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Dokter A. Nederstigt
is i.v.m. vakantie afwezig

van 7 t/m 11 mei
Telefoon 040-2951030

J. Kroon en I.R. Steenstra 
huisartsen, zijn afwezig

van 30 april t/m 4 mei
info waarneming via tel.nr. eigen praktijk
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AUTOMOWER
Nu met GRATIS installatie!

Uw Specialist in 
de regio!

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

vdwiel
    gremac

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

www.automower-service.nl

model 305 

€ 1.499,=

Nieuwe expositie ‘Kunst met een grote T’ 
Het comité van Kunst met een grote T is gestart met het opzetten van de 7e 
editie van dit mooie evenement op 6 en 7 oktober 2012. 
Opnieuw zullen de deuren van veel 
markante Nuenense huizen en ‘Het 
Klooster’ open staan voor een breed 
aanbod aan amateurkunst van Nue-
nense kunstenaars die hun creatieve 
werken aan een grote groep belang-
stellenden willen tonen. Het gaat 
vooral om amateurkunstenaars die 
bereid zijn om uit de anonimiteit te 
treden met hun werk. De gedachte is 
dat zij op het aangeboden ‘podium’ 
klimmen, om hun gebruikelijke werk-
plek eens in te ruilen voor een promi-
nente plek: de voorkamer van een van 
de karakteristieke panden midden in 
het dorp, die de eigenaren belangeloos 
ter beschikking stellen.

Deelnemers
Voor alle deelnemende kunstenaars 

Nieuwe actieperiode 
Sponsorfonds 
C1000
Op maandag 23 april start er een 
nieuwe actieperiode binnen het 
Sponsorfonds van C1000 Ton Grim-
berg. De eerste periode zit er op, de 
dozen zijn door de 7 verenigingen 
opgehaald en de bonnen geteld. 
Hopelijk is elke vereniging blij met 
de opbrengst en biedt dat nieuwe 
perspectieven. 

De komende periode kunt u weer di-
verse verenigingen en stichtingen 
steunen door uw kassabon in de ton 
van de juiste vereniging/stichting te 
doen:
- ENSV sjoelvereniging
- De vrolijke Samenzang
- The Old-timers
- Stichting Buitenschilderdag Nuenen
- Voetbalvereniging RKGSV
- De Gerwense Dorpsmuzikanten
- Wereldmuziekkoor Keskedee 

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 Kunst-
handel Art Dumay, Park 75. 

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

Derde voorronde 
Rabobank Voice of Nuenen
Al ruim voor 8 uur begon Eetcafé Ons Dorp al aardig vol te stromen met 
iedereen die benieuwd was welke laatste kandidaten zich zouden plaatsen 
voor de halve finale. Alle deelnemers werden bij de ingang welkom geheten 
door medewerkers van Rabobank Dommelstreek, niet alleen sponsor van 
het geheel, maar ook graag actief in de organisatie. De jury voor deze avond 
bestond uit de inmiddels oudgedienden Inge Frimout en Mark Elbers, en 
een nieuw jurylid Paula Snoeren, voor iedereen die een beetje op de hoog-
te is van wat er leeft en speelt in de muziekwereld, geen onbekende.
Om precies 8 uur sprak Theo van        
Heffen van Rotary club Nuenen, de ini-
tiatiefnemer van The Voice, een wel-
komstwoord, en werd even later de 
microfoon door Hellen Hurkmans, Ra-
bobank ambassadeur Nuenen, aan de 
eerste kandidate overhandigd. De pre-
sentatie was wederom in handen van 
Hans Kuijten, die steeds beter in deze 
rol lijkt te groeien!
Voor een erg enthousiast publiek heb-
ben de 7 kandidates (inderdaad, deze 
keer geen mannen op het podium) al-
les laten horen en zien wat ze in huis 
hadden.  De stemming was opperbest 
in een overvol Ons Dorp, en het was 
aardig om te zien dat medewerkers 
van de andere deelnemende cafés het 
de moeite waard vonden om ook deze 
avond aanwezig te zijn.
Een leuk onderdeel is toch iedere keer 

weer de publieksstemming, een stem 
die voor een kwart meetelt in de totale 
beoordeling. Voor slechts één euro 
kun je een balletje kopen, en die ach-
terlaten in een van de 7 bakjes, ge-
plaatst op het podium. Zo was het 
voor iedereen duidelijk zichtbaar waar 
de meeste publieksstemmen naar toe 
gingen.
Na langdurig beraad, en het tellen van 
de balletjes, was het zover dat de halve 
finalisten bekend gemaakt konden 
worden. Helaas niet door naar de hal-
ve finale, maar na ontvangst van een 
fraaie oorkonde, professioneel com-
mentaar en tips van de jury, en een 
groot applaus van het publiek: Floor, 
Eline en Lotte. Wel door naar de fina-
le: Pleun, Evi en Janneke, en mede 

door de publieksstemmen als extra 
toegevoegd: Anniek.
Op donderdag 10 mei 20.00 uur, zal de 
halve finale plaatsvinden in Dinercafé 
Zinn. De volgende tien kandidaten, in 
willekeurige volgorde, zullen daarin 
gaan strijden om de drie zo fel begeer-
de finale plaatsen: Duo Tessa de Graaf 

& Lisa Roelofsen, Marjolein ten Cate, 
Emma Heertjes, Anna Luna Ver-
schuuren, Felix Meyer, Edwin Feijen, 
Pleun Bierbooms, Evi van der Maat, 
Janneke Wesenbeek en Anniek Bloks.
Zoals altijd is de toegang gratis, maar 
waarschijnlijk zal de Zinn veel te klein 
blijken te zijn…

Presentator Hans Kuyten overhandigt Floor de verdiende oorkonde. 
(Foto: Jaap Lombaers)

Overzicht gedecoreerden 
Koninginnedag a.s. vrijdag 27 april 

op website www.ronddelinde.nl
A.s. vrijdag vanaf 12.00 uur vinden onze lezers een overzicht van 

de gedecoreerden met een groepsfoto 
op onze website www.ronddelinde.nl 

Vrijdagmorgen 27 april vindt in de theaterzaal van Het Klooster 
dit jaar weer de traditionele lintjesregen plaats. 

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor genodigden.
Het embargo dat op deze bijeenkomst ligt, loopt om 12.00 uur af 

en meteen daarna zal op onze eerder genoemde website een 
overzicht te zien zijn van de personen met een groepsfoto 

die dit jaar een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen 
ter gelegenheid van Koninginnedag 2012.

zijn er meer dan 40 ruimtes beschik-
baar. Dit jaar valt het enevement sa-
men met de 25ste Van Gogh-rit. Om 
dat allemaal te kunnen realiseren zijn 
uiteraard deelnemers nodig. Ama-
teurkunstenaars uit Nuenen, die inte-
resse hebben in deelname, kunnen 
zich aanmelden op de site van ‘Kunst 
met een grote T’ (www.kunstmeteen-
grotet.nl). Wie voorkeur heeft voor 
inschrijven op papier, kan een formu-
lier aanvragen bij het secretariaat (040 
2833185) of er een ophalen en inleve-
ren bij Galerie Bonnard, Berg 41 te 
Nuenen. Wie inschrijft met een papie-
ren formulier krijgt aanvullende infor-
matie bij inlevering van het formulier. 
De inschrijftermijn loopt tot eind mei. 
De nieuwkomers zullen door enkele 
leden van het comité in de maand juni 
bezocht worden. 

Op een beperkt aantal plaatsen is het 
mogelijk akoestische muziek te ma-
ken. Nuenense muzikanten die er voor 

voelen zich tijdens de expo-dagen te 
presenteren, worden uitgenodigd zich 
eveneens aan te melden.

Nieuw bestuur
Speeltuin de Kievit kent, door om-
standigheden, een nieuw 7 koppig be-
stuur. Vanaf de sluiting van het seizoen 
2011 tot nu is er achter de schermen 
hard gewerkt aan een aantal zaken. Zo 
is de meest zichtbare verandering te 
zien op de website www.speeltuin-de-
kievit.nl. Ook zijn er dit jaar een aantal 
nieuwe dingen:

-  Opa en Oma abonnement. In tegen-
stelling tot het kindgebonden abon-
nement, staat dit abonnement op 
naam van de grootouders en kun-
nen zij voor een vast bedrag hun 
kleinkinderen in de speeltuin laten 
spelen.

-  Speciale actieprijzen voor basisscho-
len en peuterspeelzalen uit Nuenen 
ca. 

Vrijwilligers
Enige jaren geleden  was de aanschaf 
van een abonnement gekoppeld aan 
het verrichten van vrijwilligerswerk in 
De Kievit. Dit is vorig jaar al gewijzigd, 
toch leeft het nog erg onder Nuenena-
ren. 

Ouders kunnen voor hun kinderen 
een abonnement voor een heel speel-
seizoen aanschaffen, zonder enige 
verplichtingen.

Echter, voor De Kievit werken uitslui-
tend mensen vrijwillig en zonder vrij-
willigers kan de speeltuin niet draaiende 
gehouden worden. De speeltuin roept 
mensen dan ook graag op om de han-
den uit de mouwen te steken als vrijwil-
liger. 

Meer informatie: info@speeltuin-de-
kievit.nl of www.speeltuin-dekievit.nl
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Wat is er leuker dan op dezelfde plek
waar je vroeger zelf veel kwam, nu je
kind of zelfs je kleinkind te zien spelen?

“De Kievit” aan de Kerkstraat 10, in het hart van
Nuenen, is al generaties lang een prachtig
speelparadijs voor kinderen. Het is een ideale
ontmoetingsplek voor bevriende ouders, opa´s
en oma´s en dorpsgenoten die, onder het genot
van een kopje koffie of thee, van de spelende
kinderen kunnen genieten. Het is een fijne uit-
valbasis voor een vrije middag. Een dagje uit,
dat te voet of op de fiets goed bereikbaar is. Een

dagje uit, in een speeltuin die volledig operatio-
neel is door de inzet van vrijwilligers.

De Kievit is een zelfstandig functionerende
speeltuin die elk seizoen enkele duizenden
bezoekers trekt. Veilige speeltoestellen welke
voldoen aan het speel- en attractiebesluit, een
ondiep peuter zwembad waarvoor we voor het
zevende jaar op rij het vignet “veilig zwemwater”
van de provincie Noord-Brabant hebben ontvan-
gen, een gezellig terras, het vele groen en in
het bijzonder het goede overzicht vanuit elke
hoek, maken de speeltuin tot een ware attractie
waar het goed toeven is.

De investeringen van de laatste jaren in tijd en
geld hebben de doelgroep van de speeltuin ver-
groot. Het is inmiddels een ideale locatie gewor-
den voor een schoolreisje of om een kinderfeest-
je te geven. Ook een familie- of buurtbarbecue
kan tegen een geringe vergoeding in de Kievit
plaatsvinden. Er zijn tal van voorzieningen aan-
wezig zoals; een baby verzorgingsruimte, een
invalide toilet en zoals eerder genoemd een
overzichtelijk goed toegankelijk terras. Wilt u een
steentje bijdragen aan het voortbestaan van de
speeltuin in de vorm van sponsoring of donaties
of wilt u deelnemen aan het klusteam of het

team dat zorgt voor openstelling van de speel-
tuin? Dan horen wij dat graag van u !!!. 
Met uw hulp wordt de speeltuin ook uw speel-
tuin.

De speeltuin is op zondag 22 april weer feeste-
lijk geopend en zal toegankelijk zijn tot en met
het laatste weekend van september. De ope-
nings tijden zijn: Buiten schoolvakanties op
woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van
13.30 – 17.30. Tijdens school vakanties op
werkdagen van 12.00 – 17.30 en in het weekend

van 13.30 – 17.30. Bij slecht weer kan de
speeltuin gesloten zijn.

Op Koninginnedag is de toegang natuurlijk
vrij. Er is gratis limonade voor de kinderen.
’s Ochtends komen de versierde fietsjes van de
“oranje” optocht aan in de speeltuin. Direct daar-
na is er de prijsuitreiking door jeugd burge-
meester Judi Groote en wordt aansluitend een
ballonnenwedstrijd gehouden. Kortom, reden
genoeg om (weer) een kijkje te nemen in het
prachtig groene speelcentrum midden in ons
dorp. 

Bezoek ook eens onze vernieuwde website:
www.speeltuin-dekievit.nl

Namens het bestuur,
Eric Putman
Voorzitter speeltuin “De Kievit”

de groene oase aan speelgeluk
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Speelseizoen van start 
in Speeltuin De Kievit
Afgelopen zondag vond de feestelijke opening plaats van Speeltuin De Kie-
vit. De huidige jeugdburgemeester, Floor Gehrels, heeft de ketting overge-
dragen aan haar opvolgster Judi Groote. De muzikale omlijsting van deze 
overdracht werd verzorgd door Drumfanfare Jong Leven uit Gerwen. Ook 
kwamen traditiegetrouw de Klippeleaters hun feestelijke muziek ten geho-
re brengen.



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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Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum

19/04/ N-HZ-2012- Eikenlaan 28 Bouw Uitbreiden bestaande 19/04/ 
2012 0019   garage 2012 

19/04/ N-HZ-2012- Olen 28 Bouw Verhogen bestaande 20/04/ 
2012 0036   schuur 2012 

vergunning verleend voor het wijzigen en/of aanleggen van laagspan-
ningsnet aan:

Aanvrager Adres Besluitdatum
 
Edinet BV Gerwenseweg 19 april 2012 

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Internationale	Stationaire	motoren	Show	zijn	vergunning	en	

ontheffing verleend voor het organiseren van de jaarlijkse show 
van historische stationaire motoren op het terrein aan de Schout-
se Vennen 15 op 27 en 28 mei 2012 (verzenddatum 18 april 2012);

•	 aan	het	Heilig	Kruisgilde	zijn	vergunningen	en	ontheffingen	verleend	
voor het organiseren van een kofferbakverkoop op zondag 23 
september 2012 op het gildeterrein aan het Lankveld (verzend-
datum 18 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:
•	 de	naam	en	het	adres	van	de	indiener;
•	 de	dagtekening;
•	 een	omschrijving	van	het	besluit	waartegen	het	is	gericht;
•	 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, 26 april 2012

PUBLICATIE
HANDHAVINGSBELEID OMGEVINGS-
RECHT 2012-2016 VASTGESTELD
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester heb-
ben op 17 april 2012 beleid vastgesteld over de handhaving van het 
omgevingsrecht	in	de	jaren	2012-2016.	In	dit	plan	worden	het	doel	
van handhaving, de ontwikkelingen die relevant zijn voor het beleid, 
de handhavingsinstrumenten en de toezichtvormen geschetst.

Het werkgebied is onderverdeeld in vier aandachtsvelden:
 1. milieu;
 2. bouwen en ruimtelijke ordening;
 3. brandveilig gebruik bouwwerken;
 4. Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetgeving.

Van deze aandachtsvelden is een probleemanalyse gemaakt. Daarna 
zijn op basis van een inschatting van het risico en het naleeftekort pri-
oriteiten gesteld. Om aan de wettelijke eisen te voldoen wordt in de 
planperiode gewerkt aan de implementatie van de beleidscyclus, de 
administratieve organisatie en automatisering. Het beleid ligt met ingang 
van 27 april 2012 zes weken ter inzage bij de balie Wonen en Openbare 
ruimte op het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. U kunt 
het beleid inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Nuenen, 26 april 2012

PUBLICATIE HANDHAVINGSVERSLAG
College stelt handhavingsverslag 2011 vast
De gemeente houdt toezicht op en handhaaft zo nodig op de naleving 
van wet- en regelgeving. Wij hebben op 17 april 2012 het verslag vastge-
steld over de uitvoering van de toezichts- en handhavingstaken in 2011.

In	het	verslag	staat	onder	andere	dat:
•	 in	23%	van	de	handhavingsverzoeken	geen	overtreding	is	geconsta-

teerd.	In	87%	van	de	gevallen	is	conform	vergunning	gebouwd.	Dit	is	
een	lichte	daling	in	vergelijking	met	92%	in	2010.

•	 de	opsporingsambtenaren	(Boa’s)	de	meeste	tijd	hebben	besteed	aan	
parkeren	en	afval.	In	2011	zijn	878	meldingen	over	de	openbare	ruim-
te behandeld. Verreweg de meeste meldingen (607) gaan over afval. 
In	2010	zijn	990	waarschuwingen	gegeven	en	846	boetes	opgelegd.

Het verslag ligt vanaf 27 april 2012 zes weken kosteloos ter inzage bij 
de Balie Wonen en Openbare ruimte, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen.

Nuenen, 26 april 2012,
Het college van burgemeester en wethouder

van de gemeente Nuenen c.a.

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

len leggen in het Donorregister. Ook de gemeente Nuenen zet zich 
actief in voor het verhogen van het aantal donorregistraties en stelt 
donorformulieren beschikbaar bij het loket.  
 
De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) organiseert rondom 
deze keuze een grote online actie die helemaal gaat over ‘Generatie 
1993’.	Wat	was	in	hun	jeugd	belangrijk?	Allerlei	keuzes	die	zij	tussen	
1993 en nu hebben gemaakt passeren de revue op www.jaofnee.
nl/1993 in een animatiefilm die speciaal voor deze jongeren is ontwik-
keld. Hun eigen keuzes kunnen zij vervolgens via social media met hun 
leeftijdsgenoten delen. 

Digitaal registreren
Steeds meer mensen leggen hun keuze om orgaandonor te worden digitaal 
vast in het Donorregister.
Dit kan ook eenvoudig op www.jaofnee.nl met gebruik van uw DigiD. 
Orgaandonatie is een actueel en belangrijk onderwerp. Er is namelijk 
een groot tekort aan organen. Hierdoor overlijden er jaarlijks tientallen 
patiënten die te lang op een donororgaan moeten wachten. Donor-
registratie is daarom van levensbelang. 
Uw	gemeente	zegt	JA	tegen	donorregistratie.	Bent	u	al	Donor?	JaofNee.nl	

VERGADERING COMMISSIE  
STRAATNAAMGEVING
Openbare vergadering van de Commissie Straatnaamgeving op 
woensdag 2 mei om 09.30 uur in het gemeentehuis.
Voor deze vergadering is de volgende agenda opgesteld: 

1. Opening;
2. Verslag van de openbare vergadering van 15 november 2011;
3. Voorstellen straatnaamgeving:
	 •	 Panakkersweg
	 •	 Beekse	Tuin	II
	 •	 Brug	Opwettenseweg
	 •	 Rotonde	Smits	van	Oyenlaan
	 •	 Voetpaden	Gerwen
4.	 Rondvraag.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op dinsdag 8 mei 2012 is er een hoorzitting van de algemene kamer 
van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeentehuis. De 
volgende onderwerpen komen aan de orde:
1.	 om	20.00	uur	het	bezwaar	ingediend	namens	M.	Reijneveld	tegen	

het besluit van 7 maart 2012 waarbij het verzoek om handhavend 
op	te	treden	tegen	de	bouwactiviteiten	aan	de	Van	Ruusbroecstraat	
23 is afgewezen;

2. om 20.30 uur het bezwaar ingediend door A. Grimberg van de 
C1000 tegen het besluit van 3 januari 2012 waarbij aan de C1000 
geen ontheffing is verleend voor zondagopenstelling in het kalen-
derjaar 2012.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

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	 13/04/2012	 N-HZ-2012-0070	 Refelingse	Erven	117	 Oprichten	tuinhuis
  
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	Triotters	Evenementen	voor	het	organiseren	

van de Dolphin Triathlon Nuenen op zondag 1 juli 2012, waarbij 
de finish plaatsvindt in centrum van Nuenen t.h.v. 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 woens-
dag ook van 14.30 uur tot 18.00 uur) bij de balie Wonen en Openbare 
Ruimte	in	het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.

INGETROKKEN AANVRAAG  
OMGEVINGSVERGUNNING

Soort Datum Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  intrekking  Nummer    

Regulier	 19/04/2012	 N-HZ-2012-0054	 Beatrixstraat	11	 Plaatsen	tuinkamer

VERLEENDE VERGUNNINGEN    
EN ONTHEFFINGEN
Er is ingevolge het Besluit Algemene Voorwaarden  en Bepalingen 
Machtiging en Mandaat een:
reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

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 telefoonnr. (040) 263 16 10.

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

GEMEENTEHUIS GESLOTEN
Op	maandag	30	april	is	het	gemeentehuis	gesloten	vanwege	Koninginnedag.

VERKEER
•	 Herinrichting	wegen	Eeneind
Op donderdag 26 april start de gemeente met fase 3 van de werk-
zaamheden herinrichting wegen Eeneind. De Molekeslaan en vervol-
gens de Oude Dijk worden dan opengebroken. Fase 3 duurt 7 weken. 
De kern Eeneind blijft beperkt bereikbaar. De genoemde wegen zijn 
alleen bereikbaar via Collseweg-Eeneind-Parallelweg.
Als u vragen heeft over deze werken, kunt u contact opnemen met de 
balie Wonen en Openbare ruimte via telefoonnummer (040) 263 16 99.

•	 Verkeersmaatregelen	rondom	Koninginnedag	Nuenen
Koninginnenacht 29 april
Niet parkeren: 
29 april vanaf 20.00 uur tot 30 april 12.00 uur
	 •	 Een	deel	van	het	Vincent	van	Goghplein.

Parkeerverbod en wegsleepregeling (ook in parkeervakken):
29 april vanaf 18.00 uur tot 30 april 18.30 uur:
	 •	 Park,	tussen	de	Vincent	van	Goghstraat	en	de	ingang	van	de	kerk.	
	 •	 Park,	vanaf	de	kerk	tot	aan	de	kiosk.

Afgesloten voor alle verkeer
Vanaf 18.00 uur tot 01.00 uur:
	 •	 Park,	tussen	de	Vincent	van	Goghstraat	en	de	kerk
	 •	 Park,	vanaf	de	kerk	tot	aan	de	kiosk.

Koninginnedag 30 april
Parkeerverbod en wegsleepregeling (ook in de parkeervakken):
Vanaf 07.00 uur tot 18.30 uur:
	 •	 Kerkstraat,	vanaf	de	ingang	van	speeltuin	“de	Kievit”	tot	aan	
  de ingang van de kerk en rondom het park. 

Afgesloten voor alle verkeer:
Vanaf 07.00 uur tot 18.30 uur
	 •	 Park,	tussen	de	Vincent	van	Goghstraat	en	de	ingang	van	de	
	 	 speeltuin	“de	Kievit”	aan	de	Kerkstraat
	 •	 Park,	vanaf	de	kerk	tot	aan	de	kiosk
	 •	 Park,	het	weggedeelte	voor	Het	Klooster.

De kinderoptocht trekt vanaf het Vincent van Goghplein door het 
centrum van Nuenen vanaf 10.30 uur tot 11.30 uur. 

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 29 april aangewezen als koop-
zondag	voor	de	bedrijven	uit	gebied	II.	Dit	wil	zeggen	alle	wegen	bui-
ten de bebouwde kom van de gemeente Nuenen c.a. Alle bedrijven uit 
gebied	II	mogen	op	deze	dag	geopend	zijn.

PIEPSCHUIM GRATIS NAAR MILIEUSTRAAT
U kunt voortaan (vanaf 1 mei 2012) ook uw piepschuim of tempex 
(polystyreen - EPS) gratis aanbieden op de milieustraat.
De gemeente Nuenen streeft ernaar zoveel mogelijk soorten afval apart 
in te zamelen, zodat de hoeveelheid afval die verbrand moet worden 
steeds minder wordt. Daarnaast levert het u ook enig financieel voor-
deel op. Doordat piepschuim niet meer in de container terechtkomt, 
is uw container ook minder snel vol. Dit bespaart kosten.
 
Mag alles in de container?
Het piepschuim moet schoon en droog zijn. Denk bijvoorbeeld aan 
verpakkingsmateriaal van een nieuwe televisie of koelkast. Als het 
piepschuim vuil is, moet het in de container voor grof restafval bij de 
Milieustraat. Dit is niet gratis. 
 
Wat maakt piepschuim vuil?
Plakband, stickers, etiketten, etensresten, touw, metaal, olie, etc. Als 
een of meer van deze stoffen aan het piepschuim zitten, moet het in 
de container voor grof restafval.
Tempex uit de bouw
Tempex	afkomstig	uit	de	bouw	behoort	niet	tot	de	gratis	categorie	tempex.

DONOR, JA OF NEE? WELKE KEUZE MAAKT 
‘GENERATIE 1993’
Zo’n 200.000 jongeren die zijn geboren in 1993 ontvingen vorige week 
een brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) op de deurmat. In deze brief krijgen de jongeren de vraag 
voorgelegd of ze orgaandonor willen zijn. En of ze die keuze vast wil-
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Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 27 eN 28 april: 
Nieuw in ons assortiment!

Fit-vers Huzarensalade 
wordt bereid zonder gebruik te maken van mayonaise. 

Voor meer informatie zie de folders in de winkel.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 30 april:

i.v.m. koninginnedag gesloten
DiNSDag 1 mei:

Veldverse prei,  hele kilo ................0.89
WOeNSDag 2 mei:

Wokgroenten, 1/2 kilo ......................0.99
DONDerDag 3 mei:

rauwkost, 1/2 kilo ............................0.99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week VaN 27 april t/m 3 mei:

Blauwe druiven, 1/2 kilo .................1.35
kiwi’s, 8 stuks ...................................1.99
conferance peren, hele kilo ...........0.99
perssinaasappels, 12 stuks ...........1,99

Voor kwaliteit en 
een goede sfeer.

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

4 Hamburgers + 
500 gr. Gekruid gehakt ...5,50
Figaro
100 gram ...................................................1,25 
100 gr. Gebraden Gehakt +
100 gr. Gebraden Spek .............2,50
Mini Kiprollade
“Van puur kipfilet”, 500 gram ............5,00 
Gevulde broodjes
per stuk .....................................................2,25 
Ham gehakt Wellington
per stuk .....................................................1,75 
Aspergesalade
100 gram ...................................................1,25
 Koninginnedag zij wij gesloten!!!

Special

Special

kOOpJe

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.

Appeltaartje

Grof volkoren

Bij aankoop 
van 2 broden, 

2 pistolets GRATIS

Actie geldig van 27 april t/m 3 mei:

€ 6,25

€ 1,80

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

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

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

19
92

2

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

In 2012
bestaan wij 50 jaar!

WEEK 18

WEEK 20

WEEK 21 

Toyota Verso 1.8, 7 peroons MMT, 43.000 km

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

van Heijstlaan 31 - Nuenen (Boschhoeve) Rianne Swinkels 06-41 00 88 22

Kapsalon

Boschhoeve

NIEUW in Nuenen (Boschhoeve)

www.kapsalonboschhoeve.nlUw kapper voor he
t hele gezin!



Pas op de vingers! (dat je die niet erbij opeet)

Chris en Hanneke Vogels 
Keurslager

Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen-Zuid  
Telefoon 040-2834564

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Pomodoro Haasje
“Special”, 100 gram ....................................................................................210

Figaro
“Special”, 100 gram ....................................................................................125

Gebraden Gehakt en 
Gebraden Spek, samen .......................................250

Kalkoenschnitzels
“Koopje”, 4 voor ................................................................................................600

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

Kijk ook voor onze gourmet mogelijkheden op
www.vogels.keurslager.nl

DEZE WEEK:

Spare Ribs
“Met GRATIS saus”, 500 gram .............................................................550

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
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 GORDIJNEN

 RAAMDECORATIES

 BINNENZONWERING

 SHUTTERS

 HORREN
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4e
Verosol® Plissé

binnen-
zonwering

GRATIS*

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

De hele zomer van 2012 zwemmen bij alle Laco buitenbaden

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

ruim 30%
korting

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

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

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

www.laco.eu

Olijf
r e s t a u r a n t

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

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

Koninginnemenu
Op de vooravond aan Koninginnedag, 

op zondag 29 april, serveert Olijf 

een koninklijk 10-gangen amusemenu.

U wordt om 19.00 uur ontvangen in restaurant Olijf 

waar we u avondvullend  willen verwennen en verrassen.

Een culinaire belevenis van 10 kleine gangen.

De kosten van dit menu bedragen

€ 55,50 per persoon.

Uiteraard kunt u ook gebruik maken van onze grote kaart.

Op Koninginnedag zijn wij vanaf 12.00 uur geopend.

Rond de Linde nu 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Pittige pubers….
Lui op de bank hangen, eeuwig ach-
ter de (spel)computer, een grote 
mond, experimenteren, chaos op de 
kamer, discussies en uitstellen. 
Allemaal signalen die er op duiden 
dat je te maken hebt met een puber 
in huis. En die ervoor zorgen dat het 
niet altijd even gezellig is in huis. 
Op 29 mei organiseert Centrum 
Jeugd en Gezin van 19.00 tot 22.00 
uur een gratis bijeenkomst over 
pubers op het Pleincollege Nuenen, 
Sportlaan 8.

Nieuwe inzichten in het puberbrein 
geven een nieuwe kijk op pubers en 
hun gedrag. 
Waarom zijn pubers zo en waar komt 
dit gedrag vandaan? Hoe gaan andere 
ouders, opvoeders en professionals 
daarmee om? Onderwerpen die aan 
bod komen zijn: Wat doe je als je pu-
ber niet wil luisteren? Als hij altijd 
maar weg is of achter de pc zit? Of niet 
naar school wil? Hoe maak je contact 
en hoe maak je samen afspraken? 
Naast de uitleg over het puberbrein is 
er gelegenheid om ervaringen en tips 
uit te wisselen. Ook krijgt u handvat-
ten aangereikt. De avond is voor ou-
ders, leerkrachten, geïnteresseerden 
en iedereen die wel eens te maken 
heeft met een puber. Meldt u tijdig aan 
via Centrum voor Jeugd en Gezin Nu-
enen, tel.040-2831675 of via www.cjg-
nuenen.nl/

Nationale 
Zonnebloemloterij 
2012 van start
Zonnebloemvrijwilligers gaan de 
komende maanden in heel Neder-
land op pad om loten van € 2,- per 
stuk te verkopen. Zij doen dat in het 
kader van de Nationale Zonne-
bloemloterij. De opbrengst gaat 
naar tal van lokale en landelijke 
dagjes uit en aangepaste vakanties 
voor fysiek beperkte mensen, die de 
Zonnebloem voor jong en oud orga-
niseert. Zij zijn misschien wel de 
grootste winnaars. Alhoewel ook de 
hoofdprijs van € 15.000,- niet mis is. 
De trekking vindt plaats op 22 okto-
ber. 

Naast de hoofdprijs zijn nog 5.020 
geldprijzen te winnen. De loterij 
vormt één van de belangrijkste in-
komstenbronnen voor de Zonne-
bloem. 
De vrijwilligersorganisatie hoopt net 
als vorig jaar meer dan 1,3 miljoen lo-
ten te verkopen. Het geld wordt ge-
bruikt voor de extra voorzieningen als 
aangepast vervoer en (verpleegkundi-
ge) begeleiding, die nodig zijn voor 
hulpbehoevende deelnemers van 
Zonnebloemactiviteiten en -vakan-
ties. Slechts 10% van de opbrengst 
gaat op aan kosten voor onder meer 
het uit te keren prijzengeld.

Trekking
Zonnebloemloten à € 2,- zijn te koop 
via vrijwilligers aan de deur of te be-
stellen op www.zonnebloem.nl. De 
trekking vindt plaats op 22 oktober 
2012. De uitslag wordt bekend ge-
maakt op de website of via het tele-
foonnummer (0900) 0633 (€ 0,35 per 
gesprek).

Station Charlotte: 
Simpel Toon
 
Toon van der Aa is een zeer ervaren 
zanger, gitarist en levensgenieter. 
Vanaf zijn 6e is hij al met muziek 
bezig. Voor hem staat muziek gelijk 
aan genieten. 

Zijn eerste bandje was Dirty 68, het 
jaartal zegt het al. Daarna speelde hij 
in Green Apple, Deuce bag, Blackout, 
Beatles show Cashin en 2 Simple (sa-
men met Nick). De afgelopen jaren 
maakte hij deel uit van knallende 
feestbands als De Blitz en Milestoon & 
Friends. Hij werkte ook nog een hele 
periode voor platenlabel MMP. Maar 
enige tijd geleden besloot Toon dat 
het anders moest. Terug naar de muzi-
kale basis, geen gillende gitaren, bon-
kende drums en vliegende zangers 
meer: Simpel Toon. Als Simpel Toon 
zet hij een goede intieme sfeer neer 
met evergreens van de jaren 50 tot nu 
toe. 
Meestal als solist, soms bijgestaan 
door percussionist Erroll van Gur-
chom. Een veelzijdige zanger die van 
alle markten thuis is. 
Zaterdag 28 april. Vanaf ongeveer 
21.00 uur bij Station Charlotte aan de 
Sportlaan 12 in Nuenen. Toegang gra-
tis. Zie ook: www.stationcharlotte.nl

Brabant wil minder verkeersslachtoffers

Maak van de nul een punt
In Noord-Brabant zijn vorig jaar 118 doden gevallen. Dat is één persoon 
meer dan in 2010. Landelijk steeg het aantal met 3,3% naar 661. Dat blijkt 
uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau van Statistiek die op 19 april 
bekend werden gemaakt. 
De inspanningen van de provincie en 
andere Brabantse partners op het ge-
bied van verkeersveiligheid blijven 
dus hard nodig. Gedeputeerde Ruud 
van Heugten: "Onze provincie heeft 
vergeleken met andere provincies veel 
kilometers weg met veel verschillende 
soorten langzaam- en snelverkeer. Elk 
verkeersslachtoffer is er één teveel. 
We streven in Brabant naar nul ver-
keersslachtoffers. Er is meer nodig 
dan drempels, borden en controles al-
leen, als we daadwerkelijk die nul wil-
len halen. We moeten met zijn allen in 
actie komen. Of je nu weggebruiker, 
ouder, scholier, leraar, ondernemer, 
ambtenaar of bestuurder bent. Alle-
maal hebben we een stukje verkeers-
veiligheid in de hand.”

Brabant voert sinds december 2011 
een nieuwe aanpak verkeersveilig-
heidsbeleid. Onder het motto 'Maak 
van de nul een punt' streven gemeen-
ten, politie, Veilig Verkeer Nederland, 
RWS en provincie samen naar nul ver-
keersslachtoffers. Ze werken samen, 
ieder vanuit eigen verantwoordelijk-
heid. De focus ligt op de risisogroepen 
fietsers, jonge bestuurders en oude-
ren, want zij vormen 75% van de ver-
keersslachtoffers. Ook komt er speci-

ale aandacht voor snelheid en 
ongevallen met één voertuig. Er zijn 
zeven bestuurlijke ambassadeurs Ver-
keersveiligheid actief, die het gezicht 
zijn van verkeersveiligheid in hun ei-
gen regio en op pad gaan om het net-
werk actief te verbreden met partners 
uit het onderwijs, bedrijfsleven en 
overheid. 
Verder start er onder het motto ‘Maak 
van de nul een punt!’ in 2013 een pu-
bliekscampagne: 2013 is het Jaar van 
de Fietser. Dan richten Brabantbreed 
alle partners zich op deze kwetsbare 
doelgroep in projecten en communi-
catie.

De provincie blijft natuurlijk ook wer-
ken aan een veilige verkeersinfrastruc-
tuur. Ook blijft er in Brabant aandacht 
voor veilige voertuigen (bijvoorbeeld 
de verplichte dodehoekspiegel op 
vrachtwagens), voorlichting van ver-
keersdeelnemers (de BOB campagne), 
educatie van kwetsbare leeftijdsgroe-
pen, met name fietsers, jonge bestuur-
ders en ouderen, verkeerseducatie op 
scholen via de programma's Brabants 
VerkeersveiligheidsLabel (basison-
derwijs) en TotallyTraffic (voortgezet 
onderwijs) en worden bestaande en 
nieuwe verkeersregels gehandhaafd.

EHBO-Vereniging Nuenen 
zoekt enthousiastelingen 
De vereniging zoekt mensen die een EHBO-diploma hebben of willen beha-
len. Zij zijn nu afhankelijk van een kleine groep enthousiastelingen en kun-
nen de vraag om hulp bij Nuenense evenementen nauwelijks aan. 
Hun visie is het uitdragen van compe-
tente, verantwoorde EHBO en een 
verbreding / optimalisering van de 
hulpverlening binnen onze gemeente.
Hun missie zegt dat EHBO-vereniging 
Nuenen EHBO-lessen en oefeningen 
wil geven op een hoogwaardige, lan-
delijk erkende manier. Daarnaast wil 
EHBO Nuenen de lessen dichter bij de 
praktijk brengen door dit te combine-

Bestuurswisseling bij 
Doctors for Mozambique
Vanaf de oprichting in 2008 bestond het bestuur uit voorzitter Pauline van 
Empel, secretaris Dick Schoneveld en penningmeester Leo van de Sande. 
Daarnaast is natuurlijk Gitta van der Meeren heel actief, vooral in Beira met 
de werving en begeleiding van studenten. Tenslotte zijn er een aantal heel 
goede en trouwe medewerkers die helpen met fondsenwerving (Joop van de 
Looveren en Peter Schümaker) en communicatie (Els van de Looveren en 
Boudewijn van Noppen). De activiteiten van DfM nemen inmiddels echter 
dusdanige vormen aan dat het bestuur heeft besloten om de portefeuilles 
Fondsenwerving/activiteiten en Communicatie meer gestructureerd te 
gaan beleggen. 
 
Daarnaast streeft het bestuur naar 
verjonging om zodoende de continui-
teit  zoveel mogelijk te kunnen waar-
borgen. Men is erg blij dat Perry van 
Bekhoven bereid is gevonden om Pen-
ningmeester te worden. De post van 
Communicatie is nog vacant. Men is 
bij voorkeur op zoek naar een vrouw 
jonger dan 50 jaar. 

Succesvol s  ponsordiner in Pezzaz
Jongstleden dinsdag  24 april 2012 is, 
in navolging van het grote succes van 
18 september 2011, weer een prachtig 
sponsordiner georganiseerd. Met zes-
tig gasten was het maximale aantal 
deelnemers weer bereikt.
 
Andreas en Sandra stelden weer ge-
heel belangeloos hun prachtige res-
taurant Pezzaz ter beschikking. De 
hobbykoks Gitta van der Meeren en 
Joop van de Looveren stelden met An-
dreas het menu samen. Vijf bekwame 
hulpkoks van BCE hielpen om geza-
menlijk een uitstekend 4-gangendiner 
te verzorgen en de bestuursleden ga-

KBO- 
muziekmiddag 
Na het grote succes van vorig jaar 
wordt ook dit jaar weer een KBO-
muziekmiddag gehouden en wel op 
donderdag 10 mei a.s. vanaf 13.30 
uur in Het Klooster.

De organisatie van deze muziekmid-
dag, onder het motto “Senioren, daar 
zit muziek in”, berust bij de drie KBO-
muziekverenigingen, nl. het Senioren-
koor De Vrolijke Samenzang, de 
Mondharmonicaclub De Luchthap-
pers en het Seniorenorkest Nuenen. 
Zij zullen een deel  van de middag met 
een optreden verzorgen, maar daar-
naast is er volop tijd vrijgemaakt voor 
individuele senioren die op muzikaal 
gebied iets kunnen en willen brengen.

Toegangskaarten  à € 3 zijn nog ver-
krijgbaar in de losse verkoop en wel el-
ke dag van 09.00 – 16.30 uur in het 
Trefpunt(keuken) van de KBO in Het 
Klooster en op 10 mei aan de ingang 
van de zaal. Alle senioren van Nuenen 
e.o. zijn van harte welkom.

ven blijk van hun talenten in de bedie-
ning. Deelnemers aan het diner be-
taalden 100 euro per couvert om aldus 
extra middelen te vergaren voor de 
Stichting. Voorzitter Pauline van Em-
pel had de eer om tijdens de avond het 
geschatte batige saldo van dit spon-

sordiner van 3300 euro bekend te ma-
ken. Een waar succes. Elke euro van 
dit bedrag wordt geheel en zonder 
overheadkosten besteed aan de artsen 
in opleiding in Beira, Mozambique. 
Hierdoor is het mogelijk, om van dit 
geld, weer twee studenten een heel 
jaar lang te laten studeren aan de Uni-
versiteit aldaar.
 
Doctors for Mozambique is veel dank 
verschuldigd aan alle weldoeners van 
de Stichting, alsmede aan Sandra en 
Andreas van Restaurant Pezzaz. 
Het volgende diner staat alweer ge-
pland voor september a.s. Als u inte-
resse hebt om te worden uitgenodigd, 
laat het even weten. Meer info via 
www.doctorsformozambique.org

Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk. 0492-523271
Open van 9.30-18.00 uur. 

Daar komt u voor naar Stiphout!

 

Meer kans 
tot slagen!

Door de zeer 
variabele collecties 
en mooie merken 

zoals:
Frank Walder 

Monari
Marcona

Pause Café 
Apanage

Olsen
Betty Barclay 

enz.

ren met het verlenen van EHBO hulp 
bij diverse evenementen.

Wat doen zij:
Cursus Eerste Hulp volgens de richtlij-
nen van het Oranje kruis. Geeft recht 
op het landelijk diploma. Start sep-
tember 2012;
Cursus Reanimatie en AED volgens de 
normen van de Nederlandse Reani-
matie Raad. Start bij voldoende aan-
meldingen, ook op uw locatie;
Cursus EHBO aan kinderen. Geeft 
recht op de aantekening of het certifi-
caat EHBO aan kinderen. Start bij vol-
doende aanmeldingen;
Cursus Jeugd EHBO A (groep 7 en 8);
Cursus Jeugd EHBO B (13 t/m 15 
jaar);
Thema-avonden;
- Herhalingsavonden voor gediplo-

meerden.
- Hulp bij evenementen.

Voor nadere inlichtingen en inschrij-
vingen: EHBO-vereniging Nuenen, te-
lefoon: 06-27349940, E-mail: ehbo.   
nuenen@onsnet.nu (via de mail kunt 
u zich ook inschrijven) Website: www.
ehbonuenen.nl (hier kunt u zich ook 
inschrijven).

Nieuw boek van de 
heemkundekring
Dit jaar is het 125 jaar geleden dat Het Klooster in Nuenen werd gebouwd 
en, na de inzegening door pastoor Andreas Pauwels op 15 juni 1887, door 
de zusters van JMJ werd betrokken. Vorig jaar, tijdens de Open Monumen-
tendagen 2011, liet de heemkundekring De Drijehornick bij een tentoon-
stelling in woord en beeld al zien wat zich in die lange periode in en rond 
Het Klooster heeft afgespeeld.  Aanvankelijk (1887) in eigendom van de 
kerk, daarna (1924) van JMJ en later (1970) van de gemeente, neemt Het 
Klooster tot op de dag van vandaag een heel belangrijke plaats in de Nue-
nense gemeenschap in. De heemkundekring heeft daarom het plan opgevat 
om dit jaar een boek uit te geven over de inmiddels lange en zeker interes-
sante geschiedenis van Het Klooster en zijn bewoners.
In het eerste deel van het boek komen 
alle aspecten van de geschiedenis uit 
de tijd dat de nonnen daar de scepter 
zwaaiden, uitgebreid aan de orde, zo-
als de stichting van Orde van JMJ van 
waaruit vele van dergelijke kloosters 
in Nederland werden gesticht, de soci-
ale situatie in Nuenen eind 19de eeuw, 
de stichting van het Nuenense kloos-
ter en de hoofdrolspelers bij de stich-
ting. Vooral komen de zusters aan bod 
met hun veelomvattende werk: lager 
onderwijs voor meisjes, kleuterschool, 
VGLO-school, zieken- en bejaarden-
zorg, Wit-gelekruiswerk en missie-
werk en, niet te vergeten, met een in-
kijk in het dagelijkse leven van de 
zusters. 

Het tweede deel zal gaan over het pro-
fane leven van Het Klooster als onder-
komen voor de bibliotheek en vereni-
gingen en later als Cultureel Centrum. 
Deze periode kenmerkt zich door de 
vele “ups en downs” onder regie van 
de gemeente Nuenen van 1970 tot nu. 
Het wordt een boek dat de leemte op-
vult over de geschiedenis van Nuenen 
in het algemeen en van het belangrijk-
ste gebouw in Nuenen in het bijzon-
der. 

Het boek wordt eind november gepre-
senteerd en zal verkrijgbaar zijn in de 
boekhandel.

    Hoofdpijn en migraine    
kunnen met osteopathie 
behandeld worden 
De lente is begonnen, de zon schijnt, kinderen beginnen weer buiten te spe-
len en u begint zich nog lekkerder in uw vel te voelen. “Dit geldt helaas niet 
voor iedereen”, aldus Mark Meulenbroeks, osteopaat. “De felle zon kan voor 
mensen met migraine een beperking zijn. Constant hoofdpijn is voor deze 
volwassenen of kinderen niet alleen vermoeiend het is over het algemeen 
heel irritant.” 
Er kunnen 3 soorten hoofdpijn onder-
scheiden worden bij zowel ouders als 
kinderen: Spanningshoofdpijn, Mi-
graine, Cluster hoofdpijn. 

Spanningshoofdpijn is een drukken-
de, soms klemmende pijn aan beide 
zijde van het hoofd wat een bandge-
voel rond de schedel kan veroorzaken. 
Migraine geeft een veel duidelijkere 
hoofdpijn, vaak boven de ogen en/of 
rond het achterhoofd. Fel licht en har-
de geluiden kunnen de klachten aan-
wakkeren. 
Clusterhoofdpijn wordt gekenmerkt 
door aanvallen van hevige bonzende 
of stekende eenzijdige hoofdpijn. De-
ze aanvallen kunnen 1 of meerdere 
malen per week voorkomen. 
De oorzaak van spanningshoofdpijn, 
migraine en clusterhoofdpijn zijn vaak 
moeilijk aan te geven. Huisartsen kun-
nen u hier advies in geven en mogelijk 
via medicatie de problemen oplossen. 

Wanneer de klachten niet volledig op-
lossen is een osteopaat aan te raden. 
Een osteopaat kent het lichaam name-
lijk van A tot Z. Zij zien het lichaam 
als één geheel en zijn op zoek naar be-
wegingsverliezen in het lichaam die de 
oorzaak en/of een rol kunnen spelen 
bij het krijgen van migraine of hoofd-
pijn. 
Hierbij wordt niet alleen gekeken naar 
de (nek)spieren en wervelkolom. Maar 
ook naar organen, bloedsomloop en 
de dynamiek van de schedel. Dit alles 
om de migraine of hoofdpijn te ver-
minderen. 
 
Voor meer informatie verwijs ik u 
graag door naar website www.osteo-
pathiemeulenbroeks.nl of vraag ik u 
contact op te nemen met telefoon-
nummer: 06 – 58 96 12 31. 
 

       



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.

HoE gAAt DAt?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

Tot uiterlijk dinsdagmorgen 12.00 uur 
kunt u de advertentie aanleveren bij: 

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

Lindeblaadjes worden uitsluitend tegen contante 
betaling geplaatst. Geen foto, geen logo. 
De kosten zijn € 10,- 
(max. 20 woorden). Per woord meer € 0,25. 
Voor advertenties onder nummer wordt € 2,00 extra 
berekend. Bewijsnummer is € 2,00 extra.

Lindeblaadjes kunnen niet per fax of e-mail aangeleverd worden. Er volgt dan geen tegenbericht.

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.

www.ronddelinde.nl

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

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

90% Minder kans op 
een geslaagde inbraak!

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

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

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

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

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

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. + Sneeuwkettin-
gen. Prijs € 350,- 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

Wie houdt er van tuinieren 
en heeft nog wat tijd over om 
mij te helpen, tegen vergoe-
ding, in mijn grote tuin. Tel. 
06-10767920.

Huurhuis Nuenen. Max 5-6 
pers. Min. 3 mnd. Volledig 
gemeubileerd, gestoffeerd, 
servies, bestek, linnen, ap-
paratuur. 06-81367380.

Aangeboden: Huishoude-
lijke hulp. Tel: 06-86064244.

Sneltekenaar op uw 
feest? Min. 1 uur, max. 
3 uur. Bel voor voorbeel-
den en meer info naar: 06-
10258890.

tE HuuR opSLAg-
RuIMtES Op afgeslo-
ten terrein. Opslagruimtes 
vanaf 65 m2 en Garage-
box. Breed 3,80 m. Aan-
vaarding in overleg. Info 
06-13320300

Praktijk Alternatieve Geneeswijzen

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

We hebben goede resultaten met: 

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

we de allergie voor u weer dragelijk maken.

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

Therapie wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars.

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

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

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

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

 

Osteopathie 
Mark Meulenbroeks

Fysiotherapie Nuenen
Vincent van Goghstraat 259

5691 DT Nuenen

Tel: 06 - 58 96 12 31
osteopathiemeulenbroeks@gmail.com

www.osteopathiemeulenbroeks.nl

                     












      
          

       
        


 
 











De Kralenzolder
De laatste weken!
50% Kassakorting

op alles
WWW.DeKRALeNZOLDeR.NL

MODESHOW
 DAMESKLEDING 55+

Op woensdag 2 mei organiseert 
Modehuis Rovers 

in zorgcentrum De Akkers 
een dameskleding verkoop.

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

U bent van harte welkom van 
14.30 tot 16.30 uur.

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien!

Kuippl
anten

Perkp
lanten

Stekpe
rkplan

ten

Geraniu
ms

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

Website; www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

Een groot assortiment van

      Nieuw:
Easypot hangpot 27 cm.
met waterreservoir 
van 1,5 liter

Nu	 •	Tomatenplanten	(geënt)
	 •	Komkommerplanten	(geënt)
	 •	Diverse	groenteplanten

Alles van 
eigen kwekerij

Zondag
29 april
en 
koninginnnedag
gEopEND!
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CoLofoN
Rond de Linde verschijnt als wekelijks 
mededelingen- en advertentieblad, op 
donderdag, in een oplage van 13.000 
exemplaren in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten, Lieshout en Mariahout

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

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

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

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

© 2012 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geautoma-
tiseerd gegevensbestand en/of openbaar 
gemaakt in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fo-
tokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgevers.”

kerkberichten Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...

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

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

KLUIJTMANS NATUUrSTeeN
NATUUrSTeeN - grAfwerKSPeCIALIST

Voor alle natuursteen, altijd maatwerk.

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

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

BEZoRGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl

Ook  voor uw folders

UITGAANSAGENDA WEEK 17  
Opgave via redactie@ronddelinde.nl 
onder vermelding "uitgaansagenda"

Uit d’n hoek…

Met menselijke 
  betrokkenheid

Den Haak 3, Nuenen

Tel. 040-7808000

www.uitvaartzorgnuenen.nl

H.Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 28 april, 18.30 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, voorganger pas-
tor J. Vossenaar.
Zondag 29 april, 09.30 uur: Eucharis-
tieviering, parochiekoor, voorganger 
pastor J. Vossenaar.
Zondag 29 april, 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, kinderneven- 
dienst, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 28 april 18.30 uur: Pastor 
Henk Gerrits (vanw. verjaardag); 
overleden ouders v. Liempd-Scheep-
ers; Wim van der Wielen.
Zondag 29 april 09.30 uur: Pastor 
Henk Gerrits (vanwege verjaardag); 
Drieka en Cato Verhoeven-Verberne; 
Carel van den Brekel; Huub van den 
Nieuwenhof; voor een bijzondere in-
tentie C.
Zondag 29 april 11.00 uur: Pastor 
Henk Gerrits, (vanw. verjaardag);  
Mariet de Greef-Arts; Gre van der 
Loo-Hoofd; Ger van Geffen-Schel-
lens; Hendrikus en Petronella Klomp-
Relou en Peter; Truus en Herman 
Campman-Heuijerjans; Karel en An-
nie Pijs-van Nuenen; Fransje Ahuis-
Philippa; Annie Kouwenberg - Clijsen;

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Eline 
van Brakel uit Den Bosch, Daan Ver-
speek uit Helmond en Lucas en Bas de 
Smit uit Vleuten. Wij wensen de fami-
lies van harte proficiat en veel geluk.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 29  april, 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, voorganger pas-
tor S. Kuijpers.

Misintenties 
Frans en Gerrie van der Maat-van den 
Akker; Overleden ouders Donkers-
Geven en overleden familieleden.
 
H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 29 april, 09.30 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, voorganger pas-
tor S. Kuijpers.

Misintenties
Wim en Riek Hoeks; Vader en moeder 
Lie; Henk en Maria Sloots-Hurkx; Jos 
van Esch en Mien van Esch-v.d. Put-
ten; An Versantvoort.

Mededeling
De 1ste communicanten van Neder-
wetten hebben ter voorbereiding op 
hun 1ste communie gewerkt aan een 
project voor een goed doel. Zij hebben 
ervoor gekozen dat de opbrengst van 
het project ten goede zou komen aan 
Zr. Bonny, de zus van Pastoor Freek 
Groot. Op de dag van hun 1ste com-
munie, 15 april jl. hebben zij in de kerk 
óók nog een extra collecte gehouden 
die € 144,19 heeft opgebracht. Zij be-
danken van harte alle gulle gevers.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl
 
Latijnse Heilige Mis
Donderdag 26 april: 17.30 uur Lof, 
18.30 uur Heilige Mis

Vrijdag 27 april: 7.15 uur Heilige Mis 
Zaterdag 28 april: 8.30 uur Heilige Mis
Zondag 29 april: 3e zondag na Pasen, 
10.30 uur Hoogmis
Maandag 30 april: 18.30 uur Heilige 
Mis
Dinsdag 1 mei: H. Jozef de Arbeider, 
17.30 Meibezinning, 18.30 uur Heilige 
Mis
Woensdag 2 mei: 7.15 uur Heilige Mis

De Regenboog Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Op de derde zondag na Pasen gaat 
voor in de dienst ds. Karin Seijdell uit 
Eindhoven. Zij is werkzaam bij Lunet-
zorg, locatie Eckartdal.
In De Zaak is er een jongerenviering 
en voor de basisschoolkinderen is er 
kindernevendienst. De collecte is voor 
Zending en Werelddiaconaat. 

Het Open Huis is van 10.00-12.00 uur 
op donderdagochtend.

Gehucht

De Rips, De Mortel, Den Dungen. Prachtige namen die een gebied aanduiden, 
uit de tijd dat er nog geen postcodes bestonden. Op www.plaatsen.nl staat 
een zogenaamde ‘rode lijst’ met meer van dat soort namen van (kerk)dorpen, 
gehuchten en buurtschappen die officieel niet bestaan, verdwenen zijn of 
bedreigd worden.
 Nuenen bestond vroeger vooral uit buurtschappen, plukjes huizen 
als ’t Huukske, Boord, Opwetten, Refeling en Vaarle. In Gerwen ligt tegen het 
kanaal Stad van Gerwen. Nu bestaat Nuenen c.a. uit Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten. Zijn Gerwen en Nederwetten dorpen of gehuchten? Moet Een-
eind apart worden genoemd? Eeneind heeft wel een eigen wit/zwart naam-
bord.
 In deze tijd van groot, groter grootst, vraag ik aandacht voor het 
kleine. Het begint met plaatsnaamborden. Zonder naam besta je niet. Dus ik 
zou zeggen: dorpers, buurtschappers en gehuchters, ga jullie naamborden 
planten.
 In Helmond zien ze het al zitten: een grote Peelgemeente met Hel-
mond als centrum. Dan kan Eindhoven natuurlijk niet achterblijven: Kempen-
gemeente met Eindhoven als centrum. Hoort Nuenen bij de Kempen of bij 
Peel? Eigenlijk een bietje d’r tussenin. Wij horen nergens bij. Houwe zo.

Edwin Coolen

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 
27 April 09.30 uur Lintjesregen Gemeente Nuenen Het Klooster   
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  
27 April 20.30 uur Feest in De Drietip ivm 40-jarig bestaan LACO De Drietip www.laco.eu  
28-4/6-5  Restaurantweek voor Kids Diningcity, Clinic Clowns Clemenshof Gerwen www.clemenshof.nl  
28 April  Opening zwemseizoen Laco strandbad  Laco Strandbad Laco Nuenen www.laco.eu  
29 April 19.00 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 
30 April 08.45-12.00 uur Kinderactiviteiten Het Oranje Comité Gerwen Heuvelplein in Gerwen   

Maand mei 09.00 zondag Wandelen maand mei WSV Nuenen Sportpark Wettenseind, Wettenseind EMK www.dse.nl/~wsvnuenen  
  19.00 woensdag 
4-6 mei  Regiomeeting Kever Club nederland  Laco Strandbad Nuenen www.laco.eu ; www.keverclub.nl 
7 May 13.30-15.00 uur Bomenwandeling WLG Parochiezaal Clemenskerk Gerwen   
8-11 mei  Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek  Laarbeek   
9 May 19.30 en 21.00 uur Presentatie nieuwe theaterbrochure Het Klooster Het Klooster www.hetklooster.org

Verstuurd vanaf mijn Ipad

9.02
Door Elwien Bibbe

Dan vertrekt de eerste trein naar de hoofdstad voor de houders van een 
kortingkaart. Nou ja, een van de 6 verschillende kaarten! Inmiddels. Want 
ook bij de NS is customizing niet slechts een toverwoord maar realiteit! 
Omdat ik mijn kaart steeds verleng, blijft alles voor mij gewoon hetzelfde. 
Nou ja, hetzelfde!
Laatst vergat ik uit te checken. Teveel 
afgeleid door een gezellig pratende 
medereiziger. Die reisde met zijn vrije 
reis! Dus huppelde ik vrolijk kwakend 
mee langs de in en uitcheck-paaltjes 
hem intussen de weg wijzend naar de 
Boschdijk. Hij kwam uit Castricum en 
ging auditie doen voor een bijrol in 
een film. Ja, in Eindhoven!

Ik was al lang en breed weer thuis, 
toen ik begon te twijfelen. Had ik nou 
wel of niet mijn kaartje bij de kaartle-
zer gehouden? Dus ff mijn reishistorie 
bekijken. Dat kan, want dat doe ik wel 
eens vaker bij zo'n paal. Het Parkthea-
ter doet ook zoiets. Daar houden ze 
mijn theaterhistorie bij! En de Hema 
mijn fotobestelhistorie. En de erven 
van Steve Jobs volgen al mijn voet-
stappen via mijn iPad! 

Maar thuis mijn NSreishistorie bekij-
ken. No way! Ik kwam er thuis via de 
pc gewoon niet in, ondanks de inlog-
codes. Ik moest een nieuwe procedure 
doorlopen en als ultieme controle met 
mijn kaartje terug naar het Eindho-
vens station om, ja waarom, om deze 
‘nieuwe dienst’ te activeren. Dus toen 
maar gebeld. Gelukkig kan dat nog! Ja, 
ik was dus echt vergeten om uit te 
checken! Maar ik kreeg het teveel in-
gehouden bedrag weer teruggestort. 
Niet op mijn kaart, maar op mijn giro!

Tegenwoordig kun je vanaf je 62e bij 
de kortingskaart voor 7 keer 2 €, 7 
vrije reizen kopen. Vertelde de gezel-
lige medereiziger mij. Dit was vroeger 

vanaf je 65e en die reizen kostten toen 
niks extra. Mijn ouders hadden vroe-
ger ieder 2 kortingskaarten en dus 14 
vrije reizen! Waarvan vele eindigden 
in Nuenen.

Ik kijk om me heen. Boven of onder de 
62? Ouder of jonger dan ik? Ik reis 
vandaag met een dagkaart uit een su-
permarkt. Voor vertrek heb ik de nieu-
we dienst eerst geactiveerd!

IVN programma 
Koninginnedag 
Vanaf 13.00-16.00 uur staat de 
poort van de Kloostertuin open. 
Iedereen kan dan kennismaken met 
deze kleine, groene oase in het cen-
trum van Nuenen. 
Dit jaar is het thema ‘Insecten en vlin-
ders’. Vrijwilligers geven informatie 
over hoe je zelf en ook met de kinde-
ren insectenhotels kunt maken om 
daarmee het leven in je tuin te vergro-
ten. Ook het rupsenkastje is te zien. 
Wandelboekjes, natuurgidsen en na-
tuur educatieve materialen voor kin-
deren en volwassenen zijn te verkrij-
gen. De ingang van de tuin is achter de 
fietsenrekken, rechts van Het Kloos-
ter. Het infokraampje staat bij de in-
gang naar de Kloostertuin. Bij slecht 
weer vindt de activiteit binnen plaats, 
in de IVN ruimte in Het Klooster.



Thuis in Nuenen
Rabobank Dommelstreek: Natuurlijk!

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

Rabobank investeert in nieuw paviljoen speeltuin De Kievit
‘Samenwerking geeft goed gevoel’
In het kader van het Jaar van de Coöperatie doet Rabobank Dommelstreek graag iets extra’s 
voor haar werkgebied. De bank stelt € 300.000 beschikbaar voor drie lokale projecten. 
De ledenraadleden zijn zelf op zoek gegaan naar een geschikt project dat ondersteuning 
verdient van de bank. In iedere kern wordt er één project opgepakt. Kieskring Nuenen koos 
voor een nieuw paviljoen in speeltuin De Kievit.

Voor Nuenen zijn circa vijftien projecten onder-
zocht. ‘Speeltuin De Kievit sprong eruit qua 
draagvlak, doelgroep, haalbaarheid en historische 
waarde’, zegt ledenraadlid Peter Pors die namens 
kieskring Nuenen in de stuurgroep zit. ‘Daardoor 
sluit het goed aan bij de coöperatieve gedachte 
van Rabobank. We hebben gezocht naar een 
project waarbij samenwerking een grote rol speelt 
en dat gedragen wordt door de hele gemeenschap. 
Een project waar veel mensen zich mee verbonden 
voelen. De Kievit ligt midden in het centrum van 
Nuenen en telt jaarlijks zo’n 20.000 bezoekers, 
van jong tot oud. Veel Nuenenaren zijn ermee 
opgegroeid en gaan er nu met hun kinderen en 
kleinkinderen naartoe.’ 

Plannen
Het paviljoen van de Kievit is erg verouderd en 
wordt volledig vernieuwd. Pors: ‘Dit gaat het bestuur 
van de Kievit zelfstandig realiseren. Rabobank 
Dommelstreek draagt een substantieel bedrag 
bij zodat het nieuwe paviljoen aan de wensen van 
de moderne tijd kan voldoen. Daarnaast kan het 
bestuur gebruikmaken van ons grote netwerk, 
zowel van de bank als dat van de ledenraad. 
De ledenraadleden hebben allemaal een bepaalde 
positie waardoor ze veel mensen kennen op verschil-
lende (vak)gebieden. Zo kunnen we veel partijen 
bij elkaar brengen om dit project te realiseren.’

Ledeninvloed
Samenwerking, daar draait het om. ‘Daarom wil ik 
er ook hard aan werken, samen met de andere leden 
van de stuurgroep: Joop Verweij en Mark van Keulen. 
Wij begeleiden het project tot aan de opening in 
het voorjaar van 2013. Samen met twee bestuurs-

leden van de Kievit hebben we regelmatig overleg 
over de voortgang. Ik heb zelden zo’n betrokken 
club van vrijwilligers ontmoet. Het bestuur pakt 
het ontzettend enthousiast op. De Nuenense 
gemeenschap gaat straks nog meer plezier 
beleven aan de speeltuin. De verbetering van 
de faciliteiten draagt bij aan de vreugde van de 
bezoekers én de vrijwilligers. Daar doen we het 
voor’, aldus Pors. Hij vervolgt: ‘Met dit initiatief 
toont Rabobank Dommelstreek dat leden ook 
echt invloed hebben. Wij mochten zelf kiezen 
welk project we wilden ondersteunen. Waar vind 
je dat, in welk bedrijf? Daarom doe ik dit met veel 
plezier. Het geeft me gewoon een goed gevoel; 
samenwerking, de coöperatie.’

Voor en door Nuenenaren
Directeur Particulieren Alex Meijvis was zondag 
22 april aanwezig bij de opening van het nieuwe 
speelseizoen. Meijvis: ‘Dit project staat dichtbij de 
ideologie van Rabobank. Waar Rabobank van 
oorsprong voor en door leden is, is de Kievit voor 
en door Nuenenaren. Het project draait in eerste 
instantie om de kinderen. Maar het zijn niet alleen 
kinderen die gezond en lekker buiten bezig 
kunnen zijn. Grote groepen mensen ontmoeten 
elkaar om samen plezier te kunnen maken. Het 
paviljoen levert een grote bijdrage aan deze 
verbinding omdat het een centraal punt is in de 
speeltuin. Van daaruit worden de consumpties 
uitgegeven en de pleisters uitgedeeld. Het is de 
verzamelplaats van de vrijwilligers. De energie van 
al die betrokken vrijwilligers spreekt me erg aan. 
Daar krijg je zelf ook energie van en het laat zien 
hoe goed het project past bij onze kernwaarden: 
dichtbij en betrokken.’

Verdien geld met uw ondernemersplan. 
Hoe? Doe mee aan The Next Entrepeneur.
Ga naar www.thenextentrepreneur.nl 
voor meer informatie en meld u direct aan!

Bent u een ambitieuze 
startende ondernemer? 
Dan maakt u kans 
op € 15.000!

Versterkt u onze 
ledenraad?
In kieskring Nuenen zijn er twee vacatures 
voor de ledenraad. Eén in de categorie MKB 
en één in de categorie Particulieren. Voor 
beide vacatures zijn wij op zoek naar een 
kandidaat onder de 35 jaar. Heeft u affi  niteit 
met Rabobank, weet u wat er speelt in uw 
omgeving en bent u maat schappelijk 
betrokken? Dan bent u de geschikte kandidaat. 

Interesse? Bekijk het volledige profi el op 
www.rabobank.nl/dommelstreek.

Rabobank steunt Rabobank Voice of 
Nuenen met geld en vrijwilligers 

Rabobank Voice of Nuenen is een nieuw evenement gericht op de jeugd van Nuenen. Het is 
een initiatief vanuit Rotary Nuenen waarbij de Rotary een mooie bijdrage hoopt op te halen voor 
drie goede doelen.

Rabobank Dommelstreek steunt haar jongeren graag bij dit 
nieuwe initiatief. Hierbij kijken wij verder dan alleen het 
toekennen van een geldbedrag. Zo zijn er bij iedere voorronde 
en de fi nale twee medewerkers van de bank aanwezig als 
vrijwilliger.

Komt u kijken bij de (halve) fi nale op 10 en 27 mei? 
Kijk voor de tijden en locaties op www.thevoiceofnuenen.nl. 

Bijdrage coöperatiefonds € 100.000 voor De Kievit

p  V.l.n.r. Peter Pors, Joop Verweij en Mark van Keulen
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Bezwaarschrift snelheid A270 
naar 100/130km/uur
De bewonersvereniging Heikampen heeft op 18 april bezwaar aangetekend 
tegen het besluit van gedeputeerde staten van Noord Brabant om de maxi-
male snelheid op de A270 , de Helmondweg, te verlagen naar 100 km/u met 
tevens de mogelijkheid om op bepaalde tijden de snelheid naar 130 km/u te 
verhogen. De bewonersvereniging maakt zich hard voor een maximale snel-
heid van 80 km/u. Al eerder maakten de gezamenlijke wijk- en bewoners-
verenigingen voorheen Platform Nuenen Zuid bezwaar tegen de snelheid 
van 120 km/u bij de gemeente en de provincie.

De bewonersvereniging draagt de vol-
gende redenen aan om bezwaar te ma-
ken naar aanleiding van dit besluit:
In de eerste plaats de grote geluidshin-
der van de A270 voor Nuenen Zuid en 
Eeneind, waarbij het geluid via de 
open delen aan de weg bij de viaduc-
ten nog eens extra hard de wijken bin-
nenkomt. Zeker bij bepaalde weerom-
standigheden van wind en wolken is 
het geluid enorm. En in de periode dat 
er op winterbanden wordt gereden is 
de geluidstoename noch heviger. Voor 
de veiligheid wordt steeds gewezen op 
de snelheden waarmee wordt gereden 
en waarvan vele ongelukken het ge-
volg zijn. Toestaan van 130 km p/u is 
daarom ongehoord.

Dan zijn er de grote hoeveelheden 
fijnstof waar de wijken bijzonder veel 
last van hebben en dat zeer slecht is 
voor de gezondheid van ieder. Boven-
dien liggen een basisschool en een BSO/
kinderdagverblijf op slechts 150m gele-
gen van de A270! En met de toekomst-
visie van het Noord - Oost wegtracé 

zal het aantal verkeersbewegingen 
ook nog eens met 35 tot 40% toene-
men!

De bewonersvereniging stelt verder 
dat de aangelegde geluid- /fluisterwal-
len bij Nuenen vanaf de aanleg tot he-
den 2 tot 3 m zijn ingeklonken en niet 
voldoen aan de eisen toen en nu ge-
steld! Met de gemeente Nuenen is in 
het verleden de afspraak gemaakt dat 
bij de bepaling van de definitieve snel-
heid van de A270 nieuwe metingen en 
rapporten zouden worden opgesteld 
over geluidshinder en luchtkwaliteit/
fijnstof door de SRE-milieudienst, om 
dan te kunnen beslissen of deze ge-
luidswallen dienen te worden ver-
hoogd naar het niveau van 35 jaar ge-
leden, een investering van miljoenen. 
Helaas heeft de gemeente Nuenen c.a. 
geen reserveringen gedaan om deze 
zaken vanuit onderhoudsfondsen te 
kunnen bekostigen en zou deze inves-
tering in principe ondersteund dienen 
te worden vanuit de provinciale ver-
antwoordelijkheid over de A270.

Bomenwandeling 
in Gerwen
De Werkgroep Leefbaarheid Ger-
wen (WLG) organiseert een bomen-
wandeling in Gerwen. Iedereen die 
van wandelen houdt en wil weten 
wat voor bomen er in Gerwen zoal 
staan, is welkom op maandag 7 mei 
a.s. op de Inloop in de parochiezaal 
van de Clemenskerk. De Inloop is er 
altijd van 13.30 uur tot 15.00 uur. Er 
is koffie of thee voor de liefhebbers, 
waarna de bomenwandeling start. 
Alle bijzonderheden zullen worden 
verteld door Kees Bottema (die 
samen met Jannie al meerdere boek-
jes op zijn naam heeft staan). 

De wekelijkse Inloop kent veel vaste 
bezoekers voor de vaste wandeling 
onder leiding van Jacques Donkers. 
Daarnaast is er op vrijdagen een fiets-
tocht met vertrek vanaf de kerk om 
9.30 uur. 
Voor andere activiteiten, diverse hulp-
diensten en vragen over de werkgroep 
kunt u bellen met 06-41102625. U 
kunt ook mailen met werkgroepleef-
baarheidgerwen@gmail.com. 

Onder een dak vindt men alle deskun-
digheid door de aanwezigheid van de 
eerste fulltime audicien in Nuenen, 
Nuenenaar Wim van Heesch voor de 
beste en vakkundige hoorzorg. Verder 
zijn er vier gediplomeerde opticiens 
en contactlensspecialisten om u de 
beste oogzorg te bieden. Twee oog-
meetruimtes voorzien van de aller-
nieuwste ontwikkelingen op dat ge-
bied staan garant voor deskundigheid 
en voor een zorgvuldig advies.

De peilers van het succes van Verhoe-
ven Optiek zijn tijd en aandacht voor 
de klant en een deskundig advies. 
Daarnaast wil men gewoon in iedere 
vestigingsplaats de beste zijn in hun 
branche. Dit concept leidde ertoe dat 
het in 1935 gestartte Veldhovense be-
drijf onder de bezielende leiding van 
Tijn Verhoeven, die in 1970 het bedrijf 
overnam van vader Frans, uitgroeide 

bruik maken van de vakkennis en des-
kundigheid van Optiek Verhoeven bij 
het uittesten van nieuwe contactlen-
zen. Door die beschikbare kennis zijn 
lenzen geproduceerd die in zeer hoge 
mate zuurstof doorlaten en daarom 
erg lang ingehouden kunnen worden. 
Optiek Verhoeven heeft een eigen 
merknaam Exellens gelanceerd. De 
Exellens daglenzen draagt u al voor       
€ 1,- per dag per paar. Ook voor de be-
geleiding bij de aanschaf van zachte of 
harde contactlenzen of zelfs voor 
nachtlenzen is het vakmanschap van 
Optiek Verhoeven onontbeerlijk.

Het vinden van het juiste montuur is 
voor veel mensen lastig. De medewer-
kers van Optiek Verhoeven kunnen de 
keuze voor u makkelijker maken.  Er is 
steeds een wisselende collectie van 
veel verschillende monturen in diver-
se stijlen en kleuren. De trends van nu 
zijn zeer uiteenlopend. Van mooie 
strakke design-monturen uit Dene-
marken of opvallend fraaie, kleurige 
kunststof modellen veelal uit Italië en 
Frankrijk. Ieder seizoen selecteren wij 
voor u de mooiste en nieuwste brillen 
uit de collecties die in Milaan en Parijs 
op de beurs worden getoond.

Zonnebrillen
Extra aandacht zal worden geschon-
ken aan de zonnebrillen. Het nade-
rend voorjaar zal het startsein vormen 
voor een actie waarbij de klant de keu-
ze heeft uit ijzersterke wereldmerken 
op dit modegebied. De allerlaatste 
modellen van onder meer Ray Ban, 
Persol, Serengeti, Michael Kors en CK 
zullen worden aangeboden. Er loopt 
een speciale actie voor merkzonne-
brillen op sterkte deze zomer. Meer 
info hiervoor op de website www.op-
tiekverhoeven.nl 

Filiaalhouder Mark Steenbakkers staat 
met het enthousiaste team klaar om 
de Nuenense klanten te ontvangen en 
van een deskundig advies te voorzien.

Kleine kinderen gaan op hun eigen 
manier om met het overlijden van hun 
opa of oma. Met de vlindersluiting 
worden zij actief betrokken bij het uit-
vaartproces. Zij kunnen de vlinder zelf 
beschilderen en deze op een zorgvul-
dig gekozen moment op de kist draai-
en. Op die manier krijgt de kist een 
persoonlijk karakter. Voordat de daad-
werkelijke crematie of begrafenis 
plaatsvindt, kan de vlinder weer van 
de kist verwijderd worden en kunnen 

Leef je leven….  gelukkiger met 
jezelf en je relaties
Misschien makkelijk gezegd, maar hoe doe je dat dan? Wanneer je niet lek-
ker in je vel zit dan is het tijd om eens met een heldere blik te kijken naar 
hoe je op dit moment leeft, hoe je relatie is met je partner, kinderen, ouders 
of collega’s. De kans is groot dat je in patronen vast zit. 
Deze ontstaan vaak al in de kinderjar-
en. In die tijd hadden ze, om wat voor 
reden ook, nut voor je. Maar in je vol-
wassen leven kunnen ze je vrije 
ontwikkeling behoorlijk in de weg    

Liz Schouten.

Nieuws met zaken

New Life vlindersluiting
voor uitvaartkist
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers biedt sinds kort een nieuwe mogelijkheid 
aan: de vlindersluiting voor uitvaartkisten. De vlindersluiting is een alter-
natief voor de gebruikelijke schroefknoppen die standaard bij een kist 
gebruikt worden om de deksel te sluiten.

Nu ook bij Optiek Verhoeven 
de beste hooroplossingen
Door Gerrit van Ginkel

Afgelopen donderdag vond door Wethouder H. Pero de heropening plaats 
van de verhuisde Optiek Verhoeven. In het totaal gerenoveerde nieuwe 
pand van Optiek Verhoeven aan de Parkstraat 24, waar eerder Schellens 
speelgoed gevestigd was, kan de Nuenense klant terecht voor een deskun-
dige gratis hoortest en oogmeting en tevens vindt u er de laatste modetrends. 

Het team vlnr: Wim van Heesch, Aubrey Vlek, Irma Turk, Mark Steenbakkers, 
Nick Looymans, Gitte van den Nieuwenhof.

tot 18 vestigingen in de hele regio. 78 
Medewerkers zijn dagelijks in de weer 
om het succes verder uit te bouwen. 

Om de positie en deskundigheid van 
Optiek Verhoeven te onderschrijven 
is het aardig om te weten dat landelij-
ke producenten van contactlenzen ge-

staan. Wanneer je je bewust wordt van 
deze patronen en waarom je ze 
ontwikkeld hebt, kun je ze gaan veran-
deren. 
In onze samenleving zijn we vaak ge-
haast, we willen en moeten veel, en 
worden daarmee erg “naar ons hoofd 
getrokken”.
De balans tussen ons hoofd, hart, en 
gevoel is zoek. Wanneer we leren luis-
teren naar onze diepere gevoelens en 
behoeftes komen we weer meer in 
contact met ons zelf. En pas dan kun je 
ook echt in contact zijn met een ander. 
Wanneer je jezelf kwetsbaar op durft 
te stellen, dan durft een ander dat ook. 
Dan kun je je weer openen voor elkaar. 
Vanuit die openheid weer echt leren 
luisteren, zonder oordelen, is één van 
de belangrijkste dingen in relatie met 
een ander. 
Sinds enige tijd heeft Liz Schouten 
thuis haar praktijk voor persoonlijke 
bewustwording. Een 4 jarige opleiding 
tot spiritueel therapeut, verschillende 
aanvullende cursussen, en de ervarin-
gen uit een bewogen leven, geven de 
handvaten om een ander te helpen bij 
zijn persoonlijke ontwikkeling en be-
wustwording. “En dat is waar mijn 
hart ligt ”. www.hoger-bewustzijn.nl.

New Life vlindersluiting, (Foto Chaim 
Zax).

de kinderen hun vlinder mee naar huis 
nemen. Ze kunnen de vlinder thuis 
een plaatsje geven als herinnering. 
Speciaal hiervoor is een theelichthou-
der ontwikkeld waar de vlinder in kan 
worden geplaatst. Zo houden de klein-
kinderen een troostrijke herinnering 
over aan de uitvaart van opa of oma. 
Uiteraard kunnen de vlinders ook on-
beschilderd gebruikt worden.

De vlinders steunen tevens een mooi 
project in Noord Pakistan. Ze worden 
namelijk gemaakt door Nai Zindagi’s 
ambachtsmensen. Nai Zindagi bete-
kent letterlijk ‘nieuw leven’. Het pro-
ject wordt gerund door ex-verslaafden 
en probeert mensen in alle fasen van 
hun druggebruik te ondersteunen. Of-
wel op straat, door medische hulp of 
schone spuiten, of door opvang van 
mensen die willen afkicken. Vervol-
gens biedt het project deze mensen de 
mogelijkheid te werken en geld te ver-
dienen. Meer informatie op www.
hansraaijmakers.nl.

Heeft u last 
van uw longen?
En wilt u graag eens met lotgenoten 
hierover praten? Dan bent u van harte 
welkom op de lotgenotenmiddag op 
maandag 7 mei in Máxima Medisch 
Centrum, locatie Eindhoven. Deze 
middag wordt georganiseerd in sa-
menwerking met het Astmafonds. De 
bijeenkomst is bedoeld voor mensen 
met een chronische longaandoening. 
U bent welkom om 13.30 uur. De mid-
dag duurt tot ongeveer 15.30 uur.
De bijeenkomst is gratis. U krijgt een 
kop koffie of thee aangeboden. Wel 
graag even aanmelden bij mw. J. Dris-
sen-van Empel, telefoon (040) 253 51 
55 of per email johvanempel@gmail.
com.

Kabinetsbeleid in de praktijk 
De redactie van dit blad biedt iedere week een politie partij de mogelijkheid 
zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week de PvdA.
Het Kabinet wil met de Aanscherping 
van de WWB (Bijstandswet), de acti-
verende werking van de wet versterken 
en de eigen verantwoordelijkheid van 
burgers meer centraal stellen. Op zich 
niets tegen in te brengen, lijkt ons. 
Daarnaast moeten jongeren werken of 
leren. Nieuw is dat het werkleerrecht 
een werkleerplicht wordt. Meer na-
druk op de eigen verantwoordelijk-
heid van de jongere dus. Op zich ook 
niet verkeerd.
Er komt een nieuwe definitie van ge-
zin en een toets op het huishoudinko-
men. Gezinsleden (inclusief inwonen-
de kinderen jonger of ouder dan 18 
jaar) moeten samen bijstand aanvra-

gen. Op zich allemaal uitstekende ge-
dachten, maar het is bij dit laatste on-
derdeel, de huishoudinkomenstoets, 
dat de schoen stevig kan gaan wrin-
gen. Het doel van die huishoudinko-
menstoets is helder: voorkomen dat 
binnen één huishouden meerdere per-
sonen allemaal individueel recht heb-
ben op een bijstandsuitkering. Maar 
wat doet zich voor in de praktijk? 

Werkende kinderen moeten hun ou-
ders gaan onderhouden of anders 'op-
krassen'. Op die manier breekt de 
huishoudtoets de toekomst van jonge-
ren in de knop. Het kabinet ontneemt 
hen op deze manier hun economische 
zelfstandigheid. Daarbij komt dat het 
vinden van betaalbare woonruimte 
voor jongeren bijna onmogelijk is. 
Als u denkt dat dit soort schrijnende 
gevallen niet in Nuenen voorkomt, 
dan hebt u het mis. En dan heb ik het 
nog niet gehad over de fraudegevoe-
ligheid van de nieuwe wet. Spookver-
huizingen zijn niet ondenkbaar. 
Ook de PvdA is van mening dat stape-
ling van uitkeringen in één gezin moet 
worden voorkomen, maar de wet 
schiet zijn doel voorbij als hiermee de 
toekomst van jongeren in het geding 
komt. En dat kan nooit de bedoeling 
zijn. Wij zullen de PvdA-fractie in de 
Tweede Kamer oproepen alles in het 
werk te stellen om de huishoudtoets 
op onderdelen te repareren.  

Namens de fractie van de PvdA, Mari-
anne Cooijmans. www.nuenen.pvda.nlDe PvdA fractie in Nuenen.



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

Kom een kijkje nemen
in onze nieuwe winkel!

Voordeelverpakking
Rayovac batterijen

www.verhoeven-hoorcomfort.nl

www.optiekverhoeven.nl

Bij aankoop van een bril maakt u nu kans op
een exclusief verzorgde dagtrip naar een fabriek
waar brillenglazen worden gemaakt.

Bij aankoop van 10 kaartjes
€ 2,49 per kaartje

(6 batterijen op een kaartje)

Nergens goedkoper! Zo hoort ‘t!

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

KINDERKLEDING MEGA ZOMER SALE!!!
Maten 50 t/m 176 – 12.000 stuks!

Alle kleding tot 80% korting!
Guess, Replay, Diesel, Retour jeans, Pepe jeans, 

NoNo, Moodstreet, Design Heroes, Blablabla, Funky 
XS, Flo, Relaunch, Blue System, Miss 60, Name It, 

Eager Beaver, Doerak, Outfitters Nation, Happy Horse 
en nog veel, veel meer….

WANNEER?
Zaterdag 12 mei van 10.00 uur t/m 16.00 uur.

Waar?
 Spaarpot 20E De Huufkes 89
 5667 KX GELDROP 5674 TL NUENEN

Twee locaties met op elke locatie een ander aanbod.

Gratis parkeren, geen tassen toegestaan,
enkel pin en contante betalingen.KLINKENDE

  MUNT WEKEN

Tot E 100,- kado* 
bij de Honda-dealer 

op een nieuwe 
Honda grasmaaier! 

€ 80,-€ 80,-
kado*

op de Honda 
HRX-serie**

€100,-€100,-
kado*

op de Honda 
HRH/HRD-serie 

€40,-€40,-
kado*

op de Honda 
IZY-serie** 

 *) Actie geldig van 
1 april t/m 30 juni 2012. 

Bedragen zijn inclusief BTW.
**) Uitgezonderd de HRX 476SD 

en de HRG 415P.

Tot ziens in onze showroom: Merks v.o.f.
Reinigingssystemen, Tuin- en Parkmachines

Dorpstraat 102, 5737 GE Lieshout, tel. 0499-421469

Auto Service Verbroekken

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

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

Rond de Linde nu 
compleet digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Koninginnedag bij 
het St. Anna Gilde
Volgens traditie wordt bij het St.
Annagilde Nuenen-dorp ook daar 
de Koninginnedag gevierd. Zij doen 
dat met een gezellige inloopmiddag 
waarbij iedereen welkom is.
 
Er is altijd iets voor groot en klein te 
doen.
Het gezellige terrein aan de Pastoors-
mast (tegenover de gemeentewerf ) is 
al vanaf 13.00 uur open.
Graag vertellen de Gildebroeders U 
over de tradities van het Gilde en wat 
het voor het behoud van de cultuur-
historische waarden kan betekenen en 
natuurlijk wat het kan betekenen voor 
U.
Maar natuurlijk kan er ook door licen-
tiehouders en introducés worden ge-
schoten met geweer. De overige vol-
wassenen en jongeren onder de 
bezoekers kunnen schieten met de 
luchtbuks.
Ook dat behoort tot de tradities.

Koninginnedag Gerwen
Op 30 april is het weer Koninginnedag en daaarom worden er ieder jaar in 
Gerwen een aantal feestelijke activiteiten georganiseerd, en zo ook dit jaar 
weer. Er is een spetterend programma voor de kinderen. 
Er is gekozen voor een beestachtig 
thema, namelijk:  “de boerderij op stel-
ten”. Die ochtend wordt er een dolle 
beestenboel van gemaakt. Voor deze 
ochtend zal het Heuvelplein omgeto-
verd worden tot een heuse boerderij.
Alle kinderen van 2,5 t/m 12 jaar uit 
Gerwen zijn van harte uitgenodigd 
om deel te nemen aan de activiteiten 
op deze dag.
De kinderen zijn uitgenodigd om ver-
kleed te komen als boer/boerin of als 
een dier wat leeft op de boerderij. Een 
deskundige jury zal beoordelen wie 
het mooiste verkleed is. De winnaar 
zal een mooie prijs krijgen! 

Het programma ziet er als volgt uit:
8.30 uur: Aanvang Koninginnedag 

Notitie over besloten 
evenementen in het park
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de bijeenkomst van de Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken en 
Financiën op donderdag 19 april in het Gemeentehuis, werd de notitie 
besproken die door deze commissie is geproduceerd op verzoek van het 
College.
Aan de commissie werd gevraagd in 
die notitie een standpunt in te nemen 
over het wel dan niet toestaan van be-
sloten evenementen met of zonder 
commerciële grondslag en de limite-
ring hiervan. Het college worstelt met 
die vragen en wil hierover de mening 
van de commissie en dus van de raad.
Aanleidng hiervoor waren vooral de 
eerdere uitvoeringen van Nuenen Cu-
linair die het binnenste gedeelte van 
het park grotendeels aan het oog ont-
trok door het plaatsen van groot wit 
zeildoek tegen het hekwerk dat het 
park omsloot.

Inspreker Gerard van Keulen sprak als 
medeorganisator en OCN bestuurslid 
dat het afgesloten karakter met veilig-
heid en beveiliging te maken had. Hij 
voorzag racende bromfietsen over het 
terrein als er geen deugdelijke afbake-
ning was. Cor Molenaar vertelde als 
OCN voorzitter dat hij wel begrip kon 
opbrenegen voor het stellen van een 
limiet bij de beschikbaarheid van het 
park.

Het park sparen
Het CDA keek uit naar een ander ter-
rein en volgens Hans Pijs was het Van 

2012 op Het Heuvelplein.
8.45 uur: Opening van de boerderij 
door de burgemeester, aansluitend 
een ballonnenwedstrijd. 
09.30 uur: Start van de activiteiten. 
Het wordt een beestenboel, met leuke 
spellen! Natuurlijk zijn er ook hapjes 
en drankjes.
11.30 uur: Spetterend finalespel met 
aansluitend een loterij waarbij mooie 
prijzen te winnen  zijn.  
12.00 uur: Einde van de feestelijke ac-
tiviteiten. 
Heb jij altijd al eens willen weten hoe 
het leven op een boerderij eruit ziet en 
wat een boer/boerin allemaal moet 
doen op de boerderij kom dan op 
maandag 30 april naar de Heuvel in 
Gerwen. 

Persverklaring CDA afdeling Nuenen                                  
Naar aanleiding van de ontwikkelingen na het bekend worden van het gege-
ven dat de CDA fractie in de gemeenteraad van de gemeente Nuenen c.a. 
zich uit de coalitie heeft terug getrokken willen wij u namens bestuur en 
fractie het volgende mededelen.

Dit besluit en de CDA Nuenen- pers-
verklaring van 17 april zijn het resul-
taat van een zorgvuldig en democra-
tisch proces waarbij alle fractieleden 
en het bestuur waren betrokken  Nie-
mand kon verrast zijn.

Dhr. Theo van den Tillaart gaf daarbij 
te kennen te willen terugtreden als 
raadslid. Dat hij daar nu op het laatste 
moment op terug komt is een andere 

Springen in Spring 
in Dierenrijk 
Afgelopen weekend is Springen in 
Spring van start gegaan in Dieren-
rijk. Tijdens Springen in Spring 
kunnen kinderen, naast verschil-
lende diersoorten ontmoeten, ook 
zelf springen of klauteren als een 
aap. 

Langs de wandelroute zijn namelijk 
verschillende springkussens te vinden. 
De hele meivakantie, die nog tot en 
met 6 mei duurt, blijven de springkus-
sens staan. 
Dit jaar staan er in Dierenrijk nog 
meer (kids-)evenementen op het pro-
gramma. Onder meer Dierenrijk 
Kleurt Groen en het ontvangst van de 
leeuwen in Dierenrijk eind juni. Gas-
ten betalen voor het bezoek aan een 
evenement de reguliere entreeprijs. 
Met een abonnement hebben gasten 
gratis entree tot deze evenementen. 
De volledige evenementenkalender 
van Dierenrijk is te vinden op www.
dierenrijk.nl/evenementen .

Suzanne van de Ven 
exposeert in Het Klooster
Door Elwien Bibbe

Wonen doet ze al heel lang in Nuenen. Al meer dan 20 jaar. En schilderen 
doet ze sinds de kinderen klein waren. Ook al weer zo' n 20 jaar. Ze volgde 
een opleiding op de Academie voor Schone Kunsten in Arendonk en sinds 
een jaar of 8 deelt ze een atelier met 5 andere kunstenaars op Strijp.

In de maand mei exposeert Suzanne 
van de Ven in Het Klooster. Voor Nue-
nen de gelegenheid om weer eens ken-
nis te maken met nieuw werk. Want ze 
exposeerde er al eerder tijdens de ate-
lierroute.
Het atelier op Strijp is ruim en licht. 
Met Suzanne loop ik langs de ezels 
Met daarop de schilderijen. “Ik schil-
der altijd met een idee, iets dat ik ge-
zien of gelezen heb, net wat op mijn 
pad komt en soms gebruik ik een foto”, 
vertelt ze. Samen staan we voor een 
groot doek. Een groot boeket bloemen 
domineert het schilderij.
Inspiratie deed ze op tijdens een be-
zoek aan Usine, het in Eindhoven in de 
Lichttoren gevestigde café restaurant. 
Het interieur van Usine heeft een in-
dustrieel karakter. Met niet wegge-

werkte buizen en draden aan het pla-
fond, grote lampen, een kenmerkende 
zwart-wit tegeltjesvloer, bijzondere 
toiletten, verse boeketten bloemen op 
de tafels…. De ruimte is hoog. “Met 
die ideeën in mijn hoofd maak ik dan 
een schilderij. Ik streef er niet naar een 
heel restaurant na te schilderen. Ik laat 
dingen weg. Zo zie je de bloemen en 
de tegeltjes. Die zijn nog heel herken-
baar in het schilderij. Maar de compo-
sitie en de kleuren voeren de boven-
toon. Zo heeft ieder schilderij een 
verhaal, maar het belangrijkste is dat 
mensen geboeid raken door wat ze 
zien.”
Naast het schilderen verzorgt Suzan-
ne ook workshops aan groepen. Meer 
over haar activiteiten op www.suzan-
nevandeven.nl.

Afgelopen week zijn er drie lammetjes geboren op dorpsboerderij Weverkeshof. 
Op de foto zijn ze 2 en 3 dagen oud. (Foto: Petra van Laarhoven)

 

Goghplein een betere locatie en ook 
Van Bruggen wilde het Park meer spa-
ren. Daarnaast zag hij dat de Gemeen-
te ook wel een graantje kon meepik-
ken omdat zij ook opdraaide voor het 
herstellen na afloop. V.d. Ley van de 
PvdA hield van open poorten en geen 
entreeheffing bij de ingang. Als de 
omliggende wegen vrij bleven had 
Eeuwhorst van de VVD geen pro-
bleem met een paar keer het benutten 
van het park. We moeten niet nog 
meer regels gaan maken, vond hij. Het 
vergunningenbeleid is een primaat 
van het College, besloot hij. José van 
Bree van de gelijknamige lijst had ook 
moeite met de entreeheffing en vroeg 
zich af voor wie de herstelkosten wa-
ren. Het park is het hart van Nuenen, 
betoogde zij. Nuenens Belang zei dat 
men niet ongelimiteerd gebruik kon 
maken en dat de Gemeente ook een 
graantje mocht meepikken.
Voor De Combinatie mocht het niet 
ieder weekend en andere locaties zijn 
voor hen ook denkbaar.
W70 had het grootste probleem met 
het visueel afsluiten van een evene-
ment. Die partij vond ook dat het park 
Houtrijk en  rondom de vijver bij het 
Gemeentehuis en het Weefhuis ook 
schitterende locaties waren.
Gerard van Keulen zei in zijn reactie 
hierover dat de andere genoemde lo-
caties vaak te klein waren en dat de 
nutsvoorzieningen daar niet aanwezig 
waren. Rond het van Goghplein wo-
nen veel meer bewoners dan rond het 
park. Dus de overlast is daar veel tal-
rijker. Na een evenement, verklaarde 
hij, liep hij alles na in het park met een 

ambtenaar en werd alles in de oude 
staat teruggebracht en betaald door 
Nuenen Culinair. Met de omwonen-
den had hij een goede relatie en zij 
werden uitgenodigd op een borrel en 
een gesprek na afloop. Via de LEV 
groep werden enveloppen met toe-
gangskaarten en consumptiebonnen 
verstrekt aan de minder draagkrachti-
gen die zo ook het evenement kunnen 
bezoeken. Ook via acties bij C1000 
kan men zeer voordelig binnenkomen.
”We hebben het hier over een evene-
ment dat Nuenen opnieuw op de kaart 
zet en waarvoor geen cent subsidie 
wordt betaald”, besloot hij.
Na deze behandeling in de commissie-
vergadering zullen de uitkomsten ver-
werkt worden in   de herziening van de 
Uitvoeringsnotitie Evenementenbe-
leid. Dat is een bevoegdheid van het 
College.

Suzanne van de Ven in haar atelier voor het schilderij ‘Usine’.

zaak. Dit leidt er nu toe dat hij zich 
buiten de CDA fractie heeft geplaatst.

De CDA fractie bestaat nu uit de he-
ren Hans Pijs en Jan van Bruggen , ter-
wijl Ton Vereijken burgercommissie-
lid voor het CDA is. Uiteraard 
betreuren wij dit einde van een jaren-
lange plezierige samenwerking. 

Namens het CDA bestuur: 
Tom van der Boomen 

Namens de CDA fractie: 
Jan van Bruggen.

Vacaturebank vrijwilligers 
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO       
Dorpsboerderij Weverkeshof algemeen bestuurslid met uitvoerende taken v.w.b. evenementenorganisatie  in overleg
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Kookclub “d’n Dwersligger”  dinsdag 10.00-13.30 u.
 redactielid Huisblad Sam Sam (o.a. interviews) in overleg
 begeleiding van bezoekers dagbesteding verschillende tijden mogelijk
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Showkorps O&V voorzitter gevraagd voor energieke vereniging met 55 leden. Bestuur: 7 leden.  in overleg
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Platform Gehandicaptenbeleid bestuursleden die zelfstandig en in teamverband activ. kunnen opzetten/uitvoeren in overleg
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

St. Culturele Activiteiten Nuenen ateliermedew. grafiek/edelsmeed/textiel/fotografie en medew. algemeen beheer ca. 2 u. p. wk.

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



www.diepvriesspecialist.nl

HELMOND De Hoefkens 1B  T: 0492-544407

VEGHEL Gasthuisstr. 36  T: 0413-344004

DEURNE Molenstraat 7   T: 0493-320051
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.Belgische frites
Lutosa, 1 kg. 1,89

Gekruide 
aardappelpartjes
Lutosa, 750 gr. 1,95

Gepelde 
black tiger garnalen
Diepvriesspecialist, 

500 gr. 8,95

Frikandellen
Van Lieshout, 

100 gr. 14,95

Rostirondjes naturel
Lutosa, 1 kg. 2,49

Kabeljauwhaasjes
Diepvriesspecialist, 1 kg. 10,95

Witte tuinboontjes
Diepvriesspecialist, 1 kg. 3,39

Spinazie à la crème
Diepvriesspecialist, 1 kg. 1,89

Gemengde groente
Diepvriesspecialist, 1 kg. 1,99

Soepgroenten
Diepvriesspecialist, 1 kg. 1,99

Chinese tomatensoep
Diepvriesspecialist, 1 ltr. 3,25

€ 1,19

€ 1,29
€ 5,95

€ 1,79

€ 1,29
€ 1,99

€ 0,99

€ 2,79

€ 1,29

€ 12,49

€ 7,95

SPAARKAARTAANBIEDING
tegen inlevering van 10 spaarpunten

GRATIS 500 gr. soepballen

Ook voor uw visspecialiteiten

25% Rundvleeskroketten
Diepvriesspecialist, doos 16 stuks. 5,99

actieprijs
€ 3,99

F
V

1

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

TM

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

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

Een groot assortiment
tuinplanten & groenteplanten

Zondag 29 april & 
koninginnedag

geopend 

DagElijks vErsE
(gEschilDE) aspErgEs

& aarDbEiEn

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

Beauty  Boutique 
parfumerie / 

schoonheidssalon 

FACE-LIFT MASSAGE 
‘n jonge stralende huid zonder chirurgie 

 
Maak kennis met deze heerlijke massage: 
Reiniging, massage, dagverzorging, kopje thee 

€ 35,= | 40 minuten 
Reserveer nu; 06-13701730 

Berg 33 Nuenen   
‘t nostalgische witte huisje tegenover de Lindeboom 

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

Rond de Linde nu ook compleet 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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P r o g r a m m a

Zaalvoetbal

Zwemmen Voetbal

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Golf

F6 team van rKSV Nuenen kampioen 

De laatste wedstrijd wonnen ze afgelopen zaterdag met 8-0 tegen Wilhelmina 
Boys uit Best. Het team is samengesteld uit: Trainers: Louis van den Brink /Peter 
Willemsen / Roy Schoenmakers / Twan Basten /Frans Sanders. De voetballers:  
Rick van Genderen, Milan van der Kolk, Luca Gruijters,  Lieve Sanders, Cas Wil-
lemsen, Anne Basten, Milan Rosmalen, Mathijs Wilbers, Sander van den Brink en 
Jesse Docters.

open dag bij 
golfclub Son
op Zaterdag 28 april aanstaande is 
de golfbaan op sportpark “de gen-
tiaan” open voor ieder die kennis 
wil maken met de golfsport. gratis 
en zonder verplichtingen. De golf-
school biedt op die dag driemaal de 
gelegenheid deel te nemen aan een 
oefenles en leden van de golfclub 
begeleiden je bij de eerste ronde van 
4 holes op de baan van golfclub 
Son.

Golfervaring is niet nodig. Iedereen 
vanaf een jaar of acht tot senior is wel-
kom, alleen of met het hele gezin. 
Golfclubs en ballen zijn vrij beschik-
baar.
Na de inspanningen van de golfles 
ontvangt de golfclub de deelnemers 
graag met een drankje in het gezellige 
clubhuis om iedereen die het wenst 
verder te informeren over de moge-
lijkheden aan deze sport deel te gaan 
nemen.
Golf in Son is voor beginners vooral 
interessant omdat de lessen van de 
Golfschool al snel leiden tot meespe-
len op de golfclub. Voor slechts                  
€ 125,00 sluit je al een proeflidmaat-
schap af voor een half jaar, waarin je 
gebruik kunt maken van alle facilitei-
ten van de golfclub en je zelfs je GVB 
zou kunnen halen.
Uiteraard ben je ook welkom als je al 
in het bezit bent van een Baanpermis-
sie of GVB om te kijken wat Golfclub 
Son je allemaal te bieden heeft.
Op www.golfson.nl staat nog veel 
meer informatie. Golfclub Son is gele-
gen op de locatie van sportpark “de 
Gentiaan” Ingang 1: Vlielandlaan 12 te 
Son. Ingang 2: Rooijseweg 11 te Son

VV Nederwetten meisjes D1 kampioen
afgelopen zaterdag 21 april 2012, is het meisjesteam D1 van Nederwetten, 
kampioen geworden in de 1ste klasse m09 van de KNVB. 

De meisjes van Nederwetten D1 kampioen.

 
Het kampioenschap moest thuis ge-
haald worden tegen RKDVC MD2. De 
meiden waren erg zenuwachtig. Er 
werden vele kansen gecreëerd, de 
doelpunten kwamen echter niet. Dan 
eindelijk, de verlossende 1-0. Er werd 
voorzichtig gejuicht want de wedstrijd 
was nog lang. Met veel inzet en strijd 
wisten de meisjes uiteindelijk ver-      
diend te winnen met 3-1. Dat was 
ruim voldoende voor het behalen van 
hun eerste kampioenschap.
En natuurlijk moest het hele dorp 
weten dat de meisjes D1 kampioen 
waren geworden, dus gingen ze op de 
platte kar door het dorp. We felici-
teren de speelsters Veerle Bloemen, 
Naomi Renders, Mariska van den 
Hurk, Daisy Sanders, Chantal Sand-
ers, Myrna Sanders, Suzan Gruithuij-
zen, Julia Raaijmakers, en Chanoe v.d. 
Heijden. En natuurlijk ook de be-

geleidsters Linda Thoonen, Deborah 
van Dijk en Riene Huijbers en trainer 
Theo den Ouden. 
Het zou goed zijn als er nog wat 
meisjes bij zouden komen, zodat over 
twee jaar met een eigen 11-tal 
doorgegaan kan worden.

Voor alle jeugdteams geldt dat we ze-
ker nog enkele jongens en meisjes 
zouden willen verwelkomen!
Nederwetten is een gezellige club. De 
heren maar vooral de dames hebben 
het erg gezellig bij iedere training en 
wedstrijd. Schroom daarom niet om 
eens te komen kijken of een gratis 
training bij te wonen en mee te doen 
om de sfeer te proeven. Maak hier-
voor dan wel eerst even een afspraak. 
Kijk voor meer informatie op www.
rkvvnederwetten.nl en neem contact 
op met een van de bestuursleden.

RKSV NUENEN
Zaterdag 28 april
Nuenen Vet A – Brabantia Vet  .... 16.15
Nuenen Vet B – EMK Vet  ............. 16.15
Zondag 29 april
Nuenen 2 – Madese Boys 2  .......... 12.00
Woenselse Boys 2 - Nuenen 3  ...... 12.00
Nuenen 4 – LEW 3 14.00
Marvilde 3 - Nuenen 5  .................. 11.00
Rood Wit V 5 – Nuenen 6  ............ 10.00
Nuenen 8 – Pusphaira 5  ................ 12.00
Oirschot V. 8 – Nuenen 9  ............. 10.00
Vianen V.DA1 - Nuenen DA1  ...... 10.00
De Valk DA1 - Nuenen DA2  ........ 10.00

EMK
Zaterdag 28 april
Nuenen B - EMK Classics  ............ 16.45
Zondag 29 april
DEES 1 - EMK 1   ............................ 14.30
Geldrop/Houta Bouw 4 - EMK 2  10.30
EMK 4 - Gestel 5   ........................... 11.30
Tivoli 6 - EMK 5   ............................ 12.00

RKGSV
Zaterdag 28 april
RKGSV vet. – Nederwetten vet.  . 16.00
Zondag 29 april
Braakhuizen 1 – RKGSV 1  ........... 14.30
PSV 2 – RKGSV 2  .......................... 13.00
SBC 9 – RKGSV 3  .......................... 12.00
RKGSV 4 – Best Vooruit 12  ......... 12.00
RKGSV 5 – Best Vooruit 11  ......... 10.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 28 april
Vet. RKGSV - Nederwetten .......... 16.00
Zondag 29 april
LEW 1 Nederwetten 1 ................... 14.30
Nederwetten 3 - Geldrop 9 ........... 10.00
Wilhelmina B.DA1 - Nederw.DA1 10.00

ZAALVOETBAL VERENIGING
Zaterdag 28 april
Klezie Boys - Heintze / 
              Sporthuis Zuid .................... 18.30
ACR Reijnders - Café Rene ........... 19.15
Autob. vd Heijden - Gipsy Boys ... 20.00
All Stars - v Egdom Security ......... 20.45
Klezie Boys kampioen.

NKV KORFBAL
Zondag 29 april
KLIMOP 1 Asten -  NKV 1 ........... 14.30

Brabants record voor 
estafetteploeg Z&PV Nuenen
Tijdens de jaarlijkse clubkampioenschappen van Z&PV Nuenen is afgelo-
pen zondag een Brabants record gezwommen. De damesploeg bestaande 
uit Laura van Erp, mandy Stevens, Nienke Langerak, marjolein Wijnen, 
rosalie Derks, robin goossens, Elke van den Hurk, maayke Voets, Britt 
Bogers en Jessica manders kwam op de 10x 100m vrijeslag tot 11.37.51, 
ruim sneller dan het oude record van 11.49.33 op naam van PSV uit 2003.

De nieuwe recordhouders op de 10x 100m vrijeslag.

Vooraf was al rekening gehouden met 
een mogelijke verbetering van het re-
cord, aangezien het vorig jaar ook al 
bijna in bezit was gekomen van een 
ploeg van Z&PV Nuenen. Toen gooi-
de een diskwalificatie nog roet in het 
eten, maar nu was het wel raak. 
Individueel waren er topprestaties te 
melden voor onder andere Tom van 
Leeuwen en Tobias Geurts (beide he-
ren zwommen voor het eerst onder de 
minuut op de 100m vrijeslag) en Laura 
van Erp. Zij zwom voor het eerst on-
der de 1.05 op de 100m vrijeslag en 
dus verdiende ze net als Tom en Tobi-

as een slagroomtaart. Ook op het ge-
bied van limieten voor de Brabantse 
Zomer Kampioenschappen was het 
een succesvolle wedstrijd, met onder 
andere limieten voor Jeroen Schelling 
(100m schoolslag), Mandy Stevens 
(100m vrijeslag), Joeri Phaff (100m 
rugslag) en Jessica Manders (100m 
rugslag). 

Met nog 1 weekend te gaan in de li-
mietperiode voor de BZK zijn reeds 
31 zwemmers van Z&PV Nuenen ge-
plaatst voor dat toernooi met een to-
taal van meer dan 200 starts.

Van Egdom Security BV wint 
zaalvoetbaltopper Nuenen
 
In de Hongerman stond afgelopen zaterdag de zaalvoetbal topper tussen de 
kampioen Van Egdom Security en de nummer twee Heintze op het pro-
gramma.  
Door het gelijkspel van Heintze twee 
weken eerder werd het geen wedstrijd 
om het kampioenschap maar om de 
prestige. Het verschil tussen beide 
teams was voor het begin van de wed-
strijd 7 punten in het voordeel van 
Van Egdom.
 
De eerste tien minuten van de eerste 
helft waren er een paar kleine kansen 
voor beide teams. Doelman Ringeling 
van Van Egdom redde aan de ene kant 
goed op een volley van Claassen. Te-
kenend voor de eerste helft was dan 
ook de eerste goal en voorsprong voor 
Heintze. Uit een scrimmage maakte 
Heintze namelijk 6 minuten voor het 
rustsignaal de eerst goal van de wed-
strijd. Kampioen Van Egdom liet het 
er echter niet bij zitten en maakte in 
de laatste minuut van de eerste helft 
via Nafir Yahou de terechte1-1.
Heintze kreeg met een man minder de 

beste kans op de voorsprong. Spits 
Van Eeten schoot de bal boven de te 
ver voor zijn doel staande keeper Rin-
geling op de lat. Het waren felle duels 
tussen beide teams en de scheidsrech-
ter moest het kort houden.
Sijbers  scoorde twaalf minuten voor 
tijd de 2-1 voor Van Egdom. Deze uit-
slag bleef lang op het bord. In de tus-
sentijd wel wat kleine kansen voor bei-
de teams. Verdediger Van Wanrooy 
maakte zes minuten voor tijd de 3-1 
voor Van Egdom. Het was Dirk de Jong 
die drie minuten voor tijd de aansluit-
treffer maakte door de bal in de linker-
bovenhoek te schieten. Tot echt veel 
druk na deze treffer leidde het echter 
niet waardoor Van Egdom de wed-
strijd makkelijk uit kon voetballen.

Volgende week de laatste wedstrijden 
van het seizoen. De Nuenense zaal-
voetbalcompetitie is nog steeds op 
zoek naar nieuwe teams voor het nieu-
we seizoen. Meld je daarom bij inte-
resse aan bij Henk Foederer via: 
henk@newvision.nl

Uitslagen 21-04-2012
Gipsy Boys - Klezie Boys               6-7
All Stars - Café René                         5-0  
 (Café Rene niet opgekomen)
v Egdom Security- Heintze             3-2

groot feest 
in de Drietip
op vrijdag 27 april zal er een groot feest zijn voor het 40 jaar bestaan van 
het zwembad in Nuenen. optredens van Johnny rosenberg, Lise Verheij-
den, Vierkant rond en DJ mike zullen zorgen voor een spetterend optreden. 

In de hal van de fitness zal een groot 
podium gebouwd worden, waar de 
optredens zullen plaatsvinden. Want, 
zo vindt de leiding van de Drietip, zo’n 
mijlpaal mag je niet zomaar voorbij la-
ten gaan. In de veertig jaar is er al zo-
veel georganiseerd dat dit niet kan 
ontbreken. Nadat alle activiteiten die 
vorige week zijn geweest zoals de gro-

te instuif, het baantjes zwemmen, het 
gratis fruit en het bezoek aan de Flori-
ade, moet aanstaande vrijdag de klap 
op de vuurpijl worden. Het grote feest 
op vrijdag 27 april is voor iedereen 
toegankelijk. Kaartjes zijn nog ver-
krijgbaar aan de balie van het zwem-
bad voor maar € 3,00 inclusief twee 
consumptiebonnen. De avond begint 
om 20.30 uur in de Drietip. Daar krijg je een kleur van...

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

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

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

www.twitter.com/deronddelinde



Koninginnedag 
 open van 

8.00 tot 19.00 uur
Jan Linders Nuenen

Gratis tompouce 
als u oranje verkleed komt 

en minimaal 5 euro besteedt.

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

Jan Linders Nuenen

Vincent van Goghstraat 37

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

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

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

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

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

Het fundament voor de start van een goede bouw!

 

DURF JIJ DE UITDAGING AAN?
Vanwege het afscheid van enkele brandweermensen hebben we weer ruimte voor nieuwe 
collega’s (m/v) bij de vrijwillige Brandweer.

Brandweer vrijwilligers (m/v)
Algemeen
De brandweer draagt zorg voor de bestrijding van incidenten, brand en hulpverlening in 
de meest brede zin van het woord.

TAAkinhoud
In de functie verricht je taken bij incidentenbestrijding. Je krijgt een intensieve brandweer-
opleiding en er wordt continue geïnvesteerd in je vakbekwaamheid. Daarvoor verwacht 
de brandweer van jou dat je aanwezig bent op de wekelijkse oefenavond en dat je, bij 
voorkeur ook in werktijd, beschikbaar bent om op te komen bij alarm meldingen. Je krijgt 
een vaste maandelijkse vergoeding met daarnaast een vergoeding voor alle uitruk- en 
opleidingsuren.

FuncTie eisen
Wij zoeken enthousiaste collega’s met minimaal een afgeronde opleiding op LBO-niveau. 
Gezien de ontwikkelingen binnen de brandweer zijn we ook op zoek naar kandidaten met 
MBO of HBO niveau.

Je bent een teamworker en hebt een flexibele en collegiale instelling.
Je bent bereid op zeer ongeregelde tijden je werkzaamheden uit te voeren.
Je beschikt over een goede conditie en kunt ook mentaal tegen een stootje.
Je beschikt over goede communicatieve en contactuele vaardigheden.
Je beschikt over enig technisch inzicht.
Je woont in de gemeente Nuenen en werkt er bij voorkeur ook (i.v.m. opkomsttijd).
Je bent bereid wekelijks deel te nemen aan de oefenavond.

Als lid van de vrijwillige Brandweer ben je altijd in een team bezig voor de gemeenschap. 
De vrijwillige Brandweer is een hechte en professionele club die met veel toewijding haar 
taken uitvoert. Het korps beschikt over een zeer actieve personeelsvereniging.

Voor meer inhoudelijke informatie over de genoemde functie kun je contact op nemen met 
E.M. Kuijten, Postcommandant Brandweer Nuenen.
Telefoonnr: 040 - 263 15 70.

Ben jij de vrijwilliger die we zoeken? Aarzel niet en stuur je sollicitatiebrief en CV uiterlijk 
20 mei 2012 naar de gemeente Nuenen, afdeling Brandweer, postbus 10.000, 5670 GA 
Nuenen. Je kunt je sollicitatiebrief en CV ook mailen naar e.kuijten@nuenen.nl

NIEUWE
Prijzen Printen

A4 Full Colour
€ 1,00

A3 Full Colour
€ 2,00

A2 Full Colour 
90 grams papier

€ 8,50  

A2 Full Colour
120 grams papier 

€ 9,00

A1 Full Colour 
90 grams papier

€ 12,50

A1 Full Colour 
120 grams papier

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

Uw foto op Canvas? 
Opgespannen op lijst
Formaten A4 tot A2  

Vraag vrijblijvend 
een offerte aan!

Be
rk

en
bo

s 6
, 5

67
2 A

K 
Nu

en
en

 •
 T 

04
0-

28
3 

12
00

 •
 F 

04
0-

28
3 

60
55

 •
 E 

dr
ij.m

es
@

iae
.nl

 •
 W

 w
ww

.dr
uk

ke
rij

me
ss

er
sc

hm
idt

.nl

(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN


	RdL wk17 2012
	VP 17
	Gemeente wk17
	Adv Kersvers
	Adv Vogels FC
	Tekst bestuurs wis17
	Lindeblaadjes 17
	Tekst kerk 17
	Adv Rabobank FC
	Tekst nieuws met zaken17
	Adv Optiek verhoeven
	Tekst notitie17
	Adv C1000 STEUN
	Tekst sport 17
	Adv Jan Linders AP FC


