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Vindt u nieuwe gordijnen
te duur?

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

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

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Laatste 
brandweer 
oefening voor 
Rinie Jansen

Nieuwe jeugd 
burgemeester 
Nuenen 

Bijen 
kijken op 
2e paasdag
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Kijk op www.luxe-outlet.nl
voor betaalbare luxe producten   

bij jou om de hoek!

 

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

Gratis ‘n potplantje: 
  Myosotis

(vergeet-mij-niet)
Alléén op vrijdag 6 april 
ontvangt u bij besteding 

vanaf 5 euro
max. 1 plantje Myosotis   

Rond de Linde 
nu ook compleet

digitaal op 
www.ronddelinde.nl

Start project Nuenen (Brand)Veilig
Door Gerrit van Ginkel

Burgemeester Houben installeert de 
eerste brandmelder in een woning aan 
de Hugo Brouwershof.

Afgelopen maandagavond werd in de brandweerkazerne van Nuenen een 
convenant ondertekend tussen de Gemeente Nuenen, de Brandweer en 
Woningbouwvereniging Helpt elkander.
Het project gaat het veiligheidsbewust-
zijn van de inwoners belangrijk verho-
gen door hen bewust te maken van het 
verbeteren van de brandveiligheid in 
de eigen woning en het hebben van een 
vluchtplan. Door het plaatsen van 
rookmelders wordt een brand eerder 
ontdekt in een woning en die tijdwinst 
kan cruciaal zijn bij het voorkomen van 
ernstige schade of nog erger het voor-
komen van slachtoffers.

Thijs Verheul gaf als Brandweercom-
mandant van Nuenen, Geldrop Mierlo 
en Son en Breugel aan dat er nog steeds 
dodelijke slachtoffers in Nederland te 
betreuren zijn door brand. Vorig jaar 
zelfs 80. Wettelijk moet er binnen een 
half uur inzet zijn. De tijd dat men hier 
kan beginnen met blussen bij een wo-
ning bedraagt afhankelijk van de af te 
leggen afstand ongeveer 15 minuten. 
Daarin is niet veel meer tijdwinst te be-
halen De tijd dat de brand in de woning 
ontdekt wordt is dus heel erg belang-
rijk, vertelde hij. Iedere seconde telt 
dan.

Henri Smits van Woningbouwvereni-
ging Helpt Elkander vertelde dat 15% 
van hun woningbestand bestaat uit 
sociale huurwoningen. Die zullen bin-
nen 3 jaar voorzien worden van rook-
melders van Nuenens fabrikaat 
waarvan de accu een levensduur heeft 
van 10 jaar.

Met hulp van vrijwilligers van de 
werkgroepen Leefbaarheid van de 
Wijk- en Dorpsraden en de Dorps-
werkplaats zullen de rookmelders ge-
plaatst worden met begeleiding van de 
brandweer. Men gaat beginnen bij de 
woningen die het verst verwijderd zijn 
van Nuenen-centrum omdat de aan-

rijtijd voor de Brandweer daar het 
langst is.
Voordat de rookmelders geplaatst wor-
den zal er in de betreffende woning een 
brand veiligheidscheck plaats vinden. 
Op de Nuenense scholen zullen pak-
ketten met lesmateriaal verspreid wor-
den om de jeugd  te begeleiden in een 
brandveilige omgeving.
Burgemeester Maarten Houben 
plaatste na ondertekening van het 
convenant met de andere onderteke-
naars de eerste rookmelder in een wo-
ning aan de Hugo Brouwershof.

Vlnr Thijs Verheul (Brandweercommandant), Henri Smits (directeur Helpt Elk-
ander) en Maarten Houben (burgemeester) ondertekenen het convenant.

Nieuwe afslag A270 
Neervoortse Dreef
Door Elwien Bibbe

Ballonnen, een agent op stelten, dat duidde op een klein feestje bij de ope-
ning van de nieuwe afslag van de Helmondweg (A270) bij de Neervoortse 
Dreef op woensdag 28 maart. Aanwezig waren gedeputeerde van Heugten, 
de burgemeester van Helmond dhr. Jacobs en de Helmondse wethouders 
Stienen en Tielemans. En de Nuenense wethouders Pero en Jansen. Met een 
gezamenlijke druk op een grote rode knop werden de stoplichten in wer-
king gesteld en kon het verkeer gebruik maken van deze nieuwe weg rich-
ting Brandevoort.

V.l.nr. De wethouders Stienen, Pero, Tielemans, Jansen, gedeputeerde Van Heug-
ten en burgemeester Jacbs van Helmond. 

In de toekomst moet ook Landgoed 
Gulbergen met daarin Dierenrijk via 
deze afslag ontsloten worden. Op dit 
moment zijn slechts de afslag en een 
klein stukje asfalt een feit. Maar de 
stoplichten die het verkeer naar de 
nieuwe weg zullen dirigeren doen het 
al. Toch zal een verdere aanleg van de 
weg tot zeker nog 2014 op zich laten 
wachten. 
Volgens wethouder Pero moeten we 
dit zien als een investering in de toe-
komst. Het 325 ha grote landgoed op 
het grondgebied van Nuenen en 
Geldrop-Mierlo ontwikkelt zich meer 
en meer naar een gebied voor inten-
sieve recreatie. Zo staat er een verdere 
uitbreiding van Dierenrijk met het 
Oerlese papagaaiencentrum in de 
planning, de aanleg van een bunga-
lowpark en een evenemententerrein 
met parkeerplaatsen. Ook in het aan 
te leggen toeristische gebied Vaarle 
worden veel bezoekers verwacht. Op 
de site van Landgoed Gulbergen 
wordt gesproken over een toekomstig 

aantal bezoekers van 1 tot 1,5 miljoen 
per jaar.

Wethouder Pero is zeer enthousiast 
over de plannen met dit gebied. Maar 
de raad van Geldrop-Mierlo en Nue-
nen moeten nog geïnformeerd wor-
den over het nog verder uit te werken 
bestemmingsplan en de verdeling van 
de kosten en als er dan geen bezwaren 
komen, kan er op zijn vroegst in 2014 
gewerkt worden aan de verdere aanleg 
van de weg.
Op de korte termijn zullen dus voorlo-
pig alleen de bewoners van Brande-
voort profiteren van deze nieuwe 
afslag. De grond waarop de afrit nu 
ligt, was van oorsprong Nuenens, 
maar door het toepassen van een 
grenscorrectie ligt die nu sinds 1 janu-
ari op Helmonds grondgebied. De to-
tale kosten voor de afslag en de nieuwe 
weg naar Brandevoort bedroegen 
ruim 4,5 miljoen Euro. Daarvan be-
taalde Nuenen ruim een half miljoen 
en Helmond 4 miljoen. 

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Paas-Art Nuenen 
2012 ‘Eenheid in 
verscheidenheid’ 
Ruim 30 schilders exposeren samen 
meer dan 300 schilderijen. In deze 
expositie is de verbindende factor: 
de schilders zelf. Ruim drie jaar 
werken en inspireren ze elkaar  in 
een gezamenlijk atelier met regel-
maat organiseren ze groeps-thema-
exposities zoals ‘Japan’ en ‘Duur-
zaamheid’ en deze keer de 3e editie 
van Paas-Art Nuenen.

De diversiteit in schilderstijlen is 
groot. Het loopt uiteen van zeer figu-
ratief tot rauw abstract. Dat geldt ook 
voor de formaten die zowel minia-
tuurvormen hebben tot manshooge 
zijn. De opzet van Paas-Art is een 
laagdrempelig kunstevenement voor 
iedereen gratis toegankelijk in de pro-
fessionele fotostudio van John Geven. 
Bezoekers kunnen tevens de kookstu-
dio bezoeken en genieten van een 
hapje en een drankje.
De schilders werken nauw samen met 
Van Gogh Village Nuenen en Vincen-
tre. Het Vincentre, Berg 29 te Nuenen, 
is tijdens Pasen ook beide dagen ge-
opend met specifiek de nieuwe expo-
sitie ‘Van aardappel tot app’.
Lokatie Paas-art: John Geven Studio’s, 
Spegelt 45-47 in Nuenen. Openings-
tijden 1e en 2e paasdag van 11-17 uur. 
De toegang is gratis! Meer informatie 
zie: www.ateliernuenen.nl en www.
vangoghvillagenuenen.nl en www.joh-
ngevenstudios.nl
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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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Deze aanvragen liggen ter inzage bij de balie Wonen en Openbare 
ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Tegen de aanvragen kan 
geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas nadat de omge-
vingsvergunning is verleend.

VERLENGEN BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING MET ZES WEKEN

Soort Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  Nummer    

Regulier N-HZ-2011-0191 Berg 63 Verbouwen woonhuis  

AANHOUDEN BESLISSING OP AANVRAAG 
BOUWVERGUNNING

Soort Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  Nummer 
   
Regulier  N-HZ-2012-0027 De Smidse 3 Plaatsen twee buitenunits op dak 

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

29/03/ N-HZ-2012- Berg 17D Bouwen Oprichten dakterras 30/03/ 
2012 0024    2012  

29/03/ N-HZ-2012- Berg 17A Bouwen Oprichten dakterras 30/03/ 
2012 0023    2012  

29-03- N-HZ-2012- Populierenhof 3 Bouwen Uitbreiden woning 30/03/ 
2012 2032    2012  

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	 Stepestafette	 Commissie	 2012	 ESV	 Demos	 is	 medewerking	

verleend voor de doorkomst van de stepestafette op zaterdag 12 
mei 2012 over de Stadse Kanaaldijk (verzenddatum 28 maart 2012);

•	 aan	Hengelsportvereniging	’t	Pluimke	zijn	toestemming	en	vergun-
ning verleend voor het organiseren van jeugdviswedstrijden op de 
gemeentelijke waterpartij bij het gemeentehuis aan de Jhr. Hugo 
van Berckellaan  op 21 mei 2012, 11 en 24 juni 2012 en 1 juli 2012 
(verzenddatum 28 maart 2012);

•	 aan	Stichting	Triotters	Evenementen	is	een	evenementenvergun-
ning verleend voor het organiseren van de jaarlijkse zwemloop op 
zaterdag 7 april 2012 in het centrum van Nuenen (verzenddatum 
30 maart 2012);

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

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

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

Nuenen, 5 april 2012

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

•
•

•

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

Openbaar vervoer
De bus rijdt deze dag niet door het centrum van Gerwen. Voor meer 
informatie over de busdienst zie: www.Hermes.nl

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft maandag 9 april (Tweede Paasdag) 
aangewezen als koopzondag voor de bedrijven uit gebied III. Dit wil 
zeggen de volgende ondernemingen:
•	 Goossens	wonen	&	slapen,
•	 Collse	Hoek,	Gerwenseweg	41,
•	 Ri-Jo	B.V.,	De	Huufkes	19,	
•	 Saniplein	B.V.,	De	Huufkes	19A,	
•	 Stein	Keuken,	Spegelt	19
•	 Autobedrijf	Tonnie	van	der	Heijden,	Gerwenseweg	24
Alle bedrijven uit gebied III mogen op deze dag geopend zijn.

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 
kinderbijschrijvingen 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 Konink-
rijksrelaties gekregen. Heeft u een brief ontvangen, lees deze dan goed.

In de brieven staat of uw (nu nog) bijgeschreven kind voor 1 septem-
ber 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 
identiteitskaart voor uw bijgeschreven kind aanvragen. 

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

Meer informatie over het vervallen van de geldigheid van de kinder-
bijschrijving 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

Extra openstellingstijden voor aanvraag reisdocument
Omdat we tot 1 mei a.s. extra drukte verwachten voor de aanvraag van 
reisdocumenten voor kinderen, is het gemeentehuis extra geopend op 
de donderdagen 12, 19 en 26 april van 15.00 uur tot 17.30 uur. Tijdens 
deze extra openstellingstijden kunt u uitsluitend terecht voor het aan-
vragen van reisdocumenten en niet voor andere producten of diensten. 

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 27/02/2012 N-HZ-2012-0052 De Stockbempt 28 Plaatsen serre  

Regulier 27/03/2012 N-HZ-2012-0054 Beatrixstraat 11 Plaatsen tuinkamer 
 
Regulier 28/03/2012 N-HZ-2012-0055 Ruiterweg 11 Uitbreiden woning en  
    plaatsen garage  

Regulier 29/03/2012 N-HZ-2012-0056 Vincent van Veranderen en   
   Goghstraat 76 uitbreiden kantoorpand 

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.

KLEDINGINZAMELING HUMANA
In week 15 (9 t/m 15 april) zal Stichting Humana huis aan huis kleding 
en textiel inzamelen. Vanaf week 14 worden daarvoor speciale zakken 
geleverd.

VERKEER
•	 Herinrichting	wegen	Eeneind
Maandag 2 april is gestart met de herinrichting van de diverse wegen 
in Eeneind. De oude kern van Eeneind wordt voorzien van nieuwe ri-
olering, bestrating, groen en openbare verlichting.
De werkzaamheden gaan in totaal ruim 8 maanden duren. Gedu-
rende deze periode van 5 fasen is de kern Eeneind beperkt bereikbaar.
Gestart wordt met de herinrichting van de 1e fase in De Spijkert en 
Hoge Mikkert en vervolgens de 2e fase, het gedeelte Eeneind vanaf 
Geldropsedijk tot Eeuwdriessenstraat.

De	genoemde	wegen	zijn	dan	alleen	bereikbaar	via	Collseweg	–	Eeneind	
–	Parallelweg.

Als u vragen heeft over deze werken, kunt u contact opnemen met de 
balie Wonen en Openbare ruimte via telefoonnummer (040) 263 16 99.

•	 Verkeersmaatregelen	Zwemloop
Op zaterdag 7 april vindt de zwemloop plaats, voor dit evenement 
worden de volgende straten afgesloten:

•	 Vanaf	 13:00	 uur:	 Sportlaan	 en	 een	gedeelte	 van	de	 daar		
 gelegen parkeerplaatsen,
•	 Vanaf	17:00	uur:	Kerkstraat,	Vincent	van	Goghstraat	(één
 zijde), Lindenhof, Lindenlaan en Sztremkespad. 

•	 Verkeersmaatregelen	bij	wielerronde	van	Gerwen	9	april	2012	
 (2e paasdag)
Op maandag 9 april 2012 vindt in het centrum van Gerwen de jaar-
lijkse wielerronde plaats. De wedstrijden starten om 08.30 uur en 
eindigen uiterlijk om 18.30 uur.

De route van de wielerronde is: Heuvel, Laar, De Huikert, Rullen, Laar, 
Torenakker, Akkerstraat, Heuvel.

Het centrum van Gerwen is dan afgesloten voor alle verkeer. Dorps-
genoten die binnen het parcours wonen en deze dag met de auto weg 
willen, doen er goed aan de auto vóór 08.00 uur buiten het parcours 
te parkeren.

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

Laatste brandweeroefening 
voor Rinie Jansen
Vorige week dinsdagavond, op zijn 55e verjaardag, heeft Rinie Jansen, na 
ruim 30 jaar als vrijwilliger bij de Brandweer Nuenen te hebben gediend, 
zijn laatste brandweeroefening meegemaakt. Traditiegetrouw wordt er bij 
zo’n laatste avond een speciale oefening bedacht. 
Rinie kon dus verwachten dat dat voor 
hem nu ook het geval zou zijn, maar 
toen er een melding kwam en hij in de 
tweede brandweerwagen zat en het ge-
bruikelijke onderlinge contact per mo-
bilofoon met de eerste wagen volgde, 
leek het  voor hem toch heel even alsof 
het om een ‘echte’ brandmelding ging.  
Er zou een illegale houseparty met 

rookvorming plaatsvinden bij garage 
Janssen in Gerwen. Op weg daar naar 
toe bleek het echter om garage Jansen 
op het Boord in Nuenen te gaan. Bij het 
taxibedrijf van zijn broer dus. Daar 
aangekomen lagen er buiten voor de 
garage partygangers op de grond, be-
dwelmd door het lachgas wat binnen 
gebruikt zou zijn. De collega’s van de 

brandweer bleven met de armen ge-
kruist en een lach op het gezicht buiten 
wachten en Rinie moest in zijn eentje 
in de donkere hal nog een aantal slacht-
offers gaan zoeken en redden. In één 
ruimte vond hij vier slachtoffers, die 
door het lachgas aan het lachen waren 
geraakt. Maar zoals Rinie mij duidelijk 
maakt, moet je van lachgas niet lachen 
maar raak je alleen maar bedwelmd. In 
een klein hokje achter in de hal vond 
hij nog eens vier slachtoffers en ook zij 
werden door Rinie gered. De slachtof-
ferrollen werden gespeeld door familie 
en vrienden van Rinie. Na afloop wer-
den zij en de collegabrandweermannen 
bij Rinie thuis uitgenodigd voor een 
borrel, waarmee hij zijn carrière bij de 
brandweer afsloot. 



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311
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PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408Parkstraat 12A - Nuenen - Tel. 2831393/2840347

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 6 eN 7 april: 
Haricots Verts, 250 gram ...............1,95
Bieslook, per pot ..............................0,89
Tuinkers, per bakje ...........................0,79
Baby leaf, per zakje ..........................1,49
avocado, per stuk .............................0,99
cherrytomaatjes, per bakje ...........0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DiNSDaG 10 april:

Witlof, België, hele kilo ...................1,49
WOeNSDaG 11 april:

chinese wokgroenten, 1/2 kilo .....1,49
DONDerDaG 12 april:

Gekookte bietjes, 1/2 kilo ..............0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

GeHele Week VaN 6 T/m 12 april:
knoflook solo, per mandje ..............1,99
Nm.oogst nicola, hele kilo ..............0,89
elstar appel, hele kilo ......................0,99
ei salade, 250 gram ..........................1,59
perssinaasappels, 12 stuks ...........1,99

Wij wensen u een 
zalig Pasen toe!!!

3 Paashaasjes
voor .........................................................5,95
Italiaanse Biefstukrol 
100 gram ....................................................1,95 
100 gram Achterham en
100 gram Filet Americain .......3,95
Kalfsspiezen
100 gram ...................................................2,95
Varkenshaas Hoison
100 gram ...................................................2,10
Varkenshaas in ‘t Groen
100 gram ...................................................2,10
Asperge Ovenschotel
100 gram ...................................................0,85

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

Special

kOOpJe

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen

Brood van de maand: April

Meergranen Clean label
Meergranen brood e-nummer vrij.

Dus boordevol gezonde granen en zaden.

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

Sheridan’s
Koffielikeur met room

50cl … €11,50
The Famous Grouse

Schotse whisky
70cl … €14,95
Amarula Cream

Zuid-Afrikaanse likeur
70cl … €13,50

Gorter
Jonge jenever

100cl … €9,95
Voor bij de paasbrunch:

Cornaro Glera  
prosecco frizzante

75cl … €5,25
Acties geldig tot en met 26 april

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

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!

2e Paasdag
geopend 

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor stucadoorwerk,

afbouw en onderhoud.
Johan Frisostraat 8, Nuenen

Tel. 06 - 21 89 56 72

JOS MARTENS & ZN. B.V.
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES

Ginderdoor 55, Mariahout, t:0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

2DE PAASDAG OPEN
WAT!

heeft u onze folder gemist?

kom, kijk en test 

het nieuwe assortiment 
van Stihl & Viking 

bij uw vakhandelaar.

Folder Stihl 82 mm Rond de Linde.indd   1 3/8/2012   3:10:54 PM

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

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

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

Nieuw in de collectie;

Exclusive 

Design, 

perfect 

fit. 

Great 

   value...

Dame de Paris
collection

by
U N D R E S S E D

       



Paashaas vermist

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Parmaham
100 gram voor ......................................................................................................348

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

Vitello Tonato
100 gram ......................................................................................................................329

Lamsfilet
Met pesto en mozzarella “Special”, 100 gram ...345

Wij wensen u fijne paasdagen

150 gr. Filet American halen 
100 gr. betalen

DEZE WEEK:
 KEURSLAGER KOOPJE

Paashaasje
3 voor .............................................................................................................................................................395

Onbezorgd.
Daar zorgen wij graag voor.

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

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

C
C

12
04

05

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

Thuis in uw regio makelaars

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

Onze kantoren zijn op zaterdag tot 16.00 uur bereikbaar

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

Wij zoeken een

SECRETARIEEL MEDEWERK(ST)ER 

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

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

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

Je kunt je sollicitatiebrief sturen vóór 

13 april 2012 naar 

Van Santvoort Makelaars

t.a.v. Monique van Mierlo

Kromme Steenweg 4

5707 CC Helmond 

of via e-mail: 

monique@helmond.vansantvoort.nl.

Wij bestaan dit jaar 20 jaar!!! 
Wat wij graag vieren met u.

Gedurende 20 weken serveren wij een 

3-gangen menu voor € 20,-
Het enige wat u hoeft te doen is het te vermelden bij het maken 

van de reservering zodat wij u niet teleur hoeven te stellen. 

Als u nu een Jubileum Dinerbon koopt bieden wij de gasten 
bij gebruik van de bon een glaasje prosecco aan.

Restaurant ROXIS, Parkstraat 2, 5671 GG Nuenen 
www.roxis.nl • Tel. 040 - 283 77 63

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

van Lieshout Interieur

Opwettenseweg 76

5672 AJ Nuenen

Tel.: 040-283 22 41

Openingstijden:

Maandag: gesloten

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

Vrijdag: 10.00-20.00 uur

Zaterdag: 10.00-16.00 uur

www.vanlieshout-interieur.nl

 TAPIJTEN

 VLOERKLEDEN

 VINYL

 LINOLEUM

 PVC VLOEREN

 GORDIJNEN

 RAAMDECORATIES

 BINNENZONWERING

 SHUTTERS

 HORREN

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

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

WIJ vERhuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAG

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12

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

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

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

Verkeersschool

Sinds 1955

NIeUW
v.a. 16,5 jaar autorijles

Reserveer tijdig

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

040-2831486

Nette ervaren oppas-
moeder zoekt werk. 
Voor ± 2 hele dagen. Liefst 
kinderen 0-5 jaar. Tel.: 
040-2483449.

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.

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

 

     

NUENEN • 040 - 787 80 81 • 06 - 11 08 22 12
vrbouw@onsnet.nu • www.vrbouw-onderhoud.nl

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

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

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

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

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

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

VERSE
ASPERGES
START VERKOOP 

6 APRIL

1STE + 2dE PAASdAG
GEOPENd VAN

10.00 - 12.00 uuR.

Openingstijden:
Ma.- vr. van 13.00 - 17.00 uur

Za. van 10.00 - 17.00 uur
Zo. van 10.00 - 12.00 uur

Eddy van Gennip
Collse Hoefdijk 34, Nuenen

Tel. 040 - 283 90 01

BEDANkJE. Graag wil ik 
via deze weg iedereen die 
mij geholpen heeft na mijn 
ongeluk op de Smits van Oij-
enlaan heel hartelijk bedan-
ken. En dan bedoel ik alle 
mensen, brandweer, politie 
en ambulancepersoneel. Ik 
ben iedereen zeer dankbaar 
voor het snelle en adequate 
optreden. Erik van Deurzen.

MASSAGE bij rug- en 
schouderklachten, stress, 
vermoeidheid. Of gewoon 
omdat het lekker is en een 
weldaad voor lichaam 
en geest. José Noorman. 
Tel. 06-45393832.

tE huuR NuENEN. Ge-
meubileerde zit/slaapkamer. 
Internet, tv, koelkast. All-in  
€ 250,- p/m. 06-11491550.

Te koop: coNIfEREN. 
Diverse soorten en maten. 
Voor haag, tuin en terras. 
Tel. 06-51998311.

Prana Yoga 
Studio

Introductie cursus 
Mindfulness Yoga 

Start: 18 april, 
woensdag 21.00 uur, 

8 lessen
 Opgave en info: 

Corina van Dommelen

’t Hofke 59, Eindhoven. 
040-2840430 & 06-27055614
www.pranayogastudio.nl

More than Seven, de 
winkel met de koe; 
op DE hELE coLLEc-
tIE 50 % koRtING !!! 
(zie ook redactioneel 
stuk elders in dit blad) 
vrijdag 10.00-18.00 
zaterdag 10.00-17.00. 
Berg 52a, Nuenen.

More than Seven, de 
winkel met de koe; 
op DE hELE coLLEc-
tIE 50 % koRtING !!! 
(zie ook redactioneel 
stuk elders in dit blad) 
vrijdag 10.00-18.00 
zaterdag 10.00-17.00. 
Berg 52a, Nuenen.

Gezien in het Eindhovens 
Dagblad   zaterdag 31 maart. 
IN TWEE MAANDEN 15 KG 
AFSLANKEN !? Succes ver-
zekerd. PRODIMED proteïne 
dieet met professionele be-
geleiding. Verkrijgbaar bij IN-
STITUUT ZILVERSCHOON, 
Berg 48a, Nuenen, telefoon 
040-2300025. www.instituut-
zilverschoon.nl

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

AIRCO
VOORSJAARS-
CONTROLE

€ 25,=
0499-460044
Ekkersrijt 2023 SON
AIC Léan Mesman

AUTO
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De “Kei” voor Corrie Kleyn-Molekamp
Op 22 maart jl. is tijdens de algemene ledenvergadering van Bridgeclub 
Overdwars, de “Kei” uitgereikt aan Corrie Kleyn Molekamp- van Beers. Zij 
heeft deze ontvangen uit handen van de voorzitter van het district Zuidoost 
Brabant, de heer Hans Dubach.

Corrie Kleyn Molekamp heeft de “Kei” 
in ontvangst genomen voor haar ver-
diensten bij de bridgeclub Overdwars. 

Zij heeft deze “Kei”ontvangen omdat 
zij al 27 jaar de afmeldtelefoon en de 
inschrijvingen verzorgt. Ook koppelt 
zij spelers die alleen zijn, waardoor zij 
thuis al de koppelaarster wordt ge-
noemd. Iedere donderdagavond is zij 
ruim een uur vantevoren aanwezig om 
de tafels speelklaar te maken en de zit-
tingen op te zetten. Is ze ziek of die 
avond niet aanwezig om zelf te spelen 
komt ze toch om even te helpen. 
Sinds 2007 verzorgt zij ook de leden-
administratie en is sindsdien ook be-
stuurslid geworden. Het bestuur van 
de bridgeclub vindt haar dan ook een 
“Kei”.

Nachtelijke voettocht naar Den Bosch 
In de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 mei wordt de jaarlijkse wandeling naar 
Den Bosch georganiseerd. Deze  nachtelijke voettocht, begint voor een aantal 
mensen een ware traditie te worden. De gesprekken onderweg, het gevoel van 
verbondenheid maar zeker ook de individuele beleving maken deze tocht zo 
karakteristiek. Of dit nu eenmalig of, zoals voor een aantal, een jaarlijks 
terugkerend evenement is; iedereen heeft daar een speciale herinnering aan. 
Het vertrek is op zaterdagavond 5 mei 
a.s. om 22.30 uur vanaf het kerkplein 
aan het Park in Nuenen. Tijdens de 
tocht wordt er op twee plaatsen ge-
stopt voor wat rust, voor het verster-
ken van de inwendige mens middels 

Komt de paashaas 
naar de Ierse sessie
Als je altijd op de tweede zondag 
van de maand een Ierse Sessie orga-
niseert valt dat wel eens samen met 
een bijzondere dag. Dit jaar is dat 
Pasen. Even heeft de Dorpsboerde-
rij gedacht de sessie van april op een 
ander moment te houden, maar 
horizontaal programmeren hoort 
bij de organisatie, dus toch aan-
staande zondag.
Het paasontbijt is al ruimschoots ach-
ter de rug als de muzikanten tussen één 
en half twee zich verzamelen rondom 
de sessietafels in de huiskamer van de 
dorpsboerderij. En iedere keer valt het 
weer op hoeveel muzikanten uit alle 
windstreken naar Nuenen komen. Dit 
terwijl er ook elders sessies zijn. In 
Veghel, Hilvarenbeek en ’s Heerenberg 
zijn maandelijkse  sessies, maar nooit 
op de tweede zondag. Veel muzikan-
ten, die elders ook muziek maken, roe-
men de gezelligheid in Nuenen. Dus 
muzikanten en toeschouwers: aan-
staande zondag is het weer zo ver.  Dus 
zondag 8 april, start de sessie tussen 
één en half twee. En voordat het vijf 
uur is zijn er heel wat snelle, minder 
snelle en langzame tunes voorbij geko-
men. Hopelijk hebben de gasten dan 
ook flink kunnen zingen. Tot zondag in 
de Dorpsboerderij Weverkeshof aan de 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 5 in 
Nuenen! Voor meer informatie: www.
weverkeshof.nl/

Maxpoint met Gouwe Ouwe in 
“Ons Dorp”
Op zaterdag 14 april gaat café Ons Dorp terug in de tijd naar de jaren van 
rock ’n roll en gitaarbriljantjes. De 4-mans formatie “MAXPOINT” geeft 
deze avond een optreden waarbij stilstaan moeilijk zal zijn.

De band MAXPOINT bestaat uit 
Frans van Kasteren, René Peeters, Pe-
ter Michiels en Hans Stamps. Deze ge-
deeltelijke Nuenense band is pas sinds 
2011 bij elkaar maar nemen samen 
een ruime ervaring mee waar menig 
mens jaloers op zal zijn. Met voorna-
melijk muziek uit de 50-, 60-, 70- en 
80-er jaren weten zij het publiek op 
geweldige wijze te bespelen en maken 
ze van elk optreden een waar feest.

Hun repertoire bevat onder andere; 
Elvis, Cliff, Roy Orbison, Beatles, Sto-
nes en Creedence Clearwater Revival. 

VOF De Kunst 
presenteert nieuw 
kinderboek met 
CD in Dierenrijk 
Op zondag 15 april om 13.00 uur 
overhandigt Nol Havens van VOF 
De Kunst in Dierenrijk het allereer-
ste exemplaar van Alle eendjes 
zwemmen in het water aan berber-
aap Pico, de mascotte van Kinder-
dierentuin Dierenrijk. Aansluitend 
vindt een optreden van VOF De 
Kunst plaats. 

Van ‘Poesje mauw’ tot ‘Er zaten zeven 
kikkertjes’ en van ‘Papegaai’ tot ‘IJs-
beertjes’: vijftien dierenliedjes zijn 
door VOF De Kunst, in samenwerking 
met kinderboekenillustrator Jan Jutte, 
gebundeld tot dit vrolijke kinderboek. 
Bezoekers van Dierenrijk hebben die 
dag de mogelijkheid om het boek te 
kopen en te laten signeren door de 
bandleden van VOF De Kunst en illus-
trator Jan Jutte. VOF De Kunst bestaat 
sinds 1983 en is onder andere bekend 
van de hits ‘Suzanne’ en ‘Eén kopje 
koffie’. Na een muzikaal eerbetoon aan 
Annie M.G. Schmidt volgden vele kin-
der cd’s, optredens in Sesamstraat en 
kindervoorstellingen. VOF De Kunst 
is al jaren onverminderd populair bij 
jong en oud. Dierenrijk is op zondag 
15 april geopend van 10.00 tot 17.00 
uur. www.dierenrijk.nl

Leon scoort goed in Nuenen 
Afgelopen week heeft Leon van der Zanden in Het Klooster zijn voorstel-
ling “vruchtvlees” neergezet. Als hij het publiek bij zijn show betrekt, is hij 
op zijn best. Een gulle lach bij het publiek wordt snel veroorzaakt door zijn 
grappen, zijn energieke mimiek en lichaamstaal.  

“Wat is het toch fijn in Nuenen, lekker 
rustig, alle restaurants zijn gesloten en 
als middelpunt van het dorp prijkt er 
een roze ballon in een lege vijver”. Met 
die openingszin is het ijs meteen ge-
broken.
Het decor voor deze voorstelling be-
staat uit de keuken van Leon waar hij 
aan tafel wat fruit snijdt. Tijdens het 
snijwerk praat hij over zijn vrijgezel-
lenbestaan, seks, zijn roots, zijn held 
Michael Jackson, de PVV en vrouwen-
porno (porna). Over zijn ex-vriendin 
die acrobate is, wat zo z’n voordelen 
had maar met als nadeel dat ze sneller 
op de kast zat.... 

Tolk gebarentaal
Wat een extra dimensie geeft aan de 
show, is de aanwezigheid van de tolk 
gebarentaal Arthur Massoeurs. Mid-
dels het project “Heal the world” wor-
den ook doven en slechthorenden de 
mogelijkheid geboden om te genieten 
van theatervoorstellingen. De onder-

linge samenwerking tussen Leon en 
Arthur zorgt voor de nodige hilariteit.

Yvette en de toiletdame
Leon heeft zin in zijn show. Hij zit 
geen moment stil, brengt tussen de 
grappen door wat muziek ten gehore, 
doet soepeltjes de moonwalk en geeft 

Nieuwe Jeugd-
burgemeester 
Nuenen ca.: 
Judi Groote
Het Oranje Comité Nuenen heeft re-
cent de vacature uitgeschreven voor 
Jeugd burgemeester 2012-2013. Voor 
deze functie kon iedere jeugdige inwo-
ner van Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten uit groep 7 en 8 solliciteren. Na de 
sollicitatiegesprekken op het gemeen-
tehuis is de keuze uiteindelijk gevallen 
op Judi Groote uit Nederwetten. Zij zal 
het komende jaar samen met haar wet-
houder Lieke Migchels aanwezig zijn 
bij activiteiten van de Stichting Oranje 
Comité Nuenen ca. zoals de lintjesre-
gen en de bevrijdingsherdenking. Haar 
eerste activiteit is het openen van het 
speelseizoen bij speeltuin De Kievit, 
waar ook de overdacht plaatsvindt van 
de huidige Jeugdburgemeester Floor 
Gehrels naar Judi Groote. De Jeugdbur-
gemeester is bereikbaar via jeugdbur-
gemeester@oranjecomite-    nuenen.nl. 
Voor vragen kunt u zich wenden tot het 
secretariaat@oranjecomite-nuenen.nl. 

Judi Groote (links) de nieuwe Jeugd-
burgemeester met haar wethouder 
Lieke Migchels (rechts).

een aantal mensen een vruchtensapje. 
De mensen die een drankje krijgen, 
zijn ook de mensen die in de show 
aangesproken worden. Eén van de 
personen die door hem “ondervraagd” 
wordt, is de 13-jarige Yvette. Ze krijgt 
vragen gesteld waardoor in de zaal de 
“oooh’s” en “aaaah’s“ te horen zijn 
maar zij is wel degene die met een 
knuffel en poster naar huis gaat. 
Ook de dame die na 15 minuten al 
naar het toilet moest, krijgt op keurige 
wijze te horen dat ze haar timing iets 
beter onder de knie moet krijgen. Op 
die momenten is Leon op zijn best. Hij 
kan geweldig improviseren, is adrem, 
snel van geest, energiek en enthousi-
ast. Zijn interactie met het publiek 
maakt dat de toeschouwer het gevoel 
krijgt daadwerkelijk bij hem aan de 
keukentafel te zitten. Hij maakt het de 
gasten gemakkelijk om op een relaxte 
manier van de voorstelling te genie-
ten.

Meet and greet
Na de show hebben we een korte 
“meet and greet” met Leon en Arthur 
in de kleedkamer. Ook hier is de pret-
tige samenwerking tussen hen goed te 
voelen. Ze vullen elkaar aan en hebben 
lol om elkaars antwoorden. Een derge-
lijke samenwerking voelde Leon die 
avond ook met het publiek: “Het liep 
lekker vanavond, de mensen reageer-
den vlotjes en voelden mij goed aan. 
Het was een lekkere wisselwerking.” 
Op de vraag wanneer Leon in Nuenen 
komt wonen, antwoordt hij “Op mijn 
65e !!!”. Tot die tijd zullen de Nuenena-
ren naar zijn shows moeten gaan om 
van zijn humor en energie te kunnen 
genieten. Voor het publiek van deze 
avond zal dat geen probleem zijn.

Yvette ontvangt een poster en een knuf-
fel van Leon van der Zanden als dank 
voor haar spontane bijdrage aan de 
show “Vruchtvlees”.

koffie en thee, terwijl er ook gelegen-
heid wordt geboden voor een moment 
van bezinning.  De wandeling eindigt 
de volgende morgen om ca. 06.30 uur 
op de Parade bij de St. Jan waar we, in-
dien mogelijk, gezamenlijk om 7.00 
uur de Eucharistieviering bijwonen.
Er wordt gelopen in een rustig tempo. 
Het is echter een wandeling van onge-
veer 34 km, dus enige conditie en 
wandelervaring is voor eenieder wel 
wenselijk. Aan de deelnemers wordt 
vriendelijk verzocht zelf vervoer van 
Den Bosch terug naar Nuenen te rege-
len. Als u, om wat voor een reden dan 
ook, geïnteresseerd bent in deze spiri-
tuele voettocht, kunt u zich vóór 21 
april, bij voorkeur per e-mail aanmel-
den: m.habraken02@onsnet.nu. Voor 
meer informatie: Martien Habraken 
telefoon 2834654; Toon Coolen tele-
foon 2836113.

De band Maxpoint bestaat uit Frans 
van Kasteren, René Peeters, Peter Mi-
chiels en Hans Stamps.

Verstuurd vanaf mijn iPad
Door Elwien Bibbe

Stil asfalt
Ik las vorige week woensdag nog even het laatste nieuws via de App van het 
ED en toen bleek er die middag een feestje bij de Helmondweg te zijn. Een 
nieuwe afslag. Dus ff googelen, iPad mee en op de fiets, het is mooi lente-
weer.  Ik rijd meestal via Stip naar Helmond, maar via de Mierlosedijk en het 
zandpad ben ik er zo. Het is maar even voorbij parkeerplaats Vaarle. 

Het zandpad eindigt haaks op een stuk 
asfalt. En dat blijkt ook nog eens het 
begin van de nieuwe ontsluitingsweg 
van Landgoed Gulbergen te zijn. Ik 
ben er vrij vroeg. Dus zie ik de burge-
meester van Helmond en een aantal 
wethouders arriveren in een elektri-
sche auto.
Later vraag ik aan mijn man. Zullen 
we ook een elektrische auto nemen. 
Waarop hij mij dwaas aankijkt en zegt: 
daarmee rijd je niet eens op en neer 

naar Amsterdam. Nou ja, ik was ener-
gieneutraal en klimaatneutraal op de 
fiets en straks ga ik ook CO2 neutraal 
naar Turkije. Dat doe je door iets meer 
te betalen.

De weg is nog lang niet klaar. De weg 
is een begin. En kostte een half mil-
joen. Maar het stoplicht werkt en 
springt vrolijk van groen op rood! Ik 
ga terug zoals ik gekomen ben. Over 
stil asfalt. En zand.

Gemeente Nuenen maakt begin met ontsluitingsweg naar Landgoed Gulbergen.

Heerlijk en lekker in het gehoor lig-
gende nostalgische nummers uit de 
“vorige eeuw” met een hoog herken-
baarheidsgehalte. Kortom muziek om 
naar te luisteren, mee te neuriën en 
waarbij het moeilijk zal zijn om stil te 
blijven staan. Dit mag en wil je dus 
niet missen!
Zaterdag 14 april, Café Ons Dorp, 
Parkstraat 1, Nuenen. Aanvang 21.30 
uur en de toegang is gratis.

Nu is het lente
bij ons kunt u 
genieten van 
veel nieuws! 

o.a. Anna Montana
 - Another Woman 

- Comma - Qui -            
Tramontana - Rosner 

- Milano -L'Argentina - 
Scarva Jeans

in luxe labels:
Giovane - Caroline Biss 

- Scarva Woman
  

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

www.firstclassmodestiphout.nl

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

www.firstclassmodestiphout.nl
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Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

VRIES-
VERS

Alle Aviko 
aardappel specialiteiten
alle varianten
400-750 gram
1.59-3.29
m.u.v. frites, 
rösti en schotels

Aarson kersen of 
slierasperges geschild
pot 580 ml
2.69/2.99

Struik ragout Culinair
champignon, 
kip, kalfs of rund
400 gram
1.29

Vismarine gerookte 
Noorse zalmfi let
100 gram
3.29
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Paasprijs!
Culinaire varkenshaas 
naturel of seizoen 
(Elzasser)
500 gram
8.30   

4
99

bij Jan Linders

Proef
Pasen

Kom 

lekker 

ontbijten

op zaterdag 

7 april tussen 

07.00 en 

10.00 uur

Acties zijn geldig 
 t/m maandag 9 april

2e paasdag zijn veel van 
onze supermarkten open! 
Kijk op www.janlinders.nl
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Nieuws met zaken
Jos Martens: De toekomst is de 
robotmaaier en het accugereedschap
Volgens Jos Martens zullen er deze zomer al, steeds meer robotmaaiers te 
zien zijn in Brabantse tuinen. Wij verkopen al verschillende jaren robot-
maaiers, je merkte aan het kopende publiek dat ze er in eerste instantie wat 
sceptisch tegenover stonden. Nu er wat jaren overheen zijn gegaan, zien de 
mensen de voordelen en het gemak ervan en besluiten ze eerder over te 
gaan tot de aankoop van zo’n robot. 
Samen met de klant bekijken wij de 
desbetreffende tuin en de complexiteit 
van het werkgebied. Voor iedere tuin 
is er wel een oplossing, er zijn ver-
schillende modellen met een verschil-
lende capaciteit zodat we samen tot de 
keuze van de juiste maaier kunnen ko-
men. De installatie ervan kunt u wel-
licht zelf doen, maar wij kunnen even-
tueel dit klusje ook voor u klaren. Wij 
verkopen de Husqvarna Automower 
omdat dit de onbetwiste leider is op 
gebied van automatisch gazonmaaien. 
Het is een machine zonder poespas 
die goed te repareren/onderhouden is, 
ook daar hebben wij deskundige mon-
teurs voor.
Zo bestaat een steeds groter deel van 
ons assortiment uit accugereedschap 
van Viking en Stihl, het grote voordeel 
hiervan is dat het mobiel, geruisloos 
en krachtig is. Zelfs een bladblazer, 
een motorzeis, motorzaag of gazon-
maaier zijn er op een accu, ze stoten 

geen emissies uit en hebben geen ka-
bel zodat ze een onbeperkte bewe-
gingsvrijheid hebben. Accumachines 
vallen op door hun lage gewicht en la-
ge trillingswaarde, heel praktisch. Het 
hart van de machine is de lithiumaccu. 
Deze heeft een hoogwaardig vermo-
gen en een professionele kwaliteit, ze 
hebben een lange levensduur en zijn 
duurzaam. Voor toepassingen van 
lange duur is het natuurlijk raadzaam 
om met twee accu’s te werken en die 
vervolgens te wisselen. 

Mocht u overwegen om een automo-
wer of accumachine aan te schaffen 
dan kunt u altijd bij ons binnen lopen. 
Eventueel 2de paasdag, dan zijn wij 
open, voor informatie of vrijblijvende 
offerte. Dan kan ik of een van onze 
medewerkers u van de benodigde in-
formatie voorzien om tot de juiste 
keuze te komen, voor jarenlang tuin-
plezier/gemak.

De Woondiscounter gaat door
Onlangs publiceerde de gemeente Son een bericht dat het voormalige Aldi-
pand aan de Bontstraat in Son binnenkort gesloopt gaat worden. De afgelo-
pen 2 jaar gaf deze eerdere supermarkt ruimte aan de showroom van De 
Woondiscounter. De eigenaressen van de zeer complete woonwinkel zijn 
nog steeds verontwaardigd over het bericht van de gemeente.

Het pand van de woondiscounter is zeker dit jaar nog open.

Eigenaressen Monique en Ellen geven 
aan dat hun huurcontract voorlopig 
nog niet afloopt en dat ze in ieder ge-
val tot het einde van dit jaar kunnen 
blijven zitten. “Het bericht suggereert 
dat binnenkort de slopershamer hier 
valt en daarom krijgen we  dagelijks 
vragen of we ermee stoppen.”, aldus 
Monique. “Niets is minder waar! We 
zijn wel al een tijdje op zoek naar een 
geschikt pand, want we gaan gewoon 
door met De Woondiscounter.” Deze 
week beginnen de dames met een 
showroomuitverkoop om plaats te 
maken voor de nieuwe collecties met 
eigentijds, comfortabele banken, ta-
fels, kasten en stoelen. Bovendien zijn 
ook de woonaccessoires, schilderijen 

en spiegels flink afgeprijsd. Werkelijk 
alle woonstijlen zijn er terug te vin-
den. Klassiek, modern, trendy en ei-
gentijds, het staat er allemaal. De 
Woondiscounter hanteert zeer scher-
pe prijsstellingen voor haar kwali-
teitsmeubelen. Bovendien zijn bijna 
alle meubels direct uit voorraad lever-
baar.
Op 2e paasdag is de Woondiscounter 
extra geopend. Wilt u op deze dag er 
even op uit voor nieuw meubilair of 
een woonaccessoire , dan mag een be-
zoek aan De Woondiscounter niet 
ontbreken. Ze zijn op deze dag ge-
opend van 12.00 uur tot 17.00 uur. De 
Woondiscounter, De Bontstraat 84, 
Son, www.dewoondiscounter.eu.                                   

Is een Brabantse gemeente in 2018 
Culturele Hoofdstad van Europa?
Een meerderheid van Provinciale Staten wil dat de provincie Noord-Bra-
bant deelneemt aan de Stichting Eindhoven/Brabant 2018. Een stichting 
die de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018 naar Brabant wil halen. 
De fracties van PVV, 50PLUS en Onafhankelijke Statenfractie Noord-Bra-
bant stemden tegen de deelname. 
De stichting gaat de gezamenlijke Bra-
bantStadpartners (provincie Noord-
Brabant en de gemeenten Eindhoven, 
Breda, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en 
Helmond) ondersteunen die, onder 
aanvoering van de gemeente Eindho-
ven, de titel ‘Culturele Hoofdstad van 
Europa 2018’ naar Brabant willen ha-
len. De uitvoeringsorganisatie dient 
volgens Europese regels artistiek-in-
houdelijk los van de overheid te kun-
nen opereren. De BrabantStadpart-
ners hebben daarom besloten een 
stichting op te richten. 

Norm salariëring
Op verzoek van een meerderheid van 
Provinciale Staten zullen Gedeputeer-
de Staten (GS) zich inspannen om met 
de partners (gemeenten Eindhoven, 
Breda, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en 
Helmond) overeenstemming te berei-

De Drietip bestaat 40 jaar
Veertig jaar geleden, in 1972, werd het zwembad in Nuenen door burge-
meester Smits van Ooijen geopend. Groot feest voor Nuenen want vanaf dat 
moment hoefde men niet meer naar Eindhoven. Een luxe voor de Nuenense 
bevolking. Een instructiebad van 12 x 8 meter en een wedstrijdbad van 25 x 
12,5 meter met daarboven een grote tribune. Alle klassen van de basisscho-
len kregen schoolzwemmen in het nieuwe Sportfondsenbad Nuenen. De 
zwemlessen zaten al meteen vol en na een paar maanden konden de eersten 
hun diploma al halen. In december 1972 was het Nicole Bernsen die als 
eerste 4-jarige haar zwemdiploma kreeg en in januari 1973 werd de 100.000 
bezoeker welkom geheten. Mevrouw Vereijken werd in de bloemetjes gezet. 
Daarna is er veel gebeurd in het Nuenense water. Zwemvierdaagsen werden 
massaal bezocht, schoolwedstrijden op Koninginnedag waren een heus 
spektakel met speciale gasten als Ralf Edstrôm , Willy en Rene van de Kerk-
hof van PSV, er werd Carnaval gevierd in het water en vele nieuwe activitei-
ten werden opgezet door de toenmalige bedrijfsleider Bert Lavrijsen. 

Laco de Drietip
Eind jaren 80 werden vele zwembaden 
in Nederland geprivatiseerd omdat 
gemeenten de kosten voor exploitatie 
te hoog vonden. Elk jaar moest er ook 
in Nuenen veel geld bij het zwembad 
en privatisering was de uitkomst om 
het zwembad voor Nuenen te behou-
den. Bedrijfsleider Bert Lavrijsen 
vormde samen met zijn zwager Frans 
Coppens het nieuwe bedrijf LACO. 
Vanaf 1988 werd het zwembad samen 
met de aanliggende microsporthal het 
nieuwe sportcentrum Laco de Drietip. 
Een stormachtige ontwikkeling want 
er stond veel te doen. Een groot ach-
terstallig onderhoud werd uitgevoerd 
en het zwembad werd grondig gere-
noveerd. Er kwam een sauna, whirl-
pool, stoombad en een glijbaan bij. De 
grootste hype was in de jaren 90 het 
Aquajoggen wat nog steeds populair is 
in het zwembad. In de loop der jaren 
kwam er een fitnesscentrum bij wat 
uitgroeide tot een van de grootste in 
de regio. Men bleef innoveren in de 
Drietip en de gasten zagen telkens de 
veranderingen. Er kwam een nagelstu-
dio, een schoonheidssalon en fysio-
therapie. Men ging mee in de product-
ontwikkeling en nu is er in totaal  zo’n 
1500 m2 aan sportoppervlakte. 

Groot feest in april
In de maand april wordt het 40-jarig 
bestaan van het zwembad groots ge-
vierd. In de week van 16 t/m 22 april 
zijn er diverse activiteiten. Iedere     
Nuenenaar die in die week 40 jaar is 
heeft gratis toegang in de Drietip. Elke 
40e bezoeker krijgt een cadeautje van 
de jarige Drietip. Degene die in die 
week 40 baantjes zwemt maakt kans 
op een leuke prijs. In de hal van het 
sportcentrum worden vele foto’s van 
weleer vertoond. De hele week is er 
gratis fruit voor de gasten en op 20 
april is er een grote zweminstuif voor 
alle Nuenense kinderen voor de prijs 
van 1972 namelijk € 0,60. Als klap op 
de vuurpijl is er op vrijdag 27 april een 
grote feestavond in de Drietip met op-
tredens van Johnny Rosenberg, Lise 
Verheijden, Vierkant Rond en DJ 
Mike. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de 
balie van de Drietip. 

Bijen kijken op 2e Paasdag
Ruud Korteling, de Imker in Nuenen, zal op 2e paasdag op zijn bosperceel 
meewerken aan de “de dag van het landschap” Deze dag wordt georgani-
seerd door Het Brabants landschap in samenwerking met IVN Nuenen. 

Het personeel van het Nuenense sportfondsenbad in 1972.

Ruud is momenteel bezig om zijn Po-
pulieren bos, onderdeel van het Nue-
nens Broek, om te vormen tot een pa-
radijs voor bijen en vogels. De 
Populieren zijn in december 2011 ge-
rooid en nu volgt de eerste aanplant 
van een struweel van 1000 m2. Er 
wordt een aantal bijenstallen opge-
bouwd van planken van zijn eigen bo-
men. Bezoekers zijn welkom om te ko-
men kijken en tevens te genieten van 
de honing- en bijenproducten die zijn 
bijen hebben gemaakt.

De locatie is Heerendonk te Nuenen 
en u bent welkom van 12.00 uur tot 
16.00 uur. De Heerendonk ligt aan de 
rechterkant van de weg van Nuenen 
naar Breugel net voorbij Nederwetten. 
Parkeren: Eikelkampen (verlengde van 
de Broekdijk) / Nieuwlandweg. 

De imker is bezig met zijn bijen

ken over een normering voor de sala-
riëring van directeuren en bestuur-
ders van de stichting. GS zullen de 
Staten ruim vóór de definitieve be-
sluitvorming over de oprichting van 
de stichting, informeren over het 
overleg met de partners.

Staten aan zet
Provinciale Staten blijven de komende 
periode nauw betrokken bij Brabant-
Stad Culturele Hoofdstad 2018 en ne-
men daarover nog een aantal beslis-
singen:
- juni 2012: instemmen met het bid-

book en uitwerking van de gover-
nance;

- oktober 2012: instemmen met het 
beschikbaar stellen van de resteren-
de 45 miljoen euro aan middelen uit 
het investeringsdossier 2018 Bra-
bant.

More Than Seven 
gaat stoppen
Na 7 jaar zijn wij toe aan een nieuwe 
uitdaging en daarom is er besloten 
de  winkel More Than Seven te stop-
pen. 

Met erg veel plezier en enthousiasme 
is er vele keren een bezoek aan India 
gebracht om rechtstreeks de inkopen 
voor de winkel te doen. Mede hier-
door onderscheidde zich More Than 
Seven van andere winkels. Het lukte 
steeds weer een leuke collectie voor de 
winkel samen te stellen. Naast de in-
koop voor de winkel was er het doel de 
mensen in India te helpen daar waar 
mogelijk was. Met onder andere de 
opbrengst uit de verkoop van de voor 
menigeen zeer bekende vlaggenlijnen 
en giften van vrienden en klanten was 
het mogelijk tijdens de inkoopreizen 
de mensen te steunen. Mede daardoor 
zijn tentenkampen voorzien van huis-
raad, opvanghuizen voor wezen voor-
zien van eten en schoolklassen voor-
zien van lesmateriaal. Ook een 
inrichting voor gehandicapten jon-
gens en mannen is door geboden hulp 
voorzien van de voor hen benodigde 
medicijnen. De combinatie van in-
koop en hulpverlening heeft de extra 
dimensie  gegeven in het runnen van 
de winkel. 
Wij kijken met zeer veel voldoening 
terug op de afgelopen periode en de 
leuke enthousiaste reacties van u als 
klant én van de mensen uit India. Van-
af vrijdag a.s. start de uitverkoop. Op 
de hele collectie geldt een korting van 
50%.  Namasté en tot ziens bij More 
Than Seven, Berg 52a, de winkel met 
de Koe.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook voor uw folders
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VVD:  ‘Nuenen is toch geen bananenrepubliek’

Nuenens college en coalitie wankelen
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de raadsvergadering van 29 maart j.l. was er weer sprake van een 
raad die tot op het bot verdeeld was. Ondanks de inktzwarte financiële toe-
komst die de gemeente Nuenen tegemoet gaat stevent deze raad pijlsnel op 
een artikel 12 status af, (gemeente die onder financieel toezicht staat, red.). 
Het idee om samen de schouders onder een zware taak te zetten was ner-
gens te bespeuren.

Oorzaak van alle commotie was de 
motie die ingediend werd door de 
VVD waarin die partij met onmiddel-l 
ijke ingang het vertrouwen opzegde in 
het College van B&W.
Omdat De Combinatie onlangs uit de 
coalitie stapte vond de VVD dat hun 
wethouder Mevr. Ans van der Velden 
onmogelijk nog zitting kon hebben in 
het college. ‘’Het is een wethouder 
zonder partij en zonder achterban’’, 
vond VVD fractievoorzitter Chris 
Eeuwhorst. ”Dat is politiek en demo-
cratisch zwak”, vervolgde hij en met 
”Nuenen is toch geen bananenrepu-
bliek” besloot hij. Jan van Bruggen van 
het CDA vertelde dat partijloze wet-
houders veel vaker voorkwamen en als 
er voldoende steun in de raad is, is dat 
geen probleem. Hij had wel vertrou-
wen in het college dat bezig was de fi-
nanciële zaken op orde te krijgen. 
”Wegsturen kost ook weer veel tijd en 
lost dus niets op”, eindigde hij.
Ernst van der Leij van de PvdA be-
toogde dat je geen wethouder in het 
dagelijks bestuur kunt hebben als je in 
de oppositie zit.

Partijloos
Burgemeester Houben vertelde dat 
wethouder Van der Velden onlangs 
haar lidmaatschap voor De Combina-
tie had opgezegd en dus partijloos 
was. Zij wil haar zware taak op Finan-
ciën afmaken. Het allerslechtste dat 
Nuenen op dit moment kan overko-
men is dit college naar huis te sturen, 
volgens Maarten Houben. D66 zag 
geen enkele grond in de motie van 
wantrouwen.
De Combinatie verklaarde nogmaals 
hun keuze om uit de coalitie de stap-
pen. Er is te weinig vooruitgang ge-
boekt in de afgelopen periode. In het 
bedrijfsleven worden knopen doorge-
hakt en dat doet dit college niet. Be-
paalde projecten hadden niet meer 
opgestart moeten worden, vond Mo-
nique Donkers van De Combinatie.
Tenslotte na veel schorsingen voor in-
tern beraad werd er gestemd en werd 
pijnlijk duidelijk de onderlinge ver-
deeldheid in verschillende fracties die 
verschillend stemden. Voor de motie 
van wantrouwen werden 6 stemmen 
geteld: Raaijmakers en Donkers van 

Introductiecursus 
Yoga en Mindfulness, 
Prana Yoga Studio 
Mindfulness gaat over aandacht, 
bewust leven, in het moment zijn 
zonder dat je gedachten al weer ver-
der zijn.

Alleen ervaren…… op deze manier 
creëer je rust in het denken en kunnen 
lichaam en geest meer in balans ko-
men. 

De aandacht richten is een vaardig-
heid die je leert door het steeds op-
nieuw te oefenen. In 8 lessen worden 
yoga met meditatie oefeningen ge-
combineerd om meer bewust te wor-
den van jezelf.  

Deze cursus is geschikt voor iedereen 
die meer kwaliteit in zijn of haar leven 
wil creëren. Start woensdag 18 april 
om 21.00 uur, 8 lessen (geen les tijdens 
schoolvakanties), Kosten € 72,-. 

Vanaf september start een jaartraining 
Mindfulness leven door Yoga. Opgave 
en info: Prana Yoga Studio Eindhoven, 
Corina van Dommelen. 040-2840430 
& 06-27055614 of www.pranayoga-
studio.nl

Mooi resultaat 
bij filmavond Zonta
Totaal € 3.000 is bijeengebracht door de ruim 150 bezoekers van de film-
avond in het Klooster in Nuenen voor het goede doel. Dankzij geweldige 
sponsors van de filmavond  komt de volledige opbrengst van de kaartver-
koop direct ten bate van de vrouwen van de projecten van Zonta Internati-
onal. Alle entreekaartjes waren daardoor ook meteen een 100% donatie.

Overhandiging eerste opbrengst filmavond aan (midden) Area director Zonta Ne-
derland (Nelleke Verstappen) door (links) president Zonta Club Eindhoven (An-
ne-Marijke van Dijk). (rechts Margot Hoefs-Knol van de Fundraising commissie 
van Zonta Club Eindhoven).

De filmavond actie is georganiseerd 
door de (39) leden van Zonta club 
Eindhoven. Met het geld worden pro-
jecten ondersteund in Cambodja, Ne-
pal en Uganda.  Deze projecten voor-
komen specifieke misdaden van 

verbrandingsgeweld tegen vrouwen.   
De film was ook, dit derde achtereen-
volgende jaar, weer een bijzondere 
film. Dit keer een topfilm met Julia 
Roberts in een hoofdrol als sterke 
vrouw in ‘Mona Lisa Smile” (2003). 

De Combinatie, van der Leij en Cooij-
mans van de PvdA en Uipkes en Eeuw-
horst van de VVD. De andere 13 
raadsleden stemden tegen de motie en 
dus kan het college (voorlopig) verder. 

 SPEGELT 102, 5674 CD NUENEN 
TEL. 040 - 285 77 90. INFO@DLCZONWERING.NL 

D.L.C. ZONWERING VOOR UW  
ROLLUIKEN, ZONWERING EN  HORSYSTEMEN 

2E PAASDAG OPEN!!! 
11.00 uur tot 16.00 uur 

KNIKARMSCHERMEN VERANDA DAKEN 

ROLLUIKEN SCREENS 

GRATIS HOOFDBORD?

Opwettenseweg 81, Nuenen, 040-2840013

www.tijdvoorkwaliteit.nl
GRATIS

2e
 

PAASDAG 
OPEN

PASENhet

Gerwenseweg 24, 5674SG Gerwen-Nuenen.
T: 040 - 299 00 99. www.beterrijden.nl

2E PAASDAG SHOW!!!  Open van 10.00 tot 17.00 uur

Tijdens 
de Ronde van Gerwen 

zijn we goed bereikbaar!
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Opbrengst collecte 
Samen Verder 
De collecte van Samen Verder heeft 
ruim € 13.000,- opgebracht.
Dat is vrijwel hetzelfde bedrag als vo-
rig jaar. De commissie dankt hiervoor 
alle gulle gevers, maar zeker ook de ca 
200 collectanten die bij u aangeklopt 
hebben.
Zonder hen kan deze collecte nooit 
een dergelijk mooi succes opleveren. 
De opbrengst gaat naar kleinschalige 
projecten op het gebied van gezond-
heidszorg, onderwijs, voedselvoorzie-
ning en gehandicaptenzorg.
Voor het project dat door Nuenen uit-
gekozen is, t.w. de straatkinderen van 
Rio in Brazilië, gaat dit jaar weer een 
bedrag van € 6000,-.

Vogelnestje
Vorige week heb ik op dinsdag, woens-
dag en donderdagmiddag een nestje 
verwijderd uit onze brievenbus en er 
donderdagmiddag maar een karton-
netje voor gehangen met excuses aan 
de vogel. Dus geen nestje meer. Giste-
ren het kartonnetje verwijderd en ja 
hoor, kijk net in de brievenbus....Mary 
de Vries, Akeleihof 3, Nuenen.

Bedrijven voor Bedrijven 
Beurs Helmond-Peelland 
Op 11 en 12 april 2012, beide dagen van 14.00-22.00 uur, wordt de Bedrij-
ven voor Bedrijven Beurs Helmond/Peelland gehouden. 

KBS heeft het antwoord op 
inbraakgolf Nuenen
Al enige jaren is KBS actief op de lokale Nuenense markt. Het bedrijf levert 
klusjesdiensten, beveiligt uw woonhuis en ondersteunt ouderen die langer 
zelfstandig willen blijven wonen. 
Met alle recente inbraken wil KBS het 
veiligheidsgevoel weer terugbrengen 
in  Nuenen en omstreken. Het bedrijf 
laat zien hoe inbrekers te werk gaan en 
geeft gratis advies bij u thuis. Van een 
goed voordeurslot tot een totale in-
stallatie volgens richtlijnen van het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen. KBS 
de Nuenens beveiligingspecialist, 
heeft ook een spoeddienst mocht u uw 
huis niet meer in kunnen. Volgt u het 
advies op van deze inbraakspecialist, 
dan reduceert u de kans op een ge-
slaagde inbraak met 95%. U kunt zich 
weer veilig voelen en u behoort niet 
tot die 3 inbraken per week in Nue-
nen. Bijkomend voordeel is dat u met 
een Politiekeurmerk certificaat een 
korting kan krijgen op uw inboedel-
verzekering tot wel 25%, niet geheel 
onbelangrijk.
Naast goed hang- en sluitwerk en 
eventuele  kwaliteits kluis legt KBS de 
nieuwste generatie (IP) alarmsyste-
men aan. Sinds enige tijd is KBS pre-
mium reseller voor deze regio van 
Eminent Alarm en domotica produc-
ten. Ze willen partners die betrouw-
baar zijn, kennis van zaken hebben, 
service kunnen verlenen en zelf de in-
stallaties kunnen verzorgen. Dit alles 
kan KBS voor u doen. Zo bent u maxi-

maal beveiligd en krijgt u meldingen 
binnen op bijv. uw gsm.  Met dit nieu-
we slimme systeem kunt u via uw gsm/
ipad e.d. uw alarm schakelen, bewa-
kings videobeelden bekijken, uw lich-
ten en apparaten schakelen en zelfs uw 
energie verbruik inzien. Verlichting 
(denk ook aan buitenverlichting) is 
een onderschatte tactiek om inbrekers 
op het verkeerde been te zetten! Ener-
gie meting is momenteel zeer actueel. 

Paas-Art Nuenen 
2012 ‘Eenheid in 
verscheidenheid’ 
Ruim 30 schilders exposeren samen 
meer dan 300 schilderijen. In deze 
expositie is de verbindende factor: 
de schilders zelf. Ruim drie jaar 
werken en inspireren ze elkaar  in 
een gezamenlijk atelier. Met regel-
maat organiseren ze groeps-thema-
exposities zoals ‘Japan’ en ‘Duur-
zaamheid’ en deze keer de 3e editie 
van Paas-Art Nuenen.

De diversiteit in schilderstijlen is 
groot. Het loopt uiteen van zeer figu-
ratief tot rauw abstract. Dat geldt ook 
voor de formaten die zowel minia-
tuurvormen hebben tot manshooge 
zijn. De opzet van Paas-Art is een 
laagdrempelig kunstevenement voor 
iedereen gratis toegankelijk in de pro-
fessionele fotostudio van John Geven. 
Bezoekers kunnen tevens de kookstu-
dio bezoeken en genieten van een 
hapje en een drankje. De schilders 
werken nauw samen met Van Gogh 
Village Nuenen en Vincentre. Het 
Vincentre, Berg 29 te Nuenen, is tij-
dens Pasen ook beide dagen geopend 
met specifiek de nieuwe expositie ‘Van 
aardappel tot app’. Lokatie Paas-art: 
John Geven Studio’s, Spegelt 45-47 in 
Nuenen. Openingstijden 1e en 2e 
paasdag van 11.00 -17.00 uur. De toe-
gang is gratis! Meer informatie zie: 
www.ateliernuenen.nl en www.van-
goghvillagenuenen.nl en www.john-
gevenstudios.nl.

Duur? Nee!; vraag voor een gratis de-
monstratie.
Mocht u nog een stap verder willen 
gaan dan adviseren wij een opvolging 
na een alarm; zo staat er dus na een 
paar minuten een beveiliger op uw 
stoep. Uw huis wordt in de gaten ge-
houden door een professioneel bedrijf 
met eigen surveillancewagens in de 
regio. Dat geeft maximaal een veilig 
gevoel.  
Advies is altijd gratis, verkoop altijd 
heel scherp en installatie vertrouwd  
en vakkundig. Op een duidelijke  web-
site is alles nog eens uit een gezet, KBS 
nodigt u uit om deze site te bezoeken 
www.kbsvangrootel.nl Mocht u geen 
gebruik maken computers kunt u al-
tijd bellen 06-53421418. Bellen is met-
een actie!

Dokter Lieveld vertelt...
Harry Lieveld is arts voor acupunctuur, acupressuur 
en ortho-manuele technieken in Nuenen. 
Voor meer info: www.acupunctuur-lieveld.nl 

In een prachtig pand ingericht op Va-
renschut 25 zullen er meer dan 125 be-
drijven gaan deelnemen op een locatie 
met een perfecte bereikbaarheid en 
veel parkeerplaatsen. Het grote indus-
trieterrein van Helmond leent zich uit-
stekend voor dit soort evenementen. 
Doel is om ondernemend Helmond-
Peelland en omstreken  met elkaar in 
contact te brengen, elkaar aan te vullen 
en elkaar diensten aan te bieden. 

De Wethouder Economische Zaken 
van Helmond mw. Yvonne v. Mierlo 
zal de beurs officieel openen op dins-
dagavond 10 april a.s., een avond spe-
ciaal voor standhouders en genodig-
den. Tijdens de beursdagen worden 
verschillende seminars gehouden in 
de speciale seminarruimte. Deze zijn 
gratis toegankelijk voor zowel stand-
houders als publiek. Hebt u nog geen 
entreebewijs, kijk dan op www.bbhp.
nl en download op de homepage een 
gratis entreebewijs en bevestig uw za-
kenkaartje hieraan. 
U bent van harte welkom als zakelijk 
ondernemer en kom kijken hoe uw 
mede ondernemer zich promoot  in de 
regio. Kijk voor meer info op www.
bbhp.nl of mail naar info@bbhp.nl of 
bel 0492-845350.

Ruim 800 automobilisten rijden 
met Alcoholslotprogramma
Sinds de start van het alcoholslotprogramma (ASP) op 1 december 2011 
kregen tot 21 februari jl. landelijk gezien meer dan 800 mensen de maatre-
gel opgelegd, waarvan 21 uit de politieregio Brabant Zuid-Oost. 

Patiënt: zeer tevreden over acupunctuur
Patiënten die zich met acupunctuur laten behandelen zijn meestal zeer tevreden 
over de behandeling zelf en over de resultaten ervan.  Mijn patiënten zeggen 
vaak dat een behandeling  prettig en niet pijnlijk is. Veel mensen soezen lekker 
weg op het verwarmde behandelbed.
Dat acupunctuur bij veel aandoeningen vaak heel effectief is, is inmiddels ook 
wetenschappelijk aangetoond. Acupunctuur werkt vaak uitstekend bij migraine, 
hoofdpijn, aangezichtspijn en reuma. Maar ook kan acupunctuur uitkomst bren-
gen bij uiteenlopende klachten als een tenniselleboog, depressie, hooikoorts, 
nek,- knie- en rugklachten en restverschijnselen na een beroerte. De Wereld Ge-
zondheid Organisatie (WHO) hanteert een uitgebreide lijst met indicaties:  
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4926e/5.html   
Acupunctuurartsen praktiseren westerse medische acupunctuur. Dat is een 
doorontwikkeling van de Chinese acupunctuur. Bij westerse medische acupunc-
tuur  stel je als arts-acupuncturist eerst een reguliere, westerse diagnose. Om 
deze te completeren kun je vervolgens diagnostische methoden gebruiken uit de 
Chinese geneeskunde. 
Daarna ga je de patiënt behandelen.  Je kunt minuscuul kleine naaldjes gebruiken 
gecombineerd met  laser-, elektro-, en neuro-acupunctuur.  Ook kun je ooracu-
punctuur toepassen. Dan zet je kleine gouden bolletjes in de oren van de patiënt. 
De patiënt  drukt deze drie keer per dag aan. Zo stimuleert u uw eigen acupunc-
tuurpunten. Daardoor neemt bijvoorbeeld uw hongergevoel af of de zin in snoe-
pen, drinken of roken. Hoe je al deze acupunctuurvormen combineert,  is afhan-
kelijk van de fysieke situatie en de persoonlijkheid van je patiënt.
Momenteel wordt acupunctuur vergoed uit de aanvullende zorgverzekering. 
Maar niet iedereen is aanvullend verzekerd. Daarom ijveren acupunctuurartsen 
ervoor dat de minister acupunctuur in het basispakket opneemt. Want uit we-
tenschappelijke studies blijkt ook dat zorgkosten omlaag gaan bij de inzet van 
acupunctuur . Door acupunctuur gebruiken mensen namelijk minder medicij-
nen. Ook hoeven ze minder vaak geopereerd te worden en liggen ze minder lang 
in het ziekenhuis. Dat is onderzocht voor migraine, reuma, rugklachten, angina 
pectoris, osteo-artritis in de knie en restverschijnselen na een beroerte.
Wetenschappelijke onderzoeken laten ook zien hóe acupunctuur werkt. Acu-
punctuur werkt via ons zenuwstelsel. Acupunctuur blijkt ons lijf te stimuleren 
om meer lichaamseigen pijnstillers, hormonen en ontstekingremmers aan te 
maken. Dat verklaart waarom acupunctuur pijnen stilt, ontstekingen remt en 
rust geeft.
Veel acupunctuur-patiënten willen minderen of stoppen met het gebruik van 
pijnstillers, antidepressiva of slaapmiddelen. Dat proces moet verantwoord be-
geleid worden. Overweegt  u acupunctuur  en wilt u een second opinion of be-
valt uw medicatie niet? Wendt u zich dan tot een acupuncturist die óók een “ge-
wone”, westers opgeleide dokter is . 

Getuige gevraagd na ongeval met letselschade
Ik heb op 4 februari rond 14.00 uur een ongeval gehad in Nuenen op de 
Berg, ter hoogte van de Concurrent en tegenover de ABN AMRO Bank.

Ik ben met mijn fiets gevallen omdat 
er een auto, na mij voorbij te zijn gere-
den, voor mij kwam rijden en abrupt 
remde. Een ongelukkige valpartij als 
gevolg.
Mijn letsel was arm uit de kom, schou-
der gebroken en een stukje bot is afge-
broken.
Ik ben met de ziekenauto naar het zie-
kenhuis vervoerd.
Ik ben nu met een letselschade bedrijf 
in overleg om te kijken of ik in aan-
merking kom voor letsel schade. Mijn 
probleem is nu: ik heb een getuige no-
dig van dit ongeval want die automo-
bilist is daarna doorgereden. De auto 
bestuurder die op dat moment achter 

Waar komen onze 
letters vandaan
Op vrijdagmiddag 13 april zal de 
heer Rob Berkel een dialezing hou-
den, getiteld: ‘A is een Koetje, dat 
staat op zijn kop’. 

Rob Berkel gaat in op de vraag: waar 
komen onze letters vandaan en hoe 
komen zij aan hun vorm. Want on-
danks dat wij allemaal dagelijks veel 
met letters en schrift omgaan, weten 
maar zeer weinigen van de wonderlij-
ke geschiedenis van ons schrift. 
En wie kon in het verleden lezen en 
schrijven, en waarom?

Rob Berkel (1947) is communicatie-
deskundige en beeldhistoricus. Vijf-
tien jaar lang was hij directeur van het 
Scryption, het museum voor schrifte-
lijke communicatie in Tilburg. Van 
zijn hand is o.a. het succesvolle boek 
‘A is een Koetje, dat staat op zijn kop’.
De bijeenkomst vindt plaats in de Sca-
rabee, Mantelmeeuwlaan op vrijdag-
middag 13 april van 14.00 uur tot 
17.00 uur  De toegang voor PVGE-le-
den is gratis.  Entree voor niet-leden    
€ 2,- . De zaal en lift zijn open om 
13.45 uur.
Aanmelden kan tot 11 april via de 
website van de PVGE www.pvge-nue-
nen.nl of telefonisch bij Ria Steur, tel. 
2833795 of  Els Stultiens, tel. 2833502 
(na 11.00 uur).

mij reed moet dit geheel gezien heb-
ben. Hij is ook uitgestapt en heeft bij 
mij gestaan om me te helpen. Het is 
een man van ongeveer 35/40 jaar ik 
dacht met een bril op.
Ook stond er een man bij die wellicht 
op het trottoir wandelde, ook hij heeft 
bij mij gestaan en mij gesteund. De he-
ren hebben mij geholpen met opstaan 
en naar de schoenmaker op de Berg 
binnen gebracht tot de ziekenauto 
kwam. Ik roep de twee heren op om 
voor mij te verklaren wat zij gezien 
hebben. Misschien helpt dit om mijn 
schades te kunnen verhalen.
Anneke de Laat, Dalkruiddreef 23, 
5672 BA Nuenen. 040-2834159

Het ASP is bedoeld om de hardleerse 
automobilist die te diep in het glaasje 
heeft gekeken, effectief aan te pakken. 
Het ASP behelst een twee jaar durend 
programma waarbij is inbegrepen een 
startonderbreker in de auto. Deze 
zorgt ervoor dat de motor start, mits 
de blaastest uitwijst dat de bestuurder 
geen alcohol op heeft. Onderzoek 
wijst uit dat de maatregel vijf à zes do-
den en vijftig tot zestig ziekenhuisge-
wonden zou kunnen schelen.

Voor de hardleerse groep
Dagelijks vallen er verkeersdoden, 
waaronder gemiddeld twee als gevolg 
van alcohol gerelateerde ongevallen. 
Het aantal gewonden als gevolg van 
alcohol zijn er ruim veertig op een 
dag. De bestaande maatregelen om 
rijden onder invloed tegen te gaan ble-
ken onvoldoende effect op te leveren 
voor een kleine, hardleerse groep, die 
zorgt voor veel gevaar op de weg. Voor 
hen is het ASP geïntroduceerd met als 
doel deze groep meer bewustwording 
bij te brengen ten aanzien van het feit 
dat autorijden en alcohol echt niet sa-
mengaan.

Twee jaar
Iedereen die 1,3 promille alcohol of 
meer in zijn bloed heeft komt in aan-
merking voor de ASP. Voor beginnend 
bestuurders is dat al vanaf 1promille 
alcohol. Voor hen die vaker in de fout 
gaan, liggen de limieten lager. De 
maatregel duurt minstens twee jaar en 
bestaat uit een cursus en inbouw van 
een alcoholslot in het voertuig van de 
ASP-bestuurder. De kosten zijn voor 
de automobilist en bedragen om en 
nabij € 2.000,=. De ASP-bestuurder le-
vert zijn originele rijbewijs in en ont-
vangt een tijdelijk rijbewijs met een 
speciale code erop (code 103), zodat 
de politie bij een controle kan zien dat 
het iemand is die meedoet aan het 
ASP.

Hertest
Een ASP-bestuurder moet eerst in een 
alcoholtester blazen, die is verbonden 
met de startonderbreker, alvorens de 
motor start. Vanaf 0,2 promillage al-
cohol of meer start de motor niet. Ook 
tijdens de rit wordt van de automobi-
list geëist dat hij op willekeurige mo-
menten blaast, een hertest geheten. 
Het is niet zo dat de motor onmiddel-
lijk afslaat, wanneer er bij een hertest 
niet direct geblazen wordt; dat zou 
onveilig zijn. Er is dus enig respijt 
maar alles wordt vastgelegd en een 
hertest overslaan heeft onmiddellijk 
gevolgen voor het vervolgen van het 
ASP-programma. In een door de 
RDW erkend uitleesstation worden de 
blaasgegevens elke zes weken uitgele-
zen. Komt een ASP-automobilist niet 
op de afspraak, dan heeft dat onmid-
dellijk consequenties voor zijn rijbe-
wijs en kan zelfs leiden tot verlenging 
of beëindiging van het ASP-program-
ma.

Bovenstaande maatregel is een van de 
vele maatregelen die er zijn om rijden 
met teveel alcohol tegen te gaan, dat 
immers nog voor veel ellende zorgt in 
het verkeer. Meer informatie over al-
cohol in het verkeer is te lezen via: 
www.verkeershandhaving.nl, www.
cbr.nl.

www.twitter.com/deronddelinde



Laat de zomer maar komen!

Bij aankoop van
een Luxa ex hor

ontvangt u op de 2e hor

50% KORTING

Binnenzonwering
van Luxa ex 

ieder 4e product

GRATIS

NIEUW 
in ons assortiment
buitenzonwering

van Luxa ex

NIEUW

Wilhelminalaan 3a/b - Son   

0499 - 47 12 92  

www.bastenwoninginrichting.nl

vloerbedekking • gordijnen  

zonwering • horren

HAH-adv. - 251x275mm h - Full Colour - week 14

Uw Expert bij u in de buurt?
www.expert.nl/winkels

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. 
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 7 april 2012.

SMART TV

HDMI

PHILIPS DVD-speler 
DVP3880/12. • CinemaPlus • Bekijk uw 
fi lms in HD kwaliteit • Progressive Scan 
Component Video • USB en HDMI

WHIRLPOOL 
1400 toeren wasmachine 
DALLAS1400. • 5 kg vulcapaciteit • Start-
uitstel en resttijdindicatie • Diverse waspro-
gramma’s • Ruime vulopening • Energie-
klasse A+

SONY 81 cm Full HD 3D LED-TV 
KDL32EX720. • Edge LED technologie • MotionFlow XR200 • DLNA, Internet Video, Skype en 
WiFi ready • Surfen op internet op uw TV-scherm • Energieklasse B

TOSHIBA 15,6” laptop 
C660-2RC. • Intel Core i3-380M processor 
• 6 GB geheugen • 500 GB harde schijf 
• Intel GMA HD grafi sche kaart • LED-scherm

PHILIPS 
scheerapparaat 
PT725/16. • 40 minuten 
draadloos gebruik • Afspoel-
baar met QuickRinse-systeem 
• Super Lift & Cut-systeem 
• Dynamic Contour Response               
* Prijs na 10% kassakorting

SONY 3D Blu-ray 
Home Cinema set 
BDV-L600. • 2.1 thuisbioscoop met iPod 
dock • S-Force Pro 3D Front Surround 
Sound en 350 watt vermogen • BRAVIA 
internet video

CANON digitale camera 
IXUS117HS. • 12 megapixels HS sensor 
voor fotograferen bij weinig licht • 8 mm 
4x optische zoomlens • Groot 7,6 cm LCD 
scherm

10% kassa-
korting

op het gehele assorti-
ment persoonlijke 

verzorgingsapparaten
van Braun, Oral-B, Philips 
en Babyliss. Van haarstyler 
tot scheerapparaat en van 

tandenborstel tot voetenbad.

SMART TV

349.-
NU

487.-
VAN 549.-

479.-
VAN 649.-

39.-
VAN 69.-

44.10 *
VAN 49.-

329.-
VAN 499.-

127.-
VAN 199.-

Een vrolijk Pasen
wordt met Expert 
een eitje.

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

Be
rk

en
bo

s 
6,

 5
67

2 
AK

 N
ue

ne
n 

• 
T 

04
0-

28
3 

12
00

 •
 F

 0
40

-2
83

 6
05

5 
• 

E 
dr

ij.
m

es
@

ia
e.

nl
 •

 W
 w

ww
.d

ru
kk

er
ijm

es
se

rs
ch

m
id

t.n
l

(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN



5 april 2012Rond de Linde  Nr.  14 

Zilveren jubilaressen 
bij de Zonnebloem
Op vrijdag 17 februari werden twee medewerksters van de Zonnebloem 
gehuldigd omdat zij zich alweer 10 jaar inzetten voor de Zonnebloem.

Mevr. Wil Eijsink wordt in de bloemetjes gezet.

Mevr. Moviat met de jubilaris Mevr. Toos Vogels.

Het betreft Wil Eijsink, die gasten be-
zoekt, met veel enthousiasme helpt op 
het steunpunt en voorts ook wijk-
hoofd is. De wijkhoofden bezoeken de 
gasten en vertellen wat er te doen is, 
dat kan gaan om een avondactiviteit, 
een dagje uit of een reisje. Toos Vo-
gels, is aanwezig op de activiteiten en 
levert daarin een groot deel aangezien 
zij verpleegkundige is en zonodig de 

mensen kan helpen. Ook zorgen beide 
dames voor het vervoer op de avon-
den en zetten zij zich daarop met ver-
ve in.

Beide dames werden door Marijke 
Moviat en Yvonne Onstenk, resp. 
voorzitter en secretaris gehuldigd met 
het zilveren Zonnebloemspeldje en 
werden in de bloemetjes gezet.

Melkveehouder B. van Genugten uit Nuenen stelt op tweede paasdag boerderij open voor publiek

Koeien dansend de wei in tijdens Boerderijdagen

Op tweede Paasdag zijn er weer vrolijk springende koeien te zien bij de fam. Van 
Genugten.

Op tweede Paasdag 9 april kunt u getuige zijn van vrolijk springende koeien 
die na de winterperiode weer de wei in gaan? Of meedoen aan een speur-
tocht door stallen en hooischuren? Het kan allemaal op de boerderij van 
fam. van Genugten Kerkhoef 12 in Nuenen.
In totaal stellen 43 boerderijen in Ne-
derland hun deuren open voor het pu-
bliek tijdens de Campina Open Boer-
derijdagen. Campina-melkveehouders 
bieden voor het zevende achtereen-
volgende jaar een gratis kijkje achter 
de schermen van het dagelijkse leven 
op een boerderij en laten zien waar de 
melk vandaan komt. Het hoogtepunt 
van de dag vindt om klokslag 12.00 
uur plaats, wanneer de staldeuren van 
de deelnemende boerderijen open 
gaan en de koeien na een winter vol 
sneeuw en ijs weer hun vertrouwde 
weiland gaan verkennen. Op dat ene 
moment gaan er in totaal ruim 3.000 
Campina-koeien over een rode loper 
de wei in. Naar verwachting zal dat 
ook dit jaar weer gepaard gaan met de 
nodige vreugdesprongen. 

Leuk en leerzaam familie-uitje 
De Campina Open Boerderijdag biedt 
tal van leuke en leerzame activiteiten. 
Kinderen kunnen verschillende spel-
letjes doen en uiteraard staan er voor 
alle bezoekers verschillende Campi-
na-producten klaar om te proeven. 
Ook kunnen kinderen zich laten 
schminken, meedoen aan een race op 
‘skippy-koeien’ (skippyballen in de 
vorm van een koe) en een speurtocht 
volgen, waardoor ze op speelse wijze 
ontdekken waar de melk vandaan 
komt. ‘Het is altijd leuk om mensen te 
laten zien hoe het er op de boerderij 
aan toe gaat’, aldus Bernard van Ge-
nugten. De Campina Open Boerderij-
dag duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Vorig jaar bezocht een recordaantal 
van 100.000 mensen de Campina 

Open Boerderijdagen. Zie voor een 
overzicht van de deelnemende boerde-
rijen door het hele land www.campina.
nl. Er zijn weinig dingen die zo typisch 
Nederlands zijn als een weiland vol 
koeien. Campina wil dit karakteristie-
ke Nederlandse landschap behouden. 
Daarom stimuleert ze haar melkvee-
houders om hun koeien ten minste 120 
dagen per jaar, minimaal zes uur per 
dag in de wei te laten grazen. Campina 
zuivel wordt volledig gemaakt van de-
ze Nederlandse weidemelk. 

Het adres van de boerderij: 
Kerkhoef 12, 5674 NX Nuenen.

NuenenNet van start 
met meer dan 100 deelnemers
Afgelopen vrijdag 30 maart is NuenenNet officieel in gebruik genomen 
door de Nuenense wethouder Paul de Witte samen met een vertegenwoor-
diging van de provincie Noord Brabant. Door het opzetten van een beeld-
belverbinding met één van de eindgebruikers werd het startsein gegeven 
voor de pilot met Nuenennet. Deze pilot gaat een jaar gaat duren. Aanslui-
tend vond een minisymposium plaats.

NuenenNet is een beveiligd digitaal 
platform, waarmee men eenvoudig, via 
beeldbellen, kan communiceren met 
familie en vrienden, organisaties, in-
stellingen, mantelzorgers en winkels. 

Afhankelijk van de wensen en behoef-
ten kan men comfort-, gemaks- infor-
matie- beveiligings- of zorg-diensten 
kiezen.
In zijn bijdrage aan het minisymposi-
um gaf Paul de Witte aan, dat er een 
grote uitdaging ligt voor de gemeente 
om de komende jaren een goede on-
dersteuning te blijven geven aan de 
steeds groter wordende groep oude-
ren in Nuenen. Nuenennet zou hier 
een goede bijdrage aan kunnen leve-
ren, mits er in de pilot op een aantal 
cruciale vragen antwoord gevonden 
kan worden. Zo moet er een sluitend 
businessmodel komen, zodat het pro-
ject ook na de pilot door kan draaien 
en moet Nuenenet  aansluiten bij spe-
cifieke behoeften van de Nuenense ge-
meenschap, zodat het voor de inwo-
ners van Nuenen interessant blijft om 
van Nuenennet gebruik te maken.
Namens de projectgroep NuenenNet 
waarin de initiatiefnemers (Lokale 
Omroep Nuenen, de coöperatie Ons-
Net Nuenen, Edutel en Mextal) zitting 
hebben, stelde Frans Stravers de wet-
houder gerust. Binnen het project 
wordt gewerkt aan een maatschappe-
lijke businesscase. Die moet er voor 
zorgen dat Nuenennet door blijft 
draaien, ook na de pilot. Daarnaast is 
de projectgroep bezig om lokale dien-
sten te verzamelen op allerlei gebied. 

“Het unieke van Nuenennet is dat het 
een project is, dat zonder subsidie 
draait. Het is een burgerinitiatief, een 
werkwijze waar Nuenen zo bekend 
om staat.” Stelde Mariëlle Swinkels 
van de Provincie Noord Brabant. Zij 
verving gedeputeerde Brigite van 
Haaften. “Juist de methode van het 
burgerinitiatief kan leiden tot een 
platform, dat nauw aansluit bij de be-
hoeften van een lokale gemeenschap.”
In de afgelopen weken hebben zich al 
meer dan 100 inwoners van Nuenen 
aangemeld voor deelname aan Nu- 
enennet. Afgelopen weekend ontvin-
gen zij hun inloggegevens. Ook zo’n 
15 bedrijven en organisaties doen in-
middels mee. Aanmelden kan nog 
steeds via www.nuenennet.nl. Deelna-
me aan de pilot is gratis.

Imke Carsouw-Huizing, 
nieuwe directievoorzitter Brainport 
Develeopment
Mevrouw drs. Imke Carsouw-Hui-
zing (40) volgt drs. Elies Lemkes op 
als directievoorzitter van Brainport 
Development met expliciete ver-
antwoordelijkheid voor de porte-
feuille ‘strategie en ontwikkeling’. 
Ze zal tevens worden benoemd als 
directeur van de Stichting Brain-
port en vormt daarmee de verbin-
dende schakel tussen beide organi-
saties. Imke Carsouw werkt 
momenteel voor het Ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie (EL&I) en is, binnen het 
directoraat-generaal voor Onder-
nemen en Innovatie, lid van het ma-
nagementteam van de directie on-
dernemerschap. Zij zal haar nieuwe 
functie in juni aanvaarden. Imke 
Carsouw is geboren en getogen in 
Deurne, is getrouwd heeft drie kin-
deren en woont in Oegstgeest.

Imke Carsouw, nieuwe directievoor-
zitter Brainport Develeopment.

Priamore zoekt 
nieuwe leden
Vind je het leuk om in een koor te 
zingen en wil je nog een beetje 
meer? Priamore is bezig met een 
nieuwe muziektheater-productie. 
 
Hierbij wordt zang gecombineerd met 
toneelspel. Er wordt opgetreden voor 
bejaardencentra en KBO’s uit de regio. 
Als het je wat lijkt, kun je eens komen 
kijken op een repetitie, iedere donder-
dagavond in het gebouw van de Brede 
School Oude Landen aan de Ouwe-
landsedijk 27 in Nuenen van 20.15 - 
22.30 uur. Voor meer info: 040-283 82 
02.

Hockey Club Nuenen gaat 
gescheiden afval inzamelen
 
Hockey Club Nuenen start komend seizoen met gescheiden afvalinzame-
ling. Dit wordt gedaan door rondom het paviljoen en de banen speciale en 
herkenbare afvalbakken aan te brengen. Grijs voor restafval, blauw voor 
papier en oranje voor plastic. Afvalinzamelaar Van Gansewinkel gaat, naast 
de dienstverlening met betrekking tot de gescheiden inzameling, een spon-
sor overeenkomst aan met Hockey Club Nuenen. 

Johan Thomas, accommodatie be-
heerder van HC Nuenen is samen met 
Matthijs Brandt van Afvalwijzer.com 
de drijfveer achter deze actie. Afval-
wijzer.com richt zich op het optimaal 
inrichten van afvalstromen. “Matthijs 
heeft ons benaderd om hier aandacht 
aan te besteden met de mededeling 
dat het in deze tijd belangrijk is dat je 
als vereniging duurzaam met afval 
omgaat en dat het scheiden van afval 
mogelijk ook nog eens geld bespaart. 
Wij scheidden nog niet optimaal en 
we hebben alle afvalstromen nog eens 
tegen het licht gehouden. De conclu-
sie was, dat we met kleine stappen 
toch veel meer kunnen bereiken. Sa-
men met Matthijs Brandt van Afval-
wijzer.com, Rudy Creemers van Van 
Gansewinkel en Anton van Esch van 
Syscon, leverancier van de containers, 
is een laagdrempelig inzamelmodel 
uitgedacht, waar iedereen baat bij 
heeft. Als eerste stap hebben we als 
club geïnvesteerd in nieuwe zichtbare 

inzamelmiddelen die de afvalstroom-
scheiding nog eens extra benadruk-
ken. Grijs voor het restafval, blauw 
voor papier en oranje voor de plastic 
zoals flesjes ‘energy drinks’. We gaan 
ervan uit dat we het onze leden en gas-
ten op deze manier zo makkelijk en 
aangenaam mogelijk maken. Wij reke-
nen op ieders sportieve medewerking, 
immers ‘Afval bestaat niet’.

Matthijs Brandt adviseerde al eerder 
TV de Lissevoort bij het gescheiden 
afval inzamelen.

Kwaliteit 
darmonderzoek 
verder verbeterd
Maag-darmpatiënten in Máxima 
Medisch Centrum krijgen sinds 
kort bij een darmonderzoek (endo-
scopie) sedatie op maat (een roesje) 
niet langer door de MDL-arts, maar 
door een speciaal opgeleide sedatie 
anesthesiemedewerker toegediend. 
Dit gebeurt onder supervisie van 
een anesthesioloog. Hierdoor stijgt 
de kwaliteit van het darmonderzoek 
en is het prettiger voor de patiënt.

Door gebruik te maken van moderne 
anesthesiemiddelen en monitoring 
van de patiënt kan sedatie op maat ge-
geven en bijgestuurd worden, geheel 
naar de wensen en behoefte van de pa-
tiënt. Voor patiënten is dit onderzoek 
met deze vorm van sedatie minder be-
lastend. De patiënt is direct na afloop 
van het onderzoek goed wakker, hoeft 
niet opgenomen te worden en kan 
vlug weer naar huis. 

Jeugd van Gerwen opgelet
Breien en  haken is 
weer in
Breien en haken leert niemand meer 
op school. Maar wil je het toch leren, 
kom dan naar Gerwen. Ben je tussen 
de 8 en 12 jaar, kom dan op maandag 
16 april, na schooltijd, van 15.30 tot 
17.30 uur naar de parochiezaal van de 
Clemenskerk. Je leert dan hoe je arm-
bandjes of hoesjes voor telefoons 
breit, hoe je sleutelhangers met pom-
poenen maakt of hoe je kettingen 
haakt of punnikt. De WLG heeft een 
aantal oudere brei- en haakdeskundi-
gen bereid gevonden het jullie te leren. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Wel is het wellicht handig om brei- of 
haaknaalden mee te nemen, als die 
nog ergens in huis zijn (dikte 4-6 mm). 
Aanmelden graag via tel. 06 41102625 
of door te mailen naar werkgroepleef-
baarheidgerwen@gmail.com.

Het Radje voor thuis
Zes studenten van de opleiding Small Business & Retail Management 
hebben een nieuw gezelschapsspel op de markt gebracht het zogenaam-
de ‘’Radje voor thuis’’. 

Het spel is gebaseerd op het Rad van Fortuin en het ‘radje draaien’ in 
kroegen, echter is dit spel in het klein uitgevoerd. Op het radje zit een 
whiteboardsticker bevestigd, waardoor er met een bijgeleverde white-
boardstift een eigen invulling aan het spel gegeven kan worden. Zo kan 
het spel voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Bijv. Wat gaan 
we vanavond eten? Wat gaan we dit weekend doen? Wie doet de afwas 
vanavond? Wie is de BOB? 
Kijk voor meer informatie op www.radjevoorthuis.nl. Haal het plezier in 
huis, met het Radje voor thuis!



Olijf
r e s t a u r a n t

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten.
www.restaurantolijf.nl

Op 1e en 2e paasdag bent u vanaf 12.00 uur 

van harte welkom bij Olijf om te genieten van een 

heerlijke paaslunch of een uitgebreid paasdiner.

Paaslunch  € 25,00 p.p.
3 - gangen verrassingsmenu 

Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht 
en een dessert

Paasdinner  € 34,50 p.p.
5 - gangen verrassingsmenu 

Bestaande uit een voorgerecht, soep, tussengerecht, 
hoofdgerecht en een dessert.

 
Hierbij kunnen wij bijpassende glazen wijn voor u schenken.

Uiteraard is het ook mogelijk om vanaf 12.00 uur 

gebruik te maken van onze lunch- of dinerkaart.

Wij hopen u te mogen verwelkomen.

ABSOLUUT DE BESTE PRIJZEN

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

KURA GEEFT UW PAND
EEN EIGEN GEZICHT

ULTIEME

HOUTLOOK

INLOOPDAGEN
6 EN 7 APRIL

WEGENS SUCCES VERLENGD!

LADIES ON THE ROAD | 5 APRIL 10.00-22.00
SHOP EN ONTDEK AANTREKKELIJKE KORTINGEN OP ONZE COLLECTIES 

 
VINCENT VAN 
GOGHSTRAAT 7

Tot ziens of horens.

Parkstraat 24 • 5671 GG  Nuenen • 040 - 283 22 23

Kom een kijkje nemen in
onze nieuwe winkel!

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

Frank Helsper
Voor info: tel. 040-2839698

Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

www.verkeersopleidingkriegenbergh.nl

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

• Motor
• Bromfiets
• Aanhanger
• Theorielessen

Voor meer informatie:
Weverstraat 14 A
5671 BC Nuenen

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

RIJLESSEN MET BOVAG GARANTIE

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

Auto rijles vanaf 16,5 jaar

40 jaar!

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



2e PAASDAG  GEOPEND  VAN 12 :0 0 TOT 17:0 0

De Bontstraat 84 • SON
0499 - 47 95 08

di. t/m vr. 10.00 - 17.30 uur
za. 10.00 - 17.00 uur

www.dewoondiscounter.eu

Meubels & Meer
bij

BANKEN, STOELEN, TAFELS, 
KASTEN EN ACCESSOIRES

Direct leverbaar 
met MEGAKORTINGEN!

S H O W R O O M U I T V E R KO O P
W e g e n s  v e r h u i z i n g

OP=OP

10 x 12

50/50 deal: tijdelijk de nieuwe Toyota Aygo vanaf € 3.995,-*

Er is al een Toyota Aygo vanaf € 7.990,-. Met de 50/50 deal betaal je nu de helft en de andere helft over 2 jaar. 
Dus kun je nu al Aygo rijden vanaf € 3.995,-. En je betaalt ook nog eens geen wegenbelasting!

Brandstofverbruik (556/2011F/EC) varieert van 4,3 l/100 km (23,3 km/l) t/m 4,5 km/100 km (22,2 km/l), CO2 99-104 gr/km.

 * € 3.995,- is de helft van de vanafprijs van de Aygo: € 7.990,-. Geldig van 1 maart t/m 30 april 2012 mits geregistreerd voor 30 juni 2012. Afgebeeld de Aygo 
Dynamic Orange 5-deurs vanaf € 11.120,-. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info: bel gratis 0800-0369 of kijk op www.toyota.nl

270H  Ronde de Linde
270H

Driessen
Eindhoven, Pietersbergweg 31, 040-2646645

MODESHOW
 DAMESKLEDING 55+

Op dinsdag 17 april organiseert 
Modehuis Rovers 

in de Gasterij Jo van Dijkhof 
een modeshow met aansluitend 

een dameskleding verkoop.

Wij zullen daar onze voorjaar/zomer 
collectie aan u presenteren.

U bent van harte welkom vanaf 10.30 uur. 
Het eerste kopje koffie is gratis.

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien!

BEAUTY SCHOOL 
Je ziet er fantastisch uit! 
Woensdag 18 april 10.00-12.00 uur 

 
Ontdek wat te doen tegen rimpels, 

onzuiverheden, couperose,  
pigmentvlekken, droge & verslapte huid 
en ervaar hoe de producten te gebruiken. 

 
Gezellig onder het genot van een kopje koffie 

Maximaal 6 personen, reserveer dus snel! 
€ 25,= p.p. Inclusief cadeau & waardebon 

 
Bel nu: 06-13701730 of loop even binnen. 

Beauty  Boutique 
parfumerie / 

schoonheidssalon 

Berg 33 Nuenen   
‘t nostalgische witte huisje tegenover de Lindeboom 

ma: gesloten di t/m vrij 9.30-17.30 zat. 11.00-17.00 

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18 - 5691 CA Son - Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl
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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

Uit d’n hoek…

UITGAANSAGENDA   WEEK 14             
Opgave via redactie@ronddelinde.nl 
onder vermelding "uitgaansagenda"

H.Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl   

Weekenddiensten
Hoogfeest van Pasen
Zaterdag 7 april, 18.30 uur: Eucharis-
tieviering, kinderkoor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en past. werker J. 
Deckers.
Zaterdag 7 april, 22.00 uur: Oecume-
nische viering, parochiekoor, voor-
gangers pastor J. Vossenaar, past. wer-
ker J. Deckers, dominee C. Crouwel en 
kerkelijk werker P. Flach.
Zondag 8 april, 09.30 uur: Eucharistie-
viering, Gregoriaans koor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en past. wer-
ker J. Deckers.
Zondag 8 april, 11.00 uur: Eucharistie-
viering, volkszang, kinderwoord-
dienst, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en past. werker J. Deckers.
Maandag 9 april, 10.00 uur: Eucharis-
tieviering, muzikale omlijsting, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.

Gezinsviering 7 april 18.30 uur Bidden 
is eigenlijk een verhaal vertellen. Wat 
er is gebeurd, waarop je hoopt, dat je 
bedankt voor alles wat je mocht ont-
vangen. Eigenlijk bid je veel meer en 

vaker dan je zelf weet! Er gebeuren zo-
veel dingen in je leven, elke dag is an-
ders. We zijn daarvoor erg dankbaar! 
Zo gebeurde er ook iets bijzonders 
rond de dagen van Pasen. Wil je horen 
wat? Kom naar de gezinsviering van 
aanstaande zaterdag 7 april 2012 om 
18.30 uur. Het kinderkoor verzorgt de 
muzikale omlijsting.

Misintenties
Zaterdag 7 april 18.30 uur: Pastoor Jan 
van Oosterhout; Pastor Henk Gerrits; 
Rony Beekmans-Janssens; Peter van 
Maasakkers; Geer van den Nieuwen-
hof; Hilde Trum-Smeenge; Marc Reij-
nen; Tiny Steenbekkers; Miet Sanders; 
Ria van Gerwen-Tas; Iet Gevers-Don-
kers. 
Zaterdag 7 april 22.00 uur: Pastoor Jan 
van Oosterhout; Pastor Henk Gerrits; 
Ineke Hilberink; Albert en Riek van 
Hienen-Kosterman; Gerd en Riek 
Dirksen-van Hienen; Henk de Ridder;  
Nico van Soerland; Overleden ouders 
Van Soerland; Overleden ouders Van 
der Dussen; Overl. ouders Vermeu-
len–Donkers en overige familieleden.
Zondag 8 april  09.30 uur: Pastoor 
Jan van Oosterhout; Pastor Henk Ger-
rits; Riek Sanders en Overleden ou-
ders Sanders-de Greef; Noud van 
Rooij; Paula Hobbelen-Verhoeckx. 
Zondag 8 april 11.00 uur: Pastoor Jan 
van Oosterhout; Pastor Henk Gerrits; 
Piet Roijakkers, (vanwege sterfdag); 
Martien de Groot; Tijn en Jo Smits-
Kuijten; Martien en Dora Jacobs-van 
Berlo; Overleden ouders Van Berlo; 
Overleden ouders Toon en Gon Ha-
braken-Smulders; Wim Smulders; 
Huub Knegtel; Thieu Gijzen; Louis 
van der Linden; Harry Vrijhoeven; Jo 
Jegerings; Lotte van Rooij en Leo van 
Hevelingen (vanwege sterfdag Lotte); 
Ans Moors-Westerveld; Mieke Heij-
nen-Linssen; Overleden ouders Schee-
pens-Verberne; Noud Saris (vanwege 
sterfdag); Sjaantje Beekmans-de Bar; 
Jan Sleegers; Pieter Fitters.
Maandag 9 april 10.00 uur: geen in-
tenties.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Tiny de 
Greef-Smulders, Margot Begeman-
straat 9. Wij wensen familie en vrien-
den troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

De Regenboog Nuenen 
www.pgn-nuenen.n

Protestantse Gemeente Nuenen
Op (Witte) donderdag 5 april is er om 
19.30 uur in De Regenboog een vie-
ring van Schrift en Tafel.
Op Goede Vrijdag 6 april om 19.00 
uur een oecumenische dienst in de St. 
Clemenskerk in Gerwen. Aan deze 
beide diensten zal het koor 'Cantabile' 
o.l.v. Jelle Everhardus en Anke Coolen 
medewerking verlenen. Het koor zal 
delen van het Paasoratorium van M. 
de Bruijne zingen. De Paaswake is op 7 
april om 22.00 uur in de H. Clemens-

kerk. Na deze dienst begint de Pelgri-
mage naar het Licht. Start vanaf de 
Clemenskerk en einde in de Regen-
boog.
Zondag 8 april is het Pasen. In een 
feestelijke viering is ds. C. Crouwel 
onze voorganger. Het projectkoor 
o.l.v. Paul Weijmans zal aan de dienst 
meewerken.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Donderdag 5 april, 19.00 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorgangers 
pastor F. Groot en pastor S. Kuijpers. 
Vrijdag 6 april, 15.00 uur: Kruisweg.
Vrijdag 6 april, 19.00 uur: Oecumeni-
sche viering in de St. Clemenskerk te 
Gerwen.
Zaterdag 7 april, 19.00 uur: Paaswake 
samen in Gerwen.
Zondag 8 april, 9.30 uur: Eucharistie-
viering, parochiekoor, voorganger 
pastor S. Kuijpers.
Maandag 9 april, 9.30 uur: Eucharis-
tieviering, Seniorenkoor, voorgangers 
pastor F. Groot en pastor S. Kuijpers.

Nuenens seniorenkoor
Maandag 9 april, tweede paasdag, 
zingt het seniorenkoor De Vrolijke Sa-
menzang om 09.30 uur de Duitse Bau-
ernmesse van Annette Thoma in de 
parochiekerk van Nederwetten. Het 
koor heeft op 31 maart aan de voor-
ronde van het Nederlands Koren Fes-
tival in Hapert deelgenomen. 

Misintenties 8 en 9 april
Netje Fleskens-Pasman; Piet Coolen; 
Jan Kluijtmans; Anna Meijers-Van 
Tilborg; Jan en Nel de Louw-De Win; 
Henk Schenkels; Jan Ploegmakers; 
Piet v.d. Putten; Adrianus Smits en 
Christina Smits-Renders; Overleden 
ouders Joosten-Sanders en familie.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Vrijdag 6 april, 19.00 uur: Oecumeni-
sche viering.
Zaterdag 7 april 19.00 uur: Eucharis-
tieviering, parochiekoor, pastor F. 
Groot.
Zondag 8 april, 11.00 uur: Eucharistie-
viering, parochiekoor, kinderwoord-
dienst, voorganger pastor F. Groot.

Kindernevendienst
Tijdens de Eucharistieviering van 
11.00 uur op 8 april in de St. Clemens-
kerk zijn kinderen welkom om het Bij-
belverhaal van komende zondag te ho-
ren op hun eigen manier, met leuke 
werkjes om te doen. Deze week zijn er 
bijzondere dagen. Op Witte Donder-
dag viert Jezus met zijn apostelen het 
Laatste Avondmaal. Wij doen hetzelf-
de in de eucharistieviering. Op Goede 
Vrijdag herdenken wij het lijden en 
sterven van de Heer en op Stille zater-
dag: in stilte waken bij het graf, 's 
avonds ontsteken wij het Paasvuur. 
Paaszondag: Verrijzenis van de Heer. 
Vorige week op Palmpasen wordt Je-
zus jubelend binnengehaald. Als een 
koning wordt Hij welkom geheten. 
Maar, een aantal dagen later roepen 
een aantal mensen opeens “kruisig 

hem.” Wil jij hier meer over horen? 
Kom dan aanstaande zondag naar de 
kerk.

Misintenties
Piet en Tonnie Sanders-Sanders; Ben 
v.d. Hurk; Riek v.d. Putten-Sanders; 
Fam. Van Lierop- Sanders; Jan en Dri-
ka v.d. Pas-Sanders; Overleden ouders 
Marinus en Gerarda Maas-Smits; Jo-
zef Bierhoff en Adriana v.d. Goor; 
Harrie van Gompel en Jo van Gompel-
Gijsbers; Stieneke en Hannes, Jan en 
Ciska der Kinderen; Overleden fam. 
Piet v.d. Hurk-Hoeks.

Goede Vrijdag
Om 15.00 uur: Kruisweg, voorganger 
pastor Groot.
Om 19.00 uur: Oecumenische viering 
m.m.v. interkerkelijk koor Cantabile.

Mededeling
2e Paasdag is er alleen in Nederwetten 
en Nuenen een Eucharistieviering.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 5 april: Witte Donderdag, 
20.00 uur Heilige Mis, daarna aanbid-
ding tot 24.00 uur. 
Vrijdag 6 april: Goede Vrijdag, 14.00 

uur Kruisweg, 15.00 uur Liturgie van 
de Goede Vrijdag. 
Zaterdag 7 april: 22.00 uur Paaswake, 
daarna Heilige Mis. 
Zondag 8 april: Pasen, 10.30 uur 
Hoogmis. 
Maandag 9 april: Tweede Paasdag, 
9.00 uur Hoogmis. 
Dinsdag 10 april: 18.30 uur Heilige 
Mis. 
Woensdag 4 april: 7.15 uur Heilige 
Mis.

Merk

‘Het merk Brabant staat voor ondernemerschap, innovatie, samenwerking 
en duurzaamheid, binnen een sfeer van gemoedelijkheid en gastvrijheid’. 
Het merk Brabant. Bourgondisch. Bedrijvig. Bossche bollen. Bier. De Bra-
bantste Brabander verkiezing. Het Brabants volkslied. 
 Nou ben ik blij dat ik een Brabander ben maar van die stereotypen 
krijg ik het toch een beetje benauwd. En dan die reclamepraat en merkden-
ken. Branding, heet dat dan tegenwoordig. Straks moet er nog TM, © of ® 
achter Brabant.
 In de Eindhovense stadsglossy Frits las ik een interview met voor-
malig Philips-topman Peter Nagelkerke. Het idee bestaat om Eindhoven Air-
port om te dopen in (het veel te lange) Vincent van Gogh International Air-
port Eindhoven. Want Van Gogh spreekt internationaal meer tot de 
verbeelding, zeggen ze dan. Tja, als je dat zo iedere keer doet, wordt Eindho-
ven nooit een bekende naam. Een merk maak je niet, dat groeit. Als je iets 
goed doet gaat dat vanzelf. Als ik een worstenbroodje eet met een flesje 
Lieshouts bier erbij, denk ik niet: hmm, lekker Brabants. En volgens mij zou 
Van Gogh het niet op prijs stellen als er een vliegveld naar hem vernoemd 
zou worden. Vliegtuigen heeft hij trouwens nooit gekend.
 Misschien is Dommel Airport iets? Of Philips Airport? Nuenen Air-
port!

Edwin Coolen

Datum Tijdstip Activiteit Organisatie plaats website 
Maand april  09.00 zo. 19.00 woe. wandelen WSV Nuenen vertrek parkeerplaats gemeentehuis http://www.dse.nl/~wsvnuenen  
5 April 19.00 uur 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 Studio’s, Spegelt 45-47 Nuenen www.ateliernuenen.nl, 
      www.vangoghvillagenuenen.nl, 
      www.johngevenstudios.nl  
8-9 april  Kuikens kruipen uit hun ei Weverkeshof Weverkeshof www.weverkeshof.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  Melkveehouder B. van Genugten  Kerkhoef 12, 5674 NX Nuenen www.campinaboerderijdag.nl 
9/April 10.30 uur Toerrit t.b.v. KWF Motortoerclub Nuenen bij Dinercafé Zinn www.mtcnuenen.wordpress.com. 
 9 April 12.00-16.00 uur Bijen kijken Brabants Landschap/IVN Nuenen/Imker Ruud Korteling Heerendonk, Eikelkampen / Nieuwlandweg, Nederwetten www.ivn.nl/nuenen  
9/April  AFGELAST Neuzelmarkt Scouting Rudyard Kipling Nuenen  www.neuzelmarkt.nl  
9/April 10.30 uur 46e Grote Ronde van Gerwen  Gerwen www.groterondevangerwen.nl  
12 April 20.00 uur Voorronde The voice of Nuenen  Café Schafrath www.voiceofnuenen.nl  
13 April 14.00 - 17.00 uur dialezing Rob Berkel PVGE Scarabee Mantelmeeuwlaan, Nuenen www.pvge-nuenen.nl  
14 April 09.00 uur Wandeltocht 7,5 km, 15 km en 30 km Scoutig Panta Rhei Pastoorsmast 12, bij de voetbalvelden van RKSV carlavanvroenhoven@hotmail.com  
14 April 20.00 uur lenteconcert Gerwens Gemengd Koor St. Ceacilia Clemenskerk Gerwen www.gerwensgemengdkoor.nl  
13-14-15 apr  Het koffergeheim, musicalvoorstelling voor kinderen Musicalgroep Kapsones Het Klooster www.musicalgroepkapsones.nl  
14 April 21.30 uur Maxpoint  Café Ons Dorp Nuenen maxpoint.jouwweb.nl/  
15 April 14.00 uur Jazzband His masters Noise   Weverkeshof www.weverkeshof.nl  
15/April 10.00-15.00 uur Rommelmarkt Lieshout  Jumboterrein Dorpstraat Lieshout   
15/April 08.30-15.30 uur Kofferbakverkoop  Terrein Heilig Kruisgilde, Lankveld 10 Gerwen www.kofferbakverkoop-gerwen.nl 
15/April 14.00 uur Voorronde The voice of Nuenen  Café René  http://www.voiceofnuenen.nl/  
15/April 13.00 uur presentatie nieuw boek en optreden VOF de Kunst  Dierenrijk Nuenen Dierenrijk Nuenen www.dierenrijk.nl  

Heemlezing 
over gebruik van 
planten
Op donderdag 12 april geeft de 
Heemkundekring “’t Hof van Lies-
sent” een lezing over "Het gebruik 
en toepassingen van planten”. 

Deze lezing is in zaal De Koekoek om 
20.00 uur. De toegang is vrij. De des-
kundige Rini Kerstens vertelt over 
planten als voedsel, als geneesmiddel, 
als decoratie. Een gevarieerd verhaal, 
toegelicht met dia’s en een tafel vol 
toepassingen om kennis van te ne-
men. Voor meer informatie: www.hof-
vanliessent.nl.



Stichting Vrijwilligers Thuiszorg
Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

De vrijwilligers bieden praktische hulp en ondersteuning aan 
de zieke en de naastbetrokkene(n).

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is 
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 12 45 89 61.

Aanvraag voor zorg aan mensen met dementie 
en/of een lichamelijke beperking: 

Geldrop/Mierlo: Loket Zorg, tel. 14040.
Nuenen: Servicepunt welzijn, wonen en zorg, 040-2831675

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij ons te komen werken
neem dan contact op met een van onze coördinatoren.

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

Olijf
r e s t a u r a n t

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

Dagelijks geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten.
www.restaurantolijf.nl

Zoekt enthousiaste medewerkers (m/v) voor 
de bediening voor min. 2 avonden in de week.

Leeftijd vanaf 18 jaar. Ervaring is een pre!

Ben jij  betrouwbaar, flexibel, enthousiast, representatief, 
betrokken, sociaal vaardig, collegiaal en 

heb je horeca ervaring…

- Vind je het leuk gasten te verwennen,
- Heb je affiniteit  met eten,

- Ben jij die prettige, 
- hardwerkende betrouwbare persoonlijkheid,

- dan zoeken we jou.

Wij kijken uit naar je reactie en hopen je mail met cv te mogen 
ontvangen op;  info@restaurantolijf.nl

* Tevens zijn wij ook nog op zoek naar afwashulpen, vanaf 16 jaar.

Ook in Nuenen
Veilig Verkeer Nederland afdeling Nuenen komt op voor veilige 
mobiliteit voor iedereen maar in het bijzonder voor de kwets-
bare weggebruikers: kinderen, ouderen en mensen met een 
functiebeperking. Wat kunnen wij voor u betekenen: advies 
over de aanpak van verkeersonveilige situaties in Nuenen c.a., 
adviezen bij het herinrichten van uw straat of buurt en verder 
kunt u denken aan alles wat met verkeersveiligheid te maken 
heeft. Contact?: secretariaat Lindenlaan 10A of telefonisch:  
040 - 283 38 10 of via VVN.Nuenen@onsnet.nu

DOEN WE SAMEN

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

onze prachtige kookstudio.

Voor iedere gelegenheid,
zowel zakelijk als privé.

Vanaf 10 personen bent u al
van harte welkom!

Kookworkshops | Walking dinner
Recepties | Jubilea | Teambuilding 

Vergader- en presentatieruimte
Vraag vrijblijvend om info of maak

gerust een afspraak.

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

www.johngevenstudios.nl

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

TUINBOUWBEDRIJF DE HAAS
Soeterbeek 3  NueNeN • tel. 040 283 16 01

geopend:  ma tm vr 9.00-18.00 u • za 9.00-17.00 u  • zo 9.00-13.00 u

ook GeSchilde eN/of vacuüm 
GeSealde aSperGeS

(om in te vriezen of 2/3 dagen houdbaar in koelkast)

WiJ verkopeN alle iNGrediëNteN 
voor eeN aSperGemeNu!

eieren, ham, diverse sauzen, roomboter etc.

ElkE DAg vERSE

ASpERgES

1e paaSdaG GeSloteN

2e paaSdaG opeN
9.00-13.00 uur

GRATIS IJS
bIJ

IEDERE KOPENDE KLANT 
EEN GRATIS IJSJE

AKTIE LOOPT VAN 2 T/M 7 APRIL 2012

Parkstraat 10a, Nuenen. Telefoon 040 - 283 60 19

LADIES ON THE ROAD

15% KORTING 
OP DE GEHELE COLLECTIE | 5 APRIL 10.00-22.00 UUR 

SHE FASHION | VINCENT VAN GOGHSTRAAT 11 NUENEN

MAAK KANS* OP EEN COMPLETE OUTFIT VAN 

MAISON SCOTCH t.w.v. € 300

*BIJ BESTEDING VANAF € 100,-

Thuis in uw regio makelaars

www.vansantvoort.nl
van Santvoort Makelaars B.V. - Kromme Steenweg 4 Helmond - 0492-525552 - info@helmond.vansantvoort.nl

Prijs : € 595.000,-- k.k. 

Hoekstraat 74 Nederwetten (gem. Nuenen)
Aan de rand van het dorp Nederwetten gelegen vrijstaande woning    
(circa 550 m³) met 4 slaapkamers en een vrijstaand bijgebouw (circa 
100 m²). Het geheel is gesitueerd op een perceel van  3.736 m² op een 
landelijke locatie, binnen de bebouwde kom. 
Een gedeelte van het perceel met een oppervlakte van circa 1.800 m² is 
door de gemeente Nuenen aangewezen als bouwlocatie voor de bouw 
van een vrijstaande woning.

inhoud 
± 550 m3

perceel
3.736 m2

bouwjaar
1971

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

Website; www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

Bloeiende
violen
Geraniums

Alles van eigen kwekerij

EEN 
bEZOEK 
MEER 
DAN 
WAARD!

2e PAASDAG

GeoPenD!

Rond de linde op internet:
 www.ronddelinde.nl 
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Korfbal

 

P R O G R A M M A
Voetbal

Braakhuizen - 
EMK       1-1
EMK begon fel aan de wedstrijd 
tegen Braakhuizen. Er werd kort 
gedekt en de spelers van Braakhui-
zen kwamen tijd te kort om een juis-
te bal te spelen. 

Dit spel leverde EMK in de 11e mi-
nuut de 1-0 voorsprong op. Gelegen-
heidsspits Ruud Bijsterveld passeerde 
zijn tegenstander en gaf de bal voor op 
de mee opgekomen Max Lenting. Die 
twijfelde geen moment en schoot de 
bal in het dak van het doel. Enkele mi-
nuten later had Ruud Boerema de 
pech dat zijn lob over de uitgekomen 
Braakhuizen doelman slechts op de lat 
belandde. In het restant van de eerste 
helft waren er nog enkele kleine kans-
jes voor EMK maar het team verzuim-
de het om de wedstrijd te beslissen. 
Na rust kwam er een fellere tegenstan-
der het veld op. Het spelletje van EMK 
uit de eerste helft werd nu door Braak-
huizen gespeeld. Toen EMK te lang 
stil bleef staan na een door de scheids-
rechter gegeven vrije trap wegens 
EMK buitenspel wist de tegenstander 
uit hun enige kans in de hele wedstrijd 
de 1-1 te scoren. EMK was in het res-
tant van de wedstrijd niet meer bij 
machte om de wedstrijd in hun voor-
deel te beslissen en zodoende eindigde 
de wedstrijd in een gelijkspel wat geen 
van beide teams behalve het punt iets 
opleverde.

Kwalificatiewedstrijd Nederland – Roemenië in Nuenen

Van nationale voetbalteams 
voor vrouwen onder de 19 jaar
Afgelopen week zijn er voetbalwedstrijden van nationale elftallen voor 
vrouwen onder de 19 jaar gespeeld op het sportpark van RKSV in Nuenen 
en op het terrein van Kozakken Boys in Werkendam met als doel plaatsing 
voor het EK 2012, dat plaatsvindt van 2 tot en met 14 juli in Antalya, Tur-
kije.
 
De bovenste plek in elk van de in to-
taal zes poules geeft hoe dan ook recht 
op deelname. Ook de runner-up met 
het beste resultaat tegen de nummer 
één en drie in de poule voegt zich deze 
zomer bij het gastland, waarmee het 
deelnemersveld van acht compleet is.

Het Nederlands elftal voor vrouwen 
onder 19 jaar is de eliteronde afgelo-
pen zondag  in groep 3 begonnen met 
een 1-1 gelijkspel tegen IJsland. In 
Werkendam  zorgde namens Neder-
land Jeslynn Kuijpers voor de gelijk-
maker, nadat IJsland in de 35e minuut 
de score had geopend.

Nederlandse vrouwen onder 19 ten 
onder tegen Frankrijk
Het Nederlands elftal voor vrouwen 
onder 19 jaar heeft afgelopen maan-
dag in de eliteronde in groep 3 met 1-0 
verloren van Frankrijk, waardoor de 
kans op EK-deelname nog slechts een 
theoretische is. 
Eerder op de dag won Roemenië van 
IJsland (2-0), zodat eerstgenoemde 
ploeg nu al op zes punten staat en 
door de ploeg van KNVB-coach Johan 
van Heertum niet meer in te halen is. 
De mogelijkheid om uit de zes poules 
in de eliteronde de beste runner-up te 
worden – de nummer twee met het 
beste resultaat tegen de nummer één 
en drie in de poule – is voor Neder-
land niet meer dan miniem. 

Van Heertum: “Wat betreft strijd en 
inzet kan ik de speelsters geen enkel 
verwijt maken. We hebben er alles aan 
gedaan om tot resultaat te komen. We 
hebben met dit team gedaan wat bin-
nen onze macht ligt. Tegen Frankrijk 
creëerden wij helaas te weinig kansen, 
zij net even wat betere én zij scoren. 

Dan is het gedaan.” De  laatste wed-
strijd van het Nederlands elftal vindt 
vandaag 5 april plaats in Nuenen tegen 
Roemenië om 15.00 uur. 

Tivoli - Nederwetten           0-12
Een overheersend Nederwetten werkte afgelopen zondag flink aan het doel-
saldo. 6 x Toon van Rooij, 3 x Pieter Donkers, 2 x Willem van Rooij en 1 x 
Rene van Kemenade maakten het dozijn vol. 
In de 2e minuut was het al raak. Een 
corner van Toon van Rooij werd strak 
ingekopt door Willem van Rooij. Daar-
na volgde een periode van veel kansen 
en geen doelpunten. Tot de 26e mi-
nuut toen via een aktie van Giel van 
Korven en Pieter Donkers de bal bij 
Toon van Rooij kwam die er 0-2 van 
maakte. De 0-3 in de 32e minuut was 
een kopie van het eerste doelpunt. 
Corner Toon ingekopt door Willem. 3 
minuten later een dieptepass van Giel 
naar Toon die de bal doorschoof naar 
Pieter Donkers die de 0-4 liet aanteke-
nen. Voor rust werd het 0-5. Alwin 
Kuster veroverde de bal en stelde Toon 

van Rooij in de gelegenheid om te sco-
ren.  Na rust werkte Nederwetten ge-
duldig verder aan het doelsaldo. We-
derom een pass van Alwin naar Toon: 
0-6. Tivoli bleef onmachtig om hier 
iets tegenover te stellen en in het laat-
ste kwartier scoorde Nederwetten nog 
5 maal. Toon zorgde voor nummer 7 
en 8. Pieter Donkers maakte de 0-9 en 
de 0-10 werd gemaakt door Rene van 
Kemenade die uit de draai met links 
vanaf 16 meter de bal tegen de touwen 
joeg.  Pieter en Toon zorgden uitein-
delijk voor  doelpunt nummer 11 en 
12. Volgende wedstrijd is op 15 april 
thuis tegen Sterksel.

Wielerronde van Gerwen op 
tweede paasdag 
Gerwen staat tweede paasdag in het teken van de wielersport. In Gerwen 
komen maandag 9 april van 10.00 tot 18.00 uur  honderden renners in actie 
in de categorieën Nieuwelingen, Junioren, Amateurs A+B en Elite/Beloften. 
Het is het eerste criterium in deze regio en de Elite/Beloften kunnen de 
eerste punten veroveren voor het Baby-Dump Kempenpers-klassement. 
Publiek heeft gratis toegang.

Paul Dekkers en Nieck Busser
Deze twee gemeentelijke favorieten 
gaan van start bij de Elite/Beloften-
renners en zij krijgen in de ex-profs 
Hans Dekkers en Job Vissers geduchte 
concurrenten. Ook het jonge wielerta-
lent Elmar Reinders uit Emmen komt 
naar Gerwen. Hij won onlangs in Lier-
op de zware Meeùs Race voor Belof-
ten over 160 km. 

Drie jonge Nuenense renners
De Wielerronde van Gerwen staat 
tweede paasdag al voor de 46ste keer 
op de wielerkalender. Het eerste start-
schot klink om 10.30 uur bij het kerk-
plein en wel voor een groot veld ama-
teurs A+B (50 km), gevolgd door 
nieuwelingen (11.45 uur/40 km) en ju-
nioren (13.00 uur/60 km). Drie jonge 
renners uit de gemeente Nuenen c.a. 
gaan van start bij de nieuwelingen: 
Marijn Renders en David en Louis 
Raaymakers. De hoofdschotel van de-
ze wielerdag wordt gevormd door de 
Elite/Beloften-renners, die om 14.30 
uur allereerst een individuele tijdrit 
over 3,5 km afleggen en rond vier uur 
beginnen aan de wedstrijd over 80 ki-
lometer. Met ook dit jaar weer een in-
ternationaal tintje: een wielerploeg uit 
het Duitse Noordrijn-Westfalen komt 
naar Gerwen en er staan ook deelne-
mers uit Denemarken, Italië en Zuid-

rant voor een levendige strijd. Bij de 
Elite/Beloften gaan zowat alle regio-
nale renners van start, aangevuld met 
echte klasbakken van elders. Daarbij 
onder meer Robbert de Greef/
Geldrop, Job Vissers/Erp en Teun van 
Poppel/Hilvarenbeek die het op gaan 
nemen tegen sterke mannen zoals 
Hans Dekkers/IJzendijke, Tjarco Cup-
pens/Landgraaf, Brian van Goethem/
Sluiskil en Chipo Banda/Maastricht. 
En daarbij natuurlijk ook Gerwenaar 
Paul Dekkers en zijn maatje Nieck 
Busser uit Nederwetten.  Tweede 
paasdag zijn liefhebbers van de wieler-
sport welkom in Gerwen, waar café 
De Stam aan het parcours die dag als 
rennerskwartier dienst doet. Let op: 
vanaf half elf rijden wielrenners hun 
rondjes in wielerdorp Gerwen. 

Het kleurrijke rennersveld gaat van start in wielerdorp Gerwen 
(foto Cees van Keulen)

NKV blijft meedoen 
voor het kampioenschap
NKV moest voor de eerste uitwedstrijd van het tweede deel veldseizoen, 
aantreden tegen Mariarade uit Hoensbroek. Deze  wedstrijd moest gewon-
nen worden om mee  te blijven doen voor het kampioenschap.

De opening was snel gemaakt door 
NKV. Het leek er ook op of NKV moei-
teloos de voorsprong ging uitbreiden, 
maar Mariarade kwam al snel terug. 
Na een moeizame eerste helft en veel 
gemiste kansen was de ruststand 5-7 
in het voordeel van NKV. In de rust 
werd er benadrukt dat NKV vooral 
haar eigen spel moesten blijven spelen 
en niet in het trage bal tempo van Ma-
riarade moest meegaan.
De 2e helft ging NKV gedreven uit de 
startblokken en wist al snel te scoren. 
Doordat NKV geduldig in de aanval 

bleef en veel kansen creëerde wist de 
ploeg uit Nuenen de voorsprong uit te 
breiden naar 8-14. Lars Smits maakte 
zijn debuut in NKV, door een inval-
beurt in de laatste  minuten.

Op maandag 2e paasdag speelt NKV 
de thuiswedstrijd tegen het altijd las-
tige OEC uit Helmond.
We hopen  natuurlijk dat er veel pu-
bliek aanwezig zal zijn om ze aan te 
moedigen. De wedstrijd wordt ge-
speeld om 14.30 uur op het NKV ter-
rein aan het Wettenseind.

Nuenense 
thaibokser 
verslaat Europees 
kampioen
Op zaterdag 31 maart heeft  de 
20-jarige Nuenenaar Robbie Hage-
man van Team Golden Glory de 25- 
jarige huidige Europees kampioen 
Leo Zulic uit Duitsland in een thai-
bokswedstrijd verslaan voor 2000 
toeschouwers in Hoensbroek.

In deze koningsklasse tot 70 kilo, 
moest Robbie diep gaan om de over-
winning binnen te halen. Na 3 ronden 
was het volgens de jury onbeslist en 
moest er een vierde ronde aan te pas 
komen. In de vierde ronde wist de 
technisch vechtende Robbie meer 
punten te scoren dan zijn tegenstan-
der en werd unaniem als winnaar uit-
geroepen.
Robbie wint hiermee zijn 8e A(prof ) 
klasse en blijft ongeslagen in de hoog-
ste klasse. Robbie die naast zijn sport 
studeert op de Johan Cruijff Universi-
ty blijft de thaibokswereld met zijn 
prestaties verbazen.

Ronde van Vlaanderen 2012
Naar goede gewoonte hebben de wielertoeristen een dag voor de profs hun 
eigen Ronde van Vlaanderen gereden.

Een van de deelnemers aan de ronde was Nuenenaar  Hans Pijs, samen met Peter 
Simons en Jean Jack Delmee. De weersomstandigheden waren niet ideaal maar 
dat weerhield het trio niet om in 6 uur te finishen. Hans nam voor de derde maal 
deel aan de ronde.  

Geslaagd Jeugd Volleybal toernooi
Nuvo’68 heeft op zondag 1 april in Sporthal De Hongerman een geslaagd Jeugd 
Rayonkampioenschap voor het Cool Moves Volley georganiseerd. In totaal 
deden 94 jeugdteams mee. Dat zijn een kleine 500 kinderen die in 3 groepen op 
hun eigen niveau een toernooi gespeeld hebben.
De niveaus 1, 2 en 3 hebben gestreden om het Rayonkampioenschap en de ni-
veaus 4, 5 en 6 doen dit over 2 weken bij VC Ledub. Op niveau 1 (6 en 7 jarigen) 
is VCE/PSV 18 terecht rayonkampioen geworden. Op niveau 2 (7 en 8 jarigen) 
werd er door 2 PSV-teams gestreden, hier kwam geen directe winnaar uit. Hier-
door zijn er 2 teams als Rayonkampioen uitgeroepen. Op niveau 3 (8 en 9 jari-
gen) mochten er maar liefst 2 teams van Nuvo’68 aantreden in de halve finale, 
helaas wisten ze beiden net niet door te dringen tot de finale en ging VC Ledub 8 
met de welverdiende eer strijken. 

VOETBAL

RKSV NUENEN
Zaterdag 7 maart
Pusphaira DA1 – Nuenen DA1  ... 18.30
Maandag 9 april
Nuenen DA1 – TSVV DA1 ........... 10.00
Nuenen DA2 – RKVVO  DA1  ..... 11.00
Nuenen 1 – Blauw Geel ‘38 1  ....... 14.30

RKGSV GERWEN
Zaterdag 7 april
RKGSV vet. - Avanti’31 vet. 16.00
Maandag 9 april
RKGSV 1 t/m 5  ................................... vrij

RKVV NEDERWETTEN
Zondag 9 april
Nederwetten 4 - Nieuw Woensel 7  11.00

KORFBAL
Zondag 9 april
NKV 1 - OEC 1 ................................ 14.30

De foto is gemaakt na de beklimming van de Oude Kwaremont. Links Hans Pijs en 
rechts Peter Simons.

Afrika ingeschreven.  Het is een mooie 
gelegenheid voor wielerliefhebbers 
om hun favorieten aan het werk te 
zien en aan te moedigen.

Prachtig parcours
De Wielerronde van Gerwen is dé 
klassieker onder de criteriums. Een 
prachtig parcours in combinatie met 
een groot deelnemersveld staan ga-

De halve finalisten van NUVO’68

Wielersport



Nieuwstraat 45  
5691 AB  Son en Breugel

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

www.sonnerie.nl

Hotel • Brasserie • Zalen

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

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

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

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

Kijk voor meer info op www.sonnerie.nl

 

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

Vergelijken kost niets, 
teveel betalen voor uw hypotheek 

komt elke maand terug!

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

www.straatman-kolsters.nl

CarPro Carwash & Carcleaning is een jong en dynamisch bedrijf, 

dat gespecialiseerd is in het wassen en poetsen van auto’s.

Door de uitbreiding van onze activiteiten in Nuenen en omgeving, zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers 
die verantwoordelijk zullen zijn voor de dagelijkse gang van zaken in het nieuwe Indoor Carwash Centrum 
die sinds  oktober 2011 gevestigd is op industrieterrein Eeneind I in Nuenen.   

Medewerker Autowasstraat 
- m/v (uren variabel)

Als eerste aanspreekpunt voor de klant ben je verantwoordelijk voor het ontvangen van klanten in de was-
straat, het eventueel voorbehandelen van de auto’s en het afrekenen van de wasprogramma’s. Je komt 
veelvuldig in contact met klanten, het is daarom belangrijk dat je goede communicatieve vaardigheden 
hebt. Het schoonmaken en onderhouden van de werkplek hoort tevens bij de werkzaamheden.

Wij bieden:
	 •	 Een	afwisselende	functie	met	ruimte	voor	ideeën	en	eigen	inbreng
	 •	 Een	moderne	werkomgeving
	 •	 Een	prettige	werksfeer	in	een	informeel	bedrijf
	 •	 Doorgroeimogelijkheden
Wij vragen:
	 •	 Een	proactieve	en	zelfstandige	houding.	
	 •	 Commerciële	instelling	
	 •	 Goede	communicatieve	eigenschappen	en	een	klantvriendelijke	houding;
	 •	 Beschikbaar	in	weekenden
	 •	 Iemand	met	gevoel	voor	techniek	en	auto’s

Ben	je	geïnteresseerd	in	een	van	de	vacatures?
Stuur dan een sollicitatiebrief met C.V. en pasfoto naar:
CarPro Carwash & Carcleaning
t.a.v. dhr. J.J. Prosman, Collseweg 22 – 5674 TR Nuenen - of via email: info@carpro.nl

Kom naar 
de kidsparty

Zaterdag 7 a ril tussen 11.00 en 16.00 uur
  bij Jan Linders in Nuenen

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

 Zaterdag 7 april gaat 
onze supermarkt om 
07.00 uur open en staat 
een ontbijtje voor u klaar

2e paasdag open
van 12.00 tot 
17.00 uur

ag open
0 tot
r

Jan Linders Nuenen

Vincent van Goghstraat 37

Start “lotgenoten” groep
Ben jij ook de vliegende keep en rots in de branding voor je 
omgeving?
Vorm jij die veilige thuishaven waar iedereen zichzelf kan zijn?
Sta jij je “mannetje” in deze veeleisende tijd?
Bij wie kun jij dan eigenlijk terecht met je vragen en emoties?
Wie biedt jou een luisterend oor en heeft oog voor wat jou 
wezenlijk bezig houdt?

Ervaar hoe fijn en bevrijdend het kan zijn om ervaringen, 
gevoelens en tips te delen met “lotgenoten” onder 
professionele begeleiding.

Voor meer info, bel 06-43 71 37 17, 
mail deangel@hotmail.nl, 

of ga naar www.deangel.vpweb.nl

Namens alle 

medewerkers van 

Rond de Linde

wensen wij u een

VROLIJK PASEN!


	RdL wk14 2012
	VP 14
	Tekst gemeente 14
	Adv Kersvers
	Adv Vogels STEUN
	Lindeblaadjes 14 STEUN
	Tekst leon 4
	Adv Jan Linders 1-1 FC
	Tekst laco14
	Tekst rond pasen14
	Tekst KBS14
	Adv Expert FC
	Tekst koeiendansend 14
	Adv Piano
	Adv Toyota FC
	Tekst kerk 14
	Adv Teds
	Tekst sport 14
	Adv Jan Linders 1-4 AP FC


