt herkent de machine hem 
niet. Als de fles er goed doorheen is 
gekomen wordt hij gesorteerd. De 
bierflesjes apart en de statiegeldfles-
sen apart. De statiegeldflessen gaan 
in een grote zak en worden opge-
haald en gerecycled. De bierflesjes 
worden in kratten gedaan. 
Ik vond het heel leuk om achter de 
schermen bij de Plus te kijken. Als ik 
nu door een supermarkt loop, kijk ik 
er ineens heel anders tegenaan.

Nicole, Bas, Brian en de eigenaars van supermarkt Plus Jeannette en Marcel Verhoeven. (Foto: Wil Feijen).

Waarom heb je de winkel opge-
richt? 
Marcel Verhoeven: “Ik vond de su-
permarkt heel leuk, dus ben ik in die 
richting gaan studeren. Ik heb mijn 
middenstandsdiploma moeten ha-
len om een winkel te mogen begin-
nen. 
Toen ik die gehaald had ben ik ei-
genlijk meteen in de supermarkt 
begonnen. Uiteindelijk groei je zo 

verder in een supermarkt tot be-
drijfsleider. Dan begin je te denken 
‘ik wil eigenlijk wel een eigen winkel 
beginnen.’ De Plus hier in de Gen-
tiaan was eigenlijk de ideale winkel, 
omdat ik hier in de wijk woon, maar 
ook omdat ik hier de mensen ken. 
Dat is natuurlijk belangrijk.” 

Bedenk je zelf  de acties, zoals 
bijvoorbeeld de voetbalplaatjes? 

Goochem
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2/16 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeldt, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. 
* De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

weekendpakkers  
Alléén geldig op 14, 15 en 16 januari do vr za

Geldig in week 2 (zondag 10 t/m zaterdag 16 januari 2016)

BRON: GfK
CONSUMENTENONDERZOEK

Meest
VERANTWOORDE

Fruity King
Smoothie
Aardbei of mango fl esje 250 ml, 
combineren mogelijk
2 fl esjes

PLUS
Shoarma of gyros
Per 225 gram
1.18-1.80

Aardbei of mango fl esje 250 ml, 

PLUS
Shoarma of gyrosof gyrosof
Per 225 gram
1.18-1.801.18-1.801.18-1.80

Eat Me Mango
Ready to eat
Per stuk

225 GRAM

1.00

1.99

1.29

Andy
Allesreiniger
Alle fl acons à 1 liter,

Cif Cream of 
Glorix Bleek
Alle fl acons à 750 ml
Per fl acon

1.45-2.29
Chocomel
Vers of lang 
houdbaar
Alle pakken à 1 liter
Per pak

1.35-1.49

Blue Band
Alle kuipjes à 500 gram of 
fl acons à 500 ml
Per stuk

1.25-1.61

Pickwick
Thee 1-kops
Fruit, groen, rooibos, kruiden 
of spices, alle doosjes à 20 zakjes
Per doosje

1.29-1.88

Unox
Cup a Soup
Alle pakjes à 3 zakjes, 
combineren mogelijk
2 pakjes

1.60-2.18

2 VOOR

1.902 VOOR

1.00

Marcel en Jeannette Verhoeven | Amerikalaan 4 | 5691KD Son en Breugel | 

www.plus.nl Openingstijden: ma - do 8.30 - 20.00 | vr 8.30 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 10.00 - 20.00


