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Archeologische 
vondsten in 
vijver Park
Nuenen

Meiden-
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op hoog 
niveau
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BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Kijk op www.luxe-outlet.nl
voor betaalbare luxe producten   

bij jou om de hoek!

AUTOMOWER
Nu met GRATIS installatie!

Uw Specialist in 
de regio!

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

vdwiel
    gremac

Tuin-Park & Golfmachines - Beekerheide 32 - Beek en Donk - 0492-464162

www.automower-service.nl

model 305 

€ 1.499,=

GRANDIOZE PAASSHOW OP 2E PAASDAG!
U BENT VAN HARTE WELKOM VAN 11.00 TOT 17.00 UUR.
(Voor elke betalende klant hebben we een leuke attentie en natuurlijk staat de koffie klaar)

Heuvel 6, Lieshout. 0499-421231

www.profiledeconcurrent.nl

PINNEN BIJ 
MILIEUSTRAAT

Vanaf 1 april 
alleen betalen met pin

Sinds 1 januari kunt u bij de 
Milieustraat pinnen. 

Pinnen is gemakkelijk 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.

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.

Politie heeft uw hulp nodig
De politieafdeling Geldrop-Mierlo-Nuenen (GMN) heeft vorig jaar veel 
energie gestoken in de speerpunten uit het jaarplan: jeugd, woninginbra-
ken, (huiselijk)geweld, drugs en verkeersveiligheid. Over het algemeen vie-
len de resultaten op die terreinen redelijk uit. Dat blijkt uit het jaarverslag 
over 2011.
Tijdens het persgesprek neemt Joeri 
van Hout het woord. Hoofdinspecteur 
Van Hout is sinds 1 januari de nieuwe 
afdelingschef van de politieafdeling 
GMN. Hij weet op heldere wijze te 
vermelden dat zijn team vorig jaar erg 
goed werk heeft verricht maar wijst er 
op dat de politie de hulp nodig heeft 
van de burgers. Met de cijfers over 
2011 in de hand is het zaak vooruit te 
kijken en de uitdagingen die er liggen 
aan te pakken. De resultaten vallen 
over het algemeen niet tegen maar het 
kan altijd beter: "Daarbij hebben we de 
hulp van alle inwoners keihard nodig. 
Zij zijn de ogen en oren van de politie 
in de buurt. Zie je een verdachte situ-
atie of weet je wie een misdrijf heeft 
gepleegd: bel meteen de politie. Zo 
kunnen wij snel verdachten aanhou-
den en zaken oplossen.", aldus Van 
Hout. 

Van Hout wordt bijgestaan door Net-
werkinspecteur Nuenen Jack van de 
Wouw en Netwerkinspecteur Geldrop 
Peter de Vries. Zij melden ook dat het 
contact met de bewoners in de bestrij-
ding van de misdaad erg belangrijk is. 
Zo hebben o.a. de wijkagenten een be-
langrijke rol hierin. Zij kunnen de be-
woners alert houden om bijvoorbeeld 
inbrekers geen kans te geven. Van 
Hout: "Met Gideon Goudriaan en Fer 
Engelen hebben wij inmiddels twee 
twitterende buurtbrigadiers. De be-
doeling is dat dat aantal in de nabije 
toekomst wordt uitgebreid. Daarnaast 
hebben we onze eigen website www.
politie.nl waarop mensen informatie 
terug kunnen vinden en maken we 
sinds kort gebruik van Burgernet. Zo 
hopen we dat de mensen ons ook we-
ten te vinden als ze informatie voor 
ons hebben". Tevens is de samenwer-
king met de gemeenten van cruciaal 
belang. Middels deze samenwerking, 
o.a. in de vorm van overleggen met de 
veiligheidsambtenaar, kunnen in een 
vroeg stadium de problemen erkent 
worden. 

Jeugd
Eén van de belangrijkste thema’s is 
jeugd. Er wordt veel samengewerkt 
met de gemeenten, Halt, JPP en jeugd- 
en jongerenwerk. In 2011 heeft de af-
deling GMN 79 jongeren doorverwezen 
naar Halt Oost-Brabant, de doelstelling 
was 56. Ook het aantal jeugdigen dat in 
het Jeugd Preventie Project terecht-
kwam, lag met 48 boven de doelstelling 
van 41.
Het aantal overlastincidenten dat 
werd veroorzaakt door jeugd, nam 
fors af: van 400 naar 241 (Geldrop 108, 
Mierlo 35, Nuenen 98). Er kwamen 
wel meer aangiften van vernielingen 
binnen (532 tegenover 468), maar dat 
kan niet alleen aan de jeugd worden 
toegeschreven.

Woninginbraken
Het aantal woninginbraken ten op-

Vlnr: Koen Dillen (agent), Karlijn Sips (agent in opleiding), Jack van de Wouw 
(Netwerkinspecteur Nuenen), Joeri van Hout (Afdelingschef politieafdeling 
Geldrop-Mierlo-Nuenen), Henri van Pinxteren (Communicatie-adviseur).

zichte van 2010 is toegenomen: van 
300 naar 377. Naar aanleiding van een 
groot aantal woninginbraken in Nue-
nen in 2011 waarbij kostbare perso-
nenauto’s werden weggenomen, is dat 
jaar een rechercheonderzoek gestart. 
Dat leidde begin 2012 tot de aanhou-
ding van een aantal verdachten. 

(Huiselijk) geweld
Bij de afdeling GMN kwamen in 2011 
minder aangiften binnen dan het jaar 
ervoor: 54 (Geldrop 26, Mierlo 4,     
Nuenen 24) tegen 65. Ook het aantal 
aangiften van mishandeling liep terug: 
van 119 naar 108 (Geldrop 50, Mierlo 
25, Nuenen 33). Bijna 80 procent 
daarvan werd opgelost. 

Drugs
In 2011 werden door de politieafde-
ling in totaal 21 kwekerijen opgerold 
(Geldrop 13, Mierlo 4, Nuenen 4) te-
gen 25 het jaar ervoor. Ook hiervoor 
geldt dat meldingen van burgers over 
hennepkwekerijen erg belangrijk zijn. 
Overigens kunnen burgers hierover 
ook anoniem informatie doorgeven 
via de tiplijn 0800-7000 van Meld Mis-
daad Anoniem.

Verkeersveiligheid
In totaal werden ruim 17.000 bekeu-
ringen uitgedeeld bij verkeerscontro-
les. Het aantal verdachten dat werd 
gehoord omdat ze onder invloed van 
alcohol een voertuig bestuurden, steeg 
licht: van 113 in 2010 naar 116 
(Geldrop 61, Mierlo 14, Nuenen 41). 
Het aantal aanrijdingen met zieken-
huisgewonden liep in 2011 flink terug: 
van 39 naar 27 (Geldrop 8, Mierlo 5, 
Nuenen 14). 
In het hele werkgebied vielen in 2011 
geen doden bij verkeersongevallen; 
het jaar ervoor waren dat er nog twee. 

Sponsorfonds C1000 van start!
Steun ook
Vanaf afgelopen maandag kunt u 
uw kassabon in de Ton doen bij 
C1000 Ton Grimberg. De komende 
4 weken hebben 7 verenigingen hun 
ton neergezet en voorzien van uit-
eenlopende creativiteit. 
Met het inleveren van uw kassabon 
steunt u deze verenigingen. Zij krijgen 
van de C1000 2,50 euro voor elke 250 
euro aan boodschappen. Steun dus 
één van de onderstaande verenigingen
•	 Stichtingen	Vrienden	RKSV	Nuenen
•	 Stichting	Oranje	Comité	Nuenen
•	 Kapsones,	musicalgroep	voor	de	jeugd
•	 Kleurenkaravaan	(Stichting	NU)
•	 Vierkant	Rond
•	 Gerwens	Gemengd	Koort	‘St.	Caecilia’
•	 Zanggroep	Midore.	

Kom naar de 
gezelligste 
vlooienmarkt van 
Lieshout
Zondag 15 april is het zover. Op het 
Jumboterrein aan de Dorpstraat in 
Lieshout is er dan een gezellige 
rommelmarkt van 10.00 tot 15.00.

Er zijn niet alleen kraampjes waarin 
buurtbewoners hun overtollige huis-
raad aanbieden maar er is ook muziek. 
Voor een natje en droogje zal worden 
gezorgd. Voor de kinderen is er een 
springkussen.
Genoeg redenen dus om voor slechts 
€ 1,50 entree een gezellige tijd te heb-
ben op deze markt. Wilt u zelf een 
kraam huren (€ 15,00, waar nog € 5,00 
borg bij komt), neem dan contact op 
met Mark Timmers Tel: 06-28483200. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij!

Zilveren KBO-speld 
voor Rinie van Dommelen
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van KBO Nuenen op donderdag 22 
maart jl. heeft voorzitter Co van Miltenburg aan  Rinie van Dommelen de 
zilveren KBO-speld uitgereikt. 
Rinie van Dommelen heeft ruim 12 
jaar lang onafgebroken de functie van 
2e penningmeester vervuld en als zo-
danig had hij de zorg voor de boek-
houdadministratie	van	de	KBO.	
Vrijwel dagelijks was hij enige uren 
aanwezig op de administratie om zijn 
vrijwilligerswerk te vervullen.

Gevraagd en ongevraagd heeft hij als 
zodanig het bestuur terzijde gestaan 
waar het ging om de financiën van de 
KBO	te	bewaken.	Hij	 stopt	nu	als	2e	

penningmeester en als lid van het al-
gemeen bestuur. Hij is in beide func-
ties opgevolgd door Henk Walraven.



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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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, 29 maart 2012

PUBLICATIE
Nuenens Toetsmodel Bouwbesluit 2012
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend dat in haar vergadering van 20 maart 2012 het Nuenens Toets-
model Bouwbesluit 2012 is vastgesteld. Dit model treedt op 1 april 
2012 in werking. 

Het collegebesluit met de daarbij behorende stukken ligt ter inzage 
op het gemeentehuis bij de balie Wonen en Openbare Ruimte (Jan 
van Schijnveltlaan 2 te Nuenen). 
Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.

Nuenen, 29 maart 2012

PUBLICATIE
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 1ste wijziging 2011’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken bekend 
dat met ingang van 30 maart 2012 gedurende zes weken op het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor een ieder ter inzage ligt 
het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 1ste wijziging 2011’. 
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het omzetten van de bestem-
ming “Agrarisch gebied met natuur- en landschappelijke waarde” naar 
“Bos en natuur” voor een perceel aan de Nieuwe dijk, kadastraal bekend 
als B 5073. Door de omzetting wordt de verplichte natuurcompensatie 
uit te voeren door A. Jansen BV voor uitbreidingsplannen in de gemeen-
te Son en Breugel planologisch vastgelegd. 
Het ontwerpbestemmingsplan kan op het gemeentehuis worden ingezien 
bij de balie Wonen en Openbare Ruimte.
Het plan is ook raadpleegbaar via de gemeentelijke internetsite: www.
nuenen.nl. Tevens is het plan in te zien via de landelijke internetsite www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 1ste wijziging 2011’ kan 
rechtstreeks worden geraadpleegd via de volgende deeplink: http://www.
r u i m t e l i j k e p l a n n e n . n l / w e b - r o o / ? p l a n i d n = N L .
IMRO.08200000BPWBuige2011w1-.
Een ieder kan binnen de termijn van tervisieligging een zienswijze met 
betrekking tot dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een schrif-
telijke zienswijze dient te worden gericht aan de gemeenteraad van 
Nuenen, postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen. 
Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend bij de heer M.J.A. 
Ras van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 040-2631545).

Nuenen, 29 maart 2012.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 1ste wijziging 2012’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken bekend 
dat met ingang van 30 maart 2012 gedurende zes weken op het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor een ieder ter inzage ligt 
het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 1ste wijziging 2012’. 
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het omzetten van de bestem-
ming “Agrarisch gebied met landschappelijke waarde” naar “Agrarische 
verwante bedrijven, agrarisch technische hulpbedrijven en niet-agrarische 
bedrijven” voor het perceel Stad van Gerwen 3a, kadastraal bekend als 
A 3896. Door de omzetting wordt de vestiging van hoveniersbedrijf A. 
Bouman planologisch vastgelegd. 
Het ontwerpbestemmingsplan kan op het gemeentehuis worden ingezien 
bij de balie Wonen en Openbare Ruimte.
Het plan is ook raadpleegbaar via de gemeentelijke internetsite: www.
nuenen.nl. Tevens is het plan in te zien via de landelijke internetsite www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 1ste wijziging 2012’ kan 
rechtstreeks worden geraadpleegd via de volgende deeplink: http://www.
r u i m t e l i j k e p l a n n e n . n l / w e b - r o o / ? p l a n i d n = N L .
IMRO.08200000BPWBuige2012w1-
Een ieder kan binnen de termijn van tervisieligging een zienswijze met 
betrekking tot dit ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een schrif-
telijke zienswijze dient te worden gericht aan de gemeenteraad van 
Nuenen, postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen. 
Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend bij de heer M.J.A. 
Ras van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 040-2631545).

Nuenen, 29 maart 2012.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

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 16/03/2012 N-HZ-2012-0045 Beekstraat 1 Plaatsen airco en   
    ventilatiekanaal  

Regulier 16/03/2012 N-HZ-2012-0046 Broekdijk 1 Plaatsen dakkapel  

Regulier 19/03/2012 N-HZ-2012-0048 Hooidonk 2 Slopen varkensstallen 
 

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aanvra-
gen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten ingekomen:
•	 Aanvrager:	HGB	Bloemen	en	Planten	voor	het	innemen	van	een	stand-

plaats op het Vincent van Goghplein op de zaterdagen in het jaar 2012;
•	 Aanvrager:	Oranje	Comité	Nuenen	voor	het	organiseren	van	Koningin-

nenacht op zondag 29 april 2012 in het Park;
•	 Aanvrager:	Oranje	Comité	Nuenen	voor	het	organiseren	van	Koningin-

nedagactiviteiten in het centrum van Nuenen op 30 april 2012;
•	 Aanvrager:	Stichting	Buitenschilderdag	Nuenen	voor	het	organiseren	

van de jaarlijkse buitenschilderdag op zondag 20 mei 2012 in het Park;
•	 Aanvrager:	John’s	Kitchen	voor	het	organiseren	van	een	24-uurs	piz-

zabakken van 25 op 26 mei 2012 aan Hoge Brake 74 t.b.v. de Sichting 
Alpe d’Huzes;

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., Post-
bus 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 woens-
dag 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.

RECTIFICATIE
De volgende aanvraag om omgevingsvergunning is komen te vervallen

In Rond de Linde van 22 maart 2012 staat onder “ONTVANGEN 
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING” vermeld:

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier	 13/03/2012	 N-HZ-2012-	 Constantijnstraat	 Wijzigen	bestaande	gevels	en		
  0043 59 voorzien van isolerend   
    gevelstucwerk   

AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
BUITEN BEHANDELING

Soort Datum buiten Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  behandeling  Nummer    

Regulier 20/03/2012 N-HZ-2012- Hoge Brake Legaliseren bestaande reclame 
  0004 2-84 aanduidingen en aanbrengen  
    nieuwe reclameaanduidingen op  
    torens   

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 
 
26/03/ N-HZ-2012- Parallelweg/ Bouw Oprichten drietal geluids- 27/03/ 
2012 0028 Stationsweg  schermen langs spoor  2012 
     

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Scouting	Rudyard	Kipling	is	een	vergunning	verleend	voor	de	

verkoop van steunbonnen huis-aan-huis respectievelijk het verko-
pen van zelfgemaakte versnaperingen aan het Park op de zaterda-
gen 24 en 31 maart 2012 ten behoeve van voornoemde 
scouting(verzenddatum 21 maart 2012);

•	 aan	 Bloem	 &	 Tuin	 evenementenburo	 B.V.	 zijn	 vergunningen	 en	
ontheffingen verleend voor het organiseren van de jaarlijkse tuin-
beurs	Bloem	&	Tuin	in	de	periode	van	13	tot	en	met	22	juli	2012	
op het voormalige steenoventerrein (Refelingse Heide) op het 
landgoed Gulbergen (verzenddatum 22 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 

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

GEMEENTEHUIS GESLOTEN
Op 6 april (Goede Vrijdag) is het gemeentehuis gesloten.

COLLECTE
In de week van1 t/m 7 april 2012 wordt gecollecteerd door Fonds 
Gehandicaptensport.

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 1 april aangewezen als koopzon-
dag voor de bedrijven uit gebied II. Dit wil zeggen alle wegen buiten 
de bebouwde kom van de gemeente Nuenen c.a. Alle bedrijven uit 
gebied II mogen op deze dag geopend zijn.

MILITAIRE OEFENING 2 T/M 6 APRIL
De	Koninklijke	Landmacht	houdt	in	de	periode	van	2	tot	en	met	6	april	
2012 een militaire oefening in onder andere Nuenen. U kunt daarom 
militaire voertuigen tegenkomen. Aan de oefening nemen 250 perso-
nen deel met 99 militaire wielvoertuigen. Er wordt geen gebruik ge-
maakt van oefenmunitie.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Hierbij nodig ik u namens de voorzitter uit voor het bijwonen van een 
hoorzitting van de algemene kamer van de commissie voor de be-
zwaarschriften op dinsdag 3 april 2012, in het gemeentehuis, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Op de agenda staan de volgende zaken:
1. om 20.00 uur het bezwaar ingediend door M. van Vugt, J. Rekmans 

en P. Pors tegen het besluit van 31 oktober 2011 betreffende de 
aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Wer-
mersland 3 ten behoeve van H. van de Ven;

2.	 om	20.30	uur	het	bezwaar	 ingediend	door	E.	Kuijten	tegen	het	
besluit	van	16	juni	2011	betreffende	het	afsluiten	van	de	Kastan-
jelaan en tegen het besluit van 16 juni 2011 betreffende het afslui-
ten van de ventweg Boordseweg.

 Door F. Bentlage, F. Bentlage-Dillen en A. Swinkels-van Lindert is 
bezwaar gemaakt tegen het besluit van 16 juni 2011 betreffende 
het afsluiten van de Boordseweg.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

GELDIGHEID KINDERBIJSCHRIJVING 
PASPOORT VERVALT VANAF 26 JUNI 2012
Heeft uw bijgeschreven kind een eigen document nodig, vraag dat 
aan voor 1 mei 2012.

Met ingang van dinsdag 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van alle kin-
derbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag moeten kinderen een 
eigen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om naar 
het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. 

Alle ouders en voogden die kinderen (die jonger zijn dan 16 jaar) in hun 
paspoort bijgeschreven hebben staan, hebben rond 15 maart 2012 een 
brief	 van	 de	 minister	 van	 Binnenlandse	 Zaken	 en	 Koninkrijksrelaties	
gekregen. Heeft u een brief ontvangen, lees deze dan goed. 

In de brieven staat of uw (nu nog) bijgeschreven kind voor 1 september 
2012 een eigen document nodig heeft. Is dat het geval, kom dan zo snel 
mogelijk maar in ieder geval vóór 1 mei 2012 een paspoort of identi-
teitskaart voor uw bijgeschreven kind aanvragen. 

Heeft	uw	bijgeschreven	kind	vóór	1	september	2012	géén	eigen	reisdo-
cument nodig, dan wordt u vriendelijk verzocht om voor die tijd geen 
document voor hem of haar aan te vragen. Dit in verband met de ver-
wachte drukte aan de balies.

Meer informatie over het vervallen van de geldigheid van de kinderbij-
schrijving kunt u lezen op www.paspoortinformatie.nl
Hebt u kinderen in uw paspoort bijgeschreven staan maar geen brief 
ontvangen, dan kunt u de brief lezen op www.paspoortinformatie.nl

vanaf 26 juni 2012
Ieder kind zijn eigen paspoort of ID-kaart.
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SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

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

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 30 eN 31 mrt.: 

Bospeen, per bos ..............................0.99
Peultjes, 100 gram ............................0.69
champignons, per bakje ..................0.69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 2 aPril:

iJsbergsla, per krop .........................0.99
DiNSDag 3 aPril:

Bloemkool, per stuk .........................0.99
WOeNSDag 4 aPril:

Savooiekool, panklaar, 1/2 kilo .......0.69
DONDerDag 5 aPril:

raapstelen, 2 bosjes .......................1.29
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

gehele Week vaN 30 mrt. t/m 5 aPr.:

conferance peren, hele kilo ...........0.99
Witte druiven pitloos, hele kilo .....2.49
Zomerfris salade, 250 gram ...........1.59
Perssinaasappels, 12 stuks ...........1,99

Wij helpen u graag 
een keuze maken!!!
4 Varkensoesters
“Met GRATIS champignon roomsaus” 5,95
Italiaanse Biefstukrol 
100 gram ....................................................1,95 
Bij 150 gram Beenham 
100 gram Beenhamsalade GRATIS
4 Gepaneerde Schnitzels
voor ............................................................5,50
Primavera
“Rundvlees met mascarpone, 
lente-ui en paprika”
100 gram ...................................................2,25
Haas in ‘t Groen
100 gram ...................................................2,10

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 30 mrt. t/m 7 april:

€ 1,10

€ 1,75

€ 2,95

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

Paastaartje
6 PersONeN
vaN 12.50

8.95

Het is geel
en ’t smaakt

naar meer…

Het is geel
en ’t smaakt

naar meer…

let OP de kleiNtjes
deze kOsteN 2.25 Per stuk

Paastaartje
6 PersONeN
vaN 12.50

8.95

Het is geel
en ’t smaakt

naar meer…

Het is geel
en ’t smaakt

naar meer…

let OP de kleiNtjes
deze kOsteN 2.25 Per stuk

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

Ma. gesloten    Di. t/m Do. 10.00 tot 18.00 uur    Vrij. 10.00 tot 20.00 uur    Za. 10.00 tot 17.00 uur

19
92

2

In 2012
bestaan wij 50 jaar!

Bekijk nu onze geheel vernieuwde website op: www.vhwonen.nl

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl, laminaat,

fineerparket en pvc-stroken

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

Exterieur
• renovatie
• kozijnen
• ramen
• deuren
• dakkapellen
• overkappingen
• verbouwingen

Interieur
• deuren
• schuifkasten
• maatkasten
• en-suite
• plafonds
• vloeren
• architraven

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

Doe-het-zelf
Winkel

Buitendeuren

Binnendeuren

Fraai

Functioneel

Exclusief

Bijzonder



‘t is er weer tijd voor

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Italiaanse Biefstukrol
“Special”, 100 gram ....................................................................................195

Varkensoesters
“Koopje”, met GRATIS saus, 4 voor ....................................595

Pepersteaks
“Koopje”, 3 voor ................................................................................................595

Quiche Lorraine
 4 halen = 3 betalen

Bestel tijdig uw Gourmet Fondue BBQ 
voor de paasdagen...

Bij 150 gr. Beenham GRATIS 
100 gr. Beenhamsalade

DEZE WEEK:

Kruidentuintje
“Special”, 100 gram .................................................................................................................180

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

Informeer naar de mogelijkheden of kom gewoon een keertje langs. 
Collse heide 58 (Eeneind II zuid) • Nuenen 

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

Verhuur van o.a.; Sta- tafels, stoelen & krukken,  
tap installaties, tenten, glaswerk, servies & bestek.. 

NU OOK HELIUMBALLONNEN !! 
Ook voor het compleet verzorgen van uw bruiloft, receptie, feestavond, 

jubileum of opening bent u bij ons aan het juiste adres! 

Parkstraat 9b - 5671 GD Nuenen - T: (0)40 2831412

www.crooijmansmannenmode.nl

Vanguard Shop geopend bij 
Crooijmans Mannenmode!

Nu bij aankoop 
van een Vanguard jeans, 

GRATIS leren riem t.w.v. € 34,95. 
(zolang de voorraad strekt).

ROBO bouwkundig ontwerp- & adviesbureau [T] 040 - 290 60 55 [M] 06 - 13 46 39 59 
Vredehof 6, 5671 DS Nuenen [E] r.vanrooij@robobureau.nl [I] www.robobureau.nl

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en 
u kunt uw geld maar één keer uitgeven.
Het is daarom belangrijk dat uw wensen 
juist vertaald worden.

B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website:
www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

Het gehele traject van ontwerp t/m 
de selectie van de aannemer kunnen 
wij voor u verzorgen.
Voor een vrijblijvend gesprek komen 
wij dan ook graag bij u langs. 

Het fundament voor de start van een goede bouw!

 

Vakantiewerk met
kans op een miljoen?

Dat vinden wij bijzonder normaal 
Voor de locaties van Archipel in regio Best, Nuenen, Son en Eindhoven hebben 
we diverse mogelijkheden!

Wij zijn op zoek naar mensen die kunnen ondersteunen in de zorg, zoals

helpenden en verzorgenden (IG)
Heb jij een diploma in de zorg of ben je bezig met eenzorgopleiding, meld je 
dan direct aan via onze website www.archipelzorggroep.nl.

Maak kans op een miljoen!
Werk je in de zomer 60 uren of meer dan krijg je van ons een kraslot en maak 
je kans op 1 miljoen euro!

Jij bepaalt wanneer je werkt, wij bepalen je mogelijkheden!   
Voor meer informatie kun je bellen naar (040) 291 92 93. Wij zijn telefonisch 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur.

Voor algemene informatie over onze vacatures kun je contact opnemen met     
Archipel Werkwinkel, bereikbaar via telefoonnummer 040-2654822.

het gevoel van samen

Profi teer van de aantrekkelijke voorverkoopkorting! Maak met het hele 
gezin een zomertour langs alle Laco buitenbaden en geniet van de unieke 
recreatiefaciliteiten. Bezoek ze gewoon allemaal!

De hele zomer van 2012 zwemmen bij alle Laco buitenbaden

Het Laco buitenbad 
abonnement ligt 
weer voor je klaar...

ruim 30%
korting

Profi teer t/m 30 april vanTijdens de zomervakantie
van het basisonderwijs 
ook geldig in verschillende 
Laco binnenbaden.

Laco buitenbaden: Appelscha - bosbad Appelscha | Deurne - De Wiemel | Geldrop - De Smelen | Geleen - Glanerbrook | Goirle - Waterspoor 
Nuenen - Strandbad Nuenen | Oirschot - Kroonenburg | Rucphen - De Vijfsprong | Veghel - Willem Alexander

Strandbad Enode
Enodedreef 3, Nuenen Tel: (040) 283 10 46

www.laco.eu
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‘Well hello, welcome in Van Gogh Village Nuenen’

Amerikaanse journalisten 
op bezoek 
Door Melanie Dumay

Ze liepen over het mooie klinkerpad langs het Van Gogh kerkje. Ze keken.. 
en keken… ‘This is beautiful’. U kunt zich voorstellen hoe Amerikanen dat 
zeggen. Ik had beter kunnen schrijven: ‘This is beauauauatiful!’ En terecht. 
Met trots werden tientallen journalisten uit de Verenigde Staten, tijdens 
hun korte bezoek, rondgeleid door Van Gogh Village, oftewel; ons dorp 
Nuenen. 
Zij brachten een bezoek aan Brabant 
en bezochten zowel het VanGoghHuis 
in Zundert als  het Vincentre. En zo 
maakten zij kennis met de historie van 
Van Gogh in Zundert en in Nuenen. 
Het bezoek kwam tot stand dankzij de 
goede samenwerking met het Van 
Gogh Museum. Naar aanleiding van 
dit bezoek verwacht Van Gogh Bra-
bant meerdere publicaties in verschil-
lende toeristische media in de Ver-
enigde Staten.

Over the ocean
Hun tred langs het Van Gogh kerkje, 
gewapend met fotocamera en oh’s en 
ah’s deed me ineens denken aan het 
populaire lied wat door groepen vaak 
gezongen wordt. ‘My Bonnie lies over 

Amerikaanse journalisten in het Van Gogh Documentatiemuseum.

the ocean, my Bonnie lies over the sea.’ 
Zij kwamen van over de oceaan om in 
ons pittoreske dorp te kijken naar de 
roots van een groot en internationaal 
kunstenaar, je zou bijna zeggen: een 
instituut. ‘Onze’ Vincent. Het refrein 
van het liedje eindigt met: ‘And bring 
back my Bonnie to me’. Dat gaat niet 
op  voor Vincent. Die houden we hier. 
In ere en in nagedachtenis. 

In het Vincentre en in het Openlucht-
museum dat Nuenen rijk is. En om dat 
luister bij te zetten, melden wij u in de-
ze krant dat het morgen, 30 maart,  de 
verjaardag van Vincent van Gogh is. 
Hij werd 159 jaar geleden geboren en 
tot op de dag van vandaag symbolisch 
in leven gehouden in Nuenen. 

Open lesdag bij 
OBS de Rietpluim
Op woensdag 4 april tussen 10.45 – 
12.00 uur is het open lesdag bij OBS 
de Rietpluim voor kinderen, die 
binnenkort naar de basisschool 
gaan en hun ouders.  

OPENBARE BASISSCHOOL NUENEN

OPEN LESDAG woensdag 4 april          
10.45 - 12.00 op beide locaties
meer info derietpluim.nl/nieuws          
volg ons op
facebook.com/OBSderietpluim

Musical groep Kapsones uit Nuenen  presenteert

“Het koffergeheim”    
Voorstellingen op 13 april (19.00 uur), 14 april (14.30 en 19.00 uur), 15 april 
(14.30 uur)  in Het Klooster, Park 1 Nuenen.

Het kasteel van Dubbeldidam is heel 
beroemd om zijn oude standbeelden 
van overleden ridders. Men zegt zelfs 
dat het er spookt. Maar de inwoners 
zijn met andere zaken bezig. Er wordt 
driftig aan een gezonde levensstijl ge-
werkt door Juffrouw Janssen. De 
dorpsfotograaf Frits Flits legt alle be-
langrijke gebeurtenissen nauwkeurig 
vast. De Familie Bol heeft een goed lo-
pend hotel met de naam Kasteelzicht 
en  Flora Hazelaer, een wereldberoem-
de wichelroede deskundige, heeft een 
bijzondere verzameling wandelende 
takken. De kinderen Tommy en Lotje 
Bol hebben op deze zonnige dag va-
kantie.
Maar toch gebeuren er vreemde din-
gen in het dorp….Wie zou zoiets nou 
toch doen? De zwervers die te lui zijn 
om te werken? Pluizeke Boem, de be-
diende van de Graaf, soms? Of de 
graaf van het kasteel zelf die de laatste 

tijd steeds vreemder is gaan doen? Het 
reisgezelschap, onder leiding van een 
chaotische reisleidster, dat in het dorp 
aankomt, is zich dit allemaal niet be-
wust. De in Canada rijk geworden di-
recteur Bill Beets is weer terug in Ne-
derland en geniet samen met zijn 
dochter Fleur volop van het pittoreske 
dorpsgebeuren. De Amerikaanse Mrs. 
Peacock  hoopt op een ontmoeting 
met de spoken. Haar personal coach 
Cori wedijvert met Sonja wie het le-
nigste is. En Pluizeke Boem met de 
zwervers…………Wat doen die nu? 
Dat kan toch niet! Dat mag toch 
niet…..Wat  is het geheim van de kof-
fer? Ben je nieuwsgierig geworden hoe 
dit verhaal verder verloopt? Kom dan 
kijken naar de voorstelling.
Kaartverkoop vanaf 31 maart: Boek-
handel van de Moosdijk, Parkhof te 
Nuenen  of indien nog voorradig aan 
de zaal  à € 4,-.

‘Un hommage à Vincent van Gogh’

Inspiratie na bezoek Vincentre: 
indrukwekkend kunstwerk 
‘Un Hommage a Vincent van Gogh is gemaakt door Pierre Servat. In dit 
schilderij waarin hij in vogelvlucht het leven en werken van Vincent van 
Gogh heeft uitgebeeld, heeft hij zijn ziel willen leggen. En de ziel van Vin-
cent van Gogh willen vangen. Kunstenaar Pierre Servat maakte dit werk 
nadat hij het Vincentre bezocht. Het werk is vanaf nu te bezichtigen in het 
Vincentre. 
Hij las vele brieven en boeken over het 
leven van Vincent van Gogh. Pierre 
raakte hij, na het bezoek aan het mu-
seum,  weer zo geïnspireerd door het 
dramatische leven van Vincent dat hij 
een hommage à Vincent van Gogh 
maakte. Hij wilde het bewogen leven 
vastleggen in een lijnenspel van op en 
neer gaande bewegingen, die dwars 
over het doek lopen en gekruist wor-
den door andere lijnen die een soort 
van netwerk vormen. Dit symboliseert 
zijn gevangen zitten in dit netwerk, 
met al zijn ups en downs die zijn leven 
kenmerkte. U ziet de pastorie, het 

kerkje waar zijn vader dominee was, 
diverse zelfportretten, moeder, vader, 
zuster en nog veel meer. Sommige met 
heldere kleuren , andere elementen 
met koele kleuren. Van Gogh heeft na-
tuurlijk een ereplaats gekregen, ge-
vangen in zijn geliefde zonnebloemen. 
Te zien tot en met half juni 2012 in de 
entreeruimte van het Vincentre. De 
entreeruimte, met koffiecorner en 
winkel is voor iedereen gratis toegan-
kelijk.

De Kunstenaar Pierre Servat:
Pierre Servat is een pseudoniem voor 

Pierre van Hemert. Servat komt van-
uit het Latijn en betekent: ‘Dienaar in 
de kunst’. En dat is hij zeker!
Geboren in Vught en nu woonachtig 
in Uden. Hij werd opgeleid tot goud- 
en zilversmid. Ging later nog naar de 
Parijse Tekenschool en de Avondte-
kenschool te Vught.  Hij leerde hier de 
technieken van decoreren, styleren, 
marmeren enzovoort. Hij ging schil-
deren, tekenen, boetseren en mozaïe-
ken maken. Het maakt hem tot een 
veelzijdig kunstenaar met een hoge 
graad van vakmanschap in zijn werk. 
Religie, surrealisme, fantasie, maar 
ook de oude meesters zijn geliefde on-
derwerpen van deze dienaar in de 
kunst.

De tentoonstelling De Aardappeleters:
Wist u dat bij de opening nazaten van 
familie van Gogh en de nazaten van 
familie de Groot (de aardappeleters) 
gezamenlijk een reproductie van het 
schilderij hebben opgehangen boven 
de schouw? Dit omdat Theo van Gogh 
(de broer van Vincent) en later zijn 
vrouw en erfgenamen het schilderij 
een ereplaats boven de schouw gaven. 
Jantine van Gogh las de anekdotes 
voor uit de aantekeningen van haar 
vader, Johan van Gogh. U kunt films, 
apps, anekdotes, aardappels en de 
ontstaansgeschiedenis van het schil-
derij zien, doen en beleven. Net als ve-
le buitenlanders voelt u een stukje van 
Vincents leven. Waarschijnlijk gaat u 
een beetje van hem houden. Het gaat 
niet alleen om zijn kunst, maar ook 
om zijn bijzondere persoonlijkheid en 
dramatische leven. U wordt deelge-
noot van een belangrijk deel van zijn 
leven dat zich afspeelde in 1883 - 1885 
in Nuenen. Bijzonder om te ervaren. 
Graag laten wij u dat beleven.  Als u 
deze zomer in het buitenland bent en 
de omgeving en musea aldaar bezoekt, 
weet u in ieder geval waar het Vincen-
tre in Nuenen voor staat. En bent u 
een goede ambassadeur voor Nuenen. 

‘Un Hommage a Vincent van Gogh" gemaakt door Pierre Servat. Il Gioia brengt 
“De Vreugde” in Nuenen
Il Gioia betekent 'De vreugde', bezoek de winkel en ervaar het!! Dat is het 
moto van Koos en Miriam. Ze zijn met hun nieuwe winkel gevestigd aan de 
Berg nummertje 8 en hebben afgelopen zondag middels een modeshow het 
publiek kennis laten maken met hun gastvrijheid en hun collectie.

4 modellen showen in de zon de kleding van Il Gioia.

Met een stralende zon, de muziek van 
DJ Servie Voesenek op de achtergrond 
en in een ontspannende sfeer ben ik in 
gesprek met Koos, de eigenaar van Il 
Gioia. Hij heeft jarenlange ervaring in 
de modebranche en wil met zijn col-
lectie de modebewuste vrouw aan-
spreken. Vol enthousiasme vertelt hij 
over de oorsprong van de naam Il 
Gioia. Tijdens een bezoek aan Cirque 
du Soleil wordt hij geraakt door een 
geweldig mooi Spaans nummer wat 
“De Vreugde” vertolkt. De vertaling 
naar het Italiaans was nodig omdat de 
Spaanse schrijfwijze al in de mode-
branche gebruikt werd. Zo werd Il 
Gioia geboren, een mooie naam voor 
een mooie winkel.
Koos wil in zijn winkel de klant weer 
klant laten zijn. “De klant is koning en 
de klant moet dus ook als Koning be-
handeld worden.” De winkel zal op alle 
koopzondagen die vermeld staan op 
http://www.koopzondagen.net open 
zijn om op die manier voor de klant 
duidelijkheid te scheppen. Ook de na-
gelstudio van zijn vrouw zal medio ju-
ni in het pand gevestigd zijn dus niet 
alleen voor kleding maar ook voor 

verzorgde handen kan men op de Berg 
8 terecht.
Over ongeveer 2 weken zal zijn web-
shop klaar zijn en kan de klant dus ook 
via internet de modieuze kleding be-
machtigen. In de toekomst wil hij ook 
in andere dorpen winkels gaan ope-
nen zodat de collectie van Il Gioia op 
meerdere plekken te verkrijgen is.

www.twitter.com/deronddelinde

Op OBS de Rietpluim worden de kin-
deren begeleid in hun ontwikkeling 
tot positief kritische mensen. Kinde-
ren leren wat de maatschappij van hen 
vraagt met alle schoolse, cognitieve en 
sociaal-emotionele vaardigheden die 
daarvoor nodig zijn. De school wil 
hiermee bereiken dat kinderen OBS 
de Rietpluim verlaten met een nieuws-
gierige en onderzoekende houding en 
een behoefte aan blijvende ontwikke-
ling.
De deuren van de kinderopvang en 
buitenschoolse opvang staan ook 
open. Medewerkers van Kids Society 
Erica ontvangen u graag om te laten 
zien wat zij te bieden hebben voor kin-
deren van de school en daarbuiten. 
U bent van harte welkom op woens-
dag 4 april op een van de locaties. 
Voor meer info: www.derietpluim.nl, 
www.facebook.com/obsderietpluim

Vogelwandeling in 
natuurgebied het 
Nuenens Broek
Vogelgidsen van IVN Nuenen nodi-
gen u uit om mee te gaan wandelen op 
maandag 2 april in natuurgebied het 
Nuenens broek. Prachtig gelegen in 
het dal van de Dommel. Vertrek per 
fiets om 19.00 uur vanaf Het Klooster, 
Park 1 te Nuenen; iets later start wan-
deling vanaf hoek Lissevoort- Eiken-
laan. Laarzen of waterdichte schoenen 
aanbevolen! Deelname is gratis,  info: 
0499 - 476201.
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Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

www.janlinders.nl
Acties zijn geldig t/m zondag 1 april 2012

•  Aarson slierasperges 
of kersen

•  Alle Bonduelle 
in blik of pot 

• Struik ragout 
• Almhof mousse
• Iglo scampi’s
•  Alle Aviko aardappel-

specialiteiten
m.u.v. frites, rösti en schotels

Kom proeven!
Vrijdag 30 maart vanaf 15.00 uur 
kunt u in onze supermarkten 
smakelijke gerechtjes uit het 
paasmagazine proeven. 
Graag tot ziens!

Volop inspiratie!
Dit weekend valt het extra 
dikke inspiratiemagazine voor 
de paasdagen op uw mat. 
Boordevol recepten, heerlijke 
producten en handige tips!

Paasprijs!

1+1  
GRATIS

*

bij Jan Linders

Proef
Pasen
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Rakustoken onder leiding van Paula Groote 

Korte cursus bij 
Kunstencentrum CAN
Bij voldoende inschrijvingen start op dinsdagavond 17 april een korte cur-
sus Raku keramiek / rakustook. In vier avonden bent u bezig met het voor-
bereiden van een of meer werkstukken die dan op een speciale rakustook-
dag tot een eindwerkstuk worden gebrand.
Raku is een stooktechniek voor het 
bereiken van een speciaal effect van 
geglazuurde keramiek die zijn oor-
sprong vind in Japan. Keramische 
werkstukken worden in een speciale 
rakustookoven in korte tijd zeer hoog 
gestookt tot de temperatuur van 1000 
graden is bereikt. Het stoken in de 

Vaste Mannen Bart de Win en Rinus 
Raaijmakers zijn gestopt, in hun plaats 
is Mike Roelofs gekomen, een zeer ge-
talenteerde toetsenist. Samen met een 
nieuwe drummer en gitarist, maakt hij 
het geluid wat pittiger, hoewel er zeker 
nog genoeg ruimte overblijft voor de 
mooie ballades die we van Van Maas-
akkers gewend zijn.
 
In zijn programma LIJFLIED bouwt 
Gerard van Maasakkers verder. En 
hoe! Hij verhaalt van het lege huis van 
zijn ouders, van de tourclub van man-
nen van 50 die elke zondagmorgen 

hun kilometers gaan fietsen, van zijn 
eigen lijf. En van meer, veel meer.  
Voor meer informatie kijk op www.
hetklooster.org of www.gerardvan-
maasakkers.nl 

Voor de mensen die al kaartjes heb-
ben, is er de mogelijkheid uw avondje 
uit compleet te maken met vooraf 
TheaterTapas. Dit zijn maaltijdver-
vangende Tapas voorafgaand aan de 
voorstelling. De kosten hiervan bedra-
gen € 14,50 per persoon. Deze Thea-
terTapas zijn tot drie dagen tevoren 
telefonisch te boeken op 040-2843181. 

Het Klooster Nuenen 

Gerard van Maasakkers 
ook dit jaar weer uitverkocht
Hij zal ons amuseren met zijn heerlijke bekende liederen op zowel 5 als 6 
april. Er zijn wat dingen gebeurd in het leven van Gerard van Maasakkers 
het afgelopen jaar. Er was persoonlijk verlies, maar ook op muzikaal gebied 
veranderde er wat. 

Lenteconcert Gerwens 
Gemengd Koor St. Ceacilia
Het Gerwens Gemengd Koor organiseert op zaterdag 14 april a.s. haar jaar-
lijks lenteconcert. O.l.v.dirigente Natalia Tretiakova en Ton Toirkens aan de 
vleugel brengt het koor een gevarieerd programma ten gehore.

Er zijn twee koren uitgenodigd voor 
deze avond: Gemengd Koor Donjo uit 
Eindhoven en het Gemerts Mannen-
koor “Van wor ik ben”. Het belooft een 
gevarieerd en boeiend Lenteconcert te 
worden.

Informatie-
bijeenkomst 
wijkraad Eeneind
Op 4 april 2012 start in het kader 
van de IDOP de eerste fase van de 
herinrichting openbare ruimte in 
Eeneind. 

Op donderdag 29 maart organiseert 
Wijkraad Eeneind in samenwerking 
met Gemeente Nuenen en aannemer 
Heijmans een informatiebijeenkomst 
voor bewoners van Eeneind. Deze in-
formatiebijeenkomst staat in het te-
ken van:
•	 Toelichten	uitvoeringsplannen	her-

inrichting
•	 Stand	van	zaken	“hart	van	Eeneind”
•	 Uitslag	enquete	en	zorg	voor	elkaar	

en de wijk
•	 Stand	van	zaken	wandelroute.

De informatiebijeenkomst wordt ge-
houden in Gemeenschapshuis Enode, 
Eeuw Driessestraat 1 e begint om 
19.30 uur.

oven gebeurt met een propaanbran-
der die vlak voor een gat aan de onder-
kant van de rakustookoven voor de 
hittestuwing zorgt. Als het moment is 
aangebroken dat de warmtemeter de 
1000 graden aangeeft is het snel en 
goed doorwerken met z’n allen omdat 
alles volgens een vast stramien moet 
gebeuren. 
De propaanvlam wordt gedoofd waar-
na de oven wordt geopend. 

Met grote rakustooktangen wordt het 
roodgloeiende werkstuk uit de oven 
gehaald en even blootgesteld aan de 

schok van de buitentemperatuur. Als 
het goed is kun je dan het "getinkel" 
van de barstende glazuurlaag horen. 
Deze "barsten" zullen een voor raku 
kenmerkend	fraai	zogenaamd	craque-
lé effect vormen. Nu wordt het werk-
stuk in een emmer met zaagsel gelegd 
dat door de hitte van het werkstuk di-
rect vlam vat. De vlammen worden 
gesmoord door onmiddellijk de deksel 
op de ton de doen. 

Als de werkstukken uit de emmers 
worden gehaald worden ze langzaam 
gekoeld met water. Nu kunnen de ke-
ramische werkstukken schoon ge-
schrobd worden en wordt het resul-
taat zichtbaar. De fijne barstjes zijn 
door de roet en rook kenmerkend 
zwart gekleurd. Er worden speciale 
glazuren gebruikt voor de rakustook. 
Het leuke van rakustoken is dat het 
eindresultaat altijd een verrassing is.
Voor meer informatie zie: www.stich-
tingcan.nl.  Aanmeldingsformulieren 
kunt u downloaden van deze website.

Donjo koor Eindhoven
In 1970 werd in Stratum een jongeren-
koor opgericht om de jeugdmissen op 
te vrolijken. In de loop der jaren is het 
Donjokoor een volwassen koor ge-
worden met een veelzijdig 
repertoire,van middeleeuws tot mo-
dern. Het koor telt momenteel 40 le-
den en staat o.l.v. Gerard de Graaf

Gemerts Mannenkoor “Van wor ik 
ben”
Het koor is opgericht in 1961.Het aan-
tal leden is op dit moment 36. Het re-
pertoire is vrij uitgebreid. Zowel tradi-
tionele mannenkoorliederen als 
moderne werken worden gezongen. 
Met hun Slavisch repertoire worden 
regelmatig H. Missen opgeluisterd. De 
meeste liederen worden a capella uit-
gevoerd. Het koor staat o.l.v. Frans 
Lemmens.

Locatie: St.Clemenskerk aan de Heu-
vel 17, 5674 RR Gerwen. 
Datum: Zaterdag 14 april a.s., aan-
vang: 20.00 uur, entree: gratis.

SPOEDPOST CATHARINA
De Centrale Huisartsen Post is gehuisvest in het Cathari-
naziekenhuis. De Centrale Dienstapotheek is gehuisvest 
in hetzelfde gebouw. 
Beide posten zijn alleen geopend voor spoedgevallen.
Openingsuren:
Spoedpost, tel. 0900-8861 (10 ct/m.): 
Maandag t/m vrijdag van 17.00-08.00 uur; 
Weekend en feestdagen: dag en  nacht.
Centrale Dienstapotheek, tel. 040-2436666: 
Maandag t/m vrijdag van 17.30 - 08.30 uur; 
Weekend en feestdagen: dag en nacht.______________________________________

LEVgROEP (VOORHEEN BWI)
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, tel. 040-2831675, fax 
040-2840533, e-mail bwinuenen@wel-zijn.org. 
Geopend: ma. t/m do. van 8.30-16.00 uur. en vr. van 
8.30-12.30 uur
Spreekuren: 
•	 Algemeen	Maatschappelijk	Werk:	Op	afspraak	
•	 Echtscheiding:	Iedere	dinsdag	van	19.00-21.00	uur	
•	 Sociaal	Raadsliedenwerk:	Na	tel.	afspraak.
•	 Jeugd-	en	jongerenwerk:	Tel.	040-2831675.
•	 Vluchtelingenwerk	en	nieuwkomers:
 Dinsdag van 12.00-14.00.______________________________________ 

SERVICEPuNT WONEN, WELzIjN zORg NuENEN
Het servicepunt is gevestigd aan de Berg 22c, 5671 
CC in Nuenen, telefoonnummer (040) 283 16 75 
(tel. spreekuur van 09.00 tot 11.00 uur).
De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag 

van 08.30 tot 12.30 uur. Het servicepunt is hét loket in 
Nuenen waar u terecht kunt voor informatie en advies 
over en aanvragen van voorzieningen op het terrein 
van welzijn, wonen en zorg. 
Dit	zijn:	 •		Woonvoorzieningen	
	 	 •		Huishoudelijke	hulp
	 	 •		Vervoersvoorzieningen	
	 	 •		Zorgconsulenten
	 	 •		Rolstoelen	
	 	 •		Mantelzorg
	 	 •		Informatiewinkel
Het servicepunt is een samenwerkingsverband tussen 
de	LEVgroep	(voorheen	BWI)	en	de	gem.	Nuenen.
Op www.nuenen.nl onder de button servicepunt vindt 
u uitgebreide informatie over het servicepunt. ______________________________________

BEREIkBAARHEID POLITIE NuENEN
Vincent	van	Goghstraat	139,	Nuenen
Alarmnummer	1	-	1	-	2	(spoedeisende	gevallen).
Telefoon	0900	8844	(24	uur	per	dag).
Bureau geopend: Ma. t/m vr.: 10.00-13.30 uur, 
zaterdag en zondag gesloten.______________________________________ 

SENSOOR NOORD BRABANT
Dag en nacht gesprek van mens tot mens: 
0900-0767 (5ct/m) of 040-2125566. Chat:
www.sensoor.nl	•	Postbus	4644,	5601	EP	Eindhoven______________________________________

PROBLEmEN? PRATEN HELPT
Escape,	tel.	06	-	39	60	23	80
www.escape-nuenen.nl	•	escape@onsnet.nu

kINDERTELEfOON VOOR z.O.-BRABANT
Iedere	dag	van	14.00	tot	20.00	uur.	Tel.	0800-04322	
(gratis).______________________________________ 

”PLuSmINuS” 
Hulp/advies bij inkomensproblemen. U kunt zich aanmel-
den	via	tel.	06-39243420,	postbus	62,	5670	AB	Nuenen	
of e-mail: plusminus@onsnet.nu______________________________________

STICHTINg LEERgELD
U kunt zich aanmelden via tel. 06-25286545, Postbus 
62,	5670	AB	Nuenen	of	e-mail:	leergeld@onsnet.nu______________________________________

mELD- EN kLACHTENLIjN 040-2631699, 
Afd.	Werken	en	Beheer,	24	uur	per	dag.______________________________________ 

OPENINgSTIjDEN VAN DE mILIEuSTRAAT
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur en 
zaterdag van 10.00-17.00 uur. 
Heeft u vragen, bel dan het gemeentehuis, 040-2631699. 
Ophalen van grof vuil kan ook door de gemeente, tegen 
betaling.	Meer	informatie:	Tel.	040-2631699.______________________________________                                                        

VOEDSELBANk NuENEN 
U kunt zich aanmelden bij het servicepunt, Berg 22, 
5671 CC Nuenen, tel. 040-2831675______________________________________

DE AkkERS
Zorg	aan	huis.	Alle	zorg,	verpleging	en	dienstverlening	
bij u thuis. Kantooruren tel. 2635999. 
Acute	hulp	vereist:	Tel.	2486324.

VAN DER STAPPEN uITVAARTVERzORgINg
Bernhardstraat 4, 5671 HX Nuenen, tel. 040-2841550
info@vdstappen.nl	•	www.vdstappen.nl______________________________________ 

OPENBARE BIBLIOTHEEk NuENEN
Vincent	van	Goghplein	97,	tel.	2833097.	
Openingstijden: ma. van 14.00-20.00 uur, di. gesloten, 
wo. 14.00-20.00 uur, do. 14.00-17.00 uur, vr. 14.00-
20.00 uur, za. 11.00-13.00 uur. 
Leeszaal open tijdens openingstijden bibliotheek______________________________________ 

VRIjWILLIgERSHuLP VOOR THuISSTERVENDEN
Voor	hulpaanvraag	tel.	040-2864199	
(St.	Annaziekenhuis)	24	uur	per	dag	bereikbaar.	______________________________________ 

OPEN HuIS ”DE REgENBOOg”
Sportlaan	5.	Elke	donderdag	van	10.00	-	12.00	uur.
Ook tijdens de vakanties. ______________________________________

TELEkABEL
Storing 0800-1424 (22 ct. per minuut).
Klantenservice ma. t/m vr. 08.30-18.00 uur.______________________________________

AA - EINDHOVEN E.O. 
Zelfhulpgroepen	voor	mensen	met	alcoholproblemen,	
tel. 040-2110124, dag en nacht bereikbaar.______________________________________

BLOEDAfNAmE
Bloedafnamedienst	Regio	Eindhoven:	
Ma.	t/m	vr.	in	de	Akkers	(M.	Begemannstr.)	8.30-10.45	
uur en in Medisch Centrum De Berg, 8.30-10.30 uur.

zuIDzORg
Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-
pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), 
kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. 
Voor	alle	diensten	dag	en	nacht	bereikbaar:	
Postbus	2160,	5500	BD	Veldhoven,	040-2308408.
•	 Bureau	Zuidzorg	Nuenen,	Kloosterstraat	15.
•	 Servicepunt	Zuidzorg,	Kloosterstraat	15.	
	 Vooraanvraag/verhuur	verpleegartikelen,		
 personenalarmering, maaltijdservice en alle andere 
 dienstverlening. 
•	 Thuiszorgwinkel	Zuidzorg,	Kastelenplein	170-173,	
	 Eindhoven.	Voor	uitleen,	verhuur	en	verkoop	van
 verpleeg- en kraamzorgartikelen.
•	 Open	op	werkdagen	van	08.30	-	12.30	uur______________________________________

LABORATORIum ST. ANNAzIEkENHuIS
Zuidzorg	(Kloosterstraat	15):
Maandag, woensdag, donderdag  en vrijdag van 8.15 
tot 09.00 uur. (voor vragen kunt u contact opnemen 
met het secretariaat laboratorium, tel: 040-2864866).
Patiënten uit de trombosedienst worden door de 
trombosedienst afgesproken op speciaal daarvoor 
gereserveerde tijden. Deze zijn hier niet vermeld.______________________________________ 

HuLPDIENST VOOR OuDEREN
Tel.	2831675	op	werkdagen	tussen	09.00	en	12.00	uur.______________________________________ 

SOCIAAL-fINANCIEEL ADVISEuR kBO
Maandag t/m vrijdag, telefoon 2833484.
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On Second 
Mission in Station 
Charlotte
Zaterdagavond 31 maart as. is er 
een optreden van On Second Missi-
on in Station Charlotte.

Deze cover-/bigband bestaat uit een 
kleine twintig muzikanten inclusief 
zanger en zangeres, die proberen en-
thousiasme en plezier voor muziek 
over te brengen op het publiek. De co-
ver-/bigband staat onder muzikale lei-
ding van Martien van Laarhoven. 

	 Station	 Charlotte	 vindt	 U	 aan	 de	
Sportlaan 12 in Nuenen. Zie ook www.
stationcharlotte.nl en/of www.onse-
condmission.nl

Pelgrimage naar het Licht, 
Paasnacht 2012
In de Paasnacht, de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 april aanstaande, 
wordt opnieuw de Pelgrimage naar het Licht gelopen. Deze meditatieve 
wandeltocht van ongeveer 23 km, voert de mensen langs de kerken en 
kapellen in en om Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Het thema van de tocht 
is dit jaar: “Waar donker licht zal raken”.
De start van de wandeling is na afloop 
van de oecumenische Paaswake in de 
H. Clemenskerk in Nuenen. Aan het 
eind van die Paaswake wordt aan de 
nieuwe Paaskaars de lantaarn ontsto-
ken die de hele nacht mee gedragen 
wordt. Daarna is het vertrek rond 
middernacht voor de wandeltocht. 
Onderweg wordt er gestopt voor een 
lied, een tekst of stilte, stilhouden in 
de St Clemenskerk te Gerwen, bij de 
kapel van Hooijdonk, in de H. Lam-
bertuskerk van Nederwetten, bij het 
kruisbeeld op de hoek van de Boord 
en Vorsterdijk, bij de Antoniuskapel in 
Eeneind, in het van Goghkerkje in    
Nuenen en op de begraafplaats de 
Roosdoncken aan de Broekdijk. Tij-
dens die laatste wordt met het licht 
van de lantaarn het Paaslicht ontsto-
ken op elk graf en wordt er samen het 
Paasevangelie gelezen. Tenslotte zal er 
een Paasontbijt zijn in de Regenboog. 
Daarna zijn er in de verschillend ker-
ken Paasmorgenvieringen, maar de 
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de 
meeste wandelaars die de hele nacht 
hebben meegelopen, en de tocht vol-
bracht hebben, tegen die tijd in hun 
bed liggen en niet meer in de kerk zijn.

U	wordt	 uitgenodigd	 aan	 de	 wande-
ling deel te nemen, of een gedeelte van 
de tocht mee te lopen. Er zijn altijd 
mensen die vanuit de Paaswake een 
deel meelopen en daarna terug gaan 
naar huis. De laatste jaren zijn er ook 
mensen met kinderen in de basis-
schoolleeftijd, die tegen het ochtend-
gloren aansluiten bij de wandelgroep, 
om juist het laatste deel van de tocht 
mee te lopen en mee te ontbijten.

Om het ontbijt goed voor te kunnen 
bereiden is het gewenst dat mensen 
die meewandelen en mee willen ont-
bijten zich opgeven bij Tietie Ekkel, 

tel, 2834869, e-mail: tietie@ekkel.com 
of bij Martien Habraken, tel. 283 46 
54, e-mail: m.habraken02@onsnet.nu. 
Aan de wandeling en het ontbijt zijn 
geen kosten verbonden. Ook tijdens 
de wandeling zal op verschillende 
plaatsen onderweg te eten of te drin-
ken zijn.

De werkgroep, die de wandeling voor-
bereidt, zoekt nog versterking, voor de 
voorbereidingen van deze oecumeni-
sche traditie. Mensen die mee willen 
doen in de inhoudelijke of praktische 
voorbereidingen, of informatie wen-
sen kunnen zich ook melden bij Tietie 
Ekkel. 

Koopplein.nl de gratis handelsplaats in je eigen gemeente

Koopplein.nl nu ook in de gemeente 
Nuenen ca. / Son & Breugel
De inwoners van Nuenen ca. / Son & Breugel, hebben nu ook een lokaal 
Koopplein via internet onder de naam www.koopplein.nl/nuenen   “Inwo-
ners van de gemeentes Nuenen ca. en Son & Breugel, krijgen nu een heel 
mooie en nieuwe site om gratis advertenties te plaatsen voor aan- en ver-
koop van goederen en diensten in de eigen omgeving. Die service geldt voor 
alle advertenties, dus ook voor huizen of auto’s”, aldus Jerry Verkuijlen, 
ondernemer koopplein Nuenen ca / Son & Breugel. 

Koopplein Nuenen / Son & Breugel 
werkt uitsluitend lokaal. Alleen parti-
culieren en ondernemers uit deze ge-
meentes  mogen rubrieksadvertenties 
plaatsen. Dit wordt gecontroleerd met 
een postcodefilter en biedt tal van 
voordelen ten opzichte van de lande-
lijke handelsplaatsen. Jerry Verkuijlen: 
“Omdat de koop en verkoop plaats-
vindt in je eigen omgeving heb je geen 
gedoe met verzenden. Je kunt het arti-
kel gemakkelijk even gaan bekijken en 
direct meenemen. Daardoor is het ri-
sico op oplichting zeer gering. En als 
het toch niks is, heb je in ieder geval 
niet voor niets het hele land doorgere-
den. Alle nieuwe advertenties komen 
in de rubriek ‘Laatste advertenties’, zo-
dat je ook bijvoorbeeld dagelijks van-
uit je luie stoel de koopjes in je eigen 
gemeente af kunt struinen. De rest van 
Nederland kan wel kijken op het 
Koopplein, maar ze mogen er geen ad-
vertenties op plaatsen”.

Omdat Koopplein uitsluitend lokaal 

opereert, met plaatselijke adverten-
ties, is het een zeer interessant medi-
um voor commerciële banners en but-
tons van lokale bedrijven. “Een 
winkelier/handelaar  bijvoorbeeld wil 
natuurlijk graag tussen de lokale parti-
culiere advertenties van tweedehands 
spullen staan”, verwacht Jerry Verkuij-
len.. “De gemeentes Nuenen en Son en 
Breugel vormen een werkgebied van 
ca. 40.000 inwoners. Daar zullen on-
getwijfeld veel spullen en diensten 
worden verhandeld. 
Koopplein.nl, de site waarop alle ad-
vertenties van de lokale Kooppleinen 
bij elkaar staan, draait al met veel suc-
ces. Maandelijks wordt deze lokale 
handelsplaats vele tienduizenden ke-
ren bezocht. 
Koopplein Nuenen / Son & Breugel is 
inmiddels online en de eerste adver-
teerders hebben zich al aangemeld. In-
woners van deze gemeentes  kunnen 
na aanvraag van een wachtwoord di-
rect gratis rubrieksadvertenties plaat-
sen. 

Lindeblaadjes
opgeven tot uiterlijk 
dinsdagmorgen bij: 

Drukkerij Messerschmidt, 
Berkenbos 6, Nuenen.

De kosten zijn
 10,00 euro (max. 20 woorden). 
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Ingezonden brieven
Maarten doe er iets aan
Er is een nieuwe burgemeester. Velen noemen hem Maarten. Dat indiceert dat hij 
zich niet op een voetstuk zet, zich niet afsluit en contact met de inwoners op prijs 
stelt. Maar, zo berichtte het ED, binnenkort is het niet meer mogelijk om het ge-
meentehuis Nuenen binnen te lopen op openingstijden om een paspoort aan te 
vragen, of andere formaliteiten te regelen met de gemeente. Nee, eerst moet men 
een afspraak maken. Waarom? Bezuiniging. 
Er wordt dus een drempel opgeworpen tussen inwoners en gemeente. De gemeente 
op afstand. Het lijkt me in tegenspraak met de vrolijke binnenkomst en geuite in-
tenties van de steeds vriendelijk ogende burgemeester Maarten Houben. Maar los 
daarvan: ik ben benieuwd wat die maatregel nu aan bezuiniging opbrengt. Hoe is 
die berekend? Is de schade ingecalculeerd die kan ontstaan doordat inwoners hun 
gastvrije binnenloop in het gemeentehuis gaan missen, de wrevel die vlug de kop 
opsteekt omdat men alleen op afspraak kan komen, een beetje weg wordt gehou-
den? De ‘BURGER’ is binnen, de burger eruit, de klok terug. Heer Maarten, doe er 
iets aan.

N. Wiedenhof, Egelantierlaan 37, Nuenen. n.wiedenhof@onsnet.nu

Scouting Rudyard Kipling gesteund 
door de inwoners van Nuenen
 
Scouting Rudyard Kipling verkondigde vorige week het nieuws dat de Neu-
zelmarkt op het laatste moment werd afgelast. Dit door een veiligheidskeu-
ring die de week voor de ophaaldagen in de oude intratuinhal werd uitge-
voerd. De gemeente had eerder de hal al toegezegd, deze beslissing valt dan 
ook zwaar.

Toch hebben de scouts afgelopen za-
terdag hun beste beentje voor gezet bij 
de verkoop van steunbonnen. De in-
woners van Nuenen-centrum en Nue-
nen-Noord gaven gul aan de scouts, ze 
leefden zichtbaar mee.
 
Ook burgemeester M. Houben leeft 
mee met de scoutinggroep. Hij heeft 
aangeboden de scouting te helpen en 
zal daarom zaterdag met de scouts 
steunbonnen verkopen in Nuenen-
Zuid.
Ook speeltuinvereniging de Kievit 
helpt de scouts door hun terrein be-

schikbaar te stellen tijdens de ophaal-
dagen. 
De scouting heeft via de website www.
neuzelmarkt.nl nog enkele tips binnen 
gekregen, helaas is het niet mogelijk 
om op korte termijn een andere loca-
tie te regelen. Scouting Rudyard Kip-
ling zal binnenkort met de gemeente 
om de tafel gaan, om te spreken over 
een locatie voor volgend jaar, want de 
Neuzelmarkt moet er volgend jaar 
weer zijn! 
Bent u onverhoopt de scouts misgelo-
pen maar wilt u de scouting steunen, 
kijk dan op www.neuzelmarkt.nl

DE HUUFKES 29, NUENEN
T  040 - 284 12 22  WWW.KURA.NL

KURA GEEFT UW PAND
EEN EIGEN GEZICHT

ULTIEME

HOUTLOOK

ABSOLUUT DE BESTE PRIJZEN

INLOOPDAGEN
30 EN 31 MA ART

Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 29 maart 2012 t/m zaterdag 7 april 2012 of zolang de voorraad strekt. Niet in combinatie met andere acties. OP = OP

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

Speciale Koopjeskraam
Zaterdag 31 maart van 10.00 - 17.00 uur.

Alle Recital en 
Excellence 

haarkleuringen 

1+1GRATIS

Taft power 
titane gel

2 potten à 250 ml

Voor  6,-

Elmex 
anti cariës 
tandpasta

3 tubes à 75 ml

Voor  5,-

Oral B Vitality 
electrische tandenborstel

van 2999

Voor  1499

Maak kennis met de nieuwe verzorgingslijn voor het gezicht.

Renergie multiple lift;
• Anti rimpel
• Versteviging
• Liften

Van donderdag 29 maart t/m zaterdag 7 april, 
bij aankoop van de nieuwe verzorginglijn, 

profiteert u van een 20% directe kassakorting!

Lancôme actie

Eindhoven: Twee vrouwen uit Eindhoven en Nuenen aangehouden na dief-
stal enkele tientjes
Voor de diefstal van enkele tientjes uit een tas zijn vrijdagochtend een 34-jarige 
vrouw uit Eindhoven en een 52-jarige vrouw uit Nuenen aangehouden. Ze zou-
den rond middernacht in de rokersruimte van een horecazaak aan de Lichttoren 
een tas hebben gevonden. Die was daar achtergelaten door een andere klant. Het 
tweetal zou de tas hebben meegenomen en elders in de zaak het geld eruit heb-
ben gehaald. De tas hadden ze daar achtergelaten, waarna deze werd gevonden 
door een personeelslid. De gedupeerde klant en personeelsleden vertrouwden 
het niet. Ze hebben het tweetal aangesproken en de politie gewaarschuwd. Agen-
ten vonden in de tas van één van de verdachten het weggehaalde geld. De vrou-
wen zijn daarop kort na middernacht aangehouden en ingesloten voor verder 
onderzoek.

Nuenen: Politie arresteert verdachte van dreigen met mes
Een man van 68 jaar uit Nuenen is zaterdag door de politie aangehouden omdat 
hij een 55-jarige man uit Son bedreigd zou hebben met een mes. Dat gebeurde 
rond 15.00 uur op de Boord. Beide mannen kennen elkaar en hebben al enige tijd 
een conflict. Nadat de man uit Son was bedreigd, heeft hij de politie gewaar-
schuwd. De verdachte was toen al op de fiets vertrokken. Agenten kwamen hem 
op de Boordseweg tegen en hebben hem daar aangehouden. Hij is in verzekering 
gesteld voor verder onderzoek.

Politieberichten

WWW.RONDDELINDE.NL

Redactionele artiklen dienen als digitaal bestand 
uiterlijk op maandag om 17.00 uur in het bezit te 

zijn van de redactie

   Vacaturebank vrijwilligers 
INSTELLING OMSCHRIJVING  BENODIGDE TIJD / MEER INFO 
    
Dorpsboerderij Weverkeshof tuinman / tuinvrouw voor ondersteuning van de tuinploeg maandagochtend

Lokale Omroep Nuenen websiteredacteur om samen met redactieleden de website verder te ontwikkelen 6 u. per week in overleg 
   (deel kan vanuit huis)

Station Charlotte (in de Luistruik) medewerker bardienst m/v bij toerbeurt op zaterdagavond van 20.00-0.00 u. 1x  i.d. 6 weken in overleg

Dorpsboerderij Weverkeshof algemeen bestuurslid met uitvoerende taken v.w.b. evenementenorganisatie  in overleg
 
Woonbegeleidingscentrum een vrijwilliger die af en toe gezellige activiteiten onderneemt met cliënten in overleg
Nuenen (affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking)

Akkers   ondersteuning maaltijden op verpleegafdeling verschillende tijden mogelijk
 affiniteit met dementerenden gewenst.
 kookclub “d’n Dwersligger”  dinsdag 10.00-13.30 u.
 redactielid Huisblad Sam Sam (o.a. interviews) in overleg
 begeleiding van bezoekers dagbesteding  verschillende tijden mogelijk

Vrouwencentrum (2e) secretaris voor de bestuursgroep van het Vrouwencentrum in overleg
de Vlinder LEVgroep

De Luistruik (LEVgroep) een vrijw. m/v voor beheer (o.a. voorraad, bestellingen) en licht huish. taken in overleg 

Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt van de LEVgroep op Berg 
22 in Nuenen. Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via is-
mene.borger@levgroep.nl 

DE HUUFKES 29, NUENEN
T  040 - 284 12 22  WWW.KURA.NL

KURA GEEFT UW PAND
EEN EIGEN GEZICHT

ULTIEME

HOUTLOOK

ABSOLUUT DE BESTE PRIJZEN

INLOOPDAGEN
30 EN 31 MA ART
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Open tennisdagen 
bij De Goudhoek 
in Gerwen
Op 30 en 31 maart a.s. vinden voor 
de 2e keer de Open Tennisdagen 
plaats. Tijdens de OTD 2012 kun jij 
samen met vrienden en familie een 
balletje slaan bij tennisvereniging 
De Goudhoek in Gerwen, Polder 1 
(Langs de Smits van Oyenlaan), 
5674 ST Gerwen.

Programma De Goudhoek
Vrijdag 30 maart: Tennisclinic voor de 
jeugd verzorgd door de tennisleraren; 
racket wordt in bruikleen gegeven, 
zelf moet je zorgen voor kleding en 
schoeisel. Je krijgt een rondleiding en 
informatie. Aansluitend wordt een 
aanbod tennislessen gegeven: 10 les-
sen voor € 75,= vanaf medio april 
2012. Het is prettig indien de ouders 
meekomen.

Zaterdag 31 maart: Tennisclinic voor 
de volwassenen, verzorgd door de ten-
nisleraren; racket wordt in bruikleen 
gegeven en je moet zelf zorgen voor 
kleding en schoeisel. Je krijgt een 
rondleiding en informatie. Aanslui-
tend aanbod tennislessen: 5 lessen 
voor € 40,- vanaf medio april 2012.

Aanmelden kan via: www.opentennis-
dagen.nl. Vul “Goudhoek” in bij “Doe 
mee met de Open Tennisdagen…” en 
de rest wijst zich vanzelf.

Be Beautiful

Kelly Veltenaar winnares van 
metamorfose wedstrijd
Door Elwien Bibbe

Drie studenten aan het ROC Eindhoven organiseerden een evenement in 
John Gevens Studios. Het zijn Bas Heerdink (Uden) Danny Gruyters (Veld-
hoven) en Kim van Hoof (Bladel). Het evenement, een metamorfosewed-
strijd, is hun afstudeerproject. Ze studeren handel en marketing. En straks 
zijn ze klaar.
John Geven, John Geven Studios en 
Carla van de Vorst, directrice Cachet 
Models International, vinden het be-
langrijk studenten te stimuleren en 
mogelijkheden te bieden. Zij begeleid-
den de drie studenten bij de opzet van 
dit evenement. Het was de bedoeling 
dat ze alles van a tot z organiseerden: 
podium, licht, geluid, het zoeken van 
een locatie, het zoeken van de model-
len, sponsors, een jury, catering, noem 
maar op. De voorbereidingen namen 
liefst 8 maanden in beslag.

Maar maandag 26 maart was het dan 
zover. Ruim 150 bezoekers genoten 
van een flitsende opening door De 
Bruce Dance Factory. Daarna begon 
de modellenwedstrijd. Liefst 14 mo-
dellen, 12 dames en 2 heren presen-
teerden hun make-over op de catwalk. 
Bas, Danny en Kim hadden Shoeby 
Fashion en Raymond Deckers als part-
ner gevonden om het evenement te 
dragen. Alle modellen droegen kle-
ding uit de nieuwe zomercollectie van 
Shoeby Fashion en het team van stylis-
tes van Raymond Deckers zorgde voor 
het haar en de visagie. Het publiek kon 
zo kennismaken met de nieuwste 
trends op het gebied van mode, haar 
en make-up. Met behulp van een pro-

jectie op de muur kon het publiek zien 
hoe de modellen er voor de make-over 
uitzagen. Een jury koos uiteindelijk 
Kelly Veltenaar uit Eindhoven als win-
naar.

Kim van Hoof: “Eigenlijk is alles ge-
gaan zoals ik voor ogen had. Natuur-
lijk gebeurden er ook onverwachte 
dingen. Maar alles hebben we op kun-
nen lossen en nu is de spanning eraf. 
Zo moesten hals over kop op zoek 
naar een presentator. Omdat diegene 
die we gevraagd hadden een paar da-
gen voor de show door zijn rug ging. 
In september zijn we gestart met de 
voorbereidingen. Oorspronkelijk wa-
ren we met zijn vieren. Die vierde per-
soon, maar die haakte af, kwam uit 
Nuenen en daardoor zijn we in Nue-
nen terecht gekomen. Wij zijn trou-
wens de eersten die zoiets organiseren 
vanuit het ROC. Voor ons afstuderen 
moesten we ook een ondernemings-
plan schrijven. Over een paar weken 
weten we of we geslaagd zijn.”

Bas, Danny en Kim kunnen terugkij-
ken op een geslaagde avond. Met een 
‘goody bag’, want dat hoort bij een fa-
shion evenement, gingen de bezoe-
kers naar huis. 

De Lindehof Nuenen 
beste in Restaurant Week 
Gasten van de meest recente Restaurant Week hebben sterrenstaurant De 
Lindehof in Nuenen het best beoordeeld. De twee andere podiumplekken 
zijn voor de Posthoorn in Monnickendam, eveneens in het bezit van een 
Michelinster, en Herberg de Waard van Ternaard in Ternaard.
In de landelijke top 3 van de deelne-
mers aan de eerste Restaurant Week 
van 2012 staan twee bedrijven met 
een Michelinster. De Lindehof in Nue-
nen kreeg de beste beoordeling van 
gasten, gevolgd door de Posthoorn in 
Monnickendam. Op de derde plek 
staat Herberg de Waard van Ternaard 
in Ternaard.
 
Organisator DiningCity heeft bij de 
totstandkoming van de scores van de 
deelnemende restaurants voor het 
eerst gekozen voor een gewogen ge-
middelde. Behalve de door gasten ge-
geven cijfers zijn ook het aantal re-
views en het aantal verkochte couverts 
in de beoordeling meegenomen. De 
drie getallen hebben geleid tot een ge-
wogen gemiddelde.

Van 2 t/m 15 april is het mogelijk om 
de prijswinnende menu's nogmaals te 
proeven. Voor een winnend 3-gangen 
diner betaalt u dus opnieuw maar          
€ 27,50 en voor een 3-gangen lunch 
opnieuw maar € 22,50. Daarvoor re-
serveren kan vanaf maandag 26 maart 
10.00 uur. Op www. restaurantweek.nl 
staat een lijst van alle deelnemende 
landelijke restaurants en reserveer-
mogelijkheden.
 
De Landelijke uitslag was:
1. De Lindehof*, Nuenen
2. Posthoorn*, Monnickendam
3. Herberg de Waard van Ternaard, 

Ternaard
Buitenfotodag 
voor aankomende modellen
Aanstaande zondag tussen 13.00 uur en 15.00 uur zal er in het park van 
Nuenen een jaarlijks terugkerende Buitenfotodag georganiseerd worden. 
Mogelijk toekomstige modellen kunnen op deze manier een kijkje nemen in 
de wereld van het modellenwerk en kunnen op die dag laten zien of ze 
geschikt zijn om model te worden.
Om 13.00 uur is het samenkomen op 
het Kerkplein in het centrum van      
Nuenen waar ook visagist Mari van de 
Ven en zijn team, bekend van TV, de 
mogelijk aankomende talenten zal 
voorzien van de juiste make-up en 
haardracht. Vanaf half twee zullen er 
professionele foto’s gemaakt gaan 
worden door niemand minder dan 
Edwin Smulders. Als afsluiting van de 
dag zal om 15.00 uur een groepsfoto 
gemaakt worden die verstuurd zal 

worden naar gerenommeerde model-
lenbureaus in de regio en naar gezag-
hebbende modebladen wereldwijd.
Er worden drie leeftijdscategorieën 
gehanteerd: van 15 tot 25 jaar, van 26 
tot 35 jaar en van 36 jaar en ouder. 
Aanmelden gebeurt ter plekke maar 
zorg dat je op tijd bent want er kunnen 
maar maximaal 35 mensen deelne-
men. Bij slecht weer zal uitgeweken 
worden naar Café Schafrath en zullen 
de foto’s gemaakt worden in de kerk.

Archeologische vondsten 
in vijver Park Nuenen
Tijdens de jaarlijkse schoonmaakactiviteiten van de vijver in het Park zijn 
enkele interessante vondsten gedaan tijdens het droogleggen van de vijver.

Overblijfselen uit de Romeinse tijd zijn als zodanig gekwalificeerd door de be-
kende en gezaghebbende Eindhovense  amateurarcheoloog René Merkx. Hij be-
weerde al eerder dat er in de omgeving van Eindhoven al 8000 jaar geleden spra-
ke was van bewoning. Enkele overblijfselen van een soldatenuitrusting zijn door 
hem als zodanig bestempeld. Aankomende zondag zullen in de drooggelegde 
vijver amateurarcheologen en vrijwilligers van de Nuenense Oudheidkunde-
kring, vanaf 10.00 uur opgravingen doen om het vermoeden van interessante 
vondsten te bevestigen.

Alle modellen met in het midden met cheque Kelly Veltenaar op het podium in 
John Geven studios.

Aanstaande zondag Buitenfotodag voor aankomende modellen met het Park als 
achtergrond van de door Edwin Smulders te nemen foto’s.

Wat ligt er allemaal 
in de vijver?
Door Elwien Bibbe

Ik heb thuis ook nog zo'n glasplaat liggen roept Jan van de Nieuwenhof, als 
ik met mijn iPad tussen de  Parkboys op het bankje bij de vijver in het Park 
ga zitten. Het is maandagmiddag. Het waterschap pompt de vijver leeg. En 
een mannetje of wat kijkt geduldig toe hoe het water zakt.
Een bierkratje steekt boven het water 
uit ‘met 12 volle of zijn het lege flesjes, 
filosofeer ik’. Volle zegt, Jos van der 
Maat. Je moet een beetje liegen in de 
krant anders kom je er niet. 
De vissen hebben ze er mooi uitge-
haald, vertelt hij verder. Er zaten zo'n 
vissen in eerlijk waar, karpers van een 
halve meter. En hij beweegt zijn han-

den een fors eind van elkaar. Die 
zwemmen nu in de gemeentevijver. Ik 
weet nog dat ik met mijn twee doch-
ters hier die vissen voerde. Dat is zo'n 
20 jaar geleden. En niet alleen door 
mij. Jarenlang hebben die vissen erin 
gelegen!

Er liggen ook 2 fietsen in. En vuur-

De Parkboys houden een wakend oog op de vijver!

werk! Geen brandkasten! Dat hadden 
we wel leuk gevonden. Thijs: veel sta-
tiegeld. Kunnen we zo naar de C 1000 
brengen, roept een ander.

De voorzitter van de Parkboys, Cor 
van Lierop (80) komt er ook bij zitten. 
Het duurt nog even voordat ze gaan 
baggeren. Hij vertelt wat ik moet 
schrijven: Onder grote belangstelling 
van de Parkboys wordt de vijver leeg-
gepompt. Het bankje was helemaal in 
rep en roer. Over de vis!
We passen niet allemaal op het bankje! 
Das jammer! Ik wacht het baggeren 
niet af en werp nog een laatste blik in 
de vijver: Kopjes, heel veel flesjes, be-
kertjes, takken en de lelies. En dan zie 
ik nog heel veel kleine visjes. Daar 
heeft de man met het visnetje nog een 
hele kluif aan!

Nuenens 
zonnepanelenproject 
groot succes
Het animo voor het collectieve zon-
nepanelenproject van de coöperatie 
Morgen Groene Energie overtreft 
alle verwachtingen. Inmiddels zijn 
circa 40 huishoudens bezocht door 
één van de vrijwilligers van de Nue-
nense coöperatie Morgen Groene 
Energie. Het bestuur heeft besloten 
de eerste tranche te sluiten en bin-
nenkort een tweede te starten. 

Een oproep in dit blad leidde tot een 
aanzienlijke groep potentiële deelne-
mers. De vrijwilligers van Morgen 
Groene Energie hebben hun handen 
vol aan het adviseren van al deze toe-
komstige Nuenense energieproducen-
ten. De op handen zijnde realisatie van 
in totaal enkele honderden zonnepa-
nelen op de daken van deze deelne-
mers draagt bij aan de doelstelling van 
Morgen Groene Energie: lokale groe-
ne energie leveren tegen een aantrek-
kelijke prijs. 
Een tweede tranche voor het collectie-
ve zonnepanelenproject gaat starten. 
Aanmelden daarvoor kan op zonne-
panelen@morgengroeneenergie.nl. 
Heeft u geen geschikt dak, of ontbre-
ken de middelen voor de realisatie van 
zonnepanelen? Ook dan kunt u iets 
doen. Als u heel eenvoudig overstapt 
voor de levering van groene energie  
naar de coöperatie, helpt u ook al. Zo-
wel het milieu als uw portemonnee 
zijn beter af met Morgen Groene 
Energie. Meer info op: www.morgen-
groeneenergie.nl 

   



Keukens met Klasse!

www.vandenboomkeukens.nl

Ekkersrijt 2004 

5692 BA Son

0499 - 47 53 81 

Maak Kennis met een 
Keukenspecialist welke
anders is dan andere. 
Kwaliteit, Kreativiteit 
en uiterste Zorg zijn 
uw Zekerheden voor 
jarenlang kookplezier 
tegen een eerlijke prijs.

Keukens 
Renovatie 

Tegels 
Laminaat

Onbezorgd.
Daar zorgen wij graag voor.

Als uw partner, ouders of andere naasten minder goed voor zichzelf kunnen zorgen, bent u 
de eerste die bijspringt. Met alle liefde. Toch kan er een moment komen dat uw hulp niet 
meer voldoende is. ZuidZorg helpt u dan graag. Met onze professionele zorg kan uw partner, 
vader of moeder toch thuis blijven wonen. Op een manier die bij jullie past. En dat geeft rust.

ZuidZorg is er graag voor u met: 
• Hulp in de huishouding
• Hulp bij lichamelijke verzorging
• Verpleging thuis
• ZuidZorg Winkel samen met Welzorg
• Thuisbegeleiding: meer grip op het huishouden of fi nanciën
• Maaltijden Thuis
• Voedings- en dieetadvies
• Personenalarmering
• Praktische cursussen

C
C

12
03

29

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

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
Europalaan 2, 5674 Ca nuEnEn

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

ADVOCATENKANTOOR
SANDERS

al bijna 30 jaar gevestigd in Nuenen 

praktijk voor onder meer
personen- en familierecht (o.m. echtscheiding, 
alimentatie) civiele procedures (zaken-, verbin-
tenissen-, belastingrecht) juridische adviezen

Het Steenen Huys 40, Nuenen
Telefoon 040 - 283 44 25

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

v.d. Wildenberg b.v.
Europalaan 2, 5674 CA Nuenen, tel. 040-2831774

www.wildenberg.nl

ERKEND 
SCHADEBEDRIJF 
VOOR SCHADE AAN
AUTO, CARAVAN OF CAMPER

NU ACTIE MOVER, incl. montage € 1.750,-

V.D.WILDENBERG
CARAVAN- EN

CAMPERSERVICE
Ter kennismaking, tegen inlevering van deze advertentie

10% koRTING op uw schade-
reparatie of onderhoudsbeurt

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 1 april 
geopend 

10.00 t/m 17.00 uur

openingstijden:
ma 13.00 - 18.00 uur, do 13.00 - 18.00 uur
di 9.00 - 18.00 uur,     vr    9.00 - 19.00 uur
wo 9.00 - 18.00 uur,   za 10.00 - 17.00 uur

2e paasdag geopend van 10.00 - 17.00 uur
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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 grafisch 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

UITGAANSAGENDA   WEEK 13             
Opgave via redactie@ronddelinde.nl 
onder vermelding "uitgaansagenda"

KLUIJTMANS NATUUrSTeeN
NATUUrSTeeN - grAfwerKSPeCIALIST

Voor alle natuursteen, altijd maatwerk.

Voor uw vensterbanken, dorpels, aanrechtbladen, 
raamdorpels, etc. 
Maar ook voor een passend grafmonument, urn 
graf of urn tegel, naar uw of ons ontwerp.

Kanaaldijk noord 113, Eindhoven 040-281 35 69 of 06-519 80 777
info@kluijtmansnatuursteen.nl www.kluijtmansnatuursteen.nl 

H.Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl   

Weekenddiensten
Zaterdag 31 maart, 18.30 uur: Woord 
en Communiedienst, voorganger pas-
toraal werker J. Deckers.
Zondag 1 april, 09.00 uur: Eucharistie-
viering, volkszang, voorganger: pastor 
J. Vossenaar.
Zondag 1 april, 10.30 uur: Oecumeni-
sche viering, volkszang, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en past. werker J. 
Deckers.
Dinsdag 3 april, 19.00 uur: Boetevie-
ring, volkszang, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en past. werker J. Deckers.
Donderdag 5 april, 19.00 uur: Witte 
Donderdag, Eucharistieviering, paro-
chiekoor, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en past. werker J. Deckers.
Vrijdag 6 april, 15.00 uur: Goede Vrij-
dag, Kruiswegviering, gelegenheids-
koor, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en past. werker J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 31 maart 18.30 uur: Antoi-
netta  Hendrikx-v. Luyt; Wim v. Boxtel.
Zondag 1 april 09.00 uur: Paula Hob-
belen-Verhoeckx; Rony Beekmans-

Janssens.
Zondag 1 april 10.30 uur: Tony Soet; 
Theo van Lieshout; Henk Bollen; Wim 
Leers; Riek van de Laar-van der Zee, 
(vanwege sterfdag); Overleden Ou-
ders Frans en Riet van de Ven-Cleef; 
Maria Sanders; Machiel van Stokkom; 
Jo van Streepen-Janssen; Dorothé van 
den Reek; Wim van Rooij; Hendrina 
Slegers-Bressers; Joke Schepers-Cre-
mers en Paul Schepers; Jeanne Don-
kers-Smits; Piet Heesterbeek en An-
nie Vermeent.
Donderdag  5 april 19.00 uur: Albert 
en Riek van Hienen-Kosterman; Gerd 
en Riek Dirksen-van Hienen; Henk de 
Ridder; Lotte van Rooij en Leo van 
Hevelingen.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Koos Be-
rendes, Laan ter Catten 148. Wij wen-
sen familie en vrienden troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.

In onze parochie is gedoopt Toon van 
Spanjen, Spierkensdreef 5. Wij wen-
sen de families van harte proficiat en 
veel geluk.

De Regenboog Nuenen 
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 1 april is het Palmzondag. We 
vieren deze dag samen met de paro-
chie en de cliënten van Meare/Eckart-
dal. De dienst start om 10.30 uur in de 
H. Clemenskerk en wordt afgesloten 
in De Regenboog. 
Alle pastores zullen aan deze dienst 
meewerken. De collecte gaat naar het 
project van Samen Verder in Brazilië. 

Op zondag 1 april om 19.30 uur is er 
een Taizé vesper in het Van Gogh 
Kerkje aan de Papenvoort. Het is een 
bijzondere vesper, het is de zondag-

avond in de week voor Pasen. De ves-
per heeft een aantal momenten van 
meditatie en bezinning.

Op (Witte) donderdag 5 april is er om 
19.30 uur in De Regenboog een viering 
van Schrift en Tafel en op Goede Vrij-
dag 6 april om 19.00 uur een oecume-
nische dienst in de St. Clemenskerk in 
Gerwen. Medewerking aan deze beide 
diensten van Cantabile o.l.v. Jelle Ever-
hardus. Zij zullen delen van het Paas-
oratorium van M. de Bruijne zingen. 
De Paaswake is op 7 april om 22.00 uur 
in de H. Clemenskerk. Na deze dienst 
begint de Pelgrimage naar het Licht.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag  1 april, 9.30 uur: Eucharistievie-
ring, volkszang, kinderwoorddienst, 
voorganger pastor S. Kuijpers.
Misintenties: Joost en Martha Rooijac-
kers-de Louw; Frans van Rooij; Henk 
Schenkels.
Dinsdag 3 april, 19.00 uur: Boeteviering 
(alleen in Nuenen).
Donderdag 5 april, 19.00 uur: Witte 
Donderdag, Eucharistieviering met 
volkszang.
Vrijdag 6 april, 15.00 uur: Goede Vrijdag, 
kruisweg.
Vrijdag 6 april, 19.00 uur: Goede Vrijdag, 
Oec. Viering St. Clemens te Gerwen.
Zaterdag 7 april, 19.00 uur: Paaszaterdag 
samen in Gerwen.

Mededeling
In onze parochie is Henk Schenkels 
overleden. Wij wensen familie en 
vrienden troost en sterkte bij het ver-
werken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 1 april, 11.00 uur: Eucharistie-
viering, zang J. van Grinsven en M. 
van Happen, tevens voorstellen com-
municanten, voorgangers pastor S. 
Kuijpers/F. Groot.
Misintenties: Jo Renders-Schoenma-
kers; Mies Bouw.
Dinsdag 3 april, 19.00 uur: Boetevie-
ring (alleen in Nuenen).
Donderdag 5 april, 19.00 uur: Witte 
Donderdag (alleen in Nederwetten).
Vrijdag 6 april, 19.00 uur: Goede Vrij-
dag, Oec. Viering.
Zaterdag 7 april, 19.00 uur: Paaszater-
dag, Eucharistieviering.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse  Heilige Mis
Donderdag 29 maart: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur Heilige Mis. 
Vrijdag 30 maart: 7.15 uur Heilige 
Mis. 
Zaterdag 31 maart: 8.30 uur Heilige 
Mis. 
Zondag 1 april: Palmzondag, 10.30 
uur Palmwijding, Processie, Hoogmis. 
Maandag 2 april, 18.30 uur Heilige  
Mis. 
Dinsdag 3 april: 18.30 uur H.  Mis. 
Woensdag 4 april: 7.15 uur Heilige 
Mis.

Uit d’n hoek…

Gerwense communicanten aan 
de slag voor een goed doel
9 Gerwense kinderen gaan dit jaar op 13 mei hun heilige communie doen in 
de St. Clemenskerk in Gerwen.  Elk jaar wordt door de groep een goed doel 
uitgekozen, dit jaar hebben ze gekozen voor de Voedselbank Nuenen. 
Tijdens de voorbereiding zullen ze o.a. 
bezig zijn met het samen delen en sa-
men aan tafel gaan. Daar sluit het goe-
de doel dus uitstekend bij aan. Er zijn 
steeds meer mensen in je dorp die 
geen geld hebben om voldoende eten 
te kunnen kopen. De communicanten 
gaan door middel van het inzamelen 
van lang houdbare producten op 
school proberen deze mensen te hel-
pen. Ook zullen ze op school gaan 
knutselen en worden deze knutselarti-
kelen te koop aangeboden tijdens de 
voorstellingsmis op zondag 1 april in 

de St. Clemenskerk in Gerwen. Er zal 
vanaf deze datum ook een collectebus 
geplaatst staan in de kerk waarin u een 
eventuele bijdrage kunt geven aan de 
minder bedeelde mensen in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. 

De opbrengst van hun inzamelingsac-
tie zal tijdens de communiedienst 
aangeboden worden aan Stichting 
Voedselbank Nuenen. U bent van har-
te welkom bij de voorstellingsmis op 
palmzondag 1 april om 11.00 uur in de 
St. Clemenskerk te Gerwen.

Selectie

Selexyz. Ik heb er nooit aan kunnen wennen, aan die naam. Die s, e en x staan 
ook te dicht bij elkaar. Ik zeg gewoon Van Piere. Het is alweer even geleden 
dat ik bij de boekhandel in de Heuvelgalerie ben geweest. Ik geef het toe, ik 
bestel wel eens een boek bij Bol.com, meestal uit gemakzucht. Toch is het 
heerlijk om in een boekhandel rond te struinen, een boek vast te pakken en 
erin te bladeren en te ruiken. Nieuwsgierig worden door een titel of omslag. 
De boeken overzichtelijk per thema geordend; geschiedenis of muziek.
 Het gaat niet goed bij Selexyz, de boekhandelketen. Het kan geen 
toeval zijn dat het bij veel van die grote bedrijven na overnames en fusies de 
verkeerde kant op gaat. De managers en directeuren van tegenwoordig 
gaan daar naar toe waar ze het meeste kunnen verdienen. Met het product 
hebben ze geen binding, alleen maar met geld. Bij eenpersoonsbedrijfjes en 
familiezaken gaat het meestal beter. Tot ze worden weggeconcurreerd of 
overgenomen door die multinationals.
Concurrentie is het toverwoord de laatste jaren. Net als vrije markt en libera-
lisering. Dan komt alles goed. Maar concurrentie gaat altijd ten koste van iets 
of iemand. En tenslotte ten koste van de consument. Sorry, ik bedoel klant.

Edwin Coolen

    
Datum Tijdstip Activiteit Organisatie plaats website   
29 Maart 17.00-18.30 uur Open huis De Mijlpaal De Mijlpaal www.obsdemijlpaal.nl 
29 Maart 19.30 uur Informatiebijeenkomst herinrichting Eeneind Wijkraad Eeneind - gemeente Nuenen Gemeenschapshuis Enode   
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  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 21.00 uur On Second Mission  Station Charlotte www.stationcharlottel.nl 
31 mrt-1 april vanaf 10.00 uur Paas- en voorjaarsmarkt Dorpswerkplaats Nuenen Dorpswerkplaats Nuenen www.dorpswerkplaatsnuenen.nl 
1/April 14.00-17.30 uur Wijnproeverij Galerie M-art Decorations Huufkes 34, Nuenen www.m-artdecorations.nl 
2/April 19.00 uur vogelwandeling Nuenens Broek IVN Nuenen verzamelen voor Het Klooster www.ivn.nl/nuenen 
2/April 20.00 uur kienen VrouwenVereniging Nuenen-Gerwen Pleincollege Nuenen   
4/April 10.45-12.00 uur open lesdag OBS de Rietpluim Beide lokaties in Nuenen   
5/April  Ladies on the Road  Vincent van Goghstraat    
5-6 april 20.15 uur Lijflied, Gerard van Maasakkers Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org 
7 April 17.00 uur zesde editie Zwemloop “De Drietip” triathlon vereniging de Triotters  Sportcomplex De Drietip www.triathlonnuenen.nl/zwemloop 
8 April  Ierse Sessie  Weverkeshof www.weverkeshof.nl 
8-9 april 11.00-17.00 uur Paas-Art Nuenen Atelier Nuenen John Geven Sudios’s www.ateliernuenen.nl 
9 April  familie- en vrienden volleybaldag  NUVO 68 sporthal Hongerman Nuenen www.nuvo68.nl  
9 April 10.00-16.00 uur Campina Open Boerderijdag    www.campinaboerderijdag.nl 
9 April  Toerrit t.b.v. KWF Motortoerclub nuenen bij Dinercafé Zinn www.mtcnuenen.wordpress.com. 
9 April  AFGELAST Neuzelmarkt Scouting Rudyard Kipling Nuenen Berg 58 a (voormalig Intratuin) www.neuzelmarkt.nl 
9 April  Open Boerderijdag   www.campinaboerderijdag.nl 
9 April  46e Grote Ronde van Gerwen  Gerwen www.groterondevangerwen.nl 
Maand april     9.00 zondag 19.00 woensdag wandelen WSV vertrek parkeerplaats gemeentehuis  http://www.dse.nl/~wsvnuenen  
       
       
       
       



Thuis in Nuenen
Rabobank Dommelstreek: Natuurlijk!

Contactgegevens: Rabobank Dommelstreek  |  telefoon: (040) 280 75 00  |  e-mail:  info@dommelstreek.rabobank.nl  |  internet: www.rabobank.nl/dommelstreek  |   @rabodommelstr

Wijziging inlogscherm 
Internetbankieren

Heeft u interesse in een woning? Vraagt u zich af wat het hypotheekbedrag is dat u met uw 
inkomen kunt lenen en dat past bij uw wensen? Of wilt u weten wat uw maandlasten worden? 
Onze vakkundige adviseur Marc van Heuven staat graag voor u klaar voor een vrijblijvend 
adviesgesprek. Hij staat voor een duidelijk advies, afgestemd op uw persoonlijke situatie. 

Benieuwd naar uw mogelijkheden? Maak direct een afspraak via (040) 280 75 00 
of ga naar www.rabobank.nl/dommelstreek.

Internationaal rekeningnummer
Vanaf 2014 vinden alle betalingen zowel in 
binnen- als buitenland plaats op basis van 
het zogenaamde IBAN (International Bank 
Account Number). Uw huidige negen cijferig 
rekening nummer wordt geïntegreerd in het 
IBAN en blijft voor u herkenbaar. Een wijziging 
op het inlog scherm Internetbankieren is 
dat 'Rekening nummer' vervangen is door 
'Rekeningnummer/IBAN'. U logt nog gewoon in 
met uw negencijferige bankrekeningnummer.

Vervanging betaalpas
Het IBAN is al op de nieuwe pas gezet. Uit 
oogpunt van kosten en duurzaamheid is gekozen 
voor reguliere vervanging aan de hand van de 
verval datum van uw huidige betaalpas. Het 
verticale design sluit tevens aan op het nieuwe 
pinnen waarbij de pas verticaal gebruikt wordt 
bij een betaling.

Wilt u weten wat er nog meer is gewijzigd? 
Kijk dan op www.rabobank.nl/dommelstreek.

Herbenoeming 
ledenraadleden

Clubs uit Nuenen ontvangen computers

Heeft u interesse in een woning? Vraagt u zich af wat het hypotheekbedrag is dat u met uw 
inkomen kunt lenen en dat past bij uw wensen? Of wilt u weten wat uw maandlasten worden? 
Onze vakkundige adviseur Marc van Heuven staat graag voor u klaar voor een vrijblijvend 
adviesgesprek. Hij staat voor een duidelijk advies, afgestemd op uw persoonlijke situatie. 

Benieuwd naar uw mogelijkheden? 
of ga naar www.rabobank.nl/dommelstreek

Marleen Kup, assistent 

accountmanager Private Banking:

“Rabobank is voor u de beste 

bank omdat wij dichtbij en 

betrokken zijn in de samen-

leving. Daarnaast zijn wij een 

betrouwbare bank die samen 

met de leden voor u 

klaarstaat.”

Nieuw 

design 

bankpas

Vanaf deze maand is zowel het inlogscherm bij Internetbankieren als het design van de bankpas gewijzigd. 
Dit is vooruitlopend op de nieuwe manier van betalen die vanaf 2014 verplicht is in alle Eurolanden. Dit is 
bekend onder de naam SEPA (Single European Payments Area). 

Ambassadeur Hellen Hurkmans 
overhandigde symbolisch tien 
computers aan Stichting Leergeld 
Nuenen en vijf computers aan 
Vluchtelingenwerk Nuenen. 
Voedselbank Nuenen ontving 
vijf computers net zoals Stichting 
Grote Ronde van Gerwen. 

p  Marc van Heuven

u  De heer F.L.T.M. 
(Frans) van den Bogaert

u  De heer M.J. (Marc) 
De Meij

t  De heer R.J.T. (René) 
Fortanierr

Een hypotheek die bij u past

Ledenraadleden zetten zich, mede 
namens u, in voor een nog betere dienst-
verlening van onze bank. Een aantal leden 
van de ledenraad treedt af, tegelijkertijd 
stellen zij zich herkiesbaar. Zonder 
tegenstemmen worden de kandidaten 
herbenoemd.

Graag stellen wij de aftredende en herkies-
bare leden van kieskring Nuenen aan u voor. 

Bijdrage leveren aan gemeenschap
Het beschikbaar stellen van de computers is 
voor Rabobank Dommelstreek een logische 
keuze die aansluit bij het coöperatieve 
gedachtegoed van de bank. Ons streven 

is een bijdrage te leveren aan de lokale 
gemeenschap. Ondersteuning bestaat 
niet alleen uit geld maar ook uit het ter 
beschikking stellen van middelen.

Internetbankieren betekent uw bankzaken regelen waar en wanneer u dat wilt en snel en eenvoudig 
overzicht van al uw bankzaken. Ontdek nu zelf hoe makkelijk en veilig het is, met onze gratis cursus 
Rabo Internetbankieren voor senioren.

Nieuwe cursus op 12 en 19 april
Klanten bankieren steeds vaker via internet. Rabobank Dommelstreek gaat mee met die ontwikkeling 
en vindt het belangrijk dat ouderen de cursus kunnen volgen. Op donderdag 12 en 19 april wordt 
de cursus gegeven in Nuenen van 14.00 uur tot 16.00 uur. De cursus bestaat uit twee dagdelen.

Wilt u ook graag leren hoe Rabo Internetbankieren werkt? 
Meld u dan aan via www.rabobank.nl/dommelstreek.

Gratis:  cursus Rabo Internetbankieren 

Volg ons via 
@rabodommelstr

Vraag aan 
de ledenraad? 

Mail naar 
leden@dommelstreek.rabobank.nl

Coöperatief dividend
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Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NLCollse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Wie was de 100.000e bezoeker
Het zwembad Nuenen bestaat dit jaar 40 jaar. Het sportcentrum de Drietip 
wil dat graag vieren met alle Nuenenaren. Van 16 t/m 22 april is er een feest-
week en op vrijdag 27 april is er een grote feestavond met optreden van 
plaatselijke artiesten zoals Johhny Rosenberg, Lise Verheijden en Vierkant 
Rond.
Om een mooi overzicht te krijgen wat 
er al die jaren allemaal gebeurd is en 
op foto is vastgelegd, is de Drietip van 
alles aan het verzamelen. Toen dook 
er ineens een oud abonnement op van 
de 100.000e bezoekers van het toen-
malige Sportfondsenbad Nuenen. Het 
abonnement ging in op 22 januari 

1973. Dat wil zeggen dat er in het eer-
ste half jaar al 100.000 bezoekers wa-
ren geweest. 
Alleen de mevrouw op de foto is onbe-
kend. Wie weet wie deze mevrouw is, 
kan contact opnemen met Bert Mic-
kers 040-2832970 of via de mail op b.
mickers@laco.eu. 

Abonnement uit 1973 van de 100.000e bezoekster van het zwembad Nuenen.  
Wie weet wie deze mevrouw is, kan contact opnemen met Bert Mickers.

Afscheid beheerder 
gemeenschapshuis Eeneind
 
Vorige week heeft het dagelijks bestuur tijdens een kleine intieme bijeen-
komst, afscheid genomen van Henk en Nel Janssen, die ruim 23 jaar beheer-
der zijn geweest van het Eeneindse gemeenschapshuis Enode.
In 1983 werd het huidige gemeen-
schapshuis gebouwd. Onder toezicht 
van bouwpastoor Jo Arts, werkten ve-
len vrijwilligers hard mee in hun vrije 
uren, aan de bouw van het gemeen-
schapshuis. Een van deze vrijwilligers, 
die hard heeft meegewerkt aan de 
bouw was Henk Janssen. Door deze 
zelfwerkzaamheid, kon het Eeneind 
dit gemeenschapshuis uiteindelijk 
schuldenvrij plaatsen. Toenmalig 
voorzitter van de stichting, die bestaat 
uit alle verenigingen van het Eeneind 
en een ongebonden dagelijks bestuur, 
was ir. Noordhof. Deze vroeg Jo Arts 
om beheerder te worden van het ge-
meenschapshuis, hetgeen hij tot aan 
zijn dood in 1988 ook heeft gedaan. 
Na het overlijden van Jo Arts, ver-
zocht ir. Noordhof aan Henk, om deze 
taak over te nemen. Jo’s vrouw Maria, 
die tot een paar jaar terug nog steeds 
betrokken was bij het schoonhouden 
van het gemeenschapshuis, noemde 
zijn naam namelijk als meest ideale 
opvolger. Henk heeft dit zonder twijfel 
ook direct toegezegd. Vanaf dat mo-
ment was Henk het aanspreekpunt 
voor de verhuur van de zaal en het 
verdere beheer, waaronder het onder-
houd. Nel ondersteunde daar waar 
nodig, en zorgde voor het wassen van 
textiel en nam ook regelmatig waar 
voor Henk, wanneer er tijdens werk-
tijd iets gerepareerd moest worden 
door externe bedrijven. Henk was dan 
aan het werk en Nel was dan het aan-
spreekpunt. 
De contacten met de huurders liepen 
door het gezinsleven heen. Tijdens het 

eten, ging regelmatig de telefoon en 
een ieder werd zonder problemen ge-
woon te woord gestaan. Door veel zelf 
te blijven onderhouden, hield Henk de 
kosten laag voor de stichting. Dit is 
hem altijd bijgebleven, mede omdat 
hij ook de opbouw van het gemeen-
schapshuis heeft meegemaakt. Henk 
kon dan ook terecht fel zijn, wanneer 
er wat kapot was, wat niet gemeld 
werd. Het kan altijd kapot gaan, maar 
zorg dan ook voor vervanging of geef 
het in ieder geval door, zo houden we 

het netjes, ook voor de andere gebrui-
kers. 
Toen Maria Arts aangaf te willen stop-
pen met het poetsen van het gemeen-
schapshuis, heeft Nel het, naast haar 
andere werkzaamheden, die ze deed 
voor het gemeenschapshuis, overge-
nomen. Vorig jaar gaf Henk aan, dat ze 
beiden dit jaar wilden stoppen met het 
beheer. Na 23 jaar was het tijd, om het 
stokje over te dragen aan anderen. Het 
stichtingsbestuur is heel gelukkig, dat 
ze in relatief korte tijd een vervanger 
gevonden hebben in Hans van de 
Born. Hierdoor kon misschien nog 
eerder dan ze zelf hadden verwacht, de 
taken worden overgedragen. Het stich-
tingsbestuur is het echtpaar zeer dank-
baar voor hun inzet en werk de afgelo-
pen jaren en heeft ze dan ook hartelijk 
bedankt en wenst ze veel plezier met 
het besteden van de tijd die vrijkomt. 

Links: Voorzitter van de stichting gemeenschapshuis Eeneind Frans Wouters be-
dankt het echtpaar Nel en Henk Janssen voor hun inzet gedurende ruim 23 jaar 
dat zij beheerders zijn geweest van het Eeneindse gemeenschapshuis Enode.
   

Wildbeheereenheid houdt 
natuur schoon
Op zaterdag 17 maart jl. heeft de jagersvereniging “Samenwerkingsverband 
Nuenen’s Wildbeheer” voor de tweeëntwintigste keer hun jaarlijkse schoon-
maakdag gehouden om de terreinen die vallen in hun werkgebied, te ont-
doen van zwerfvuil. Deze Natuurschoonmaakdag heeft als motto: “Lokaal 
beheer: Geen Natuurvuil Meer!”.

‘Container met zwerfvuil’

Ongeveer 30 vrijwilligers hebben aan 
de actie deelgenomen. Deze haalden 
in totaal 8 kubieke meters vuil uit het 
buitengebied op, dat in een container 
op de gemeentewerf is gedeponeerd.
Wildbeheereenheid Nuenen is een sa-
menwerkingsverband van lokale ja-

gers / beheerders en heeft als werkge-
bied de gronden gelegen binnen de 
gemeenten Nuenen c.a, Eindhoven, 
Son en Breugel en Mierlo, met een to-
tale oppervlakte van 5500 ha. Meer in-
formatie is te vinden op de website 
www.wbe-nuenen.nl. 

Collectanten gevraagd

Hartstichting organiseert ook 
dit jaar de Hartweek 
Dit jaar is de Hartweek van de Hartstichting van 15 t/m 22 april. Landelijk 
gaan er zo’n 75.000 collectanten op pad om geld op te halen voor de strijd 
tegen hart- en vaatziekten. 

Lentedag in de 
tuinen van De 
Walburg
De tuindag op De Walburg op 22 
april staat helemaal in het teken van 
het voorjaar. “Om - en in- ons gonst, 
kriebelt en jubelt het al een hele 
tijd. Als je nú nog niet aan je tuin 
toegekomen bent is het toch echt 
tijd om er aan te beginnen! De Wal-
burg helpt je graag in de goede rich-
ting…”, aldus een enthousiaste 
Jaqueline Bedaux-Nas.

De Walburg presenteert op deze in-
loopzondag haar voorjaarstuinen als 
een bron van zoete inspiratie. Voor 
liefhebbers staat een mooie voorraad 
jonge en nieuwe vaste planten klaar, is 
er een helpdesk voor tuinvragen en 
zijn er rondleidingen door de tuinen. 
Daarnaast zijn er nog enkele bekende 
en minder bekende gasten met oog- 
en oorstrelende verrassingen op De 
Walburg te vinden: Ingrid van Heer-
tum deelt haar kennis over kruiden 
graag met het luisterend publiek en zal 
haar producten laten proeven en uit-
proberen. De gastvrije proeverijen van 
wijnman Hans Sanders zijn inmiddels 
een vertrouwde toevoeging aan de 
tuindagen. En De Vrouwen van Hen-
drik geven een concert om 15.00 uur. 
De tuin is open van 10.30 uur tot 17.00 
uur en is te vinden aan de Boord 64. 
De entree is gratis.

Bouwfonds woonproeven

Nuenen Park Luistruik
Op zaterdag 31 maart kunnen geïnteresseerden te koop staande nieuw-
bouwwoningen op locaties in heel Nederland bezoeken tijdens ‘Bouwfonds 
Woonproeven’. Meer dan 150 projecten met 284 typen woningen openen de 
deuren voor publiek. In Noord-Brabant doen dertien projecten mee, waar-
onder in Nuenen het project Park Luistruik.
Geïnteresseerden kunnen zonder af-
spraak van 11.00 tot 15.00 uur bij ver-
schillende nieuwbouwprojecten koop-
woningen bezichtigen en informatie 
inwinnen. Op locatie zijn specialisten 
aanwezig die rondleidingen geven, bij-
zonderheden toelichten en vragen be-
antwoorden. Het is tevens mogelijk ter 
plaatse een optie op de woning te  ne-
men. Er zijn woningen die zelfs direct 
betrokken kunnen worden. Paul Hoen 
van Bouwfonds Ontwikkeling: ‘Tijdens 
de Nationale Open Huizen Dag willen 
wij mensen ook de mogelijkheid geven 
om nieuwbouwwoningen te bezichti-
gen. Een nieuwbouwwoning brengt   
namelijk veel voordelen met zich mee 
vergeleken bij bestaande bouw, bij- 
voorbeeld op het gebied van duurzaam-
heid en onderhoud. Voor een huis met 
minimaal een A++ energielabel kan 
ook al een hogere hypotheek worden 
afgesloten. En de lagere energielasten, 
dat scheelt ook nog eens in de porte-
monnee.’ Kijk op www.woonproeven.nl 
voor een totaaloverzicht van de locaties 
en meer informatie over de bouwpro-
jecten.

Park Luistruik
Van 11.00 tot 15.00 uur is de modelwo-

ning aan de Lies de Kruijffgaarde 2 ge-
opend voor bezichtigingen. Ook bent u 
welkom op de bouwlocatie van de hof-
woningen, ingang via het Dwerspad. Bij 
een bezoek aan Woonproeven maakt u 
kans op een verrassingsdiner voor 2 
personen in een sterrenrestaurant naar 
keuze, of een IKEA-cadeaubon t.w.v. 
400 euro. U bent van harte welkom, 
vrijblijvend en zonder afspraak.

Zilveren 
KBO-speld 
voor Rinie van 
Dommelen
Tijdens de Algemene Ledenvergade-
ring van KBO Nuenen op donderdag 
22 maart jl. heeft voorzitter Co van 
Miltenburg aan  Rinie van Dommelen 
de zilveren KBO-speld uitgereikt. Ri-
nie van Dommelen heeft ruim 12 jaar 
lang onafgebroken de functie van 2e 
penningmeester vervuld en als zoda-
nig had hij de zorg voor de boek-
houdadministratie van de KBO. Vrij-
wel dagelijks was hij enige uren 
aanwezig op de administratie om zijn 
vrijwilligerswerk te vervullen. Ge-
vraagd en ongevraagd heeft hij als zo-
danig het bestuur terzijde gestaan 
waar het ging om de financiën van de 
KBO te bewaken. Hij stopt nu als 2e 
penningmeester en als lid van het al-
gemeen bestuur. Hij is in beide func-
ties opgevolgd door Henk Walraven.

Hart- en vaatziekten hebben een enor-
me impact op de samenleving. Ieder 
van ons kent wel iemand die een hart- 
of vaatziekte heeft, of erger: aan een 
hart- of vaatziekte is overleden. 
Hoewel het aantal sterfgevallen af-
neemt, neemt het aantal patiënten toe. 
Naar verwachting lijdt in 2020 bijna 
10% van de Nederlandse bevolking 
aan een hart- of vaatziekte. Het aantal 
sterfgevallen en patiënten móet om-
laag. Om dit te bereiken investeert de 
Hartstichting in wetenschappelijk on-
derzoek, voorlichting en patiënten-
zorg. Van elke euro die de Hartstich-
ting ontvangt, gaat € 0,80 naar 
wetenschappelijk onderzoek, patiën-
tenzorg en preventie en voorlichting.

De Hartstichting vraagt ook de inwo-
ners van Nuenen om in de Hartweek 

gul te geven aan de collectant. De fi-
nanciële steun van de bevolking is van 
groot belang, omdat de Hartstichting 
geen financiële steun krijgt van de 
overheid. Nuenen is jaarlijks goed 
voor een bedrag van ongeveer                      
€ 10.000,00, een wezenlijke bijdrage. 
Zorgt u er voor dat we dit bedrag in 
2012 ook gaan ophalen?

De organisatie in Nuenen kan nog col-
lectanten en wijkhoofden gebruiken, 
onder andere in de nieuwe wijken. 
Heeft u twee uurtjes voor dit goede 
doel over? Of wilt u meer informatie 
over de collecte in Nuenen? Neem 
contact op voor nadere informatie 
met: Ria van Happen 040-2835570 of 
Nelleke van de Ven 040-2833182.

Lentefoto's in 
de bibliotheek 
 in Nuenen
De lentefoto’s van de FotoWerkGroep 
van het IVN Nuenen zijn in de maan-
den april en mei te zien tijdens de ope-
ningstijden in de Nuenense bibliotheek. 
Eerder hingen ze in de IVN-ruimte van 
Het Klooster. De fotowerkgroep bestaat 
uit een aantal enthousiaste amateurfo-
tografen die er plezier in hebben om de 
Nuenense natuur te fotograferen. Elke 
maand trekken zij er samen een zater-
dagochtend op uit om op beeld vast te 
leggen hoe mooi en gevarieerd de na-
tuur is in de verschillende jaargetijden. 



KORTING OP ALLE
MONTUREN TOT 75%

LAATSTE WEEK 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?

het gevoel van samen

Dat vinden wij bijzonder normaal
Het leven houdt niet op zodra je ouder bent of tijdelijk hulp nodig hebt en daarmee in 
meer of mindere mate afhankelijk wordt. Ook niet als de hulp van partner, familie of 
vrienden ontoereikend is geworden. Natuurlijk niet. Er moet dan passende zorg komen, 
maar wel op een manier dat er zo weinig mogelijk verandert en de regie over het eigen 
leven behouden blijft. Vaak zijn er in deze situaties veel vragen. Bij Archipel helpt ons 
Servicepunt u met antwoorden op alle vragen. Het Archipel Servicepunt begeleidt onze 
cliënten tot aan het moment dat de juiste zorg is gevonden. Of het nu gaat om zorg  
aan huis, dagbesteding, wonen in een verpleeg- of verzorgingshuis of specialistische zorg.

Archipel biedt een combinatie van zorg, welzijn en wonen in regio Eindhoven. 

Onze cliëntadviseurs zijn te bereiken via ons Servicepunt:
040 264 64 64 of kijk op www.archipelzorggroep.nl

Eén nummer voor alle vragen 
over zorg, welzijn en wonen?

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

John gaat van de VUT genieten

Na ruim 45 jaar met veel plezier 

gewerkt te hebben op de bouw 

gaat John Ramakers van zijn 

vervroegde VUT genieten.

Wij willen John bedanken voor 

de zeer prettige samenwerking 

de afgelopen jaren.

John Bedankt!!!
Bouwbedrijf Johnny van Rooij 

en medewerkers.

Auto Service Verbroekken

Het adres voor: APK - reparatie - onderhoud
  Schadeherstel aan auto’s en motorfietsen
   Schokbrekers, uitlaten, accu’s, trekhaken
 Het spuiten van auto’s en motoren, airbrush 

De Tienden 10  Nuenen  Telefoon 040-2839527
                  WWW.verbroekken.com
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

BEZORGING:

Telefoon 06 - 48 69 89 19
cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook voor uw folders
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Het seizoen breekt aan 
voor St. Jans Veranda
De lente is begonnen en veel mensen maken de tuin nu op orde, zodat zij 
volop kunnen genieten van het mooie weer en het buitenleven dat daarmee 
gepaard gaat. Een veranda aan het huis maakt dat buitenleven extra com-
fortabel. In Nuenen zit sinds een jaar een specialist die veranda’s bouwt van 
eikenhout en aluminium. Voor elke smaak en budget zijn er volop mogelijk-
heden op maat. St. Jans Veranda is het bedrijf van Martijn Migchels (39) uit 
Nederwetten en het is te vinden in de St. Janshoeve aan de Berg (voorheen 
Ruyters voor Ruiters).
Steeds meer mensen kiezen voor het 
comfort van een veranda aan hun 
huis. Martijn: “Het is letterlijk een ver-
lengstuk van het huis. Traditionele 
houtbouw is onze specialiteit, met 
oerdegelijk Frans eiken en pen- en gat-
verbindingen. Veranda’s vast aan het 
huis, maar ook carports, losstaande 
overkappingen of buitenverblijven, 
poolhouses, priëlen, dierenverblijven 
en bijvoorbeeld gebinten kunnen wij 
maken in iedere gewenste maatvoe-
ring. 

Daarnaast verzorgen wij de dakbedek-
king en ook daar zijn de mogelijkhe-
den enorm. Of je nu van riet, dakpan-
nen, singels of een plat dak houdt”. 
Met eikenhout kiest de klant voor een 
onderhoudsvrij product met een gi-
gantische levensduur. “Omdat eiken-
hout zich in het hogere prijssegment 
bevindt bieden wij een aantrekkelijk 
prijsalternatief in de vorm van Doug-
las-hout”, aldus Martijn.

Aluminium
Naast houtbouw legt St. Jans Veranda 
zich toe op het bouwen van alumini-
um veranda’s en serres. Martijn: 
“Eveneens duurzaam en onderhouds-
vrij en ook hiervoor geldt dat er veel 
mogelijkheden zijn. Het dak wordt ge-
maakt van gelaagd veiligheidsglas of 
polycarbonaat en dat kan helder, opaal 
of zonwerend zijn. De zonwering kan 
ook los, op maat worden aangebracht 
op de veranda of serre”.

Wat Martijn betreft kan het seizoen 
beginnen. Hij staat klaar om iedereen 
die interesse heeft te ontvangen in zijn 
showroom, waar diverse modellen te 
bewonderen zijn. Natuurlijk is ook 
een afspraak aan huis mogelijk. “Dan 
kan ik op locatie vaststellen wat ie-
mands wensen zijn en advies geven 
over de mogelijkheden die wij bieden”. 
St. Jans Veranda is gevestigd aan de 
Berg 62 en telefonisch bereikbaar op 
nummer 06 - 34 604 804.

Talent? Doorbreken? Opnames iTunes en fotoshoot winnen?

Doe mee 
aan  The Voice of Nuenen
De leukste zangcontest in het leukste dorp van Brabant staat voor de deur. 
Heb je talent, of heb je nog niet ontdekt talent? Schrijf je in en doe mee. Laat 
iedereen van je zangkunsten genieten. Iedereen vanaf 12 jaar mag meedoen. 
Meedoen is eenvoudig; stuur een filmpje van 1 minuut met jouw zang en 
optreden via de site van www.voiceofnuenen.nl en The Voice of Nuenen 
neemt contact met je op.
Bijna…
De inschrijfprocedure is in volle gang, 
de eerste voorronde is al op donder-
dag 12 april in Café Schafrath, de 
tweede op zondag 15 april bij Café Re-
né en de derde op donderdag 19 april 
in Eetcafé Ons Dorp. De voorrondes 
zijn gratis te bezoeken. 

Beroemdheden
Er zal een professionele jury meeluis-
teren waar onder andere de Nuenense 

Elvis, Mark Elbers en de Nuenense 
zangeres Lise Verheijden in plaats zul-
len nemen en de inzendingen vanuit 
hun vakgebied beoordelen en waarde-
ren. De presentatie van The Voice of 
Nuenen is in handen van niemand an-
ders dan Hans Kuijten, onze Prins 
Carnaval 2012. 

Kortom
Het belooft een muzikaal spektakel te 
worden. En dat is niet alles; de finalist 

Uitbreiding wandelmogelijkheden 
bij WSV Nuenen
Bij de WandelSportVereniging Nuenen gaat per 1 april het zomerseizoen in. 
Dit zomerschema geldt van 1 april tot en met eind september. Behalve de 
reguliere wandeling op zondagochtend kan er gedurende het zomerseizoen 
ook op woensdagavond in groepsverband worden gewandeld.
 Niet alleen wandelaars uit Nuenen 
maar ook uit omliggende plaatsen 
melden zich wekelijks voor een spor-
tieve wandeling. De afstanden varië-
ren van ruim 8 tot maximaal 11 kilo-
meter, dus na anderhalf à twee uur is 
men weer terug op het vertrekpunt. 
Op de zondagmorgen van het eerste, 
derde en vijfde weekend wordt tevens 
de mogelijkheid geboden een wande-

ling van ongeveer 15 km te maken, 
men loopt dan ongeveer drie uur.
Iedereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend kennis te komen maken met 
deze goedkope sport. Vooraanmelden 
daarvoor is niet nodig, men kan zich 
melden op de startlocatie. In de maand 
april is dit de parkeerplaats aan de vij-
verzijde bij het gemeentehuis.
Op zondagmorgen vertrek om 09.00 
uur en op woensdagavond is de start-
tijd 19.00 uur.
Voor nadere informatie zie de website: 
http:// www.wsvnuenen.dse.nl. 
Ook kunt u mailen naar het secretari-
aat: joke_wsv@hotmail.com.

Een St. Jans veranda is een verlengstuk van uw huis.

wint een professionele fotoshoot bij 
John Geven Studio’s en krijgt ook nog 
opnames voor iTunes aangeboden. 

Finale in het Park
Tromgeroffel, veel publiek en veel mu-
ziekliefhebbers: het overkomt de fina-
listen allemaal op zondag 27 mei. De 
finale zal namelijk plaatsvinden tij-
dens het multiculturele festival Kleu-
renkaravaan in het Park in Nuenen. 
Deze organisatie zal ook na de finale 
muziek brengen met hun festival The 
Sound of Colors. Kortom: aan muziek 
geen gebrek. Wil jij kans maken op 
een optreden op het enorme podium 
op 1e Pinksterdag, 27 mei, schrijf je 
dan nu in en stuur een filmpje van je-
zelf en je optreden via de www.
voiceofnuenen.nl 

Informatie-bijeen-
komst herinrichting 
Eeneind
Op 4 april 2012 start in het kader van 
de IDOP de eerste fase van de herin-
richting openbare ruimte in Eeneind. 
Op donderdag 29 maart organiseert 
Wijkraad Eeneind in samenwerking 
met Gemeente Nuenen en aannemer 
Heijmans een informatiebijeen-
komst voor bewoners van Eeneind.
 
Deze informatiebijeenkomst staat in 
het teken van:
· Toelichten uitvoeringsplannen her-

inrichting
· Stand van zaken “hart van Eeneind”
· Uitslag enquête en zorg voor elkaar 

en de wijk
· Stand van zaken wandelroute
 
De informatiebijeenkomst wordt ge-
houden in Gemeenschapshuis Enode, 
Eeuw Driessestraat 1 en begint om 
19.30 uur. De wijkraad hoopt op een 
grote opkomst van de bewoners.

Rokers gezocht voor deelname 
onderzoek stoppen met roken
GGD Brabant Zuidoost zoekt rokers, die willen stoppen, voor onderzoek door 
de Universiteit Maastricht. Deelnemers maken daarbij kans op 100 euro.
In Zuidoost Brabant zijn veel organi-
saties en instellingen die ondersteu-
ning bieden bij stoppen met roken. De 
Universiteit Maastricht onderzoekt de 
effectiviteit van een nieuw stoppen 

met roken programma dat via internet 
persoonlijke adviezen en hulp biedt bij 
het stoppen met roken: SteunbijStop-
pen.nl. GGD Brabant-Zuidoost ziet in 
dit programma een mogelijke aanvul-
ling van beschikbare stopondersteu-
ning en vraagt rokers die willen stop-
pen, deel te nemen aan het onderzoek. 

Aanmelden kan op www.steunbijstop-
pen.nl. Het onderzoek naar de effecti-
viteit van SteunbijStoppen.nl  wordt 
uitgevoerd door de Universiteit Maas-
tricht in samenwerking met de Open 
Universiteit. Het programma onder-
zoekt of er verschillen zijn tussen per-
soonlijke adviezen die via online vi-
deo’s bekeken worden en adviezen in 
briefvorm die per e-mail aan de deel-
nemers worden gestuurd. Om mee te 
doen aan het onderzoek moet u dus 
wel beschikken over een pc met inter-
netaansluiting.
Het onderzoeksteam zoekt 3000 ro-
kers die gemotiveerd zijn om binnen 
de komende 6 maanden te stoppen. 
Rokers uit het hele land zijn welkom 
om mee te doen. Rokers die zich aan-
melden voor het onderzoek en alle 
vragenlijsten invullen, maken na 12 
maanden kans op 100 euro. Dit bedrag 
wordt maar liefst 100 keer verloot!
Neemt u liever geen deel aan het on-
derzoek, maar wilt u wel persoonlijke 
begeleiding? Kijk op ggdbzo.nl/roken. 
U kunt ook contact opnemen met de 
afdeling Gezondheidsbevordering van 
GGD Brabant-Zuidoost: 088-0031-
436. In 2012 wordt nog steeds veel 
persoonlijke begeleiding door zorg-
verzekeraars vergoed, dit geldt niet 
meer voor de medicatie en nicotine-
vervangers die daarbij soms voorge-
schreven worden. 

Week van de Teek

Voorkom een tekenbeet, 
smeer je in met Deet
Het tekenseizoen begint weer. Teken komen op veel plaatsen in Nederland 
voor, ook in deze regio. Ze leven in hoog gras en struikgewas en lijken op 
kleine platte spinnetjes. Een tekenbeet is meestal onschuldig maar kán u 
ziek maken. Geef de teek dus geen kans. Maandag 26 maart start de jaar-
lijkse Week van de Teek, de landelijke voorlichtingscampagne over teken en 
de ziekte van Lyme. 
Wist u dat:
• Teken niet alleen voorkomen in bos-

sen maar ook in duinen, weilanden, 
parken, heide en achtertuinen?

• Teken niet uit bomen vallen, maar 
zich verschuilen in struikgewas tot 
1,5 meter hoog?

• Bedekkende kleding, vooral sokken 
en lange broek, u goed beschermen 
tegen tekenbeten?

• De huid insmeren met muggenmelk 
waar minimaal 30% Deet inzit, 
werkt tegen tekenbeten?

• Deze muggenmelk bij de drogist en 
apotheek verkrijgbaar is?

• U ook uw kleding kunt insprayen 
met Deet, zodat teken niet snel op 
uw lichaam terecht kunnen komen?

• Niet alle teken besmet zijn met de 
bacterie die de ziekte van Lyme ver-
oorzaakt?

• U na elk natuurbezoek uw lichaam 
moet controleren op teken?

• Teken graag kruipen naar warme 
plekken op het lichaam, zoals op het 
hoofd van een kind, of onder de ok-
sels en in knieholtes en liezen.

• Een teek die binnen  24 uur na het 
natuurbezoek verwijderd wordt, 

meestal geen ziekte van Lyme kan 
veroorzaken?

Meer informatie op de site van de 
GGD www.ggdbzo.nl. 

NUENEN CA. 
SON EN BREUGEL

KOOPPLEIN.NL
IETS KOPEN OF VERKOPEN?

Leerlingen Insp. 
J. Crijnsschool 
succesvol op TV
 
Op maandag 5 maart was basis-
school Insp. J. Crijns te gast in de 
Efteling voor de opnames van het 
populaire tv-programma De Schat-
kamer.

In het spannende spelprogramma ne-
men twee teams het tegen elkaar op 
om de schatkist te openen en de grote 
prijs in de wacht te slepen. Onder lei-
ding van een teamcaptain spelen de 
teams behendigheidsspelletjes in de 
studio en actiespellen in het decor van 
het attractiepark. Daarnaast moeten 
ze reken- en taalvragen beantwoor-
den. Er werd gedanst op muziek van 
DJ Fee en na de opnames mochten de 
kinderen genieten van alle attracties in 
de Efteling. Het was een bijzondere 
ervaring en een zeer geslaagde dag.
  
De uitzendingen met de Insp. J. Crijns-
school zijn te zien op 9, 10, 11 en 12 
april bij Telekids op RTL8.  De Schatka-
mer wordt gepresenteerd door de en-
thousiaste presentatoren Curt Fortin 
en Félice Dekens. Het spelprogramma 
is te zien van maandag t/m vrijdag om 
6.30 uur en 15.55 uur en op zaterdag en 
zondag om 08.25 uur op RTL 8.

Mogelijkheden 
om te skaten in 
Gerwen
De Dorpsraad Gerwen heeft in 2008 
een initiatief van leerlingen van de 
toenmalige St. Clemens basisschool 
uit Gerwen ondersteund. 
Zij heeft met succes een subsidie  ge-
kregen van de Provincie Noord Bra-
bant voor het door hun geschreven in-
tegrale dorps ontwikkelingsplan voor 
Gerwen.
De provincie heeft hiervoor 7.000 eu-
ro ter beschikking gesteld.
Wethouder Ebberink van de politieke 
partij De Combinatie uit het vorige 
college, heeft de skateramp ter be-
schikking gesteld aan de Dorpsraad 
Gerwen. 
Locaties zijn onderzocht en er wordt 
een vereniging opgericht die zorg 
draagt voor het beheer en onderhoud 
van de skateramp. Dit zal zijn beslag 
moeten vinden in de komende weken. 
De Combinatie ondersteunt dit initia-
tief vanuit de Dorpsraad Gerwen van 
harte en hoopt dat een op te richten 
skatevereniging zorgt voor een, goede 
adequate veilige ontmoetingsplek, die 
in een behoefte voorziet die nog ner-
gens in deze vorm in de gemeente    
Nuenen C.A. is gerealiseerd. De Com-
binatie vindt namelijk dat juist in deze 
tijd, gemeente en gemeenschap samen 
welzijn op peil kunnen houden.



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.
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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.

te koop: Caravan Sterc-
keman Fjord 370 E. Tech-
nisch gekeurd. € 2000,-. 
Tel. 040-2570040.

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

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.

BASGITAArLESSEN in 
Nuenen, gegeven door er-
varen docent. Voor info: 
040-2843533/06-23094787. 
Bel voor een gratis proefles! 
www.eugenevugts.nl

examen 
voorbereiding
in de mei-vakantie

telefonische informatie: 

0499-785014
www.decoach.net/
huiswerksupport

HUISWERK SUPPORT

praktijk voor persoonlijke bewustwording

LEEF JE LEVEN
        

gelukkiger met jezelf en je relaties
      

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

 

     

Praktijk Alternatieve Geneeswijzen

het Is Voorjaar!
Grote kans dat uw ALLERGIE voor pollen weer opspeelt.

We hebben goede resultaten met: 

BIo-resoNaNtIe eN tINctUUr
Met een korte kuur van 6-8 behandelingen kunnen 

we de allergie voor u weer dragelijk maken.

Maak eens een afspraak. Tel: 06-51334155.
Berg 26a Nuenen, Cortenbachstraat 130 Helmond

Therapie wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars.

JOS MARTENS & ZN BV
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES

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

WERKSCHOENEN

Schoenen Rond de Linde 39 mm.indd   12/23/2012   11:51:27 AM

AAnhAng
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verhuur - verkoop
onderhoud

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040-2832029

Computerproblemen? 
Vakkundige en voordelige 
computerhulp aan huis! Bel 
Richard Hempelman op 06-
19149097 of internet www.
insyte.nl. 7 dagen per week. 

Wij halen bij u thuis 
op alle defecte en onde-
fecte televisies, audio-ap-
paratuur, witgoed, fietsen 
en bromfietsen, tevens 
alle bruikbare spullen. Tel. 
040-2856809.

Wilt u 20 % korting op 
prachtige pAASvERSIE-
RINGEN! Kies van 2 t/m 
7 april in de WERELD-
WINkEL Berg 28B. Tel. 
2839195 www.wereldwin-
kelnuenen.nl

Door WERELDWINkEL 
Nuenen een sfeervolle Pa-
sen! Van 2 t/m 7april   20 % 
koRtING op paasarti-
kelen. Berg 28B.    www.
wereldwinkelnuenen.nl   tel 
2839195.

Aangeboden: Huishoude-
lijk hulp. Tel. 06-84634724. 
Ik spreek Engels en leer Ne-
derlands. Bel voor info 040-
2834920.

hondenschool pup & 
up heeft nog enkel plaatsen 
vrij voor de basisgehoor-
zaamheidscursus, die start 
eerste week van april. Voor 
honden v.a. 12 wkn. Geef u 
snel op! pupenup@gewoon-
gillian.nl. 040 - 787 36 22. 
www.gewoongillian.nl

Meningsverschillen, ruzies 
of conflicten in je relatie 
kun je aanpakken voordat 
het mis loopt. Greet de 
Bruijn  www.gotogdb.nl

Voelt u zich ook  
uitgekleed...

...door de belastingdienst?
Wij kunnen u adviseren hoe u zo veel mogelijk 
erfbelasting kunt besparen! kijk voor meer 
informatie op www.notarisnodig.nl

Schäfer Notarissen
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Zwemmen

Voetbal

Succesvolle BLaK
voor Z&PV Nuenen
In het Pieter van den Hoogenband zwemstadion vonden op zondag 25 maart 
de Brabantse Lange afstandskampioenschappen (BLaK) plaats. Voor 
Z&PV Nuenen kwamen vier zwemmers aan de start. Zij haalden alle vier 
een medaille!

V.l.n.r. Tobias Geurts (zilver), Samantha Kardol (goud), Joeri Phaff (brons).

Samantha Kardol werd Brabants 
Kampioen in een nieuwe toptijd van 
05.25.36 op de 400 m wisselslag. Ze 
was niet alleen de snelste van het hele 
veld, maar haar tijd betekende ook een 
NK-limiet. In zijn 400 m wisselslag 
legde Ruud van Heerbeek beslag op de 
derde plaats.

Tobias Geurts zwom op de 1500 m 
vrije slag knap naar een zilveren me-
daille, terwijl Joeri Phaff op dezelfde 
afstand derde werd. Deze wedstrijd 
vormde een mooie voorbereiding op 
de Swimcup en Pietercup in Eindho-
ven, die over tweeeneenhalve week 
begint.

EmK - 
Wilhelmina Boys  2-1
Na het gelijkspel van vorige week 
werd het weer tijd dat EmK 3 pun-
ten aan het totaal toevoegde. 

EMK kwam goed uit de startblokken 
en kwam na een voorzet van Ruud 
Boerema die door Sjef Sanders binnen 
werd geschoten op een 1-0 voor-
sprong. Wilhelmina Boys ging na deze 
treffer aanvallender spelen en was het 
restant van de eerste helft het betere 
team. Na rust gingen de W.B door 
waar ze geëindigd waren in de eerste 
helft. EMK doelman Cuppen hield in 
de 75e minuut zijn team in de wed-
strijd met een spectaculaire reddding 
na een kopbal van een W.B. speler. 
EMK kreeg daarna volkomen onte-
recht een penalty tegen nadat de 
scheidsrechter na appelleren van de 
W.B. spelers de  bal op de penaltystip 
legde wegens een aangeschoten 
handsbal.  Wilhelmina Boys kwam 
middels dit cadeau echter wel op een 
1-1 stand. In de 90e minuut gaf de 
scheidsrechter een vrije trap aan EMK 
ongeveer 20 meter voor het W.B. doel. 
EMK speler Ronnie Jansen wist de bal 
voorbij de muur te krullen en ook de 
schutterende W.B. doelman te verras-
sen. EMK was in deze wedstrijd de ge-
lukkigste partij.

rKgSV - 
oirschot V.         1-1
Net als vorige week begon gerwen 
de wedstrijd fel en aanvallend, met-
een werd druk gezet op de oirschot 
verdediging. oirschot gaf echter 
weinig ruimte en gedurende de eer-
ste helft wilde het beide teams maar 
niet lukken echte kansen te creëe-
ren. 

Veel beweging in het spel, leuke akties 
maar geen echte kansen tot scoren. 
Mike van den Berk, die in de 25e mi-
nuut vanuit een vrije trap net over 
schoot was de enige die voor  span-
ning kon zorgen. De tweede helft 
kreeg Gerwen meteen meer vrijheid 
en zette het aanvallende spel voort. 
Dit zorgde ervoor dat er meer kansen 
ontstonden. Mark Soethout was dege-
ne die de kans benuttte door de bal 
prachtig voor het doel te plaatsen zo-
dat Nick van Loon de bal netjes in  kon 
koppen, 1-0. De voorsprong was ech-
ter van zeer korte duur want binnen 
een minuut kon Oirschot scoren en 
was de stand weer gelijk. Beide teams 
deden hun best om de wedstrijd een 
andere draai te geven maar het wilde 
ze niet lukken om voor enige dreiging 
te zorgen. De  kans op 2-1 was er in de 
65e minuut: Nick van Loon kon de bal 
op Mike van den Berk geven maar de-
ze schoot helaas op de paal. Beide 
teams een punt, terecht gezien het 
verloop van de wedstrijd.

Nuenen - Desk         2-0
Nuenen staat nog zeker een week tweede in de hoofdklasse B. De groenwit-
ten behaalden zaterdagavond hun eerste thuiszege van 2012. Hekkensluiter 
DESK werd in een matig duel met 2-0 verslagen door goals na rust van Len 
Koeman en Tommy Jacobs. 

Nuenen had sinds de jaarwisseling al 
zijn punten buitenshuis gehaald door 
drie uitzeges. Waar de groenwitten op 
vreemde bodem floreren, verloor de 
ploeg na de winterstop thuis van Don-
gen (0-3) en Baronie (0-2). Ook in de 
derde thuiswedstrijd van 2012 kon 
Nuenen niet overtuigen. Er was nau-
welijks een niveauverschil te zien tus-
sen de nummer twee van de ranglijst 
en het troosteloos onderaan bunge-
lende DESK. 
 
Saillant genoeg werd het duel geleid 
door scheidsrechter Killy Mandema-
kers uit Waalwijk, terwijl zijn oom 
Ben met Mandemakers Keukens 
shirtsponsor is van DESK. Mandema-
kers verhief zich echter boven alle 
twijfel door een sterke partij te fluiten. 

DESK had na vijf minuten op voor-
sprong kunnen komen, maar verdedi-
ger Thijs van den Berg kopte na een 
hoekschop de bal vrij voor doel over.  
Nuenen kreeg in de eerste helft slechts 
twee kansen. Een volley van Patrick 
Philippart ging net over en een opge-
legde kans van Joep van Maasakkers 
leverde slechts een hoekschop op. 
Coach Pierre van den Eeden bracht na 
rust Len Koeman in de ploeg en die 
kopte in de 48e minuut de bal uit een 
voorzet van Philippart met een fraai 
boogje in het doel, 1-0. 
In de 86e minuut tikte Tommy Jacobs 
op aangeven van Philippart de 2-0 
binnen.

Voetbal
eMK
Zaterdag 31 maart 
EMK Classics - de Valk   ................ 15.30
Zondag 1 april 
Braakhuizen 1 - EMK 1   ................ 14.30 
PSV 2 - EMK 2   ............................... 13.00
EMK 3 - Tivoli 4   ............................ 11.30
EMK 4 - Tivoli 5   ............................ 11.30
Nuenen 8 - EMK 5  ........................  12.00

RKGSV GeRwen
Zaterdag 31 maart
Braakhuizen B vet. – RKGSV vet. 15.30
Zondag 1 april
Spoordonkse Boys 1 – RKGSV 1  14.30
Wilhelmina Boys 2 – RKGSV 2  ... 11.00
RKGSV 3 – Gestel 7  ....................... 13.00
RKGSV 4 – SBC 11  ........................ 10.00
RKGSV 5 – Acht 8  ......................... 11.30

RKVV nedeRwetten
Zaterdag 31 maart
Nuenen vet. B - Nederwetten vet.  16.45
Zondag 1 april
Tivoli 1 - Nederwetten 1 ................ 14.30
Nieuw Woensel 2 - Nederwetten 2 12.00
Nederwetten 3 - Nieuw Woensel 9 10.00
Nederwetten 4 - RKSV Heeze 8 ... 11.00
Eindhoven Da2 - Nederw. Da1  .... 11.30

KoRfbal
Zondag 1 april
Mariarade 1 - NKV 1 ...................... 14.30

Nederwetten - 
ETS       10-1
Voor aanvang van de wedstrijd werd 
een minuut stilte in acht genomen 
voor de overleden Henk Schenkels.  
Henk was lid en bestuurslid van 
Nederwetten en is jarenlang (hoofd)
sponsor geweest bij de club.

ETS startte met 10 man door  admini-
stratieve problemen. Na 3 minuten 
kreeg Niek Evers al een uitgelezen kans 
om Nederwetten op voorsprong te 
zetten maar de lob ging net over het 
doel.  In de 11e minuut kreeg ETS een 
kansje. Na 18 minuten kopte Luuk ten 
Hoor de bal in handen van de keeper 
en schoot Mark Spaan de bal net voor-
langs. Nederwetten kreeg via Giel van 
Korven, Luuk ten Hoor en Niek Evers 
diverse kansen maar wist ze niet te be-
nutten. Nederwetten speelde te slap en 
in een te laag tempo.  Ruststand 0-0. 
Na rust kwam Nederwetten snel op 
stoom. In de 48e minuut werd een 
voorzet van Mark Spaan door Niek 
Evers afgerond. 1-0. In de 59e minuut 
belandde een vrije trap van Niek op de 
paal. In de 62e minuut speelde Willem 
van Rooij uit een corner de bal door 
naar Giel van Korven die er 2-0 van 
maakte. 4 minuten later werd een 
dieptepass van Rens van Herpt door 
Niek afgerond. 3-0.  In de 71e minuut 
schoot Jos Lammers de bal op de paal. 
3 minuten later was het weer raak. Een 
voorzet van Niek werd in de kruising 
gekopt door Giel van Korven.  4-0. ETS 
maakte de eretreffer via Serkan Akgul. 
4-1. In de laatste 10 minuten liep Ne-
derwetten verder uit naar 10-1 door 
doelpunten van Giel  3x, Niek, Rene 
Foolen en Pieter Donkers. Ondanks de 
vele tegentreffers speelde ETS een zeer 
sportieve wedstrijd. Volgende week de 
uitwedstrijd tegen Tivoli.

meidenvoetbal op hoog niveau 
 
Bijzonder trots is de rKSV Nuenen dat het in de week van 31 maart  t/m 5 
april 2012, het kwalificatie toernooi voor het dames EK onder 19 mag orga-
niseren op sportpark de oude landen. Naast Nederland zullen de nationale 
teams van Frankrijk, IJsland en roemenie strijden om kwalificatie voor het 
EK onder 19. 
Naast de locatie Nuenen zal het ande-
re gedeelte van het toernooi plaatsvin-
den op het sportpark van Kozakken 
Boys in Werkendam. Totaal zullen er 
drie wedstrijden op sportpark Oude 
Landen worden gespeeld.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Bruna 
winkel aan de Parkstraat in Nuenen en 
bij de bar in de kantine op sportpark 
Oude Landen.
Tribune kaarten zijn verkrijgbaar voor 
4 euro per stuk.
Kaarten zijn natuurlijk ook verkrijg-
baar aan de kassa op Sportpark Oude 
Landen op de wedstrijddagen. Overi-
ge kaarten kosten 3 euro per stuk en 
voor groepen vanaf 10 personen 2 eu-
ro per stuk. 
 

Jeugdleden van de RKSV Nuenen heb-
ben op vertoon van hun ledenpas, gra-
tis toegang tot de wedstrijden (staan-
plaatsen).

Speelschema:
Zaterdag 31 maart 2012: 15.00 uur: 
Frankrijk - Roemenië (RKSV Nue-
nen).
Maandag 2 april 2012: 19.00 uur: 
Frankrijk - Nederland (RKSV Nue-
nen).
Donderdag 5 april 2012: 15.00 uur: 
Nederland - Roemenië (RKSV Nue-
nen).
Voorverkoopadressen: Bruna Nuenen, 
Parkstraat 13, 5671 GD in Nuenen, te-
lefoon 040-2831290. Kantine Oude 
Landen, Pastoorsmast 14 in Nuenen.

 

Het nationale selectieteam van dames onder 19. 

Een kwestie van scherp zijn
Je zou er bijna aan gewend raken: het Nederlands elftal voor vrouwen onder 
19 jaar dat zich plaatst voor het EK. De afgelopen twee lichtingen is het 
althans gelukt, en dat is natuurlijk een prachtig voorbeeld voor de speel-
sters van nu. maar verder tellen deze wapenfeiten nu niet meer. De blikken 
staan vooruit, gericht op deze eliteronde, met drie geduchte tegenstan-
ders... 
Ik gun het iedere speelster van harte: 
dat zij, als team, het voor elkaar krij-
gen resultaat te halen op basis van wat 
we gezamenlijk hebben afgesproken. 
Dat is, óók voor een coach die dit pro-
ces mag begeleiden, natuurlijk dubbel 
en dwars genieten. Maar structureel 
successen behalen tegen toplanden, 
zover zijn we nog niet. De voorbije in-
terlands, voorafgaand aan dit toer-
nooi, hebben we echter wél weer de 
nodige ervaring opgedaan. Tegen een 
aantal uitstekende tegenstanders, op-
ponenten die hoog staan genoteerd in 
de FIFA-ranking, zijn we niet bij 
machte geweest te scoren. Maar juist 
tegen hen hebben we, voetballend ge-
zien, weer belangrijke stappen kunnen 
zetten. 

We zijn weer meer gewend aan hogere 
weerstand. Kunnen op het hoogste in-
ternationale niveau net weer wat beter 
wedijveren. Bovendien hadden we wel 
degelijk mogelijkheden om die doel-
punten wél te maken en gaven we niet 
eens zo veel kansen weg. Ons spel was 
nog behoorlijk, al maakten we in de 
beslissende fases een aantal fouten die 
niet mogen, en duidelijk is dat die op 
dit niveau meteen worden afgestraft. 
Ook het fysieke aspect kwamen we te-
gen; kort dekken, explosief weglopen, 
het zijn zaken die sommige van onze 
tegenstanders wat langer konden vol-
houden. En willen we onze kansen af-
maken, dan zal ook het spel in de eind-
fase, rondom het zestienmetergebied, 
beter moeten. 

Het is een kwestie van scherp zijn, snel 
situaties herkennen om de juiste keu-
zes te maken. Verder hebben we geza-
menlijk goed nagedacht over de vraag: 
waar willen we naar toe, wat is ons 
doel? In de wedstrijden in Nuenen en 
Werkendam moeten we in elk geval 
meer een vuist maken, de regie in han-
den houden. Spelen tegen IJsland, 
Frankrijk en Roemenië vereist een 
grote mate van focus en scherpte. 
Neem Frankrijk: ook al een lastige 

partij voor ons in november vorig jaar. 
Neem Roemenië: daar speelt de top-
scorer uit de eerste kwalificatieronde. 
En ook IJsland heeft een lastig karak-
ter om tegen te spelen. We gaan het 
zien, zullen het van wedstrijd tot wed-
strijd gaan bekijken. 

Wat betreft de drive en leergierigheid 
van deze speelsters, daar mag ik als 
coach overigens helemaal niets over 
klagen. Deze groep durft zich kwets-
baar op te stellen. Bovendien proberen 
we een klimaat te creëren waarin de 
speelsters elkaar nog meer durven aan 
te spreken, over de uitvoering van het 
spel nog kritischer tegen elkaar dur-
ven te zijn. Als ik kijk naar de manier 
hoe zij nu al met elkaar omgaan, dan 
ben ik daarover al meer dan tevreden. 
Succes en individuele doorbraken zit-
ten ‘m in veel aspecten, maar aan de 
strijdlust zal het zéker niet liggen. 

U zult het vast merken, als toeschou-
wer in Nuenen en/of Werkendam. Als 
coach en speelsters zijn wij natuurlijk 
ook erg blij met dit toernooi in eigen 
land. De laatste jaren trekken vrou-
weninterlands steeds meer publiek en 
hopelijk is die lijn ook in deze, voor 
ons enorm belangrijke kwalificatiedu-
els zichtbaar. Zeker weten dat we uw 
steun en enthousiasme in deze elite-
ronde goed kunnen gebruiken!

Johan van Heertum
KNVB-coach Vrouwen onder 19.

Kienen bij 
VrouwenVereniging 
Nuenen-gerwen
op dinsdag 2 april organiseert 
de Vrouwenvereniging kienen 

op het Pleincollege.
aanvang: 20.00 uur. 

ook niet leden 
zijn van harte welkom.

Wandeltocht: 
so you think you 
can walk!
Bent u aan het trainen voor de 
4-daagse van Nijmegen, de Kenne-
dymars of vindt u het fijn om lekker 
te wandelen. 
Op 14 april 2012 organiseert scouting 
Panta Rhei een uitgezette wandeltocht 
in de omgeving van Nuenen. Deze 
wandeltocht gaat over verharde en on-
verharde paden, door bossen en tussen 
de weilanden door. Er wordt gezorgd 
voor een goed uitgeschreven route op 
papier en voor een koffie / thee / soep-
post (15 en 30 km). De wandeltocht 
kent 3 verschillende afstanden: 7,5 km, 
15 km en 30 km. Alle afstanden ver-
trekken vanaf scouting Panta Rhei 
(Pastoorsmast 12, bij de voetbalvelden 
van RKSV) vanaf 9.00. De kosten zijn   
€ 3,50. U kunt zich opgeven via carla-
vanvroenhoven@hotmail.com.



Beekstraat 2   Nuenen   T 040 - 2912725
Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17:00

Pezzaz
r e s t a u r a n t

Adv40_PEZZAZ_Rond de Linde_week13.indd   1 23-03-2012   09:46:27

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

1ste eigenaar  ....................................................... April 2008

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!!

bi j Jan Linders in Nuenen
Proef Pasen

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Kom proeven tijdens de Paasproeverij!

Jan Linders Nuenen

Vincent van Goghstraat 37

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

Veranda daken

D.L.C. Zonwering voor uw Rolluiken -  
Buitenzonweringen  en  Horsystemen

Bij	  aankoop	  van	  een	  
verandadak	  type	  
Ramona	  	  

	  	  	  

GRATIS	  
spotverlich3ng	  

      Veranda daken

Terrasverwarming	  
van	  €	  179,-‐	  nu	  

€	  125,-‐	  
1200	  wa?	  ip65	  


	RdL wk13 2012
	VP 13
	Gemeente wk13
	Adv kersvers 13
	Adv Vogels FC
	Tekst un hommage vinvent13
	Adv Jan Linders 1-1 FC
	Tekst korte cursussen13
	Tekst vacature bank 13
	Tekst wat ligt er in de vijver13
	Adv Zuidzorg STEUN
	Tekst kerk 13
	Adv Rabobank FC
	Tekst Afscheid 13
	Adv Archipel FC
	Tekst doe mee13
	Lindeblaadjes 13 FC
	Tekst sport 13
	Adv Jan Linders 1-4 AP FC


