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Vindt u nieuwe gordijnen
te duur?

Wij bewijzen u het tegendeel!
Geopend woensdag t/m zaterdag

van 9.30 tot 17.00 uur of 
op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

Tel./Fax 040-7519051
www.degordijnenconcurrent.nl

Gerard van 
Maasakkers
op 
Nederland 2

Lindefeest 
2012 groot 
succes

Busreizen 
fanclub Steven 
Kruijswijk
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Kijk op www.luxe-outlet.nl
voor betaalbare luxe producten   

bij jou om de hoek!

Contact met 
Redactie 
Op vrijdag 30 maart  zijn de lezers 
van ons blad in de gelegenheid om 
met het redactieteam van Rond de 
Linde in gesprek te gaan bij Kunst-
handel Art Dumay, Park 75. 

U bent daar welkom tussen 19.00 en 
19.30 uur om uw vragen, suggesties en 
tips voor te leggen. Maandelijks wordt 
een ‘Contact met Redactie’ belegd. 
Uitgevers en Redactie hopen daarmee 
een extra impuls te geven aan de spe-
ciale relatie die Rond de Linde heeft 
met de Nuenense gemeenschap.

Multicultureel evenement KleurenKaravaan komt er weer aan

Programma 2012 
spectaculairder dan ooit
Door Melanie Dumay

Ik schuif, weer, aan bij Jos en Karina Stoop. Een paar jaar geleden ontmoet-
te ik hen voor het eerst. Toen stonden ze aan de vooravond van wat nu het 
bekende en succesvolle evenement KleurenKaravaan is. Jos en Karina had-
den toen iets in hun hoofd wat een bijzonder evenement gebleken is. Met 
de KleurenKaravaan verbinden zij diverse culturen met elkaar en voor 
elkaar. 
Nog mooier
Jos benaderde Rond de Linde. “Omdat 
jullie mij in de afgelopen jaren zo ge-
weldig gesteund hebben.” Natuurlijk 
gaan wij in op zijn uitnodiging om het 
nieuws over het evenement van dit 
jaar uit eerste hand te horen. Hij ver-
bindt zich aan de krant, de krant zich 
aan hem. Omdat de KleurenKaravaan 
een schitterende dag is in het Park en 
niet alleen gezelligheid en een goede 
sfeer biedt, maar ook de diverse cultu-
ren uit Nuenen met elkaar verbindt. 

Gevestigd evenement
In 2009 ging de KleurenKaravaan van 
start. Het idee achter het evenement 
was om alle nieuwe Nederlanders de 
kans te geven om de cultuur van hun 
vaderland in alle vormen te presente-

ren: toeristische informatie, kunst, 
handwerk, typische klederdrachten en 
typische gerechten in de vorm van 
kleine hapjes. Het Park stond vol toen 
in 2009 met Pinksteren. In 2010 werd 
het evenement weer georganiseerd. 
Wat Jos en Karina niet hadden durven 
dromen gebeurde, veel meer deelne-
mers, veel meer bezoekers en nóg 
meer kleur in het Nuenense Park! Met 
KleurenKaravaan 2011 heeft dit mooie 
evenement zich vast gevestigd in Nue-
nen. Voor dit jaar speelt ook educatie 
een grote rol; de scholen worden door 
Jos en   Karina uitgenodigd om aan-

dacht te geven aan onze multiculture-
le samenleving en natuurlijk een 
bezoek te brengen aan KleurenKara-
vaan 2012. De scholen worden hier-
voor benaderd en Karina gaat de 
uitnodiging persoonlij k afgeven bij de 
directies van de scholen. 

� e Sound of Colors
Jos: ‘Het is een volwassen evenement 
en dit jaar wordt het weer mooier. We 
gaan na het culturele programma dat 
om 12.00 uur begint, om 20.00 uur 
over tot het avondprogramma ‘The 
Sound of Colors’ Van 20.00 tot 01.00 
uur zullen 4 grote acts op het podium 
‘t Park omtoveren tot een groot feest-
terrein. Het wordt feesten en dansen!’ 
Jos maakt mij, wéér en voor het vierde 
jaar, enthousiast. Hij kan dat met zijn 
onophoudelijke energie en passie voor 
zijn evenement. Bijzondere artiesten 
zullen komen optreden. Sterker nog: 
terwijl ik bij Jos en Karina aan tafel zit 
om over dit artikel te spreken, belt een 
topband uit Antwerpen. Ik hoor het 
gesprek: ‘Wij doen dat voor jou Jos, 
wij komen optreden’. Jos hangt op en 
kan zijn geluk niet op. ‘Wijntje?’ En we 
proosten. Op KleurenKaravaan en 
The Sound of Colors 2012.

Nieuws: Samenwerking met
� e Voice of Nuenen
Een mooie aanvulling op dit evene-
ment is de zeer actuele ontwikke-
ling: de finale van het evenement 
The Voice of Nuenen, georganiseerd 
door Rotary Nuenen en gesponsord 
door de Rabobank, vindt plaats tij-
dens KleurenKaravaan 2012.
Meer over deze evenementen leest u 
de komende tijd in deze krant en op 
www.ronddelinde.nl

Scouting Rudyard Kipling zwaar gedupeerd door veiligheidsverklaring van de Neuzelmarkthal

Dit jaar geen Neuzelmarkt
De publiciteit over de Neuzelmarkt was al in volle gang. Maandag 19 maart 
zou u het op de Gemeentelijke LED schermen zien en de komende zaterda-
gen  zouden de scouts spullen bij u ophalen voor de jaarlijkse Neuzelmarkt. 
Dit alles gaat niet door. 
De Neuzelmarkt is het op laatste mo-
ment, na een eerdere  gedane toezeg-
ging afgelast. Dit op basis van een 
keuringsrapport van de oude Intratuin 
hal. De keuring is afgelopen week door 
de gemeente en brandweer uitge-
voerd.

Jaarlijks organiseert Scouting Rudyard 
Kipling uit Nuenen de Neuzelmarkt 
op Tweede Paasdag. De weken daar-
voor halen de scouts spullen op bij alle 
inwoners van Nuenen. Er worden zo-
veel spullen opgehaald dat een grote 
hal gevuld kan worden. De Neuzel-
markt staat bekend om zijn kwalita-
tieve en goed gesorteerde spullen. 
Afgelopen januari kreeg de organisa-
tie van de Neuzelmarkt van de Ge-
meente Nuenen te horen, voor de 
derde maal de Intratuin hal te mogen 
gebruiken. Maar ineens vorige week, 
12 maart werd de organisatie van de 
Neuzelmarkt op de hoogte gebracht 
van een veiligheidskeuring van de hal. 
De brandweer en de afdeling Bouw en 
Woningtoezicht van de gemeente 
hebben een keuringrapport opgesteld 
waarin geconcludeerd wordt dat de 
hal aan de Berg onveilig is. De oude 
Intratuin is per direct afgekeurd voor 
gebruik.

De scouting staat nu met de rug tegen 

de muur. Minder dan twee weken voor 
de eerste ophaaldag blijken alle voor-
bereidingen en reeds gemaakte af-
spraken en uitgaven voor niets. 

Wethouder Jansen heeft zich volledig 
ingezet voor de scoutinggroep om een 
vervangende locatie te vinden. Hij 
heeft samen met Helpt Elkander, Ban-
Bouw en andere contacten gekeken 
naar een vervangende locatie in Nue-
nen. Dit heeft helaas, ondanks alle 
goede wil, niets opgeleverd.

Een derde deel van de begroting van 
de scouting wordt gefinancierd door 
de Neuzelmarkt. Door het niet door-
gaan van de Neuzelmarkt veroorzaakt 
dit een groot gat in de begroting. 
Daarnaast zijn er al kosten gemaakt in 
de voorbereiding. De firma Mansveld 
Expotech uit Eindhoven heeft  de fac-
tuur voor geleverde materialen kwijt-
gescholden. Scouting Rudyard Kipling 
heeft om het begrotingstekort zoveel 
mogelijk op te vangen besloten de ver-
koop van steunbonnen net als andere 
jaren wel uit te voeren.
De scoutingleden zullen 24 maart en 
31 maart geen spullen ophalen, hier-
voor bieden zij hun oprechte excuses 
aan.  Om het begrotingsgat zoveel 
mogelijk te dichten worden er deze 
dagen wel door de scouts huis aan 

huis, steunbonnen verkocht. Bent u 
niet thuis maar wilt u de scouting wel 
steunen, kijk dan op  www.neuzel-
markt.nl 
De scouting hoopt op de steun van alle 
inwoners van Nuenen.

Geslaagd
Johan Keijzers is geslaagd voor 
Master Economische Psychologie 
aan de Universiteit van Tilburg en 
mag zich nu Master of Science Eco-
nomische Psychologie noemen.

Hij is oud leerling van basisschool de 
Wentelwiek en van het Lorentz Casi-
mir Lyceum.

Ooievaar gesignaleerd in Nuenen Oost 
bij de Hooijdonkse Beek  (Lobroec) op 
maandag 19 maart. Rond een uur of 
vijf in de namiddag. De vogel draagt 
een ring om de rechterpoot. 

(Foto Elwien Bibbe)

Lente Foto Petra van Laarhoven

Het is lente

Kids Fashion modellenwedstrijd Shoeby 
Altijd al een echt fotomodel willen zijn? Bij Shoeby maken nu alle kids kans 
om een echt fotomodel te worden. Alle kids kunnen zich nu opgeven, dan 
kun je op woensdag 28 maart tussen 13.00 en 17.00 uur in de winkel op de 
foto worden gezet. 

Shoeby nodigt alle kids uit om zich op 
te geven voor de kids fashion model-
len wedstrijd op woensdagmiddag 28 
maart. Tijdens deze middag word je in 
de winkel cool aangekleed en op de 
foto gezet door een echte fotograaf. 
Deze foto’s worden later beoordeeld 
door een echte jury. Wie weet win jij 
de titel ‘Shoeby’s fashion model’. Als je 
wint, mag je een echte Shoeby foto-
shoot doen, en kom je in de nieuwe 
folder. Op de outfit die je aan hebt op 

de foto, krijg je maar liefst 20% kor-
ting. Neem voor meer informatie con-
tact op met de Shoeby winkel in de 
buurt. Deelname is gratis, maar meld 
je wel even aan in de winkel. 
De kidscollectie van Shoeby combi-
neert Fashion & Fun. Hippe kids vin-
den er naast de stoerste kleding (in de 
maten 92 t/m 176) ook een funcorner 
waar zij zich kunnen vermaken met 
spelcomputers, tv’s en luisterzuilen 
met populaire hits. 



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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•	 aan	Stichting	Parkfeesten	Nuenen	zijn	vergunning	en	ontheffingen	
verleend	voor	het	organiseren	van	het	muziekfestival	“Primavera”	
t.g.v. het 22-jarig jubileum van blaaskapel Vierkantrond op zondag 
22	april	2012	in	het	centrum	van	Nuenen	(verzenddatum	15	april	
2012);

•	 aan	het	Oranje	Comite	Gerwen	zijn	toestemming,	vergunning	en	
ontheffing	verleend	voor	het	organiseren	van	activiteiten	ter	gele-
genheid van Koninginnedag op maandag 30 april 2012 op het 
terrein aan de Heuvel, gelegen voor de school Heuvelrijk (verzend-
datum 20 maart 2012).

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage bij de balie Wonen en 
Openbare	 ruimte	 in	 het	 gemeentehuis,	 Jan	 van	 Schijnveltlaan	 2	 te	
Nuenen.	 Tegen	 desbetreffende	 besluiten	 kunnen	 belanghebbenden	
binnen zes weken na verzenddatum (voor kapvergunningen geldt: na 
publicatiedatum) van het besluit, op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemees-
ter	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	10	000,	5670	GA	Nuenen.
Op	grond	van	artikel	6:5	van	de	Awb	moet	een	bezwaarschrift	worden	
ondertekend en tenminste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening
c. een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Tevens	kan	aan	de	voorzieningenrechter	van	de	rechtbank	te	‘s-Her-
togenbosch,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	90	125,	5200	MA	‘s-Her-
togenbosch, worden verzocht terzake van het bestreden besluit een 
voorlopige	voorziening	te	treffen.	 Nuenen,	22	maart	2012

PUBLICATIE
Vaststellen Reclamenota 2012.
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.	maken	bekend	dat	zij	
op	13	maart	2012	de	“Reclamenota	2012”	gewijzigd	hebben	vastge-
steld.

De Reclamenota 2012 stelt de kaders vast waaraan reclame-uitingen 
en	uitstallingen	dienen	te	voldoen.	Tegen	de	Reclamenota	2012	werden	
drie zienswijzen ingebracht. De zienswijzen hebben tot een aanpassing 
van de nota geleid. De Reclamenota treedt acht dagen na deze publi-
catie in werking.
Tegen	het	vaststellen	van	de	Reclamenota	2012	staat	geen	bezwaar	
of beroep open. U kunt de Reclamenota 2012 downloaden via de 
gemeentelijke website www.nuenen.nl.

Nuenen,	22	maart	2012
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.

PUBLICATIE VERKEERSBESLUIT
Verkeersbesluit provinciale weg A270
Gedeputeerde	Staten	 van	Noord-Brabant	hebben	bij	besluit	 van	8	
maart 2012, kenmerk 2904004, besloten de maximumsnelheid op de 
provinciale	weg	A270,	tussen	Eindhoven	(km	6.460)	en	Helmond	(km	
9.750)	in	beide	richtingen	te	verlagen	naar	100	kilometer	per	uur,	door	
plaatsing van borden model A1 van bijlage 1 van het RVV 1990.

Bezwaar
Belanghebbenden die het met dit besluit niet eens zijn kunnen schrif-
telijk bezwaar maken binnen zes weken na de publicatie van dit besluit. 
Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van een handtekening, naam 
en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het be-
zwaar is gericht en waarom u het met dat besluit niet eens bent. Het 
bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Het	college	van	Gedeputeerde	staten	van	Noord-Brabant
T.a.v.	het	secretariaat	van	de	hoor-	en	adviescommissie
Postbus	90151
5200	MC	’s-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 
“bezwaarschrift”	te	vermelden.	Het	secretariaat	van	de	hoor-	en	ad-
viescommissie	 is	 bereikbaar	 op	 telefoonnummer	 (073)	 680	 83	 04,	
faxnummer	(073)	6807616	en	e-mailadres	bezwaar@brabant.nl.	Wij	
wijzen u erop, dat het op dit moment nog niet mogelijk is om bezwaar-
schriften per e-mail in te dienen, omdat dan de wettelijk voorgeschre-
ven handtekening op het bezwaarschrift ontbreekt.

Voorlopige voorziening
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift 
ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indie-
nen	van	een	bezwaarschrift	een	zogenaamde	“voorlopige	voorziening”	
te vragen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrecht-
bank	’s-Hertogenbosch,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	90125,	5200	
MA	’s-Hertogenbosch.	Een	voorlopige	voorziening	is	in	feite	het	nemen	
van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit 
gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en 
daarop	een	besluit	te	nemen.	Voorwaarde	om	zo’n	voorlopige	voor-
ziening te vragen is, dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor 
het	vragen	van	een	voorlopige	voorziening	is	griffierecht	verschuldigd.

Voor nadere informatie en inlichtingen kunt u zich wenden tot Bureau 
Verkeersbeheer,	te	bereiken	onder	telefoonnummer	(073)	680	73	68.
Gedeputeerde	Staten	van	Noord-Brabant

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

ONTVANGEN AANVRAGEN   
OMGEVINGSVERGUNNING
Ter	voldoening	aan	het	bepaalde	in	artikel	3.8	van	de	Wet	algemene	
bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders van 
Nuenen	c.a.	bekend	aanvragen	om	omgevingsvergunning	te	hebben	
ontvangen voor:

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier	 09/03/2012	 N-HZ-2012-	 Collse	Hoefdijk	26	 Uitbreiden		 	
  0041  bedrijfsruimte  

Regulier	 12/03/2012	 N-HZ-2012-	 Hugo	van	 Vervangen	dakkapel,		 	
  0042 Berckellaan 2 voordeur en plaatsen serre 
 
Regulier	 13/03/2012	 N-HZ-2012-	 Constantijnstraat	 Wijzigen	bestaande	gevels		
	 	 0043	 59	 en	voorzien	van	isolerend		
    gevelstucwerk  
 

Regulier	 14/03/2012	 N-HZ-2012-	 Kerkakkers	20	 Verbouwen	woonhuis	 	
  0044 

Deze	aanvragen	 liggen	 ter	 inzage	bij	de	balie	Wonen	en	Openbare	
ruimte,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.	Tegen	de	aanvragen	kan	
geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat de omge-
vingsvergunning is verleend.

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen	om	vergunning	op	grond	 van	de	APV	en	bijzondere	wetten	
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Van	den	Oever	Expo	Groep	voor	het	organiseren	van	

het	outdoor	evenement	Game	Fair	in	de	periode	van	1	tot	en	met	
3	juni	2012	aan	de	Collse	Hoefdijk	24;

•	 Aanvrager:	Harley	Davidson	Club	Gerwin	 voor	het	organiseren	
van	het	jaarlijks	Harley	Davidson	weekend	in	de	periode	van	31	
augustus 2012 en 1 en 2 september 2012 op het terrein van strand-
bad	Nuenen	aan	de	Enodedreef.

Naar	aanleiding	hiervan	wordt	eenieder	in	de	gelegenheid	gesteld	bin-
nen twee weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen 
bij	 het	 college	 van	 burgemeester	 en	 wethouders	 van	 Nuenen	 c.a.,	
Postbus	10	000,	5670	GA		Nuenen.

De aanvragen liggen ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en op 
woensdag ook van 14.30 uur tot 18.00 uur) bij de balie Wonen en 
Openbare	Ruimte	 in	het	gemeentehuis,	 Jan	van	Schijnveltlaan	2	 te	
Nuenen.

GEWEIGERDE VERGUNNING

Datum Dossiernr. Bouwadres Bouwactiviteit Verzend-  
besluit    da tum 

15/03/2012	 N-HZ-2012-0018	 Ter	Mehr	7	 Wijzigen	luifel	 15/03/2012
 
VERLEENDE VERGUNNINGEN    
EN ONTHEFFINGEN
Er	 is	 ingevolge	 het	 Besluit	 Algemene	 Voorwaarden	 en	 Bepalingen	
Machtiging	en	Mandaat	een:
reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 

13/03/	 N-HZ-2012-	 Papenvoort	20	 Sloop	 Verwijderen	asbest-	 13/03/	
2012 0039   houdende  platen 2012  
      
15/03/	 N-HZ-2012-	 Gouwehof	13	 Bouwen	 Plaatsen	carport	 15/03/	
2012 0034    aan garage 2012  
 

Er	is	in	gevolge	de	Telecommunicatiewet	een:
instemmingbesluit verleend aan:

Aanvrager Adres Besluitdatum  

VolkerWessels	Telecom	 De	Huufkes	 15	maart	2012
Eurofiber	Nederland	BV			 Pinckart/Spegelt	 15	maart	2012	  

Voor het wijzigen en/of aanleggen van een water- gasleiding is een 
vergunning verleend aan:

Aanvrager Adres Besluitdatum  

Enexis	BV	 Gerwenseweg	 9	maart	2012
Enexis	BV	 Bloemhoefstraat	 15	maart	2012
Edinet	BV	 Oranjebuurt	(Parkhof)	 15	maart	2012
 

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Musical	groep	Kapsones	is	een	ontheffing	verleend	voor	het	

uitdelen	van	flyers	op	31	maart	2012	en	4,	6,	7	en	11	april	2012	
ten behoeve van de promotie van de musicalvoorstelling “het kof-
fergeheim”	die	in	de	periode	van	13	t/m	15	april	a.s.	in	Het	Kloos-
ter wordt opgevoerd (verzenddatum 14 maart 2012);

•	 aan	Stichting	Grote	Ronde	van	Gerwen	zijn	ontheffingen	verleend	
voor	het	organiseren	van	de	Grote	Ronde	van	Gerwen	op	tweede	
paasdag,	9	april	2012,	waarbij	de	start	en	finish	aan	de	Heuvel	
plaatsvinden (verzenddatum 14 maart 2012);

SERVICEPUNT
Berg	22c,	5671	CC	Nuenen,	telefoonnummer:	(040)	283	16	75
Inloop:	op	werkdagen	van	08.30	tot	12.30	uur	en	van	13.30	tot	16.00	uur.
•	 spreekuur	consulenten:	09.00	tot	11.00	uur
•	 telefonische	bereikbaarheid	balie:	08.30	tot	16.00	uur

CONTACT MET BURGEMEESTER   
EN WETHOUDERS
U kunt via het bestuurssecretariaat informatie krijgen over de mogelijk-
heid om met de burgemeester of een wethouder in contact te komen.
De secretaresse van burgemeester en gemeentesecretaris is mevrouw 
R.	van	Geffen.
De	secretaresse	van	de	wethouders	is	mevrouw	G.	Grinwis.
Het	bestuurssecretariaat	is	bereikbaar	via	telefoonnummer	(040)	263	
16	10.

Vragen per e-mail:
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl

COLLECTE
In	de	week	van	25	t/m	31	maart	2012	wordt	gecollecteerd	door	Stich-
ting	ZOA.

VERKEER
•	 Twee	weekendafsluitingen	op	A67	Venlo-Eindhoven
Van	23	tot	en	met	26	maart	en	van	30	maart	tot	en	met	2	april

Rijkswaterstaat	voert	van	vrijdag	23	maart	19.30	uur	tot	maandag	26	
maart	06.00	uur	en	van	vrijdag	30	maart	20.30	uur	tot	maandag	2	
april	06.00	uur	asfalteringswerkzaamheden	uit	 aan	de	A67	 tussen	
Venlo	en	Eindhoven.
Het	eerste	weekend	is	de	A67	dicht	tussen	Helden	en	Geldrop,	in	de	
richting	van	Eindhoven.	Een	weekend	later	is	de	A67	afgesloten	tussen	
Someren	en	knooppunt	Leenderheide,	ook	in	de	richting	van	Eindho-
ven.	Tussen	knooppunt	Zaarderheiken	en	afrit	39	Sevenum	is	richting	
Eindhoven	één	rijstrook	beschikbaar	voor	het	verkeer.	Ook	hier	worden	
asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. Weggebruikers moeten reke-
ning houden met lange omleidingsroutes, extra drukte en een langere 
reistijd. 

Alternatief	vervoer
Rijkswaterstaat biedt alternatief vervoer aan in de vorm van het va-
nAnaarBeter-treinkaartje. Hiermee kunt u voordelig reizen. Het 
kaartje is alleen geldig tijdens de tweede weekendafsluiting – op 31 
maart	en	1	april	–	op	het	traject	Eindhoven	-	Venlo.	Voor	€	2,50	is	het	
kaartje	te	koop	bij	de	kaartautomaten	op	de	NS	stations	onder	knop	
‘Acties/Evenementen’.	

Let	op:	in	het	eerste	weekend	van	24	en	25	maart	rijden	er	geen	treinen	
tussen	Venlo	en	Eindhoven.

Regulier onderhoud
Deze onderhoudswerkzaamheden betreffen regulier onderhoud dat 
het wegennet periodiek nodig heeft, zoals asfaltering, markering, on-
derhoud	aan	de	vangrail	en	bewegwijzering.	Met	als	doel	een	vlotte	
en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

In 2012 veel onderhoud aan Brabantse wegen
Rijkswaterstaat werkt in 2012 volop aan de weg. We voeren onderhoud 
uit aan een groot aantal Brabantse Rijkswegen, om zo een vlotte en 
veilige	doorstroming	van	het	verkeer	te	realiseren.	Er	staan	onder	an-
dere	weekendafsluitingen	van	de	A16,	A67,	A58	en	A27	op	de	onder-
houdsplanning. Voor meer informatie over de werkzaamheden in 
Brabant: www.vananaarbeter.nl en	Twitter-account	@VanAnaarBeter,	
#werkzaamhedenbrabant.

Meer	informatie?
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl 
of www.vananaarbeter.nl of bel met de gratis informatielijn 0800-8002.

KOOPZONDAG
Het	college	van	B	en	W	heeft	zondag	25	maart	aangewezen	als	koop-
zondag voor de bedrijven uit gebied I, II en III. Dit wil zeggen dat alle 
bedrijven	binnen	de	gemeente	Nuenen	c.a.	op	deze	dag	geopend	mo-
gen zijn.

PINNEN BIJ MILIEUSTRAAT
Vanaf	1	april	alleen	betalen	met	pin
Sinds	1	januari	kunt	u	bij	de	Milieustraat	pinnen.	Pinnen	is	gemak-
kelijk	voor	u,	maar	ook	voor	de	medewerkers	van	de	Milieustraat.	Met	
ingang	van	1	april	2012	kunt	u	bij	de	Milieustraat	alleen	nog	met	uw	
pin	betalen.	Contant	betalen	is	dan	niet	meer	mogelijk.

INZAMELEN SNOEIHOUT
In	maart	zamelt	de	gemeente	Nuenen	snoeihout	in.	Wanneer	u	snoei-
hout	wilt	aanbieden,	kunt	u	hiervoor	één	of	meerdere	stickers	kopen	
bij	de	afdeling	Publiekszaken	op	het	gemeentehuis.	Een	sticker	kost	€	
8,15.	Voor	dit	bedrag	kunt	u	1	collo	 snoeihout	 laten	ophalen.	Een	
collo	mag	niet	groter	zijn	dan	0,5*0,5*1,5m.	
Op	dit	collo	plakt	u	de	sticker,	zodat	de	inzamelaar	ziet	dat	hij	het	
moet meenemen.
De inzameldag voor snoeihout is woensdag 28 maart  2012.

Natuurlijk	kunt	u	uw	snoeihout	ook	brengen	naar	de	Milieustraat,	De	
Huufkes	48-50	te	Nuenen.	Voor	het	aanleveren	van	snoeihout	moet	
u	bij	de	Milieustraat	een	entreetarief	van	€	5,00	(1e	t/m	4e	aanbieding)	
of	€	10,00	(	vanaf	5e	aanbieding).



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.ToT ziens bij

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

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

 

 

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408Parkstraat 12A - Nuenen - Tel. 2831393/2840347

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 23 eN 24 mrt.: 

Babyleaf, per zakje .........................1,35
ruccola, per bakje ..........................1,35
komkommers, 2 stuks ...................1,35
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 26 maart:

kropsla, 2 kroppen ..........................1,29
DINSDag 27 maart:

raapstelen, 2 bosjes ......................1,29
WOeNSDag 28 maart:

Wokgroenten, speciaal, 1/2 kilo .....1,49
DONDerDag 29 maart:

rauwkost, 1/2 kilo ..........................0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

gehele Week vaN 23 t/m 29 mrt.:

mango, per stuk ..............................1,49
elstar, 1,5 kilo .................................1,49
cabbage salade, 250 gram ............1,59
Perssinaasappels, 12 stuks ...........1,99

Iedere dag 
vaste aanbiedingen!!!
4 Houthakkersteaks
voor maar ..............................................5,95
Gevuld Kippendijtje 
100 gram ....................................................1,60 
Bij 150 gram Wijncervelaat 
100 gram Bouillonsalade GRATIS
Kalfs stoofschotel
“Kant en Klaar, uit eigen keuken”
100 gram ...................................................1,75
4 Runder Minutesteaks
voor maar .................................................6,00
Ham gehakt Wellington
per stuk .....................................................1,75
Gevulde Paprika
100 gram ...................................................1,15

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

SPecIal

SPecIal

SPecIal

kOOPJe

kOOPJe

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen

Brood van de maand: Maart

Prokorn Vezelfit
40% meer vezels, 40% minder zout. 
Aanbevolen door WeightWatchers.

Kersenflap 
Gelders fijn 
volkoren 
brood
Truffelcake

Actie geldig van 23 t/m 29 maart:

€ 1,10

€ 1,75

€ 2,95

Iedere week andere achtergrond
3 versies: Staan onder elkaar 

Rond de Linde nu 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 

Nieuwe voorjaarscollectie!
 De mooiste lingerie van de beste merken:

	 •	 Marie	Jo	
	 •	 L’Aventure	
	 •	 Prima	Donna	
	 •	 Chantelle	
	 •	 Passionata
	 •	 Mey
	 •	 Felina	
	 •	 Anita
 Vakkennis gecombineerd met een feilloos
	 gevoel	voor	mode.	Want	het	verschil	
	 tussen	goed	en	uitstekend	is	soms	kleiner
 dan een millimeter. 
	 Dat	zie	je	niet,	maar	je	voelt	het	wel!

LINGERIE • NACHTHEMDEN 
BORSTPROTHESES • PYJAMA’S • DUSTERS 
MEY / SlOGGI / BJÖRN BORG 

Livano	ondermode;	Voor	hem	en	haar.
Bezoek ook eens onze website: www.livano.nl

       

Onbezorgd.
Daar zorgen wij graag voor.

De zorg voor uw kind is misschien wel de grootste uitdaging in uw leven. Gelukkig staat u er 
niet alleen voor. ZuidZorg helpt u graag op weg tijdens de zwangerschap en de kraamtijd. 
En ook daarna kunt u bij ons terecht voor deskundige hulp bij de zorg voor uw kinderen. 
Van baby tot kleuter. En dat geeft rust.

ZuidZorg is er graag voor u met: 
• Zwangerschapscursussen
• Informatieavonden over borstvoeding
• Kraamzorg
• Het consultatiebureau
• Cursussen rondom opgroeien en opvoeden
• Voedings- en dieetadvies, ook voor kinderen
• Thuisbegeleiding: als opvoeden niet vanzelf gaat
• ZuidZorg Winkel samen met Welzorg

C
C

12
03

22

Meer informatie op www.zuidzorg.nl of bel 040 2 308 408



Lekker makkelijk!

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Brusselse Kip 
“Special”, 100 gram ....................................................................................125

Gevuld Kippendijtje
“Special”, 100 gram ....................................................................................160

Keurslager Koopje 

4 Houthakkersteaks .............595

Balletjes in Ketjapsaus
300 gram ......................................................................................................................350

4 Gemarineerde Speklappen 
halen = 3 betalen

Al het lekkers van ...

DEZE WEEK:

Bij 100 gr. Coburgerham GRATIS
100 gr.  Selderijsalade

KORTING OP ALLE
MONTUREN TOT 75%

ACTIE VERHUIZING

Parkstraat - 15a • Nuenen • 040 - 283 22 23

www.optiekverhoeven.nl

Wij gaan verhuizen naar:
Parkstraat 24!

Van 6 t/m 29 maart:
verhuizingsopruiming in de huidige winkel.

Tot ziens!

Heeft u het al
gehoord of gezien?

Kijk voor onze aanbiedingen

op www.sandersparket.com

Nu op al ons Quick Step laminaat 15% korting

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

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

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

Opwettenseweg 72, NUENEN, tel. 040-2121314
www.kdv-kiddies.nl - email: info@kdv-kiddies.nl

 

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

RESTAURANT DE STEENOVEN   Steenovenweg 21   Helmond
T: 0492-507507   www.restaurantdesteenoven.nl

ACTIE VERlENgINg: 
NU 25% KORTINg

3-gANgEN KEUZEMENU NU ! 19,00 p.p.

4-gANgEN KEUZEMENU NU ! 21,00 p.p.
Actie geldig t/m 14 april 2012, de gerechten wisselen elke 2 weken van smaak.

Elke 1ste en 15de van de maand.

Kijk voor de menu’s op www.restaurantdesteenoven.nl

Afvalrace HealthCity Nuenen! 
1 t/m 28 april 2012
Samen sporten, één doel: de ultieme race naar jouw ideale zomergewicht! 
12 sessies in 4 weken tijd onder deskundige begeleiding van personal trainer 
Maarten Huijnen en onze � tness instructeurs.

Inhoud programma:
- Voedingspresentatie Maarten Huijnen
- 12 groepssessies
- 1 sessie met Maarten Huijnen t.w.v. €30,-
- 2 keer BMI-bloeddrukmeting
- 1 groepsles

Wie verliest in deze 4 weken tijd het hoogste percentage aan vet?
Daag jezelf uit en geef je op! Inschrijfgeld bedraagt slechts €29,95 voor leden en €59,95 voor niet-leden.

- 2 keer BMI-bloeddrukmeting
- 1 groepsles

Wie verliest in deze 4 weken tijd het hoogste percentage aan vet?
Daag jezelf uit en geef je op! Inschrijfgeld bedraagt slechts €29,95 voor leden en €59,95 voor niet-leden.
Wie verliest in deze 4 weken tijd het hoogste percentage aan vet?
Daag jezelf uit en geef je op! Inschrijfgeld bedraagt slechts €29,95 voor leden en €59,95 voor niet-leden.
Wie verliest in deze 4 weken tijd het hoogste percentage aan vet?
Daag jezelf uit en geef je op! Inschrijfgeld bedraagt slechts €29,95 voor leden en €59,95 voor niet-leden.

Bel met HealthCity Nuenen 
voor meer informatie en om 
je aan te melden: 
tel. 040-401 1030.

HealthCity Nuenen
Duivendijk 1 C/D 
5672 AD Nuenen

Adv_186x130_zw.indd   1 8-3-2012   15:56:28
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COLOFON
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.000 
exemplaren in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten, Lieshout en Mariahout

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
Fax. 040-2836055. E-mail: drij.mes@iae.nl 
(Aanleveren advertentie tot uiterlijk
 dinsdag 12.00 uur.) 

REDACTIE
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Elwien Bibbe, Edwin Coolen, 
Melanie Dumay. Monique van Hagen.
Telefoon 040 - 787 02 81
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur: redactie@ronddelinde.nl
Berichten en/of advertenties die door omstandig-
heden foutief of niet geplaatst zijn, geven geen 
recht op schadevergoeding. Kopij en beeldmateri-
aal dienen vrij van rechten te worden aangeleverd.

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt, Nuenen
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 06 - 48 69 89 19
E-mail: cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor verspreiding van folders.

© 2012  - Niets uit deze uitgave mag 
worden gebruikt voor herpublicatie, 
vermenigvuldigen of tegen vergoeding 
beschikbaar te stellen aan derde zoals: 
foto's, teksten, advertentie's, illustraties, 
en grafi sch materiaal, op welke manier 
dan ook, zonder uitdrukkelijke toestem-
ming van de uitgevers. 

Kerkberichten Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...

Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.

Spaarpot Oost 2, Geldrop 
T 040 286 1383, www.vdstappen.nl

Met menselijke 
  betrokkenheid

Den Haak 3, Nuenen

Tel. 040-7808000

www.uitvaartzorgnuenen.nl

H.Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl   

Weekenddiensten
Zaterdag 24 maart, 18.30 uur: Woord- 
en communiedienst met panfluit,           
voorganger pastoraal werker J. Deckers.
Zondag 25 maart, 9.30 uur: Eucharis-
tieviering, stilteviering, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker J. Deckers.
Zondag 25 maart, 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, kinderwoord-
dienst, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 24 maart 18.30 uur: Mia Bé-
guin (vanwege sterfdag); Piet en 
Catrien Wernaart-van den Boomen.
Zondag 25 maart 9.30 uur: Overleden 
familie Rooyakkers-Rooyakkers; Mar-
co Hoeks; Harrie Vinke; Theodorus 
Kortstee; Bernardus Ramaker; Door 
Kortstee-Ramaker.
Zondag 25 maart 11.00 uur: Mariet de 
Greef-Arts; Paul Perrée; Ben en Adrie 
van der Wielen-Karremans; Fransje 
Ahuis-Philippa; Tony Soet; Piet en 

Theo Keeris; Dorie Hiemstra-Keeris; 
Harrij van der Velden; Henk Vri-
jaldenhoven; Tine van Lier-Vrijalden-
hoven; Martien de Groot; Ouders Vri-
jaldenhoven-van Moorsel; Ouders 
van Keulen Endevoets; Julia Moonen-
Kwinten; Willem Bastiaans; Eddy Lut-
terman.

De Regenboog Nuenen 
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 25 maart is de 5e zondag in de 
Veertigdagentijd. Onze voorganger in 
deze dienst is dhr. P. Flach, onze 
kerkelijk werker. Het jongerenkoor Jo-
canto is ook aanwezig. De kinderen 
van de basisschool gaan naar de 
kindernevendienst en werken aan het 
Veertigdagenproject. De collecte gaat 
naar het project van Kerk in Actie.
Elke donderdag van 10.00-12.00 uur is 
er Open Huis. 

Oecumenische � ema-avond op 28 
maart
Kloosters: stapstenen voor spiritua-
liteit.
In een lezing staan we stil bij wat       
verschillende kloostertradities en de 
daaruit voortgekomen cultuurvormen 
ons te zeggen hebben voor onze eigen 
spiritualiteit. Voor september 2012 
wordt een oecumenische reis voor-
bereid. Deze zal naar het oosten van 
Frankrijk gaan. We bezoeken de mo-
derne oecumenische communiteit 
van Taizé en de restanten van het oude 
cisterciënzer klooster in Cluny. Dat 
komt voort uit de kloostertraditie die 
met Benedictus van Nurcia (†547) be-
gonnen is. De cisterciënzers hebben 
een eigen bouwstijl ontwikkeld die de 
overgang vormt van romaans naar go-
tiek. Ook Taizé kent een eigen vorm-

geving en liturgie. Deze thema-avond 
past in de voorbereiding op de oecu-
menische reis maar iedere belangstel-
lende is van harte welkom. Pastoraal 
werker Jos Deckers zal deze thema-
avond verzorgen. Plaats:  Kerkelijk 
Centrum De Regenboog, Sportlaan 5, 
Nuenen, 20.00 - 22.00 uur.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 25  maart,  9.30 uur: Eucharis-
tieviering, parochiekoor, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Jos van Esch; Theo Sanders en Gilia 
Sanders-Adriaans; Martinus de Vries 
en Catharina de Vries-van Hoof; 
Overleden Ouders Verschuuren-
Sloots en Harrie Verschuuren.

Mededeling
Op 30 maart a.s. is er ‘s avonds weer de 
jaarlijkse solidariteitsmaaltijd in het 
Pleincollege. Dit jaar in het teken van 
een opvangproject voor straatkin-
deren in Brazilië. Achter in de kerk lig-
gen flyers met meer informatie en ook 
waar u zich kunt opgeven. 

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 25  maart, 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Netty de Groot; Noud van Rooij (van-
wege verjaardag); Jo Renders-Schoen-
makers.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl
Geen aanlevering ontvangen

Uit d’n hoek…

Buitenkant voet

Toch een prettig gezicht, Cocu en Faber op de bank bij PSV. Als supporter volg 
ik PSV natuurlijk, een seizoenskaart heb ik niet meer. Het Nederlands elftal kan 
me sinds Van Basten als bondscoach al helemaal niet meer boeien.
 Er zijn mensen die ik ken die voor Ajax zijn. Het zijn zelfs vrienden. Ze 
zijn voor de Amsterdamse club uit een soort tegendraadsheid. Omdat bijna 
iedereen hier voor PSV is, zijn ze voor Ajax. Dat kan ik begrijpen. Ik ben zelf ook 
wel eens tegendraads. Als je dat breder ziet, ben ik juist dwèrs door voor PSV 
te zijn en tegen Ajax, de landelijke club. Ieder land heeft wel zo’n club: Bayern 
München in Duitsland, Manchester United in Engeland en Real Madrid in 
Spanje.
 Het mooie van voetbal vind ik de creativiteit van de spelers. Die moet 
op het moment zelf ontstaan en uitgevoerd worden. Een schilder kan, als hij 
niet tevreden is, zijn werk over schilderen. Een regisseur kan knippen en plak-
ken, een schrijver een nieuw vel papier pakken. Een voetballer krijgt geen her-
kansing, hij moet het ter plekke bedenken en doen. Het is opvallend hoeveel 
er momenteel weer met de buitenkant van de voet wordt geschoten en ‘ge-
passed’ (ik weet er geen Nederlands woord voor). De pass-der-passen. Van 
een mooie pass geniet ik meer dan van een simpele goal. Afstand, gevoel, 
kracht, beweging, diepte; alles wordt gecombineerd. En dat met de buiten-
kant van je voet.
 Mijn buitenkant-linkervoet-techniek werd indertijd niet gewaar-
deerd bij EMK.

Edwin Coolen

UITGAANSAGENDA   WEEK 12             
Opgave via redactie@ronddelinde.nl 
onder vermelding "uitgaansagenda"

Datum Tijdstip Activiteit Organisatie plaats website   
 maart  Braille tentoonstelling bibliotheek dommeldal Bibliotheek Nuenen www.bibliotheekdommeldal.nl 
21 maart 08.30-12.15 uur Openhuis  Brede School De Wentelwiek Brede School De Wentelwiek www.dewentelwiek.nl  
21 maart 19.30 uur Kinderconcert door harmonieorkest Gerwens Muziekkorps Gerwens Muziekkorps Brede School Heuvelrijk Gerwen www.gerwensmuziekkorps.nl 
21 maart 13.30 en 16.00 uur Poep (Reprise) kindervoorstelling Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org  
22 maart 20.00 uur Ontmoeting met schrijfster Josha Zwaan  Bibliotheek Nuenen www.bibliotheekdommeldal.nl 
22 maart 09.30 uur Foto’s op de PC en op het web Het Computercafé  www.seniorwebnuenen.nl 
22-23 maart 20.15 uur El Niño / Harry Glotzbach / Cabaret Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org  
23 maart 08.30-12.30 uur Openhuis  Inspecteur J. Crijnsschool Inspecteur J. Crijnsschool www.crijnsschool.nl  
23 maart 20.00 uur Kienen  KVO Lieshout Dorpshuis in Lieshout     
23 maart 17.35 uur Documentaire met Gerard van Maasakkers Jeroen Veldkamp producties op tv Nederland 2     
24 maart 21.00 uur De Maaslanders Station Charlotte Sportlaan 12 Nuenen www.stationcharlotte.nl  
25 maart 09.00 uur Wandelen WSV  Wandel Sport Vereniging Nuenen (WSV Nuenen) Sportpark Wettenseind  www.dse.nl/~wsvnuenen 
25 maart 08.00-14.00 uur voorjaarruilbeurs/rommelmarkt De Klassieke Landbouw WerktuigenVereniging  Ginderdoor 55, tussen Lieshout en mariahout www.klw-vereniging.nl  
25 maart 10.00 uur bromfi etstoertocht Superslak 2012 bromfi etsclub “de Bromvliegers”  Mariahout     
25 maart 14.00-17.00 uur Kinderconcert en Gezellige Muziek  Gerwens Muziekkorps Het Klooster www.gerwensmuziekkorps.nl 
25 maart 20.00 uur Liederentafel Liederentafel Café Schafrath     
25 maart  tentoonstelling over “Lieshout en Mariahout, jaren ‘50’  Oranjeplein 1 te Mariahout     
25 maart 10.00 uur Spechtenwandeling IVN Nuenen Ingang Nuenens Broek www.ivn.nl/nuenen  
25 maart 15.00 uur Bart de Win sessies met Sara Bonne Auberge Vincent Nuenen Auberge Vincent Nuenen www.aubergevincent.com 
26 maart 13.30 uur uitleg Internet, mobiele telefoons, sociale media Werkgroep Leefbaarheid Gerwen parochiezaal Clemenskerk Gerwen     
26 maart 20.00 uur fashion event: Be Beautiful  John Geven Studio’s www.johngevenfotografi e.nl 
27 maart 20.00 uur informatieavond De Mijlpaal De Mijlpaal www.obsdemijlpaal.nl  
29 maart 17.00-18.30 uur Open huis De Mijlpaal De Mijlpaal www.obsdemijlpaal.nl  
29 maart 20.15 uur Vuile Huichelaar 2 / t zal je kind maar wezen/Theaterconcert Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org  
30 maart 18.00 uur Solidariteitsmaaltijd  PCN Nuenen www.solidariteitsmaaltijd.info
30 maart 20.15 uur Voorjaarsconcert Nuenens Mannenkoor Nuenens Mannenkoor Het Klooster www.nuenensmannenkoor.nl 
30-31-maart  Tennisclinic jongeren en volwassenen www.tennisdagen.nl Tennisbanen Goudhoek Gerwen www.goudhoek.nl  
31 maart 20.30 uur Single Party 35+  Laco Strandbad Nuenen www.laco.eu   
31 maart 10.00 uur Beauty & Bubbels Beauty Instituut de Collse Hoeve Hotel restaurant De Collse Hoeve www.beautyinstituutdecollsehoeve.nl 
31 maart-1 april vanaf 10.00 uur Paas- en voorjaarsmarkt Dorpswerkplaats Nuenen Dorpswerkplaats Nuenen www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

Het was weer een 
TOP-weekend
Afgelopen weekeinde vond het halfvastenfestijn plaats in het Park. Alweer 
de 3e editie in deze vorm: vrijdag- en zaterdagavond een feestavond en zon-
dag het carnavaleske halfvasten.

Ook dit jaar weer een groot succes. 
Vrijdag blies de Fabulous Party Band 
het dak van de tent af met swingende 
nummers uit de jaren ’80. Zaterdag 
bracht DJ Team alle gasten op de dans-
vloer, waarna Skalala er nog een 
schepje bovenop deed. Onvervalste 
ska-muziek schalde door het Park.

Zondagochtend werd de door de Raod 
van Zatterdag aangeboden brunch 
druk bezocht. Buurtbewoners en ver-
enigingen genoten van heerlijke ge-
rechten, terwijl verschillende Egerlän-
der kapellen zorgden voor de muzikale 
omlijsting. Ondertussen werd buiten 
met hart en ziel gevochten om de 
Halfvasten-wisselbeker. Teams sleur-
den in verschillende manches de Raod 
van Zatterdag “cabrio” een helling op 

om zo snel mogelijk de bel te luiden. 
Het team van de Dwèrsklippels nam 
uiteindelijk de wisselbeker mee naar 
huis!
Na deze heftige strijd was het tijd voor 
de veiling van het half-varken. De op-
brengst hiervan is dit jaar gegaan naar 
de Stichting Poolse Kinderen. 

De Stichting Parkfeesten Nuenen, de 
Raod van Zatterdag en Vierkant Rond 
danken alle vrijwilligers, sponsoren en 
de gemeente Nuenen. Dankzij hen 
was dit fantastische festijn weer mo-
gelijk. Tot slot: de prijzen van de loterij 
zijn niet allemaal opgehaald. De win-
nende lotnummers zijn: blauw 125 en 
401, groen 127 en roze 313 en 232. De 
prijzen zijn op te halen bij Dinercafé 
Zinn.

Uitreiking Peeltrofee tijdens 
Peeldag 2012
Vincentre 
genomineerd voor 
Peeltrofee 
De genomineerden voor de Peeltro-
fee 2011 zijn bekend. Het zijn de 
projecten Vincentre, Deurne Wiki, 
en Openluchttheater Mariahout. 
Zondag 22 april reikt gedeputeerde 
Ruud van Heugten aan één van hen 
de felbegeerde Peeltrofee uit tijdens 
de zevende Peeldag in Aarle-Rixtel.

De Peeltrofee is in het leven geroepen 
door reconstructiecommissie De Peel. 
Jaarlijks wordt deze prijs uitgereikt 
aan een persoon, project of organisa-
tie die een bijzondere bijdrage heeft 
geleverd aan de plattelandsontwikke-
ling in De Peel. De winnaar van de 
Peeltrofee ontvangt een bijzonder 
kunstwerk van de hand van kunstena-
res Leny van den Eerenbeemt uit As-
ten.



Nieuwstraat 45  
5691 AB  Son en Breugel

T. 0499 - 460 222 
F. 0499 - 460 975
info@sonnerie.nl 

www.sonnerie.nl

Hotel • Brasserie • Zalen

Paasweekend van 7, 8 & 9 april
Paasactiviteiten
Paasbrunch 1e paasdag
Brunch voor de gehele familie, een overheerlijk warm-koude 
paasbrunch in buffetvorm die door het dessertbuffet van 
Patisserie de Rouw wordt afgesloten.

Paasontbijt 2e paasdag
Geniet samen van een rijkelijk ontbijtbuffet en de kinderen 
mogen zoeken naar paaseitjes.

Paas High Tea
Verras uw vrienden, familie of collega’s met een Engelse High 
Tea in onze Brasserie. Een High Tea bestaat van oudsher uit 
thee, sandwiches, quiche, scones, cake, sfeervolle muziek en 
aankleding.

Paasdiner
Het gehele weekend serveert la Sonnerie een speciaal 
Paasdiner door onze keuken samengesteld. U heeft hierbij de 
keuze uit een 3, 4 of 5 gangen, eventueel uit te breiden met een 
verfrissende spoom. Het diner wordt afgesloten met een lekker 
kopje koffi e! A la carte dineren is natuurlijk ook mogelijk.

Kijk voor meer info op www.sonnerie.nl

 

HAH-adv. 251x275mm h - Full Colour - week 12

Van experts kun je meer verwachten.
Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. 
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 24 maart 2012.

PHILIPS 81 cm Full HD LED-TV 
32PFL3517. • Draadloos te verbinden met optionele draadloze USB-adapter • Smart TV • DLNA 
voor het delen van foto’s, muziek en fi lms op uw TV

SONY 102 cm Full HD 3D LED-TV 
KDL40HX750. • Motionfl ow XR 400 Hz • Opnemen naar USB HDD • 2D naar 3D conversie 
• WiFi • BRAVIA internet video • DLNA • 4x HDMI • Energieklasse A

HP all-in-one printer met WiFi 
5510EALL. • Draadloos printen met HP Auto Wireless Connect • Mobiel printen met HP ePrint 
• Print foto’s zonder witrand • Extra zuinig dankzij gescheiden cartridges

TOSHIBA 15,6” laptop 
C660D-1C7. • AMD E300 processor • 4 GB geheugen • 320 GB harde schijf • AMD 
HD6310 grafi sche kaart • LED-scherm

HP all-in-one printer met WiFi 

NU MET GRATIS 4 
EXTRA CARTRIDGES  

T.W.V. 28.95 

NU MET GRATIS 4 
EXTRA CARTRIDGES  

T.W.V. 

KDL40HX750. • Motionfl ow XR 400 Hz • Opnemen naar USB HDD • 2D naar 3D conversie 

SMART TV

399.-
VAN 429.-

99.-
NU

499.-
NU

999.-
NU

met de service en 
garantie van Expert!

Topkwaliteit 
producten

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km
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Busreizen Fanclub Steven 
Kruijswijk naar wedstrijden in 
Nederland en België 
Komende maand start profrenner Steven Kruijswijk uit Nuenen in twee 
wielerklassiekers: Amstel Gold Race (zondag 15 april) en Luik-Bastenaken-
Luik (zondag 22 april). De 24-jarige Raborenner uit Nuenen rijdt meestal 
etappekoersen in Spanje en Italië, maar binnenkort kunnen zijn fans de 
renner aan het werk zien in Limburg en in België. Iedereen kan zich vanaf 
nu inschrijven voor de busreizen van de fanclub.

De fanclub Steven Kruijswijk heeft 
twee busreizen op het programma 
staan en belangstellenden kunnen een 
stoel reserveren. Allereerst voor de 
busreis naar de Amstel Gold Race op 
zondag 15 april en een week later naar 
de klassieker Luik-Bastenaken-Luik 
die zondag 22 april wordt verreden in 
België. Niet-leden betalen € 17,50 per 
busreis en fanclub-donateurs € 12,50.
Aanmelden kan bij de volgende twee 
adressen: Rubino wielershop van Sjef 
Kisters, De Pinckart 46, in Nuenen en 
bij clubhuis de Stam van Margriet en 
Bas van Keulen, Gerwenseweg 38 in 
Gerwen. Reservering op volgorde van 
aanmelding en betaling en let op: vol is 
vol. Belangstellenden voor een cap, 
shirt of jasje uit de kledinglijn van de 
fanclub kunnen terecht bij Rubino 
wielershop.

Tirreno met vierde in JK
Steven Kruijswijk reed dit seizoen al 
op Mallorca en de prestigieuze ritten-
koers Tirreno-Adriatico in Italië. Hij 
was nog niet top in Italië, maar liet 
toch zien dat de goede vorm er aan zit 
te komen. In de eindrangschikking 
staat zijn naam op de 21ste plaats en in 
het Jongerenklassement (JK) op een 
verdienstelijke vierde plek. 

WorldTour-wedstrijden
Op dit moment is Steven in actie in de 

Baskenland (ook WorldTour), van 2 
tot en met 7 april.
Steven Kruijswijk is voor het eerst op-
genomen in de Rabobankploegen 
voor drie topklassiekers in één week: 
Amstel Gold Race (15 april), Waalse 
Pijl (18 april) en Luik-Bastenaken-
Luik (22 april). Dit zijn alle drie World-
Tour-wedstrijden.
Al eerder is bekend gemaakt dat Ste-
ven in de voorselectie voor de Tour de 
France zit, samen met Bauke Mollema 
en Robert Gesink. Eind juni staat het 
Nederlands Kampioenschap op de 
weg in Limburg op het programma en 
in september volgt het WK, ook in 
Limburg.

Steven in actie
Sportliefhebbers en dan met name de 
wielersportfans kunnen nu de kans 
grijpen om Nuenenaar Steven Kruijs-
wijk in actie te zien, eerst in de Amstel 
Gold Race en daarna in Luik-Bastena-
ken-Luik. De inschrijving voor de bus-
reizen is nu geopend. Steven rekent op 
zijn fans.

Steven Kruijswijk rekent op zijn fans in 
Limburg en België (foto Cees van Keu-
len)

Indrukwekkende team foto 
hockeyteam Dames 1 Nuenen
Enkele maanden geleden werd door de hoofdsponsors van hockeyteam 
dames 1 van Nuenen bij fotograaf John Geven het verzoek neergelegd om 
een professionele team foto te maken. John Geven gaf meteen aan om hier 
iets bijzonders mee te willen doen en is over een topconcept gaan nadenken 
met zijn studioteam. John vond dat het een beeld moest worden waarmee je 
iedereen moet verrassen. En dat is gelukt. 

Afgelopen vrijdagavond heeft John de 
foto met zijn studioteam gepresen-
teerd op de hockeyclub. En daar werd 
hij zeer goed ontvangen. En een dag 
later op het Lindefeest kreeg hij al veel 
reacties van mensen die de foto en het 
filmpje van de making off van deze fo-
toshoot al op het internet hadden ge-
zien.

John: “Het was heel leuk om met deze 
meiden in de fotostudio te werken. Ze 
waren heel geconcentreerd, eigenlijk 
liep alles vanzelf en iedereen had er 
zin in. Een sterk team, ook goed in de 
communicatie. En dan weet je waar je 
naar toe gaat werken.

Ik wilde iets aparts en dat is het ook 
geworden. De foto toont heel veel dy-
namiek, felheid, passie, bloed… Ik ben 
dan ook zeer trots op deze ‘plaat’, die 
we met zijn allen hebben gerealiseerd 
en ik ben ook zeer trots op de hockey-
dames die deze grootse fotoshoot zeer 
professioneel en met veel lef hebben 
benaderd.

Bent u nieuwsgierig naar deze foto of 
naar de making off?  Ga dan naar 
www.hcnuenen.nl ( of via www.vimeo.
com/38227670 ) en kijk hoe John en 
zijn team de energie en het fanatisme 
van deze hockeydames in beeld heeft 
gebracht.

Golfclub De Gulbergen steunt Metakids

Pieter van de Hoogenband slaat 
symbolisch de eerste bal af
Op 25 maart zal de Ambassadeur van Stichting Metakids, Pieter van den 
Hoogenband aanwezig zijn bij de openingswedstrijd op Golfclub De Gul-
bergen. Hij slaat dan omstreeks 9.30 uur de eerste bal af en maakt hiermee 
de officiële start van alle activiteiten die de golfclub het komende jaar wil 
organiseren ten bate van de Stichting Metakids. 
Over Stichting Metakids
In ons land worden elk jaar 800 kinde-
ren met een levensbedreigende stof-
wisselingsziekte geboren. Omdat er 
voor veel stofwisselingsziekten nog 
geen behandeling bestaat, ontwikke-
len veel kinderen zware lichamelijke 
en geestelijke beperkingen. Meer dan 
de helft van alle kinderen met een 
stofwisselingsziekte overlijdt voor 
hun 18e verjaardag.
Stichting Metakids zet zich in voor al 
deze kinderen. Door stofwisselings-
ziekten onder de aandacht te brengen 
willen zij zoveel mogelijk geld voor 

wetenschappelijk onderzoek op halen. 
Want onderzoek brengt een behande-
ling voor kinderen met een stofwisse-
lingsziekte dichterbij. Daarbij hebben 
zij onze hulp hard nodig!
De stichting kijkt vol optimisme naar 
de toekomst. Er zijn goede voorbeel-
den van onderzoeken die tot succes-
volle behandelmethodes hebben ge-
leid. Zo konden bijvoorbeeld tot voor 
kort slechts 3 behandelbare stofwisse-
lingsziekten bij baby’s met de hielprik 
worden opgespoord, nu zijn dat er 
maar liefst 14. Maar er worden nog te 
veel zieke kinderen geboren die niet 
behandeld kunnen worden. Dus blij-
ven zij zich inzetten voor hen, voor nu 
en voor de toekomst!
Metakids heeft Met Pieter van de 
Hoogeband een fantastische ambassa-
deur die zich inzet om alle activiteiten 
van de Stichting te promoten en te on-
dersteunen……………… 
Kansloos bestaat niet! Elk jaar worden 
er in Nederland 800 kinderen geboren 
met een stofwisselingsziekte. Dat zijn 
meer dan twee kinderen per dag. De 
meeste kinderen overlijden voordat ze 
18 jaar zijn.

Motortoertocht voor een goed doel
Op 9 april, 2e Paasdag organiseert Motortoerclub Nuenen een motorrit ten 
bate van KWF Kankerbestrijding.
In 2011 is een gewaardeerd lid van 
MTC Nuenen aan de gevolgen van 
kanker overleden. Zijn laatste wens 
was om vanuit de motorclub een bij-
drage te doen aan KWF Kankerbe-
strijding. Om die reden organiseert 
MTC Nuenen deze toerrit van ca. 215 
kilometer door Noord-Oost-Brabant. 
Na afloop is er een gezellige barbecue.

Aanmelden en starten kan op 9 april 

tussen 09.30 uur en 11.00 uur bij Di-
nercafé Zinn, Park 61, 5671 GC Nue-
nen. De opbrengsten uit de rit en de 
barbecue wordt geschonken aan KWF 
Kankerbestrijding.

Uitgebreide informatie staat op de 
website van de motorclub: www.mtc-
nuenen.wordpress.com. Wie mee wil 
rijden kan zich opgeven middels het 
inschrijfformulier op deze site.

Jumbo superslak 2012 
in Mariahout
Zondag 25 maart organiseert bromfietsclub “de Bromvliegers” voor haar 
leden weer een toertocht met superslakwedstrijd. De superslak wedstrijd 
betekent dat je met een solex of bromfiets zo langzaam mogelijk 10 meter af 
moet leggen en dat in de vorm van een afvalrace, dus er blijft van elke groep 
eentje over en die is kampioen. Er wordt in drie categorieën gereden solex, 
automaat, bromfiets.

Ook niet leden zijn van harte welkom 
om deel te nemen aan deze toertocht, 
maar alleen de clubleden strijden voor 
het kampioenschap.
Verzamel- en vertrekpunt is bij het 
clubhuis van Zundapp team de Vette 
Ketting aan De Vossenberg 11 in Ma-
riahout bij de champignonkwekerij 
van de familie Leenders. Vanaf 10.00 
uur kan er worden ingeschreven, om 

precies 10.45 uur gaan de solexen als 
eerste van start, 15 minuten later star-
ten de bromfietsen.
Wilt u de bekende gemotoriseerde 
tweewielers zoals Zundapp,  Krei dler, 
Sparta, Solex en nog vele merken eens 
van dicht bij zien dan bent u vanaf 
10.00 uur van harte welkom aan De 
Vossenberg in Mariahout. Ook de Jum-
bo Dakar truck zal hier aanwezig zijn.

Voor de vijfde keer wordt de superslakwedstrijd georganiseerd.

Ronde van Catalonië in Spanje. Een 
rittenkoers van 19 tot en met 25 maart 
voor het WorldTour-klassement met 
aardig wat klimwerk. Daarna komt 
Steven in actie in de Ronde van het 

Een blik in het verleden: de motoren van MTC Nuenen staan klaar voor de motor-
toertocht met als vertrekpunt Dinercafé de Zinn in Nuenen.

RKSV organiseert weer 
Paasgezelligheidsrit 
 Het is 25 jaar geleden dat deze rit voor het eerst werd georganiseerd door 
de voetbalclub. De afgelopen jaren heeft het niet plaatsgevonden, maar 
door de actieve inzet van een paar vrijwilligers vindt de rit voor auto’s plaats 
op zondag 8 april.  

Juiste route
De gezelligheidsrit zal ook deze keer 
weer in en rond Nuenen plaatsvinden. 
Via aangegeven oriëntatie punten 
moet je als team (elke deelnemende 
auto is een team) de juiste route zien 
te rijden. Tijdens deze rit moeten er 
onderweg nog allerlei opdrachten 
worden uitgevoerd en letters worden 
verzameld wat uiteindelijk tot een ho-
ge of wat lagere klassering zal leiden.

Inschrijven
Inschrijven kan op de dag zelf, tussen 
12.00 uur en 14.00 uur in de kantine 
van RKSV Nuenen op Oude Landen, 
Pastoorsmast 14 Nuenen. Inschrijf-
geld bedraagt € 15,00 per auto onge-
acht de grootte van de auto. De start 
van de rally vindt plaats tussen 13.00 

uur en 14.00 uur vanaf de parkeer-
plaats bij het sportpark Oude Landen.

’s Avonds vanaf 19.00 uur worden in 
de kantine de winnaars bekendge-
maakt. De avond zal verder worden 
opgeluisterd met muziek en ook wordt 
er een loterij gehouden met zeer 
mooie prijzen. De opbrengst van deze 
dag komt ten goede aan speciale pro-
jecten binnen de voetbalclub.

Spechten-
wandeling in het 
Nuenens Broek
Op zondag 25 maart verzorgt het 
IVN-Nuenen een natuurwandeling 
met als thema spechten.

Het roffelen van de spechten is in deze 
tijd van het jaar overal in het bos te 
horen. Dit is hun manier van het afba-
kenen van een territorium. En nu de 
blaadjes nog niet aan de bomen zitten 
laten de spechten zich hopelijk ook 
zien. Gidsen van de vogelwerkgroep 
vertrekken om 10.00 uur te voet vanaf 
de ingang van natuurgebied Het Nue-
nens Broek aan de Lissevoort, op drie-
hoekig plein (kruising) Broek/Lisse-
voort. De wandeling duurt ongeveer 
1½ uur. Waterdicht schoeisel wordt 
aangeraden. Deelname is gratis. Voor 
informatie tel. 0499-476201.

Kienen met de 
KVO in Lieshout
Op 23 maart is het kienen in 

het Dorpshuis aan de Groten-
hof in Lieshout. De avond 
begint om 20.00 uur en de 

zaal is vanaf 19.00 uur open. 
Iedereen is van harte welkom.

Klussen bij het 
kunstencentrum CAN 
Groot succes 
tijdens NL Doet
De vrijwilligersdag van het kunsten-
centrum CAN op zaterdag 17 maart 
was een groot succes. Dankzij de 
grootste vrijwilligersactie van 
Nederland, georganiseerd door het 
Oranje Fonds kreeg het CAN hulp 
van  14 enthousiaste vrijwilligers. 

Het was voor het kunstencentrum 
een goede gelegenheid om juist die 
klussen te doen waar ze normaal niet 
aan toe komen. Met dat beetje extra 
hulp van het Oranje Fonds, een bij-
drage in de aanschaf van de materia-
len, kregen de 3 kunstateliers een be-
langrijke facelift. Er is geschilderd, 
getimmerd en meubilair is opgeknapt. 

Bart de Win sessies 
met Sara Bonne
In Auberge Vincent aan het Park in  
Nuenen zal op 25 maart 2012 vanaf 
15.00 uur een concert plaats vinden 
met Sara Bonne. De toegang is gra-
tis.

Sinds haar studie aan het Rotterdams 
Conservatorium bij o.a. Bart de Win, 
heeft Sara Bonne al op vele nationale 
en internationale  podia gestaan met 
haar pop-, soul- en jazzformaties en 
was ze finalist voor de befaamde jazz 
“Erasmus Jazz Prijs” 2003. Ook trad 
zij op tijdens North Sea Jazz Around 
Town. Ze werd geïnspireerd door de 
bigband swing uit de thirties en vocale 
jazz uit de fifties, maar ook door de 
blues van Dinah Washington en de 
soul van Marvin Gaye en Donny Ha-
thaway. Al deze stijlen zijn terug te 
vinden in haar muziek, maar ze heeft 
een duidelijke eigen identiteit als mu-
zikante, met een patent op frisse en 
swingende arrangementen. Haar stem 
is warm en flexibel. Samen met haar 
voormalig docent Bart de Win zal zij 
naast een aantal mooie klassiekers 
ook eigen werk brengen tijdens het 
concert in Auberge Vincent.

Kruisvereniging 
Nuenen
Alle leden worden uitgenodigd voor 
de 2e Algemene Ledenvergadering op 
12 april a.s. in Scarabee, Mantel-
meeuwlaan 10 te Nuenen om 20.00 
uur.  Deze vergadering is statutair ver-
eist voor de definitieve behandeling 
van artikel 18 van de Statuten “ Ont-
binding en Vereffening “. Voor meer 
informatie: A. Konings, secretariaat, 
telefoon 040-2835927.



LINDEBLAADJES BIJ 
vooruItBEtALINg

LINDEBLAADJES

ICT-er met de VUT heeft 
tijd over voor al uw com-
puter- netwerk- TV- en au-
dio installaties en/of instel-
lingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

●  Voor al uw schade-reparaties
●  Uitleenauto beschikbaar      www. autoschadesmits.nl

Collse Hoefdijk 25, 5674 Vl NUeNeN Tel. 040-2837774

rEpArAtIE van was-, 
droog- en koel-appara-
ten. Tevens verkoop van 
AEG, Siemens, Miele en 
Beko. Zowel vrijstaand als 
inbouw. Voor aanbiedingen 
zie www.adivitswasdroog-
koelspec-nl. - Uw specialist 
AD IvItS, tel. 040-2541803 
/ 06-14697792, www.ivits.nl, 
email: aivits@onsmail.nl 

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Mierlo, telefoon 
06-48273718.

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

Feestje? Huur: Statafels  
€ 4,-; Barkruk € 1,25; Ka-
raoke € 35,-; Tenten vanaf 
€ 20,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, te-
lefoon 0492-510855 of 06-
27175412. Website: www.
ikgeefeenfeestje.nl.

Stichting vrijwilligers 
thuiszorg geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereikbaar 
via tel. 06-12458961. Voor 
zorg aan mensen met de-
mentie en/of een lichame-
lijke beperking: Geldrop 
via Loket Zorg, tel. 14040. 
Servicepunt Nuenen: tel. 
040-2831675.

WIJ vErhurEN 
BoxEN voor 

tIJDELIJkE
opSLAg

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12

LINDEBLAADJES per FAX 
of E-MAIL opgegeven, wor-
den NIET GEPLAATST in-
dien niet vooruit betaald is. 
Er volgt geen tegenbericht.

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

v E r r A S S E N D 
k o M p L E E t !    
Wilt u vakkundig binnen- of 
buitenonderhoudsschilder-
werk met garantie? Bel dan: 
040-2419092.

Verkeersschool

Sinds 1955

NIeUW
v.a. 16,5 jaar autorijles

Reserveer tijdig

rijopleidingen
 • Auto
 • Automaat
 • E achter B
 • Bromfiets
 • Aangepast rijden

040-2831486

te huur: 150 m2 voor 
opslag. Spegelt 21, Nue-
nen. 040-2831679.

Mooie ingerichte prak-
tijkruimte te huur voor 
de avonduren en/of week-
enden, eigen opgang. Tele-
foon: 06-28090138.

Arthur koelewijn vis-
specialist zoekt haring-
schoonmakers ongeveer 20 
uur per week, zeer goede 
verdiensten. 06-54730705 
of www.koelewijnvis.nl. Ook 
zoeken wij zaterdaghulp.

te huur: Winkelruimte. 
±170m2. Berg 23 te Nue-
nen. Info: Tel. 06-53645882.

te huur opslagruimtes, 
in Gerwen op afgesloten ter-
rein. Ruimtes vanaf 65 m2. 
Idem garagebox grootte ach-
teraf te bepalen. Aanvaarding 
in overleg, info 06-13320300.

aangifte iB 2011. Parti-
culieren € 45,- Gehuwden/
fisc.partners, zzp-ers € 35,- 
per uur. Tel: 06-36560796. 
www.vhfiscaaladvies.nl

oneMen
can make a difference

Start je eigen actie en meld je 
aan op www.move4onemen.org

 Wemove
 oneMen4

DE BEvEILIgINgS-
SpEcIALISt van Nue-
nen e.o. voor hang en sluit-
werk, spoeddienst na inbraak 
en buitensluitingen, alarm 
en camera, verlichting etc. 
www.kbsvangrootel.nl 
tel: 06 - 53 42 14 18.

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

90% Minder kans op 
een geslaagde inbraak!

De beveiligingsspecialist 
van Nuenen e.o. voor hang 
en sluitwerk, spoeddienst 
na inbraak en buitenslui-
tingen, alarm en camera, 

verlichting etc.
www.kbsvangrootel.nl
tel: 06 - 53 42 14 18

c L E A N  S E r v I c E 
NuENEN. - Gevelreini-
ging - Voegen - Schoor-
steenrenovatie - Dakpan 
reiniging. Vrijblijvende of-
ferte 06-23703691/ 040-
2832957.

Snellen Stucadoors-
werken. voor vrijblij-
vende prijsopgave 06-
13128169.

Workshop thuiskomen 
bij jezelf. Informatie/aan-
melden Marije Dekkers te-
lefoon 040 7870923.

NIEuW!!! In Nuenen 
StrIJkEN Nu • voor 
al uw strijkwerk. • Uw was 
wordt in een volledig rook-
vrije omgeving gestreken. 
• Halen/bezorgen is mo-
gelijk. • Voor meer infor-
matie of het maken van 
een afspraak kunt u con-
tact opnemen met tel.nr. 
06-14184022.

praktijk voor persoonlijke bewustwording

LEEF JE LEVEN
        

gelukkiger met jezelf en je relaties
      

www.hoger-bewustzijn.nl
Liz Schouten          040-2906060

 

     

k I N D E r k L E D I N g -
B E u r S . Wo. 28 maart 
Zaal Den Heuvel Mierlo. 
9.30-11.30u. t/m maat 
110 en van 14.00-16.00u. 
v.a. maat 116. Toegang 
g r A t I S !

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

Tijdens de keukenpresentatie bij u thuis, onder het genot van een kopje koffie, 
op uw eigen bank alles bekijken en vragen.

oErLEMANS kEukENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

• Gratis thuisbezoek
• Gratis offerte
• Gratis tekening
• Keuze uit hout, kunststof, 
 hoogglans, m.d.f, etc.

Bel voor een vrijblijvende 
en gratis offerte:
telefoon 040-2839838
b.g.g. 0651231801

OOK VOOR RENOVATIE, AppARATUUR EN dE MONTAGE VAN UW KEUKEN.

JOS MARTENS & ZN BV
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES

Ginderdoor 55, Mariahout 
tel. 0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE / ONDERHOUD

DIERVOEDERS

Diervoeders Rond de Linde 39 mm.indd   12/23/2012   1:36:30 PM

Praktijk Alternatieve Geneeswijzen

Pijn in 2012: “Dat is niet meer nodig”
APS TherAPie/BioreSonAnTie

De APS therapie is medisch gecertificeerd en een revolutie op het gebied 
van pijnbestrijding. We hebben nu APS en BioreSonAnTie gecombineerd: 
APS maakt de pijnverlichtende hormonen aan, Bioresonantie harmoniseert. 
(nu nog betere resultaten)
heeft u last van: Chronische pijn, onderrugpijn, fibromyalgie, artritis, artrose, 
reuma of sportblessure dan geeft APS/Bioresonantie therapie pijnverlichting 
en/of gedeeltelijk herstel in samenwerking met de andere therapieën (in 
medische studies aangetoond).
Behandelingen worden geheel/gedeeltelijk vergoed door de meeste zorgverzekeraars. 

Maak eens een afspraak: 06-51334155
Berg 26a, Nuenen • Cortenbachstraat 130, Helmond
www.vdvalk-natuurgeneeskunde.nl • rvalk820@zonnet.nl

Wist u dat Café René beschikt over een zaal tot 100 personen en 
dat deze voorzien is van airco, een professionele beamer en een 

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

personeelsfeesten - bedrijfsborrels - enz. enz
Bel voor vrijblijvende informatie of kom eens langs!

Parkstraat 3
5671 GD Nuenen
Tel. 040-2838777
Mobiel 0612699691

Witgoedapparaten met 
lichte transportschade. 
Witgoedspecialist Van de 
Weijer, De Hooge Akker 
29, Geldrop (naast DAF), 
tel. 040-2802390.

Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect? Van 
de Weijer, De Hooge Ak-
ker 29, Geldrop, tel. 040-
2802390, storing@vande-
weijer.net

Wasmachine, koelkast, 
vaatwasser defect? Van 
de Weijer, De Hooge Ak-
ker 29, Geldrop, tel. 040-
2802390, storing@vande-
weijer.net

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

Modern Nuenens pop-
koor met band is op 
zoek naar nieuw zang-
talent: vooral heren en so-
pranen: www.parkstreet.nl.

Yoga-docente, gediplo-
meerd van een gerenom-
meerd instituut in India, gaat 
starten met yoga-lessen. 
Geïnteresseerden kunnen 
contact opnemen met Mw. 
Mamta Shetty, tel. 040-
2834086/0628457385. 

 Spegelt 102 – 5674 CD – Nuenen
Tel. 040.2857790 info@dlczonwering.nl

Gratis Somfy motor !! 

Bij aankoop van een 
Sunmaster knikarmscherm 
type Sun Eye  krijgt u een 
gratis Somfy motor met 
schakelaar t.w.v. € 400.00!!  

D.L.C. Zonwering voor uw Rolluiken – Screens – 
Markiezen - Verandadaken - Horsystemen 

WORKSHOP 
KOETJE 

BESCHILDEREN
ZONDAG, 25 MAART a.s.

Aanvang: 13.00 u.
Aanmelden:

ATELIER & GALERIE DEN DRIES
Wettenseind 4 - 5674 AA Nuenen

info@brabant-art.nl 
www.brabant-art.nl • tel. 06-30078046

voor onderhoud en re-
paratie van uw vloer 
of nieuwe vloer bij 
Bernard Smits. Kerkak-
kers 3, Gerwen. Tel. 040-
2833994/0651935589 of 
kijk voor info op www.
smitshoutenvloeren.n l 
voor het assortiment.

BASGITAArLESSEN in 
Nuenen, gegeven door er-
varen docent. Voor info: 
040-2843533/06-23094787. 
Bel voor een gratis proefles! 
www.eugenevugts.nl
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Geld verdienen door…. 
helemaal niets te doen?
Kan dat? Ja, dat kan!
Het Oranje Comité Nuenen organiseert op Koninginnedag, maandag 30 april 
a.s., voor deelnemers tot 18 jaar een wedstrijd ”levend standbeeld“, en levend 
standbeeld is een persoon, die zich verkleedt en schminkt zodat hij/zij op een 
standbeeld lijkt , zichzelf als een standbeeld laat zien, en dus heel erg stil staat. 
Soms volgt een beweging als een toeschouwer erg dichtbij komt, iets geeft of een 
foto wil nemen.

Liederentafel
Voor wie van zingen houdt, Liederen-
tafel op zondag 25 maart in café Scha-
frath, Park 35, aanvang 20.30 uur.

Ingezonden brieven
Getuige gezocht
Op zaterdag 17 maart heeft er een personenauto een grote deuk in mijn auto gere-
den, zonder gegevens achter te laten. Nu ben ik op zoek naar getuigen die wellicht 
iets hebben gezien of misschien bent u wel die persoon die dit heeft veroorzaakt. 

Aan mijn schade te zien, is het waarschijnlijk een zilverkleurige auto geweest, te-
vens moet deze auto ook schade hebben aan de voor- of achterzijde van de auto, 
gezien de diepte van de deuk. Mijn zwarte Nissan Micra stond geparkeerd aan het 
Park in Nuenen, ter hoogte van Kunsthandel Art Dumay, daar waar altijd de olie-
bollenkraam staat. Ik heb mijn auto daar om 14.30 uur geparkeerd om te gaan 
werken en ’s nachts om 03.30 uur weer weggehaald. Op zaterdag 17 maart was 
het halfvasten feest in het Park en het Lindefeest in Het Klooster.
Heeft u iets gezien of gehoord, of bent u degene die dit toch nog wil melden? 
Laat het mij dan weten zodat we dit samen op een juiste manier kunnen oplossen.
E-mail: maud@hetklooster.org Tel: 06-38704872 of 040-2843181.

Alvast dank voor uw medewerking. M. van Tongeren
(Adres bekend bij de redactie)

Léon van der Zanden speelt op 
27 en 28 maart in Het Klooster 
 
Na de teleurstelling dat de voorstellingen op 1 en 2 maart niet konden door-
gaan wegens ziekte van Léon, meldt Het Klooster nu dat deze voorstellingen 
zijn verzet naar dinsdag 27 en woensdag 28 maart. Omdat deze shows zijn 
verzet zijn er voor beide avonden weer kaartjes vrijgekomen.
Léon: Dat wat je nu voelt, houdt dat 
vast. Nog even… Dit gevoel, dat klopt. 
Je eerste gevoel klopt altijd. Maar ik 
schijn dat vergeten te zijn en ga steeds 
mee met wat andere mensen vinden. 
Mensen die ik zie op TV, tegenkom op 
internet of als ik gewoon met ze praat. 
Soms weet ik echt niet meer wat ik zelf 
van iets vind, alleen wat er van mij 
verwacht wordt. Het liefst spoel ik alle 
bullshit weg en leef met wat er over-
blijft. De essentie. En die is volgens mij 
hetzelfde bij jou als bij mij. Ons eigen, 
rauwzoete vruchtvlees. 

Vorig seizoen konden we in Het 
Klooster al een try-out van deze voor-
stelling zien. De vraag is wat er na een 
jaar nog hetzelfde is gebleven… Naast 

theater profileert Leon zich ook op 
andere vlakken. Voor Omroep Bra-
bant maakt en presenteert hij tot 2008 
het televisieprogramma Olifantendo-
ders, waarin maatschappelijke taboes 
in beeld worden gebracht en ontdaan 
worden van hun lading. Voor MTV 
presenteerde hij ‘Pimp My Room‘ en 
als comedian heeft hij opgetreden 

Magische sfeer op 
brede school Vrouwkensakker
Brede school Vrouwkensakker in Nuenen verkeerde de afgelopen weken in 
sprookjessferen. Niet de populaire verhalen over Roodkapje, Sneeuwwitje 
of Vrouw Holle, maar juist de onbekende sprookjes uit allerlei landen ston-
den centraal. Marian en de Selderijkoning, Mannetje Timpetee, Goudlokje 
en de drie beren of Spikkeltje, bleken verhalen die kinderen aanvankelijk 
nauwelijks kenden en nu volop in de belangstelling staan.

Het project was het resultaat van de 
intensieve samenwerking tussen zo-
wel basisschool De Nieuwe Linde als 
kinderopvang Korein en peuterspeel-
zaal ’t Dwersliggertje. Tijdens de af-
sluitende kijkavond op woensdag 14 
maart zagen de bezoekers wonderlijke 
bouwsels, magische voorstellingen en 

raadselachtige geschriften. En dat al-
les in een feeërieke sfeer waarbij alle 
zintuigen geprikkeld werden.
Nieuwe ouders die geïnteresseerd zijn 
geraakt in de brede school Vrouw-
kensakker kunnen er dagelijks terecht 
voor informatie of het aanmelden van 
hun kinderen.

Heel Gerwen aan de mobiel, 
Internet en social media? 
De ontwikkelingen gaan snel. Bij menigeen die het meegemaakt heeft, dat 
de eerste TV in de buurt geplaatst werd en die nu terugkijkt, op wat er daar-
na allemaal gebeurd is in  de wereld van de media en communicatie, gaat het 
duizelen.  Inderdaad….dat betreft de oudere mensen. Want de jeugd groeit 
op met mobieltjes en spelcomputers en gaan ermee om zoals de ouderen 
van nu, vroeger met een fiets of rolschaatsen omgingen.

De Combinatie Nuenen maakt 
eigen keuzes
De fractie van de De Combinatie kon zich aanvankelijk vinden in  het, wel-
iswaar in algemene ter-   men opgestelde, raadsprogramma.Gaandeweg de 
raadsperiode veranderde het College van B&W de koers en werd terugge-
komen op besluiten uit de vorige raadsperiode. Een raadsperiode waarin De 
Combinatie ook bestuursverantwoordelijkheid heeft gedragen. 

Echte robots 
in de klas
Afgelopen week kregen de leerlin-
gen van de plusklas van basisschool  
“De Rietpluim” en “De Mijlpaal” en 
de kinderen van groep 8 van “De 
Rietpluim” een gastles over robots. 

Twee studenten van de Technische 
Universiteit Eindhoven waren met 
verschillende robots naar Nuenen ge-
komen en hebben daar een zeer inte-
ressante les verzorgd over de werking 
en de inzet van robots. Ze demon-
streerden dit aan de hand van een 
stofzuigerrobot, een dinosaurusrobot 
en een voetbalrobot. Het is de bedoe-
ling dat in het jaar 2050 een robot-
voetbalteam zal kunnen winnen van 
de menselijke wereldkampioen voet-
bal. Met filmmateriaal maakten ze ex-
tra duidelijk wat er allemaal al moge-
lijk is met robots. De leerlingen waren 
super enthousiast.  Tijdens de uitleg 
zat iedereen op het puntje van zijn 
stoel en de vragen vanuit de kinderen 
bleven maar  komen. 
Voor wie ook geïnteresseerd is:  Van 
25 t/m 29 april is het internationale 
Robocup-toernooi in Eindhoven. Dit 
is gratis te bezoeken. Verdere infor-
matie is te vinden op: www.robocup-
dutchopen.nl

Kinderen, leraren  en ouders van brede school Vrouwkensakker verplaatsten zich 
in onbekende sprookjes vanuit de hele wereld.

voor ‘Rayman is laat‘, ‘Vara Laat‘, 
‘BNN’s laughing matters‘ en de ‘Hard 
Gelach‘- avond tijdens oud en nieuw 
2006 en in 2010 werkt hij mee met een 
nieuw Omroep Brabant-programma 
in en over Afrika. Verder is Leon am-
bassadeur en vaste presentatorvoor 
Festival Mundial en reist ook voor hen 
de wereld rond, maakt zoveel mogelijk 
contact met mensen om steeds weer 
te beseffen dat hij niet alleen en 
vreemd is..
De voorstelling begint om 20.15 uur. 
Toegangskaarten kosten € 17,50 inclu-
sief pauzedrankje. Kaarten kunnen 
worden besteld via onze website www.
hetklooster.org. Telefonisch reserve-
ren kan ook tijdens kantooruren via de 
reserveerlijn 284 33 99. 

Wat moet je doen?
Maak een leuke outfit waarin je ge-
makkelijk stil kunt staan (of zitten).  
Maak een bijpassende verhoging 
(maximaal 40 cm), ga daar op staa , zo-
dat de mensen je goed kunnen zien. 
Natuurlijk mag je iets neerzetten 
waarin het publiek een vrijwillige bij-
drage kan doen. 
Het is de bedoeling  minimaal 2 maal 
15 minuten per uur op te treden en 
daarbij zo goed mogelijk stil te staan. 
Dus…als je dat heel goed kunt, kun je 
geld verdienen door helemaal niets te 
doen… Als je wat ideeën wilt opdoen: 
google dan eens op  www. Living sta-

tues.nl. Daar zie je allerlei voorbeel-
den. 
Wil je meedoen: schrijf je dan in. Stuur 
een mail naar: marktmeester@oranje-
comite-nuenen.nl, onder vermelding 
van: je naam, je leeftijd en de titel/om-
schrijving van wat je wilt uitbeelden. 
Je krijgt dan een mail terug met nade-
re informatie. Inschrijven is gratis. 
Schrijf je op tijd in. De wedstrijd duurt 
van 13.00 – 17.00 uur en wordt gehou-
den in (en rond) het Park, tijdens de 
Oranjemarkt.
Het Oranje Comité zal beoordelen wie 
de beste prestatie neerzet. De winnaar 
ontvangt een wisselbeker.

Monique Donkers hierover: ”Als we 
terugkijken op de afgelopen twee jaar 
zien we dat er eigenlijk geen besluiten 
zijn genomen. We staan stil en De 
Combinatie wil vooruit.
Ook worden de afspraken met betrek-
king tot de aanpassingen van het ge-
meentehuis niet nagekomen en wordt 
er in Gerwen niets gedaan met de ver-
worven gronden”.

Hoewel De Combinatie vanuit een po-
sitief kritische houding altijd bereid is 
de consensus op te zoeken,  had ze het 
binnen de coalitie steeds moeilijker 
met het meegaan in voorstellen en be-
sluiten uit B&W. 
 
De Combinatie voelt zich niet meer 
thuis in de coalitie en wil daarom van-
af nu in situaties waarin ze dat nodig 
vindt via andere raadsmeerderheden 
constructief meewerken aan oplossin-
gen voor de taken waar de gemeente 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
voor staat. De Combinatie trekt zich 
dus terug uit de coalitie.

W70, CDA, D66, en de lijst van Bree 
vormen nu de coalitie. Samen hebben 
zij 10 zetels. Nuenens Belang met 2 
zetels heeft gedoogsteun toegezegd.
Het totaal aantal raadszetels bedraagt 
19.    

Kia Nederland kiest voor 
Master-Care Platinum
Kia Nederland biedt al jaren dezelfde lakverzegeling aan voor hun nieuwe 
auto’s. Tegenwoordig kan de klant echter ook kiezen voor Master-Care Pla-
tinum 2 componenten lakbeschermer. Dit is een  lakbeschermer op harsba-
sis, en is daarom harder en biedt betere bescherming dan de gebruikelijke 
producten op waterbasis. 
De Platinum lakbescherming van het 
Nuenense Master-Care met eigenaar 
Ramon Kuijpers, was al een succes bij 
dealers, maar wordt inmiddels ook bij 
importeurs steeds populairder. Daar-
naast is de servicegerichtheid van het 
Nuenens bedrijf een gewaardeerd 
pluspunt. Zo hoeven eventuele garan-
ties niet door de dealer of poetser uit-
gevoerd te worden, maar nemen de 
specialisten van Master-Care dit op 
zich. Daarnaast geven de experts uit 
Nuenen ook trainingen aan poetsers 
en verkopers.

Het Nuenense Master-Care bestaat 
sinds 2004. Oprichter is Ramon Kuij-
pers, Ramon heeft 12 jaar ervaring op 
het gebied van autoverkoop bij gere-
nommeerde dealers en diverse jaren 
vakkennis opgedaan met eigen auto-
poetsbedrijven. Vanwege deze achter-
grond stelt hij de hoogste kwaliteitsei-
sen aan de Master-Care producten.
Deze hoge kwaliteitseisen uiten zich 
onder andere in de gekozen toeleve-
ranciers, verpakkingen, gebruiks-
vriendelijkheid van producten, en het 
langetermijneffect op behandelde op-
pervlakten. Omdat ook het verkoop-
kanaal kwalitatief hoogwaardig moest 

zijn, is Master-Care de samenwerking 
aangegaan met Autodistribution Be-
nelux en haar grossiers. Deze partij 
beheert en distribueert de voorraden 
en dient als aanspreekpunt voor be-
drijven.

De trotse Nuenense ondernemer Ra-
mon Kuijpers die met zijn producten 
Kia Nederland als klant kon verwelko-
men.                                  (Foto John Geven) 

In Gerwen kan iedereen die datzelfde 
overkomt, maar er toch iets van wil 
begrijpen of er graag iets mee wil 
doen, daar wat aan doen. De Werk-
groep Leefbaarheid Gerwen (WLG) 
biedt daartoe op 26 maart de moge-
lijkheid. Tijdens de wekelijkse Inloop 
in de parochiezaal van de Clemens-
kerk (13.30 tot 15.00 uur) zal er uitleg 
gegeven worden, om meer inzicht te 

krijgen in het gebruik van mobiele te-
lefoons, internet en media. Daarbij 
zullen beeld en geluid gebruikt wor-
den om de toelichting compleet te 
maken. Ook de mogelijkheden die de 
moderne middelen in de toekomst 
zullen bieden worden toegelicht. 
Daarbij is te denken aan de manier 
waarop snel hulp en ondersteuning of 
diensten gevraagd kunnen worden, of 
hoe op een simpele manier met beeld 
en geluid contacten, met familie op 
afstand, onderhouden kunnen wor-
den. Dorpsgenoot Jack Adams zal de 
presentatie verzorgen en alle vragen 
die er opkomen beantwoorden.

Iedereen die zich met moderne mid-
delen in onze tijd ‘overeind wil hou-
den’ kan op deze bijeenkomst een en 
ander daarover te weten komen. 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

a 1+1*

gratis
m.u.v. praxis mengverf

 alle praxis verf 

*Het goedkoopste artikel is gratis, 
geldt niet i.c.m. andere acties.

OP = OP

15% korting

op alles!*
slechts een dag 

geldig!

zaterdag 17 maart

praxis eindhoven - nuenen - son 

*Zie voor de actievoorwaarden: praxis.nl

eindhoven, zondag open 12-17 uur

praxis nuenen     Duivendijk 1b, Tel. 040-2907070

Zondag 25 maart

van 12.00 - 17.00 uur

Koopzondag



Piano-keyboard lessen
gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: tel. 040-2839698. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

Unisa 

Shabbies (nieuw) 

Fred de la 

Bretonniere (nieuw) 

Tommy Hilfiger 

Vans(nieuw) 

Reef (nieuw) 

Ash (nieuw) 

Footnotes 

Gabor

Paul Green 

Via Vai 

K&S 

M jus 

Minnetonka (nieuw) Dames Heren Kinderen

van Bommel 

van Lier 

Australian 

Meindl 

Vans (nieuw) 

Reef (nieuw)

Cruijff

Clic

Shoesme

Romagnoli

Giga 

Develap

Replay

Converse

HIP

Birkenstock

Gioseppo

Mc Gregor

Converse 

Teva 

Floris van Bommel

Mephisto 

Pantofola d’Oro

Timberland

Reef (nieuw)

Cruijff

Mc Gregor

Vans (nieuw)

Yellow Cap

Munich

Mendl

Timberland

Teva

Replay 

Manilla 

Mery 

Fit Flop 

van Bommel 

Cruijff 

Lamica 

Carmens 

Birkenstock 

Waldlaufer 

Wolky

Teva  

BP 

Havaianas 

Converse etc.

Alvershool 5a, Gerwen, 040-2847272
Email info@andrevanrooij.nl

Website; www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

Volop 
bloeiende
Violen
(Grootbloemig - Mini) Alles van eigen kwekerij

EEN 
BEZOEK 
MEER 
DAN 
WAARD!

Zondag 25 m
aart 

koopzondag

 V n de Kerkhof
d kwerken

Tel. 040 - 295 25 77• Mobiel 06 - 22 395 840
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Met dertig jaar vakmanschap en het 
gebruik van hoogwaardige materialen 
levert G.P. Kunststofkozijnen een bij-
zondere prestatie voor een absoluut 
scherpe prijs. En tijdens het actie-
weekend krijgen bezoekers vrijblij-
vend advies en HR +/+ glas in onze 
kunststof kozijnen en kleur naar keuze 
gratis of 15% korting.
Offertes zijn vrijblijvend en een aan-
betaling is niet nodig. De afwerking 
wordt op maat uitgevoerd met keuzes 
uit diverse accessoires. 

Het aanbod is gevarieerd 
Ramen, voor en achterdeuren, veran-
dadaken, schuifdeuren, tuindeuren, 
draai/kiep ramen, dakkapellen, dakra-
men, rolluiken, en gevelbekleding. 
Uniek hierbij is het uitgebreide garan-
tie-pakket, van tien jaar op kozijnen, 
montage, hang- en sluitwerk en 15 jaar 
op het door GP geplaatste glas. 
Een groot voordeel voor u, is dat alles 

Diëtistenpraktijk Carin Bors uit Nuenen bestaat 20 jaar

20 jaar diëtist in Nuenen 
21 maart 2012 bestaat diëtistenpraktijk Carin Bors 20 jaar. Carin begon in 
1992 met haar praktijk in een kamer in het huis van haar ouders. Nu, 20 jaar 
later, heeft ze een gezonde goed lopende praktijk gevestigd in een fris, 
modern pand in Nuenen. Ze werkt fulltime als allround diëtist met nog 
evenveel enthousiasme als in het begin.
“Ik heb van mijn passie, mijn werk 
kunnen maken. Cliënten adviseren, 
coachen en met voeding en gezond-
heid bezig zijn, vind ik heerlijk.  Men-
sen de kans geven om hun gezondheid 
te verbeteren, waar zij zelf een eigen 
bedrage aan kunnen leveren, geeft 
heel veel voldoening.”
De diëtetiek is constant in ontwikke-
ling en staat steeds meer in de belang-
stelling.  Het is belangrijk om de 
nieuwste wetenschappelijke inzichten 
te vertalen naar praktische voedings-
adviezen. Professioneel werken wordt 
in haar praktijk gewaarborgd door on-
der andere regelmatig bijscholingen te 
volgen. Diëtistenpraktijk Carin Bors 
staat voor kwaliteit geregistreerd in 
het Kwaliteitsregister voor paramedi-
ci. 

De manier van werken is net even an-
ders dan in de reguliere praktijk. De 
visie van de praktijk bestaat uit 5 P’s: 
persoonlijk, professioneel, puur, posi-
tief en praktisch.  In de 5 P’s zit de or-
thomoleculaire visie verweven, het is 
een benadering waarbij elk persoon 
een andere voedingsvraag heeft. Er 
wordt ook gekeken naar de medicatie 
en/of suppletie en hoe dat met een di-
eet gecombineerd kan worden. Ieder 
mens is uniek. Op basis van een uitge-
breide intake wordt een persoonlijk 
advies gegeven en besproken welke 
mogelijkheden er zijn voor verdere 
begeleiding. Laat voeding uw medi-
cijn zijn, is een bekend credo in haar 
praktijk.

Vergoedingen
Op het gebied van dieetvergoedingen 
is het goed om te weten welke moge-
lijkheden er zijn. Een aantal zorgver-
zekeraars vergoeden dieetadvisering 
vanuit de aanvullende verzekering. 
Cliënten met hart- en vaatzieken en 
diabetes kunnen in aanmerking ko-
men voor ketenzorg. Via de huisarts of 
praktijkondersteuner kan een verwij-
zing aangevraagd worden voor de dië-
tist. Er wordt steeds intensiever sa-
mengewerkt met andere disciplines, 
waaronder Fysiofit Nuenen, logope-

disten en natuurlijk de huisartsen en 
praktijkondersteuners in Nuenen. 
Bent u nieuwsgierig wat voeding voor 
u kan betekenen? U bent van harte 
welkom in de praktijk. Voor meer in-
formatie kunt u een kijkje nemen op 
de website: www.carinbors.nl of tele-
fonisch contact opnemen met Carin 
Bors 040-2840313.

Eerste Amateurkunstwedstrijd Nuenen

Vier deelnemers aangewezen 
als prijswinnaars 
Op zaterdagmiddag was er een drukte van belang bij de uitreiking van de 
Amateurkunstprijs Nuenen. De prijs is ingesteld door Kunstencentrum 
CAN in het kader van het 40 jarig jubileum van Stichting Culturele Activi-
teiten Nuenen. 
De belangstellenden werden ‘in de 
nieuwe winkels’ op de Berg welkom 
geheten door de voorzitter van het 

CAN Jaap Alfrink. Die noemde de lan-
ge lijst van namen van deelnemers: 15 
jongeren tussen de 6 en 12 jaar en 37 
volwassenen.  Thema van de wedstrijd 
was: FEEST.

 Winnaars
Het werk van de kinderen werd nader 
beschouwend toegelicht door jurylid 
Riekje Jouvenaz. 
Wethouder Paul de Witte, onder an-
dere portefeuillehouder Kunst en Cul-
tuur van de gemeente Nuenen, ont-
hulde de namen van de prijswinnaars 
die aangewezen waren door de pu-
bliekjury en door de vakjury. In de ca-
tegorie jongeren en volwassenen wa-
ren er twee winnaars aangewezen 
door het publiek. Te weten Mare van 
Hooff voor de jongeren met haar 
weergave van een feestelijke beer en 
An Dammers van de volwassenen met 
zeer feestelijk uitziend viltwerk. 

Vakjury
De vakjury bestaande uit Paul Dumay: 
eigenaar Kunsthandel Art Dumay, 
kunsthandelaar en taxateur; Liza Ja-
zenko: beeldend kunstenaar, voorma-
lig docent beeldende kunst onder an-
dere: CKE Eindhoven, de Wiele 
Geldrop en tevens creatief therapeut 
en Riekje Jouvenaz: voormalig docent 
beeldende vakken in het voortgezet 
onderwijs en voormalig docent kunst-
theorie aan de Academie Beeldende 
Kunst Maastricht, had twee andere 
winnaars aangewezen. Over het werk 
van  Floor van der Velden voor de jon-
geren schreef de jury: Mooi van tech-
niek, kleurrijk, je vóelt gewoon feest 
als je er naar kijkt. Over het werk van 
Henriette Bertens voor de volwasse-
nen oordeelde de jury: Wervelend; 
goed van kleur en compositie 

Prijzen
De prijzen zijn ter beschikking gesteld 
door Kunstencentrum CAN en be-
staan uit de mogelijkheid tot het kos-
teloos volgen van een cursus naar ei-
gen keuze in cursusjaar 2012 – 2013 
werden in de vorm van het juryrap-
port overhandigd aan de vier win-
naars. 

� uiskomen bij  
jezelf
We kennen b.v. allemaal wel het 
gevoel dat we ons niet lekker in ons 
vel voelen zitten en niet weten waar-
om. Soms gaat dat zelfs gepaard met 
duidelijke of onduidelijke pijn-
klachten. Ook kan het zijn dat je 
sterk het gevoel hebt dat je vooruit 
wil en graag een zetje wil.

Op deze dag gaan we contact maken 
met “onszelf”, met wie we werkelijk 
zijn. Dit doen we door middel van me-
ditatie, lichaamswerk maar ook losla-
ten is zeer essentieel waar dan ook ex-
tra aandacht aan geschonken wordt.

Voor wie is deze workshop bedoeld.
Voor iedereen die maar wil heeft om 
te groeien om verder te komen, om in-
zicht te krijgen hoe je beter in je vel 
kan komen zitten of als je gewoon 
nieuwsgierig bent. Deze workshop is 
uitermate geschikt voor personen die 
hooggevoelig zijn maar ook voor per-
sonen met hooggevoelige kinderen.  
Op 31 maart 2012 van 9.30 uur tot 
16.00 uur en op  26 mei 2012 van 9.30 
uur tot 16.00 uur zijn de workshops. 
Ze kunnen los van elkaar bijgewoond 
worden. De kosten bedragen € 35.00 
per dag. Opgeven bij Marije Dekkers 
tel. 06-34020383.

Nieuws met zaken

door G.P. Kunststofkozijnen zelf wordt 
uitgevoerd: vanaf het eerste klantcon-
tact tot vervolg van offerte, plaatsing, 
oplevering en service. Uitgevoerd met 
waarborg van het VKG keur.

Kozijnen van kunststof bieden vele 
voordelen. Het is onderhoudsarm, 

duurzaam, verschillende kleuren en 
uitvoeringen zijn mogelijk en mede 
daardoor nauwelijks meer te onder-
scheiden van houtenkozijnen. Een 
duurzame verrijking van uw huis.
De door G.P. Kunststof-kozijnen gele-
verde kozijnen zijn van Nederlands fa-
brikaat “Alkuplus Kozijn”, te Tilburg 
voorzien van het VKG keur volgens de 
laatste bouwbesluiten. Doordat alle 
kunststof kozijnen zijn versterkt met 
extra zwaar staal en voorzien van 5 
punts veiligheidsbeslag (met een hoge 
inbraakwerendheid) voldoen deze ui-
teraard ook aan het Politie keurmerk. 
De showroom aan Steenoven 6c, op 
Industrieterrein Kapelbeemd in Acht, 
is geopend op maandag en woensdag 
van 09.30 tot 17.00 uur en op zaterdag 
van 10.00 tot 14.00 uur. Op andere tij-
den volgens afspraak.

Meer info: www.gpkunststofkozijnen.
nl of bel met G.P. kunststof-kozijnen
Tel: 040-2028803.

Carin Bors 20 jaar diëtist in Nuenen. 

G.P. Kunststofkozijnen: 
30 jaar vakmanschap
Open dagen op zaterdag 24 en zondag 25 maart van 10.00 tot 17.00 uur.  G.P. 
Kunststofkozijnen is gevestigd op industrieterrein Kapelbeemd 4753, 
Steenoven 6c, in Eindhoven. De showroom toont alle mogelijke variaties en 
ontwerpen in kunststof kozijnen en deuren. Voor zowel klassieke als 
moderne woningtypen. 

50 jaar Van Hoogstraten 
Wonen in Nuenen
Door Gerrit van Ginkel

Een opmerkelijk jubileum wordt in april van dit jaar gevierd bij Van Hoogs-
traten Wonen aan De Pinckart 9 in Nuenen. Liefst 50 jaar bestaat de zaak 
waarin nu de derde generatie van Hoogstraten de scepter zwaait.

Jan van Hoogstraten begon aan de 
Berg, tegenover huidig restaurant 
Olijf, in 1962 zijn woninginrichting in 
meubels en stoffering. In 1977 ver-
huisde het bedrijf naar de Opwet-
tenseweg naar het pand dat nu Galerie 
De Kei herbergt. Vader Wim van de 
huidige eigenaar Rogier neemt in 1980 
het bedrijf over en stopt met de meu-
belverkoop en specialiseert zich ver-
der in de woningstoffering. In 1990 
vestigt het bedrijf zich op de Pinckart 
9. Nadat Rogier ruim 10 jaar met zijn 
vader meekeek in het bedrijf nam hij 
enkele jaren geleden het bedrijf over, 
speciliseerde zich verder en richt zich 
nu vrijwel volledig op de particuliere 
markt.

Ouderwetse service
”We leveren bijna alles voor raam en 
vloer”, vertelt een enthousiaste Rogier 
van Hoogstraten. Wij zijn nog van het 
echte vakkundige advies, liefst al in 
een vroeg stadium als er bijvoorbeeld 
nog verbouwd wordt. Wij hebben nog 
alle tijd voor de klant en gaan ook ’s 
avonds op pad voor afspraken als bei-
de partners thuis zijn. Daarnaast me-
ten we zelf om bij de aflevering en 
montage niet voor verrassingen ko-
men te staan. We hebben alles in eigen 
hand met eigen vakbekwame mensen. 
Ook maken we gebruik van een vast 
gordijnenatelier dat in het verleden 
aangetoond heeft kwaliteit te leveren. 
Ons meedenk concept met de klant is 
gericht op de verfraaiing van het inte-
rieur met kwaliteitsproducten die re-
sulteren in een perfect eindresultaat 
dat precies het maatwerk is dat de 
klant vooraf wenste”.

De jarenlange ervaring in de stoffe-
ringswereld staat natuurlijk ook ga-
rant voor de allersterkste merken in 
die branche. In het assortiment is des-
ondanks wel rekening gehouden met 
een brede keuze voor iedere porte-
monnee.

Gordijnen zijn leverbaar vanaf 24 Eu-
ro per meter tot zeer exclusieve van 
enkele honderden Euro per meter. 
Hetzelfde geldt voor vloerbedekking 
waar prijzen tussen de 70 Euro per 
strekkende meter lopen tot over de 
200 euro voor de zware kwaliteiten.
Naast alle bekende merken harde en 
zachte vloerbedekking en gordijnen 
levert men ook vele merken raamde-
coraties en hordeuren in vele varian-
ten.
Voor Luxaflex zijn zij ’Inspiration 
Dealer’, hetgeen het jarenlange vak-
manschap uitdraagt en inhoudt dat ze 
het volledige assortiment van Luxa-
flex in de zaak kunnen tonen.
Rogier voert samen met echtgenote 
Irene de dagelijkse gang van zaken. 
Zelf is hij vele uren te vinden bij zijn 
klanten waar hij zijn betrokkenheid en 
vakmanschap etaleert voor een per-
fect eindresultaat.

De nieuwe website www.vhwonen.nl 
levert al meteen nieuwe klanten op die 
uit een verdere regio afkomstig zijn 
dan de dorpen rondom Nuenen, waar 
Van Hoogstraten Wonen al jarenlang 
een begrip is.

Maandag is de vrije dag en de ope-
ningstijden zijn verder: Dinsdag t/m 
donderdag 10.00-18.00 uur, vrijdag 
10.00-20.00 uur, zaterdag 10.00 - 17.00 
uur. De Pinckart 9, 5674 CB Nuenen. 
Telefoon 040-2831696. E-mail info@
vhwonen.nl   meer info:  www.vhwo-
nen.nl 

Rogier en Irene van Hoogstraten als derde generatie

De badmode
is binnen!

Parkhof 1 - 5671 EX Nuenen - T 040 763 04 15

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook voor uw folders

www.twitter.com/deronddelinde



Actie tijdens open dagen GRATIS HR+/+ glas, gratis kleur of 15% korting
Kijk op www.g.p.kunststofkozijnen.nl

Teken geen enkele offerte voordat u onze vrijblijvende aanbieding 
heeft beoordeeld op prijs en kwaliteit

Showroom open:
op maandag en woensdag van 9.30-17.00 uur
en op zaterdag van 10.00-14.00 uur
Andere tijden op afspraak, 040-2028803

G.P. Kunststofkozijnen
Steenoven 6c (4753) - 5626 DK Eindhoven (Acht)
Industrieterrein Kapelbeemd - Tel. 040-2028803 Vereniging

Kunststof Gevelelementenindustrie

keur

p
ro

ef
-1

2

Open dagen op zaterdag 24 maart en
zondag 25 maart van 10.00-17.00 uur

de koffie staat klaar

Bij ieder mens
past een 

kunststof kozijn

G.P.KUNSTSTOFKOZIJNEN Daarom GP Kozijnen!
- Beste prijs -

kwaliteit verhouding
- Waarborgfonds

VKG keur
- Nederlands fabrikaat

VKG keur (Alkuplus)
- Géén aanbetaling

Vergelijken kost niets, 
teveel betalen voor uw hypotheek 

komt elke maand terug!

Weerswinkel 7 L
5673 PM Nuenen
06-46 31 41 52

www.straatman-kolsters.nl

Uw totale 

inrichter 

op het 

gebied van:

vloerbedekking
•

gordijnen
•

zonwering
•

horren
•

matrassen
•

bedtextiel

HOUTEN JALOEZIEËN...
...voor binnen én buiten!

Actie geldig zolang de voorraad strekt en geldig op vrijdag 23 maart 2012 en donderdag 29 maart 2012. OP = OP

Noordveld Drogisterij en Parfumerie   |   Hoge Brake 72  5672 GM  Nuenen   |   T 040 - 283 46 77   |   www.drogisterijnoordveld.nl

Noordveld in Action!
Actietoppers

Biotherm 
reinigingsmilk- of lotion

  400 ml

2495

Roc Enydrial 
bodylotion, 200 ml

1695

Gillette Mach3 
scheermesjes 8 stuks

van 1999  per stuk, voor 1599

Nú 2 stuks  25,-

Alle zonnebrand 
op ons 

actiemeubel!

oa.
Roc,

l’Oreal,
Biotherm

Van der Bilt
eau de toilette, 30 ml

van 1477

voor 399
1+1 GRATIS

1+1 GRATIS

Biotherme,

Steradent
gebitsreiniger, 30 tabl.

099
1+1 GRATIS

Rond de Linde nu ook compleet 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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Bezoek de open dag op 25 maart van 11.00 tot 17.00 uur

Decogarden exclusieve tuinmeubelen: 
Sterkste van de regio in prijs, kwaliteit en service
Decogarden uit Sint-Oedenrode is de sterkste in prijs/kwaliteit en service in de regio. Daarnaast staan ze tevens 
voor innovatie. Ook deze zomer komt Decogarden weer met unieke, praktische en zeer charmante tuinmeubelen 
en aanverwante producten om uw tuin nog fraaier te maken. Op 25 maart aanstaande geeft Decogarden een open 
dag. Van 11.00 tot 17.00 uur is iedereen van harte welkom om op de hoogte te worden gesteld van de laatste trends.

Decogarden exclusieve tuinmeube-
len: sterkste van de regio in prijs, 
kwaliteit en service
Decogarden uit Sint-Oedenrode is de 
sterkste in prijs/kwaliteit en service in 
de regio. Daarnaast staan ze tevens 
voor innovatie. Ook deze zomer komt 
Decogarden weer met unieke, prakti-
sche en zeer charmante tuinmeubelen 
en aanverwante producten om uw tuin 
nog fraaier te maken. Op 25 maart 
aanstaande geeft Decogarden een 
open dag. Van 11.00 tot 17.00 uur is ie-
dereen van harte welkom en  kunnen 
de bezoekers  tevens genieten van een 
bierproeverij en life-cooking. Kook-
studio QooQ (www.gilbertbosmans.
nl) zal de mensen op culinair gebied 
verwennen Als klap op de vuurpijl 
wordt ook nog eens een tuinmeubelset 
verloot onder de bezoekers die een fly-
er hebben ingevuld en ingeleverd.

Nieuw in Nederland
Zo heeft de tuinmeubelspecialist een 
nieuw soort tuinstoel ontworpen. Het 
is een moderne en gevlochten fauteuil, 
met als grote voordeel dat het aange-
past kan worden tot ligstoel met 
hoofdsteun. Hij is dusdanig laag dat je 
gewoon de tuin kunt overzien. Een 
dergelijke stoel is nergens anders ver-
krijgbaar. Dat geldt ook voor de gra-
nieten tafels met roestvrijstalen on-
derstel en weggewerkte zwenkwieltjes, 
die er voor zorgen dat de zware tafel 

makkelijk verplaatst kan worden.  Ex-
clusief is bij Decogarden écht exclu-
sief, want ze voeren een eigen merk. 
Alles wat in de showroom staat is door 
eigenaar Ryan Rooijackers zelf ont-
worpen. 
 
Vloeren en kunstgras
Nieuw bij Decogarden is het ruime 
aanbod in PVC-vloeren en kindvrien-
delijk kunstgras, niet van echt gras te 
onderscheiden, in verschillende soor-
ten. Er is veel vraag naar mooie en goe-
de vloeren voor woonkamers en serres 
die praktisch zijn in onderhoud. De 
vloeren van het merk M- Flor zijn bij-

zonder. De bovenkant is voorzien van 
een slijtvaste  toplaag van 0,55 mm en 
is in verschillende dessins en kleuren 
te verkrijgen en  niet van echt hout te 
onderscheiden.  Decogarden kunnen 
de PVC vloeren van M Flor, gelegd en 
wel door vakmensen, aanbieden tegen 
een zeer aantrekkelijke prijs. 

Heeft u vragen? 
Kom dan naar de showroom of kijk op 
www.decogarden.nl. Tot ziens op de 
open dag van 25 maart!
Decogarden, Jane Addamsstraat 3, 
5491 DE Sint-Oedenrode, Tel.: 073-
6431829, BGG 0413-420284.

De nieuwste 
collectie van:

Scarva Jeans - 
Tramontana - Comma 

- Caroline biss - Scarva - 
Giovane - Oui Moments 

- L'Argentina - Milano 
zijn er weer. 

25 maart 
koopzondag van 
12.00 tot 17.00 uur 

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

Nieuws met zaken
Restaurant Roxis 20 jaar
Door Edwin Coolen

20 jaar geleden maakten ze de oversteek: van Parkstraat 1 naar Parkstraat 
2. Rocco en Marjoh Sijbers gingen van café De Zwaan naar de overkant, de 
hoek van de Parkstraat en de Boordseweg. Daar begonnen ze in 1992 hun 
restaurant Roxis.
Rocco laat foto’s zien van dat moment: 
met verhuisspullen in de hand steken 
ze de straat over: ‘We waren toen het 
tweede restaurant in Nuenen-cen-
trum, naast de twee Chinese restau-
rants. Aanvankelijk waren we een pe-
tit-grand café, met een kleine hap en 
het accent op drank. Bij ons kon je 
voor het eerst in Nuenen lunchen. Al 
snel kwam de nadruk op het eten te 
liggen, een restaurant met lunch. Om 
de kwaliteit te kunnen waarborgen, 
hebben we ons geconcentreerd op het 
diner.’

Sfeer
Bij Roxis hangt een gezellige, familiai-
re sfeer. Marjoh doet de keuken, Roc-
co is de gastheer in het restaurant. 
Hun dochters Roxy, naar wie het res-
taurant is vernoemd, en Lynn, helpen 
in het weekend mee. Het is geen ver-
rassing dat ze de Hogere Hotelschool 
doen. Rocco: ‘95 procent van de men-
sen die hier komen, zijn vaste gasten. 
Sommige komen al vanaf het begin. Ik 
hou van mensen, eten en drinken. Ik 
zit hier dus perfect op mijn plaats. Een 
soort huiskamer, met veel persoonlijk 

contact. Het kan hier wel eens laat 
worden.’
Tijdens ons gesprek gaat de telefoon 
bij Roxis. Het is een klant die ’s avonds 
langs wil komen. Hij komt uit België 
en wil zeker weten dat Rocco er is. Ty-
pisch Roxis.

Keuken
Marjoh: ‘We hebben een paar gerech-
ten al 20 jaar op de kaart staan, zoals 
onze salade Roxis. Die gerechten mo-
gen er niet af van onze gasten. Onze 
keuken is traditioneel Frans-Neder-
lands, met verschillende proeverijtjes. 
We vinden het heel belangrijk dat alles 
vers is en zelf gemaakt. En als er speci-
ale wensen zijn, dan regelen we dat. 
Zo zijn er steeds meer mensen die 
vanwege een allergie bepaalde pro-
ducten niet mogen hebben. De klant is 
koning. Alles wat kan, dat kan.’

Rocco en Marjoh Sijbers gaan het 
20-jarig bestaan van Restaurant Roxis 
20 weken lang vieren. Hou daarom de 
komende tijd de Rond de Linde in de 
gaten voor de speciale acties rond het 
jubileum.

Rocco Sijbers in de vertrouwde omgeving van zijn restaurant.

Serviceclubs geven geld én schilderij weg

Lindefeest 2012 groot succes
Door Melanie Dumay

De eerste editie van het Lindefeest was een groot succes. Op zaterdagavond  
17 maart was Het Klooster omgebouwd tot feestlocatie voor dit galafeest 
waarin het thema passie was verwerkt. Een op en top  galafeest met het bij-
behorend entertainment. Maar het belangrijkste van alles: Het Lindefeest 
kon - dankzij sponsoren en bezoekers - twee giften weggeven; aan de Voed-
selbank Nuenen en aan Stichting Make-A-Wish Nederland. Als klapper op 
de vuurpijl werd nog een schilderij verloot op de gala-avond.
Cheques
Dames in de prachtigste creaties en de 
heren strak in een smokingpak; de ge-
zamenlijke serviceclubs verwelkom-
den 450 gasten die de goede doelen 
een warm hart toewensten. Peter 
Hielkema, één van de organisatoren 
van de Gezamenlijke serviceclubs, be-
staande uit Kiwanis, Lions, Oude 

Ronde Tafel, Ronde Tafel en Rotary in 
Nuenen, overhandigde twee cheques; 
één aan de voedselbank Nuenen ter 
waarde van 3 duizend euro en één aan 
Stichting Make-A-Wish Nederland 
ter waarde van 12,5 duizend euro. 

Schilderij
Tijdens de avond kregen de gasten de 

Peter Hielkema noteert ter plekke de gift en schenkt deze aan Truus Houtepen en 
Frans Verhallen van de Voedselbank Nuenen.                                Fotograaf: Puck de Win

mogelijkheid om loten te kopen. Elk 
lot zorgde voor een kans op het win-
nen van een schilderij van Coen 
Blankwaard inclusief een inlijsting van 
Art Dumay. Het schilderij werd belan-
geloos weggeven aan het winnende 
lot. Peter Wieringa was de gelukkige 
winnaar en ging met doek, dat speci-
aal gemaakt is voor het Lindefeest,  
naar huis. 

Volgend jaar
Zo pril na het feest zullen de organisa-
toren namens de diverse serviceclubs 
(Rob de Win, Lawrence van Hevelin-
gen, Paul Silvis, Peter Hielkema, Coen 
Blankwaard, Bas van Gemert, Theo 
van Heffen en Melanie Dumay) de 
koppen bij elkaar steken voor de vol-
gende versie van het Lindefeest. 
Wordt dat 2013 of 2014? Gezien het 
prachtige feest en het grote succes 
hebben de serviceclubs ongetwijfeld 
zin in het volgende Lindefeest. 
Op www.lindefeest.nl kunt u alle in-
formatie vinden. 

Paas- en voorjaars-
markt in de 
Dorpswerkplaats 
Zoals jaarlijks de gewoonte, bent u 
weer van harte uitgenodigd op de 
Paas- en voorjaarsmarkt van de 
Dorpswerkplaats Nuenen op zater-
dag 31 maart van 10.00 – 17.00 uur en 
zondag 1 april van 11.00 – 16.00 uur.

Ter opfleuring van uw Paas-ontbijt ta-
fel, hebben de deelnemers van de 
Dorpwerkplaats weer prachtige en 
fleurige Paasstukjes en decoraties ge-
maakt. Ook is er een ruime keuze uit  
leuke en romantische vogelvoeder-
huisjes voor uw tuin, houten  speel-
goed en poppenkleertjes voor uw 
(klein)kinderen. Tevens  zijn er dit jaar 
weer verschillende nieuwe en gebruik-
te artikelen en  hebbedingetjes te koop 
tegen aantrekkelijke prijzen. De welbe-
kende gastvrijheid met koffie/thee en 
de overheerlijke wafels staan garant 
voor gezellig “shoppen”in de Dorps-
werkplaats.  Zie ook de website:  www.
dorpswerkplaatsnuenen.nl Dorps-
werkplaats Nuenen, Park 63b, Nuenen.

Kandidaat voor overname is Jack Aldenhoven uit Nuenen

Privatisering bedrijvencentra 
in voorbereiding
In opdracht van Bedrijvencentra Regio Eindhoven BV (BRE BV) beheert en 
exploiteert Brainport Development al ruim 22 jaar bedrijvencentra. Het 
gaat om Bedrijvencentrum Carré  in Helmond, Bedrijvencentrum De Pin-
ckart in Nuenen, Bedrijvencentrum Delta in Valkenswaard en Bedrijven-
centrum Gilde in Eindhoven, waar in totaal 122 bedrijven zijn gevestigd. 
BRE BV wordt geprivatiseerd; een investeerder neemt de centra over en zet 
de formule van kleinschalige kantoor/bedrijfsruimte met aanvullende 
dienstverlening voort. Door de overname van deze vier centra blijft de 
‘kweekvijver’ voor jonge bedrijven voor de regio behouden. 
  
Brainport Development neemt taken 
op zich die (nog) niet door de markt 
worden opgepakt. Jarenlang was dit 
voor de bedrijvencentra het geval. 
Echter, de vastgoedmarkt is de laatste 
jaren sterk veranderd; er zijn tal van 
commerciële initiatieven ontstaan die 
gericht zijn op kleinschalige bedrijfs-
huisvesting. 
De heer Jack Aldenhoven, mede-
aandeelhouder in BRE BV, is bereid de 
aandelen van alle andere partijen over 
te nemen. Hij is directeur-eigenaar 
van BAN-Bouw in Nuenen en is actief 
als projectontwikkelaar en aannemer. 
Tevens beheert en exploiteert hij za-
kelijk onroerend goed. De bedrijven-
centra passen prima in zijn porte-

feuille. Door de overname eindigt de 
betrokkenheid van Brainport Deve-
lopment bij deze vier centra.  
 
Economische groei 
BRE BV is een publiek-private samen-
werkingsorganisatie (PPS), met pub-
lieke partijen (gemeente Eindhoven, 
Helmond, Nuenen en Brainport De-
velopment) en commerciële partijen 
(ABN AMRO, Dapifer II Holding BV 
en Aldenhoven) als aandeelhouder. 
Deze constructie is destijds gecreëerd 
om kleinschalige huisvesting met       
dienstverlening te realiseren voor 
jonge bedrijven die hierdoor gemak-
kelijker konden starten of doorgroei-
en. Het doel van de bedrijvencentra is 
het stimuleren van economische 
ontwikkeling en werkgelegenheid. 
Deze doelstelling is ruimschoots be-
haald. In totaal maakten in de afgelo-
pen 25 jaar ruim 800 (door)startende 
bedrijven van de centra gebruik. Na 
gemiddeld drie tot vier jaar vertrokken 
ze om door te groeien. Het merendeel 
vestigde zich in deze regio. Deze        
bedrijven verschaften werk aan ruim 
3.000 directe medewerkers en hebben 
in de regio zo’n 4.500 indirecte                
arbeidsplaatsen gecreëerd.  
 
Voorbereidingen verkoop 
Betrokkenen partijen hebben een 
principeakkoord gesloten over de 
verkoop van de aandelen. Ze zijn posi-
tief gestemd over de transactie en zien 
een gezond perspectief voor de bedri-
jvencentra in de nieuwe structuur. De 
aandeelhouders van BRE BV bespre-
ken de komende maanden de verkoop 
met hun achterban. De verwachting is 
dat de besluitvorming dit voorjaar 
definitief zal zijn. De overname heeft 
geen consequenties voor de huurders; 
hun contracten lopen onder dezelfde 
condities door. Brainport Develop-
ment en de heer Aldenhoven voeren 
momenteel gesprekken over een        
goede overgangsregeling voor het per-
soneel.
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Riool Ontstoppingsservice
HAPE

Reparatie en vernieuwing van riolen
Tevens reinigen van gevels, stoepen en terrassen

24-uurs service en géén voorrijkosten

Tel. 040-2838590 - Mobiel 06-53719557
Maerdonk 8, Nuenen

Zit huishouden in je bloed? Hoef je jou niets uit 

te leggen over een helpende hand bieden?  

Kortom, ben jij een thuishulp in hart en nieren? 

Dan heeft RinetteZorg een uitdaging voor je:

THUISHULP (gem. 10 - 20 uren per week)
BIJ DE LEUKSTE THUISORGANISATIE VAN NEDERLAND!

Wij bieden professionele en deskundige hulp die u van een HKZ gecertificeerde thuis-
zorgorganisatie mag verwachten. Tevens zorgen wij ervoor dat u hulp krijgt van een 
vaste medewerker die uw taal spreekt en u begrijpt zodat u zolang mogelijk in uw eigen 
vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. 

Verantwoordelijkheden:
Je biedt onze cliënten een helpende hand bij huishoudelijke klussen thuis. Denk hierbij 
aan stofzuigen, dweilen, wassen, drogen en strijken, ramen lappen etc. De cliënt blijft de 
regisseur over zijn eigen leven; maar jij geeft de nodige support hierbij en zorgt ervoor dat 
hij/zij zo lang mogelijk in zijn huiselijke omgeving kan blijven wonen. 

Functie-eisen: 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die klantgericht en sociaal vaardig is. Die  
goed kan omgaan met mensen en makkelijk contacten legt. Je weet van aanpakken 
en huishouden zit in je bloed. Je steekt graag de handen uit de mouwen en kunt prima 
zelfstandig aan de slag. Flexibel werken is geen probleem voor je. Om ook letterlijk dicht 
bij onze klant te zijn, woon je in de gemeente Cranendonk en/of Waalre

Wat mag je van ons verwachten: 
Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers een goede combinatie vinden in werken – 
privé. Binnen RinetteZorg krijg je de ruimte om te leren en jezelf te ontwikkelen. Rinette-
Zorg is een unieke werkgever, met een informele sfeer, waar op zijn tijd ook ruimte voor 
ontspanning is en we goede secundaire arbeidsvoorwaarden bieden. Samen met 250 
gedreven mensen vorm je “team RinetteZorg”. Onze thuisbasis is Best, maar ons werkge-
bied behelst heel Zuid Oost Brabant.

Lijkt het je wat om aan de slag te gaan bij de leukste thuiszorgorganisatie van Nederland? 
Mail dan je CV naar Marloes van der Steen (HR Manager): marloes@rinettezorg.nl of kijk 
op onze website: http://www.rinettezorg.nl

Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

 

                                                                   RinetteZorg bv 

 

 

  
 

 

                                                                   RinetteZorg bv 

 

 

  
 

“Wij zorgen ervoor dat u zich thuis voelt” 
Thuis in uw regio makelaars

www.vansantvoort.nl
Berg 2 - 4, 5671 CC Nuenen
Telefoon 040-2833708  / info@nuenen.vansantvoort.nl

Onze kantoren zijn op zaterdag tot 16.00 uur bereikbaar

Als één van de grootste dienstverleners op het gebied van makelaardij en nieuwbouwconsultancy biedt Van Santvoort Makelaars 
opdrachtgevers een breed scala aan specialistische dienst in de vastgoedwector. De kracht van onze 5 vestigingen en ruim 30 
medewerkers tellende organisatie schuilt in de combinatie van persoonlijke aandacht, specialistische kennis en gebruik van een 
groot netwerk. 

Wij zoeken een

SECRETARIEEL MEDEWERK(ST)ER 

die ons op zaterdag, in de vakantieperiodes en op oproepbasis komt 
versterken op onze vestiging in Nuenen

Werkzaamheden bestaan o.a. uit: alle voorkomende commerciële/administratieve 
werkzaamheden t.b.v. het makelaarskantoor en architectenburo; behandelen van in-
komende telefoongesprekken; agendabeheer.
Functie-eisen: affiniteit met de vastgoedsector is een pré; commerciële, administra-
tieve en sociale vaardigheden; representatief; flexibel; kennis van MS-office paket-
ten zoals Word en Excel; voornamelijk beschikbaar op zaterdag en tijdens de school-
vakanties.

Wij bieden een boeiende veelzijdige functie welke u eventueel naast uw  studie kunt 
uitoefenen in een jong, enthousiast team met goede secundaire arbeidsvoorwaarden, 
een prettige collegiale werkomgeving en ruimte voor eigen initiatieven.

Je kunt je sollicitatiebrief sturen vóór 

1 april 2012 naar 

Van Santvoort Makelaars

t.a.v. Monique van Mierlo

Kromme Steenweg 4

5707 CC Helmond 

of via e-mail: 

monique@helmond.vansantvoort.nl.

van Lieshout Interieur

Opwettenseweg 76

5672 AJ Nuenen

Tel.: 040-283 22 41

Openingstijden:

Maandag: gesloten

Di. t/m Do.: 10.00-18.00 uur

Vrijdag: 10.00-20.00 uur

Zaterdag: 10.00-16.00 uur

www.vanlieshout-interieur.nl

 TAPIJTEN

 VLOERKLEDEN

 VINYL

 LINOLEUM

 PVC VLOEREN

 GORDIJNEN

 RAAMDECORATIES

 BINNENZONWERING

 SHUTTERS

 HORREN
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Angela Groothuizen

Klein van stuk, groot in prestatie
Door Melanie Dumay

‘Angela Groothuizen en de Optigan’ kopte Het Klooster in een persbericht. 
Mijn gedachten gingen terug naar toen ik een puberend meisje was. ‘Angela 
Groothuizen van de Dolly Dots?’ Ja die. Mijn neefje van 11 zei meteen: 
‘Angela Groothuizen van de The Voice of Holland?’ Ja die ja. De Dolly Dots 
zeggen hem niks, mij wel. De Optigan zei noch hem, noch mij iets. Mijn 
ouders weer wel. De Optigan, zo vertelden zij mij, werd in 1970 met veel 
bombarie op de markt gebracht. Een elektronisch keyboard instrument 
ontworpen voor de consumentenmarkt. Een verslag van een optreden waar-
in generaties een rol spelen. 
Kennen jullie…?
En zo was eigenlijk ook de sfeer van 
haar optreden. Angela trad op met 3 
jonge aanstormende zangtalenten. 
Liedjes van nu en liedjes uit de oude 
doos. Van kindsterretje Wilma uit 
Twente, die in de jaren ’70 bij Vader 
Abraham op schoot zat en hit na hit 
scoorde met haar gouden keeltje. Van 
‘langs het tuinpad van mijn vader’ 
naar Rowdy Yates, oftewel Clint East-
woord die in de populaire serie Rawhi-
de speelde. Allemaal nostalgie. Tel-
kens als Angela aan haar jonge 
zangmuzes vroeg of ze die nummers 
en mensen van weleer kenden, schud-
den de meisjes nee. Behalve met het 
nummer van de Dolly Dots, ‘love me 
just a little bit more’ kwam jong en 
oud op het podium samen. De jonge 
dames zongen dat nummer in hun ei-
gen versie. 

Oude bekenden
Haar band bestond ook uit Nico 
Brandsen op de toetsen en achter de 
bediening van de Optigan. Een oude 
vriend uit het Alkmaarse waar zij sa-

men opgroeiden. Aan de rand van het 
zomerbad ontdekten zij hun liefde 
voor de muziek. Ze waren jong, nog 
niet op de leeftijd van mijn neefje nu. 
Angela nam ons mee in oud repertoi-
re, nieuwe hippe nummers en in haar 
belevenissen aan het zomerbad in 
Alkmaar, samen met Nico Brandsen. 
Toen en nu.

Opti gan
Het oude beestje liet hen niet in de 
steek. De Optigan liet krakende oude 
songs horen door middel van een flop-
pydisk. En de zang van de dames zorg-
de voor een wonderlijk effect; oud en 
nieuw samen. 
Op één podium, in het Klooster. Van 
kindsterretje Wilma, van Rowdy 
Yates, van Wim Sonneveld vanuit de 
Optigan naar de hippe moderne num-
mers die in The Voice of Holland we-
kelijks te horen waren. Het was een 
mooie avond. Mijn nostalgische ge-
voel van Dolly Dots kwam terug en 
met belangstelling keek ik naar Angela 
Groothuizen die er op haar 53e bij-
zonder goed uitziet. 

Archipel Servicepunt voor alle 
vragen over zorg, welzijn en wonen
Op 22 maart a.s. start het Archipel Servicepunt, één plek waar alle vragen 
op het gebied van wonen, zorg en welzijn worden beantwoord. En dat 24 uur 
per dag, 7 dagen per week.

In de regio Eindhoven biedt Archipel 
complete mogelijkheden voor zorg, 
welzijn en wonen die de cliënten in 
staat stellen hun leven zo lang moge-
lijk in te richten op de manier die zij 
kiezen. De cliëntenadviseurs van Ar-
chipel Servicepunt weten precies wel-
ke mogelijkheden en geven deskundi-

ge raad over het persoonlijke en best 
passende woon-zorgpakket: van dag-
besteding en zorg aan huis tot  wonen 
in een van de woon-zorgcentra. De 
cliëntadviseurs van Archipel Service-
punt helpen ouderen en hun mantel-
zorgers met vragen als “welke zorg is 
nodig, wat past bij de persoonlijke 
leefstijl, hoe en waar willen ouderen 
wonen?” De cliëntadviseur is het vaste 
aanspreekpunt en deze expert ver-
zorgt de begeleiding, totdat samen de 
juiste combinatie van zorg-welzijn-
wonen is bepaald.

Tot Archipel behoren Dommelhoef, 
Landrijt, Passaat, Eerdbrand, Gagel-
bosch, Fleuriade, Orangerie, Ekelhof, 
Genderhof, Kanidas, Akkers, Berken-
staete en Hof van Strijp. Het  werkge-
bied is Eindhoven en omgeving. 

U kunt het Archipel Servicepunt be-
reiken via het nieuwe telefoonnum-
mer: 040 264 64 64. Meer informatie 
over Archipel vindt u op de website: 
www.archipelzorggroep.nl.

Communiceren van de gemeente naar 
de bewoners blijkt nog  niet zo een-
voudig. Nuenen Zuid stond op zijn 
kop toen er hevig  gesnoeid werd en 
tevens mooie bomen werden gekapt. 
Helaas was er niet naar de burger ge-
luisterd en was het niet duidelijk over-
gekomen wat er zou gaan gebeuren. 
Nuenens Belang  vind dat de gemeen-
te beter moet communiceren met zijn 
inwoners en wij willen daar verander-
ing in brengen.Zeker in deze tijd van 
bezuinigingen zullen wij goed moeten 
luisteren waar en waarop wij gaan 
korten, dat  de broekriem aangehaald 
moet worden is een ding wat zeker is. 
Wij als gemeenteraad staan voor de 
uitdaging om  deze moeilijke jaren sa-
men door te komen. Het minima-
beleid, de peuterspeelzalen, een nieuw 
pleincollege, de sportzalen,  gezond-
heidszorg en zo kunnen wij doorgaan 
zeker met de kadernota in zicht zal 
Nuenens Belang  dit allemaal degelijk 
bespreken met onze fractie. Om toch 
een positief geluid te laten horen, zijn  
wij van Nuenens Belang blij met ons 

mooie Nuenen, een dorp met een stad 
op afstand en willen dit graag be-
houden. Nuenens Belang bezocht de 
Regionale Nieuwbouwbeurs op 17 en 
18 maart jl. in het Evoluon.  Ook hier 
stond o.a. onze gemeente Nuenen ca. 
met een stand over onze bouwplan-
nen in Nuenen - West.  Wij hoorden 
alleen maar positieve geluiden over 
onze plannen vanuit de regio en de 
start voor de verkoop fase 1 vanaf  3e 
kwartaal 2012 met totaal 184 wonin-
gen in boerderijstijl in de buurt van    
de Dubbestraat.
Groepjes van 4 huizen in de vorm van 
een boerderij v.a. € 190.000, twee 
onder een kap v.a. € 275.000 en 20 vri-
jstaande woningen. Belangstelling is 
zeer groot voor deze projecten in een 
landelijke omgeving en zijn onze ver-
wachtingen hoopvol terwijl alles bin-
nen 2 jaar bouwklaar zal zijn. Kijk eens 
op onze web - site  www.nuenensbe-
lang.nl  of neem contact op met een 
van onze fractie- en / of burgerleden.
Raadslid Marijke Moviat  Tel: 040 283 
5000  mail:  marijke@moviat.com  

Communiceren 
met de gemeente 
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week Nuenens Belang.

“De Maaslanders” 
in Station Charlotte!
Maak op 24 maart kennis met “De 
Maaslanders”! Dit muzikale kwar-
tet maakt al jarenlang gezellige en 
afwisselende muziek voor een breed 
publiek. Ze brengen een “huiska-
mersfeer” in elke locatie, groot of 
klein.

Je waant je bij een knusse kachel met 
een ontspannend drankje erbij 
want......zonder drank geen klank! Het 
is niet voor niets dat deze groep regel-
matig optredens verzorgd in de regio. 
Er hebben al verschillende leden deel 
uitgemaakt van deze groep, op dit mo-
ment kunt U genieten van Henk Fran-
ke uit Nuenen op gitaar en viool, 
Maarten Sijbers uit Duizel op accor-
deon en zang, Jeanne Maas uit Balen 
(België) op percussie en zang en Annie 
Raes-Maas uit Reusel op mandoline 
en zang.

Wat voor muziek kunt U van de 
Maaslanders verwachten?
De zusjes Maas zingen in meerdere ta-
len, o.a. Nederlands, Engels, Duits en 
Frans. Klassiekers die U bekend in de 
oren klinken en  eigen repertoire. 
Daarbij passeren verscheidene conti-
nenten de revue zoals Country, Ierse- 
en volksmuziek. Er wordt veel gebruik 
gemaakt van akoestische instrumen-
ten en zangharmoniën voor een au-
thentieke en warme klank.  

Zaterdag 24 maart, vanaf 21.00 uur in 
Station Charlotte aan de Sportlaan 12 
in Nuenen. Toegang gratis. Zie ook 
www.stationcharlotte.nl. 

Kikkertiendaagse 2.0
Voorlezen 
via de website
Van 21 maart t/m 30 maart 2012 
staan Kikker en al zijn vriendjes 
weer volop in de aandacht. Want 
dan wordt Kikkertiendaagse weer 
groots gevierd.

Dit jaar heeft de bibliotheek iets 
nieuws bedacht: tijdens de Kikker-
tiendaagse lezen medewerkers van de 
bibliotheek een verhaaltje voor via de 
website van de bibliotheek. Iedere dag 
een nieuw verhaaltje over die gevoeli-
ge, vrolijke, soms verdrietige, dappere 
Kikker… 

Papa’s en mama’s kunnen dan met de 
laptop, naast het bed het verhaaltje 
aanzetten en samen luisteren. Kijk op 
www.bibliotheekdommeldal.nl.

Dansen…om de dans te ontspringen

Gerard van Maasakkers op 
Nederland 2
Op vrijdag 23 maart as. om 17.35 uur wordt de documentaire ‘Dançamos 
para não dançar’ (Dansen… om de dans te ontspringen) van zanger Gerard 
van Maasakkers (Gouden Harp 2009) en de Nuenense tv-producent Jeroen 
Veldkamp (Veldkamp Produkties BV, Son) uitgezonden door Omroep Max 
op Nederland 2. 
Aanleiding van de documentaire is de 
impact van een reportage in het jeugd-
journaal op Van Maasakkers. Daarin 
ontvangt Mayra Avellar uit handen 
van Desmond Tutu de kindervredes-
prijs vanwege haar strijd voor kinder-
rechten in Vila Cruzeiro, een favela 
(sloppenwijk) in Rio de Janeiro en één 
van de gevaarlijkste plekken van de 
wereld. 
Enkele maanden later is Van Maasak-
kers nietsvermoedend aanwezig bij de 
uitreiking van het ‘wit voetje 2009’ in 

het park in Nuenen als blijkt dat Nan-
ko van Buuren, oprichter en directeur 
van de Braziliaanse maatschappelijke 
organisatie IBISS, de prijs ontvangt en 
in zijn speech het heeft over zijn werk 
in de favelas van Rio o.a. met Mayra 
Avellar, lopen de rillingen over zijn 
rug. Het laat van Maasakkers niet 
meer los…

De documentaire van Jeroen Veld-
kamp, door Omroep Max geprogram-
meerd als muziekspecial, verhaalt 
over het ontstaan van het lied ‘Dansen’ 
wat van Maasakkers, in samenwerking 
met zangers en percussionisten uit de 
favelas van Rio de Janeiro, maakte. De 
documentaire geeft een zeer indrin-
gend en confronterend beeld van het 

harde, dagelijkse leven in de favelas 
van Rio, waar van Maasakkers het 
nummer én de videoclip opnam. In de 
documentaire volgen we Gerard in 
Rio, die gedurende het project wordt 
begeleid door Nanko van Buuren. Hij 
neemt Gerard mee in het opbouw-
werk wat hij verricht in de favelas van 
Rio. De confrontatie met die dagelijk-
se werkelijkheid, waar een leven van 
een kindsoldaat van de drugsmaffia 
niets blijkt voor te stellen, grijpt Ge-
rard enorm aan. Hij vertaalt dat naar 
het nummer ‘Dansen’, wat in 2010 en 
2011 het hoogtepunt werd van zijn 
theatertour ‘Deze Jongen’.  Mayra 
Avellar is aanwezig bij de première in 
Amsterdam en zingt op het einde van 
de documentaire live het lied mee.  
De documentaire is een verhaal over 
inspiratie, Braziliaans temperament, 
hoop en liefde voor het leven. Met de 
documentaire hopen van Maasakkers 
en Veldkamp dat er meer aandacht 
komt voor de erbarmelijke omstan-
digheden voor kinderen in de favelas 
van Rio de Janeiro en het opbouwwerk 
wat IBISS verricht. Mede met de 
komst van het Wereld Kampioen-
schappen Voetbal in 2014 en de Olym-
pische Spelen van 2016 in Rio de 
Janeiro in het vooruitzicht. 

Op vrijdag 23 maart as. om 17.35 uur wordt de documentaire ‘Dançamos para 
não dançar’ van Gerard van Maasakkers en Jeroen Veldkamp uitgezonden op Ne-
derland 2 

Cees Burtner - Vrijwilliger 2011
Tijdens de vrijwilligersavond op 13 maart jl.  is Cees Burtner, bijna 80 jaar,   
uitgeroepen tot “ Vrijwilliger 2011” bij de KBO.

Het is voor de eerste keer dat de KBO 
een van haar ruim 200 vrijwilligers 
uitkiest als vrijwilliger van het jaar. 
Het dagelijks bestuur had vooraf aan 
de activiteitenclubs en werkgroepen 
gevraagd vrijwilligers te nomineren 
om daaruit een verantwoorde keuze te 
kunnen maken. Met behulp van een 
speciaal daarvoor samengestelde 
commissie ad hoc is uit de genomi-
neerden toen een voordracht ge-
maakt.  Het is de bedoeling dat dit een 
jaarlijks terugkerend gebeuren gaat 
worden.

Voorzitter Co van Miltenburg  over-
handigde Cees bij deze gelegenheid 
een beeldje, voorstellende de man 
achter de computer, een oorkonde als-
mede een boeket bloemen voor zijn 
echtgenote Nellie. Cees was verrast 
maar ook verguld met deze uitverkie-
zing en trots en een beetje beduusd 
nam hij de loftuitingen, die geleid heb-
ben tot deze uitverkiezing, in ont-
vangst.

Voorzitter Co memoreerde de vrijwil-
lige en belangeloze verdiensten van 
Cees, die 13 jaar lid is van de KBO 
maar ook 13 jaar lang vrijwel dagelijks 
te vinden is op het secretariaat achter 
de computer om samen, eerst 10 jaar 
met wijlen Theo van Kempen, en 
daarna met enkele andere vrijwilli-
gers, de ledenadministratie en bijko-
mende secretariaatswerkzaamheden 
te verrichten.
Cees heeft altijd met veel enthousias-
me en consciëntieus  zijn werkzaam-
heden  verricht. Het sterk toenemen 
van het aantal leden de afgelopen tien 
jaar had als gevolg dat die werkzaam-
heden intensiever werden. Ook heeft 
hij heel wat op de computer geëxperi-
menteerd om optimaal gebruik te 
kunnen maken van de programma-
tuur en automatisering.  Opvallend  
maar vooral ook kenmerkend is daar-
bij, dat hij zijn verrichtingen op de 
computer steeds hardop zeggend doet 
en dus zogenaamd met zijn computer 
zit te praten. Maar Cees was ook altijd 
bereid onverwachte  en haastklussen 

te doen en was niet te beroerd om 
thuis computerproblemen verder uit 
te vogelen om daags daarop dat secre-
tariaat verder te effectueren.

Tenslotte sprak de voorzitter met veel 
respect en waardering over het feit,  
dat Cees, gedurende de periode (vorig 
jaar) dat zijn vrouw ten gevolge van 
een ernstig ongeval ziek thuis was, hij 
toch, ondanks de grote zorgen die hij 
daarover had, zijn werkzaamheden op 
het secretariaat zoveel mogelijk is ko-
men blijven vervullen.  

Aantal jonge 
ondernemers stijgt 
explosief
Het aantal startende ondernemers van 
20 tot en met 29 jaar is de afgelopen 
vijf jaar verviervoudigd. In 2007 meld-
den zich circa 750 jonge starters aan 
de balie van de Kamer van Koophan-
del Brabant. In 2008 waren dat er al 
bijna 1.100, oplopend tot ruim 1.500 
in 2009, bijna 2.250 in 2010 en ruim 
3.000 in 2011.

Ook het aandeel jonge starters ten op-
zichte van het totaal aantal starters is 
hoog. In 2007 was het aantal startende 
ondernemers tussen de 20 en 29 jaar 
nog 12 procent van het totaal aantal 
starters. In 2011 steeg het aandeel jon-
ge starters naar maar liefst 26 procent 
van een totaal van bijna 12.000 star-
ters. Dat Brabant steeds meer jonge 
ondernemers telt, is in lijn met de lan-
delijke ontwikkelingen. De arbeids-
markt flexibiliseert. Steeds meer ba-
nen verzelfstandigen, zoals in de zorg 
en de bouw. De Kamer van Koophan-
del stimuleert ondernemerschap on-
der jongeren. Dit onder meer door het 
uitgeven van een blad voor jongeren 
die geïnteresseerd zijn in onderne-
merschap: Bizzi. Verder geeft de KvK 
gastlessen op scholen. Ook het aantal 
gastlessen is in de loop der jaren geste-
gen.



www.diepvriesspecialist.nl

HELMOND De Hoefkens 1B  T: 0492-544407

VEGHEL Gasthuisstr. 36  T: 0413-344004

DEURNE Molenstraat 7   T: 0493-320051
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Viandel
Mora, doos 16 stuks. 

Horeca kwaliteit 13,95

Pangasius let
Diepvriesspecialist, 

1 kg. 6,95

Paella
Greens, 1 kilo. 

Kant en klaar 4,49

Nougatine ijstaart
Schoonderwoerd, 

11,49

Smulrol, shoarmarol,
satérol of vlampijp
Diepvriesspecialist, 

schaal 3 stuks. 4,09 - 4,69

Rode kool
Diepvriesspecialist, 1 kg. 1,99

Chinese groentemix
Diepvriesspecialist, 1 kg. 3,25

Zeevruchtencocktail
Diepvriesspecialist, 500 gr. 3,99

Stoofvlees / hachee
ambachtelijk
Diepvriesspecialist, 500 gr. 4,29

Puree
Lutosa, 750 gr. 1,59

€ 10,95

€ 2,99
€ 3,49

€ 3,29

€ 4,95

€ 1,95

€ 1,19

€ 3,49
€ 7,99

€ 1,49

SPAARKAARTAANBIEDING
tegen inlevering van 10 spaarpunten

GRATIS 1 zak frites à 1 kg + 
4 gepaneerde frikandellen

ook uw groentespecialist

Viandel Smu

Goudfrik
Van Lieshout, doos 20 stuks. 7,99

actieprijs
€ 5,49

Iets te vieren of organiseren?
Doe het creatief en inspirerend in 

onze prachtige kookstudio.

Voor iedere gelegenheid,
zowel zakelijk als privé.

Vanaf 10 personen bent u al
van harte welkom!

Kookworkshops | Walking dinner
Recepties | Jubilea | Teambuilding 

Vergader- en presentatieruimte
Vraag vrijblijvend om info of maak

gerust een afspraak.

John Geven Studio’s  Spegelt 45 Nuenen
040-2831231 info@johngevenstudios.nl

www.johngevenstudios.nl

AdvertentieRonddelinde.indd   1 06-02-12   08:53

www.verkeersopleidingkriegenbergh.nl

Wij verzorgen rijopleidingen voor:
• Auto (schakel en automaat)

• Motor
• Bromfiets
• Aanhanger
• Theorielessen

Voor meer informatie:
Weverstraat 14 A
5671 BC Nuenen

Nuenen: 040-2835544
Gemert: 06-25002664
Son en Breugel: 06-28833969

RIJLESSEN MET BOVAG GARANTIE

Nu € 40,- extra korting bij inschrijving op een 
auto-, motor- of aanhangerpakket.

Auto rijles vanaf 16,5 jaar

40 jaar!
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

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

Het plantenseizoen
is weer begonnen!

Een groot assortiment
tuinplanten, groenteplanten

en volop violen:
De ideale

sfeermakers!

Zondag 25 maart 

geopend 
10.00 t/m 17.00 uur
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P r o g r a m m a

Zaalvoetbal

Zwemloop De Drietip Nuenen
op zaterdagavond 7 april wordt er door de Stichting Triotters Evenementen 
alweer voor de 6e keer een zwemloop in Nuenen georganiseerd. De bedoe-
ling hiervan is dat de deelnemers,  jong en oud eerst zwemmen en aanslui-
tend gaan hardlopen.
Het zwemmen zal plaatsvinden in het 
binnenbad van sportcentrum “De 
Drietip” in het centrum van Nuenen. 
Het aansluitende looponderdeel zal de 
atleten door het centrum van Nuenen 
voeren.
 
Er wordt om 17.30 uur gestart met 95 
scholieren verdeeld over 3 startgroe-
pen. De scholieren zwemmen 200 me-
ter en gaan aansluitend 1 km hardlo-
pen over een verkeersarm parcours. 
De scholieren starten alleen of vor-
men een duo waarbij een scholier 

zwemt en de ander gaat hardlopen. 
Deze scholieren zitten in de groep 
5,6,7 & 8 en zijn afkomstig van basis-
scholen uit Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten, Son, Gemert en Eindhoven. 
Om 17.50 uur starten er een tiental 
triatleetjes uit de nationale competitie 
J&J zuid van 6 t/m 9 jaar. Hierna (18.00 
uur) starten er 25 recreanten voor de 
langere afstanden. 
Mocht je iets meer willen weten over 
de Zwemloop “de Drietip” dan kan je 
terecht op de website www.triathlon-
nuenen.nl/zwemloop.                

Volleyballen met je eigen vrienden en familie 

Tweede paasdag 
in Sporthal De Hongerman 
op tweede paasdag (9 april 2012) organiseert de Nuenense Volleybalvereni-
ging Nuvo 68 het Familie en Vrienden Toernooi. alle Nuvo-leden vanaf 12 
jaar kunnen hun vrienden en familieleden uitnodigen om een dagje te 
komen volleyballen. Iedereen is welkom om mee te doen met het Familie en 
Vrienden Toernooi. 
Nog nooit gevolleybald? Geen pro-
bleem, dan is dit de perfecte gelegen-
heid om het een keer te proberen! 
Maar het maakt ook niet uit als je uit 
een volleybalfamilie komt of je team 
volledig bestaat uit ervaren volleybal-
lers. Iedereen kan meedoen!  Op basis 
van het niveau van de verschillende 
teams wordt een ochtendpoule en een 
middagpoule gevormd. 
Voorafgaand aan het ochtend toer-
nooi kunnen alle deelnemers mee-
doen aan een korte clinic. Hierin zul-

len enkele ervaren Nuvo-trainers een 
korte demonstratie en uitleg geven 
van de basis technieken van het vol-
leybal. Tussen de twee toernooien 
mogen alle deelnemers in de kantine 
van de Hongerman genieten van een 
heerlijke lunch. 
Kosten: De inschrijfkosten bedragen 5 
euro per persoon (incl lunch), te beta-
len op de dag zelf. Locatie: Sporthal de 
Hongerman, Hoge Brake 3, in Nue-
nen. Datum: 9 april 2012. Meer infor-
matie is te vinden op www.nuvo68.nl

Van Egdom Security BV maakt 
eerste stap richting kampioenschap
afgelopen zaterdag stonden er twee spannende wedstrijden op het pro-
gramma in de Hongerman in Nuenen. Koploper Van Egdom moest aantre-
den tegen de nummer drie, autobedrijf van de Heijden en voor de nummer 
twee gipsy Boys  stond er de lastige wedstrijd tegen de nummer vier Heint-
ze op het programma.
Van Egdom begon slecht aan de wed-
strijd en na twee minuten kreeg  Van 
de Heijden al de kans op 1-0. Doelman 
Ringeling redde zijn team, door een 
schot van dichtbij te keren. Niet veel 
later werd hij toch gepasseerd toen 
spits Saasen van dichtbij kon binnen-
schieten.
Na zes minuten kwam doelman Rin-
geling hard in botsing met zijn eigen 
aanvoerder Sijbers en bleef met klach-
ten aan het hoofd liggen. Scheidsrech-
ter Rijkers beoordeelde dit als een bot-
sing tussen twee eigen spelers en liet 
daarom doorspelen. Van de Heijden 
maakte gebruik van deze situatie en 
scoorde zo de 2-0. Doelman Ringeling 
moest het veld verlaten en Sijbers 

werd vanaf dat moment een meevoet-
ballende keeper. Kampioens kandi-
daat Van Egdom begon de tweede 
helft met een andere instelling. 
Na 6 minuten maakte Akyildiz de 2-1. 
Van Egdom nam het spel vanaf dat 
moment over. Acht minuten voor tijd 
kon Sijbers na een man meer situatie 
de 2-2 binnenschieten. 
Vijf minuten voor tijd was het Bart 
Huijberts die na onoplettendheid in 
de verdediging van Van Egdom de 3-2 
voorsprong voor Van de Heijden kon 
binnen punteren.

Doelman Spaan hield met vier, vijf 
reddingen zijn ploeg op voorsprong. 
In de laatste seconde van een man 
meer situatie kon hij echter niet voor-
komen dat Erwin von Kriegenbergh 
de derde goal voor Van Egdom kon 
binnenschieten.
Aanvoerder Sanders kreeg in de laat-
ste minuut van de wedstrijd nog een 
tijdstraf. In deze minuut profiteerde 
Van Egdom net als een aantal keren 
eerder deze avond optimaal. Von Krie-
genbergh maakte zijn tweede goal en 
dit leverde voor Van Egdom de 4-3 
overwinning op. Het was een mooie 
en spannende wedstrijd, die eigenlijk 
een gelijkspel verdiende. 
Later op de avond gaf achtervolger 
Gipsy Boys een 4-1 voorsprong uit 
handen. Heintze sloeg echter toe in de 
laatste seconden van de wedstrijd en 
won de wedstrijd met 5-4. Door deze 
overwinning kan Heintze na het win-
nen van de twee inhaalwedstrijden op 
5 punten komen van koploper Van Eg-
dom. Het belooft dus een spannende 
ontknoping te gaan worden in de Nue-
nense zaalvoetbalcompetitie.

Volleybal

ZwemmenVoetbal
RKSV NueNeN
Zaterdag 24 maart
Waalre Vet – Nuenen Vet A  ......... 16.30
Geldrop Vet – Nuenen Vet B  ....... 16.15
Nuenen 1 – DESK 1  ....................... 19.30
Zondag 25 maart
TSC 2 – Nuenen 2  .......................... 11.30
SBC 4 – Nuenen 4  .......................... 10.00
Nuenen 5 – Wilhelmina Boys 5  ... 12.00
Reusel Sport 6 – Nuenen 6  ........... 10.00
Nuenen 7 – Nieuw Woensel 6  ..... 10.00
Best Vooruit 12 – Nuenen 8  ......... 10.00
Nuenen 9 – Sterksel 3  ................... 10.00
Nuenen DA1 – Venhorst DA1  ..... 12.00
Nuenen DA2 – EFC DA1  ............. 10.00

eMK
Zaterdag 24 maart
RKGSV - EMK Classics  ................ 16.00 
Zondag 25 maart
EMK 1 - Wilhelmina Boys 1  ......... 14.30 
EMK 2 - Braakhuizen 2   ................ 11.30 
Nieuw Woensel 4 - EMK 3   .......... 12.00 
EMK 5 - Woenselse Boys 5   .......... 11.30 

RKGSV Gerwen
Zaterdag 24 maart
RKGSV vet. – EMK vet.  ................ 16.00
Zondag 25 maart
RKGSV 1 – Oirschot Vooruit 1  ... 14.30
RKGSV 2 – ODC 3  ........................ 11.00
Acht 7 – RKGSV 3  ......................... 12.00
Tongelre 5 – RKGSV 4  .................. 11.00
Gestel 10 – RKGSV 5  .................... 09.30

RKVV NedeRwetteN
Zaterdag 24 maart
Nederwetten vet. - Wilhelmina Boys vet. 
16.30
Zondag 25 maart
Nederwetten 1 - ETS 1  .................. 14.30
Nederwetten 2 - Puspharia 2  ....... 12.30            
RPC 6 - Nederwetten 3  ................. 10.00
SBC 10 - Nederwetten 4   .............. 12.00
Nederwetten Da1 - Wodan Da2  .. 10.30

NueNeNSe ZaalVoetbal CoMpetitie
Zaterdag 24 maart
Autobedr. vd Heijden -  Reijnders 18.45
Klezie Boys - Café Rene ................. 19.30 
All Stars - Gipsy Boys ..................... 20.15

NKV selectie trakteert supporters 
op hoog niveau korfbal
NKV 1 is in de zaalcompetitie geëindigd op de 2e plaats, onder het onover-
winnelijke KCr. Deze plaats gaf het recht om een beslissingduel te spelen 
om te kunnen promoveren naar de tweede klasse. Deze beslissingswedstrijd 
werd afgelopen zaterdag gespeeld.

In Oss aangekomen stroomde de tri-
bune dan ook snel bomvol met toe-
schouwers. DKOD supporters lieten 
zich ook zien en horen, waardoor er 
een mooie balans was en de hal zich 
vulde met sfeer terwijl de spelers zich 
warmliepen. De jeugdspelers van 
NKV waren ook goed voorbereid en 
zaten op de tribune met spandoeken, 
toeters, groen wit verkleed of ge-
schminkt. Je voelde de spanning door 
de hele sporthal, tijd om af te trappen.
 
Het beslissingsduel
Vanaf het begin lag het tempo in de 
wedstrijd bijzonder hoog. De eerste 
helft was een fraaie strijd met ploegen 
die aan elkaar gewaagd waren en een 
meer dan prima fluitende scheids-
rechter Puhl.  Met een fraaie rust-
stand, 9 – 11, ging NKV de kleedka-
mer in. De tweede helft deed beslist 
niet onder voor de eerste helft, echter 
kwam DKOD hier beter op gang en 

nam de leiding in de wedstrijd weer 
over.
De hele tribune zat op “het puntje van 
de bank” en voor sommige werd de 
spanning bijna teveel. NKV vocht voor 
alles wat het waard was en probeerde 
er in de slotfase nog een schepje bo-
venop te doen. In de laatste minuut 
wist NKV de gelijkmaker op het score-
bord te krijgen, maar helaas wist ook 
DKOD met de allerlaatste krachtin-
spanning de bal nog een keer door de 
korf te halen. Eindstand 20 - 19.
 
NKV trots op selectie
Bij wedstrijden hoort naast winnen 
ook verliezen ondanks dat heeft NKV 
de fraaiste wedstrijd sinds jaren ge-
speeld voor ruim 100 NKV suppor-
ters. Het niveau was zeker tweede 
klasse waardig zowel van NKV als ook 
van DKOD. Beide ploegen hebben bij-
zonder sportief gestreden en beide 
hadden kunnen winnen. 

EHC/Heuts  -  Nuenen         2-4
In Nuenen heeft EHC/Heuts destijds een mooie 1-3 overwinning gepakt. 
Basis toen was de enorme werklust die het team aan de dag legde. op sport-
park de Dem waren afgelopen zondag de rollen volledig omgekeerd. 
Het jonge Nuenen, waar alle veldspe-
lers jonger zijn dan 22 jaar, had EHC/
Heuts geen schijn van kans. Het eerste 
half uur is volledig voor de ploeg uit 
Nuenen. Na twintig minuten spelen 
wordt het eerste doelpunt van Nuenen 
terecht wegens buitenspel afgekeurd. 
Deze actie schudt EHC/Heuts wel 
wakker. Het spel van de Hoensbroe-
kenaren wordt nu sterker en aanval-
lender. Ook voor EHC/Heuts wordt 
nu een doelpunt terecht afgekeurd 
omdat Ron Starmans buitenspel staat. 
In de 42e minuut is het raak voor 
EHC/Heuts. Met een sublieme actie 
zet Stijn Haeldermans spits Remo 
Gielkens vrij voor doel. Gielkens 
maakt geen fout en zet EHC/Heuts op 
voorsprong. Iedereen denkt dat de er-
varing EHC/Heuts nu wel over de 
eindstreep zal brengen. Maar dan is 
niet gerekend op de Nuenense frisheid 
en dadendrang. Vanaf de aftrap gooit 
Nuenen alle kracht in de strijd. Met 
jeugdige dynamiek begint Nuenen aan 
de tweede helft en gaat op jacht naar 
de gelijkmaker. In elk duel is Nuenen 
feller en elke afvallende bal komt weer 

bij een Nuenense speler. Uit een vrije 
schop scoort Nuenen al in de 50e mi-
nuut. Een minuut na de gelijkmaker 
gaat een inzet van EHC/Heuts spits 
Remo Gielkens maar net over de lat. 
De penalty als geschenk van de 
scheidsrechter neemt Nuenen met 
beide handen aan en binnen een kwar-
tier in de tweede helft is de wedstrijd 
omgedraaid. EHC/Heuts gaat niet bij 
de pakken neerzitten. Remo Gielkens 
weet te scoren met twee Nuenense 
spelers in zijn rug. De assistent 
scheidsrechter neemt echter buiten-
spel waar. En dat is het dit keer niet. 
Nuenen is nu de bovenliggende ploeg 
en weet zelfs de 1-3 en 1-4 op het sco-
rebord te brengen. In beide gevallen 
gaan er individuele fouten van Hoens-
broekse spelers aan vooraf. Over het 
in de tweede helft dolende arbitraire 
trio is al genoeg gezegd. Het doet on-
voldoende recht aan Nuenen om hun 
meer dan verdiende overwinning 
daaraan te wijten. Want ondanks de 
2-4 score door Bjorn Souren was 
EHC/Heuts afgelopen zondag duide-
lijk de onderliggende ploeg. 

Nederwetten en De Bocht ’80 
delen de punten: 0-0
De Bocht ’80 startte goed en kreeg al in de tweede minuut een kans maar het 
schot vloog in het vangnet. In de twintigste minuut een goede vrije trap van 
Niek Evers maar de sluitpost van de Bocht ’80 stond goed opgesteld. 

rKgSV - EmK     2-2
(gezien met een gerwense bril)
In de zoveelste dorpsderby begonnen beide teams fel en enthousiast aan de 
wedstrijd. Dit resulteerde voor gerwen al snel in een gele kaart. 
Al in de vijftiende minuut kreeg Mike 
van den Berk de kans om de score te 
openen toen hij alleen voor de keeper 
kwam maar schoot net naast. Gerwen 
drukte zijn stempel de eerste helft op 
de wedstrijd door constant druk te 
zetten en verschillende keren voor ge-
vaar te zorgen in de EMK verdediging. 
De openingstreffer kwam echter pas 
in de veertigste minuut toen Mike van 
den Berk de bal op Mark Snoeijen kon 
leggen die hem doorkopte op Nick van 
Loon, die op zijn beurt de bal door-
kopte in het doel.                                                                                                   
De tweede helft begon Gerwen de 
wedstrijd te slap waardoor EMK meer 
aan de bal kon komen en Gerwen zich 
weg liet drukken in de verdediging. 
Dit was echter maar van korte duur, 
na vijftien minuten kon Gerwen weer 
een vuist maken en kwam weer terug 
in het spel, fel in de aanval en verdedi-
gend actief. Echter EMK kon ook los 
komen van de Gerwen verdediging en 
zorgde meerdere keren voor dreiging. 
Doordat EMK via een schwalbe een 
vrije trap probeerde te versieren, kre-
gen ze echter zelf een gele kaart van de 

scheids die hier niet in trapte. Rob van 
Hoek maakte een mooie redding, 
maar deed deze aktie binnen een mi-
nuut teniet door een fout waar de ge-
lijkmaker uit voort kwam, EMK straf-
te meteen af. Binnen vijf minuten 
hierna kreeg EMK de kans om de 
voorsprong te pakken maar schoot 
over. De voorsprong voor EMK kwam 
er echter wel, in de laatste vijf minuten 
speelden ze de Gerwen verdediging 
netjes uit en was het 1-2. Met nog en-
kele minuten op de klok dacht ieder-
een dat de wedstrijd gespeeld en ver-
loren was maar niet de Gerwen 
spelers; zij bleven sterk aan de bal en 
een minuut voor tijd kreeg Joey van 
den Berk de bal en kon de gelijkmaker 
in het doel werken. Een terechte eind-
uitslag gezien het verloop van de wed-
strijd.

rKgSV - EmK 2-2
(gezien met een Eeneindse bril)
Zoals al zo vaak de laatste jaren begon 
EMK slecht aan de wedstrijd tegen 
Gerwen. Men liet zich weer te vaak af-
troeven. RKGSV is voetballend mis-

schien minder dan EMK, maar dik-
wijls is de Gerwense inzet beter dan 
die van EMK. Dit was ook de eerste 
helft het geval. EMK kwam in de 40e 
minuut op een achterstand nadat een 
aantal kopduels in de EMK achterhoe-
de werd verloren en de beslissende 
kopbal over de EMK doelman ver-
dween. Na de rust kwam EMK met 
een betere instelling het veld op. Voor-
al het willen winnen van de tegenstan-
der was nu aanwezig. Dat resulteerde  
in de gelijkmaker door Sjef Sanders  in 
de 65e minuut nadat de RKGSV doel-
man de bal niet onder controle kreeg. 
EMK kreeg daarna nog een prima 
kans op een voorsprong maar het 
stiftje van Ruud (Bakkertje) Bijster-
veld ging maar net over het doel. Na 
een aantal wissels kwam EMK beter in 
de wedstrijd. In de 89e minuut was het 
invaller Gilles Franse die de bal prima 
voorgaf op de eveneens ingevallen 
Christian Messerschmidt die zich 
geen moment bedacht en de bal 
prachtig inschoot. Een 2-1 voorsprong 
voor EMK met nog een minuut te spe-
len. Toch was het weer het onverzet-
telijke bij Gerwen. Na slecht positie-
spel door de EMK verdediging bij een 
inworp voor Gerwen werd alsnog de 
winst weg gegeven. Zuur voor EMK 
maar er waren in deze wedstrijd wel 
een aantal aanknopingspunten te zien.

Maar alle doelpogingen belandden 
uiteindelijk naast het doel. Ruststand 
0-0. Na rust zette Nederwetten meer 
druk wat in de zevende minuut resul-
teerde in een kopbal van Giel van Kor-
ven die net over ging. 

Uit de counter verscheen de spits van 
de Bocht’80 voor keeper Peter Thoo-
nen die de bal uitstekend pareerde. 
Een half uur voor tijd een goed schot 
van de Bocht ’80 dat maar net over 
ging. 

Toon van Rooij kreeg twintig minuten 

voor tijd een goede kans namens Ne-
derwetten maar zag zijn schot voor-
langs gaan. Het laatste kwartier van de 
wedstrijd werd het spannend en kre-
gen beide teams kansen. 

Een kwartier voor tijd schoot Marcel 
van de Wouw de bal van dichtbij hard 
op goal maar zijn inzet werd door 
Mark Spaan van de doellijn gehaald. 

In de laatste tien minuten leek Neder-
wetten alsnog langs de Bocht’80 te 
gaan maar het vizier van Toon van 
Rooij stond vandaag niet op scherp. 



Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Hoe werkt het?

•	 parkeer	uw	auto	waar	een	plekje	is
•	 doe	uw	boodschappen	bij	Jan	Linders
•	 	reken	af	en	geef	uw	winkelwagen		

aan	het	serviceteam

•	 wij	passen	op	uw	winkelwagen
•	 u	gaat	uw	auto	halen
•	 wij	laden	uw	boodschappen	in

Elke vrijdag en zaterdag laden wij uw boodschappen in
Vrijdag: van 15.00 tot 21.00 uur. Zaterdag: van 08.30 tot 18.00 uur.

Unieke inlaadservice in Nuenen

Parkeerprobleem  
opgelost!

Jan Linders Nuenen
Vincent van Goghstraat 37

DOORNHOEK 3766 • VEGHEL 
TELEFOON 0413-367911

WWW.HAARDenINTERIEUR.NL

 Koopzondag 25 maart
en 2e Paasdag 

In maart 19% btw retour
op uw haard of kachel

Thuis in uw regio makelaars

www.vansantvoort.nl#vsmmakelaars
Berg 2-4      -      Nuenen      -      tel. 040-2833708     -     email: info@nuenen.vansantvoort.nl

Vraagprijs € 325.000,-- k.k. 

Schout Wernertslaan 15 Nuenen
OPEN HUIS: zaterdag 31 maart van 11.00 - 15.00 uur

Deze goed onderhouden geschakelde twee-onder-één-kap woning is  gelegen 
in de gewilde wijk “Nuenderbeek”. Ideaal voor gezinnen door de royale woon-
kamer en de volop privacy biedende achtertuin. 
De woning is gelegen in een autoluwe straat in een kindvriendelijke omgeving 
nabij diverse groenvoorzieningen. 

inhoud 
± 435 m3

perceel
217 m2

bouwjaar
1994

In prijs
 verla

agd!!

De Huufkes 19b, 5674 TL Nuenen, T. 040 284 3106, info@woodforlife.nl
                 www.woodforlife.nl

U bent op zoek naar 
een betaalbare 
planken vloer
tot wel 45 cm. 
breed?

AKTIE
Eiken 26 cm. br.

Lengtes tot 240 cm.

Legklaar !! 

Div. kleuren

€ 52.95 / m²

il Gioia
De lente!!

is binnen bij
 il Gioia

Modeshow
zondag 25 maart 
14:00 & 15:00 uur

U bent van harte uitgenodigd om onze 
collectie te komen bekijken onder het 

genot van een drankje.
Tot zondag!!  

Berg 8 - Nuenen

Rond de Linde nu ook digitaal op
 www.ronddelinde.nl 
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