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Vindt u nieuwe gordijnen
te duur?

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

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

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Dokter D. Bakker is
AFWEZIG i.v.m. vakantie

van 30 april t/m 4 mei 
Telefoon 040-2951030

Dokter K. Cornelissen en 
Dokter  B. de Win zijn 

AFWEZIG i.v.m. vakantie 
van 30 april t/m 4 mei 

Telefoon 040-2951030

Quilt-
tentoonstelling

D
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e w
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k: Assepoester
in 
Het Klooster

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

bij jou om de hoek!

Rond de Linde 
Elke vrijdag op

www.ronddelinde.nl

Eerste 
restaurantweek 
voor Kids bij 
Clemenshof

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Op zondag 28 april, twee weken, na 
het zinken van de Titanic gedacht 
Fanfare  De Vooruitgang deze ramp 
tijdens een concert met de uitvoering 
van “Nearer my God to thee”. In het 
onderstaande historische krantenarti-
kel uit de Meierijsche Courant  30 
April 1912 lezen we het volgende be-
richt:
 
“Nuenen, De uitvoering der fanfare 
“de Vooruitgang” van Zondagavond, 
mag buitengewoon geslaagd heeten.  
De muzieknummers werden uitste-
kend weergegeven. Men kon zien dat 
het publiek, dat flink was opgekomen, 
genoot. Vooral het nummer “Nearer 
mij God to thee” (dit stuk werd ge-
speeld door het muziekkorps van de 
Titanic, gespeeld in den nacht van 15 
April j.l., op het moment dat het schip 
en bijna 1600 menschen ten onder 
gingen) dat door een 8tal muzikanten 
met vioolbegeleiding werd gespeeld 

vond algemeenen bijval, zoodat dit-
zelfde stuk op verzoek na de pauze 
nog eens werd herhaald. Een woord 
van lof diene gebracht aan het bestuur. 
Leden en hun ijverigen direkteur, voor 
de mooie muziek.”
Nu, anno  2012, verzorgt  brassband 
De Vooruitgang nog steeds prachtige 
concerten, waarbij mensen in groten 
getale kunnen genieten en ontroeren. 
Zaterdagavond 2 juni organiseert  de 
brassband i.s.m. De Lindespelers het 
concert “Brass around the World” in 
de theaterzaal van Het Klooster.  Een 
deel van de entreegelden is bestemd 
voor de Stichting Alpe d’HuZes.
De Vooruitgang staat muzikaal en so-
ciaal betrokken midden in de Nuenen-
se gemeenschap. Eigenlijk is er dus 
wat dat betreft niets veranderd in ons 
mooie Nuenen! 
 
Meer info: www.brassbanddevooruit-
gang.nl.

Koninginnenacht en Koninginnedag 

Koninginnenacht
 
Ook dit jaar zal er door het Oranje Comité Nuenen – in samenwerking met 
de horeca rond het Park –  voor de vierde maal weer de Koninginnenacht 
worden georganiseerd. Dit jaar is dit op zondag 29 april. Dit betekent dat 
er op die avond van 19.00 – 01.00 uur weer naar hartenlust kan worden 
genoten van prachtige en swingende muziek, ten gehore gebracht door uit-
stekende muziekgezelschappen. Hier valt o.a. te genieten van: ZaZaZoe, 
Humphry Wonder & Band, Enoodje en Punt en L. Daarnaast is er ook een 
optreden van het “DéDé-Danceballet “.  De  drie voorafgaande  ‘afleverin-
gen ‘ van dit evenement hebben bewezen dat dit voor het Nuenense publiek 
een heerlijke, romantische en onvergetelijke avond is met als locatie: het 
Park: het ‘groene hart’ van Nuenen.
Koninginnedag 
Ook  dit jaar is er op maandag 30 april  
- naast het normale programma met o. 
a.: de kinderoptocht , de bijeenkomst 
Nuenense gedecoreerden en de Oran-
jemarkt - weer  het zgn. ‘groot-podi-
um‘- programma. Ook hiervan is de 

organisatie in handen van het Oranje 
Comité Nuenen in samenwerking met 
de horeca rond het Park. Het wordt 
een non-stop programma  van dans en 
muziek. Voor de danspresentatie te-
kent  dansschool “2dance”.  Deze dans-
school presenteert 2 maal een prachtig 
optreden. Wat muziek betreft  komen 
o.a. op het podium: Maxpoint, Onkel 
the Soulman en The N-Formation.
De locatie van dit evenement is even-
eens het Park, en wel op het grote po-
dium van de Koninginnenacht. Dit 
evenement  begint om 13.00 uur en 
duurt  tot 19.00 uur.
Het Oranje Comité is er van overtuigd 
dat ook dit jaar weer een schitterende 
‘tweedaagse‘ rond de Oranje-activitei-
ten tegemoet te zien die haar weerga 
niet kent! Koninginnenacht en Konin-
ginnedag zijn in Nuenen niet meer 
weg te denken. 
Kom daarom op 29 en 30 april met z’n 
allen naar het Park: het mooie Nue-
nense  ‘groene hart‘ om een fantas-
tisch feest te bouwen en te beleven! 
 

Country Dance 
Party  in 
Mariahout
Zaterdagavond 21 april is er een 
Country Dance Party met Country-DJ 
Henk. Vooraf is er een miniworkshop 
waar je een nieuwe dans kunt leren. 
Locatie: Buurthuis Mariahout, Berna-
dettestraat 43, 5738 AV Mariahout. 
Aanvang: 19.30 uur. Entree 2 euro. 
Info: 0499-422088. Presentatie: The 
Black Longhorn. Voor meer info: 
http://www.blacklonghorn.nl.

Emma zingt: ‘Keep on hoping’.

Verzonden vanaf mijn iPad

The Voice of Nuenen
Door Elwien Bibbe

Felix Meyer won Singing to The Top in Het Klooster en zijn vader ontmoet 
ik zondag tijdens de eerste voorronde van The Voice van Nuenen in Schaf-
rath. Felix won in het Klooster een ‘opname voor een eigen cd’ en die is nu 
klaar en te horen op het internet. En ook aan The Voice doet hij mee, maar 
pas zondag in Café René. Dus dat maak ik vanavond niet mee. Maar ik heb 
hem gezien en horen zingen voor burgemeester Ligtvoet bij zijn afscheid. 
En hij is goed!
Geen draaiende stoelen, en ook geen 
Angela, Nick en Simon en Marco Bor-
sato, maar Lise Verheijden, René van 
Café René en harpiste Inge Frimout 
achter een houten tafel. Geen Gordon 
of Gordon look a like en dat is maar 
goed ook! De jury is mild. En zo is er 
applaus voor iedereen. Hans Kuyten is 
Wendy en Martijn tegelijk en praat de 
avond van de Rabobank Voice of Nue-
nen aan elkaar.

Victoria zingt een eigen nummer. Lot-
te wordt begeleid door pap op de pia-
no. Mary Lou komt met een eigen 
nummer, waar ze naar eigen zeggen 
tot een uur voor het optreden nog aan 

gesleuteld heeft. Emma met ‘Keep on 
hoping’ heeft ook haar liedje zelf ge-
schreven. Een aparte stem, mooie vi-
braties en top 40 waardig volgens 
René. Gertje Raessens zingt When a 
man loves a woman en de laatste is Ri-
chard Brahms met She is like the wind. 
Tessa en Lisa heb ik gemist. Het is een 
Voice van alle leeftijden, een idee van 
de Rotary Nuenen. De opbrengst gaat 
naar een drietal goede doelen. 

De publieksjury stemt niet met sms'jes 
maar met pingpongballetjes à 1 euro 
en die zijn natuurlijk voor het goede 
doel. Dan is het wachten op de uit-
slag... het gerucht gaat dat een opa 100 
ballen heeft gekocht voor zijn klein-
kind....in de bakken van alle kandida-
ten liggen balletjes. Dus iedereen heeft 
genoeg fans meegenomen.
‘Door’ gaan: Mary Lou, Tessa en Lisa, 
en Emma. Voor Lotte is er een wild-
card.

Ik praat nog even met carnavalsprins 
Hans Kuyten. Nee, podiumverslaafd is 
hij nog niet, maar vindt dit wel heel 
leuk. Hij prijst de kandidaten om hun 
lef om te zingen voor een volle kroeg. 
En ik kan hem al vertellen wie er gaat 
winnen, want ik heb al met de vader 
van de winnaar gesproken!

(Donderdagavond 19 april is de derde 
en laatste ronde in Café Ons Dorp. 
Dan volgt nog een halve finale in de 
ZINN en een grand finale tijdens Kleu-
renkaravaan op tweede Pinksterdag.)

Contact met 
Redactie 

Op vrijdag  27 april zijn de lezers 
van ons blad in de gelegenheid 
om met het redactieteam van 

Rond de Linde in gesprek te gaan 
bij Kunsthandel Art Dumay, 

Park 75. 

U bent daar welkom tussen 19.00 
en 19.30 uur om uw vragen, 

suggesties en tips voor te leggen. 
Maandelijks wordt een ‘Contact 
met Redactie’ belegd. Uitgevers 
en Redactie hopen daarmee een 

extra impuls te geven aan de 
speciale relatie die Rond de 

Linde heeft met de Nuenense 
gemeenschap.

De Titanic en De Vooruitgang 
100 jaar geleden
Dit jaar is het in de nacht van 14 op 15 april 
precies honderd jaar geleden, dat de ramp 
van de Titanic zich voltrok. De ramp met het, onzinkbaar geachte, schip 
was zo groot, dat het snel wereldnieuws werd. Dagenlang stonden de kran-
ten vol met de verhalen van de enkele overlevenden en hun redders. Ook in 
Nuenen raakte men geroerd door deze ramp van ongekende omvang. 



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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•	 aan de heer W. Raaijmakers is een ontheffing verleend voor het 
aanleggen, stoken en hebben van een vuur op zes door hem zelf 
nog te melden dagen in de periode vanaf heden tot en met 30 april 
2012 op het perceel kadastraal bekend A 3107 aan het adres 
Hooidonk 2 (verzenddatum 11 april 2012);

•	 aan de heer J. Bocken is een ontheffing verleend voor het aanleg-
gen, stoken en hebben van een vuur op één door hem zelf nog te 
melden dag in de periode vanaf heden tot en met 30 april 2012 op 
het perceel kadastraal bekend A 4098 aan het adres Soeterbeekse-
weg 27A (verzenddatum 11 april 2012);

•	 aan mevrouw Braakenburg is een evenementenvergunning verleend 
voor het organiseren van het evenement “Beelden in ’t Park” op 
zondag 3 juni 2012 (verzenddatum 11 april 2012);

•	 aan Wandelsportvereniging Nuenen zijn toestemming, vergunning 
en ontheffing verleend voor het organiseren van de jaarlijkse avond-
vierdaagse in de periode van 5 tot en met 8 juni 2012 (verzend-
datum 11 april 2012);

•	 aan Johan van Tuijl v.o.f. is een vergunning verleend voor het in-
nemen van een standplaats voor de verkoop van Slush Puppies, 
verpakt ijs en vers geperste jus d’orange tijdens de avondvierdaag-
se in de periode van 5 tot en met 8 juni 2012 (verzenddatum 12 
juli 2012);

•	 aan Stichting Blauw is medewerking verleend voor de doorkomst 
van de sponsorfietstocht Tour de Blauw door Nuenen op 6 juni 
2012 (verzenddatum 12 april 2012);

•	 aan Stichting On Wheels is medewerking verleend voor de door-
komst van de derde rolstoelestafette op 3 juli 2012 (verzenddatum 
12 april 2012);

•	 aan de heer en mevrouw Beekvelt is een ontheffing verleend voor 
het schenken van zwakalcoholhoudende dranken vanuit de pof-
fertjeskraam tijdens Nuenen kermis in  de periode van 6 tot en met 
10 juli 2012 (verzenddatum 13 april 2012);

•	 aan mevrouw Van Tongeren en de heer Wever (nms. Exploitatie-
maatschappij Het Klooster Nuenen B.V.) is een ontheffing verleend 
voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken op het 
uitgebreide terras tijdens Koninginnedag op 30 april 2012 (ver-
zenddatum 13 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, 19 april 2012

PUBLICATIE WET ALGEMENE  
BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn 
om een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht te verlenen aan:
•	 M.G.J.M. Donkers en F.M.M.F. Donkers-van der Wijst VIOF, voor 

het inwerking hebben van een agrarisch bedrijf, gelegen aan de 
Nieuwe Dijk 2, te Nuenen.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen ter inzage van 20 april 
2012 tot 1 juni 2012. U kunt deze inzien bij het gemeentehuis Nuenen, 
Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. De openingstijden zijn elke werk-
dag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 uur 
tot 18.00 uur. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken dan 
kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met Jos Aarts, SRE 
Milieudienst, telefoonnummer: (040) 259 46 30.

Binnen de hierboven genoemde termijn kan schriftelijk of mondeling 
uw zienswijze worden ingediend. De schriftelijke zienswijze moet wor-
den gericht aan het college van burgemeester en wethouders van 
Nuenen, Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen.
De zienswijze moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

•	 naam	en	adres	indiener;
•	 datum	indiening	zienswijze;
•	 het	besluit	ten	aanzien	waarvan	een	zienswijze	wordt	ingediend;
•	 wat	is	uw	zienswijze.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact worden 
opgenomen met Jos Aarts, SRE Milieudienst, telefoonnummer: (040) 
259 46 30.

De ingediende zienswijze(n) zullen worden toegezonden naar de aan-
vrager (conform Algemene wet bestuursrecht). De aanvrager krijgt de 
mogelijkheid om hierop te reageren.

Nuenen, 19 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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•
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•
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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.

•
•
•

•
•

•

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

artikel lezen op www.nuenen.nl. Daar staat ook een lijst bij met loca-
ties waar de rups wordt bestreden. Of u belt met de balie GGZ, tele-
foon (040) 2631 699.

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. 

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 10/04/2012 N-HZ-2012- Pastoorsmast 1 Aanbrengen vluchtweg  
  0065  1e etage  

Regulier 11/04/2012 N-HZ-2012- Boord 19 Oprichten boerderij met  
  0067  bijgebouw  

Regulier 11/04/2012 N-HZ-2012- Boord Oprichten woonhuis 
  0068 ongenummerd 

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager: Stichting Nu voor het organiseren van het jaarlijkse 

multiculturele festival “Kleurenkaravaan” op eerste pinksterdag 
27 mei 2012 in het Park.

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

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

VERLEENDE VERGUNNINGEN    
EN ONTHEFFINGEN
Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan wijkvereniging Refelingse Erven zijn een vergunning en onthef-

fing verleend voor de voorjaarsactiviteiten op zondag 15 april jl. 
(verzenddatum 11 april 2012);

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

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

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

COLLECTE
In de week van 22 t/m 28 april 2012 wordt gecollecteerd door Natio-
naal Fonds Kinderhulp.

VERKEER
•	 Verkeersmaatregelen in verband met Muziekfestival Primavera
Op zondag 22 april wordt in het park het muziekfestival Primavera 
gehouden. Het weggedeelte Park (vanaf de kiosk tot de kerk) en de 
kruising Kerkstraat ter hoogte van de pastorie is van 11.00 uur tot 
19.00 uur afgesloten voor alle verkeer. 

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 22 april aangewezen als koop-
zondag voor de bedrijven uit gebied I en II. Dit wil zeggen alle wegen 
binnen en buiten de bebouwde kom van de kernen Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten en Eeneind, uitgezonderd:
•	 Goossens wonen & slapen,
•	 Collse Hoek, Gerwenseweg 41,
•	 Ri-Jo B.V., De Huufkes 19, 
•	 Saniplein B.V., De Huufkes 19A, 
•	 Stein Keuken, Spegelt 19
•	 Autobedrijf Tonnie van der Heijden, Gerwenseweg 24
Alle bedrijven uit gebied I en II mogen op deze dag geopend zijn.

AFVAL AANBIEDEN
Het restafval, plastic afval en het gft-afval worden om de week inge-
zameld. De inzamelaar kan om 7.30 uur starten. Dit betekent dat u 
voor dit tijdstip uw huisvuil buiten moet zetten.

U mag uw afval ook een dag eerder buiten zetten vanaf 22.00 uur. De 
container moet na lediging op dezelfde dag voor 22.00 uur binnen 
worden gehaald.

MILITAIRE OEFENING 20 EN 21 APRIL
De Koninklijke Landmacht houdt in de periode van 20 tot en met 21 
april 2012 een militaire oefening in onder andere Nuenen. U kunt 
daarom militaire voertuigen tegenkomen. Aan de oefening nemen 150 
personen deel, 1 helikopter en 30 militaire wielvoertuigen.

BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS
De komende maanden kan de Eikenprocessierups weer voor overlast 
zorgen. Daarom bestrijdt een gespecialiseerd bedrijf de komende we-
ken de rups met een biologisch bestrijdingsmiddel.
Naar verwachting begint de bestrijding in week 17 (23-29 april). Van-
wege de grote drukte kunnen de werkzaamheden ook ‘s avonds en/of 
‘s nachts plaatsvinden.

Gezondheidsklachten
De Eikenprocessierups kan ook voor gezondheidsklachten zorgen 
zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. In 
dat geval kunt u het beste meteen contact opnemen met de huisarts 
of – bij acute gevallen – de eerste hulp inschakelen. Voor meer infor-
matie over de gezondheidsrisico’s neemt u contact op met de GGD: 
www.ggd.nl

Meer info
Voor meer informatie over de rups en bestrijding kunt u een uitgebreid 

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



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

Voor ideeën en recepten:www.tebak.keurslager.nl
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SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

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

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 20 eN 21 april: 
Hollandse Spinazie, hele kilo ........0,99
Hollandse kropsla, 2 kroppen ........0,99
Soepgroenten, 250 gram .................0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 23 april:

andijvie, hele kilo .............................0,99
DiNSDag 24 april:

Spitskool, panklaar, 1/2 kilo .............0,99
WOeNSDag 25 april:

rode kool, panklaar, hele kilo ..........0,99
DONDerDag 26 april:

Worteltjes, panklaar, 1/2 kilo ...........0,79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week vaN 20 t/m 26 april:

Spaanse navels, 8 stuks .................1,99
roseval aardappels, hele kilo .......0,89
Oma’s salade, hele kilo ...................5,95
perssinaasappels, 12 stuks ...........1,99

Zondag tijdens 
Primavera, barbecueën

in de Parkstraat!!!
4 Gepaneerde
Schnitzels voor ...............5,50
Lamsfilet + Pesto +
Mozzarella 100 gram .................3,45 
100 gr. Gebraden Rosbief+
100 gr. Gerookte Kipsalade ...3,95
Filet Pancetta
100 gram ...................................................2,30 
Sucade lappen
100 gram ...................................................1,40 
“Primavera”
Rosbief met mascarpone, 
lente ui en paprika, 100 gram ...........2,25

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

Special

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.

Abrikozenvlaai
Slagroom middel 
Panda Dubbel
Donker brood

4 Krentenbollen

Alle acties lopen ook via onze bezorger Jan van Tien

Actie geldig van 20 t/m 26 april:

€ 6,15

€ 2,05

€ 1,60

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

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

Nieuw in de collectie;

UNDRESSED
by Marlies Dekkers

Exclusive Design, perfect fit. Great value...

www.anita.nl

cup A-H

Voor een goed advies op maat; graag tot ziens bij...

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

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

       

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

onze prachtige kookstudio.

Voor iedere gelegenheid,
zowel zakelijk als privé.

Vanaf 10 personen bent u al
van harte welkom!

Kookworkshops | Walking dinner
Recepties | Jubilea | Teambuilding 

Vergader- en presentatieruimte
Vraag vrijblijvend om info of maak

gerust een afspraak.

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

www.johngevenstudios.nl

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

Examentraining Engels
2 + 3 + 4 mei in Nuenen, schrijf je nu in!

www.meestersinleren.nl tel. 040 7870507

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

Een groot assortiment
tuinplanten & groenteplanten

Zondag 22 april
geopend 

10.00 t/m 17.00 uur

DagElijks vErsE
(gEschilDE) aspErgEs

& aarDbEiEn



 Alleen nog een zonnetje erbij

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

4 Kalfsgehaktburgers
voor ......................................................................................................................................550

4 Gepaneerde Schnitzels
voor ......................................................................................................................................550

Gebraden Rosbief en 
Gerookte Kipsalade, samen .............395

Pittig Preipakketje
“Special”, 100 gram ....................................................................................175

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

kijk voor de BBQ folder op onze website

DEZE WEEK:

Lentekippetje
“Special”, 100 gram .......................................................................................................160

MET DE AANZIENLIJKE KORTING UITSLUITEND VERKRIJGBAAR BIJ:

SENSATIONELE DOORBRAAK IN DE COSMETICA
Eindelijk een HUIDVERJONGINGSCRÈME die echt werkt

GEHEEL NIEUW VOOR NEDERLAND
ONZE ALGASUN PHYTO ANTI-AGING

GEZICHTSCRÈME-SERUM
OP BASIS VAN PLANTAARDIGE STAMCELLEN

ANTI    AGING

Om 6 MAAL SNELLER BRUIN TE WORDEN
nog steeds onze gerenommeerde

ALGASUN-ULTRA producten 
met een korting van € 2,50 op alle producten.

Een grote flacon (150 ml) Algasun-Ultra
van € 17,75 nu voor SLECHTS € 15.25 

(zie waardebon)

Waardebon
€ 7,50 korting
op de crème-serum

en
€ 2,50 korting

op alle andere ALGA-SUNproducten in de winkel.

Deze stamcellen activeren je eigen 
huidcellen om te vernieuwen.

Gegarandeerd in 3 weken een veel jongere uitstraling!
Deze krachtig werkende dag- en nachtcrème-serum
in luxueuze pompflacon van 50 ml voor langdurig

gebruik € 46.95
Nu met de introductiebon slechts € 39,45.

Knip meteen uit en beleef, in 3 weken, het heerlijke
gevoel van een jonger uiterlijk.

Vermindert tevens pigmentvlekken.

HIERMEE MET WEINIG ZON TOCH IN EEN MUM VAN TIJD DIEP BRUIN.

KNIP NU METEEN UIT VOOR EEN JONGER UITERLIJK

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

MeT De aaNzieNlijke korTiNG uiTsluiTeND verkrijGBaar Bij:
voor uitgebreide 

productinformatie:

WWW.ALGASuN.NL
(ook om zelf online te bestellen) of

TiWES-iMPoRT
tiwesimport@zonnet.nl

Brabantlaan 18, 5144 CM Waalwijk (NL)
Tel./Fax: 0416 - 33 50 51

 

Mocht u nog op zoek zijn naar een (nieuwe) tandarts 

Bij ons in de praktijk is er bij tandarts  Femke Vermeulen 

nog ruimte voor nieuwe inschrijvingen 

Mondzorg Duivendijk 
Duivendijk 1G, 5672 AD Nuenen 
0402840599 
www.mondzorgduivendijk.nl 
 

Mocht u nog op zoek zijn naar 

een (nieuwe) tandarts 
Bij ons in de praktijk is er bij tandarts 

Femke Vermeulen 
nog ruimte voor nieuwe inschrijvingen

Mondzorg Duivendijk 
Duivendijk 1G, 5672 AD Nuenen 

040-284 05 99 • www.mondzorgduivendijk.nl  

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

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

ook GeSchilde eN/of vacuüm 
GeSealde aSperGeS

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

WiJ verkopeN alle iNGrediëNteN 
voor eeN aSperGemeNu!

eieren, ham, diverse sauzen, roomboter etc.

er ziJN Weer volop
verSe aSperGeS

& AARDBEIEN
Op zONDAg gEOpEND

9.00 - 13.00 uur

van Lieshout Interieur

Opwettenseweg 76

5672 AJ Nuenen

Tel.: 040-283 22 41

Openingstijden:

Maandag: gesloten

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

Vrijdag: 10.00-20.00 uur

Zaterdag: 10.00-16.00 uur

www.vanlieshout-interieur.nl

 TAPIJTEN

 VLOERKLEDEN

 VINYL

 LINOLEUM

 PVC VLOEREN

 GORDIJNEN

 RAAMDECORATIES

 BINNENZONWERING

 SHUTTERS

 HORREN
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Luxafl ex® 
horrenproduct

50%
KORTING*

e2

Houd alle muggen en 
vliegen buiten en kies 
voor een Luxafl ex® hor. 
Nu krijg je het 2e hor-
renproduct met wel 50%
korting! Wil je daarnaast 
geen last meer hebben 
van hooikoorts, kies dan 
voor Poll-tex® gaas, dit 
houdt alle pollen tegen.

Luxafl ex®
binnenzonwerings-

product 

GRATIS*

e4

De actieperiode is van  zaterdag
 31-03-2012 t/m zondag 03-06-2012 
* Vraag uw dealer om de actievoorwaarden 
of kijk op luxafl ex.nl/acties

Kies uit een enorm 
aanbod schitterende
binnenzonwering om je 
huis een nieuw gezicht 
te geven.  Nu het 4e 
binnenzonwerings-
product gratis. Elke 
combinatie is mogelijk.

LUXAFLEX® MAAKT VAN WONEN GENIETEN
IN DE ACTIEMAANDEN VAN DE ZONWERING
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2e Druk “Zoo prôte 
wèij in Nuejne 
mi mekaâr” in de 
boekhandel
Eind november 2011 heeft de heem-
kundekring Nuenen het boek “Zoo 
prôte wèij in Nuejne mi mekaâr” 
van Gerard de Laat uitgebracht. 

Hierin staan duizenden Nuenense di-
alectische woorden verklaard en ver-
taald. Naast allerlei gewone woorden, 
woorden van alle dag, staan er in dit 
boekje ook talloze typisch Nuenense 
uitdrukkingen, bijzondere eigen- en 
familienamen en dialectische geogra-
fische aanduidingen. Van al deze Nue-
nense woorden geeft de samensteller 
de Nederlandse vertaling. 
Veel termen worden bovendien nog 
nader verklaard door ze op te nemen 
in een Nuenense zin.

De eerste 1.000 exemplaren waren 
binnen enkele maanden uitverkocht. 
Omdat er nog veel vraag naar was 
heeft de heemkundekring het boek 
opnieuw laten drukken. De tweede 
druk van “Zoo prôte wèij in Nuejne mi 
mekaâr” (hardcover, full colour om-
slag, 280 pagina’s, genaaid gebonden) 
ligt al vanaf vrijdag 13 april voor                 
€ 12,50 in de Nuenense boekhandels. 
Als u vijf of meer exemplaren wenst af 
te nemen, kunt u de buukskes ook be-
stellen bij Rob Verhallen (r.verhallen@
onsnet.nu).

2e Kamerlid Henk van Gerven 
in Nuenen
Op vrijdag 20 april a.s. is er in de Dorpswerkplaats in Nuenen een bijeen-
komst met als thema Zorg. De avond wordt georganiseerd door de SP-werk-
groep Nuenen, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. 
Sprekers zijn SP-Kamerlid Henk van Gerven en de Nuenense wethouder 
Paul de Witte.

De aangekondigde bezuinigingen van-
uit de landelijke politiek hebben grote 
weerslag op de plaatselijke bestuur-
baarheid. De maatregelen leiden in veel 
gevallen tot dilemma’s voor de lokale 
politiek. De noodzaak tot het maken 
van (on)mogelijke keuzes veroorzaakt 
fricties in de dagelijkse werkzaamhe-
den.

Henk van Gerven is 2e Kamerlid voor 
de SP met als aandachtsgebieden zorg 
en milieu. Hij zal zijn visie geven op de 
huidige kabinetsplannen en toekom-
stige ontwikkelingen met betrekking 
tot de zorg. 
Daarna zal op zijn beurt de Nuenense 
wethouder Sociale zaken ir. P. de Witte 
zijn dagelijkse ‘zorg’ op lokaal niveau 
met de aanwezigen delen.
Vervolgens is er de mogelijkheid voor 
de aanwezigen om vragen te stellen 
aan de sprekers en om in discussie te 
gaan.
Aan het eind van de avond wordt het 

Après-ski met Nünentaler 
Schürzenjäger in ZINN
Voor alle skiërs, snowboarders en  après-ski feestgangers  is zaterdagavond 
21 april de  gelegenheid om het wintersportseizoen gezellig af te sluiten met 
een optreden van de Nünentaler Schürzenjäger in Dinercafé ZINN. Deze 
Nuenense feestband zorgt altijd voor een ‘Megastimmung’ met uiteraard 
après-ski hits, top 40/100 en Hollandse muziek. Aanvang optreden is om 
21.30 uur. Toegang gratis.

   

‘KleurenKaravaan hartelijk welkom in het Park’

In gesprek met Jef Kuijten en 
Harry van Duynhoven 
Door Melanie Dumay

Als je Jef Kuijten en Harry van Duynhoven uitnodigt voor een gesprek over 
een evenement in het Park, dan weet je wat je in huis haalt. Deze twee heren 
zijn het geweten van het Park, de historie, de basis. Zelf wimpelen ze dat 
bescheiden af. Maar ik ben die mening toegedaan. Samen zijn ze ‘goed’ voor 
bijna 100 jaar woongenot zo aan het mooie groene Park. Jef: ‘Er is veel ver-
anderd in die tijd, van 3 evenementen per jaar, is dat anno 2012 een veel-
voud. Eén evenement springt er voor hen uit; de KleurenKaravaan.  
Vroeger…toen…
Vroeger. Vroeger was alles anders. 
Toen ging het in Het Park om 3 be-
langrijke zaken per jaar: de Processie, 
de Kermis en de Sacramentsdag. Jef 
weet het nog goed. “Ik ben geboren in 
de Bleek en ben toen ik trouwde een 
paar deuren verder gaan wonen, en 
herinner me al als klein kind deze 3 
evenementen. Prachtig was dat. Het 
park was het decor en middelpunt die 
dagen. Schitterend.” Nu denkt hij er 
wel eens anders over, ik maak er geen 
geheim van als ik dat zo stel aan hem. 
In plaats van Jef reageert Harry. “Jef 
denkt daar iets anders over als ik over 
de overlast in het Park.” Jef corrigeert 
hem direct en vriendschappelijk: ”Ja 

Budgetcursus Omgaan met geld
Voor mensen met een laag inkomen en die moeite hebben om van hun inko-
men rond te komen organiseert de LEVgroep de budgetcursus: Omgaan 
met geld. 

De cursus omvat zes cursusochtenden 
van twee en een half uur. In de cursus 
kunt u leren hoe u meer kunt doen 
met uw inkomen, hoe u uw inkom-
sten- en uitgavenpatroon beter op el-
kaar af kunt stemmen om zo schulden 
te voorkomen en hoe u uw adminis-
tratie kunt ordenen en bijhouden. Alle 
inwoners van Nuenen c.a. kunnen aan 
de cursus deelnemen. Bij aanvang van 
de cursus wordt een borg van € 25,00 
gevraagd, die u terug krijgt als u alle 
cursusdagdelen heeft gevolgd. 

Wat kunt u van de cursus verwachten? 
•	 U	krijgt	inzicht	in	uw	inkomsten-	en	

uitgavenpatroon; 
•	 U	leert	hoe	u	financiële	problemen	

kunt voorkomen en 

•	 U	leert	welke	subsidies	en	kortingen	
u kunt krijgen. 

De volgende onderdelen worden be-
handeld: 
•	 Persoonlijk	budgetplan	
•	 Tips	om	te	besparen	
•	 Financiële	weetjes	
•	 Wet-	en	regelgeving	
•	 Waarde	van	geld	
•	 Financiële	administratie	opzetten	

Cursusdata: maandag 14 mei, 21 mei, 
4 juni, 11 juni, 18 juni en 25 juni.
Tijd: 9.00 - 11.30 uur. Locatie: LEV-
groep, Berg 22c in Nuenen. Meer in-
formatie en opgeven bij LEVgroep tel. 
040-2831675 of via e-mail ellen.van-
gils@levgroep.nl.

Lezing over iconen 
Onze cultuur wordt steeds meer een 
beeldcultuur: afbeeldingen, tv- en 
computerschermen maken ons meer 
duidelijk dan woorden. Ook iconen 
willen beelden aanreiken voor onze 
eigen spiritualiteit en ruimte laten aan 
verschillen in interpretatie. Lidy 
Schuh is pastoraal werkster en ver-
bonden aan een religieuze gemeen-
schap die de Oosterse liturgie ge-
bruikt. Zij heeft jarenlang ervaring in 
het zelf schilderen van traditionele en 
moderne iconen. Daarnaast heeft zij 
meditaties en overwegingen bij ico-
nen gepubliceerd. Zij kan er boeiend 
over vertellen.

Datum: 25 april 2012. Plaats: Kerkelijk 
Centrum De Regenboog, Sportlaan 5 
Nuenen. Tijd: 20.00-22.00 uur.
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Oui moments -

Giovane - Comma - 
Milano - 

broeken van Rosner 
en Anna Monatana

nu weer volop 
nieuwe series

maar jij hoort ook slechter dan ik.” 
Glimlachend. De toon is gezet, dit 
wordt wel een gezellig Nuenens tafe-
reeltje. Jef: ‘Ik vind het fantastisch dat 
er zoveel te doen is in Nuenen, dat 
meen ik oprecht. Waar zie je dat te-
genwoordig nou nog meer?. Het enige 
waar ik voor pleit is dat men zich aan 
de regels houdt. Dus op tijd stoppen, 
zoals de vergunning dat aangeeft. Als 
dat gebeurt, en zo heb ik dat ook aan 
Jos en Karina Stoop aangegeven, dan 
hebben we allemaal plezier!”

Kleurrijk
De KleurenKaravaan is voor beide he-
ren een schitterend evenement. Harry 

- die ik steevast Harry Boem noem 
omdat veel mensen hem zo noemen 
en ik niet beter weet- zegt daarover: 
“De veelzijdigheid, alle culturen ver-
enigd. Het is geweldig dat dat in Nue-
nen gebeurt. Jos Stoop krijgt daarvoor 
van mij dan ook alle lof. “ Jef vult aan: 
“En dan de verscheidenheid aan mu-
ziek, prachtig. Het is niet alleen gezel-
lig, maar het heeft ook een informatief 
element. We leren elke cultuur ken-
nen doordat zij hun tradities en lek-
kernijen presenteren op 1e Pinkster-
dag in het Park.” Harry: ‘Blijkbaar was 
er een grote behoefte aan, want elke 
editie wordt het weer drukker en 
drukker. Als het weer mooi is, dan ge-
niet ik altijd van het uitzicht vanuit 
mijn huis, van alle kleuren en geuren. 
Want ook de geur van alle hapjes die 
de culturen meebrengen is heerlijk.” 
Kortom: KleurenKarvaan: een kleur-
rijk en geurig evenement. Ook in 
2012.	U	bent	hartelijk	welkom	op	1e	
Pinksterdag, zondag 27 mei van 12.00 
tot 01.00 uur met als extra de finale 
van Rabobank/Voice of Nuenen op 
het grote podium van 19.00 tot 20.00 
uur. 

Spreker 2e kamerlid voor de SP, Henk 
van Gerven in Nuenen.

startsein gegeven voor de Nuenense 
SP-Hulpdienst.
De avond begint om 19.30 uur en 
duurt tot ongeveer 21.30 uur.
De locatie Dorpswerkplaats is te vin-
den aan het Park 63b in Nuenen, in-
gang naast restaurant ‘Zonnewende’.

Prijzenregen na Paas-Art 

Publieksprijs en vakjury
De derde editie van Paas-Art trok ruim 1500 bezoekers, zo maakte Michael 
Koopman, Leiding Schilderscollectief Atelier Nuenen, vrijdagavond bekend 
tijdens een bijeenkomst van en in het atelier aan het Berkenbos. Ook wer-
den tijdens deze bijeenkomst de vakjury- en publieksprijzen bekend 
gemaakt. 
Thema ‘Eenheid in verscheidenheid’
Het thema van PaasArt 2012 was ‘Een-
heid in verscheidenheid’ en dat was 
het ook. Bezoekers werd gevraagd kri-
tisch rond te kijken en een formulier 
in te vullen waarop zij de beste kunste-
naar met zijn beste werk konden aan-
kruisen. 
De publieksprijs ging naar Ton Som-
men met het schilderij ‘Sax’. De twee-
de plaats was voor Nellie van Keme-
nade met ‘Aurora’ en de derde plek 
ging	naar	Miepje	van	Uden	met	‘Col-
lage fantasie’. Op een gedeelde vierde 
plaats treffen we Willie van Overschie 
aan met het portret ‘ Christiane’ en 
Vera van Heerwaarden met het schil-
derij ‘Rust en ruimte’.

Vakjury
Aan een vakjury, bestaande uit Mela-
nie Dumay van Galerie Dumay Nue-
nen, beeldbouwer Kees van Cappellen 
en Ton van Heukelom, redacteur van 
het Eindhovens Dagblad, werd de eer 
toebedacht de drie beste kunstenaars 
te selecteren.
De 1e prijs werd toegekend aan Eva 
Sanders met het schilderij ‘Parkpret’. 
Citaat uit het juryrapport:  “Met een 
paar streken een geweldige kracht 
neerzetten, waarbij voor en achter-
grond in elkaar overlopen. De sterke 
toets voor de skater wordt vervaagd 

Melanie Dumay, Kees van Capellen, Willie van Overschie (4e publieksprijs), Eva 
Sanders (1e vakjuryprijs),
Vera van Heerwaarden (4e publieksprijs), Ton Sommen (1e publieksprijs en 2e 
vakjuryprijs), Ton van Heukelom, Miepje van Uden (3e publieksprijs),
Nellie van Kemenade (2e publieksprijs) en Halbe Zijlstra (3e vakjuryprijs). 

door de aanblik van het publiek, die 
met een impressionistische toets zo-
danig is neergezet dat ook daar kracht 
uit spreekt.”

De 2e prijs werd toegekend aan Ton 
Sommen	 met	 het	 schilderij	 ‘Friese	
paard’ 

Citaat uit het juryrapport; “Het paard 
is met een ietwat wollige stijl en toets 
neergezet, in de positieve zin van het 
woord. De kracht en stoom van het 
ijzersterke beest spat van het doek. 
Niet te ver uitgewerkt, juist wat losjes 
neergezet en zo gelaten. Daaruit 
spreekt moed en capaciteit.”

De 3e prijs werd toegekend aan Halbe 
Zijlstra met het schilderij ‘Oude meer 
in Son’. Citaat uit het juryrapport: “Het 
landschap, het oude meer, als het ware 
pointillistisch neergezet. En die stijl 
doorgevoerd door het hele schilderij. 
Verleidelijk zou zijn om het werk 
‘meer’ uit te werken. Maar deze kun-
stenaar heeft zich gehouden aan één 
stijl. Snelle toets, vlot geschilderd.”

Lindeblaadjes
opgeven tot uiterlijk 
dinsdagmorgen bij: 

Drukkerij Messerschmidt, 
Berkenbos 6, Nuenen.

De kosten zijn
 10,00 euro (max. 20 woorden). 
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Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

HAH-adv. 251x275mm h - Full Colour - week 16

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 21 april 2012.

VOLOP 
VOORJAARS-
VOORDEEL

Uw Expert bij u in de buurt?

VOORDEELVOORDEELVOORDEELVOORDEELVOORDEELVOORDEELVOORDEELVOORDEELVOORDEEL

PHILIPS Senseo 
HD7810/60. • In minder dan één minuut 
2 heerlijke kopjes Senseo koffi e • Uitneem-
baar waterreservoir

ASUS 15,6” laptop 
K53USX194V. • AMD E450 processor • 4 GB geheugen 
• 500 GB harde schijf

VOORJAARS-VOORJAARS-VOORJAARS-VOORJAARS-VOORJAARS-

Op veel productenextra hoge kortingen!

397.-
 
NU

PHILIPS Senseo

49.-
 

VAN 79.-

299.-
 

VAN 399.-

MEENEEMPRIJS

PANASONIC 
81 cm Full HD LCD-TV
TXL32C4.
• IPS Alpha LCD-panel
• 2x HDMI
• Geschikt voor Digitenne, 
 Ziggo en UPC

HD7810/60. • In minder dan één minuut 
2 heerlijke kopjes Senseo koffi e • Uitneem-

397.-

VOORJAARS-VOORJAARS-
VOLOP VOLOP 
VOORJAARS-VOORJAARS-VOORJAARS-VOORJAARS-VOORJAARS-

Op veel productenVOLOP VOLOP 

Vergelijken kost niets, 
teveel betalen voor uw hypotheek 

komt elke maand terug!

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

www.straatman-kolsters.nl

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68

www.raaymakersbv.nl

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

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

Keukens
• apparatuur
• werkbladen
• renovatie

Doe-het-zelf
Winkel

Stijlvolle keukens
op maat en naar wens gemaakt
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NUENEN CA. 
SON EN BREUGEL

KOOPPLEIN.NL
IETS KOPEN OF VERKOPEN?

Bloedafname in St. 
Anna ziekenhuis 
uitgebreid
Per 19 april 2012 kunnen patiënten 
ook op donderdagavond tussen 17.30 
en 19.30 uur en zaterdagochtend tus-
sen 09.30 en 11.30 uur terecht voor 
bloedafname bij het St. Anna Zieken-
huis locatie Geldrop. Het St. Anna 
Ziekenhuis komt daarmee tegemoet 
aan de wens van een groot aantal wer-
kende patiënten om ook buiten kan-
tooruren bloed af te kunnen laten ne-
men. Ga voor meer informatie naar 
www.st-anna.nl/bloedafname.

Goede 
rapportcijfers voor 
het busvervoer in 
Zuidoost Brabant
Elk jaar wordt landelijk de klantte-
vredenheid in het openbaar vervoer 
gemeten. Ook eind 2011 heeft dit 
onderzoek weer plaatsgevonden. 
Aan 2.000 reizigers in de regio 
Zuidoost-Brabant is gevraagd naar 
hun oordeel over de busreis die zij 
met vervoerbedrijf Hermes hebben 
gemaakt.

Het algemeen klantenoordeel over de 
stadsdienst Eindhoven was in 2011 
een 7,4 en over de buslijnen in de regio 
een 7,3. Opvallende positieve items in 
de waardering zijn: gemak instappen 
(8,3 en 8,5) en het gebruiksgemak OV-
chipkaart (7,2 en 7,5), terwijl punten 
als informatie bij vertragingen en ta-
rief nog aandacht nodig hebben. De 
sociale veiligheid scoort een 7,8 tot 
7,9, dat is hoger dan het landelijk ge-
middelde.
Hermes scoort de afgelopen jaren 
constant een ruime voldoende (ge-
middeld een 7,3). Dit is voor het SRE 
mede aanleiding geweest, om in over-
leg met Hermes, de optie tot verlen-
ging van de concessie met twee jaar te 
lichten. Dat betekent dat Hermes het 
openbaar busvervoer in Zuidoost-
Brabant verzorgt tot eind 2016.

Vandaag: 
Dag tegen het Pesten
In Nederland worden jaarlijks zo’n 
400.000 kinderen gepest, op sport-
clubs, op straat en op scholen. Ruim 
een kwart van de s cholieren pest af 
en toe, meestal is hetzelfde kind 
steeds weer de klos. 

Dit kind voelt zich vaak verdrietig en 
alleen, onzeker en bang om iets terug 
te doen. Veel kinderen durven hier 
niet over te praten, terwijl pesten gro-
te gevolgen heeft. Voor degene die 
worden gepest, maar ook voor degene 
die pesten. 

Jouw mogelijkheden,
jouw oplossingen
Het KinderCollectief begeleidt en on-
dersteunt kinderen die te maken heb-
ben met pesten op het gebied van hun 
sociaal-emotionele vaardigheid en 
psychosociale weerbaarheid. Kindge-
richt. Oplossingsgericht. Het Kinder-
Collectief gaat uit van de kwaliteiten, 
talenten en groeivraag van het indivi-
duele kind.  

Maak kennis met Het KinderCollec-
tief. Het KinderCollectief is een prak-
tijk voor kindercounseling en spelthe-
rapeutische ouder-kind begeleiding 
in Nuenen. 
U vindt Het KinderCollectief op: Het 
KinderCollectief, Sascha Brandsma, 
Tweevoren 59, 5672 SE Nuenen, 06-
42 00 25 76, info@hetkindercollectief.
nl.

Autobedrijf Tonnie van der Heijden 
aast op titel “Autobedrijf van het jaar”
Begin maart is de verkiezing “Autobedrijf van het jaar” van start gegaan. Consu-
menten, een vakjury en branchegenoten beoordelen de komende maanden wie 
zich “Autobedrijf van het jaar 2012-2013” mag noemen. Deze verkiezing wordt 
voor het vijfde jaar gehouden en is een initiatief van de BOVAG.

Autobedrijf Tonnie van der Heijden is één van de kanshebbers op deze prestigi-
euze titel. De stem van de consument is daarbij erg belangrijk.
Op Bovag.nl kunnen autobezitters tot eind april stemmen en zijn of haar favo-
riete autobedrijf in het zonnetje zetten.  Deelnemers maken dan ook nog eens 
kans op een reis naar de zon.

Opzienbarende ontwikkeling 
in de anti-aging cosmetica
Namelijk plantaardige stamcellen, die de menselijke stamcellen aanzetten 
om opnieuw in aktie te komen. Dit stamcellen systeem werkt als een natuur-
lijke verjongingskuur. Je eigen huidcellen vernieuwen zich namelijk en 
daardoor zie je na 3 weken al een opmerkelijk resultaat.
Voor het eerst in de geschiedenis van 
de cosmetica zijn biologische weten-
schappers er nu in geslaagd om plant-
aardige stamcelculturen te produce-
ren.
De plantaardige stamcellen aktiveren 
de menselijke huidcellen om zich te 
vernieuwen en vertragen zodoende 
het verouderingsproces en doen be-
staande rimpels vervagen.
De stamcellen in deze AlgaSun-Phyto 
crème-serum werken op 3 niveau’s om 
je huid te verjongen:
1. In de opperhuid: ze versterken de 

cellen, die de vochtopname regelen.
2. In de lederhuid: wordt het hyaluron-

zuur gehalte verhoogd, wat voor 
huidverjonging zorgt.

3. De produktie van vrije-radicalen, 
die veel huidproblemen veroorza-
ken, vermindert. Zodoende ook af-
name van pigmentvlekken.

Verder bevat deze crème-serum o.a. 
nog natuurlijke vitaminen, macada-
mia olie en wortel- en fruitextract. De 
crème is hypoallergeen getest zonder 
dierproeven en geschikt voor alle 
huidtypen ook voor de mannenhuid.
Een luxueuse “AlgaSun-Phyto” pomp-
flacon (50 ml) is verkrijgbaar voor           
€ 46,95. Nu met de introduktie waar-
debon, zie de advertentie van drogis-
terij Noordveld elders in deze krant, 
voor slechts    € 39,45. Voor verdere in-
fo: www.algasun.nl ook om via inter-
net te bestellen.

Nuenense PvdA fractie twijfelt 
aan geloofwaardigheid college
Het College van B&W heeft de raad in een besloten commissievergadering  
geïnformeerd over de financiële situatie. Er is een structureel tekort van 
miljoenen. 
Het college was daarbij overigens on-
volledig. Het probleem is nog groter, 
doordat geen reserves zijn opgeno-
men om risico’s mee af te dekken en 
ook de potjes voor het beheer van de 
openbare ruimte niet op orde zijn. De 
fractie van de PvdA Nuenen vindt dat 
het niet zo ver had hoeven komen.
Het College van B&W heeft gefaald, 
omdat het, ondanks herhaalde oproe-
pen vanuit de raad, heeft nagelaten 
om eindelijk te gaan sturen. Pas afge-
lopen week kwam de heikele financië-
le situatie naar buiten en werd een uit-
gavenstop afgekondigd. Dit had meer 
dan een jaar geleden kunnen en moe-
ten gebeuren. 

Met name in het grondbedrijf, in Nue-
nen bekend onder de naam Ruimteba-

lans, was al heel lang duidelijk dat er 
onrealistische aannames werden ge-
daan. Tegelijk merkt de fractie van de 
PvdA Nuenen op dat het uiteraard 
niet aan het college valt te verwijten 
dat de economische crisis heeft geleid 
tot een lastige situatie in het grondbe-
drijf. Die situatie is niet verwijtbaar, 
wel het niks doen met die wetenschap 
en het nalaten van het sturen op de re-
guliere gemeentelijke begroting. Pro-
blemen werden daardoor groter en 
groter en lijken inmiddels onoplos-
baar.

De prognose van het college voor de 
woningbouwaantallen zijn nu voor de 

Win het vernieuwde boek van 
Nuenenaar Boudewijn Raessens 
Deze week verscheen het vernieuwde boek “Handboek E-business Met 
internet en innovatie naar een nieuwe strategie” (5de druk) van Boudewijn 
Raessens werkzaam bij Fontys Marketing in Eindhoven. 
Handboek E-business geeft voorbeel-
den hoe je internet in je eigen voordeel 
kan gebruiken; hoe kan internet wor-
den ingezet voor het halen van de 
(strategische) doelstelling. Ook bij-
voorbeeld de plaatselijke fietsenwin-
kel dient zich permanent af te vragen 
wat de meerwaarde van hun business 
model is en wat internet voor een im-
pact heeft in de branche. Ze bieden 
meer dan de fiets. Ze bieden onder-
houd, advies en service en een vervan-
gende fiets bij reparatie. 
In handboek E-business staat het suc-
ces van Gary Vaynerchuk. Hij bouwde 
de stoffige wijnhandel van zijn vader 
met behulp van Twitter en andere so-
ciale media uit tot een succesverhaal. 
Hij vertelt dagelijks op internet met 
tekst, foto’s en video’s over zichzelf en 
zijn bedrijf. De belangrijkste les hier-
van is niet het gebruik van sociale me-
dia. Het is een hulpmiddel voor iets 
essentiëlers, namelijk passie. Wie er-
gens door gedreven wordt, wil daar-
over iets vertellen. En naar zoiets wil-
len klanten graag luisteren.

Speciaal voor de lezers van Rond de 
Linde biedt Boudewijn een drietal 
handboeken aan. Mail hem op B.Raes-
sens@fontys.nl. De eerste drie ontvan-
gen het Handboek E-business.

Mail Boudewijn Raessens en win zijn 
boek “Handboek E-business”

New Balance in 
Station Charlotte 
   
Op zaterdag 21 april treedt de Nue-
nense zanggroep New Balance op in 
Station Charlotte. Na een dirigenten-
wisseling van een paar jaar geleden 
staat er weer een fris koor. De groep 
bestaat uit ruim 30 leden waaronder 7 
mannen. Het koor zingt zowel musi-
calsongs, ballads en pop, als Neder-
landstalige nummers. Station Char-
lotte vindt u aan de Sportlaan 12 in 
Nuenen. Toegang zoals altijd gratis, 
aanvang optreden rond 21.00 uur.

Met de NLZ naar 
Lourdes
Een reis met meerwaarde! 
Zo kan een bedevaart naar Lourdes 
het beste worden omschreven. Het 
plaatsje in Zuid-Frankrijk werd 
ruim 150 jaar geleden wereldbe-
roemd door de verschijningen van 
‘een mooie dame’, die het meisje 
Bernadette Soubirous hier zag. 
Sindsdien bezoeken jaarlijks vele 
miljoenen mensen het stadje aan de 
voet van de Pyreneeën.

Ook vanuit Nederland vinden er elk 
jaar bedevaarten naar Lourdes plaats. 
De Nederlandse Lourdesbedevaart 
voor Zieken (NLZ) biedt al bijna 85 
jaar geheel verzorgde bedevaartreizen 
aan. Bijzonder aan de reizen van de 
NLZ is dat diverse ziektekostenverze-
keraars al vanaf de oprichting aan de 
organisatie verbonden zijn. Zij bieden 
hun cliënten de mogelijkheid om te-
gen een gereduceerd tarief naar Lour-
des te gaan. Bent u verzekerd bij CZ of 
Agis dan kunt u onder bepaalde voor-
waarden in aanmerking komen voor 
een tegemoetkoming in de reiskosten.

Meer informatie
Vraag nu vrijblijvend een brochure aan 
of kijk op onze website: www.nlzbede-
vaarten.nl, Raadhuisplein 1, 6226 GN 
Maastricht, telefoon: 043-3215715, e-
mail: info@bedevaarten.com.

periode tot 2016 met meer dan 80% (!) 
gereduceerd. Ter illustratie, de wet-
houder antwoordde nog recent, net 
als het hele jaar daarvoor, dat de bouw 
van Nuenen-West ditmaal toch echt 
in het volgende kwartaal zou starten. 
In de huidige prognose van het college 
staat de start van de bouw gepland 
voor 2015.
De begroting van de gemeente Nue-
nen lag aan het infuus van het grond-
bedrijf. Er is slechts één gemeente in 
Nederland waar per hoofd van de be-
volking meer geld uit het grondbedrijf 
ingezet werd in de begroting dan in 
Nuenen (cijfers begroting 2011). Kort-
om het College van B&W heeft veel te 
veel geld uitgegeven. Geld dat er niet 
was, is, of komt. Met de verantwoor-
delijkheid van het college voor de nu 
geopenbaarde problemen en het niet 
tijdig sturen op de financiën, rijst bij 
de PvdA ernstige twijfel of het college 
nog geloofwaardig is om te werken 
aan een gezond en degelijk financieel 
beleid van de gemeente Nuenen.  

GLUNDER 
Speelt ‘Later’ in Nuenen
 
De Nederlandstalige band GLUNDER is klaar voor een  mooie muzikale 
avond in Het Klooster. Even terug: Op 4 maart 2010 was Het Klooster bijna 
uitverkocht voor de voorstelling “de zolder van Henk Mollen” van TAF-
DAK. Deze 6 koppige Brabantse muziektheatergroep kreeg een steeds bre-
dere belangstelling in Brabant, dankzij het mooie intieme liedjesprogram-
ma, met Brabantse tongval, in een verhalend decor.  Een week voor de voor-
stelling in Nuenen sloeg het noodlot toe. Zanger Albert Peels overleed in 
een verkeersongeval. TAFDAK hield hiermee ook op te bestaan.

Een jaar na deze gebeurtenis hebben 
Mark Reekers uit Eindhoven en Rob 
van Holten uit Nuenen de draad weer 
opgepakt. Met Nederlandstalige lied-
jes die ergens over gaan, verhalend in 
een theatrale setting.

Door te zoeken naar een nieuwe be-
zetting van de theatergroep werd door 
Mark en Rob het verleden losgelaten 
en een geheel nieuw geluid opge-

bouwd. Ook de naam TAFDAK werd 
losgelaten, en de nieuwe groep ging 
onder de naam GLUNDER werken 
aan het opzetten van een volledig 
nieuw theaterprogramma.

Op 27 april  staat GLUNDER in Het 
Klooster in Nuenen. Hoewel het niet 
de eerste voorstelling is van deze be-
zetting voelt dit voor Mark en Rob 
toch alsof een draad wordt opgepakt 
waar die twee jaar geleden is gevallen. 
Een ander geluid, een andere bezet-
ting, maar wel in het mooie theater 
van Nuenen, waar het ooit begon en 
waar het ooit ophield.
Kaarten zijn nog te verkrijgen aan de 
kassa van Het Klooster.
Meer informatie en de cd zijn te vin-
den op www.glunder.nl. De cd en de 
single zijn overigens te downloaden 
op iTunes. 

HOLLYWOOD 
Party voor alle 
jongeren in 
Nuenen
Het jongerenwerk van LEVgroep or-
ganiseert voor alle tieners tussen de 
leeftijd van 10 t/m 14 jaar een tiener-
disco met het thema HOLLYWOOD. 
Deze party kon niet uitblijven na het 
grote succes van de vorige tienerdis-
co. Tijdens de disco zijn vette prijzen 
te winnen, voor de beste look a likes, 
dress to impress en de beste dansers. 
Voor diegene die de battles winnen en 
de eerste tien die binnen zijn, staan 
ook vette Hollywood cadeaus te 
wachten. De rode loper ligt al klaar, de 
DJ heeft de leukste top 40 muziek 
aanstaan, de walk of fame ligt al klaar, 
de paparazzi staat er om foto’s te ma-
ken.
 
Kom allemaal naar de jongerenhuis-
kamer op 20 april, Sportlaan 12 in 
Nuenen. De deuren zullen openen om 
19.00 uur en sluiten om 19.30 uur, om 
22.00 uur is de Hollywood party afge-
lopen. Heb je vragen over de Holly-
wood party? Neem dan contact op 
met: janneke.waasdorp@levgroep.nl.

Kiekeboe nieuws
Op  dinsdag 24 april en 1 mei  a.s. is 
er  geen Kiekeboe i.v.m. de voor-
jaarsvakantie.

Uitnodiging  van bibliotheek Nuenen, 
in samenwerking met Kiekeboe, voor 
alle moeders en kindjes. Op 24 april 
van 10.00 tot 11.00 uur is er een voor-
lees uurtje, waarbij de kinderen op een 
speelse manier kunnen ontdekken wat 
er allemaal in de bieb te zien is. 
 
Zijn jouw (klein)kinderen tussen de 0 
en 4 jaar kom dan ook eens naar de in-
loopochtend. Waar de kindjes heerlijk 
kunnen spelen, binnen en bij mooi 
weer buiten. Er staat drinken en fruit 
voor ze klaar en voor de ouders/ver-
zorgers een kopje koffie/thee. Eigen 
bijdrage €  1,-. Dit alles is een initiatief 
van Zuid-Zorg en wordt verzorgd 
door gastvrouwen.
Inloopochtend Kiekeboe wordt iedere 
dinsdagochtend gehouden van 9.30 - 
11.00 uur in het gebouw De Dassen-
burcht aan de Jacob-Catstraat 1-3  in 
Nuenen in een ruimte van Kids Socie-
ty Erika.
Voor meer informatie kun je kijken op 
de website: www.kiekeboenuenen.nl 



22 april  
Nationale Open Golfdag 2012 

op Golf de Gulbergen
Nationale Open Golfdag 2012 op Golf de Gulbergen in Nuenen-Mierlo  

en maak kennis met deze sport voor jong en oud.  
Tussen 12.00 en 17.00 uur is iedereen welkom.

  
Gratis consumptie, gratis golfles én 50% korting  

op het toegangskaartje van Dierenrijk  
(max. 5 personen per groep).

Heiderschoor 26, 5731 RG Mierlo | www.gulbergen.nl

Keukens met Klasse!

www.vandenboomkeukens.nl

Ekkersrijt 2004 

5692 BA Son

0499 - 47 53 81 

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

Keukens 
Renovatie 

Tegels 
Laminaat

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

Gratis Somfy motor !!

Bij aankoop van een 
Sunmaster knikarmscherm 
type Sun Eye  krijgt u een 
gratis Somfy motor met 

schakelaar t.w.v. € 400,- !!!

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

Meer informatie over onze activiteiten en agenda vindt u op www. sonnerie.nl

Ieder weekend High Wine 
(op reservering)

Een ongekende ervaring waar de smaak van 
wijn en gerechten elkaar aanvullen versterken. 

Standaard High Wine € 24,50 p.p. 
(uitbreiding mogelijk)

Vrijdag & Zondag Klooster Diner
Wisselend 3-gangen surprise menu inclusief 
aperitief, twee glazen huiswijn, bier of fris en 
koffi e met friandises. 

Kloostermenu € 42,50 p.p. 
(uitbreiding naar 4e gang €8,50)

Nieuwstraat 45  - Son en Breugel - T. 0499 - 460 222    

Hotel • Brasserie • Zalen

Activiteitenagenda
Het hele jaar door de leukste activiteiten,

natuurlijk bij la Sonnerie!

Kijk voor onze aanbiedingen

op www.sandersparket.com

Nu op al ons Quick Step laminaat 15% korting

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

Pezzaz
r e s t a u r a n t

Adv41_PEZZAZ_Rond de Linde_week16indd   1 13-04-2012   08:14:04
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Politieberichten
Nuenen/Veldhoven: Politie arresteert man voor aanranding
De politie heeft dinsdagmorgen 3 april rond 9.00 uur een 48-jarige man aangehouden 
in zijn woning in Eindhoven. De man wordt ervan verdacht dat hij in 2006 een min-
derjarig meisje op vergaande wijze onzedelijk heeft betast. De man bezat destijds een 
bedrijf in Nuenen en het slachtoffer had daar toen een bijbaantje. Zij deed pas eind 
2011 aangifte. Ook een ander minderjarig meisje meldde zich bij de politie. Zij zou in 
2008 in een andere zaak van de man in Veldhoven hebben gewerkt. Ook haar zou hij 
onzedelijk hebben betast. De man is aangehouden en voor verder onderzoek in verze-
kering gesteld. De politie sluit niet uit dat er meerdere slachtoffers zijn. De politie wil 
dan ook wijzen op het belang van het doen van aangifte. De verdachte is inmiddels 
niet meer de eigenaar van de zaken in Nuenen en Veldhoven.

Nuenen: Politie ontdekt hennepkwekerijen in twee woningen
De politie heeft dinsdag 3 april in twee woningen in Nuenen hennepkwekerijen aan-
getroffen en de bewoners aangehouden. Rond 10.15 uur vonden agenten in een huis 
aan de Kraanvogelhof een plantage met 140 planten en de nodige kweekapparatuur. 
Alles is in beslag genomen en vernietigd. De stroom werd illegaal afgetapt. De 32-ja-
rige bewoner werd aangehouden en na verhoor heengezonden. Rond 11.00 uur werd 
in een woning aan de Lange Akker een kwekerij met 250 planten en de nodige kweek-
apparatuur ontdekt. Ook dit werd in beslag genomen en vernietigd en ook hier was de 
stroom illegaal afgetapt. De 28-jarige bewoner meldde zichzelf op het politiebureau 
en werd aangehouden. Ook hij is na verhoor heengezonden. Tegen beide mannen is 
proces-verbaal opgemaakt dat wordt doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie.

Son en Breugel: Vrouw uit Mariahout gewond bij aanrijding
Bij een aanrijding op de kruising van de Kanaaldijk Noord en de Hooidonk is zater-
dagmiddag 7 april rond 13.30 uur een 60-jarige vrouw uit Mariahout gewond geraakt. 
De vrouw reed op haar bromfiets over de Kanaaldijk Noord in de richting van Son. 
Een 25-jarige Helmonder reed op dat moment in zijn personenauto over de Hooidonk 
in de richting van Nederwetten. Op de kruising kwamen beiden met elkaar in botsing. 
De vrouw is door de ambulance met verwondingen aan het gezicht en mogelijke bot-
breuken naar het ziekenhuis gebracht.

Valkenswaard: Fietser gewond geraakt bij verkeersongeval met Nuenenaar
Een 54-jarige man uit Valkenswaard is vrijdag 13 april rond 11.25 uur gewond 
geraakt bij een ongeluk op de Markt. De man kwam met zijn fiets vanaf het 
Marktplein en wilde de weg oversteken. Daarbij zag hij een auto bestuurd door 
een 79-jarige man uit Nuenen over het hoofd en botste tegen diens auto aan. De 
fietser is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Lieshout: Twee mannen aangehouden na schieten op verkeersborden
De politie heeft zondag 15 april twee Eindhovenaren (21 en 22 jaar) aangehou-
den omdat ze op  verkeersborden hadden geschoten. Rond 15.00 uur kwam de 
melding binnen dat twee mannen op de Eksterlaan op een 30-km/u-bord aan het 
schieten waren. Kort daarna kwam eenzelfde melding binnen vanuit de Lijster-
laan. Toen agenten in de omgeving zochten, zagen ze op de Merellaan een auto 
staan met daarin de twee verdachten. Ze hadden een luchtdrukpistool en kogel-
tjes bij zich. Het tweetal is aangehouden en meegenomen naar het bureau. Na 
verhoor zijn ze heengezonden met een proces-verbaal. Dat wordt doorgezonden 
naar het Openbaar Ministerie. Het wapen en de munitie zijn in beslag genomen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAAL-fINANCIEEL ADVISEuR kBO
Maandag t/m vrijdag, telefoon 2833484.

DIENSTEN EN INFORMATIE  29-02-2012

 

Nuenens portemonnee is leeg  
Aanpakken nu!
De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de mogelijk-
heid zich tot de burgers te richten. Deze week De Combinatie.
Onlangs maakte B&W bekend dat 
Nuenen over het jaar 2011 een tekort 
heeft van een dikke 5 miljoen euro. 
Het werkelijke tekort is overigens nog 
niet echt duidelijk. Wel dat het enorm 
is, veroorzaakt door aankoop in de 
loop der jaren van grond bedoeld voor, 
bouw van een groot aantal woningen. 
Belangrijkste project hierin is Nue-
nen-West, waar de gefaseerde bouw 
van een paar duizend woningen is 
voorzien in het kader van een regiona-
le opdracht. Het college houdt de ge-
meenteraad enkele donkere scenario’s 
voor.   
 
De basis om aan een oplossing te wer-
ken is niet stevig. De gemeenteraad 
was in de aanloop naar deze openba-
ring al verdeeld. Oppositiepartijen 
hadden vorig jaar al flinke kritiek op 
het uitblijven van doortastende maat-
regelen. In de loop van dit jaar deed de 
Combinatie samen met het CDA het 

voorstel om raadsbreed, dus coalitie 
èn oppositie gezamenlijk, met ieders 
know how en keuzes tot een financieel 
herstelplan te komen. Die motie heeft 
het niet gehaald. Dat was een van de 
redenen voor de Combinatie uit de 
coalitie te stappen. Een andere reden 
voor de Combinatie was dat er welis-
waar al flink bezuinigd werd maar dat 
de investeringen op enkele projecten 
bleven doorgaan. Voorbeeld daarvan 
is het HOV project, een super open-
baarvervoer lijn over de Europalaan 
tot aan het Pluuke. De Combinatie 
was al niet gelukkig met de uitvoe-

STOPPER Petra van Laarhoven

Ook in Nederwetten zijn de koeien weer van stal gehaald. Op de achtergrond de 
Oude Toren.                (Foto: Petra van Laarhoven)
 

redactie@ronddelinde.nl

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

ringsvorm ervan omdat het de bereik-
baarheid van Nuenen-Zuid enorm zal 
bemoeilijken. Daar bovenop komt de 
financiële onduidelijkheid rondom 
project “Kloostertuin” en het recente 
exploitatietekort Klooster. De Combi-
natie wil zich inzetten mèt coalitie en 
oppositie samen om de financiële pro-
blemen aan te pakken. Ze wil meewer-
ken aan het in één keer schoon schip 
maken, dus flinke bezuinigingen vast-
stellen in de kadernota van juni a.s. 
Maar in elk geval wil de Combinatie 
daarbij verenigingen en vrijwilligers 
ontzien om in samenwerking met hen 
gemeenschapsvoorzieningen en acti-
viteiten in onze gemeente te behou-
den.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Monique Donkers of 
Toine Raaijmakers of kijk op www.
combinatie-nuenen.nl
        

Cabaret met 
“Keps“ in Lieshout 
Ter afsluiting van het seizoen 2011-
2012 speelt Keps een wervelende en 
dolkomische cabaretavond  op zater-
dag 21 april, aanvang 20.30 uur in het 
dorpshuis Tejater te Lieshout. Het trio 
komt uit Raamsdonksveer.
Een dorp waar ze niet al teveel belang 
hechten aan veel woorden om iets 
duidelijk te maken. Om te voorkomen 
dat er teveel moet worden gezegd of 
uitgelegd, heeft het Trio Keps zich 
ontwikkeld in de Raamsdonksveerse 
gewoonte om niks te zeggen en zijn 
daarin nu zover dat zij werkelijk niks 
zeggen maar zo, dat iedereen snapt 
dat er wel degelijk iets gezegd wordt, 
maar dat het geen enkele zin heeft om 
te proberen te begrijpen dat er iets 
duidelijk gemaakt is.  
Kaarten à € 12,50 (incl. consumptie)  
zijn verkrijgbaar in het Dorpshuis te 
Lieshout, vanaf twee weken voor de 
voorstelling. Reserveren kan ook via 
de website www.sghl.nl of telefonisch 
(0499-422878) na 13.00 uur van maan-
dag tot en met donderdag.

Wandelen in 
natuurgebied            
De Rietmussen
Gidsen van IVN Nuenen nodigen u 
uit om mee te gaan wandelen op 
maandag 23 april in natuurgebied 
De Rietmussen. Prachtig gelegen in 
het dal van de Dommel.  

Vertrek per fiets om 19.00 uur vanaf 
Het Klooster, Park 1, Nuenen.  Start 
wandeling iets later vanaf de kenmer-
kende rij knotwilgen aan het begin van 
Achterbos hoek Soeterbeek, Soeter-
beekseweg, Boord. Laarzen of water-
dichte schoenen aanbevolen! Deelna-
me is gratis, info: 0499-47 6201.

Mannenkoor viert 3e lustrum 
Het Nuenens Mannenkoor (NMK) viert dit jaar zijn 15-jarig bestaan. Na de 
opheffing van het toenmalige gemengd koor “De Vankklank” in 1997 werd 
het NMK opgericht op initiatief van de Nuenenaren Jos Smeulders en Wim 
van Rooij met Pieter Fitters als eerste voorzitter. 
Beide laatstgenoemden personen zijn 
inmiddels overleden maar dank zij de 
inzet van dit  driemanschap groeide 
het koor destijds uit van 10 naar 35 le-
den. Inmiddels is het koor ruim 45 le-
den sterk en zingt vanaf haar oprich-
ting onder leiding van dirigent Paul 
Hotterbeekx.
Zij treden op tijdens de traditionele 
voor- en najaarsconcerten in Nuenen, 
luisteren eucharistie- of oecumeni-
sche vieringen op zoals de kerstsa-
menzang in de H. Clemenskerk en het 
jaarlijkse kerstconcert in verzorgings-
centrum De Akkers. Ook verzorgt het 
NMK  optredens tijdens sociaal-cul-
turele evenementen of op verzoek van 
bedrijven. Buiten Nederland werden 
in de afgelopen jaren koorreizen on-
dernomen naar o.a. het Moezelgebied 
en de Harz in Duitsland, Eupen, Gent 
en Bouillon in België en -ter gelegen-
heid van hun 2e lustrum- naar Dublin. 

Op het repertoire staan opera’s zoals 
“Norma”van Bellini, de musical “My 
fair Lady”, populaire liederen zoals 
“My Way” van o.a. Frank Sinatra, 
“Vincent” van Don McLean, Duitsta-
lige drinkliederen, Italiaanse liefdes-
liedjes, Ierse en Franse volksliedjes 
maar ook diverse werken uit de Slavi-
sche, Russische en Byzantijnse cul-
tuur.
Het NMK opent haar jubileumjaar op 
zaterdag 21 april a.s. in John Geven 
studio’s in Nuenen met een inmiddels 
uitverkocht diner-chantant samen 
met de Vrienden en Vriendinnen van 
het NMK, sponsors en genodigden. 
Op 9 augustus nemen zij deel aan het 
Carat (openlucht-) Concert in Hel-
mond en –mits dit gebeuren doorgang 
vindt- op 1 en 2 september in Nuenen 
aan het evenement Vincent’s dorp aan 
de Dommel. Op 6 oktober wordt op 
uitnodiging van het koor Femmes Vo-
cales gezongen in Meijel en organi-
seert het NMK op 4 november een  
korenfestival waaraan diverse koren 
uit Nuenen zullen deelnemen. In de 
decembermaand volgen dan de tradi-
tionele kerstconcerten. Het NMK 
hoopt hiermee voor elk wat wils te 
bieden en zo hun jubileumjaar te vie-
ren met iedereen die het koor een 
warm hart toedraagt.  

EK-gangers 
opgelet, heeft de 
GGD al een prik 
gezet?
 
In juni reizen vele bussen, auto’s en 
vliegtuigen vol supporters af naar 
het Europees Kampioenschap voet-
bal in Oekraïne en Polen. Dit zijn 
landen waar mazelen, rabiës en 
geelzucht nog voorkomen en waar 
de hygiënemaatregelen anders zijn 
dan in Nederland. Ziek worden kan 
al door het van het drinken van 
water uit de kraan, het eten op straat 
of na een bezoek aan een besmet 
toilet. Daarom adviseert de GGD 
Brabant-Zuidoost alle bezoekers 
van het EK-voetbal om zich te laten 
informeren over zijn of haar beno-
digde vaccinaties.

Gezondheidsrisico’s
Met name in Oekraïne zijn er grote ri-
sico’s voor infectie met onder andere 
difterie, polio, tetanus en hepatitis A 
(besmettelijke geelzucht).  Er heerst 
er op dit moment een mazelenepide-
mie in het westen van de Oekraïne, op 
de grens met Polen, Slowakije en 
Hongarije. Ziekten zoals de mazelen 
krijgen bij evenementen waar veel 
mensen samenkomen een kans.
Daarom adviseert de GGD Brabant-
Zuidoost alle EK bezoekers om voor 
hun vertrek een vaccinatie te komen 
halen tegen hepatitis A en difterie, te-
tanus en polio. Nederlanders die ge-
boren zijn voor 1975, zijn als kind niet 
gevaccineerd tegen de mazelen. Hen 
wordt geadviseerd om ook een vacci-
natie tegen mazelen (BMR: bof, maze-
len, rodehond) te halen. 
Deze vaccinaties moeten bij voorkeur 
vier tot zes weken voor vertrek gege-
ven worden, maar ook last-minute 
heeft het nog zin. Voor een afspraak 
met uw GGD: bel 0900-8222467 of 
maak een online afspraak via www.
ggdreizigerszorg.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.

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.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

praktijk voor persoonlijke bewustwording

LEEF JE LEVEN
        

gelukkiger met jezelf en je relaties
      

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

 

     

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

AIRCO
VOORSJAARS-
CONTROLE

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

AUTO

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

tE huuR Vrijstaand woon-
huis met garage. Voor korte 
of langere termijn. Tel. 06-
51516003.

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

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

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

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

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

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

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

More than Seven, de 
winkel met de koe; op 
DE hELE coLLEctIE 
50 % koRtING !!! op = 
op. vrijdag 10.00-18.00 
zaterdag 10.00-17.00. 
Berg 52a, Nuenen.

BIJStERvELD schilder-
werken & Decoratie. 
Voor al uw vastgoedon-
derhoud. Gratis offerte 
0611927715 (Mierlo)

tE koop: z.g.a.n. winter-
banden set 4 stuks, merk 
Goodyear. Maat: 215/65 
R15 96T. Prijs € 300,- Tel. 
06-51373272.

GEhooRD op SkY RA-
DIo! pRoDIMED me-
disch proteine dieet. Tot 
15kg afslanken in 2 weken. 
Voor het zomer wordt strak 
in badpak! Professionele 
begeleiding. Verkrijgbaar 
bij  INStItuut ZILvER-
SchooN, Berg 48a, Nue-
nen, telefoon 040-2300025. 
www.instituutzilverschoon.nl

Zapato schoenen in 
Mierlo is op zoek naar 
een verkoopmedewerk(st)
er voor de vrijdagavond 
en zaterdag (en eventu-
eel  de maandagmiddag 
op oproepbasis). Ben je 
spontaan, flexibel en heb 
je verkoopervaring neem 
dan contact met ons op, 
tel. 0492- 432875 

Gevraagd: Hulp in de huis-
houding, voor 1 ochtend in 
de week in Nuenen. Tel: 040-
2264654.

a.s. zondag

Lentedag
in de tuinen van de Walburg

vrij entreé van 10.30 to 17.30 uur.
Info www.walburg.nl / 040 - 244 96 82

Hatha Yoga Tawaci
te Son, Braecklant

Nog enkele plaatsen vrij op maandag-
ochtend voor beginners. Kleine groepen 

à 6 personen. GRATIS proefles. 
Voor informatie en/of aanmelden bel 

Marloes: 06 - 57 56 70 66.

22 - 04 - 2011 • 22 - 04 - 2012

Café Ons Dorp bestaat 1 jaar

Martijn en Sharon
Gefeliciteerd!

Namens jullie wederzijdse Super Trotse Ouders

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.
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

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.
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dorpswerkplaats Nuenen bestuurslid met administratieve achtergrond (b.v.k. vrouw i.v.m. samenst. best.) in overleg
____________________________________________________________________________________________________________________________

Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt van de LEVgroep op Berg 22 in Nuenen. 
Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl
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Presentatie nieuwe 
theaterbrochure
 
Na het succes van afgelopen jaar, zal 
Het Klooster ook dit jaar weer een 
presentatieavond geven. Dit vindt 
plaats op woensdag 9 mei.  Tijdens 
deze avond wordt een indruk gege-
ven van de voorstellingen voor het 
komende seizoen. De presentatie 
zal worden opgeluisterd door ver-
schillende showcases door cabare-
tiers, muziek en overige theatrale 
acts zodat ook live al een voorproef-
je te zien is van wat Het Klooster in 
het nieuwe seizoen allemaal te bie-
den heeft. 

Op deze avond zullen de bezoekers 
ook de nieuwe Theaterbrochure ont-
vangen. Doordat de bezoekers direct 
een reserveringsformulier in kunnen 
vullen, maken zij ook de meeste kans 
op kaartjes voor hun favoriete voor-
stellingen. 

Wilt u bij deze presentatieavond aan-
wezig zijn, dan kunt u hiervoor kaart-
jes afhalen bij de kaartverkoop in Het 
Klooster vanaf donderdag 19 april. 
Het Klooster vraagt hiervoor een klei-
ne bijdrage van € 2,50 p.p.. Hiervoor 
kunt u genieten van de presentatie-
avond, ontvangt u een kopje koffie of 
thee bij binnenkomst en serveert men 
na afloop nog een drankje. De kaart-
verkoop is geopend van ma t/m vrij 
van 10.00-13.00 en 13.30-17.00 uur. 

Bijna 13 jaar heeft zij voor een grote 
organisatie gewerkt in de kappers-
branche. Nadat er in november een 
dochtertje geboren is, is er de ideale 
manier ontstaan om haar passie te 
combineren met het gezinsleven, na-
melijk een kapsalon aan huis. De kap-
salon heeft als doelgroep "het gezin" 
dus iedereen is welkom voor alle be-
handelingen, van knippen van de al-
lerjongsten, tot verven, permanenten 
en in model föhnen. Verder verzorgt 
zij ook haarwerken voor klanten die 
dit, bijvoorbeeld door ziekte, nodig 
hebben.
Ook voor feest en bruidskapsels kunt 
u terecht in kapsalon Boschhoeve. De 
kapsalon werkt met Kin Cosmetics, 
een Spaans merk, nieuw in Nederland, 
dat al bestaat sinds 1932. Het assorti-
ment bestaat uit een volledige haar-

Spannende ontknoping 
Caféquiz Ons Dorp
Afgelopen donderdag, 12 april, werd in café Ons Dorp de laatste caféquiz 
van het eerste seizoen gehouden. Deze quiz die  door Ons Dorp wordt geor-
ganiseerd trekt maandelijks zo’n 17 teams. In de quiz wordt de kennis getest 
op het gebied van  sport & cultuur, herenkennis & damesweetjes, tv & radio, 
topografie & geschiedenis en nog veel meer en strijden teams van maximaal 
vijf personen in acht rondes om de dagoverwinning. 
Hoewel gezelligheid en plezier de 
hoofdmoot zijn, is eenieder bloedseri-
eus en fanatiek. Wordt er bij de maan-
delijkse ronde gespeeld om een ludie-
ke prijs, diegene die zich overall 
kampioen mag noemen gaat naar huis 
met een heuse originele gloednieuwe 
café Ons Dorp stapfiets voorzien van 
het logo van Ons Dorp, speciaal ge-
maakt door Spaanmetaal, is de fiets 
een echt collectors item.

Tot aan de zevende ronde van de laat-
ste quiz kon er nog van alles gebeuren, 
al was wel bekend dat er nog drie 
teams meededen voor de hoofdprijs. 

Country Dance 
Party  in 
Mariahout
Zaterdagavond 21 april is er een 
Country Dance Party met Country-
DJ Henk. Vooraf is er een miniwork-
shop waar je een nieuwe dans kunt 
leren. Locatie: Buurthuis Maria-
hout, Bernadettestraat 43, 5738AV 
Mariahout. 

Aanvang: 19.30 uur. Entree 2 euro.  In-
fo: 0499-42 20 88. Presentatie: The 
Black Longhorn. Voor meer info: 
http://www.blacklonghorn.nl.

Nieuws met zaken
Nieuwe kapsalon geopend in 
nieuwbouwwijk de Boschhoeve
Onlangs is in de nieuwbouwwijk De Boschhoeve een nieuwe kapsalon 
geopend: Kapsalon Boschhoeve. Eigenaresse Rianne Swinkels-Jacobs ziet 
hiermee een droom in vervulling gaan.

Een nieuwe kapsalon in nieuwbouwwijk De Boschhoeve.

Eigenaar van Café Ons Dorp Martijn reikt de hoofdprijs uit aan Eddy’s Eagles.

Er moest zelfs een shoot-out vraag aan 
te pas komen om de daguitslag en 
daarmee het eindklassement te bepa-
len. Uiteindelijk werd het team van 
Trio Penotti eerste van deze quiz maar 
mochten Eddy’s Eagles zich overall 
kampioen noemen en namen de 
hoofdprijs mee naar huis. Teams Trio 
Penotti en De Maandagavondclub 
werden respectievelijk tweede en der-
de in het overall klassement.
 
Voorlopig was dit de laatste quiz, maar 
na de zomer start Ons Dorp weer met 
een nieuw seizoen. Meer weten? Hou 
de site www.cafeOnsDorp.nl in gaten.

verzorgingslijn, kleuring, permanent 
en styling. 
Het is een lijn met een product voor 
ieder haartype en met aandacht voor 
de hoofdhuid. Hierbij is gebruik ge-
maakt van veel natuurlijke ingrediën-
ten en het nieuw ontwikkelde AIS Sys-
tem. Dit systeem zorgt ervoor dat de 
werkzame stoffen doordringen tot in 
de binnenste lagen van de haar-
schacht. De werkzame stoffen zijn 
producten uit de natuur zoals maca-
damia-olie, granaatappelextract, vita-
mine F, keratine-eiwitten en meer. 

Om voor iedereen voldoende tijd te 
hebben en van een goed advies te kun-
nen voorzien werkt  Kapsalon Bosch-
hoeve alleen op afspraak. Voor meer 
info kijk op www.kapsalonboschhoe-
ve.nl of bel met 06-41 00 88 22!
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Eerste Restaurantweek voor 
Kids bij Clemenshof van 
Door Gerrit van Ginkel

Naast de vertrouwde Restaurantweek is er nu een Restaurantweek voor 
Kids. Een groot gedeelte van de opbrengst van deze actie die georganiseerd 
wordt door Diningcity en Clinic Clowns gaat rechtstreeks naar Clinic 
Clowns.

In de meivakantie kunt u heerlijk di-
neren met de Kids voor speciale prijs-
jes in toprestaurants zoals Clemens-
hof in Gerwen.
Voor slechts € 30,-  p.p.voor de ouders 
en € 15,- p.p. voor de kinderen wordt u 
een 3 gangen menu geserveerd voor 
de ouders met uiteraard keuze uit 
vlees of vis. Voor de kinderen bestaat 
de mogelijkheid eens wat anders te 
proberen dan frites met appelmoes en 
kroket. Dit alles natuurlijk in onder-
ling overleg.
De kinderen ontvangen ook nog een 
kleurplaat waarop het kenmerk van 
Clinic Clowns, de clown met de rode 
neus, niet zal ontbreken. Bij deze 
kleurplatenactie zijn ook nog leuke 
prijzen te winnen. Ook op internet 

kunnen de kinderen nog een leuke 
krabbel achterlaten.

                          U kunt reserveren voor de 
eerste Restaurant week voor Kids op 
www.restaurantweekkids.nl 

Voor informatie over beschikbaarheid 
kunt u bellen naar Clemenshof, Moor-
vensedijk 2, Gerwen. Tel 040 - 283 13 
30 of www.clemenshof.nl.

Quilttentoonstelling
In Nuenen is er al twaalf jaar een groep dames, die quilts maakt voor tehui-
zen in Roemenië en Wit-Rusland. Quilts zijn kleurige lapjesdekens. Het is 
vrijwilligerswerk en het is de bedoeling om de gemaakte quilts weg te geven 
aan de tehuizen. Op 21 april worden de quilts getoond aan het publiek van 
13.00 uur tot 17.00 uur in de Regenboog.

Om samen te quilten, komt de groep 
ca. 6 keer per jaar op zaterdag bij el-
kaar in de Regenboog in Nuenen. De-
ze Regenbooggroep wordt gecoördi-
neerd door Geke Weerman. Per 
zaterdag naait ze met een groep van 
ca. 25 naaisters en quiltsters. De groep 
vindt het leuk om quilts te maken en 
ook om elkaar te ontmoeten. De sa-
menstelling van de groep dames wis-
selt maar iedereen is welkom om mee 
te doen of eens te komen kijken! 

Er wordt nu gewerkt voor een tehuis 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking in Tarasiki in Wit-Rusland. 
Het resultaat van het afgelopen sei-
zoen mag er zijn: ca. 80 eenpersoons 
quilts gaan binnenkort op transport 
naar Wit-Rusland. Ze worden door 
een eigen Nederlandse organisatie 
weggebracht.

Voordat deze quilts vervoerd worden 
naar Wit-Rusland zullen ze nog ge-
toond worden aan de quiltsters en ook 
aan belangstellenden. Er is een ten-
toonstelling van de quilts gepland op 
zaterdag 21 april 2012 in de Regen-
boog, Sportlaan 5, 5671 GR Nuenen 
van 13.00 uur tot 17.00 uur, entree €1. 

Er is veel te zien en ook te koop. Te 
koop? Ja, want de groep moet zelf ook 

materiaal, bijv. fiberfill (tussenlaag 
voor quilts), kopen voor de quilts. Er 
zijn kussens, pannenlappen, tassen, 

speelgoed, wandquilts en andere klei-
ne artikelen te koop. De getoonde 
(eenpersoons-) quilts zijn ook te koop. 
Na de tentoonstelling komt de groep 
in september weer bij elkaar in de Re-
genboog om nieuwe quilts voor Wit-
Rusland te maken.
Interesse om eens mee te doen met 
het project? Kom dan op zaterdag 21 
april naar De Regenboog of neem con-
tact op met: Geke Weerman, 040-283 
7169.

Quilts-tentoonstelling in de Regenboog op 21 april

Assepoester in Het Klooster
Assepoester, een van de allerbekendste disney verhalen zal zich 25 april 
afspelen in Het Klooster. Een kindervoorstelling met een sterk verhaal, 
waar iedereen nog wat van leert, Erg extravert met swingende live muziek 
en beweging.
Assepoester is een verlegen meisje. Ze 
wil graag naar het bal van de prins, 
maar haar gemene stiefzussen lachen 
haar uit en haar nare stiefmoeder 
gooit haar mooie jurk in de vuilnisbak. 
Op zoek naar haar jurk komt ze te-
recht op de vuilnisbelt. 
Daar ontmoet ze een wonderlijk man-
netje dat zichzelf Prince noemt. Hij 
tovert voor haar een jurk en een paar 
schoenen tevoorschijn en hij leert 
haar dansen. In een zelfgeknutselde 
vuilnismobiel vliegt hij met Assepoes-
ter naar het paleis.
Dan verschijnt de echte prins. Maar is 
die prins eigenlijk wel zo leuk? 
Bim! Bam! Oei, de klok slaat 12...
Een verhaal over droom en werkelijk-
heid en over het volgen van je hart.

Perfect geacteerd waarin een verhaal 
werkelijkheid wordt, heerlijk meesle-
pend uitbundig met live liederen en 
dans. 
Assepoester is een extraverte en in-
tense kindertheatervoorstelling met 
veel beweging en swingende live per-
cussie.
Leeftijd: Voor iedereen vanaf 5 jaar. 
Duur: 60 minuten.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook voor uw folders



www.verkeersopleidingkriegenbergh.nl

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

• Motor
• Bromfiets
• Aanhanger
• Theorielessen

Voor meer informatie:
Weverstraat 14 A
5671 BC Nuenen

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

RIJLESSEN MET BOVAG GARANTIE

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

Auto rijles vanaf 16,5 jaar

40 jaar!

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

TER INTRODUCTIE

VENDOUX hORLOgEs
10% KORTINg

actie t/m 28 april

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

TM

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

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

Frank Helsper
Voor info: tel. 040-2839698

Tomakker 40, 5673 LG Nuenen
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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

UITGAANSAGENDA WEEK 16  
Opgave via redactie@ronddelinde.nl 
onder vermelding "uitgaansagenda"

H.Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 21 april, 18.30 uur: Eucharis-
tieviering, muzikale omlijsting, voor-
gangers  pastor J. Vossenaar en past. 
werker J. Deckers.
Zondag 22 april, 09.30 uur: Eucharis-
tieviering, muzikale omlijsting, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en past. 
werker J. Deckers.
Zondag 22 april, 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, motettenkoor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en past. werker J. 
Deckers.

Misintenties
Zaterdag 21 april 18.30 uur: Gerrit van 
Bree; Gertruda van Laarhoven-Dacus 
(vanwege.sterfdag) en Kees van Laar-
hoven.
Zondag 22 april 09.30 uur: Marinus 
Donkers; Petronella Donkers-Daams 
(vanwege verjaardag); Marco Hoeks 
en Harrie Vinke.
Zondag 22 april 11.00 uur: Jac Geven; 
Kees van Ginneken; Jan van de Ven; 
Tinus van Gils; Jan Matthijsse; Jan en 

Gusta Swinkels-Veldkamp; Hans Strij-
bosch; Harrij van der Velden; Overle-
den ouders van der Velden-Foederer; 
Frans Daams (sterfdag).

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Nic 
Magis, Rutger van Erplaan 3 en Mieke 
Bracco Gartner, De  Breembos 6. Wij 
wensen familie en vrienden troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.
In onze parochie is gedoopt Emma 
Swaans uit Heeze. Wij wensen de fa-
milie van harte proficiat en veel geluk.

De Regenboog,
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 22 april gaat ds. C. Crouwel 
voor in de dienst. Aanvang 10.00 uur. 
Voor de basisschoolkinderen is er kin-
dernevendienst. De collecte is voor 
Vluchtelingen in de Knel.
Maandag 23 april kunnen we weer 
"Samen aan tafel". Opgave bij Inge 
Huizing, uiterlijk zaterdag 21 april. 
Woensdag 25 april is er een oecume-
nische thema-avond met een lezing 
over Iconen. 
Elke donderdag van 10.00-12.00 uur is 
er Open Huis, waarvoor u gewoon 
kunt binnenlopen voor een kop koffie 
of thee en een gezellig contact met an-
deren.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 22 april, 09.30 uur: Eucharis-
tieviering, parochiekoor, voorganger 
pastor S.Kuijpers.

Misintenties
Ilse Renders; Frans Saris; Paula Smits-
Kuunders; Adrianus Smits en Christi-
na Smits-Renders; Henk Schenkels; 
Jan Sleegers.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 22  april, 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, parochiekoor, voorganger 
pastor S.Kuijpers.

Misintenties  
Sjef Roijakkers; Overleden ouders 
Roijakkers en broers en zussen; Over-
leden ouders Van de Ven-Sengers; Piet 
van de Ven; Hub van Lieshout; Vin-
cent de Vries (vanwege sterfdag).

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Latijnse Heilige Mis
Donderdag 19 april: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur Heilige Mis. 
Vrijdag 20 april: 7.15 uur Heilige Mis. 
Zaterdag 21 april: 8.30 uur H. Mis. 
Zondag 22 april: 2e zondag na Pasen 
(zondag van de GoedeHerder), 10.30 
uur Hoogmis. 
Maandag 23 april: 18.30 uur H. Mis. 
Dinsdag 24 april: 18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 25 april: 7.15 uur H. Mis.

Datum Tijdstip Activiteit Organisatie plaats website 
Maand april  09.00 zondag Wandelen maand april WSV Nuenen vertrek parkeerplaats gemeentehuis www.dse.nl/~wsvnuenen  
  19.00 woensdag
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  
20 April 17.00 - 20.00 uur Fitness-Pilates-Gym Marathon voor KWF Fysiotherapie Nuenen  Vincent van Goghstraat 257-259 www.fysiotherapienuenen.nl/cms 
20 April  Hollywood party LEV groep Sportlaan 12, Nuenen   
21 April 10.00 - 12.30 uur.  Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood  H. Clemenskerk in Nuenen   
21 April 13.00 - 17.00 uur Quilttentoonstelling Geke Weerman 2837169 De Regenboog, Sportlaan 5   
21 April 19.30 uur Country Dance Party The Black Longhorn Buurthuis Mariahout www.blacklonghorn.nl 
21 April 21.00 uur New Balance Station Charlotte Sportlaan 12 in Nuenen www.stationcharlotte.nl 
21 April 20.15 uur Gedreven (reprise) - Anuar Het Klooster Het klooster www.hetklooster.org  
21 April 20.30 uur Cabaretoptreden KEPS Dorpshuis Tejater Lieshout www.sghl.nl  
21 April 21.00 uur Flachauer Apres Ski Party De Nünentaler Schürzenjäger”  Dinnercafé Zinn www.nunentaler.nl  
22/April 12.00 - 17.00 uur Open dag Golf Gulbergen Golfclub de Gulbergen Heiderschoor 26 www.golfclubdegulbergen.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 13.30 uur Opening seizoen Speeltuin de Kievit Speeltuin De Kievit Kerkstraat 10, Nuenen www.speeltuin-dekievit.nl 
22 April 20.30 uur Liederentafel Liederentafel Café Schafrath Nuenen   
23 April 19.00 uur IVN wandeling in de Rietmussen IVN Nuenen verzamelen met fiets voor Het Klooster   
24 April 10.00 - 11.00 uur Voorlezen kleuters bibliotheek Dommeldal Bibliotheek Nuenen   
24 April 19.00 - 20.30 uur Vakantiebanenmarkt bibliotheek Dommeldal en LEVgroep Bibliotheek Nuenen www.bibliotheekdommeldal.nl 
25 April 14.30 uur Assepoester, kindervoorstelling Het Klooster Het klooster www.hetklooster.org  
25 April 20.00 uur Lezing over iconen Lidy Schuh De Regenboog, Sportlaan 5   
27 April 10.00 uur KBO/IVN wandeling KBO Lieshout verzamelen parkeerplaats tennisvereniging Lieshout   
27 April 20.15 uur Later - Glunder (voorheen Tafdak) Het Klooster Het klooster www.hetklooster.org  
28 April  Opening zwemseizoen Laco strandbad  Laco Strandbad Laco Nuenen www.laco.eu  
29 April 13.00-01.00 uur Koninginnenacht Het Oranje Comité Nuenen Park Nuenen www.oranjecomite-nuenen.nl 
29 April 10.00 uur Oranjeloop Runnersclub Lieshout  Centrum Lieshout www.runnersclublieshout.nl 
30 April hele dag Koninginnedag Het Oranje Comité  Alle kernen Nuenen c.a. www.oranjecomite-nuenen.nl 
30 April hele dag Koninginnedag in Speeltuin de Kievit Speeltuin De Kievit Kerkstraat 10, Nuenen www.speeltuin-dekievit.nl 
30 April 13.00 – 17.00 uur Wedstrijd “Levend standbeeld” Het Oranje Comité Nuenen Centrum Nuenen www.oranjecomite-nuenen.nl

Uit d’n hoek…
Reisgids

Hoe zou een reisgids voor de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten er-
uit zien? De Capitool reisgids van Nuenen c.a.?
 Het begint met de geografische ligging, tussen Eindhoven en Hel-
mond. Dan een plattegrond van de gemeente met Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten en Eeneind ieder een eigen kaartje. Nuenen wordt er uitgelicht in de 
rubriek Van buurt tot buurt: centrum, zuid, oost en west. Natuurlijk wordt even 
kort de geschiedenis van Nuenen, Gerwen en Nedewetten besproken. Een 
verklaring van wat typeringen als dwers, boeren en wevers lijkt me op zijn 
plaats. De meeste bladzijden zijn natuurlijk voor Vincent van Gogh: een platte-
grondje met de Van Goghroute, het Vincentre, standbeeld enzovoorts. Sterat-
tractie is hier het voormalig atelier.
 Dan de bezienswaardigheden: de windmolen, watermolens, kerken, 
het klooster, de oude toren van Nederwetten. Onder de loep: het Park, met zo’n 
3D-tekening met de straatjes, huizen en bomen er omheen. Tekeningen met 
dwarsdoorsneden van gebouwen: Clemenskerk, klooster en windmolen. Een 
evenementenkalender mag niet ontbreken: carnaval, kermis, kleurenkaravaan, 
veulenkeuring, paalzitten en ezeltjesdag. Natuur: het Broek. Uitgaan: de cafés 
in onze gemeente. Uitstapjes in de buurt: Dierenrijk, Eindhoven en Helmond. 
Zwemmen kan bij Enode. Restaurants zijn er genoeg en overnachten kan in 
een hotel of Bed & Breakfast. Voor kinderen is er speeltuin de Kievit en de We-
verkeshof.
 Bijna vergeet ik de rubriek Tips voor de reiziger: het pandje van Bun-
gener in de Beekstraat bekijken; de oude gemeentelijke openbare begraaf-
plaats aan de Tomakker; iets kopen bij Sloekes op de Berg; Marietje groeten in 
het dorp; in het Park op een bankje gaan zitten en gewoon luisteren en rond 
kijken.

Edwin Coolen

Ingezonden brieven
Warme of koude drol
Tussen brandweerkazerne en sportcentrum loopt het Dwerspad en hondje Pien 
met mij. In de berm piest Pien, gezeten zoals een teefje behoort te doen. Bij Hugo 
Brouwerhof houdt een Bijzondere Opsporings Ambtenaar (boa) ons staande en 
meldt dat hij heeft waargenomen dat hondje Pien gepoept heeft en zijn baasje de 
drol niet heeft opgeruimd c.q.  niet heeft meegenomen.
Mijn zekerheid dat Pien slechts pieste dus  ik de plastic zak niet gebruikte, versus 
de 99% zekerheid van de boa, dat hij van afstand iets heeft zien vallen, dat blijven 
reden tot discussie. Een woordenwisseling met wederzijds begrip en in alle rede-
lijkheid, maar zonder een gezamenlijke ene conclusie. Op mijn voorstel gaan we 
terug naar de plaats van het (vermeende) delict.
“Kijk”, zegt boa: “hier is het en hier ligt de drol.” Dit ontken ik ten stelligste omdat 
Pien niet heeft gepoept en een drol van die dikte ook nooit gepoept kan krijgen. 
“Dan is het deze drol” zegt boa, wijzend naar een buurdrolletje en stelt stellig: “Ik 
weet voor 99% zeker dat de hond poepte!” Daarop kan ik slechts opperen dat die 
ene procent mijn werkelijkheid is en dat boa maar moet voelen of die drol een ver-
se, want nog warme is.. Voelen dus! 
Boa wenst echter geen drollen te voelen. Dus ik geef het voorbeeld hoe te handelen 
om drollen te voelen. Trek een zakje om mijn hand en voel beide, meld mijn bevin-
dingen: de dikke is steenkoud en de buurdrol is koud. In de, voor boa onmogelijke 
situatie rest hem slechts om zijn handschoen uit te trekken en het plastic zakje 
aan te trekken om voelend ook een oordeel te kunnen vormen. Zijn indruk luidt: 
buurdrol is niet zo koud als de dikke.
Verhaal kort houdend: Ik claim zijn 1% twijfel en de gemeenschap dienend pak ik 
beide drollen in het plastic zakje.
Boa’s laatste zin: “U heeft nu geen plastic zakje meer om de volgende drol van uw 
hond op te nemen, weet u dat daar een boete voorstaat van € 120,-?”
Ik heb me daarop zonder toestemming van het plaats delict verwijderd. 
Arme boa, wat moet die in functie veel bagger over zich heen krijgen.

Wil Vermeulen, Refeling 44

Samenwerkingsverband 
LETS Nuenen en Paashaas
 
In het park, rond de oude lindeboom en in verschillende wijken waren op 8 
april zo’n 160 felgekleurde paascapsules verstopt. Deze eieren waren gevuld 
met een zelf geslagen munt van lood. De actie is een initiatief van LETS 
Nuenen en heeft als doel mensen in Nuenen c.a. bekend te maken met het 
bestaan ervan. 
LETS staat voor de afkorting “Local 
Exchange Trading Systeem”. Het is een 
systeem waarbij op lokaal niveau (bij-
voorbeeld een dorp zoals Nuenen) 
diensten en soms ook producten wor-
den geruild binnen een groep van in-
geschreven leden. Er wordt gebruik 
gemaakt van een fictief betaalmiddel.
 
Naast de loden munt was er een QR 
bijgevoegd die verwees naar de web-
site van LETS Nuenen. Daar kon men 
lezen wat zoal aan diensten en pro-
ducten te koop is voor de gevonden 
munt(en). De waarde van een muntje 
komt neer op een kwartier arbeid 
door één van de bijna 50 leden van 

LETS Nuenen. Er werd bij elkaar dus 
een volledige  werkweek cadeau ge-
daan aan willekeurige voorbijgangers.
  
De pagina waar de QR code naar ver-
wees: http://www.letsnuenen.nl/paas-
actie.html. 
Meer over LETS als  systeem: http://
en.wikipedia.org/wiki/Local_exchan-
ge_trading_system

Liederentafel
Voor wie van zingen houdt, zondag 22 
april Liederentafel bij Café Schafrath. 
Park 35, aanvang 20.30 uur.
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NKV 1 - Keizer Karel 1      11-9
Zondag 15 april ontving de Nuenense korfbal vereniging Keizer Karel uit 
Nijmegen. NKV verspeelde afgelopen week punten in de strijd om het kam-
pioenschap en wilde zich hiervoor revancheren tegen de hekkensluiter uit 
de 3e klasse.

De thuisploeg begon geconcentreerd 
aan de wedstrijd, maar wist dit niet 
meteen in scoren om te zetten. De ver-
dediging stond echter goed, zodat er 
geen tegentreffers vielen. Zodoende 
kon NKV blijven proberen het initia-
tief te pakken en slaagde hier ook in 
door met 2-0 voor te komen. Na de 
vakwissel had het 2e aanvalsvak van 
NKV meer moeite om de bal in de korf 
te krijgen, waardoor Keizer Karel 
meer kansen kreeg om zich weer in de 
wedstrijd terug te knokken en tegen te 
scoren. NKV bleef wel scherp in de 
verdediging en wist zo met een voor-
sprong van 7-3 de rust te bereiken.

Na tactische aanwijzingen van de 
coach werden er in de 2e helft welis-
waar meer kansen gecreëerd, maar de 
meeste werden helaas niet benut. De 
bezoekende ploeg zette een tandje bij 
en wist dichterbij te komen. De aanval 
van NKV liep op dat moment niet, wat 
doorbroken moest worden door het 
brengen van drie frisse spelers. NKV 
maakte het zichzelf onnodig lastig in 
de eindfase, maar wist wel de punten 
veilig te stellen en won uiteindelijk 
met een krappe voorsprong: 11-9.
NKV speelt haar volgende wedstrijd 
uit op zondag 29 april om 14.30 uur 
tegen het Klimop in Asten.

Mooie 1e plaats 
voor Aylin Nederlof
Afgelopen weekend werd in Nieu-
wegein en Mierlo de eerste A-klasse 
wedstrijd kunstrolschaatsen van 
het jaar gehouden. De wedstrijd 
figuren was zaterdag in Nieuwegein. 
Aylin heeft nette figuren laten zien 
en eindigde op een mooie 2e plaats. 

Zondagochtend was de korte kür en in 
de middag de lange kür. Aylin reed 
zich zowel in de korte als in de lange 
kür met een grote voorsprong naar de 
1e plaats. Daarmee werd ze ook in de 
combinatie 1e. Een lang weekend met 
een mooi resultaat.

Wandelvier daagse Gezond 
Laarbeek 
Voor de derde maal wordt van 8 t/m 11 mei deze wandelvierdaagse georga-
niseerd. Ook nu wordt elke dag weer door een van de mooie kernen van 
Laarbeek gewandeld. De routes gaan langs de mooiste plekjes in Laarbeek 
en zijn toegankelijk voor zowel rolstoelen als wandelwagens.

Speciaal voor de kleintjes en gezinnen 
is er ook weer een 3 kilometer route, 
daarnaast kan men ook 5 of 10 kilo-
meter wandelen. Elke dag mag men 
kiezen uit een van de drie afstanden. 
Zij die tenminste drie van de vier da-
gen mee wandelen ontvangen een 
unieke medaille. Afgelopen jaar is 
door basisschool De Fontein met een 
groot aantal scholieren meegelopen. 
Wij hopen dat dit jaar meer scholen 
uit Laarbeek dit goede voorbeeld vol-
gen. Het is voor de leerlingen een leer-
zame ervaring om alle kernen te ver-
kennen naast de gezelligheid die 
wandelen biedt.
Er is elke dag weer een gezonde ver-
snapering met een drankje voor alle 
deelnemers. Ook voor ouderen of 
mensen met een beperking is dit een 
mooie gelegenheid om deel te nemen, 
gewoon wandelen, met een rollater of 
in een rolstoel het kan allemaal en bij 
de vorige edities vonden zij die mee-
deden het bijzonder fijn. Om het fi-
nancieel mogelijk te maken wordt dit 
jaar wel een kleine  bijdrage gevraagd 
aan de deelnemers. De kosten bedra-

gen voor alle dagen 2 Euro. Wil men 
een keer mee lopen ook dat kan en 
kost dan 1 Euro per dag.
De start vindt elke dag in een andere 
kern plaats en wel als volgt:
Eerste dag in Lieshout dinsdag 8 mei 
in Café De Koekoek aan de Dorps-
straat. 
Tweede dag in Mariahout woensdag 9 
mei in het buurthuis aan de Bernadet-
testraat. 

Druk weekend 
voor Z&PV Nuenen
Afgelopen weekend waren de zwemmers van Z&PV Nuenen aanwezig bij 
maar liefst  4 verschillende wedstrijden. Voor de jongste jeugd was er de 
Pieter Cup in Eindhoven en de Speedo wedstrijd in Valkenswaard. De juni-
oren zwommen de Junioren Cup in Eindhoven en de jeugd en senioren 
deden mee aan de Swimcup in Eindhoven.

Bij de Speedo wedstrijd waren vooral 
de beginners zeer op dreef. Zij zwom-
men allemaal minimaal 1 persoonlijk 
record en wonnen totaal 14 medailles, 
waaronder 4 maal goud. Victor de 
Kousemaeker tekende voor 2 gouden, 
op zowel de 100m vrijeslag als de 
100m wisselslag. Bij de junioren greep 
de ploeg uit Nuenen 12 medailles met 
goud voor Robin Goossens en Milan 
Meurs.
 
Robin en Milan deden op zaterdag 
ook mee aan de Pieter Cup, de wed-
strijd die door Pieter van den Hoogen-
band is opgezet voor talentvolle 
zwemmers uit heel Nederland. Bij de-
ze wedstrijd wist Robin met 2.53.49 
een 4e plaats te behalen op de 200m 
wisselslag. Voor Ashley Stevens waren 
er op zowel de 100m vrijeslag  als op 
de 100m schoolslag nieuwe toptijden. 
1.33.34 en 1.59.55.
 

Heren Wettenseind 
krijgen pak slaag: 5-1
Met Wouter Standaart in de heren 
hoofdklasse als tegenstander afgelo-
pen zondag wordt een wedstrijd niet 
eenvoudig. Maurice Thijssen beet te-
gen hem met 6-1 en 6-1 in het stof. 
Een koude start dus. Ook de pupillen 
die Wouter had meegebracht uit Pa-
pendrecht wisten van wanten. Op het 
koude kunstgras van Nuenen ging ook 
Michel Rutten onderuit, al wist hij er 
nog een 3 setter uit te wringen. Jam-
mer dan toch dat hij na de wedstrijd 
nog agressie kwijt moest, die kun je 
beter in je slagen leggen en daar pun-
ten mee binnen halen.
Tegen een andere 2 speler kon Yan-
nick van der Weerden redelijk bij blij-
ven met 4-6 en 4-6, maar het team 
verwacht toch winst van de crack van 
vorig jaar. Onze enige Nuenenaar Da-
vid Vorderman wist echt van wanten, 
agressief spel met veel aces zorgde 
voor een meer dan verdiende 3 setter 
op de jonge chinees Hu. Het enige 
punt dus voor Wettenseind bleek ach-
teraf. De dubbels tot slot waren om te 
huilen, in totaal werden in die 2 par-
tijen slechts 4 games binnen gehaald. 
Gewoon ingepakt door de veel fellere 
tegenstanders.
Reden voor een strafexercitie deze 
week, maar zeker ook extra trainings-
arbeid.
Volgende week op naar Asten op gra-
vel en zien of de goede reputatie van 
Wettenseind een beetje opgevijzeld 
kan worden.

Tennis

Korfbal

Wandelsport

Zwemmen

Derde dag donderdag 10 mei in Aarle-
Rixtel in Conferentiecentrum De 
Couwenbergh Dorpsstraat 1.
Laatste dag in Beek en Donk vrijdag 
11 mei tevens uitreiking aandenken in 
Café van de Burgt Heuvelplein 21 in 
Beek. 
Elke dag wordt er tussen 17.30  en 
19.00 uur gestart. 

Informatie 
Aarle Rixtel Gerjan Beniers: 0492-38 
3147 gjmbeniers@onsbrabantnet.nl.
Beek en Donk Wim van de Burgt 
0492-464122 wim.van.de.burgt@ons-
brabantnet.nl.
Lieshout  Henk Berkers: 0499-422098  
henkberkers@onsmail.nl.
Mariahout Leo en Wilhelmien Bie-
mans: 0499-422193, biemansleo@
hotmail.com.

Bij de Juniorencup was het Jens van 
Lierop die voor vuurwerk zorgde. Zijn 
persoonlijke record op de 100m vrije-
slag werd met 3 seconden bijgesteld 
tot 1.07.79. Tobias Geurts kwam op de 
dubbele afstand tot 2.17.50, ook een 
persoonlijk record.
 
Aan de Swimcup, tevens het laatste 
kwalificatietoernooi voor de Olympi-
sche Spelen, nam Z&PV Nuenen met 
totaal 10 deelnemers deel. Vooral Lau-
ra van Erp en Jessica Manders waren 
zeer op dreef met 3 persoonlijke re-
cords voor Laura en 4 voor Jessica. 
Voor Joris Willems was er met 56.98 
op de 100m vrijeslag een limiet voor 
de Nederlandse kampioenschappen te 
noteren, net als voor Samantha Kardol 
op de 100m vlinderslag. Zij wist zich 
verder op de 200m vlinderslag voor de 
internationale finales te plaatsen en 
werd daarin uiteindelijk 16e.

KBO Lieshout wandelt met 
IVN Laarbeek
Seniorenvereniging KBO Lieshout wandelt op vrijdag 27 april met gidsen 
van IVN vogelwerkgroep de Ortolaan  rond de mooie visvijver van Lieshout. 
Het is nog volop lente en de vogels zijn druk in de weer om voor nageslacht 
te zorgen. Ze laten zich dan makkelijk zien en horen. U zult verbaasd zijn 
hoeveel van deze vogeltjes ook in het dorp of misschien wel in uw tuin te 
horen zijn. De gidsen zullen u van alles vertellen over het doen en laten van 
de verschillende vogelsoorten. 

Er zijn twee routes. Eén daarvan is 
over het verharde parcours van de 
Runnersclub en is daarom heel ge-
schikt voor mensen die gebruik ma-
ken van een rolstoel of scootmobiel. 
De andere route gaat ook over onver-
harde paden. 
Goed schoeisel is dus aan te bevelen! 
Na afloop van de wandeling krijgt u 

een kopje koffie of thee aangeboden 
in het paviljoen van  tennisvereniging 
de Raam.

De wandelingen beginnen om 10.00 
uur bij de parkeerplaats van de ten-
nisvereniging aan de Provincialeweg 
in Lieshout. Er zijn twee gidsen. Per 
gids kunnen maximaal  vijftien wan-
delaars deelnemen. 

Aanmelden kan bij Anneke op den 
Buijs, tel 0499-421830, of mail naar 
wandelingkbo@hotmail.nl  met ver-
melding of u met een rolstoel of scoo-
tmobiel komt? Deelname bedraagt 
2,50 Euro per persoon.

Selected by
Claudia Sträter

Jurk
van € 139,95

voor € 99,95

Sport en eet je 
slank in de Drietip
 
Op donderdag 24 april start er weer 
een nieuwe slankcursus in de Drie-
tip in Nuenen onder het motto 
“Sport en eet je slank”. Diëtiste 
Angelique van de Sande zal de men-
sen begeleiden in hun eetpatroon. 
Want het is niet altijd een kwestie 
van minder eten, het is een kwestie 
van hoe eet je en wat is je eetpatroon. 
Elke week wegen en zorgen dat je je 
eigen gewicht onder controle hebt. 

De cursus is al diverse malen succes-
vol verlopen in de Drietip waar de 
mensen gemiddeld 8 kilo per 10 we-
ken afvielen. Dit is ook te danken aan 
het feit dat je deze cursus combineert 
met het gezond bewegen. Zeker het 
nieuwe programma FunXtion is daar 
uitermate geschikt voor. Daar komen 
alle spiergroepen aan bod en onder 
leiding van een goed opgeleide in-
structeur ga je in groepsverband een 
circuittraining doen. 

De cursus begint op donderdag 24 
april om 19.45 uur en duurt 10 weken 
waarvan 8 weken begeleiding van An-
gelique. Aanmelden kan bij de balie 
van het Sportcentrum Laco de Drietip 
aan de Sportlaan of www.laco.eu.

De 6e Adventure Store 
wandeltocht op 22 april 
Zondag 22 a  pril is het weer zover, al weer de 6e uitvoering van de Adven-
ture Store wandeltocht. De wandeltocht met start en finish vanuit de winkel 
aan de Kastanjehoutstraat 3 in Helmond, met zoals gebruikelijk veel voor-
zieningen en activiteiten voor de wandelaars. Deze uitvoering staat in het 
teken van een goed doel genaamd Sarakasi. 
De wandeltocht is in het verleden in 
het leven geroepen door de Adventure 
Store sport & outdoor in Helmond. De 
tocht is gestart als een traktatie tijdens 
het 10 jarige jubileum voor alle klan-
ten die wandelschoenen en aanver-
wante artikelen hebben aangeschaft 
bij deze wandelspeciaalzaak. Met Jan 
Vogelsangs werd een contact gelegd 
als ervaren route bouwer van diverse 
andere wandeltochten in de Peel re-
gio. De wandeltocht is inmiddels niet 
meer weg te denken van de wandelka-
lender en van heinde en verre komen 
honderden wandelaars jaarlijks naar 
Mierlo-Hout. 

De tocht heeft diverse afstanden. Van 
de 5 kilometer gezin & kinder wandel-
tocht tot en met de 42 kilometer wan-
deltocht voor de ervaren wandelaars 
die zich vaak ook tijdens deze tocht 
voorbereiden op de Kennedymars in 
Someren of de Nijmeegse vierdaagse. 
De tocht voert door de moderne ne-
derzetting Brandevoort, langs het 
Eindhovens kanaal en daarna door het 
Luchense bos. De langere routes gaan 
ook door de bekende Strabrechtse 
heide. Met voldoende rust punten, 
start en finish vanuit de winkel met 
gratis koffie/thee/limonade en cake, 
een goed bereik per openbaar vervoer, 
voldoende parkeergelegenheid en veel 
activiteiten voor de wandelaar en de 
andere geïnteresseerden kan dit wan-
delspektakel zijn uitwerking niet mis-
sen. De winkel is ook de hele zondag 
geopend voor klanten van 08.00-17.00  
uur met extra ondersteuning van di-
verse leveranciers om de nieuwste za-
ken op het gebied van het wandelen te 
promoten.

In samenwerking met de Kennedy-
mars te Someren, die dit jaar de 50e 
editie gaan houden, is een gezamenlijk 
goed doel gekozen, namelijk Sarakasi. 
Deze Afrikaanse instelling werkt met 
de pakkende Engelse tekst ‘Arts en 

culture for a better World’. De bedoe-
ling is dat tijdens de Adventure store 
wandeltocht lopers worden gevonden 
die 1.5 keer de Kennedymars gaan lo-
pen. Deze enorme prestatie zal gebeu-
ren in shirts die beschikbaar worden 
gesteld door de Adventure Store en de 
bedoeling is dat deze wandelaars ge-
sponsord gaan lopen, tegen een km 
prijs of gewoon met een bijdrage door 
wie dan ook. De Kennedy mars zal 
ook tijdens de wandeltocht op 22 april 
aanwezig zijn met een promotie team 
om de wandelaars aan te moedigen 
om voor het goede doel te presteren.
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.Adventurestore.nl of bellen met 
0492-523668. Adventure Store, Kas-
tanjehoutstraat 3, 5706 XX Helmond, 
info@adventurestore.nl.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
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Badminton

 

P r o g r a m m a VolleybalVoetbal

BCL organiseert 
workshop voor 
Zorgokee
Badminton Club Lieshout heeft on-
langs een eerste workshop gehouden 
voor Zorgokee. Zorgokee is een stich-
ting die activiteiten organiseert voor 
kinderen met een beperking in het au-
tistisch spectrum en/of ADHD. Bad-
minton Club Lieshout heeft afspraken 
gemaakt met Zorgokee voor het ver-
zorgen van enkele workshops voor de-
ze kinderen. Onlangs is de eerste 
workshop geweest, die een groot suc-
ces is geworden. Dankzij de begelei-
ding van Tim van Bommel en Danny 
van Gend, als vrijwilligers van Bad-
minton Club Lieshout en de begelei-
ders van Zorgokee is de workshop ge-
structureerd en goed verlopen. Dat is 
immers iets waar deze kinderen be-
hoefte aan hebben. De kinderen heb-
ben zo kennis kunnen maken met de 
badmintonsport in het algemeen en 
Badminton Club Lieshout in het bij-
zonder. Na afloop was duidelijk zicht-
baar dat de kinderen genoten hadden. 
Gezien het succes zal een tweede 
workshop plaatsvinden op zondag, 22 
april aanvang: 13.00 uur.

EmK  - Wodan     3-1
EmK leverde afgelopen zondag als collectief een uitstekende prestatie tegen 
Wodan. De eerste minuten van de wedstrijd werd er door beide teams de kat 
uit de boom gekeken. Daarna na nam EmK het initiatief en kreeg Wodan 
geen enkele kans meer in deze wedstrijd. 
In de 25e minuut schoot Ruud                
Bijsterveld de bal op de Wodan doel-
man, en de terugspringende bal werd 
door Sjef Sanders uitstekend voor ge-
geven. Bijsterveld rondde deze voorzet 
voor het doel af  en schoot EMK naar 
een 1-0 voorsprong. In de 36e minuut 
kwam EMK op een 2-0 voorsprong. 
Ruud Bijsterveld rondde een uitste-
kende voorzet van Ruud Boerema 
vanaf links koel af. Met een 2-0 voor-
sprong voor EMK gingen beide teams 
rusten. 
Na de rust ging Wodan met drie spit-

sen spelen, maar bracht het EMK geen 
seconde in de problemen. In de 75e 
minuut was het Ruud Bijsterveld die 
uit een voorzet van Sjef Sanders EMK 
op een verdiende 3-0 schoot. Wat 
vooral een verdienste was in deze 
wedstrijd was de positieve coaching 
naar elkaar van de EMK spelers. Al 
met al een uitstekende wedstrijd van 
alle linies binnen het veld. Ook de 
leidsman van deze wedstrijd verdient 
een compliment. Lang geleden dat de 
schrijver van dit verslag een scheids 
van dit niveau heeft gezien.

golf de gulbergen 
doet mee aan open 
golfdag
Nog even en dan is het zover! op 
zondag 22 april openen maar liefst 
130 golfbanen hun deuren voor het 
publiek, waaronder golf de gulber-
gen in geldrop/mierlo - Nuenen.

Iedereen is welkom om op een van de 
deelnemende banen een kijkje te ne-
men en een balletje te slaan. Dus wilt u 
zelf een keer golfen of wilt u iemand 
van uw vrienden of familie meene-
men, kom dan gerust langs tussen 
12.00 en 17.00 uur. Op Golf de Gul-
bergen staan de golfprofessionals van 
Golfschool Jules Franse klaar om u alle 
onderdelen van het spel uit te leggen. 
In Golfrestaurant de Hooghe Bergh 
wordt u een consumptie aangeboden, 
de golfvereniging zorgt voor informa-
tie en u kunt een leuke prijs winnen, 
als u het juiste aantal golfballetjes 
weet te raden. GolfplazA, de golfshop 
met het breedste assortiment van Ne-
derland, heeft voor alle bezoekers haar 
deuren geopend en last-but-not least 
ontvangt u maar liefst 50% korting op 
de entree van Dierenrijk.

LoNU organiseert Van goghloop
Loopgroep Nuenen (LoNU) is een club waar zowel beginnende en gevor-
derde lopers, recreanten maar ook wedstrijdlopers van harte welkom zijn. 
De vereniging is een actieve en gezellige hardloopclub.

Nederwetten
            - Sterksel 0-1
Door blessures bij een aantal basis-
spelers van Nederwetten stond John 
van der Velden afgelopen zondag in 
de basis tegen Sterksel en hij speel-
de een prima partij.  Nederwetten 
had een veldoverwicht maar kwam 
niet tot scoren ondanks  een aantal 
prima kansen voor giel van Korven 
en Pieter Donkers.

De doelman van Sterksel  greep iedere 
keer bekwaam in. Dat deed overigens 
ook keeper Peter Thoonen van Neder-
wetten bij een vrije trap van Sterksel. 
Ruststand 0-0.  Direct na de thee kreeg 
Sterksel een grote kans om de score te 
openen, maar de bal verdween naast 
het doel. In de 65e minuut stond Giel 
van Korven oog in oog met de keeper 
van Sterksel maar verzuimde om deze 
kans te verzilveren.  Het matige spel 
golfde op en neer en iedereen ging er 
eigenlijk vanuit dat deze wedstrijd in 
een bloedeloze 0-0 zou eindigen. In de 
89e minuut schoot een speler van 
Sterksel de bal, die hij ontving vanuit 
een corner, op doel. Via een speler van 
Nederwetten verdween de bal in het 
doel. 0-1.  Op 29 april speelt Neder-
wetten een uitwedstrijd tegen LEW.

Nuenen  -  Venray  5  -  2
Nuenen blijft volop in de race voor een plaats in de nacompetitie voor pro-
motie naar de topklasse. De groenwitten wonnen zaterdagavond met 5-2 
van Venray. 
In de eerste helft speelde Nuenen een 
puike partij tegen de laaggeklasseerde 
Noord-Limburgers en kwam toen met 
3-1 voor. Na rust drukte de thuisploeg 
het gaspedaal nauwelijks meer in. 
 
Nuenen trad aan met een gehavende 
verdediging. Naast de al langer gebles-
seerde Ruud Jansen zat ook Jaafar 
Aafouallah in de lappenmand en Rik 
de Haas ontbrak door een wedstrijd 
schorsing. Daardoor was Coen Jansen 
van het middenveld naar de defensie 
gehaald en maakte tweede elftalspeler 
Gijs Kiebert zijn opwachting als 
rechtsback. Nuenen begon sterk en 
stond na zes minuten al op voor-
sprong. Rick Wijnen gaf voor vanaf de 
rechterflank en Tommy Jacobs nam de 
bal vervolgens ineens uit de lucht op 
de slof, 1-0. In de 23e minuut verdub-
belde Mark Werts de score door een 
strafschop te benutten, 2-0. 
Vlak daarna maakte Bas Joosten de 
aansluitingstreffer voor Venray. In de 
3e minuut werd de doorgebroken    
Nuenen-aanvaller Patrick Phillippart 
gevloerd door doelman Jaap Litjens. 
De sluitpost ontsnapte met geel. 
Werts mocht opnieuw aanleggen van-
af elf meter en trof doel met een wip-
pertje à la Panenka, 3-1.
Vlak voor rust belandde een vrije trap 
van Werts op de paal. In de povere 
tweede helft kwam Venray in de 85e 
minuut terug tot 3-2. Vlak daarna 
maakte Werts uit een fraaie vrije trap 
alsnog zijn derde van de wedstrijd, 

4-2. Patrick Philippart verzorgde met 
een mooie volley het slotakkoord: 5-2.

NUVo’68 Dames 2 Nevobo kampioen 
In de 3e klasse hebben de volleybal dames van NUVo’68 het gepresteerd 
om met slechts 1 verloren wedstrijd (en nog 2 wedstrijden te spelen) het 
kampioenschap naar Nuenen te halen. Daarvoor moest afgelopen zaterdag 
met 4-0 gewonnen worden.

voetbal
RKSv NueNeN
Zaterdag 21 april
Nederwetten Vet – Nuenen Vet A 16.30
Brabantia Vet – Nuenen Vet B...... 15.00
Gemert 1 - Nuenen 1 ...................... 19.00
Zondag 22 april
Nuenen 2 – De Valk 2 .................... 12.00
Boxtel 4 - Nuenen 4 ........................ 12.00
Nuenen 4 – UNA/Brinvast 5 ........ 12.00
EFC DA1 – Nuenen DA2 .............. 10.00

RKvv NedeRwetteN
Zaterdag 21 april
Nederwetten vet. - Nuenen A vet. 16.30
Zondag 22 april vriendschappelijk:
Nederwetten 1 - EMK 1 ................. 13.00
Nederwetten 2 - EMK 2 ................. 13.00

eMK
Zaterdag 21 april
EMK Classics - Geldrop ................ 15.30
Zondag 22 april
Nederwetten 1 - EMK 1 ................. 13.00
Nederwetten 2 - EMK 2 ................. 13.00
Best Vooruit 9 - EMK 4 .................  10.00

RKGSv 
Zaterdag 21 april
Best Vooruit vet – RKGSV vet.  ... 16.30
Zondag 22 april
RKGSV 1 t/m 5  ................................... vrij

Zaalvoetbal CoMpetitie
Zaterdag 21 april
Gipsy Boys - Klezie Boys ..............  18.45
All Stars - Café Rene ....................... 19.30 
v. Egdom Security - Heintze / 
Sporthuis Zuid ................................. 20.15

EmK E3 kampioen
EmK E3 was al op 7 april kampioen geworden met de volle winst bij alle 8 
gespeelde wedstrijden in de voorjaarscompetitie van de KNVB. Het team 
moest op 14 april aantreden tegen de E8 van SBC (Son en Breugel Combinatie). 

EMK  E3 viert feest.

Van links naar rechts (boven) Jeroen Karsmakers (sponsor), Anne Koster, Marinke 
ten Hoopen, Esther van Eeten, Esther Baten, Esmee Jacobs, Paula v.d. Berg, Ellen 
Jacobs (trainer/coach)
Onder: Willemijn v.d. Berg, Carolien Konings, Inge van Lint, Sanne van Gog, Step-
hanie v.d. Sanden.

Met veel ondersteuning van de talrijke 
supporters wist het Nuenense team 
afgelopen zaterdag de eerste 3 sets 
makkelijk te winnen van het zwak spe-
lende Minerva uit Vlijmen. In de 4e 
set gaf de tegenstander meer partij en 
werden spelers en publiek al wat ze-
nuwachtig. Bij de stand 9-9 pakte Nu-

vo de draad weer op en kon uiteinde-
lijk, met de setstand 25-13, met 4-0 
winst het kampioenschap uitbundig 
gaan vieren in het gesponsorde kam-
pioensshirt van ACK AUTO’S uit Nu-
enen. Volgend seizoen zal het team 
moeten bewijzen dat zij het niveau 
van de 2e klasse aankunnen.

LONU organiseert de jaarlijkse Van 
Goghloop. Dit jaar zal deze plaatsvin-
den op zaterdag 2 juni en kunnen 
naast de afstanden van 5, 10 en 15 ki-
lometer ook de halve marathon gelo-
pen worden. 

Wil je in een gezellige groep meetrai-
nen om bijvoorbeeld je tijd en conditie 

te verbeteren,  dan biedt Lonu ook dit 
jaar weer de mogelijkheid om tot aan 
de Van Goghloop vrijblijvend  mee te 
trainen. Deze trainingen vinden plaats 
op dinsdag- en donderdagavond van 
19.15 uur tot ca. 20.30 uur. LONU 
kent een groepsindeling in vijf loopni-
veaus. Meer weten? Mail naar: a.holt-
huis@onsnet.nu 

Nuenenaar Steven Kruijswijk 
rijdt eerste amstel gold race
De Nuenense profrenner Steven Kruijswijk heeft zijn eerste grote wieler-
klassieker in ons land gereden: de amstel gold race. De 24-jarige raboren-
ner uit Nuenen ging zondag 15 april samen met 238 renners in maastricht 
van start voor de ruim 250 kilometers door het Limburgse heuvelland. 

Fanclub Steven Kruijswijk moedigt de Nuenense renner aan in de Amstel Gold 
Race.       (foto Cees van Keulen)

Pas in de laatste kilometers na de Keu-
tenberg moesten de Raborenners Ro-
bert Gesink en Steven Kruijswijk los-
sen. In de kopgroep werd ploeggenoot 
Bauke Mollema 10e, op slechts 4 se-
conden na winnaar Enrico Gasparotto 
uit Italië. Steven Kruijswijk zat in een 
pelotonnetje van 20 renners en werd 
59ste op 2 minuten en 3 sec.
De fanclub Steven Kruijswijk organi-
seerde de eerste busreis naar de Am-
stel Gold Race. De fans moedigden 

Steven aan, ondersteund met vlaggen 
en spandoeken. Zij zagen de Nuene-
naar een viertal keren passeren en 
voor zondag 22 april staat al de tweede 
busreis op het programma en wel naar 
de Belgische wielerklassieker Luik-
Bastenaken-Luik. De fanclub heeft 
ook al een derde busreis gepland op 
zondag 24 juni naar het Nederlands 
kampioenschap op de weg in Kerkra-
de. Meer informatie hierover volgt 
nog.

Al snel kon men zich afvragen of de 
kersverse kampioen wel wakker was 
en misschien al in gedachte bezig was 
met het feestje erna. Het duurde niet 
lang of EMK stond met 0-2 achter. 
Met een mooi doelpunt werd de ach-
terstand kleiner, maar het kon zo maar 
gebeuren dat SBC nog twee keer 
scoorde voor de rust:1-4. Na de rust, 
was het nog eventjes slap bij de spelers 
van EMK en werd de achterstand nog 
groter: 1-5. Toen ging EMK met meer 
inzet spelen en werd de achterstand 

geleidelijk kleiner. Onder groot ge-
juich van de supporters werd de gelijk-
maker gemaakt: 5-5. EMK ging door 
met meer druk en kwam ook nog op 
voorsprong: 6-5. SBC scoorde kort 
voor tijd de verdiende gelijkmaker bij 
deze merkwaardige wedstrijd: 6-6. De 
(alcoholvrije) champagne kon hierna 
ontkurkt worden, om het feest verder 
te vieren in de kantine. 

Proficiat Bram, Caelin, Ilya, Jari, Jerle, 
Jesse, Merijn, Stan, leiders en trainers.

 



Uw totale 

inrichter 

op het 

gebied van:

vloerbedekking
•

gordijnen
•

zonwering
•

horren
•

matrassen
•

bedtextiel

Binnenzonwering van Luxa ex 
ieder 4e product GRATIS*

*geldig t/m 2 juni 2012. 
vraag naar de voorwaarden

Thuis in uw regio makelaars

www.vansantvoort.nl
van Santvoort Makelaars B.V. - Berg 2 - 4 Nuenen - 040-2833708 - info@nuenen.vansantvoort.nl

Nieuwe prijs : € 599.000,-- k.k. 

De Vlos 12 Nuenen

Alerte koper opgelet!! Nieuwe, zéér scherpe prijs!!

Riant vrijstaand landhuis, op hoekperceel gelegen, in de rustige en 
kindvriendelijke woonwijk Nuenen-Oost. De woning ligt aan de rand 
van het Nuenens buitengebied en toch op korte afstand van diverse 
uitvalswegen, scholen en het centrum.
Neem contact op voor een vrijblijvende bezichtigingsafspraak.

inhoud 
± 700 m3

perceel
536 m2

bouwjaar
1988

#vsmmakelaars

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

Veranda daken

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

Bij	  aankoop	  van	  een	  
verandadak	  type	  
Ramona	  	  

	  	  	  

GRATIS	  
spotverlich3ng	  

      Veranda daken

Terrasverwarming	  
van	  €	  179,-‐	  nu	  

€	  125,-‐	  
1200	  wa?	  ip65	  

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

bij Jan Linders Nuenen

Even
kennismaken

Jan Linders Nuenen
Vincent van Goghstraat 37

Kent u mij al? Ik wil mij graag even voorstellen. Sinds een maand ben 

ik de supermarktmanager van Jan Linders in Nuenen. Werk al ruim 

11 jaar bij Jan Linders. Ben getrouwd en heb 3 kinderen. Graag heet 

ik u welkom in onze supermarkt. Met het brood dat al 8 keer op rij als 

beste is beoordeeld en een zeer uitgebreid assortiment verse kwaliteit 

producten bent u bij ons aan het juiste adres. Op vrijdag en zaterdag 

hebben we kookdemo’s en helpen wij u graag met uw boodschappen 

inpakken en naar de auto brengen. Samen met mijn enthousiaste 

medewerkers zie ik u graag in onze supermarkt. Tot ziens!

supermarktmanager Nuenen Dirk Hanegraaf

A.S. ZONDAG ZETTEN WIJ DE BLOEMETJES BUITEN!!!
DOET U MEE?

KOM GEZELLIG WINKELEN EN KRIJG METEEN HET ZOMERGEVOEL

MOOIE MODE EN SCHOENEN
SWINGENDE MUZIEK

BIJPASSEND DRANKJE

EN............

BIJ ELKE AANKOOP 
EEN BLOEMETJE KADO!!!

WIJ ZIJN GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR.

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

www.crooijmansmannenmode.nl
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