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Cultuurdag op 
het Eeneind 
opnieuw groot 
succes

Nuenenaar krijgt onbekend manuscript         
Agatha Christie in handen

Ralf Stultiëns al jaar en dag 
verzamelaar

Onbekend manuscript
Tijdens zijn altijd en eeuwige zoek-
tocht stuitte Ralf op een tot dusver on-
bekend manuscript van Agatha 
Christie. Een auteur overigens, die uit-
groeide tot één van de meest succes-
volle auteurs aller tijden. Haar werken 

werden in meer dan 100 talen ver-
taald. Wereldwijd werden ruim 4 mil-
jard boeken van haar verkocht. 
Daarnaast schreef ze onder andere 20 
toneelstukken. Veel van de boeken 
heeft Ralf, maar dat ene, dat onbeken-
de, dat gewilde; dat had hij niet. Tot 

Van Nuenen naar Beijing in een MG uit 1971

Paul van der Velden rijdt de rit 
voor Terre des Hommes
Door Melanie Dumay

Een ‘once in a lifetime’ experience noemt hij het. Samen met ‘zunne maat’ 
Eef Verstappen uit Veldhoven stapt Paul van der Velden op 5 mei in een 
compleet geprepareerde, 41 jaar oude, auto om vervolgens vier weken later 
bij de Chinese Muur (Beijing) aan te komen. 11.000 kilometers dwars door 
Letland, Rusland en Mongolië met de nodige ontberingen onderweg. En dat 
allemaal voor het goede doel. Alhoewel, ook een beetje als persoonlijke uit-
daging natuurlijk. Paul vindt het spannend, maar bovenal ‘machtig mooi’. 

Startsein
Voormalig Tweede Kamervoorzitter 
Frans Weisglas geeft op 5 mei het 
startschot in Den Haag. Dan zullen er 
15 oldtimers de monstertocht gaan af-
leggen. Uitgerust met een dosis auto-
kennis, technisch materiaal en 
bijgestaan door diverse teams als het 
gaat om veiligheid of gezondheid. En 
toch blijft het spannend. “Ik rijd zelf 
een Chevrolet Corvette en houd van 
oude auto’s. Ook ben ik al tientallen 
malen in verre landen geweest waar ik 
ook routes met een auto reed. On-
danks dat, kun je je niet helemaal 
voorbereiden. Eef en ik zijn op elkaar 
ingespeeld, de auto is compleet gepre-
pareerd en de uitdaging heel groot. 
Wij hopen een forse bijdrage te kun-
nen leveren aan Terre des Hommes.”

Steun Paul!
De rit staat in het teken van Terre des 
Hommes, deze kinderrechtenorgani-
satie zorgt er voor dat kinderen bevrijd 
worden uit bepaalde benaderde situa-
ties. Deze ‘The Hague Beijing Chal-

lenge’ is één van de projecten waarmee 
Terre des Hommes aandacht vraagt 
voor haar goede doel. Paul en Eef wer-
ken er aan mee. Paul is een echte Nue-
nenaar, voorheen bij de vrijwillige 
brandweer en al ruim 30 jaar meubel-
stoffeerder waarvan 21 jaar aan de 
Berg. Hij heeft zijn hart verpand aan 
Nuenen. Het zou toch prachtig zijn als 
Nuenen Paul steunt in zijn avontuur? 
Op vrijdag 27 april organiseert hij een 
sponsoravond om extra geld in te za-
melen voor Terre des Hommes. Tij-
dens dit gezellig samenzijn bij Bar van 
Gogh, Park 63a, kunt u tevens de auto 
bezichtigen. U bent hartelijk welkom 
van 19 tot 21 uur op 27 april. 

Volg Paul!
Rond de Linde zal Paul vier weken na 
5 mei blijven volgen op zijn rit naar de 
Chinese Muur. De organisatie zal 
nieuws uitbrengen over de rit en Paul’s 
vrouw Betsy kan Rond de Linde voor-
zien van de nieuwste informatie, die 
wij dan vervolgens met u delen in deze 
krant. Van Nuenen naar Beijing!

Muziekfestival Primavera
22 muziekgroepen 
op 22 april in 
Nuenens centrum
 
Op koopzondag 22 april wordt in het 
centrum van Nuenen een groots opge-
zet Muziekfestival gehouden. Het Mu-
ziekfestival begint om 12.00 uur en is 
georganiseerd door muziekkapel Vier-
kant Rond uit Nuenen, dat haar 22 jarig 
bestaan viert. Dat is de reden dat er op 
22 april, 22 muziekgroepen zorgen 
voor heel veel muziek in het Park. Naast 
het Muziekfestival met muziekkapellen 
en sambabands is er een Living Statues 
Festival met (inter)nationale kampioe-
nen. De meeste winkels zijn die zondag 
open en er is voldoende eet- en drink-
gelegenheid. Kom op zondag 22 april 
de sfeer voelen, proeven en meemaken!

Speeltuin De 
Kievit opent haar 
poorten
 
Zondag 22 april om 13.30 uur 
opent Speeltuin de Kievit haar 
poorten weer voor een nieuw 
speelseizoen 2012.

Spelen in de speeltuin betekent weer: 
schommelen, springen op de tram-
polines, glijden van de glijbaan, lek-
ker in de zandbak of kliederen met 
water op de waterbaan. Ook het 
zwembad is weer tip top in orde en 
klaar voor veel spetterplezier. Ook de 
peuterhoek is helemaal klaar voor 
veel peuterplezier. Ouders kunnen 
genieten op het terras.

Deze feestelijke opening zal o.a. ver-
zorgd worden door de jeugdburge-
meester. Tevens wordt Drumfanfare 
Jong Leven uit Gerwen en haar majo-
rettes ontvangen. Zij zullen een heu-
se workshop verzorgen. Kinderen 
kunnen kennismaken met muziekin-
strumenten en dansen. Daarnaast 
zullen ook de Klippeleaters de speel-
tuin weer vullen met hun vrolijke 
klanken. Traditiegetrouw is deze dag 
de toegang gratis en wordt er een bal-
lonnenwedstrijd gehouden.

Vanaf die dag kunt u ook uw abon-
nement weer kopen in de speeltuin. 
U bent weer van harte welkom in 
Speeltuin De Kievit voor een nieuw 
en mooi speelseizoen. 

Door Melanie Dumay

Verzamelen is een virus. Een onbekend en niet te grijpen iets. De één ver-
zamelt oude sigarenbandjes, de ander schilderijen…. Waar het op neer 
komt is het hart dat sneller gaat kloppen bij een ontdekking. Het is een 
ware passie. Nuenenaar Ralf Stultiëns, ook bekend uit de lokale politiek, 
heeft zo’n passie. Meters boeken sieren zijn huis, boeken van Agatha Chris-
tie, de Britse misdaadauteur die leefde van 1890 tot 1976. Ralf verzamelt, 
speurt, zoekt en vindt….

afgelopen week. Maanden keek hij uit 
naar de komst van het manuscript. De 
Nuenense postbode die het zo geliefde 
pakketje afgelopen week bij Ralf be-
zorgde, was zich ongetwijfeld niet be-
wust van de impact daarvan voor Ralf. 

Handgetypt
Het handgetypte manuscript van Miss 
Perry -geen misdaadroman maar een 
nooit gepubliceerd en opgevoerd to-
neelstuk uit vermoedelijk de jaren 
dertig van de vorige eeuw- beslaat 
ruim tachtig pagina’s en is voorzien 
van diverse met de hand aangebrachte 
correcties. Het script is afkomstig uit 
de inventaris van Hughes Massie & Co 
Ltd [Londen], Agatha Christie’s voor-
malige literaire agentschap.

Wordt vervolgd….
De Ierse auteur - en tevens archivaris 
van The Agatha Christie Archive Trust 
- John Curran vond in één  van de aan-
teken-/plotboeken van de Queen of 
Crime enkele jaren geleden een sum-
miere plotomschrijving van het toneel-
stuk. Op pagina 50 van zijn veelgeprezen 
werk over Agatha Christie schrijft hij ‘... 
An outline for an unpublished and un-
performed play, Miss Perry.’ 

En Miss Perry is nu hier, in Nuenen. 
Ralf beschikt niet over de publicatie-
rechten van het werk van Agatha 
Christie. Zo lijkt het er niet op, dat het 
toneelstuk ooit opgevoerd en/of in 
boekvorm gepubliceerd zal worden. 
Wel zal Ralf de kleinzoon van Agatha 
Christie in september, tijdens het jaar-
lijkse Agatha Christie Festival in Enge-
land, vragen naar de (on)mogelijkheden 
tot publicatie en/of opvoering. 

Wordt vervolgd….
 



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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Voor vragen over vispassen of toestemming kunt u bellen naar Bur-
gerzaken. Zij zijn bereikbaar via  nummer (040) 2631 631. 

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 30/03/2012 N-HZ-2012-0057 De Heijbloem 30 Vernieuwen kozijn  

Regulier 30/03/2012 N-HZ-2012-0058 De Heijbloem 32 Vernieuwen kozijn  

Regulier 02/04/2012 N-HZ-2012-0059 Hongarije 2 Uitbreiden woning  

Regulier 02/04/2012 N-HZ-2012-0060 Park 73 Plaatsen dakopbouw 

Regulier 30/03/2012 N-HZ-2012-0062 De Huufkes 18 Uitbreiden 
    bedrijfsgebouw  

Regulier 02/04/2012 N-HZ-2012-0063 Willem Plaatsen erker voorzijde
   Alexanderstraat 3  

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-2012-0019 Eikenlaan 28 Uitbreiden bestaande garage 

VERLEENDE VERGUNNINGEN    
EN ONTHEFFINGEN
Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	de	heer	Tulp	is	een	ontheffing	verleend	voor	het	aanleggen,	

stoken en hebben van een vuur op 6 en 7 april jl. op het perceel 
aan het adres Rullen 3, kadastraal bekend B 5169 (verzenddatum 
4 april 2012);

•	 aan	de	heer	M.	Donkers	is	een	ontheffing	verleend	voor	het	aan-
leggen, stoken en hebben van een vuur op een door hem zelf nog 
te melden dag in de periode vanaf heden tot en met 21 april 2012 
op het perceel, kadastraal bekend B 5117 aan het Lankveld (ver-
zenddatum 5 april 2012);

•	 aan	 het	 Pleincollege	 Nuenen	 is	 toestemming	 verleend	 voor	 het	
gebruik van een drietal locaties in het centrum van Nuenen t.g.v. 
de activiteit Spring World op  dinsdag 10 april jl. (verzenddatum 
4 april 2012);

•	 aan	het	Oranje	Comité	Nuenen	zijn	vergunningen	en	ontheffingen	
verleend voor de organisatie van Koninginnenacht op zondag 29 
april 2012 respectievelijk Koninginnedag op maandag 30 april 
2012 in het centrum van Nuenen (verzenddatum 10 april 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, 12 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 binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
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•  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

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 aanvragen van reisdocumenten en niet voor andere producten of 
diensten. 

MILITAIRE OEFENING
De Koninklijke Landmacht houdt in de periode van 17 tot en met 23 
april 2012 een militaire oefening in onder andere Nuenen. U kunt 
daarom militaire voertuigen tegenkomen. Aan de oefening nemen 150 
personen deel, 8 helikopters en 10 militaire wielvoertuigen.

EXTRA TOEZICHT OP VISSEN
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien gedurende week 16 en 17 extra toe op het thema 
‘Vissen’. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toe-
gezien. 

De regelgeving over vissen is voornamelijk vastgelegd in de Visserijwet. 
Het doel van deze wet is enerzijds het reguleren van de visvangst en 
anderzijds de bescherming van natuur- en milieubelangen. Een hen-
gelsporter moet een vispas aanvragen. Deze pas geeft het recht om in 
zeer veel viswateren te vissen, de zogenaamde uitgebreide landelijke 
lijst. U kunt hiermee met maximaal 2 hengels vissen en u mag alle aas-
soorten gebruiken. Er zijn enkele belangrijke voorwaarden aan de 
vispas verbonden, zoals de visplaats schoon achterlaten en gevangen 
vissen onbeschadigd terugzetten in hetzelfde water. Deze en de ove-
rige voorwaarden kunt u vinden op de website www.vispas.nl. Als u 
niet voldoet aan de voorwaarden van de vispas, dan vist u zonder 
vergunning en bent u in overtreding met de Visserijwet. 

De vispas krijgt u als u lid wordt van een hengelsportvereniging en is 
dus niet verkrijgbaar bij de gemeente. Naast de vispas voor volwassen 
bestaat er ook een vispas voor de jeugd tot en met 14 jaar. Als u geen 
lid bent of wilt worden van een hengelsportvereniging, dan kunt u ook 
kiezen	voor	de	zogenaamde	kleine	vispas.	U	mag	dan	maar	met	één	
hengel	vissen	en	alleen	met	aangewezen	aassoorten.	Met	de	kleine	
vispas mag u op minder plaatsen vissen dan met de gewone vispas. 
De wateren waarin gevist mag worden, staan vermeld in de zoge-
naamde kleine lijst van viswateren. De kleine vispas is verkrijgbaar bij 
het postkantoor en kan via internet besteld worden.

Naast de vispas kan toestemming van een eigenaar of huurder, zoals 
een hengelsportvereniging, vereist zijn. Visvijver Enode wordt beheerd 
door hengelsportvereniging ’t Pluimke. Voor de overige wateren, zoals 
de vijver voor het gemeentehuis, moet toestemming aan de gemeente 
worden gevraagd bij de afdeling Burgerzaken. Aan deze toestemming 
zijn kosten verbonden (c.a. € 15,-). Als u interesse in dit bewijs heeft, 
moet u een actuele pasfoto meenemen. U krijgt dan ook een platte-
grond waarop aangegeven staat waar gevist mag worden. Op verzoek 
van de opsporingsambtenaar moet  u de vispas of de schriftelijke 
toestemming kunnen overleggen.

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

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

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

COLLECTE
In de week van 15 t/m 21 april 2012 wordt gecollecteerd door de Ne-
derlandse Hartstichting.

VERKEER
•	 start	werkzaamheden	HOV2
Op 16 april start de gemeente Eindhoven met de herinrichting van de 
Sterrenlaan in het kader van de aanleg van HOV2. De werkzaamheden 
gaan tot en met medio 2013 duren als gevolg van deze werkzaamhe-
den zullen de komende jaren stremmingen optreden op de route Eu-
ropalaan – Sterrenlaan.

Met	de	start	van	de	werkzaamheden	wordt	ook	de	aansluiting	Soe-
terbeek	–	Cosmoslaan	afgesloten	voor	gemotoriseerd	verkeer,	fiets-
verkeer	 via	deze	 route	blijft	wel	mogelijk.	Met	het	afsluiten	 van	de	
Soeterbeek worden ook maatregelen genomen op de kruising Vorster-
dijk - Boord – Europalaan om de ontsluiting en verkeersveiligheid te 
waarborgen op deze locatie. Deze kruising wordt immers na de afslui-
ting van de Soeterbeek de belangrijkste ontsluiting voor Nederwetten 
en het buitengebied. Zo zal de maximumsnelheid op de Europalaan 
worden teruggebracht van 80 km/u naar 50 km/u.

Permanente afsluiting Soeterbeek
Naast de tijdelijke afsluiting in het kader van de werkzaamheden aan 
de Sterrenlaan is de gemeente Nuenen een verkeersbesluit aan het 
voorbereiden voor een permanente afsluiting van de Soeterbeek. Dit 
verkeersbesluit zal eind april ter inzage liggen op het gemeentehuis in 
Nuenen.

Meer informatie
Meer	informatie	over	HOV2	is	te	vinden	op	www.hov2.nl.	Met	betrek-
king tot de werkzaamheden in Eindhoven is meer informatie te vinden 
op www.bereikbaar.eindhoven.nl. 

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 15 april aangewezen als koop-
zondag voor de bedrijven uit gebied II. Dit wil zeggen alle wegen bui-
ten de bebouwde kom van de gemeente Nuenen c.a. Alle bedrijven uit 
gebied II mogen op deze dag geopend zijn.

AANVRAGEN LINTJES 2013
Kent u iemand voor een lintje in 2013 ? Dien dan een volledige aan-
vraag in voor 1 juni 2012 !!
Kent u iemand, die zich verdienstelijk heeft gemaakt of nog maakt 
voor de samenleving als vrijwilliger binnen bijvoorbeeld de terreinen: 
sport, cultuur, gezondheidszorg, kerk, maatschappij, jeugd, ouderen, 
muziek, natuur, etc., dan kunt u die persoon nu voordragen voor een 
Koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in 2013. Voor alge-
mene informatie verwijzen wij u graag naar de website: www.lintjes.
nl. U kunt voor gerichte informatie bellen, (040) 2631 578 of mailen, 
a.gevers@nuenen.nl
met	mevr.	A.	Gevers,	medewerkster	Publiekszaken	–	Communicatie	
van de gemeente Nuenen. 

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

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



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

 

 

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

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

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 13 eN 14 april: 
raapstelen, 2 bosjes .......................1,29
Veldverse prei, hele kilo .................0,99
champignons, per bakje ..................0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 16 april:

Hutspot, panklaar, 1/2 kilo ................0,69
DiNSDag 17 april:

Savooiekool, panklaar, 1/2 kilo .......0,79
WOeNSDag 18 april:

Wokgroenten, speciaal, 1/2 kilo ......1,25
DONDerDag 19 april:

gekookte bietjes, 1/2 kilo ..............0,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week VaN 13 t/m 19 april:

kiwi’s, 8 stuks ...................................1,99
minneola’s, 8 stuks ..........................1,99
komkommer appel dille salade, 250 gr. ..1,59
perssinaasappels, 12 stuks ...........1,99

Bijna al onze belegde 
broodjes, gaan warm 

de deur uit!!!
Pepersteaks
“met GRATIS kruidenboter”, 3 stuks ...5,95
Lamsfilet + Pesto +
Mozzarella 100 gram .................3,45 
Bij 150 gram Kipfilet
100 gram Eiersalade ..........GRATIS
Worstjes en Zo
“heerlijk roerbakgerecht”
100 gram ...................................................1,50
Tomeat
“overheerlijk gevulde 
vleestomaat”, per stuk ......................1,95
Sweetheart
100 gram ...................................................1,65

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

Special

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.

Fris Bosvruchten-
taartje 
Waddenbrood

6 Mini-fours
(per doosje)
Alle acties lopen ook via onze bezorger Jan van Tien

Actie geldig van 13 t/m 19 april:

€ 6,15

€ 1,80

€ 6,25

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

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

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

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

19
92

2

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

In 2012
bestaan wij 50 jaar!

PARKSTRAAT 20A   •  NUENEN  •  TEL. 040 - 283 54 42

TER INTRODUCTIE

VENDOUX hORLOgEs
10% KORTINg

actie t/m 28 april

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

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

B O U W p l a N N e N ? 

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

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

Het fundament voor de start van een goede bouw!

 



Lekker makkelijk

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Kip Kyoto
500 gram voor ......................................................................................................595

Haas op stok
“Special”, 100 gram ....................................................................................225

Asperge Hamsalade
100 gram ......................................................................................................................129

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

Al het lekkers van...

150 gr. gebraden kipfilet halen
 100 gr. GRATIS eisalade

DEZE WEEK:
 KEURSLAGER KOOPJE

Kipfilet
4 voor .............................................................................................................................................................595

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

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

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

Husqvarna 82 mm Rond de Linde.indd   1 3/19/2012   2:09:30 PM

Auto Service Verbroekken

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

De Tienden 10  Nuenen  Telefoon 040-2839527
                  WWW.verbroekken.com

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

TM

Digitaal: leuk, handig en gratis.

Dorpsstraat 95 Mierlo  |  Tel. 0492 66 11 00  |   www.lenssenmannenmode.nl

VAN 11 T/M 21 APRIL

BROEKEN 10 DAAGSE
zondag 15 april geopend van 12.00 - 17.00 uur

ELKE 2e
LANGE 
BROEK
VOOR DE
HELFT
VAN DE
PRIJS

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

Rabobank Voice of Nuenen
op zoek naar de stem van Nuenen     

Organisatie: Rotary Club Nuenen
Hoofdsponsor: Rabobank Dommelstreek

Voorrondes
Donderdag 12 april

Zondag 15 april
Donderdag 19 april

Halve �nale
Donderdag 10 mei

Finale
Zondag 27 mei

Café Schafrath aanvang 20:00 uur
Café René aanvang 14:00 uur 
Eetcafé Ons Dorp aanvang 20:00 uur
  
Dinercafé Zinn aanvang 20:00 uur
 
tijdens KleurenKaravaan 2012
tussen 19:00 en 20:00 uur

Iedereen is welkom
Gratis entree!
kijk ook op: www.voiceofnuenen.nl
en twitter mee: @voiceofnuenen
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Naar de peuterspeelzaal…..
De peutertijd is een spannende periode voor uw kind en een belangrijke 
fase in zijn/haar ontwikkeling. Het is een grote ontdekkingsreis waarin uw 
kind spelenderwijs allerlei basisvaardigheden leert. De peuterspeelzaal kan 
uw kind daarbij ondersteunen.

PaasArt wederom 
groot succes
Door Melanie Dumay

Het jaarlijkse evenement PaasArt 
georganiseerd door Atelier Nuenen 
was ook deze paasdagen een groot 
succes. Vele bezoekers namen de 
moeite om met de auto of fiets, 
ondanks het regenachtige weer, de 
300 kunstwerken te aanschouwen. 

De locatie bij John Geven was, zoals al-
tijd, een prachtig decor van de talrijke 
kunstwerken. Modern, abstract, figura-
tief, kleurrijk, ingetogen; alle werken 
kwamen door de lichte ruimte geweldig 
tot hun recht. Opgehangen aan hekken, 
perfect gecategoriseerd en overzichte-
lijk gepresenteerd. PaasArt 2012 mag 
wederom terugkijken op een prachtig 
evenement. En… diverse rode stickers 
gespot, leuk voor de kunstenaars! Ook 
is er een jury gesignaleerd die de wer-
ken één voor één in ogenschouw nam. 
De uitslag van deze jury wordt nog be-
kend gemaakt. Er worden nummers 1, 2 
en 3 gekozen voor het meest aparte, 
meest authentieke, meest bijzondere of 
gewoon het mooiste werk. Uiteraard 
houden wij u op de hoogte van deze uit-
slag. Op naar PaasArt 2013!

De zomer- en vakantietijd komt er weer aan. 
Heeft u er ook zo’n zin in!

Wij wel... daarom presenteren wij de 
nieuwste badmode op 13 april 

van 14.00 tot 17.00 en van 19.00 tot 21.00 uur.
 
Twee mannequins showen in kleine en grote 
cupmaten onze badcollectie.
 
Natuurlijk zorgen wij voor een lekkere 
cocktail zodat de zomer dichterbij komt.

Tot vrijdag de 13e, 
Laat deze vrijdag u geluk brengen!

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

Steunbetuiging voor Sensoor 
Brabant hard nodig
Sensoor Brabant heeft in 2011 in totaal 45.426 gesprekken gevoerd met 
mensen die behoefte hadden hun hart te luchten en te praten over proble-
men, zorgen of verdriet. Dat is een stijging van bijna 5% ten opzichte van 
2010. Dit blijkt uit cijfers van het jaarverslag over 2011. 

Ook het aantal vrijwilligers is afgelo-
pen jaar gestegen. De vrijwilligers van 
Sensoor zijn dag en nacht bereikbaar 
voor een gesprek via telefoon, chat en 
email. Een groot aantal van de ge-
sprekken, 42.951 in totaal, werd via de 
telefoon gevoerd. 2243 Gesprekken 
vonden plaats via de chat. Er waren 
232 email contacten. De toename van 
het aantal gesprekken is deels te ver-
klaren door een grotere bezetting van 
de hulplijnen. Daarnaast is er een 
groep mensen die behoefte had vaker 
een beroep te doen op Sensoor.

De toekomst van Sensoor NB
De stijging van het aantal gesprekken 
geeft het bestaansrecht van de hulp-
dienst aan. De Provincie Noord-Bra-
bant heeft aangekondigd dat de subsi-
die in 2014 gehalveerd wordt en in 
2015 geheel stopt. Vooralsnog gaat 
Sensoor Brabant, met 175 vrijwilli-

gers, met volle kracht en aandacht 
door met het bieden van steun voor 
hen, die dat zo hard nodig hebben. 
Daarnaast werkt Sensoor hard aan 
contacten met gemeenten die de sub-
sidiering over moeten nemen. Er zijn 
contacten gelegd met instellingen die 
met gemeentelijke financiering telefo-
nische- en chat hulpverlening willen 
voortzetten. Uitsluitsel wordt in 2013 
verwacht. 

Als er geen oplossing gevonden wordt 
zal Sensoor NB eind 2013 de werk-
zaamheden moeten staken. Wie het 
belangrijk vindt dat vrijwilligers ook 
na 2013, 24 uur per dag bereikbaar 
zijn voor een gesprek, kan een steun-
betuiging afgeven op www.sensoor.nl 
Via de website www.sensoor.nl/bra-
bant kunt u het gehele jaarverslag le-
zen.

Gemeente Nuenen op rand van faillissement
Door Gerrit van Ginkel

De grondposities die de gemeente Nue-
nen verworven heeft om te bouwen voor 
de toekomstige behoefte (ook voor de re-
gio, red.) is er de oorzaak van dat er veel 
geld ligt te verinteresten. Nu de behoef-
ten rigoureus naar beneden moeten wor-
den bijgesteld (100 woningen per jaar tot 
2020, red.) worden de problemen zicht-
baar. Voor de jaarrekening van 2011 is 
een ongedekt tekort ontstaan van liefst 
5,1 miljoen Euro.
Het noodzakelijke weerstandsvermogen 
moet 18,9 miljoen bedragen en de buffer 
voor algemene reserve en weerstands-
vermogen moet 7,6 miljoen Euro gaan 
worden. 

Zie hier de levensgrote problemen.

Bijna alle mogelijkheden voor nieuwe be-
zuinigingen zijn al uitgeput.
Een oplossing is een verhoging OZB be-
drag.  1% is (slechts, red.) € 35.000,-
Het uitnutten van tarieven is al (bijna) 
maximaal.
Er is in de afgelopen jaren al voor meer 
dan € 4,5 miljoen structureel bezuinigd.
Bezuinigen kan echt alleen nog maar als 
men ook taken schrapt.
Als je echt alles afschaft wat niet wettelijk 
verplicht is: 3 miljoen, maar dan heb je 
weinig meer over ….
Sportvelden niet meer onderhouden, alle 

Kienen in Lieshout
Op 13 april is het weer kienen met de Ka-
tholieke Vrouwenvereniging Lieshout in 
het Dorpshuis aan de Grotenhof in Lies-
hout. De avond begint om 20.00 uur en 
de zaal is vanaf 19.00 uur open. Iedereen 
is van harte welkom. Bij een grote op-
komst wordt er een extra ronde gekiend. 

Lentedag 
in De Walburg
De Walburg presenteert op 22 april 
haar voorjaarstuinen. Naast een 
mooie nieuwe voorraad vaste plan-
ten en een Helpdesk voor dringende 
tuinvragen zijn er diverse presenta-
ties te bekijken. 

Ook zijn er weer de rondleidingen door 
de tuinen waaraan iedereen gratis deel 
kan nemen. 
De Lentedag van de Walburg aan het 
Boord 64 te Nuenen vindt plaats op 22 
april en duurt van 10.30 uur tot 17.00 uur. 
Vrije toegang. Voor meer informatie: 
www.dewalburg.nl of tel. 040-2449682.

Politieberichten
Nuenen: Verdachten poging diefstal aangehouden
Op De Huufkes zijn zaterdagavond 7 april rond 23.35 uur twee 22-jarige mannen uit 
Eindhoven aangehouden. Zij worden er van verdacht geprobeerd te hebben diesel te 
stelen bij een transportbedrijf aan de Tienden. De twee zijn de cel ingegaan voor ver-
der onderzoek. Een getuige zag dat op het terrein van het transportbedrijf diesel werd 
gestolen met behulp van enkele jerrycans. De gealarmeerde politie trof in de buurt 
van het bedrijf de twee verdachten aan.

De al eerder voorziene kritieke Nuenense situatie op financieel gebied is bij 
het samenstellen van de kadernota extra inzichtelijk geworden.
Tijdens een besloten bijeenkomst van de Nuenense raad op 5 april j.l. is 
duidelijk geworden hoe hoog het water staat.

subsidies afgeschaft. Geen bibliotheek. 
Geen    nieuwe scholen/lokalen.Wijkac-
commodaties gesloten. Onderhoud stop-
pen van  gebouwen/openbare ruimte/
wegen. Verkeerslichten buiten gebruik.
Een terechte vraag is dan: Hoe ver wil je, 
kun je of moet je afbreken?
Een andere oplossing zou kunnen zijn 
een begrotingsscan aanvragen, Preven-
tief toezicht m.i.v. begroting 2013, op ba-
sis van de provinciale uitgangspunten 
voor artikel 12 bezuinigen, een aanvul-
lende uitkering aanvragen, en geen ka-
dernota.
De derde oplossing: Begroting 2013 slui-
tend (niet structureel). OZB met 28% 
omhoog. Reserves en voorzieningen ge-
bruiken in de wetenschap dat die later 
weer moeten worden aangevuld. Kader-
nota cijfermatig sluitend.

De verdere procedure is 
11 april: bestuurlijk overleg Provincie.
19 april: raadsbesluit (planning) Ruimte-
balans Aansluitend raadsbijeenkomst om 
richtinggevende oplossingen mee te ge-
ven aan het college voor de invulling van 
de Kadernota/Begroting.
Al met al zullen er de komende weken 
cruciale beslissingen genomen worden.
Het verdient bewondering dat burge-
meester Maarten Houben, als voorzitter 
van de gemeenteraad, in een keer schoon 
schip wil maken en wil bouwen aan een 
gezonde toekomst van Nuenen.
De problemen met jarenlange krappe be-
grotingen wil hij in een klap voorkomen.

Vier generaties

Staand Carien Raaijmakers - Vereijken (oma), Gerda Vereijken - van Lith (su-
peroma) zit met de op 27 februari 2012 geboren Saar van Bree op schoot met 
naast haar moeder Wendy van Bree-Raaijmakers.

De peuterspeelzaal is voor kinderen 
vanaf 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar.
Voor peuters is de peuterspeelzaal een 
uitdagende ontmoetingsplaats, met 
leeftijdgenootjes, verantwoord speel-
goed en professionele begeleiding. 
Een ideale plek om zich al spelend ver-
der te ontwikkelen.
De peuterspeelzaal is een zinvolle 
aanvulling op het gewone leven thuis 
en een goede voorbereiding op de ba-
sisschool. Maar het allerbelangrijkste 
is dat de peuterspeelzaal gewoon ont-
zettend leuk is voor uw kind!!

In Nuenen zijn 3 peuterspeelzalen:
Peuterspeelzaal ‘t Dwèrsliggertje 
Vrouwkensakker 17
Peuterspeelzaal Enode
Heikampen 5-7
Peuterspeelzaal ‘t Kwetternest  
Jacob Catsstraat 1-3

Vanaf 2 jaar en 3 maanden kan uw peuter 
terecht op een peuterspeelzaal. 
De peuters komen 2 keer per week een 
ochtend en/of een middag. Als een peu-
ter 3 jaar is wordt de mogelijkheid gebo-
den om een extra dagdeel te komen.
Opgeven kan via de website www.peuter-
speelzalennuenen.nl of telefonisch 040-
2838414 (maandag, dinsdag of woensdag 
tot 14 uur, buiten deze tijden staat er een 
antwoordapparaat aan en wordt u z.s.m. 
teruggebeld).

Paasfeest op BS 
De Dassenburcht
Op donderdag 5 april jl. vierden de 
kinderen van De Dassenburcht aan 
het Andriesplein in Nuenen het 
paasfeest op school. Team, Ouder-
raad en een groot aantal vrijwilli-
gers hadden een gevariëerd pro-
gramma samengesteld dat garant 
stond voor een feestelijke dag. 

Het paasfeest begon met een gezamen-
lijke viering in de aula van de school 
rondom het thema ‘In ieder einde 
schuilt een nieuw begin’. Daarna was 
het smullen geblazen tijdens de feeste-
lijke paaslunch in de klas. De school 
stond vol met paastakken die de kinde-
ren zelf hadden versierd. 
’s Middags gingen de kinderen creatief 
aan de slag. Elke klas kreeg enkele grote 
canvasdoeken die geheel naar eigen in-
zicht beplakt en beschilderd konden 
worden. Ter inspiratie was een grote 
hoeveelheid knutselmateriaal bijeenge-
bracht om uit te kiezen. Het resultaat 
was een serie verrassende en vooral ook 
heel uiteenlopende kunstwerken. Deze 
zullen in de loop van de week tussen de 
klassen worden uitgewisseld. De kinde-
ren werkten namelijk niet voor hun ei-
gen groep, maar om de klas van een an-
der te verfraaien. Het paasfeest op De 
Dassenburcht is immers niet alleen het 
feest van het nieuwe begin, maar ook 
van fijne dingen doen voor elkaar!

Station Charlotte: 
Saint Robinson
 
De man achter de band Saint Robin-
son is de Eindhovense singer-song-
writer Willem Jongenelen jr. Oor-
spronkelijk gestart als een studio-
project heeft Saint Robinson eind 
2005 haar debuut-cd Spiritual Free-
way opgenomen. In de jaren daarna 
heeft de band het clubcircuit rond-
gereisd ter promotie van de cd, 
onderwijl steeds nieuwe nummers 
aan het repertoire toevoegend.
 
In de herfst van 2009 besloot Willem 
één en ander op een wat lager pitje te 
zetten en terug te keren naar de essen-
tie van de nummers en vooral ook het 
verhaal erachter. Deze stap heeft gere-
sulteerd in een rustigere maar inten-
sere benadering van het materiaal, die 
je terugvindt op de volgende cd The 
Mirror Identity. Het resultaat is een 
optreden, waarbij het publiek in een 
rustige en ontspannen sfeer kan ge-
nieten van akoestische muziek met al-
lerlei grappige, ontroerende en meest-
al waargebeurde beeldverhalen over 
de wereld waarin we allemaal leven. 
Zaterdag 14 april vanaf ongeveer 
21.00 uur in Station Charlotte aan de 
Sportlaan 12 in Nuenen. Toegang gra-
tis. Zie ook www.stationcharlotte.nl

Vakantiebanen-
markten  in 
bibliotheek 
dommeldal
Lekker met vakantie? Dan wel met een 
gevulde portemonnee! Als dat zou 
kunnen… Op dinsdagavond 24 april 
kunnen jongeren tussen de 15 en de 20 
jaar tussen19.00 uur en 20.30 uur te-
recht op de vakantiebanenmarkt in de 
Nuenense bibliotheek. Jongeren kun-
nen zich dan inschrijven voor vakan-
tiewerk bij verschillende uitzendbu-
reaus en bedrijven. Identiteitsbewijs 
en eventueel CV meenemen. De 
markt wordt georganiseerd door bi-
bliotheek dommeldal en de LEVgroep. 
Op donderdagavond is dezelfde markt 
in Son en Breugel. Kijk voor meer in-
formatie op: 
www.bibliotheekdommeldal.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.

Ro
nd

 d
e 

Li
nd

e
 o

p 
in
te

rn
et

:

ww
w.

ron
dd

eli
nd

e.n
l

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

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

 

     

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

VERSE
ASPERGES

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

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

oERLEMANS kEukENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

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

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

OOK VOOR RENOVATIE, APPARATUUR EN DE MONTAGE VAN UW KEUKEN.

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

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

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

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

Praktijk Alternatieve Geneeswijzen

Het is voorjaar!
Grote kans dat uw ALLERGIE voor pollen weer opspeelt.

We hebben goede resultaten met: 

Bio-resoNaNtie eN tiNCtUUr
Met een korte kuur van 6-8 behandelingen kunnen 

we de allergie voor u weer dragelijk maken.

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

Therapie wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars.

AAnhAng
wAgens

verhuur - verkoop
onderhoud

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040-2832029

Dank

De viering van mijn koperen jubileum als pastoraal 
werker in Nuenen was hartverwarmend: de vele goe-
de wensen, de attenties en de giften voor de beide 
goede doelen: Stichting Leergeld in Nuenen en het 
werk van pater Ferdinand van Campen in Ghana. We 
danken allen voor de grote belangstelling tijdens vie-
ring en de receptie. Ook danken we allen die dit feest 
mogelijk maakten, in het bijzonder het parochiebe-
stuur voor het reiscadeau en het gemeentebestuur 
voor het toekennen van de medaille van verdienste in 
brons. Nogmaals heel hartelijk dank. 

Jos Deckers, pastoraal werker

Wat verwachten we van jou:

• Pro-actieve en flexibele houding

• Je werkt graag zelfstandig in een dynamische omgeving 

• Ervaring in (bedrijfs)catering/dienstverlening

• Vaste dagen in de week (woensdag en donderdag)
• Beschikbaar tijdens koopzondagen en/of feestdagen

Voor onze Hutten cateringlocatie Goossens te Nuenen zoeken wij:

Cateringmedewerk(st)er
    Goossens (8 uur)

Wil jij een afwisselende baan in de cateringbranche? Bekijk de 
vacature op www.werkenbijhutten.nl en solliciteer direct! 
Of mail je cv en motivatie naar sollicitatie@huttencatering.nl

Wij bieden jou:

• Een zelfstandige functie voor 8 uur per week

• Werktijden tussen 9:30 - 17:30 uur 

• Marktconform salaris

More than Seven, de 
winkel met de koe; op 
DE hELE coLLEctIE 
50% koRtING !!! vrij-
dag 10.00 - 18.00 za-
terdag 10.00 - 17.00. 
Berg 52a, Nuenen.

More than Seven, de 
winkel met de koe; op 
DE hELE coLLEctIE 
50% koRtING !!! vrij-
dag 10.00 - 18.00 za-
terdag 10.00 - 17.00. 
Berg 52a, Nuenen.

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

www.firstclassmodestiphout.nl

 Vacaturebank vrijwilligers 
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dorpsboerderij Weverkeshof algemeen bestuurslid met uitvoerende taken v.w.b. evenementenorganisatie in overleg
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Woonbegeleidingscentrum een vrijwilliger die af en toe gezellige activiteiten onderneemt met cliënten in overleg
Nuenen (affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking)
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Akkers  ondersteuning maaltijden op verpleegafdeling verschillende tijden mogelijk
 affiniteit met dementerenden gewenst.
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kookclub “d’n Dwersligger”  dinsdag 10.00-13.30 u.
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Redactielid Huisblad Sam Sam  (o.a. interviews) begeleiding van bezoekers dagbesteding in overleg
  verschillende tijden mogelijk
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

Dorpsboerderij Weverkeshof tuinman / tuinvrouw voor ondersteuning van de tuinploeg maandagochtend
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Amnesty International afd.  werkgroeplid voor het organiseren/coördineren van activiteiten in Nuenen in overleg
Nuenen
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Stichting Nu vrijwilligers voor diverse organisatorische taken tijdens de Kleurenkaravaan 27 mei, tijd in overleg
www.kleurenkaravaan.nl   
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

voetbalclub RKSV Nuenen vrijw. v.h. groenonderhoud, netjes houden van het sportpark ochtenden, in overleg
 vrijw. als cameraman/-vrouw v. vastleggen wedstrijden/trainingen (ter analyse) opleiding wordt verzorgd 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

St. Vrijwillige Thuiszorg vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt van de LEVgroep op Berg 22 in Nuenen. 
Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl
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Lezing 
heemkundekring 
'De Drijehornick'
Op donderdag 19 april om 20.00 
uur zal Han Drijver een voordracht 
houden in de openbare bibiliotheek 
over 'Het mooi en lelijk van de Bra-
bantse boerderij'.

Gedurende de laatste 40 jaar zijn er in 
Brabant onzettend veel boerderijen 
verbouwd, waarvan slechts een ge-
deelte als geslaagd mag worden be-
schouwd. In de lezing wordt aan-
schouwelijk gemaakt hoe mooi 
boerderijen kunnen zijn, maar ook wat 
er mis kan gaan bij een verbouwing. 
Het mooi en lelijk komen tegenover el-
kaar te staan in allerlei aspecten.

Han Drijver zal de boerderijen inwen-
dig en uitwendig onder de loep nemen 
en ons er goed naar leren kijken.

De spreker is als architect betrokken 
bij de verbouwing van vele boerderij-
en en heeft zitting in diverse monu-
mentencommissies in Brabant.
De toegang is, zoals altijd, gratis.

“Het beste dan maar” in Het Klooster Nuenen

Ernesto & Marcellino
In de 15 jaar van hun bestaan zijn deze ‘cabareteske actionpainters die de 
humor in vette halen de zaal in spetteren’ (Noord-Hollands Dagblad) uitge-
groeid van ‘Het beste bewaarde theatergeheim van Nederland’ (De Tele-
graaf) tot ‘Komisch supertrio’ (Leeuwarder Courant).
 
Hun boekhouder heeft dan ook bere-
kend dat - als deze trend zich nog 10 jaar 
voortzet - ze dan een kwart eeuw in het 
vak zitten. Tijd dus voor een jubileum.
 
Wilt u alle problemen een keer vergeten, 
aanschouw dan samen met de vele trou-
we en nieuwe bezoekers waar dit trio in 
hemelsnaam al die tijd mee bezig is ge-
weest. De boodschap die ze over probe-
ren te brengen is in ieder geval duidelijk: 
denk niet alleen aan jezelf, denk ook 
eens aan iets leuks.
 
Een tijdloos staaltje rauwe onbenullig-
heid met een zeer hoge grapdichtheid.
Voor meer informatie kijk op www.het-
klooster.org 

De voorstelling begint om 20.15 uur. 
Toegangskaarten kosten € 17,50 inclu-
sief pauzedrankje. Kaarten kunnen wor-
den besteld via onze website www.het-

35-jarig jubileum 
Insp. J. Crijnsschool
Het gaat goed met Basisschool Insp. J. Crijns! In tegenstelling tot prognoses 
en landelijke tendensen dat de leerlingaantallen op veel basisscholen terug-
lopen, zit de Crijnsschool in de lift! De school levert dan ook al 35 jaar kwa-
litatief goed onderwijs. Hierover zijn zowel de leerlingen en ouders als de 
leerkrachten, bestuur De Eenbes en de inspectie van onderwijs het unaniem 
met elkaar eens.

Al 35 jaar goed bezig
In de afgelopen 35 jaar heeft het on-
derwijs op de Crijns zich steeds verbe-
terd. Van degelijk klassikaal onderwijs 
in de jaren 70, is het ontwikkeld naar 
hoogstaand gedifferentieerd onder-
wijs om alle leerlingen veel, veelzijdig 
en met veel plezier te laten leren. Hier-
bij worden sinds dit schooljaar nieuwe 
methodes gebruikt die thematisch zijn 
opgebouwd, waardoor leerlingen leren 
de aangeboden lesstof met elkaar in 
verband te brengen en relaties te leg-
gen. Door informatie te zien, erover te 
horen en/of te lezen en er zelf middels 
techniek- en crea-activiteiten mee be-
zig te zijn, komen de verschillende ta-
lenten van de kinderen uit de verf. De 
leerkrachten laten de leerlingen afwis-
selend, samen, individueel en klassi-
kaal werken. Internationale onderzoe-
ken hebben aangetoond dat dit zeer 
effectief is. De prioriteit die in het ver-
leden aan lezen is gegeven, blijft een 
andere kracht van de school. Lezen is 
immers een belangrijke vaardigheid, 
en middel bij andere schoolvakken en 
functioneren in de maatschappij van 
de 21e eeuw.

Ook het gebouw heeft meerdere meta-
morfoses ondergaan en voldoet aan de 
eisen van de moderne tijd met o.m. lich-
te werkruimtes voor kinderen, prima 
meubilair, digiborden, computers, lap-

tops voor leerlingen en fijne speelruim-
tes en speelmaterialen voor buiten. Met 
de naastgelegen kinderopvangorganisa-
tie is een prima samenwerking. En door 
de kleinschaligheid voelen kinderen 
zich snel veilig en geborgen.

Feestweek
Het is tijd voor een feestje! Het 35-ja-
rig jubileum wordt gevierd met een 
lustrumweek. Deze feestweek staat in 
het teken van “Circus”. Van 10 t/m 13 
april vinden allerlei activiteiten in dit 
kader plaats. Leerkrachten en ouders 
samen hebben van alles in de steigers 
gezet om er voor de leerlingen een on-
vergetelijk spektakel van te maken. De 
week start met een feestelijke opening 
in de theaterzaal van school. Er wordt 
een spellen- en crea-circuit georgani-
seerd, een sponsorloop, circusvossen-
jacht, schoolreis… en op vrijdagmid-
dag 13-4 volgt de climax. Rond 13.30 
uur wordt het lustrumfeest afgesloten 
met een heuse circusvoorstelling, voor 
en door de leerlingen, o.l.v. rasechte 
circusartiesten, leerkrachten en een 
heleboel ouders. Bij goed weer wordt 
de piste buiten bij school opgebouwd. 
Bij regenachtig weer worden de activi-
teiten van de slotdag verplaatst naar 
sporthal De Hongerman. De Insp. J. 
Crijnsschool ligt aan de Heikampen 3 
in Nuenen. Voor meer informatie, kijk 
op www.crijnsschool.nl.

Sam’s kledingactie 
voor Mensen in 
Nood
Sam’s kledingactie vraagt naar goede 
en bruikbare kleding, schoeisel, 
dekens en huishoudtextiel, liefst in 
gesloten plastic zakken. De kledingin-
zamelingsactie wordt gehouden op 
zaterdag 21 april van 10.00 tot 12.30 
uur. U kunt dan met uw kleding 
terecht op het plein voor de H. Cle-
menskerk in Nuenen

Sam’s kledingactie zamelt al vanaf 
1967 kleding in en is hiermee de oud-
ste charitatieve kledinginzamelaar 
van Nederland. Zij zijn blij met al uw 
goede draagbare kleding. Of het nu 
dames-, heren-, of kinderkleding be-
treft, alles is welkom. Daarnaast za-
melt Sam’s kledingactie schoenen en 
huishoudtextiel zoals lakens, hand-
doeken en gordijnen in.
De ingezamelde kleding wordt ver-
kocht aan kledingsorteerders in zowel 
Nederland als in het buitenland. Zij 
sorteren de kleding en verkopen deze 
vervolgens aan afnemers. Zomerkle-
ding wordt voornamelijk afgezet in 
Afrika, de winterkleding gaat vooral 
naar Oost Europa. In deze regio’s heb-
ben de mensen grote behoefte aan 
goede, maar vooral betaalbare kle-
ding.
Het geld dat de verkoop oplevert gaat 
naar de noodhulpprojecten van Men-
sen in Nood. Mensen in Nood biedt 
wereldwijd noodhulp aan mensen die 
het slachtoffer zijn geworden van oor-
log, natuurrampen, honger of onder-
drukking. Met structurele projecten 
biedt Mensen in Nood deze mensen 
weer een beter bestaan. 

Paas- en lenteviering op de Crijnsschool
Op witte donderdag vierden alle kinderen samen Pasen. De onderbouw 
ging ’s ochtends op pad en kwam een hele verdrietige paashaas tegen, die al 
haar eieren kwijt was geraakt. Gelukkig hebben de kinderen ze samen alle-
maal gevonden en kon de paashaas weer verder gaan met de voorbereidin-
gen voor het paasfeest.

Fysiotherapie Nuenen organiseert:

Fitness-Pilates-Gym Marathon 
voor KWF
Op vrijdag 20 april van 17.00 tot 20.00 uur organiseert Fysiotherapie Nue-
nen een Fitness-Pilates-Gym Marathon om geld in te zamelen voor de 
KWF-kankerbestrijding. Dit kan door het volgen van één of meerdere uren 
Fitness, Pilates en/of Gym.

Aanmelden kan op de inschrijflijsten 
bij Fysiotherapie Nuenen of via info@
fysiofitness.nl of last minute, op de 
dag zelf. De inschrijfkosten zijn € 5,00. 
Dit bedrag komt geheel ten goede aan 
KWF-kankerbestrijding. Fysiothera-
pie Nuenen is gevestigd aan de Vin-
cent van Goghstraat 257-259. Het 
programma start om 17.00 uur.

Op 6 en 7 juni 2012 fietsen Armand 
Beerens en Robert Schutijser, samen 
met duizenden anderen, voor de 30 
miljoen! Alpe d'HuZes is het wiele-
revenement waarbij de deelnemers in-
dividueel of in teamverband zes maal 
op één dag de Alpe d'Huez beklim-
men. Niet zomaar, maar om geld op te 
halen voor het Alpe d'HuZes onder-
zoeksfonds bij KWF Kankerbestrij-

ding. Steun dit project en kom op vrij-
dag 20 april naar Fysiotherapie 
Nuenen.

Wandelen in het 
Eckartsebos
Op maandag 16 april gaan vogel-
gidsen van IVN Nuenen wandelen 
in natuurgebied het Eckartsebos. In 
dit gebied waar de Kleine Dommel 
en de Dommel samenvloeien, ligt 
een ongerept stukje natuur. Vertrek 
per fiets om 19.00 uur vanaf Het 
Klooster. Start wandeling iets later 
vanaf einde zandpad t.o. Wolven-
dijk 25 en 27. Stevig, waterbesten-
dig schoeisel is aan te bevelen. 
Deelname is gratis, 
info: tel.0499-476201.

Reumafonds 
bedankt Nuenen c.a.
Het Reumafonds bedankt alle collec-
tanten, comitéleden en bewoners in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
voor de grote inzet en bijdrage aan het 
prachtige resultaat van de collecte. 

In de landelijke collecteweek van 12 tot 
en met 17 maart 2012 is in Nuenen c.a. 
in totaal € 7483,= opgehaald. Hiermee 
levert de regio een belangrijke bijdrage 
aan de reumabestrijding in Nederland. 
Meer weten over reuma of het Reuma-
fonds? Zie www.reumafonds.nl

Cultuurdag op het Eeneind   
opnieuw groot succes

Een gouden greep bleek het opvoeren 
van een wagenspel voor de bezoekers. 
Liefst een jaar lang waren 28 inwoners 
van het Eeneind waaronder veel kin-
deren, actief met de voorbereiding 
hiervan. Het resultaat mocht er zijn. 
De professionele uitvoering met zelfs 
speciale mensen voor belichting en 
geluid werd met veel instemming ge-
waardeerd. Het Eeneind bewees weer 
dat met gemeenschapszin veel moge-

Door Gerrit van Ginkel

Ondanks de minder gunstige weersomstandigheden overtrof de belangstel-
ling voor de jaarlijkse cultuurdag op het Eeneind alle verwachtingen.
Vele honderden kinderen, vaders en moeders en oma’s en opa’s wisten de 
weg naar het terrein van de St. Antoniusschut aan de Mulakkers weer te 
vinden voor het traditionele paasei zoeken voor de kinderen.

lijk is door zelfwerkzaamheid en dat 
alles voor weinig kosten. De eikes met 
brood en de balkenbrei werden door 
de Schut enthousiast gebakken en 
aangeboden en dankbaar genuttigd 
door de hongerige bezoekers. 

Voor vele nieuwe inwoners van het 
Eeniend was het een perfecte ambian-
ce om in een informele sfeer kennis te 
maken met de rest van het Eeneind.

Henk Dekkers van de St. Antoniusschut bedankt de deelnemers van het wagenspel. 
(Foto Henrie van de Griendt)

Lieke leest het paasverhaal voor.

De paashaas op bezoek bij de kinderen 
van de Insp. J. Crijnsschool.

klooster.org. Telefonisch reserveren kan 
ook tijdens kantooruren via de reser-
veerlijn 040 -284 33 99. 

’s Middags kwamen alle kinderen sa-
men in de theaterzaal en werd het 
paasverhaal verteld door de voorlees-
kampioen, Lieke. Het verhaal werd af-
gewisseld met een optreden van elke 
klas. Toen de kinderen terug in de 

klassen kwamen, was de paashaas op 
bezoek geweest en had in elk mandje 
iets lekkers gestopt.

Advocatuur
Betaalt een stiefouder 
kinderalimentatie?
Na de echtscheiding betaalt veelal de vader aan de moeder kinderalimenta-
tie voor hun kinderen. Hoe is dat eigenlijk voor de stiefouder als nieuwe 
partner van de moeder en / of vader?

In verreweg de meeste gevallen blijven 
na de echtscheiding de kinderen bij de 
moeder wonen. De vader betaalt dan 
een bijdrage aan de kosten van verzor-
ging en opvoeding van de kinderen: de 
kinderalimentatie. 
Het komt voor dat na verloop van tijd 
de moeder en / of de vader een nieuwe 
partner vindt. Als de moeder en / of 
vader met deze nieuwe partner trouwt 
of een geregistreerd partnerschap 
aangaat, wordt de nieuwe partner 
stiefouder. De kinderen hebben dan 
een stiefvader en/of stiefmoeder ge-
kregen; voor de stiefouder zijn de kin-
deren stiefkinderen. 
De ouders hebben een wettelijke on-
derhoudsplicht betreffende hun kin-
deren. Volgens de wet heeft ook een 
stiefouder een onderhoudsplicht be-
treffende deze kinderen. Maar de on-

derhoudsplicht heeft alleen betrek-
king op die kinderen die behoren tot 
het gezin van de stiefouder. In dit ge-
val houdt dat in dat de stiefmoeder 
(dus de nieuwe partner van de vader) 
géén onderhoudsplicht heeft want de 
kinderen wonen bij de (biologische) 
moeder en behoren dus niet tot het 
gezin van de stiefmoeder. De stiefva-
der heeft in dit geval wél een onder-
houdsplicht. Overigens geldt de on-
derhoudsplicht totdat de kinderen 21 
jaar zijn; ook als de kinderen op ka-
mers wonen in verband met hun stu-
die. Hoe groot de onderhoudsplicht is, 
is afhankelijk van de situatie.
De onderhoudsplicht van de stiefou-
der geldt alleen gedurende de tijd dat 
het huwelijk of geregistreerd partner-
schap met de nieuwe partner bestaat. 
Dat betekent dus dat zodra het huwe-

lijk of het geregistreerd partnerschap 
met de nieuwe partner eindigt, de on-
derhoudsplicht ook onmiddellijk au-
tomatisch eindigt. Daarvoor hoeft 
geen gang naar de rechtbank te wor-
den ondernomen. 
De onderhoudsplicht eindigt ook als 
de samenwoning van de stiefouder 
met de ouder eindigt. 
Het kan zijn dat de onderhoudsplicht 
van de (in dit geval) stiefvader invloed 
heeft op de hoogte van de kinderali-
mentatie die de vader betaalt. Een al-
gemene regel over de wijze en mate 
van beïnvloeding is niet te geven: dat 
zal van geval tot geval bekeken moe-
ten worden. 

Samengevat:
Een stiefouder is onderhoudsplichtig 
voor de kinderen die tot zijn gezin be-
horen. De onderhoudsplicht geldt tot-
dat de kinderen 21 jaar zijn. 
De onderhoudsplicht eindigt als het 
stiefouderschap eindigt.

De column is bedoeld om u meer in-
zicht te geven in c.q. bewust te maken 
van de juridische positie waarin u zich 
bevindt. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij Advocatenkantoor In ’t 
Veld, tel. 040 263 12 00 of 
via www.advocatenkantoorintveld.nl.



Thuis in Nuenen
Rabobank Dommelstreek: Natuurlijk!

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

Samen delen in de winst. Dat is het idee.
Scan de code en dien direct úw 

aanvraag voor ondersteuning in!

Wilt u voor 2012 
een initiatief 
voordragen?

Ook dit jaar kunnen wij mooie initiatieven 
weer die financiële impuls bieden die nodig 
is. Naast een finan ciële injectie kijken we 
ook graag hoe de initiatieven op het gebied 
van mensen, media en middelen verder nog 
geholpen kunnen worden.

Kent u een mooi initiatief dat een goede 
start verdient of een project dat een uniek 
en eenmalig karakter heeft? Dien dan een 
aanvraag voor ondersteuning door 
Rabobank Dommelstreek in via 
www.rabobank.nl/dommelstreek.

Kent u het verhaal van ons  
Coöperatief Dividend?
Als coöperatieve bank hebben wij geen aandeelhouders aan wie wij winst uitkeren. Een deel van onze winst 

vloeit terug naar de samenleving, dit noemen we Coöperatief Dividend. Onze leden hebben invloed op de 

besteding van dit Coöperatief Dividend. Hiermee dragen wij samen bij aan de economische, sociale, culturele 

en duurzame ontwikkeling van Geldrop, Heeze-Leende en Nuenen. Afgelopen jaar ondersteunde Rabobank 

Dommelstreek onderstaande lokale initiatieven. 

Cursus Internet bankieren

Senior Computer Hulp Geldrop, KBO Heeze 

en SeniorWeb Nuenen bieden senioren de 

mogelijkheid voor het volgen van een gratis 

cursus Rabo Internet bankieren. Zo raken zij 

vertrouwd met de mogelijk heid om vanuit huis 

veilig hun bankzaken te regelen.

Nuenen, Heeze-Leende en Geldrop

Nuenen, Heeze-Leende en Geldrop

Ruim 160 clubs 
ontvingen in 

totaal € 50.000

 Van Gogh Village Nuenen

Realiseren van het nieuwe Van Gogh centrum 

Vincentre. Middels moderne audiovisuele 

technieken maken bezoekers kennis met 

Vincent van Gogh. 

SeniorWeb Nuenen

Het inrichten van een educatieruimte waarin naast 

volwasseneducatie op computer gebied ook 

ruimte is voor andere groepen uit de Nuenense 

samenleving.

Dorpswerkplaats Nuenen

De plannen voor groot onderhoud aan 

de accommodatie worden uitgevoerd. 

Zo kunnen alle activiteiten weer veilig 

en verantwoord uitgevoerd worden.

Nuenen

Nuenen

Nuenen

Parochie St. Martinus en St. Jan 

Het inrichten en aankleden van een nieuwe 

ruimte bestemd voor vergaderingen, koor-

repetities en bijeenkomsten met jongeren.

Heeze-Leende

Heeze-LeendeHeeze-Leende

Bibliotheek De Kempen

Het aantrekkelijk inrichten van de nieuwe jeugd-

bibliotheek en het plaatsen van een groot touch-

screen scherm. Kinderen worden gestimuleerd om 

te lezen en maken kennis met nieuwe technieken.

Dorpshuis ’t Perron

Het inrichten van de zaal en plaatsen 

van scheidingswanden voor multi functioneel 

gebruik van de zaal. De nieuwe ontmoetings plek 

brengt inwoners samen.

Muziekvereniging De Heerlijkheid Sterksel

Project Muziekwinkel opstarten waar door 

basisschoolkinderen kennismaken met 

muziekinstrumenten en de muziek vereniging.

Geldrop

Heeze-Leende

Geldrop

IVN Geldrop

Het plaatsen van een klimboom in de kasteel-

tuin ter ere van het 40-jarig jubileum. Hierdoor 

ontstaat extra speelruimte voor kinderen.

Stichting Hart voor een Hart

Het plaatsen van AED’s waardoor reanimatiehulp 

beter toegankelijk is.
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Bij boer Bernard van Genugten was het een drukte van jewel-

ste. Veel mensen waren getuige van vrolijk springende koeien 

die na de winterperiode weer de wei in mogen.

Het LON was aanwezig bij boer Bernard van Genugten om de 

blije koeien te filmen. Ook het LON kreeg genoeg aandacht.

Tweede Paasdag is een mooie 
dag om uit het ei te komen. 

Genoeg kuikentjes te zien op 
Dorpsboerderij Weverkeshof.

Imker Ruud Korteling geeft uitleg aan geïnteresseerden 
over zijn Imkerij de Walhut aan de Heerendonk in Nuenen.

De kinderen van de imker verkopen kikkerdril. Getuige het 

zelfgeschreven reclamebord (zie inzet).

De vrijwilligers van het IVN Nuenen en van het Brabants 
landschap, met de tijdelijke stand aan de Heerendonk in Nu-
enen, zorgden ervoor dat veel mensen met een gids het Bra-
bants Landgoed konden bezichtigen.

Bij John Geven Studio’s werd er 

met volle teugen genoten van alle 

kunstwerken tijdens de g roepsex-

positie van 32 leden van schil-

derscollectief Atelier Nuenen.

40e Wielerjeugd-vijfdaagse 
Lieshout en Mariahout
Komende week, van 16 t/m 20 april houdt Comité Wielerjeugdvijfdaagse 
haar 40e Fietsvijfdaagse voor de jeugd van Lieshout en Mariahout. 

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 kunnen hieraan deelnemen. Kinderen kunnen 
meedoen op gewone fietsen, crossfietsen, en mountainbikes, maar niet op race-
fietsen. De allerkleinsten, de peuters van 0 t/m 3 jaar mogen gebruik maken van 
een skelter, step, driewieler e.d. en rijden op een verkleind parcours, waarbij de 
ouders de kinderen kunnen begeleiden.
Het `gewone` parcours loopt over de Hertog Jansstraat, Coolhof, en Floreffes-
traat. Iedere deelnemer ontvangt na de wedstrijd een traktatie. De grote finale 
wordt gehouden op vrijdag. Die dag krijgen ook de deelnemers die niet in aan-
merking komen voor een beker of bloemen een leuke prijs voor de prestatie die 
tijdens deze week geleverd is. Voor de schoolprijzen staan drie bekers ter be-
schikking. Kinderen uit groep 0 t/m 3 jaar kunnen elke dag inschrijven. De an-
dere groepen kunnen tot en met woensdag inschrijven. Dus jongens en meisjes: 
doe mee! Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met mevr. Steegs tel 
0499-411843.

Jong geleerd, oud gedaan, daarom de Wielerjeugdvijfdaagse.

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

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

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

Piet de Louw 
60 jaar gildebroeder
Op 14 april a.s. is het feest bij het Heilig Kruisgilde in Gerwen. Een van haar 
trouwste Gildebroeder Piet de Louw viert dan het heugelijke feit dat hij 60 
jaar geleden officieel lid werd van het Heilig Kruisgilde. 

Hij deed daar tegelijkertijd met nog 
een paar andere jongelui uit Gerwen 
het uniform van het gilde aan.  Piet als 
vendelier de andere als tamboer en 
broer Jan zou hem het vendelen wel 
leren. Een probleem was er nog wel 
Piet was naast vendelier ook een fana-
tiek voetballer bij RKGSV en die acti-
viteiten vielen nogal eens samen. Toch 
was er een prima oplossing: de eerste 
helft speelde Piet mee met zijn voet-
balelftal om tijdens de rust het voetbal 
tenue te ruilen voor het gilde uniform 
om zodoende ook mee te kunnen 
doen met het groeps en individueel 
vendelen tijdens het gildefeest. Piet 
wist altijd wel een zilveren prijsje mee 
te nemen. Piet is inmiddels ook ruim 
64 jaar lid van RKGSV. Piet was en is 
nog steeds een trouw Gildebroeder en 
is als het enigszins kan altijd aanwezig 
en niet alleen bij feestelijkheden maar 
ook bij optredens van het gilde. Maar 
ook als er werk gedaan moest worden 

was Piet erbij.  In het dagelijkse leven 
was Piet werkzaam bij Landbouwma-
chine fabriek Zweegers in Geldrop.  
Piet was voor zijn werkzaamheden 

vaak van huis om ergens ter wereld 
machines te demonstreren. Piet is een 
harde werker niet alleen voor zijn ge-
zin maar ook de Gerwense gemeen-
schap heeft altijd een beroep op hem 
kunnen doen.

Piet word 12 april 75 jaar maar Piet is 
indien mogelijk  geüniformeerd   aan-
wezig om bij zijn gilde te zijn.

Om 14.00 uur wordt de jubilaris door 
het gilde gehuldigd,  nadat om 13.00 
een Heilige Mis wordt opgedragen uit 
dankbaarheid. Van 14.30 uur  tot 16.00 
uur is er een receptie in het Gildehuis 
aan het Langlaar.

Oprichting 
Skatevereniging 
Nuenen 
Skaters uit Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten en van het Eeneind kunnen 
na enkele jaren van onzekerheid 
eindelijk opgelucht ademhalen. 

Middels de aanstaande oprichting van 
een heuse skatevereniging, lijkt de 
komst van een skateramp (locatie: na-
bij de tennisvelden in Gerwen) nog 
slechts een kwestie van tijd. Om het 
plan te realiseren heeft - naast de be-
schikbare ruim 7.000 euro aan idop-
gelden van de Dorpsraad Gerwen - in-
middels ook de gemeente Nuenen c.a. 
een aanzienlijk bedrag ter beschikking 
gesteld.

Op  woensdag 28 maart jongstleden 
organiseerden Ruurd van Heijst  na-
mens de Dorpsraad Gerwen en Ralf 
M.M. Stultiëns, gemeenteraadslid, een 
informatieavond voor geïnteresseerde 
jonge skaters. Skaters Niels Niemans 
en Roy Megens hebben het voortouw 
tot de oprichting van de skatevereni-
ging genomen en zullen tot 1 juni aan-
staande potentiële leden werven. 
Aanmelden kan via nielsniemans@
hotmail.com. Inmiddels hebben al en-
kele tientallen enthousiaste skaters 
zich aangemeld! Medio juni zal  de op-
richtingsvergadering plaats vinden. In 
diverse gemeenteraadsvergaderingen 
werd herhaaldelijk aandacht gevraagd 
voor de wens van de jongeren. 
Voor meer informatie over de ska-
teramp, kunt u contact opnemen met 
gemeenteraadslid Ralf M.M. Stultiëns 
r.m.m.stultiens@gmail.com.

Zondag 15 april “ZINN in 
Blues” met The JOBB
Sunny Blues Nuenen, organisator van Blues optredens in Nuenen, laat weer 
van zich horen op zondagmiddag 15 april 2012. Op die zondagmiddag 
wordt vanaf 15.30 uur het podium in DinerCafé ZINN aan het Park in Nue-
nen vrijgemaakt voor “The JOBB” oftwel Jack’s Old Blues Band afkomstig 
uit ons eigen Nuenen.
JOBB staat garant voor een sfeervolle 
blues middag. De aanwezigen zullen 
dat kunnen gaan bevestigen. JOBB is 
een echte familieband. Het enthousi-
asme van de zanger Jack is zeer de 
moeite waard. Wat een energie heeft 
deze man. De slogan “Keep the blues 
alive” loopt als een rode draad door 
hun programma. Ze proberen in hun 
programma alle hoeken van de blues 
te bestrijken. Met de strakke drums 
van Bob Selder en mooi baswerk van 
Huib Selder. Zet daar nog de schitte-
rende solo’s op gitaar tegenaan van Je-
roen Ansems en de middag is com-
pleet. Dit wordt weer een geweldige 
en vooral gezellige middag in Diner-
Cafe  Zinn.

Sunny Blues Nuenen
Sinds twee jaar geeft Sunny Blues    
Nuenen, bestaande uit de vrijwilligers 
Berry Leurink, Benni Schrurs en Frans 
van Dommelen in samenwerking met 
de uitbaters van DinerCafé ZINN, 
blues muzikanten uit binnen- en bui-
tenland een podium. Ongeveer 8 keer 
per jaar wordt een optreden verzorgd 
in de ZINN. De entree is gratis op de-
ze middagen. Op 23 september a.s. 
staat bijvoorbeeld weer een optreden 
gepland met een samengestelde band 
met ondermeer Raphael Wresnig (A) 
op Hammond en Enrico Crivellaro (I) 
op gitaar. Voor meer informatie kunt u 
terecht op www.SunnyBluesNuenen.
nl.

2012

Tweede Paasdag
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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 14 april 2012.

ALLEEN DEZE WEEK!

HOGE KORTINGEN OP WINKELMODELLEN!

Alleen deze week ontvangt u bij uw Expert tot wel 

50% korting op alle winkelmodellen. 

Kom dus snel langs en profi teer mee!

Profi teer nu!

Op=Op
INCL. PARKETBORSTEL

We maken ruimte voor het nieuwe assortiment!

OPRUIMING
BIJ EXPERT

99.-
 

VAN 199.-
AEG STOFZUIGER AJM6805.

379.-
 

NU

SAMSUNG TABLET Galaxy Tab 10.1.

We maken ruimte voor het nieuwe assortiment!

299.-
 

VAN 399.-
PANASONIC LCD-TV TXL32C4.

MEENEEMPRIJS

We maken ruimte voor het nieuwe assortiment!

OPRUIMING

Op=Op

Problemen?

LUISTEREN
HERKENNEN

DELEN

ESCAPE NUENEN

Kijk voor meer informatie op www.escape-nuenen.nu
onderdeel van de LEVgroep Nuenen      

Bij het verwoorden van een probleem verandert vaak
het perspectief. Escape is een groep vrijwilligers,
die echt naar u luistert en met wie u ervaringen 
kunt delen. Ze doen dat in persoonlijk contact en
strikt vertrouwelijk, zonder rapportage naar derden.

Het contact is kosteloos en waardevol. 

U bereikt Escape via telefoonnummer 06 39 60 23 80
of e-mail escape@onsnet.nu

Praten helpt

NIEUWE
Prijzen Printen

A4 Full Colour
€ 1,00

A3 Full Colour
€ 2,00

A2 Full Colour 
90 grams papier

€ 8,50  

A2 Full Colour
120 grams papier 

€ 9,00

A1 Full Colour 
90 grams papier

€ 12,50

A1 Full Colour 
120 grams papier

€ 14,00
(prijzen exclusief 19% B.T.W.)

Andere formaten of 
op bv. Canvas? 

Vraag vrijblijvend 
een offerte aan!
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

 V n de Kerkhof
d kwerken

Tel. 040 - 295 25 77• Mobiel 06 - 22 395 840

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

1ste eigenaar  ....................................................... April 2008
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Lezing en demonstratie osteopathie
Op donderdag 19 april komt Adri Raaijmakers van 10.00 tot 12.00 uur in 
het KBO-Trefpunt een lezing en demonstratie houden over osteopathie. 
Alle KBO-leden en alle andere Nuenense ouderen zijn welkom.
Adri Raaijmakers is een geboren en ge-
togen Nuenenaar, die in 2001 is afge-
studeerd als osteopaat. Voordien heeft 
hij 12 jaar gewerkt in verschillende 
praktijken als oefentherapeut - Men-
sendieck. Deze therapie was vooral ge-
baseerd op het corrigeren van het hou-

Informatieavond lezingenreeks 
kunstgeschiedenis in Lieshout 
Iedereen kent wel de hoogtepunten uit de kunstgeschiedenis. Van de pira-
miden in Egypte tot de dodensteden van de Etrusken en de Sint Pieter in 
Rome. Van muurschilderingen, godenbeelden en gebruiksartikelen. Schat-
ten uit het verleden die ons overbekend lijken. Maar wat weten we er eigen-
lijk van? 
Wat weten we van de mensen die deze 
kunstwerken maakten en welke verha-
len vertellen al die kunstschatten over 
het leven in dat verre verleden? In een 
reeks van zeven lezingen laat Ine Pels 
u op een heldere en informele manier 
kennismaken met de westerse kunst-
geschiedenis. U zult daarna met nog 
meer kennis en begrip genieten van al 
het moois dat uit het verleden be-
waard is gebleven. Ine Pels is docente 
Culturele en Kunstzinnige Vorming 
en docente Nederlands. Zij heeft veel 
ervaring in het begeleiden van lees- en 
kunstgroepen. Bij voldoende belang-
stelling wil zij komend najaar in sa-
menwerking met Seniorenvereniging 

Laatste oproep!
Kom naar de gezelligste vlooien-

markt van Lieshout.

Zondag 15 april is het zover. Op 
het Jumboterrein aan de Dorps-

traat in Lieshout is er dan een 
gezellige rommelmarkt van 10.00 

tot 15.00.

Er zijn niet alleen kraampjes 
waarin buurtbewoners hun 

overtollige huisraad aanbieden 
maar er is ook muziek. Voor een 

natje en droogje zal worden 
gezorgd. Voor de kinderen is er 
een springkussen. De opbrengst 
komt ten goede aan activiteiten 

voor jong en oud in de buurt.

Genoeg redenen dus om voor 
slechts € 1,50 entree een gezellige 

tijd te hebben op deze markt. 
Wilt u zelf een kraam huren (€ 
15,00, waar nog € 5,00 borg bij 

komt), neem dan contact op met 
Mark Timmers. Tel: 06-28483200. 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij!

Bedevaart naar 
Banneux
Op zondag 20 mei wordt er weer een 
bedevaart naar de bedevaartplaats 
Banneux in België georganiseerd. U 
kunt zich hiervoor opgeven bij me-
vrouw Maas, tel. 040-2838645. Kosten 
hiervoor zijn 20 Euro voor volwasse-
nen.

Verzonden vanaf mijn Ipad
Door Elwien Bibbe

Naast me stonden vier meisjes, waarvan ik dacht dat die ook wel zouden 
voetballen. Ze waren niet van RKSV maar van FC Twente. Woensdagmid-
dag speciaal naar Nuenen gekomen om hun teamgenoten te zien spelen in 
Oranje onder de 19.

Voor het grootste deel bepaalt de leer-
kracht welke doelen er aan bod komen 
tijdens zo’n thema: wat leren we op het 
gebied van spelling, taal, lezen en re-
kenen. Welke creatieve activiteiten 
krijgen een plek. Welke sociale aspec-
ten gaan we belichten waardoor kin-
deren leren van en met elkaar. En wel-
ke taken plannen kinderen tijdens het 
werken aan de weektaak. 

Maar er is ook ruimte voor de inbreng 
van kinderen: wat willen zij leren. Wat 
weten ze al over een onderwerp en 

wat moet nog onderzocht worden. 
Kinderen duiken massaal in een the-
ma. In elke klas was dat duidelijk te 
zien. 
Met de komst van de lente en het 
heerlijke lenteweer waren ook in de 
pauze grote en kleine kinderen ‘met 
zonder jas’ fijn samen aan het spelen. 
Elkaar helpen bij het bouwen van een 
piratenuitkijkpost, met hulp nieuwe 
kunsten uitproberen op het klimrek 
en vrolijk weer naar binnen gaan om 
in de klas, met het raam ver open, vol 
enthousiasme aan het werk te gaan.

Lente op OBS de Rietpluim
Na de carnavalsvakantie zijn alle groepen begonnen aan een nieuw thema. 
Elke groep een eigen thema met activiteiten in de klas, rondom de school en 
op locatie. De kinderen hebben dingen geleerd die hen helpen om goed te 
functioneren in de ‘echte wereld’. 

Groep 8 samen met groep 1-2 aan het bouwen in de zandbak.

Ik heb de allerkoudste middag uitge-
kozen om met mijn iPad op de tribune 
van RKSV te gaan zitten om naar de 
laatste kwalificatiewedstrijd tegen het 
al geplaatste team van Roemenië te 
kijken. De 8 à 900 toeschouwers van 
de maandagavond ervoor worden op 
woensdagmiddag niet gehaald. 15.00 
uur is misschien niet zo'n gunstige 
tijd. Bovendien doet het er niet meer 
echt toe. Dus mis ik die warmte van 
dicht op elkaar staande juichende sup-
porters. Wel zijn er de trotse ouders! 
Het eerste kwartier gaat het gelijk op. 
Dan is er de eerste blessurebehande-
ling bij een Roemeense. Even later 
duikt een oranje dame op in de 16. De 
eerste echte kans!
Na 20 minuten verlaat het onfortuin-
lijke Roemeense meisje het veld en 
verdwijnt definitief in de dug out. Ook 
damesvoetbal is een fysieke sport, een 
duwtje een handje. De EHBO-ers 4 
m/v sterk mogen zelfs 2 keer vlak na 
elkaar uitrukken.
Dat de Nederlandse talenten tegen de 
nummer 1 van de poule spelen, is nog 
niet echt te merken. Een diepe bal van 
Oranje in het strafschopgebied wordt 
door de keeper keurig afgevangen. 
Maar in de 44e minuut direct na de 

eerste wissel aan Nederlandse kant 
valt dan opeens het eerste doelpunt, 
out of the blue, na een vreselijke blun-
der in de verdediging. Of moet je zeg-
gen, na een vreselijk ongelukkig mo-
ment! Nederland was de organisatie 
na een hoge terugspeelbal voor de 
goal even helemaal kwijt! En van veel 
krachtsverschil was toen nog niet veel 
te merken. Een weggevertje. Jammer!

In de tweede helft praat ik met een 
moeder. Zij heeft zich net zoals ik 
even teruggetrokken in de kantine. En 
kijkt vanachter glas! Haar dochter zit 
op de bank. Ze zit eigenlijk in het team 
onder de 17, maar ze valt in. De eerste 
2 wedstrijden speelde ze wel en ja, ze 
kon al meteen lekker mee ballen, met 
de jongens mee, ze voetbalt vanaf haar 
8e en zat met 12 al in de nationale se-
lectie.
De meisjes blijven uiterst gediscipli-
neerd voetballen en hebben een con-

ditie om stinkjaloers op te zijn. En 
flauw zijn ze niet. Ik sta weer buiten. 
Achter me een groepje mannen, dat 
bij enig Oranjegevaar ook meteen 
luidruchtig wordt. Echt heel spannend 
wil het niet worden. De teams leveren 
daarvoor te snel de bal bij elkaar in. Of 
lijden teveel balverlies!
Pas in de 88e minuut dringt Sabine 
Becx op links het strafschopgebied 
binnen en maakt ze de gelijkmaker, 
mooi hoog in de verre hoek. Even later 
springen de mannen nog een keer op. 
Want in de 90e minuut volgt nog een 
schitterend afstandsschot uit een vrije 
trap, dat eindigt op de lat! Daar had de 
Roemeense doelvrouw verder weinig 
tegen kunnen doen. En zo eindigde 
deze confrontatie, nee wedstrijd, met 
een paar spannende laatste minuten in 
1-1.
 
Als ze het veld aflopen, zie ik hoe jong 
ze zijn.

Het talentvolle Nederlandse meisjes-
namen kwalificeert zich na eerdere 
kwalificaties in 2011 en 2012 niet. 
Roemenië en Frankrijk zijn door. Zij 
spelen in juli het EK in Antalya, in een 
dan lekker warm Turkije. Meer infor-
matie op www.onsoranje.nl. RKSV 
heeft op dit moment 5 meisjesteams.

Oranje onder de 19 verdwijnt na het 1-1 gelijke spel tegen Roemenië onder luid 
applaus naar de kleedkamers.

dings- en bewegingsapparaat. Naast 
zijn studie tot osteopaat heeft Adri 
meerdere aanvullende, cursussen ge-
volgd, zoals fysiotherapeutische mas-
sage; kracht- en revalidatietraining; 
voeding en hygiëne; verschillende os-
teopatische cursussen gericht op voe-
ding, baby's en kinderen. 

Osteopathie
Osteopathie is een geneeswijze die is 
ontstaan in Amerika aan het eind van 
de 19e eeuw. Aanvankelijk hielden os-
teopaten zich voornamelijk bezig met 
botaandoeningen. Tegenwoordig doen 
osteopaten echter veel meer dan dit.
Een osteopaat houdt zich bezig met 
het verlies aan beweging in het hele li-
chaam, zowel in kwalitatieve als in 
kwantitatieve zin. Dit verlies aan be-
weging belast het lichaam en kan op 
den duur verantwoordelijk zijn voor 
het ontstaan van klachten. Deze klach-
ten kunnen zich dan manifesteren in 
totaal andere lichaamsdelen dan waar 
het verlies aan beweging is gelokali-
seerd. De osteopaat heeft als visie ge-
zondheidsverbetering van het hele li-
chaam en kijkt daarom verder dan het 
symptoom. Bijvoorbeeld uitstralende 
pijn in het been: de osteopaat kijkt al-
tijd eerst vanuit de rug en dan naar het 
been.

De osteopatische behandeling is ma-
nueel. De handgrepen zijn over het al-
gemeen mild. De osteopathie wordt 
ook wel de homeopathie van de bewe-
ging genoemd. Hoe lichter de hand-
greep, hoe sterker het effect.

KBO Lieshout een zevental lezingen 
verzorgen. 

Omdat 2012 het Europese jaar is van 
solidariteit tussen de generaties, is de-
ze lezingenreeks toegankelijk voor alle 
inwoners van Laarbeek, van jong tot 
oud. Graag wil KBO Lieshout u in de 
gelegenheid stellen vrijblijvend een in-
formatieavond bij te wonen. Ine Pels 
zal u dan vertellen, wat zij in de lezin-
genreeks gaat behandelen. Deze avond 
is op woensdag 18 april in het Bavaria 
Brouwerij Café, Heuvel 5 in Lieshout. 
Aanvang 20.00 uur, de toegang is gra-
tis. Bezoekers ontvangen één con-
sumptie.

Safey.nl 
maakt Nederland veiliger
“Weken met een kladblok onder je arm om alles op te schrijven wat je kwijt 
bent.” Mark Schroer heeft het zelf meegemaakt. Je kostbare bezit kwijtra-
ken door brand of inbraak is de grootste angst van iedereen. Het bedrijf 
Schroer - Smart Web Solutions B.V. uit Nuenen heeft de oplossing gevon-
den.
Smart Web Solutions B.V. zit al 12,5 
jaar in Nuenen en levert hoogwaardi-
ge hostingdiensten en ontwikkelt 
functionele en betrouwbare zakelijke 
internetoplossingen, waaronder web-
sites en web-applicaties. Ze werken 
samen met o.a. Cibercrime Neder-
land, het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, Kamer van Koophandel. Van-
uit dit bedrijf is Safey.nl opgezet. 

De oorzaak
Inbreken is nog altijd aantrekkelijk 
omdat de pakkans laag is en de afzet 
van gestolen spullen is gemakkelijk 
“Want de spullen worden in een ander 
gebied aangeboden dan dat ze gesto-
len worden.” aldus mark. Het oplossen 
is voor de politie moeilijk omdat er 
vaak onduidelijkheid is over wat er 
precies is gestolen en hoe het er pre-
cies uitziet. Met als conclusie veel in-
braken, weinig resultaat, veel hoge uit-
keringen en hoge premies van 
verzekeringen. Daarnaast een groot 
gevoel van onveiligheid bij de burgers.

Natuurlijk is men goed verzekerd 
maar om een goede opgave te doen 
van wat er weg is en hoe het er uit ziet 
is moeilijker. Vaak loopt men weken 
later nog tegen dingen aan die gemist 
worden. Ook het omschrijven van de 
gestolen goederen voor een goede op-
sporing levert vaak problemen op. 
Daarom is er nu Safey.nl. Een heel 
handige manier om vooraf de kostbare 
spullen goed vast te leggen.

Hoe werkt Safey.nl?
Iedereen kan gratis en anoniem lid 
worden van Safey.nl. Op de website 
Safey.nl registreert men zich alleen 
met een mailadres. Een wachtwoord 
kan men zelf aanmaken. Op het opge-
geven mailadres ontvangt men een 
bevestigingslink die met één klik geac-
tiveerd wordt. Het inloggen gebeurt 
met de gegevens die men zojuist zelf 
heeft aangemaakt en vervolgens volgt 
de keuze bij welke verzekeringsmaat-
schappij men verzekerd is. Daarna 

voert men de dierbaarste bezittingen 
in. Dat kunnen dure items zijn maar 
ook dierbare spullen. Het is zinvol om 
het item zo goed mogelijk te beschrij-
ven met opgave van eventuele bescha-
digingen.

Er kunnen 4 foto’s toegevoegd wor-
den. Dat kan een aankoopbewijs, taxa-
tierapport of certificaat zijn. Van 5 
ruimtes in het huis of bedrijf kunnen 
overzichtsfoto’s toegevoegd worden. 
Mocht er iets met de spullen gebeuren 
dan kan men alle gegevens oproepen 
en als bijlage bij de aangifte naar de 
politie en verzekeringsmaatschappij 
voegen. De politie krijgt dan sneller en 
duidelijker een beeld van wat er pre-
cies is gestolen en door Safey.nl heeft 
de dief geen afzet van de goederen 
meer omdat alles geregistreerd staat. 
Tevens staan de gestolen spullen op de 
website gestolenspullen.nl. Hierop 
kan de politie bij aanhouding van die-
ven of helers checken wie de rechtma-
tige eigenaar is. Zij zien direct bij welk 
dossier deze spullen horen en welk po-
litiebureau deze zaak behandelt.

Door dit systeem wordt de politie di-
rect geholpen bij het opsporen van ge-
stolen spullen. Mark: ”We hebben 
contacten met de plaatselijke politie 
en de buurtbrigadier van politie in 
Nuenen Zuid, Fer Engelen, is erg en-
thousiast over het systeem. We gaan 
het eerst lokaal uitzetten om vervol-
gens een landelijke dekking te krijgen. 
Nederland moet veiliger worden! Ei-
genlijk kun je Safey.nl vergelijken met 
de actie die al heel lang in Nederland 
bekend is: het graveren van je postco-
de in diverse artikelen maar nu kun je 
het allemaal zelf vanuit je luie stoel re-
gelen.” 

Mocht men meer waardevolle bezittin-
gen hebben (bijv. verzamelingen) dan 
kan Safey.nl uitgebreid worden. Kosten 
hiervoor bedragen slechts € 9,95 per 
jaar. Hiervoor kan men een onbeperkt 
aantal items invoeren.

Safey.nl is een eenvoudige manier om Nederland veiliger te maken.
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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 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geautoma-
tiseerd gegevensbestand en/of openbaar 
gemaakt in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fo-
tokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming 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

KLUIJTMANS NATUUrSTeeN
NATUUrSTeeN - grAfwerKSPeCIALIST

Voor alle natuursteen, altijd maatwerk.

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

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

H.Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten:
Zaterdag 14 april, 18.30 uur: Eucha-
ristieviering, abdijliturgie, volkszang, 
voorganger pastor S. Kuijpers.
Zondag 15 april, 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger: 
pastor S. Kuijpers.
Zondag 15 april, 11.00 uur: Eucha-
ristieviering, volkszang, voorganger: 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Zaterdag 14 april 18.30 uur: geen in-
tenties.
Zondag 15 april 09.30 uur: Godefrie-
dus Raaymakers.
Zondag 15 april 11.00 uur: Wim en 
Tonny de Vries van der Linden; Jetta 
Thibau-Janssen; Adrie van der Wie-
len-Karremans; Overleden ouders 
Teunissen-Rooijakkers en familiele-
den; Overleden ouders Verschuren-
van Loon; Kees en Constant van 
Dongen; Overleden ouders van Sant-
voort-van de Loo; Overleden ouders 
van den Berg-van Santvoort, Frans en 
Toon; Fons Stienen.

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Mees 
Huijing uit Amsterdam. Wij wensen 
de familie van harte proficiat en veel 
geluk.

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

Zondag 15 april is pastor P. Denne-
man uit Eindhoven voorganger. Voor 
de basisschoolkinderen is er kinder-
nevendienst en in De Zaak is er Jonge-
renviering. We collecteren in deze 
dienst voor het Diaconaal Centrum 
Eindhoven. 

Woensdag 18 april is er een filmavond 
met de film 'The last temptation of 
Christ'. 

Donderdag 19 april is er een bijeen-
komst van de 'Carroussel van Com-
passie'. Dit keer in de Regenboog. 
Aanvang: 20.00 uur.
Elke donderdag van 10-12 uur is er 
Open Huis.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 15 april, 10.30 uur: Eucharis-
tieviering met eerste communicanten, 
kinderkoor, voorganger pastor J. Vos-
senaar.

Misintenties
Henk Schenkels; Lies van Dinter-
Raaijmakers.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zaterdag 14 april 13.00 uur: Eucharis-
tieviering vanwege het jubileum van 
Piet de Louw bij het H. Kruisgilde, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.

Zondag 15 april, 11.00 uur: Woord en 
communieviering met volkszang, werk-
groepleden.

Misintenties
Zondag 15 april 11.00 uur: Toon en 
Lies van de Heijden, Netty de Groot, 
Frans en Anna de Groot-Vrijaldenho-
ven en zoon Henk; Jo en Harrie Raaij-
makers-Keijzers.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 12 april: 17.30 uur Lof, 18.30 
uur Heilige Mis. 
Vrijdag 13 april: 7.15 uur Heilige Mis. 
Zaterdag 14 april: 8.30 uur Heilige Mis. 
Zondag 15 april: Beloken Pasen, 10.30 
uur Hoogmis. 
Maandag 16 april: geen Heilige Mis.
Dinsdag 17 april: 18.30 uur Heilige Mis. 
Woensdag 18 april: 7.15 uur Heilige Mis.

Uit d’n hoek…
Toezicht

De gemeente Nuenen zit weer eens diep in de schulden. Toezichtstelling on-
der de provincie dreigt opnieuw. Als het zo doorgaat, worden we alsnog bij 
Eindhoven gevoegd. Het nieuwbouwproject Nuenen West hangt inmiddels 
als een molensteen om de gemeentelijke nek, de bouwplannen worden al 
bijgesteld. De aangekochte gronden kosten handenvol geld maar leveren 
voorlopig niks op.
 Ik neem de beleidsmakers niet echt kwalijk dat ze niet voorzagen 
dat de huizenmarkt zo in zou storten. Wel dat de projectontwikkelaars en het 
bedrijfsleven min of meer de baas zijn (zie het uitstekende VPRO-program-
ma De slag om Nederland). Dat kan niet. Daar doen we trouwens allemaal 
aan mee.
 Zo lang de Nuenense politieke partijen het drukker met elkaar heb-
ben als met onze gemeente, zie ik het voorlopig niet goed komen. Ik wens de 
nieuwe burgemeester Houben veel kracht en wijsheid toe.

Edwin Coolen

Gerard van 
Maasakkers sluit 
Dialectenfestival 
Lieshout af
Zondag 10 juni vindt de 10e editie 
van het Brabants Dialectenfestival 
in Lieshout plaats. 

Op dit moment wordt hard aan de 
voorbereidingen gewerkt. De aanmel-
dingen van de artiesten stromen bin-
nen. En zodra de aanmeldtermijn ver-
streken is, kan gestart worden met de 
verdeling van die artiesten over de 15 
podia die verspreid staan in het cen-
trum van Lieshout.

Eén onderdeel staat al vast: van 17.00 
tot 18.00 uur treedt Gerard van Maas-
akkers op in de kiosk aan de Heuvel. 
Bezoekers hebben dan al vanaf 12.00 
uur kunnen genieten van diverse ar-
tiesten. Deze afsluiting is georgani-
seerd in verband met de jubileumeditie 
van het festival en zal ongetwijfeld veel 
liefhebbers van liedjes, verhalen en ge-
dichten in het dialect naar Lieshout 
lokken. En zoals gebruikelijk: het Lies-
houtse festival is gratis toegankelijk. 

Voor meer informatie: 
www.brabantsdialectenfestival.nl 

IVN-voorjaars-
wandeling 
Ruweeuwsels
Het IVN Nuenen nodigt iedereen uit 
voor een voorjaarswandeling in de Ru-
weeuwsels op zondagmorgen 15 april. 
Aan de Ruweelsels grenzen veel na-
tuurlijke overgangen. In het noorden 
de vlakke ontginning van weilanden, in 
het westen de naaldbossen van de Mo-
lenheide en in het oosten de kanaal-
dijk. Ook is het natuurgebied vooral 
bekend om de rust, de bosanemonen 
en het grote aantal broedvogels in het 
voorjaar. Waterdicht schoeisel wordt 
aanbevolen. Aanvang: 10.00 uur vanaf 
sluis V, de brug over het Wilhelmina-
kanaal op de weg van Gerwen naar 
Lieshout. Info: tel. 040-2421423.

Jazzmatinee op 
Weverkeshof
Op zondag 15 april, aanvang 14.00 
uur, treedt bij de dorpsboerderij We-
verkeshof de jazzband ‘His Masters 
Noise’ op. De band is opgericht in 
Veldhoven en telt maar liefst 3 musici 
uit Nuenen. His Masters Noise levert 
een geheel eigen interpretatie van 
oude stijl jazzmuziek. Fijne en onge-
compliceerde jazz waar niet alleen 
het toegestroomde publiek, maar 
ook de leden zelf van de band, duide-
lijk te horen en te zien, plezier aan 
beleven. Het motto van de band is 
dan ook: “Musiceren moet in de eer-
ste plaats gezellig zijn.

UITGAANSAGENDA WEEK 15  
Opgave via redactie@ronddelinde.nl 
onder vermelding "uitgaansagenda"

Datum Tijdstip Activiteit Organisatie plaats website
Maand april  09.00 zondag Wandelen WSV Nuenen vertrek parkeerplaats gemeentehuis www.dse.nl/~wsvnuenen  
  19.00 woensdag 
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 
13 April 20.00 uur Kienen in Lieshout  Katholieke vrouwenvereniging Dorpshuis aan de Grotenhof    
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 10.00-11.00 uur Inlooptraining Korfbaltraining NKV Wettenseind 20 Nuenen www.nkvkorfbal.nl  
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 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 12.00 uur Jeugdwielerronde  supportersclub “De Lieshoutse Wielrenners”     
15 April 14.00 uur Voorronde The voice of Nuenen  Café René  www.voiceofnuenen.nl 
15 April 13.00 uur Presentatie nieuw boek en optreden VOF de Kunst  Dierenrijk Nuenen Dierenrijk Nuenen www.dierenrijk.nl  
15 April vanaf 15.30 uur  “ZINN in Blues” met The JOBB Sunny Blues Nuenen DinerCafé ZINN www.SunnyBluesNuenen.nl 
16 April 15.30-17.30 uur Breien en haken voor jeugd 8-12 jaar Werkgroep Leefbaar Gerwen Parochiezaal Clemenskerk gerwen   
16 t/m 22 April  Diverse activiteiten ivm 40-jarig bestaan Laco De Drietip Sportlaan, Nuenen www.laco.eu  
19 April 20.00 uur Voorronde The voice of Nuenen  Eetcafé Ons Dorp www.voiceofnuenen.nl 
19 April 20.15 uur Het beste dan maar, Ernesto&Marcellino Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org  
21 April 20.15 uur Gedreven (reprise) - Anuar Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org  
21 April 21.00 uur Flachauer Apres Ski Party De Nünentaler Schürzenjäger”  Dinnercafé Zinn www.nunentaler.nl  
22 April 12.00-18.00 uur Muziekfestival Primavera Blaaskapel Vierkant Rond Park Nuenen www.vierkantrond.nu 
22 April 10.30-17.00 uur Lentedag op de Walburg De Walburg Boord 64, Nuenen www.dewalburg.nl  
22 April  Opening seizoen Speeltuin de Kievit Speeltuin De Kievit Kerkstraat 10, Nuenen www.speeltuin-dekievit.nl

“Senioren daar zit muziek in”

Muziekmiddag donderdag 10 
mei in Het Klooster
Via geplaatste voorinformatie (enkele weken geleden in de Rond de Linde), 
werd een oproep gedaan aan senioren om deel te nemen aan een muziek-
middag. Er hebben zich voldoende kandidaten aangemeld om een leuk 
gevarieerd programma te kunnen brengen op donderdagmiddag 10 mei.

De organisatie van deze muziekmid-
dag berust bij de drie muziekvereni-
gingen binnen de KBO: Het Senioren-
koor “De vrolijke Samenzang”, De 
Harmonikaclub “De Luchthappers” 
en het Seniorenorkest Nuenen.

Er is volop tijd vrijgemaakt door en 
voor individuele senioren die op mu-
zikaal gebied iets kunnen en willen 
brengen. De kaartverkoop is 17 april 
13.00-14.00 uur in het trefpunt van 
Het Klooster. De prijs van een kaartje 
is € 3,-.

Muzikaal onthaal en ontvangst in Het 
Klooster met een heerlijk kopje koffie 
vanaf 13.00 uur. Aanvang programma 
13.30 uur, einde rond 17.00 uur.
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Heren tennisteam 
TV Wettenseind 
Het herentennisteam van TV Wet-
tenseind zal onder leiding van Johan 
van Bruggen als coach hun plaats in 
de landelijke hoofdklasse proberen 
waar te maken.

Het team is slechts een niveau verwij-
derd van de Eredivisie tennis in Neder-
land.
Op zondag 15 april speelt het team 
hun  1 ste thuiswedstrijd op de banen 1 
en 2 van Wettenseind vanaf 12.00 uur.
Het zeer jonge team bestaat uit: Mau-
rice Thijssen, David Vorderman, Bjorn 
Borrenbergs, Michel Rutten en Yan-
nick van der Weerden.  

De gemiddelde leeftijd is  21,8 jaar.

Inloop korfbal 
training
 
op zaterdag 14 april van 10.00-11.00 
uur organiseert NKV weer de inloop-
training. Vriendjes, vriendinnetjes, 
buurjongens of -meisjes, neefjes of 
nichtjes in de leeftijd van 4 tot en 
met 7 jaar zijn van harte welkom op 
de training.

NKV heeft op dit moment zeven wel-
pen (4-6 jaar) en negentien pupillen (7 
tot 9 jaar). Hierin is NKV altijd op zoek 
naar jongetjes van deze leeftijd maar 
meisjes zijn ook van harte welkom.

Training van de welpen zijn normaal 
op zaterdag van 10.00 uur tot 11.00 
uur. Trainingen van de pupillen zijn op 
donderdag van 18.30 uur tot 19.30 uur. 

NKV is een leuke, bijna 50 jaar jonge, 
sportvereniging waar gemengd korfbal 
wordt beoefend. Naast het sporten is 
NKV ook al jaren bekend om een breed 
scala aan nevenactiviteiten voor jong 
en oud. Meer weten over de typisch 
Nuenense vereniging, surf dan naar de 
website www.nkvkorfbal.nl.

Jeugdwielerronde 
in Lieshout
Zondag 15 april organiseert de sup-
portersclub “De Lieshoutse Wielren-
ners” haar jaarlijkse jeugdwielerron-
de. Het is voor de 39e keer dat de Lies-
houtse supportersclub deze jeugd-
ronde brengt. Hiermede is Lieshout 
een van de oudste jeugdwielerronden 
van Nederland.

Om 12.00 uur starten de jongste wiel-
rennertjes, de 8-jarigen. Dan volgen nog 
zes wedstrijden tot de leeftijd van 14 
jaar. Alle deelnemers (jongens en meis-
jes) zijn in het bezit van een KNWU li-
centie. Zo’n 200 wielrennertjes uit ge-
heel Nederland komen naar Lieshout. 
Het parcours is aan de burgemeester 
Mostermanslaan en de toegang is gratis. 

VOETBAL
RKSV NuENEN
Zaterdag 14 april
Nuenen 1 – SC Venray 1 ...............  19.30
Zondag 15 april
Sarto 2 - Nuenen 2  ......................... 12.00
Nuenen 3 – DBS 2  .......................... 12.00
Boxtel 4 - Nuenen 4  ....................... 12.00
Nuenen 5 – SV Valkenswaard 5  .. 12.00
RKVVO 3 – Nuenen 6  .................. 12.00
Nuenen 7 – WODAN 11  .............. 10.00
Gestel 9 – Nuenen 8  ...................... 10.00
Nuenen 9 – Bergeijk 8  ................... 10.00
Nuenen DA1 – JVC Cuijk DA1 .... 14.00
Nuenen DA2 – Dommelen DA1 .. 10.00

EMK
Zaterdag 14 april
Waalre - EMK Classics  16.30
Zondag 15 april
EMK 1 - WODAN .......................... 14.30
EMK 2 - UNA/Brinvast 4 .............. 11.30
Best Vooruit 8 - EMK 3 .................. 10.00
Boxtel 8 - EMK 4 ............................. 10.00
EMK 5 - WODAN 13 ....................  11.30

RKGSV GERwEN
Zaterdag 14 april
RKGSV vet. – Wilhelmina B. vet. 16.00
Zondag 15 april
RKGSV 1 – Wilhelmina B. 1  ........ 14.30
RKGSV 2 – Braakhuizen 2  ........... 11.00
Pusphaira 3 - RKGSV 3  ................. 10.00
Nw. Woensel 8 - RKGSV 4  ........... 12.00
Tongelre 7 - RKGSV 5  ................... 10.00
 
RKVV NEdERwETTEN
Zaterdag 14 april.
Nederwetten vet. - Best Vooruit .. 16.30
Zondag 15 april
Nederwetten 1 - Sterksel 1  ........... 14.30
Nederwetten 2 - PSV 3  .................. 12.30
Woenselse B. 7 - Nederwetten 3 .. 12.00
Eindhoven AV 5 - Nederwetten 4 10.00
Nederwetten Da1 - Dees Da1 ....... 10.30

KORfBAL
Zondag 15 april
NKV 1 - Keizer Karel 1 ................... 14.30

rKSV Nuenen tegen 
SC Venray op zaterdagavond
Na het gelijkspel van Nuenen tegen Blauw geel afgelopen paasmaandag, 
staat a.s. zaterdagavond alweer een belangrijke voetbaltopper op het pro-
gramma. rKSV Nuenen neemt het op tegen het op de 11e plaats staande 
Venray en dat is voor beide elftallen een belangrijk treffen. 

Venray zal voor de punten moeten 
knokken om uit de degradatie geva-
renzone te blijven. Nuenen heeft na 
het gelijkspel van paasmaandag nog 
veel kansen om als vervangend perio-
dekampioen de nacompetitie te spelen 
voor promotie naar de topklasse. Er 
vanuit gaand dat Gemert zeker kampi-
oen zal worden is de 2e plaats in de 
competitie voor Nuenen voldoende 
om de plaats van de 1e periodekampi-
oen over te nemen.

Als de huidige nummer 2 uit de com-
petitie, EHC/Heuts, de 3e periodetitel 
opeist dan is een 3e plaats in de com-
petitie voor Nuenen voldoende om 
nacompetitie te spelen.
Er is zelfs nog een grote kans om, als 
4e in de competitie, mee te mogen 
spelen in de nacompetitie als de Valk, 
de 2e periodekampioen, niet beter 
presteert in de resterende wedstrijden 
en daardoor voor degradatiebehoud 
moet gaan spelen.

Het zal een fantastische prestatie zijn 
van de mannen van Pierre van den Ee-
den en Mark Bevelsborg als Nuenen 
meespeelt voor promotie naar de top-
klasse.
Alle voetballiefhebbers zijn van harte 
welkom op sportpark “Oude Landen” 
om te genieten van de prestaties van 
RKSV Nuenen.
De wedstrijd begint zaterdagavond 14 
april om 19.30 uur. 

Van Egdom Security 
B.V. kampioen Nuenense 
Zaalvoetbalcompetitie
Twee wedstrijden voor het eind van de competitie is door een 2-2 gelijkspel 
van de nummer twee Heintze tegen Café rene en de overwinning  van Van 
Egdom op aCr reijnders het team van Van Egdom Security BV kampioen 
geworden in de Nuenense zaalvoetbal competitie.  

Makkelijk ging het alleen niet voor de 
kampioen. Na twee minuten keek de 
koploper al tegen een achterstand aan 
van twee doelpunten. Niet veel later 
werd het drama zelfs compleet door 
een eigen goal van verdediger Trienen.  
Na de 3-0 kon Van Egdom niets an-
ders doen dan doelman Ringeling ver-
vangen voor een meevoetballende 
keeper. 

Waarschijnlijk geschrokken van het 
onverwachte puntverlies van de num-
mer twee draaide vanaf de tactische 
wissel wel de wedstrijd in de richting 
van Van Egdom. Binnen een tijdbestek 
van een paar minuten werd het 3-1 
door Akyildiz en 3-2 door Evens. 
Doelman van Bree hield zijn ploeg 
lange tijd op voorsprong, maar kon 
niet voorkomen dat Jord Trienen de 
3-3 ruststand binnenschoot.
In de tweede helft begon Van Egdom 
sterk en kreeg diverse goede kansen. 
Maar ook ACR Reijnders kreeg een 
goede kans op wederom een voor-
sprong. 

Acht minuten voor tijd was het we-
derom Trienen die met een hard schot 

voor het eerst zijn team op voorsprong 
schoot. Reijnders ging alles of niks 
spelen en wisselde vanaf dat moment 
keeper Van Bree in voor een meevoet-
ballende keeper.

Niet veel later pakte deze wisseling 
slecht uit voor Reijnders. Yahou be-
sliste namelijk de wedstrijd door na 
een foute pass de keeper uit te spelen 
en zijn eerste goal en de 5-3 voor Van 
Egdom binnen te schieten. Een mi-
nuut voor tijd maakte Yahou ook nog 
de 6-3 eindstand.

Bij een overwinning van Heintze in 
het onderlinge duel met Van Egdom 
op 21 april a.s. zou de beslissing pas op 
de laatste speeldag kunnen vallen.  Nu 
is door de overwinning van Van Eg-
dom en het gelijkspel van Heintze het 
verschil tussen beide teams 7 punten, 
hetgeen het terechte kampioenschap 
voor Van Egdom betekende.

Zwemloop “De Drietip” 
Nuenen 2012
op zaterdag 7 april werd alweer de 6e editie van zwemloop de Drietip Nue-
nen gehouden, die zich alweer voor de 4e keer afspeelde in en rondom 
sportcentrum “De Drietip” in het centrum van Nuenen. Na de bijna zomer-
se omstandigheden van vorig jaar werden de deelnemers deze keer getrak-
teerd op een stevige wind en lage temperaturen (het kwik kwam niet boven 
de 7 graden uit), wat het voor de deelnemers extra zwaar maakte.

Ook deze editie werd weer de spits af-
gebeten door de Nuenense scholieren. 
Dit jaar stonden er voor het eerst meer 
dan honderd scholieren uit groep 5 tot 
8 aan de start, die alleen of met twee-
tallen de 200m zwemmen en 1000m 
lopen aflegden. 
Na de scholieren was het de beurt aan 
de atleten van het jeugd- en junioren-
circuit van de Nederlandse Triathlon 
Bond (NTB). In deze serie ging de 
winst naar Kyra Kerkhoffs, die de 
250m zwemmen en 2.5 km lopen af-
legde in 14:19.

Laura van gennip  
Nederlands kampioen
Laura van gennip is afgelopen weekend met Bont Fire Nederlands Kampi-
oen dressuur voor pony’s geworden in de dressuur klasse aB-L2. Het NK is 
verreden in Brummen. 

ouder- kindloop en 
scholierenloop in Lieshout 
runnersclub Lieshout organiseert dit jaar voor de 25e keer de oranjeloop. 
Deze hardloopwedstrijd over 5, 10, 15 km en de halve marathon vindt plaats 
op zondag 29 april. 

Nederlands elftal 
voor vrouwen 
onder 19 jaar niet 
gekwalificeerd
In de laatste wedstrijd in groep 3 
van de eliteronde heeft het Neder-
lands elftal voor vrouwen onder 19 
jaar op 5 april in Nuenen een 1-1 
gelijkspel behaald tegen roemenië. 

Voor wat betreft het EK 2012 in Tur-
kije, dat in juli op het programma 
staat, mocht het niet meer baten; het 
team van KNVB-coach Johan van 
Heertum heeft zich voor de Europese 
eindronde niet weten te kwalificeren.

Nederland had donderdagmiddag op 
voorhand alleen nog een theoretische 
kans om te eindigen als beste nummer 
twee van de zes poules in deze beslis-
sende EK-kwalificatiefase. Ook IJsland 
en Frankrijk, die op dezelfde dag in 
Werkendam tegenover elkaar stonden 
(0-1 winst voor Frankrijk) hebben zich 
niet weten te plaatsen voor de eind-
ronde. Behalve Roemenië is het Portu-
gal, Zweden, Servië, Spanje, Engeland 
en Denemarken (laatstgenoemde als 
beste nummer twee, nog niet officieel 
bevestigd) wel gelukt om gastheer Tur-
kije deze zomer te vergezellen.

Nederland Vrouwen onder 19 - 
Roemenië 1-1 (0-1)
44. Lunca 0-1
89. Becx 1-1

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Wandelsport

De series voor de volwassenen waren 
ook dit jaar weer volgeboekt. Op de 
lange afstand (1 km zwemmen, 10 km 
lopen) werd in 2 series gestart. De po-
diumplaatsen werden bezet door deel-
nemers uit de tweede serie: De eerste 
plaats voor Tom Rademakers (dankzij 
de snelste zwemtijd, eindtijd 47:14), 
tweede Waldo van Hemert (snelste 
looptijd, eindtijd 48:34) en de derde 
plaats voor Robin den Oudsten 
(50:58). Eerste dame op deze afstand 
was Emilie de Vries met 1:00:15 (14e 
overall).

Doe jij ook mee?

Haar zus Judith van Gennip behaalde 
een mooie 2e plaats met Special Indy in 
de klasse D-M2. Eva Wilmink eindigde 
op de 4e plaats en Iris Liefbroer op een 
16e plaats in de klasse DM1. Alle vier de 
ruiters komen van Ponyclub Prins Wil-
lem Alexander Nuenen

Op vrijdag 6 april kwamen de zusjes van 
Gennip aan de start. Het was een span-
nende wedstrijd en Laura had met Bont 
Fire een hele nette proef gereden die 
goed genoeg was voor een 1e plaats en 
het Nederlands Kampioenschap. Ook 
Judith was tevreden na het rijden van 
haar proef met Special-Indy. Zij eindig-
de op een hele mooie 2e plaats en werd 
reserve kampioen. De volgende dag was 
het de beurt aan Eva Wilmink en Iris 
Liefbroer. Eva reed haar afscheidswed-
strijd met Faritz en eindigde op een 
mooie 4e plaats. Zij gaat de overstap 
maken naar de paarden. Iris Liefbroer 
en Blitz eindigde op een 16e plaats. 

De vereniging is erg trots op hun ama-
zones en vindt dat de amazones Nuenen 
weer goed op de kaart hebben gezet. 
Voor meer informatie: www.ponyclub-
nuenen.nl.

Laura van Gennip met Bont Fire is Ne-
derlands Kampioen dressuur voor pony’s.

Aan deze jubileum-editie wordt een 
nieuw onderdeel toegevoegd: de ou-
der- kindloop. Kinderen van 4 tot en 
met 8 jaar lopen samen met een ouder 
(dit mag ook een sportieve oom, of die 
snelle buurvrouw zijn) een afstand 
van 400 meter. De kinderen worden 
bij leeftijdsgenoten ingedeeld. Kinde-
ren van 9 tot en met 12 jaar lopen, in-
dividueel, de scholierenloop. De 9- en 
10-jarigen lopen 800 meter en de 11- 
en 12- jarigen 1 km. 

Er zijn leuke prijzen te winnen, maar 

meedoen is belangrijker, en kost € 1,-
per persoon. De opbrengst van deze 
loop gaat naar de Roparun. Afhalen 
van startnummers kan op de dag zelf 
vanaf 9.30 uur tot 10.00 uur op de Ki-
osk in het centrum van Lieshout. De 
start is precies om 10.00 uur en de 
jongsten bijten als eersten de spits af. 
Na deze onderdelen gaat om 11.00 uur 
de Oranjeloop van start.

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Dieuwke Kommerij, dieuwkekom-
merij@hetnet.nl of tel: 0499- 323191.



Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

van Jan Linders

Wie verdient 
een vlaai?

Kent u iemand die iets goeds heeft gedaan voor een ander? 
Of heeft iemand die u kent een oppeppertje nodig? Geef hem of 

haar dan op voor de vlaai van de week. De deelname formulieren liggen 
voor u klaar in de Jan Linders supermarkt in Nuenen. 

De winnaar wordt persoonlijk gebeld. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
Max. 1 formulier per telefoonnummer. Actie alleen geldig in Jan Linders Nuenen.

Jan Linders Nuenen

Vincent van Goghstraat 37

BerkenBos 6  •  5672 Ak nuenen  •  tel. 040 - 283 12 00  •  fAx 040 - 283 60 55
drij.mes@iAe.nl  •  www.drukkerijmesserschmidt.nl

Voor al uw drukwerk
 • Zakelijk drukwerk
  - briefpapier
  - vervolgvellen
  - zakenkaartjes
  - enveloppen
 • Foliedruk
 • Flyers / Brochures
 • (XL) Posters
 • Kranten / Folders
 • Stickers / Etiketten
 • Familiedrukwerk
 • Ontwerpen

Onbezorgd.
Daar zorgen wij graag voor.

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

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

C
C
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Meer informatie op www.zuidzorg.nl of bel 040 2 308 408Tel. 040 - 283 60 43
b.g.g. 0495 - 53 87 37 

Advertentie opmaak 41 x 124 mm
€ 0,28 per mm per kolom (= 3 kolommen)

Boschhoeve
Kapsalon
NIEUW in Nuenen (Boschhoeve)

Rianne Swinkels 06-4100 88 22van Heijstlaan 31 - Nuenen (Boschhoeve)

www.kapsalonboschhoeve.nl
Uw k a p p e r v o o r h e t h e l e g e z i n !
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