
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

Op zaterdag is apotheek Nuenen  
van 11.00 tot 13.00 uur en BENU 
apotheek Kernkwartier open van 
10.00 tot 12.00 uur. 
Op werkdagen  zijn ”Apotheek Aan 
de Berg” en ”BENU Apotheek  
Kernkwartier” open  tot 18.00 uur.

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Vindt u nieuwe gordijnen te duur?
Wij bewijzen u het tegendeel!

Geopend woensdag t/m zaterdag 
van 9.30 tot 17.00 uur of 

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Tweede 
Paasdag 
Ronde 
van Gerwen 

Van 
Liederentafel 
tot Gemengd 
koor

Bijen kijken 
op 2e Paasdag

Uw plezier, onze zorg
0492 - 52 80 30
Buitendijk 1b, 5705 CD Helmond
info@caravanservicehelmond.nl
www.caravanservicehelmond.nl
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Jaap Alfrink stopt als 
voorzitter van Stichting CAN
Na 15 jaar als vrijwilliger actief deelgenomen te hebben in het bestuur, 
waarvan de laatste 5 jaar als voorzitter, zal Jaap Alfrink per 1 juli plaatsma-
ken voor een opvolger. Door maatschappelijke en politieke tegenwind is er 
de komende jaren veel energie en inspiratie nodig om het CAN naar een 
nieuwe duurzame toekomst te brengen. Jaap vindt dit een goed moment 
om een nieuwe leider de kans te geven de juiste richting te bepalen en de 
transformatie in goede banen te leiden. 

Jaap Alfrink stopt als voorzitter bij
Stichting CAN.

Het CAN is 42 jaar geleden begonnen 
als kunsteducatie centrum met als 
doel kunst en cultuur bereikbaar te 
maken voor alle Nuenenaren, jong en 
oud, rijk en arm. Een doelstelling waar 
het CAN al die jaren uitstekend in is 
geslaagd. Met hulp van veel vrijwilli-
gers zijn meer dan 20.000 cursisten 
opgeleid door gediplomeerde kun-
stenaardocenten. Het CAN heeft zo-
doende aanzienlijk bijgedragen aan 
het rijke culturele leven en de ama-
teurkunst in ons mooie dorp.

15 jaar geleden werd Jaap tijdens een 
beeldhouwles benaderd door de toen-
malige voorzitter Heleen Verweij, met 
de vraag of hij secretaris wilde wor-

den. De  jaren daarna heeft Jaap met 
veel plezier die functie vervuld. Toen 
Heleen vertrok is Jaap eerst een tijd 
voorzitter “ad-interim” geworden, en 
daarna formeel voorzitter.
Jaap heeft daarbij ook jarenlang als co-
ordinator voor kunstgeschiedenis en 
beeldhouwen gewerkt en organiseert 
nu nog steeds de jaarlijkse beeldhouw 
weekenden waar cursisten drie dagen 
lang intensief les krijgen van docente 
Christa Alaert. Dat blijft hij ook graag 

Spechtenwandeling in het Nuenens Broek
Op zondag 24 maart verzorgt het IVN-Nuenen een natuurwandeling met 
oog voor spechten.
Het roffelen van de spechten is in deze 
tijd van het jaar overal in het bos te 
horen. Dit is hun manier van het afba-
kenen van een territorium, spechten 
zingen nu eenmaal niet. Nu de blaad-
jes nog niet aan de bomen zitten, ho-
pen we ze ook te zien. 

Gidsen van de vogelwerkgroep ver-
trekken om 10.00 uur te voet vanaf de 
ingang van natuurgebied Het Nue-
nens Broek aan de Lissevoort, op het 
driehoekig plein (kruising) Broek/Lis-
sevoort. De wandeling duurt ongeveer 
1½ uur. Waterdicht schoeisel wordt 
sterk aangeraden. Deelname is gratis. 
Voor informatie tel. 0499-476201.

doen, dus schrijf je gerust in voor deze 
workshop.

De laatste vijf  jaar heeft het CAN in-
tensief gezocht naar een nieuwe be-
staansvorm. Samengaan met een 
ander kunsteducatie centrum is met 
de Nuenense wethouders diepgaand 
uitgewerkt maar door een tegenval-
lende businesscase als idee weer in de 
ijskast gezet. Een betaalde coördinator 
is aangetrokken, waarvoor het CAN 
tijdelijk extra subsidie ontvangt. De 
subsidie dreigt nu weg te vallen, en 
ook de tegemoetkoming in de huisves-
tingskosten staat ter discussie in de 
Nuenense raad.

Geslaagd
Matthijs Derks is vrijdag 15 maart af-
gestudeerd als  Master of Science als 
Werktuigbouwkundig ingenieur op de  
TU Eindhoven. Hij verdedigde met 
goed gevolg zijn afstudeerproject 
’Mechanical design of a 7-DOF arm 
for care robots’. Hij volgde onlangs een 
stage periode op de Universiteit van 
Kingston in Canada. Hij doorliep de 
basisschool in Gerwen en daarna 
volgde hij het VWO aan het Eckart 
College in Eindhoven. 

Gerwens 
Muziekkorps op 
muzikale rondreis
Op zondag 24 maart a.s. geeft het 
Gerwens Muziekkorps een concert 
in Het Klooster te Nuenen. Aan-
vang 20.00 ur. 

Het thema van dit concert is een mu-
zikale wereldreis.  
Een kaartje kost 10 euro, dit is inclu-
sief een pauzedrankje. Zondagavond 
zijn er ook kaartjes te koop aan de 
kassa, maar reserveren voorkomt te-
leurstelling.
Kaarten zijn te reserveren via secreta-
ris@gerwensmuziekkorps.nl.

Oppositie neemt het roer over
Door Gerrit van Ginkel

De Nuenense oppositiepartijen PvdA, VVD, De Combinatie, Lijst Pijs/Ver-
bruggen en Nuenens Belang, hebben besloten een nieuw college te gaan 
vormen voor de resterende periode tot de volgende verkiezingen in maart 
2014. D66 heeft aangegeven zich nog sterk te moeten beraden over de ont-
stane situatie.
Dit was de uitkomst van de bijeen-
komst van afgelopen maandag toen de 
fractievoorzitters bijeen waren tijdens 
het seniorenconvent. Ernst van der 
Ley en Monique Donkers zijn aange-
steld als formateurs om een nieuwe 
coalitie in de raad en een nieuw colle-
ge te formeren.

Ernst van der Ley vertelde na afloop 
van de bijeenkomst van fractievoor-
zitters dat hij baalt dat deze situatie is 
ontstaan. ”Het is enorm jammer dat 
we deze weg gaan bewandelen. Het is 

wel zo dat we zelf als oude oppositie 
voor een belangrijk deel hebben bijge-
dragen aan deze ontstane situatie. Dus 
wie A zegt moet nu ook B zeggen. We 
moeten eerst zorgen dat er een ak-
koord komt over de inhoud waar we 
ons een jaar mee gaan bezig houden. 
Ik denk bijvoorbeeld o.a. over de HOV 
lijn, het subsidie- en accommodatie-
beleid en de implementatie van nieu-
we taken die de gemeente er bij krijgt. 
Dat is heel belangrijk  voor de beslis-
singen die op ons af komen. 
Dat wordt nog een hele toer gelet op 
de duidelijke verschillen die er zijn 
tussen de VVD en de PvdA en die aan 
de orde zullen komen tijdens de be-
grotingsonderhandelingen. Als dat 
akkoord er is gaan we de bemensing 
invullen voor het college”, volgens van 
der Ley.

Eerder deelde hij al mee niet  voor een 
nieuwe periode als raadslid te willen 
gaan. Hij zal lijstduwer zijn op de 
PvdA verkiezingslijst.

Vakantiebanen-
markt in 
bibliotheek 
dommeldal
Ieder jaar organiseren bibliotheek 
dommeldal en het jongerenwerk in 
maart of april  vakantiebanenmarkten 
voor jongeren van 15 tot en met 20 
jaar. Bedrijven en uitzendbureaus zijn 
aanwezig om informatie te verstrek-
ken en in te laten schrijven. Een mooie 
gelegenheid om al vroeg een vakantie-
baan te regelen.
Onder het genot van een drankje kun 
je snuffelen informeren en inschrijven. 
Dus wees er snel bij en schrijf je in. Be-
langrijk is wèl dat je een identiteitsbe-
wijs meeneemt.  En misschien heb je 
ook al een mooi CV? Neem mee!

Data: 
Maandagavond 25 maart 
 in vestiging Geldrop
Dinsdagavond 26 maart 
 in vestiging Nuenen
Woensdagavond 27 maart 
 in vestiging Mierlo
En donderdagavond 28 maart 
 in vestiging Son & Breugel

De markten beginnen om 19.00 uur en 
duren tot 20.30 uur. Kijk voor meer  
informatie op: www.bibliotheekdom-
meldal.nl

Dat betekent dat het CAN snel oplos-
singen moet vinden, in samenwerking 
met de politiek. Dit vereist geïnspi-
reerd leiderschap, met aandacht voor 
de mensen in de organisatie en goede 
contacten in de gemeente en bij voor-
keur in de wereld van kunst en cul-
tuur. 
Hoewel Jaap ideeën heeft over hoe dat 
misschien zou kunnen, ontbreekt het 
hem aan de tijd om hier de juiste in-
vulling aan te geven. Bovendien vindt 
hij dat het beter is om zo’n ingrijpende 
re-organisatie over te laten aan een 
nieuwe leider, die met frisse blik en 
energie deze taak op zich neemt. 
Jaap kijkt terug op een bijzonder pret-
tige tijd in een waardevolle organisatie 
met stevige pijlers in Nuenen, waar 
het samenwerken met vrijwilligers en 
kunstenaardocenten altijd tot verras-
sende momenten heeft geleid. Hij be-
dankt iedereen voor deze ervaring en 
geeft nu met enige spijt maar ook met 
vertrouwen het stokje over aan de vol-
gende voorzitter.



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.

21 maart 2013Rond de Linde  Nr.  12

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

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
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende 
website:	www.nuenen.nl

COLLECTE
In de week van 24 maart t/m 30 maart 2013 wordt gecollecteerd door 
Stichting ZOA.

VERKEER
Verkeersmaatregelen bij Wielerronde van Gerwen op 1 april 2013 
(2e paasdag)
Op maandag 1 april 2013 vindt in het centrum van Gerwen de jaar-
lijkse wielerronde plaats.

De wedstrijden starten om 10.00 uur en eindigen uiterlijk om 18.00 
uur. Het centrum van Gerwen is dan afgesloten voor alle verkeer. De 
route van de wielerronde is: Heuvel, Laar, De Huikert, Rullen, Laar, 
Torenakker,	Akkerstraat,	Heuvel.	Dorpsgenoten	die	binnen	het	par-
cours wonen en deze dag met de auto weg willen, doen er goed aan 
de	auto	vóór	08.00	uur	buiten	het	parcours	te	parkeren.

Openbaar vervoer
De	bus	rijdt	deze	dag	niet	door	het	centrum	van	Gerwen	maar	via	de	
Lieshoutseweg en Smits van Oijenlaan. Als u nog vragen heeft, dan 
kunt u contact opnemen met de gemeente via (040) 2631 631.

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 24 maart a.s. aangewezen als 
koopzondag	voor	de	bedrijven	uit	gebied	I,	II	en	III.	Dit	wil	zeggen	dat	
alle	bedrijven	binnen	de	gemeente	Nuenen	c.a.	op	deze	dag	geopend	
mogen zijn.

COMPOSTACTIE 2013 
Het	is	inmiddels	een	traditie	dat	burgers	eenmaal	per	jaar	gratis	com-
post kunnen afhalen als dank voor het gescheiden aanleveren van 
gft- en groenafval. De compostactie wordt deze week gehouden. Dit 
betekent	 dat	u	 gratis	 compost	 kunt	 ophalen	 bij	de	 Milieustraat	 te	
Nuenen.	De	openingstijden	van	de	Milieustraat	vindt	u	op	www.nu-
enen.nl, alles over afval.

AANWIJZING TROUWLOCATIE
Het	college	heeft	bij	besluit	van	12	maart	2013	John	Geven	Studio’s	
in Nuenen als eenmalige trouwlocatie aangewezen. Deze aanwijzing 
geldt op 28 maart 2013.

Het	aanwijzingsbesluit	treedt	in	werking	de	dag	volgend	op	deze	be-
kendmaking	en	ligt	voor	de	periode	van	één	maand	na	deze	bekend-
making	voor	iedereen	ter	inzage	in	het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijn-
veltlaan	2,	te	Nuenen.	Tegen	betaling	is	een	kopie	verkrijgbaar.
Als	u	het	niet	eens	bent	met	het	besluit	kunt	u	binnen	zes	weken	na	de	
dag	van	publicatie	een	bezwaar	indienen.	Dit	doet	u	ter	attentie	van	
het	College	van	burgemeester	en	wethouders.

•	 Aanvrager:	Stichting	Wielerbelang	Schijndel	voor	de	start	(in	Ger-
wen)	en	doorkomst	van	de	STER	ZLM	TOER	GP	op	zondag	16	
juni 2013 door Nuenen;

•	 Aanvrager:	Oranje	Comite	Gerwen	voor	het	organiseren	van	di-
verse activiteiten op het Heuvelplein in Gerwen t.g.v. Koningin-
nedag op 30 april 2013.

Naar	aanleiding	hiervan	wordt	eenieder	in	de	gelegenheid	gesteld	bin-
nen	twee	weken	na	deze	publicatie	zijn	of	haar	zienswijze	in	te	dienen	
bij	 het	 college	 van	 burgemeester	 en	 wethouders	 van	 Nuenen	 c.a.,	
Postbus	10.000,	5670	GA		Nuenen.

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

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

Datum Dossiernr. Bouwadres Activiteit Omschrijving Verzend-
besluit      datum 

13/03/	 N-HZ-2013-	 Soeterbeek	3	 (Ver)bouwen		 Oprichten	loods	 13/03/	
2013	 0014	 	 bouwwerk	 en	veldschuur	 2013	
   
13/03/	 N-HZ-2013-	 Barisakker	36	 (ver)bouwen		 Vervangen	bestaande	 13/03/	
2013	 0016	 	 bouwwerk	 	schuifpui	door	raam	 2013	
       
13/03/	 N-HZ-2013-	 Barisakker	38	 (ver)bouwen		 Vervangen	bestaande	 13/03/	
2013	 0017	 	 bouwwerk	 schuifpui	door	raam	 2013		
      
14/03/	 N-HZ-2013-	 Heerendonk	 (Ver)bouwen		 Plaatsen	bijenstal	 14/03/	
2013	 0013	 ongenummerd	 bouwwerk	 	 2013	
	 	 	 Gebruik	grond		 	 	 	
	 	 	 of	bouwwerk		 	 	 	
   in strijd met     
	 	 	 bestemmings-	 	 	 	
   plan    
  

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	Stichting	Broederschap	der	Handelse	Processie	is	een	vergun-

ning	verleend	i.v.m.	de	doorkomst	van	de	Handelse	Processie	op	
22 en 23 juni 2013 door Nuenen (verzenddatum 13 maart 2013);

•	 aan	Stichting	Wielerevenementen	Eindhoven	is	een	verklaring	van	
geen	bezwaar	afgegeven	i.v.m.	de	doorkomst	van	de	wielerklas-
sieker	“Hel	van	Brabant”	op	25	mei	2013	door	Nuenen	(verzend-
datum 14 maart 2013);

•	 aan	Scouting	Rudyard	Kipling	zijn	vergunningen	verleend	i.v.m.	het	
organiseren van de Neuzelmarkt in een hal aan Duivendijk 7 op 
tweede paasdag, 1 april 2013   (verzenddatum 14 maart 2013);

•	 aan	de	Persgroep	Nederland	is	een	ontheffing	tot	wederopzegging	
verleend	voor	het	aanbieden	van	dagbladen,	maximaal	één	keer	
per	maand	(gemiddeld)	op	de	zaterdag	in	het	winkelgebied	in	het	
centrum	 van	 Nuenen	 in	 verband	 met	 promotie	 van	 een	 viertal	
dagbladen	(verzenddatum	15	maart	2013);

•	 aan	KPJ	Nederwetten	zijn	vergunning	en	ontheffing	verleend	i.v.m.	
het organiseren van een stratenspelshow voor de inwoners van 
Nederwetten	op	vrijdag	22	maart	2013	in	M.F.A.	De	Koppel	(ver-
zenddatum 15 maart 2013);

•	 aan	de	heer	en	mevrouw	Pieters	is	een	ontheffing	verleend	voor	
het schenken van zwakalcoholhoudende dranken in de poffertjes-
kraam tijdens Nuenen kermis in de periode van 12 tot en met 16 
juli 2013 (verzenddatum 15 maart 2013);

•	 aan	de	heer	W.	van	Vroenhoven	is	een	ontheffing	van	het	stook-
verbod	verleend	voor	het	opstoken	van	snoeihout	aan	Wettenseind	
4a op 23 maart 2013 (verzenddatum 15 maart 2013).

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage 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	bestuursrecht	schriftelijk	bezwaar	maken	bij	het	
college	van	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	
10.000, 5670 GA Nuenen.

Op	grond	van	artikel	6:5	van	de	Awb	moet	een	bezwaarschrift	worden	
ondertekend	en	tenminste	bevatten:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

•
•

•

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

•
•

•

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN 
Thema: Tuinafval en zwerfafval
Wij	 hebben	 een	 jaarprogramma	 opgesteld	 waarin	 op	 thematische	
wijze	aandachtspunten	voor	de	opsporingsambtenaren	(BOA’s)	zijn	
benoemd.	Wij	zien	gedurende	week	13	en	14	extra	toe	op	het	thema	
tuinafval en zwerfafval. Op de naleving van andere regels wordt uiter-
aard ook toegezien. 

Tuinafval
Gedumpt tuinafval kan het milieu verontreinigen maar is ook storend 
voor het oog. Soms leidt illegaal gestort tuinafval ertoe dat men snel-
ler	 andere	 zaken	 illegaal	 stort.	Hierom	hebben	wij	 in	de	gemeente	
Nuenen een aantal regels waar u zich aan moet houden voor tuinafval. 
Zo	moet	 tuinafval	afzonderlijk	worden	aangeboden,	dus	niet	 in	de	
grijze container. Daarnaast moet u:
•	 het	kleine,	“normale”	tuinafval	aanbieden	in	de	groene	GFT-con-

tainer,	die	afhankelijk	van	uw	woongebied	om	de	twee	weken	op	
woensdag	of	donderdag	wordt	geleegd	(in	het	buitengebied	kunt	
u	bellen	met	het	gratis	nummer	0800	–	023	24	99	voor	het	legen	
van de container);

•	 het	grove	tuinafval	aanbieden	bij	de	milieustraat	aan	De	Huufkes,	
omdat	dit	bij	het	grove	huisvuil	hoort.	U	mag	2	kubieke	meter	per	
keer storten. Dit kost € 5,10 per storting. 

Zwerfafval
Zwerfafval kan schadelijk zijn voor het milieu en is storend voor het 
oog. Het verschil tussen straatafval en huishoudelijk afval is dat straat-
afval	huishoudelijke	afvalstoffen	van	zeer	beperkte	omvang	en	gewicht	
zijn	zoals	proppen	papier,	sigarettenpeuken,	kauwgom,	blikjes,	etens-
waren,	verpakkingsmateriaal	etc.	die	buitenshuis	ontstaan	zoals	op	
straat, voetpad of park. De gemeente heeft ter voorkoming van zwerf-
afval	 diverse	 afvalbakken	 in	 de	 openbare	 ruimte	 geplaatst.	 Het	 is	
verboden	om:
•	 zwerfafval	op	een	andere	plaats	achter	te	laten	dan	in	de	afvalbakken;
•	 de	afvalbakken	te	gebruiken	voor	huishoudelijk	afval;
•	 chemisch	afval	te	deponeren	in	de	afvalbakken.	

Het is niet toegestaan om tuinafval of zwerfafval op een andere dan 
de	hiervoor	beschreven	wijze	aan	te	bieden,	te	deponeren,	of	te	stor-
ten	zoals	in	parken,	gemeentelijke	plantsoenen,	bossen	of	op	parkeer-
plaatsen.	Deze	regels	komen	uit	de	Afvalstoffenverordening.	De	BOA’s	
zijn	 bevoegd	 om	 overtredingen	 van	 de	 genoemde	 regelgeving	 over	
tuinafval	en	zwerfafval	te	verbaliseren.	

Voor	 meldingen	 over	 bijvoorbeeld	 illegaal	 gestort	 tuinafval	 kunt	 u	
contact opnemen met het meldpunt van de gemeente Nuenen: 040 
-	2	631	699.		Ook	kunt	u	uw	melding	doen	via	internet.	U	gaat	daar-
voor naar www.nuenen.nl	en	u	klikt	aan	de	rechterzijde	op	“meldpunt”.	
Daarnaast	vindt	u	op	onze	site	meer	informatie	over	afval,	bijvoorbeeld	
over	het	aanbieden	van	bouwafval.	Voor	vragen	over	het	artikel	kunt	
u	bellen	naar	040	–	2	631	631.	

ONTVANGEN AANVRAGEN  
OMGEVINGSVERGUNNING
Ter	voldoening	aan	het	bepaalde	in	artikel	3.8	van	de	Wet	algemene	
bepalingen	omgevingsrecht	maken	burgemeester	en	wethouders	van	
Nuenen	c.a.	bekend	aanvragen	om	omgevingsvergunning	te	hebben	
ontvangen voor:

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier	 11/03/2013	 N-HZ-2013-0028	 Voirt	2	B	 Uitbreiden		 	
    winkelpand  

Regulier	 11/03/2013	 N-HZ-2013-0029	 Populierenhof	14	 Wijzigen		 	
    entree woning  

Regulier	 15/03/2013	 N-HZ-2013-0030	 Papenvoort	19	 Plaatsen		 	
    twee poorten 

 
Deze	aanvragen	liggen	ter	inzage	in	het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijn-
veltlaan	2	te	Nuenen.	Tegen	de	aanvragen	kan	geen	bezwaarschrift	
worden ingediend. Dat kan pas nadat de omgevingsvergunning 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:



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

  

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

WeekeNDreclame: 22 & 23 maart: 

Nw. Oogst Nicola, 2 kilo  ............ 1,49
ruccola, per schaaltje  .................. 1,25
komkommers, 2 stuks  ................ 1,49
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 25 maart:

Zuurkool uit ‘t vat, hele kilo  ...... 0,99
DINSDag 26 maart:

Wokgroenten, speciaal, 1/2 kilo  .. 1,25
WOeNSDag 27 maart:

Paksoi, per struik  .......................... 1,49
DONDerDag 28 maart:

gekookte Bieten, 1/2 kilo  .......... 0,89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gehele Week vaN 22 t/m 28 maart:

minneola’s, 7 stuks  ....................... 1,99
Pruimen leatitia, hele kilo  ........ 2,98
mexico Salade, 250 gram ............ 1,59
Perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Oerhollandse
Weken!!!

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

www.bakkerijverhallen.nl
Parkstraat 12A - Nuenen - Tel. 283 13 93 / 284 03 47

Aanbiedingen KERSVERS

SPecIal

Proef de volle smaak van ambacht 
bij Bakkerij Verhallen.

Appelmeisje

Van € 1,50.  Voor € 1,25
Granerybrood 
 Van € 2,55  Voor € 1,99

Actie geldig van 22 t/m 28 maart:

Paas verwen taartje
gevuld met advocaat 
bavaroise, bedekt met 
’n laagje marsepein en ’n 
witte chocolade nest erop.

10,95

Paas verwen taartje

verwenverwen
nest

Met dit heerlijke taartje Met dit heerlijke taartje 
verwen je iedereen!verwen je iedereen!

Paas verwen taartje
gevuld met advocaat 
bavaroise, bedekt met 
’n laagje marsepein en ’n 
witte chocolade nest erop.

10,95

Paas verwen taartje

verwenverwen
nest

Met dit heerlijke taartje Met dit heerlijke taartje 
verwen je iedereen!verwen je iedereen!

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

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl & pvc-stroken

Kijk nu op onze website

www.vhwonen.nl
voor o.a. lopende acties.

NIEUW! 
het “Warandelingetjes” menu

di. - wo. - do. voor E 23,50  vr. - za. - zo. voor E 26,50
Zoveel gangetjes nuttigen als u wenst, nog een gerechtje geen probleem, 
en nog één, en nog één... U bent van harte welkom. Kijk voor de diverse 

gerechten (ca. 28) op onze website www.paviljoendewarande.com  

Uiteraard blijft ons 3-gangen week keuzemenu verkrijgbaar
di. t/m do. € 21,50 en vr. t/m zo. € 24,50

Paviljoen de Warande
De Kluis 4, Helmond  T: 0492-536361

www.paviljoendewarande.com

gehele dag geopend VanaF 11.00 UUR
Van dinsdag t/m zondag

Kijk voor onze aanbiedingen

op www.sandersparket.com

Nu op al ons Quick Step laminaat 15% korting

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

100 gram Achterham
500 gram Gehakt
150 gram Bouillonsalade 
500 gram Erwtensoep 
en 1 Oerhollandse Schort 

“Samen slechts” 10,-
Worstjes en Zo
100 gram ........................................1,50
100 gr. Zeeuws Spek +
100 gr. Gegrild Kipfilet ...3,25



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

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Werving & Selectie ■  Uitzenden ■  Payrollen

Elektro ■  Metaal ■  Werktuigbouwkunde ■  Machinebouw

Ben je op zoek naar werk in 
de techniek, productie of logistiek?

MHPD helpt je op weg
naar een baan!

Neem contact met ons op, of stuur alvast je CV door! 

Bedrijvencentrum de Pinckart 54, 5674 CC Nuenen
T 040 - 263 11 59  ■   F 040 - 283 56 15
E sollicitatie@mhpd.nl  ■   W www.mhpd.nl

Caravan Centrum
Coppelmans

Wettenseind 2-B
5674 AA Nuenen
Tel.: 040 - 283 17 16
Fax: 040 - 283 84 57

www.caravancompleet.nl

• Stalling

• Onderhoud & Reparatie

• Haal- en Brengservice

• Schadeherstel

• Occasions

Erkend leverancier

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

Website: www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

_______________________________
Een bezoek meer dan waard!

Volop bloeiende
Violen

GrootbloemiG - mini - Alles vAn eiGen kwekerij

U kunt bij ons voortaan ook altijd
terecht voor snijbloemen & boeketten!
Onze eigen spaarkaart!
sparen voor een leuke korting.

GEKOZEN 
DOOR CONSUMENTEN ALS ABSOLUTE 

NR.1 SPIER- & GEWRICHTSBALSEM!

DA Noordveld Drogisterij en Parfumerie
Hoge Brake 72 | 5672 GM  Nuenen | T 040 - 283 46 77

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 

Politieberichten
Fietsen gestolen
Op 8 maart werd bij een school aan de Vrouwkensakker een damesfiets gesto-
len. Op dezelfde dag in het begin van de avond werden nog eens 2 fietsen gesto-
len op Parkhof en Parkstraat. 

Valse bankbiljetten in omloop.
De politie heeft het afgelopen half jaar enkele valse bankbiljetten van € 50,- in 
beslag genomen. Zo nu en dan duikt er zo’n vals bankbiljet op. Vooral € 50,- bil-
jetten zijn gewild bij de valsemunters. Let op als je zo’n biljet ontvangt.

Openstaande boetes geïnd
Bij een verkeerscontrole op 13 maart controleerde de politie op de Europalaan 
een automobilist die nog 2 boetes open had staan. Toen de politiemensen aankon-
digden de auto als zekerheid in beslag te nemen werd de boete van ruim € 1300,- 
alsnog betaald.
 
Diezelfde dag werd een automobilist op de Hofstand gecontroleerd. Hij had ook 
nog 2 boetes openstaan maar kon deze niet betalen en werd door de politie ge-
gijzeld en overgebracht naar het hoofdbureau in Eindhoven. Gijzeling is een ex-
tra bevoegdheid die het betalen van boetes afdwingt. Dit is geen vervangende 
straf maar een dwangmaatregel. Eenmaal ingesloten in het hoofdbureau werd 
alsnog een betaling via een kennis geregeld waarna hij in vrijheid werd gesteld. 

Woninginbraken 
In de avond van donderdag 14 maart werden 2 woninginbraken gepleegd in Nue-
nen. Tussen 16.30 uur en 21.30 uur werd ingebroken in een woning aan de Von-
derrijt. Via een obstakel werd op het dak geklommen. Uit de woning werden 
sieraden en een ipad weggenomen. Tussen 18.00 uur en 21.30 uur werd er inge-
broken in een woning aan de Hovenier. Ook hier werd op het dak geklommen. In 
deze woning zijn sieraden weggenomen. De technische recherche verricht spo-
renonderzoeken.

Melden van verdachte situaties.
Vaak worden verdachte situaties waargenomen die niet worden gemeld bij de 
politie. Als u getuige bent van een situatie die u niet vertrouwd, maar u vindt het 
ook te ver gaan om meteen daarover de politie via 112 (alleen bij echte spoed) of 
0900-8844 te informeren, kunt u dit natuurlijk altijd melden via www.politie.nl. 

U kunt erop vertrouwen dat al deze signalen op inhoud worden bekeken. De po-
litie heeft uw ogen, oren en medewerking hard nodig om de veiligheid in Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten te kunnen waarborgen. 

Ook uw wijkagenten kunt u via deze website benaderen. 
•	Nuenen-centrum,	Frits	Hoeben
•	Nuenen-Oost	(omgeving	Tomakker),	Remy	Blommaert		
•	Nuenen-Zuid	(omgeving	Kernkwartier),	Fer	Engelen
•	Gerwen/Nederwetten,	Henk	Verdonschot
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Natuurlijk speelparadijs voor jong en oud

Bijen kijken op 2e Paasdag
Door Josine Janssen

Op 2e Paasdag, maandag 1 april,  tijdens de dag van het landschap, houdt 
Imkerij de Walhut een Open Dag van 11.00 tot 16.00 uur. De Open dag 
wordt gehouden op landgoed Heerendonk, onderdeel van het Nuenens 
Broek, een typisch Brabants populierenlandschap met een uitbundige 
voorjaarsfl ora. 

Ruud Korteling, de Imker in Nuenen, 
stelt zijn bosperceel open voor het pu-
bliek. Ruud is 10 jaar geleden begon-
nen met zijn uit de hand gelopen hob-
by: het houden van bijen. Ruud is 
imker in hart en nieren. Sinds april 
2011 heeft Ruud deze 1,2 hectare 
grond. Hij is momenteel bezig om zijn 
perceel om te vormen tot een paradijs 
voor bijen, insecten, kleine dieren en 
vogels. De Populieren zijn in decem-
ber 2011 gerooid en nu wordt er een 
bijenstal gebouwd van planken van 
zijn eigen bomen. Er staan 30 bijen-
kasten en in elke kast zitten ongeveer 
50.000 bijen. In het voorjaar een gezel-
lige drukte van jewelste in een mooi en 
stil stukje Nuenen.

Naast de bijenstal is er inmiddels op 
deze mooie plek een houtwal gecre-
eerd waar allerlei beestjes in kunnen 
leven. De paddenpoel is aangelegd en 
biedt niet alleen ruimte aan de padden 
maar levert ook het drinkwater voor 
de vogels en andere dieren. Dit alles 
maakt Ruud op eigen initiatief en zon-
der subsidie van welke partij dan ook. 

Het beestje
De bij is een zeer belangrijke schakel 
in ons milieu. Albert Einstein heeft 
ooit gezegd dat de mensheid binnen 4 
jaar zal uitsterven zodra er geen bij 
meer op aarde te vinden is. Een diertje 
waaraan we ook dadelijk zien wanneer 

er wat mis is. Gaat het goed met de bij-
en dan gaat het goed met de natuur, 
vergaat het de bijen slecht dan is er 
iets mis in de natuur. Je kan ze gerust 
de barometer van een gezond leefmi-
lieu noemen. Het is aan de imker om 
die barometer goed in de gaten te hou-
den..

Workshops 
Ruud geeft graag workshops, zowel 
aan kinderen als aan volwassenen. Op 
scholen is hij een welkome gast om te 
praten over de natuur en bijvoorbeeld 
uit te leggen hoe je kaarsen kunt ma-
ken, hoe honing gemaakt wordt en 
hoe bijenwas in het potje komt. Ande-

C omedian-mentalist Gili 
in Het Klooster
Afgelopen maanden is hij veel op TV te zien geweest. De Vlaamse comedi-
an-mentalist verraste vriend en vijand met deze succesvolle theatershow als 
antwoord op de media-tsunami rond Het Zesde Zintuig. 
Zijn vijf zintuigen zó goed gebruiken 
dat het lijkt alsof hij een zesde zintuig 
heeft: dat is het vak dat mentalist Gili 
tot een ware kunst wist te verheffen en 
waarmee hij vermeende paragnosten 
en helderzienden liefdevol belachelijk 
maakt. Zijn spraakmakende inter-
views in bladen als Het Algemeen 
Dagblad, NRC, Next, maar ook op-
merkelijke tv-passages in program-
ma’s als Pauw en Witteman, De We-
reld Draait Door, Proefkonijnen en de 
week van Filemon, deden heel wat stof 
opwaaien, niet het minst in de para-
normale wereld.

Woensdag 27 maart, aanvang 20.15 
uur. Toegangskaarten kosten € 18,50 
inclusief pauzedrankje. Kaarten kun-

Filmavond 25 maart in MFA 
De Koppelaar
Op 25 maart is het de 3e en voorlopig de laatste fi lmavond in het gemeen-
schapshuis De Koppelaar aan de Koppel in Nederwetten. De fi lm de “First 
Grader” zal op deze avond getoond worden. Aanvang 19.30 uur. Entree            
€ 5,- ten behoeve van schoolprojecten in Namibië. U wordt verwelkomt met 
een gratis kopje koffi  e of thee.
Tijdens de korte pauze en na de film is 
er gelegenheid tot het kopen van even-
tueel een drankje en kunstnijverheid 
uit Namibië. Na afloop van de film 
verloten we ook nog enkele Namibi-
sche producten. 

Wegens groot succes start in het na-
jaar weer een filmcyclus, maar dan 1x 
per maand waarvan de opbrengst 
weer voor de stichting Connected to 
Namibia is. 

De organisatie doet ook een oproep 
voor het inzamelen van eenvoudige 
houten of plastic puzzels, memory 
spelletjes en dergelijke voor de kleu-
terscholen in Namibië. Mensen of 
scholen die dit speelgoed willen af-
staan, kunnen dit afgeven voor aan-
vang van de film of stuur even een 
mail naar: toos@namibie.biz.

Neuzelmarkt op nieuwe locatie
Scouting Rudyard Kipling uit Nuenen organiseert op Tweede Paasdag, 
maandag 1 april de grote en overdekte Neuzelmarkt. De Neuzelmarkt is 
geopend van 11.00 uur tot 16.30 uur. U vindt de Neuzelmarkt dit jaar op een 
nieuwe locatie, de Duivendijk 7 in Nuenen, nabij Goossens. Op de toegangs-
wegen zal het duidelijk aangegeven worden. De entree bedraagt van 11.00 
tot 13.00 uur € 2,- en daarna € 1,-. Kinderen hebben de gehele dag gratis 
toegang.
Twee zaterdagen hebben de leden van 
Scouting Rudyard Kipling hun uiterste 
best gedaan om de Neuzelmarkt hal 
weer vol spullen te krijgen en dat is 
goed gelukt. Er is zoveel opgehaald dat 
er voor ieder wat wils is. Dankzij de 
goed gesorteerde spullen en de grote 
loca ties is de Neuzelmarkt een be-
kendheid in de regio geworden. Dit 
jaar is de locatie mooier dan ooit! Ook 
zal er een veiling zijn waar prachtige 
spullen worden geveild en is het mo-
gelijk om wat te drinken of te eten. Het 
geld dat de scouting deze dag zal op-

Nieuw seizoen 
fi etstochten in Gerwen
Het gaat er echt van komen: de winter trekt zich terug. En met een nieuw 
voorjaar staat ook een nieuw seizoen fi etstochten op de agenda. De Werk-
groep Leefbaarheid Gerwen heeft opnieuw een aantal routeleiders gevon-
den die elke week een tocht uitzet voor de liefhebbers. Vanaf vrijdag 15 
maart staat weer een wekelijkse route gepland. 
De tocht zal steeds een afstand beslaan 
van 20 a 25 kilometer. De route wordt 
ook iedere keer zo uitgezet, dat er on-
geveer halverwege een koffiepauze is. 
Gegadigden kunnen verzamelen bij 

den Heuvel. Vertrek is om 10.00 uur. 
Voor onderweg kan iedereen zelf 
voorzien in water of een stuk fruit.
Hoewel (gedeeltelijke) doublures in de 
diverse tochten onvermijdelijk zijn, 
wordt zoveel mogelijk gezocht naar 
nieuwe routes. Overigens gaat het om 
het samen onderweg zijn. Daarmee 
denkt WLG de kansen te vergroten 
dat dorpsbewoners elkaar ontmoeten. 
Elkaar leren kennen is van belang als 
je een beroep op elkaar wil doen, zo 
wordt geredeneerd. Daarom is de 
hoop dat er opnieuw veel fietsliefheb-
bers zich melden.
In de plannen is ook opgenomen om 
iedere laatste vrijdag van de maand 
ook een lange fietstocht uit te zetten. 
Daarbij moet gedacht worden aan on-
geveer 50 kilometer. Daarover zal tij-
dig berichtgeving worden gedaan.
Mocht er twijfel bestaan aan het door-
gaan door weersomstandigheden, bel 
dan even met 06-41102625 (het num-
mer van WLG).Op dat nummer kunt 
U overigens ook terecht voor info over 
andere activiteiten en hulpdiensten, 
(zoals vervoer, klussen, hulp bij man-
telzorg, formulieren en administratie) 
die door de Werkgroep aangeboden 
worden.

Citaat van de Week

Uit: “170 citaten van de 20ste eeuw en 
daarna”. Gelezen door Eelke Jager.

‘De helft van al het kwaad dat in de wereld wordt 
aangericht, komt van mensen die zich belangrijk willen 

voelen. Het is niet dat zij schade willen aanrichten, 
maar de schade interesseert hen niet.’

T. S. Eliot – dichter 
(1888-1965)

Toon Hurkmans, 
KBO-vrijwilliger 2012
Tijdens de vrijwilligersavond van de KBO, afdeling Nuenen c.a., op donder-
dag 14 maart jl.,  is Toon Hurkmans ( 91 jr.) uitgeroepen tot KBO-vrijwilli-
ger 2012 . Uit handen van voorzitter Co van Miltenburg ontving hij een 
beeldje en een oorkonde.

Toon Hurkmans is 26 jaar lid van de Nuenense  KBO en heeft  zich al die jaren 
ingezet voor het organiseren van de wekelijkse kaart- en koersbalmiddagen. Hij 
doet zelf de inkoop van de prijzen voor het rikken en zet op beide middagen het 
benodigde meubilair en attributen klaar.
De Nuenense  KBO telt ongeveer 1800 leden waarvan ruim 200 vrijwilligers zor-
gen voor het wekelijks  organiseren van een dertigtal activiteiten. Vorig jaar werd 
bij de KBO-Nuenen voor het eerst de Vrijwilliger van het jaar uitgeroepen. Dat 
was Kees Burtner, die toen 13 jaar de ledenadministratie en voorkomende secre-
tariaatswerkzaamheden bijhield.

Wildbeheereenheid houdt natuur schoon
Op zaterdag 16 maart jl. heeft de jagersvereniging “Samenwerkingsverband 
Nuenen’s Wildbeheer” voor de drieëntwintigste keer, de jaarlijkse schoon-
maakdag gehouden. In het buitengebied van de gemeenten Nuenen c.a. en 
Son en Breugel is zwerfvuil verzameld in wegbermen, sloten, bossen en lan-
derijen. 

Ongeveer 25 leden hebben aan de actie deelgenomen. In totaal is 8 kubieke me-
ter vuil verzameld, dat in een container op de gemeentewerf is gedeponeerd. 
Een schoon buitengebied is niet alleen de verantwoordelijkheid voor jagers en 
natuurliefhebbers maar voor iedereen die op een of andere manier gebruik 
maakt van het buitengebied. Dus help mee en houd de natuur schoon! Meer in-
formatie is te vinden op de website www.wbe-nuenen.nl.

Graduatie van kinderen op de school 
in Namibië is mogelijk dankzij uw bij-
drage.

halen wordt besteedt aan de activitei-
ten van de scouts.

Voor meer informatie: www.neuzel-
markt.nl

re “bij”-producten zijn onder andere 
mosterd, honingjam, mede (honing-
wijn) en Ruud weet er alles van. Hij wil 
met zijn bosperceel een educatief cen-
trum maken waar iedereen, jong en 
oud, welkom is om de natuur “te bele-
ven”. U kunt natuurlijk ook vrijwilliger 
worden want Ruud komt altijd handen 
tekort.

Wilt u meer weten over de bloemetjes 
en de bijtjes, en wilt u weten hoe de 
bijenstal er nu uitziet? Kom dan kijken 
en tevens genieten van de honing- en 
bijenproducten die de bijen van Ruud 
hebben gemaakt. Ook bij slecht weer 
bent u welkom want op de bijenstal 
ligt inmiddels een dak.

Waar?
De locatie is Heerendonk te Nuenen 
en u bent welkom tussen 11.00 uur en 
16.00 uur. De Heerendonk ligt aan de 
rechterkant van de weg van Nuenen 
naar Breugel net voorbij Nederwetten. 
Parkeren: Eikelkampen/Herendonk 
Nederwetten (verlengde van de 
Broekdijk / Nieuwlandweg). Meer in-
fo: Ruud Korteling 06-11837104 of 
imkerijdewalhut@gmail.com.

Imker Ruud Korteling (op het dak) en imker Wil Brans bij de in aanbouw zijnde 
bijenstal.

nen worden besteld via de website 
www.hetklooster.org. Telefonisch re-
serveren kan ook tijdens kantooruren 
via de reserveerlijn 040 -284 33 99. 

Jaarlijkse Paas- en Voorjaarsmarkt

Shoppen in de 
Dorpswerkplaats
Een gevarieerd assortiment op het ge-
bied van hout- en metaalbewerkings 
artikelen, kunstig keramiek, prachtige 
schilderijen, tekeningen en verschil-
lende paasdecoraties. Dat is wat er dit 
jaar te vinden is op de jaarlijkse Paas- 
en Voorjaarsmarkt van de Dorps-
werkplaats in Nuenen! Zoals gewoon-
lijk, bent u van harte uitgenodigd op 
dit evenement van de Dorpswerk-
plaats Nuenen en wel op zaterdag 23 
maart van 10.00 – 17.00 uur en zon-
dag 24 maart van 11.00 – 16.00 uur.

De deelnemers van de Dorpwerk-
plaats hebben weer prachtige en fleu-
rige paasstukjes en decoraties ge-
maakt. Ook is er een ruime keuze uit 
leuke en romantische vogelvoeder- en 
nestkastjes voor de tuin, houten speel-
goed en poppenkleertjes voor uw 
(klein)kinderen. Dat ook de kunst- en 
creativiteitsuitingen van de deelne-
mers op een respectabel niveau ligt, 
blijkt uit de aangeboden keramieke 
beelden, schilderijen en tekeningen. 
Tevens zijn er dit jaar weer verschil-
lende nieuwe en gebruikte artikelen 
en hebbedingetjes en dit alles tegen 
aantrekkelijke prijzen! Daarnaast staat 
de  welbekende gastvrijheid met kof-
fie/thee en overheerlijke wafels garant 
voor gezellig `shoppen’ in de Dorps-
werkplaats.
Voor meer informatie:www.dorps-
werkplaatsnuenen.nl. Dorpswerkplaats 
Nuenen, Park 63b,Nuenen
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Informateur Ad van Beek  
rondt besprekingen af
Door Gerrit van Ginkel

De afgelopen twee weken heeft informateur Ad van Beek 
onderzocht of het mogelijk is in Nuenen een coalitie te 
vormen die kan rekenen op voldoende steun in de gemeenteraad. 
Ad van Beek heeft met de negen, vol-
ledige fracties gesprekken gevoerd. 
Het waren zeer open gesprekken. De 
partijen blijken allemaal een grote be-
reidheid te hebben om te zoeken naar 
oplossingen. Daarbij stond voor alle 
fracties voorop dat het belang van   
Nuenen zwaarder weegt dan het par-
tijbelang. 

Bedenkelijk
Het is daarom wel erg bedenkelijk dat 
bijvoorbeeld het CDA deze periode 
geen deel meer uit wenst  te maken 
van deze of een nieuw te vormen coa-
litie, dat vier van de vijf huidige oppo-
sitiepartijen  geen coalitie wensen te 
vormen met W70, dat tussen het CDA 
en de fractie Pijs/van Bruggen alsme-
de met De Combinatie en Fractie van 
Bree geen stabiele samenwerking mo-
gelijk is. 
Het belang van de gemeente en inwo-
ners van Nuenen wordt door deze 
stellingnames toch ondergeschikt ge-
maakt aan het partijbelang. En dat is 
juist wat die partijen ontkennen. 

Het blijft ongelooflijk dat in deze 
moeilijk economische tijd, waarin 
enorme taken op kleine gemeenten af-
komen, waarvoor ver dragende beslis-
singen genomen moeten worden, men 
volhardt in stellingnames die eindelijk 
eens begraven moeten worden. Daar-
naast zal er over enkele maanden een 
begroting moeten worden aangeno-
men, waarin opnieuw forse tegenval-
lers verwerkt moeten worden, die 

door een meerderheid van de raad on-
derschreven zal moeten worden. Die 
onpopulaire beslissingen moeten ge-
nomen worden vier maanden voor de 
verkiezingen en daar staat geen partij 
voor te popelen, maar het moet wel.
 
Als men tot de mening kwam, zoals de 
formateur verwoordde, dat het abso-
luut noodzakelijk is om tot een werk-
bare oplossing te komen kan men met 
de eerder ingenomen  standpunten 
niets en is de Nuenense politiek niet in 
staat zelfstandig te overleven. 

Ontmoetingsplek voor Werkzoekenden

Werkcafé start vrijdag 22 maart
Hij was er nog niet die plek waar iedereen die op zoek is naar werk, samen-
komt om elkaar te helpen naar werk. Zo’n plek is er nu wel. Want deze week, 
vrijdag 22 maart, opent Werkcafé Nuenen. Van 10.00 uur tot 12.00 uur bent 
u van harte welkom in gebouw ‘De Luistruik’ aan de Sportlaan 12 (naast het 
Pleincollege).

Doelstelling
Elkaar in een ongedwongen sfeer ont-
moeten, daar leent deze gezellige, hui-
selijke ruimte zich prima voor. En dat 
is precies de basisgedachte achter de 
oprichting van het Werkcafé. Want 
door andere werkzoekenden te ont-
moeten, van elkaar te horen, diverse 
ervaringen uit te wisselen, suggesties 
te geven en te krijgen, blijft u op het 
spoor dat leidt naar een baan. Wan-
neer u eventueel uw eigen laptop mee-
neemt kunt u ter plekke op wifi inlog-

gen, zodat u direct kunt nagaan of die 
net gekregen tip tot iets goeds kan lei-
den. Maar er is meer.

Meer !
De plannen van de initiatiefgroep 
gaan nog verder. Het is de bedoeling 
regelmatig inleiders uit te nodigen. Te 
denken valt aan lokale werkgevers en 
aan uitzendbureaus. ZZP-ers (zo be-
gon ik voor mijzelf ) stimuleren u uw 
eigen ondernemingsplan uit te wer-
ken, coaches (hoe maak je een sollici-
tatie die opvalt?) helpen u de juiste 
prioriteiten te stellen, Uwv en sociale 
dienst medewerkers helpen u in het 
woud van uitkeringen, procedures, 
rechten en plichten. Daarnaast komen 
vele anderen uit de wereld van werk en 
werkgelegenheid, zodat het werkcafé 
met recht en reden ook het netwerk-
café genoemd kan worden.

Meedoen
U kunt elke vrijdagmorgen gewoon 
binnenlopen zonder aan te hoeven 
melden. Koffie en thee staan voor u 
klaar. Uw komst kan mogelijk ook voor 
een andere werkzoekende van grote be-
tekenis zijn. Wilt u meer info, meedoen 
als organisator of als gastheer/vrouw, 
belt u dan met de Nuenense initiatief-
nemer Daniel Torn op 06-1944 4246.

Openbare repetitie 
Drumfanfare Jong 
Leven
Drumfanfare Jong Leven uit Gerwen 
is opgericht in 1959 als jeugddrum-
band. En sinds 1980 is Jong Leven een 
drumfanfare. In haar rijke historie 
heeft Jong Leven al diverse prijzen be-
haald, zoals Brabantse Kampioen-
schappen en Landstitels. Jong Leven 
bestaat uit een groep enthousiaste le-
den (jong en wat ouder), die vanuit 3 
disciplines gezamenlijk een optreden 
verzorgen met, als hoofddoel plezier 
met muziek en dans! Drumfanfare 
Jong Leven bestaat namelijk uit een 
blazersgroep, slagwerkgroep en een 
majorettegroep.

Om u de mogelijkheid te bieden in on-
ze keuken te kijken, hebben wij vanaf 
dit jaar een 4-tal openbare repetities 
gepland. De eerste openbare repetitie 
zal dinsdag 26 maart aanstaande. ge-
geven worden in het Gerwense ge-
meenschapshuis D'n Heuvel in de Ti-
ny de Greefzaal. De aanvang is 20.00 
uur. U zult het gehele orkest kunnen 
zien onder leiding van Jos de Vos. On-
der het genot van een gratis bakje kof-
fie of thee kunt u als geïnteresseerde 
luisteren en kijken naar de verrichtin-
gen van deze leuke vereniging. Wan-
neer u misschien wel deel wilt uitma-
ken van onze gezellige muzikale 
familie, geef u dan op deze avond op 
als aspirant lid. U kunt natuurlijk ook 
een bezoek brengen aan onze website 
drumfanfarejongleven.nl of facebook-
pagina drumfanfarejongleven. Wij ho-
pen u dinsdag 26 maart om 20.00 uur 
te mogen begroeten .

Paas-Art Nuenen 
31 maart en 1 april
Dit jaar is de 4de Paas-Art waarbij ruim 30 schilders 300 nieuwe werken 
exposeren. De art-fair kent een groot scala aan stijlen en technieken. Daar-
naast hebben de kunstenaars meegewerkt aan een collectie miniatuurtjes. 
De opbrengst komt deels ten goede aan de arme ouderen in Moldavië. 
Het kleurenpalet waarover Vincent 
van Gogh in zijn Nuenense periode 
beschikte, is hiervoor speciaal ge-
bruikt. Diverse hedendaagse Nuenen-
se locaties hebben als inspiratie ge-
diend. Hierbij stond de vraag centraal 
of Vincent ze ook geschilderd zou 

Lezing voor de Vrienden van 
Vincent van Gogh & Nuenen
Donderdagavond 11 april organiseert de Stichting De Vrienden van Vincent 
Van Gogh & Nuenen een lezing voor haar DonateurVrienden en Vriendvrij-
willigers van het Vincentre. De lezing ‘Het gezin Van Gogh’ wordt gehouden 
door drs. Nico van Wageningen.
Van Wageningen is psycholoog en 
heeft een ruime ervaring in de jeugd-
zorg op het gebied van het ontstaan 
van ontwikkelingsstoornissen en de 
behandeling van vastgelopen ouder-
kind relaties. Hij is tevens auteur van 
het boek ‘Het gezin Van Gogh. Een fa-
milie-geschiedenis in brieven’.

Bent u (nog) geen donateur en heeft u 
belangstelling deze lezing bij te wo-
nen, er zijn nog een aantal plaatsen 
beschikbaar. De entree hiervoor be-
draagt € 10,-.  Graag zo spoedig moge-
lijk aanmelden op email adres: mia-
renders@onsnet.nu of telefonisch  
06-10 47 82 20.

125 jaar koorzang in Gerwen

Van Liederentafel tot Gemengd koor
Door: Mariët Jonkhout

Begon de Liederentafel met slechts 
een handvol mannen, 125 jaar later 
bestaat het koor uit 44 mannelijke én 
vrouwelijke leden en heeft het sinds 
2005 ook een vrouwelijke dirigent, 
Natalia Tretiakova. In de loop van de 
tijd heeft het koor op heel veel ver-
schillende plaatsen, waaronder zelfs 
Moskou, optredens verzorgd, en krijgt 
het overal waar het komt, lovende re-
censies.

Een 125 jarig bestaan van een koor is 
natuurlijk wel een unicum en de vie-
ring van dit jubileum zal dan ook 
groots worden aangepakt. Om te be-
ginnen met een tentoonstelling in Ge-

meenschapshuis Den Heuvel. Deze 
tentoonstelling in beeld en geluid geeft 
een impressie van het Gemengd Koor 
door de jaren heen en voor velen zul-
len er veel punten van herkenning en 
herinnering te zien zijn. De tentoon-
stelling is te bezichtigen na de concer-
ten van zaterdag 20 april en zondag. 21 
april. Het is zeer zeker de moeite waard 
hier een kijkje te komen nemen.

Lenny Kuhr
Hoogtepunt van dit jubileumjaar zul-
len de concerten zijn die op zaterdag-
avond 20 april, aanvang 20.00 uur en 
zondagmiddag 21 april, aanvang 14.00 
uur plaats gaan vinden in de Nieuwe 

Toen in mei 1888 een aantal enthousiaste zangers een Liederentafel opricht-
te om zo regelmatig samen te kunnen zingen, had men nooit gedacht dat 
deze tafel uit zou groeien tot het Gerwens Gemengd Koor St. Caecilia en dat 
dit in 2013 haar 125 jarig bestaan zou vieren.

Clemenskerk. Het koor zingt tijdens 
deze concerten haar favoriete reper-
toire en doet dit alles in samenwerking 
met Lenny Kuhr en haar combo. Ie-
dereen is welkom om te komen luiste-
ren en de toegang is gratis. Het is wel 
raadzaam op tijd te komen, want vol is 
vol. Na het Zondagmiddagconcert 
vanaf ongeveer 16.00 uur kan men tij-
dens de jubileumreceptie, in Gemeen-
schapshuis de Heuvel, zijn of haar feli-
citaties overbrengen aan het voltallige 
koor. Alle huidige koorleden hopen 
dat deze receptie ook een beetje een 
reünie zal worden met een weerzien 
met veel oud zangers van het koor. 
Een ieder die gezongen heeft bij het 
koor wordt dan ook van harte uitge-
nodigd het glas te komen heffen. Mis-
schien wordt er gezamenlijk nog wel 
een nummertje gezongen. 
Voor de leden van het koor zelf staat 
er in de zomer nog een reisje gepland 
en het jubileumjaar zal worden afge-
sloten tijdens het St. Caeciliafeest op 
24 november met onder andere een 
heilige mis en een feestmiddag.
Alle leden van het koor zingen nog 
steeds met veel plezier en hebben het 
tijdens de repetities en optredens erg 
gezellig met elkaar. Toch kunnen ze 
nog best wat versterking gebruiken. 
Dus als u kunt zingen en u het leuk 
vindt om dit in koorverband te doen, 
schroom dan niet een keertje te ko-
men kijken tijdens een repetitie op 
maandagavond in de Clemenskerk.
aanvang 20.00 uur.  Meer informatie  is 
ook te vinden op www.gerwensge-
mengdkoor.nl

Zaterdag 16 maart heeft de informa-
teur zijn bevindingen gepresenteerd 
waarbij hij drie opties heeft voorge-
legd: 
*Het aanvullen van de huidige coalitie 
met één van de oppositiepartijen.
*Het vormen van een nieuwe coalitie 
bestaande uit de huidige oppositiepar-
tijen,  eventueel met deelname van 
D66.
*Instellen van een ‘zakencollege’ waar-
bij het huidige college wordt aange-
vuld met ervaren bestuurders die niet 
zijn gebonden aan een politieke partij.
Met de presentatie van zijn bevindin-
gen zijn de werkzaamheden van de in-
formateur afgerond. Het advies aan de 
gemeenteraad van Nuenen is om een 
optie te kiezen en een formateur te be-
noemen die deze optie gaat uitwerken. 
De eerste stap daarvoor is afgelopen 
maandag al gezet toen het senioren-
convent (de fractievoorzitters van alle 
partijen) bij elkaar kwam. Uitkomsten 
daarvan zijn nog niet bekend.

hebben, mocht hij anno 2013 in Nue-
nen verblijven? Deze miniatuurtjes 
zijn aantrekkelijk geprijsd en hebben 
als titel ‘Een stukje Nuenen …’.

Tevens is er een expositie ‘Arm versus 
Rijk’ te zien, waarin wereldse tegen-
stellingen centraal staan. De entree is 
gratis. Bezoekers kunnen het mooiste 
kunstwerk kiezen en zo meedingen 
naar een prijs: een uniek kunstwerkje. 
Ook de kookstudio en het restaurant 
van John Geven zijn open.

Paas-Art Nuenen, John Geven Stu-
dio’s, Spegelt 45-47 in Nuenen. Ope-
ningstijden 1e en 2e paasdag 11.00u. 
– 17.00u. Alle schilders werken nauw 
samen met Van Gogh Village Nuenen 
en Vincentre. Het Vincentre, Berg 29 
te Nuenen, is tijdens Pasen ook beide 
dagen geopend met specifiek de expo-
sitie ‘Van aardappel tot app’.

Lets 
ontmoetingsavond
LETS Nuenen, de ruilkring in Nue-
nen, houdt op 21 maart om 19.30 
uur in de Dorpsboerderij Weverkes-
hof  weer een ontmoetingsavond en 
nodigt belangstellenden uit om 
kennis te komen maken met de 
leden en de interessante bezighe-
den van deze club. 

Ruilkring?
In Canada werd in 1983 een systeem 
ontwikkeld om onderling diensten te 
ruilen onder de naam LETS (Local Ex-
change Trading System). In Neder-
land zijn momenteel ruim 100 LETS-
kringen. Er wordt gebruik gemaakt 
van een fictief betaalmiddel. 

Wil je contact met LETS-Nuenen? Bel 
dan de voorzitter Daan Verbaan onder 
nummer 06 34006156 of stuur een 
mailtje naar  letsnuenen@onsbrabant-
net.nl. Voor meer informatie: www.
letsnuenen.nl.

Uit d’n hoek…

Schuld

De rellen in Haren zijn dus de schuld van de inmiddels opgestapte burgemeester 
Bats en de politie, aldus de conclusies van het rapport van de commissie-Cohen. 
Vreemd, ik dacht dat de relschoppers het gedaan hadden.
 Voetballers geven de scheidsrechter de schuld. Zakkenvullende Ban-
kiers geven het systeem de schuld. Politici geven de kiezer de schuld. Frauderen-
de wetenschappers geven de publicatiedruk de schuld. Arrogante medici geven 
de schadeclaims de schuld. Media geven de kijkers, lezers en luisteraars de 
schuld.
 Zo gaat het vandaag de dag. Als het fout gaat, schuiven we schuld en 
verantwoordelijkheid af. Gaat het goed, dan gaan we graag met de eer en het 
geld strijken, liefst van iemand anders.
 Wie durft er nog te zeggen: ‘ik was het, ik heb het gedaan!’

Edwin Coolen

Enthousiaste vrijwilligers gezocht 

Speeltuin De Kievit 
heeft jouw hulp nodig!
Speeltuin De Kievit zoekt vrijwilligers. Het paviljoen is klaar, de voorberei-
dingen voor een nieuw speelseizoen worden getroff en, maar de poort van 
Speeltuin de Kievit kan niet open zonder vrijwilligers!

Daarom zijn ze op zoek naar mensen 
die willen helpen bij:
- Diverse klusactiviteiten;
- Het verkopen en bereiden van con-

sumpties in de nieuwe keuken en 
winkel;

- Het verkopen van abonnementen 
en losse entree;

- De organisatie van diverse evene-
menten zoals bijv. Brandweerfestijn.

Wil jij het enthousiaste en goed geor-
ganiseerde vrijwilligersteam komen 
versterken? Je hoeft geen ervaring te 
hebben, een flinke dosis gezelligheid 
en enthousiasme is genoeg! Iedereen 
is welkom en je kunt zelf bepalen hoe-
veel tijd je wilt meehelpen. Speeltuin 
De Kievit is geopend op woensdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag van 13.30 
uur tot 17.30 uur. In de zomervakantie 

zijn we vaker geopend, afhankelijk van 
het weer. Kijk op de website www.
speeltuin-dekievit.nl wat ze je te bie-
den hebben en meld je aan via info@
speeltuin-dekievit.nl. 

Lezing Paul 
Spapens
Heemkundekring De Drijehornick uit 
Nuenen organiseert op donderdag 21 
maart een lezing over Bijgeloof in Bra-
bant. Paul Spapens zal dan spreken 
over bijgeloof als nadrukkelijk onder-
deel van  het leven van mensen van nu. 
Locatie: bibliotheek Dommeldal, Vin-
cent van Goghplein 97 in Nuenen. 
Aanvang 20.00 uur, deur open 19.40 
uur. De entree is vrij.
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Tom  van den Boomen nieuw 
raadslid voor het CDA
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 21 maart a.s. zal Tom 
van den Boomen worden benoemd tot nieuw lid van de gemeenteraad van 
Nuenen c.a.
Hij neemt  daarmee de plaats in van 
CDA-fractievoorzitter Theo van den 
Tillaart, die in de raadsvergadering 
van 20 februari jl. meedeelde niet lan-
ger deel te willen uitmaken van deze 
raad. 

Ir. Tom van den Boomen, geboren en 
getogen Nuenenaar, studeerde be-
drijfskunde aan de TUE en is nu bijna 
21 jaar  werkzaam bij Philips Interna-
tional. Eerder werkte hij bij TNO De-
fensie Onderzoek als Reserve Officier 
Academisch Gevormd en bij KPMG 
consulting. 
Na voor Philips 2 jaar in Portugal en 2 
jaar in België te hebben gewerkt, zijn 
hij en zijn gezin blij om weer terug in 
Nuenen te zijn.
Hij had eerder zitting in de verkie-
zingscommissie van het CDA en deed 
hij mee aan de gemeenteraadsverkie-
zingen. Vervolgens was hij lid van het 
Provinciaal Bestuur van het CDA. 
Sinds 2011 is van den Boomen voor-
zitter van het CDA, afdeling Nuenen 
c.a.

Anna ontvangt ruim 
3.450 bezoekers op open dag
Ruim 3.450 bezoekers hebben de open dag bezocht die werd georganiseerd 
door de St. Anna Zorggroep. De open dag vond plaats in het kader van de 
landelijke Open dag van de Zorg; elk jaar op de derde zaterdag van maart. 
De organisatie kijkt terug op een sfeervolle, zeer geslaagde open dag. 
De bezoekers ontvingen een uitge-
breid aanbod aan zorggerelateerde in-
formatie, demonstraties en activitei-
ten. Deze waren gericht op activiteiten 
binnen het St. Anna Ziekenhuis, als-
ook binnen de woonzorgcentra van 
Ananz en medisch sportgezondheids-
centrum TopSupport. Ook vele jonge 
bezoekers bezochten het Anna en de-
den actief mee aan de voor hen geor-
ganiseerde activiteiten. In 2012 be-
zochten 3.280 personen de open dag 
van de St. Anna Zorggroep en in 2011, 
3.100 personen.

Waar is het ei?
Zoek en vind de 
eierwekker,   
dat is bereslim
Op woensdagmiddag 27 maart is 
het eieren zoeken, in de 4 vestigin-
gen van bibliotheek dommeldal, dus 
ook in de Nuenense vestiging. Kin-
deren van 3 tot 7 jaar mogen dan om 
15.00 uur  komen speuren tussen de 
boeken en in de kasten.

En tussen de  verstopte chocolade eie-
ren is ook nog ergens een verstopte ei-
erwekker. Wie de eierwekker vindt. . . . 
mag een jaar lang gratis en online Be-
reslimme prentenboeken lezen.
Een leuke en lekkere paasactie, die is 
bedoeld om weer eens aandacht te 
trekken naar het digitale prentenboek- 
programma Bereslim. 

Open Dag  Gasterij 
Jo van Dijkhof zeer 
groot succes
De Open Dag van Archipel Gasterij 
Jo van Dijkhof afgelopen zaterdag 
was met ruim 500 bezoekers een 
enorm groot succes.

De vele clubjes en verenigingen gaven 
gehoor aan het verzoek van Archipel 
om te laten zien wat er allemaal te 
doen is binnen de Gasterij voor oude-
ren in Nuenen. Bezoekers konden de 
activiteiten bekijken en werden uitge-
nodigd om een keer mee te komen 
doen. Archipel liet op deze dag zien 
wat zij allemaal voor u kunnen beteke-
nen. Wilt u graag een activiteit doen 
die nog niet aangeboden wordt, laat 
het dan weten. Samen met u wordt er 
dan gekeken naar de mogelijkheden. 
Tijdens deze open dag werd een prijs-
vraag gehouden: ‘Raad het aantal 
paaseieren’. Mevrouw Lia van Erp was 
de enige die het aantal van 213 exact 
goed had geraden, zij krijgt een  diner-
bon van de Gasterij.

Bedevaart Banneux
Op de eerste zondag van mei is weer 
de bedevaart naar Banneux (80 jaar!). 
Opgeven kan bij Annie Maas, Schiet-
bergen 77, tel. 040-2838645.

Fantasie fascineert kinderen 
en ouders brede school 
Vrouwkensakker
Een bezoekje aan het monsterhol, het wegdansen van een zandmozaïek en 
kijken naar zelfgemaakte animatiefilmpjes. Bezoekers van de projectpre-
sentatie ‘Leve de fantasie’, door de kinderen van brede school Vrouwkensak-
ker in Nuenen, kwamen woensdagavond 13 maart ogen en oren te kort om 
alles te volgen.
De kinderen van de brede school gin-
gen samen met hun leerkrachten en 
leiders enkele weken op zoek naar on-
werkelijkheden die prettig, wonderlijk 
en uitdagend waren. Het mondde uit 

Middag voor 
meiden in de 
jongerenhuiskamer
Ben jij tussen de 11 en 14 jaar en heb 
je zin in een leuke middag alleen 
voor meiden? Kom dan naar de mei-
denmiddag in Nuenen!!!

Vanaf 13 maart is er weer iedere 
woensdag een meidenmiddag van 
15.30 tot 17.00 uur. Voor de komende 
weken staat het volgende op het pro-
gramma:

13-3 Beautymiddag
27-3 Creatief
3-4   Film
10-4 Koken

Dus heb jij zin om te gekke activitei-
ten met ons te doen op woensdagmid-
dag dan ben je van harte welkom in de 
jongerenhuiskamer (Sport laan 12) en 
het is helemaal gratis!! Voor vragen en 
meer informatie: Joeri van Deurzen 
joeri.vandeurzen@levgroep.nl

Erik Groothoff 
burgercommissielid  
bij CDA 
Tijdens de gemeenteraadsvergade-
ring  van 21 maart  a.s. zal Erik 
Groothoff geïnstalleerd worden 
als  burgercommissielid van de 
CDA-fractie.  

Erik woont sinds 1993 in Nuenen. Als 
burgercommissielid wil hij nu een bij-
drage leveren aan de politiek en maat-
schappelijk noodzakelijke keuzes die 
Nuenen moet maken. Zie voor meer 
informatie de website van het CDA-
Nuenen c.a.: www.nuenen.cda.nl

Erik Groothoff, nieuw burgercommis-
sielid van het CDA.

Erelidmaatschap, zilveren speld en vrijwilligerspenning voor Jo van den Biggelaar

Jaarvergadering Seniorenvereniging KBO/Lieshout
Zaal Koekoek in Lieshout was vol, afgelopen donderdag 14 maart tijdens de jaarvergadering van Seniorenvereni-
ging KBO/Lieshout. “Karel had honderd stoelen klaar gezet, maar hij heeft er zeker al dertig bij moeten zetten”, 
stelde voorzitter Willem Damen zichtbaar voldaan in zijn openingsrede vast. 

in een bonte verscheidenheid aan re-
sultaten. Onder het motto ‘Leve de 
fantasie’ creëerden de kleinsten van 
peuterspeelzaal ’t Dwersliggertje hun 
eigen Circus Dwers en maakten de be-
zoekers van kinderopvang Korein een 
uitstapje in de ruimte en naar de bijbe-
horende robots. De leerlingen van ba-
sisschool De Nieuwe Linde leefden 
zich uit in talloze fantastische zaken. 
Het varieerde van schilderwerken in 
de stijl van kunstenaars als Matisse, 
Paul Klee en Andy Warhol tot visies 
op nieuwe ontdekkingen als 4D-tv, 
onzichtbaarheidsspray of zwevende 
huizen. 
De avond eindigde met een echte ‘per-
formance’ waarbij een kleurig door de 
leerlingen gevormd zandmozaïek werd 
weg gedanst op de ritmische klanken 
van een percussiegroep.
De bekende Nuenense kunstenares 
Elvira Wersche leverde de inspiratie 
en gaf adviezen, maar kinderen en le-
raren waren verantwoordelijk voor de 
realisering.

Met meer dan 750 leden is KBO Lies-
hout een grote vereniging en wordt 
draaiende gehouden door 156 vrijwil-
ligers. “We hebben 33 werkgroepen, 
raden en subclubs.” Een daarvan is de 
biljartclub die dit jaar voor de tiende 
keer een driebandentoernooi organi-
seerde met honderd inschrijvingen. 
Als bijzondere activiteiten noemde 
Willem Damen de Inloop en de lezin-
genreeks kunstgeschiedenis. Het vol-
gende verenigingsjaar start de vereni-
ging een Tai Chi cursus en er komt een 
nieuwe volledig verzorgde reis voor 
mensen die geen grote inspanningen 
meer kunnen doen. Ouderen liggen in 
deze crisistijd overal in de vuurlinie. 
“Belangenbehartiging wordt belang-
rijker. Steeds meer taken en verant-
woordelijkheden komen bij de ge-
meente te liggen. Daarom is het 
belangrijk dat we onze stem laten ho-
ren.”

Nieuw bestuurslid
Mevrouw Gerry van Hoof komt als 
nieuw lid in het bestuur. “Zij draait al 
een jaar mee en heeft zich al ontfermd 

over de ledenadministratie en we kun-
nen haar nu al niet meer missen”, ver-
telt Willem Damen. Er moet ook van 
diverse vrijwilligers afscheid genomen 
worden. Noud Vermeulen, Jo Swin-
kels, Aad de Jager, Ine Dekkers, Tonny 
van den Eerenbeemt en Jo van den 
Biggelaar hebben zich gedurende vele 
jaren op diverse fronten ingezet. Spe-
ciale aandacht krijgt mevrouw Jo van 
den Biggelaar. ‘Een monument van 
een vrouw gaat nu stoppen. Wij be-
noemen haar tot erelid van de vereni-
ging”, aldus Willem Damen. Bestuurs-
lid Frans van den Boomen van KBO 
Brabant overhandigt de zilveren speld. 

“Mevrouw van den Biggelaar heeft 
een gigantische staat van dienst. Daar-
om krijgt ze de zilveren speld, die voor 
deze keer een gouden opdruk heeft.” 
Dan zijn er nog burgemeester Ubachs 
en enkele wethouders. Zij komen de 
vrijwilligerspenning van de gemeente 
Laarbeek brengen. Jo van den Bigge-
laar zelf vindt het wel ‘een beetje over-
dreven’. “ Ik heb het altijd met veel ple-
zier gedaan. Ik blijf me nog wel 
inzetten, ga niet de hele dag thuiszit-
ten.” 
Mannenkoor De Rooise Dommel-
klanken besluit de middag met een 
flink aantal meezingers. 

Jo van den Biggelaar (links) en Tonny van den Eerenbeemt, de vrijwilligSTERREN 
van KBO Lieshout.

Fractielid CDA Tom van den Boomen

Een uitgebreide fotoreportage is terug 
te zien op de website www.st-anna.nl/
opendag en via Facebook www.face-
book.com/aangenaamanna.

Ophaaldag Neuzelmarkt
Zaterdag 23 maart zullen de scouts van Scouting Rudyard Kipling uit Nue-
nen tussen 10.00 uur en 16.00 uur langs de deuren komen in Nuenen-Zuid 
om Neuzelwaar op te halen.
Neuzelwaar zijn spullen die de Scou-
ting kan verkopen op de Neuzelmarkt 
zoals elektrische apparatuur, speel-
goed, schoenen, glaswerk, boeken en 
fietsen. Grote spullen zoals banken, 
kasten, tafels en koelkasten zal de 
scouting niet meenemen. Wanneer u 
niet thuis bent laten de scouts een 
briefje achter met daarop de data en 
tijden waarop u zelf de spullen naar de 
hal kunt brengen. 

U kunt de Scouting extra steunen door 
het kopen van steunbonnen aan de 
deur. Het geld dat de scouting op de 
verkoopdag en met steunbonnen op-
haalt, wordt gebruikt om de activitei-

ten van de leden te financieren. De 
scouting hoopt op uw steun en bijdra-
ge.
Zaterdag 23 maart worden de spullen 
opgehaald in Nuenen-zuid, alle huizen 
ten zuiden van de Europalaan en even-
tueel in Eeneind. De spullen kunnen 
ook naar de hal gebracht worden op 
zaterdag 23 maart en in de avonden op 
26 en 28 maart tussen 19.30-21.30 uur.
Op maandag 1 april, Tweede Paasdag, 
zal de Neuzelmarkt worden gehouden 
in de hal aan de Duivendijk 7 in Nue-
nen. Kijk voor meer informatie op de 
internetpagina van de Neuzelmarkt: 
www.neuzelmarkt.nl 



  

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

LEVGROEP
Berg 22c, 5671 CC Nuenen tel: 040-2831675, 
info@levgroep.nl. Geopend: ma. t/m do. Van 8.30-
16.00 uur en vrijdag van 8.30-12.30 uur.
Spreekuren:
• Algemeen Maatschappelijk Werk: Op afspraak
• Echtscheiding: Inloopspreekuur iedere dinsdag   
 van 19.00-21.00 uur
• Sociaal Raadsliedenwerk: Op afspraak
• Jeugd en Jongerenwerk:Tel: 040-2831675
• Vluchtelingenwerk: Inloopspreekuur dinsdag van  
 12.00- 14.00 uur
• Steunpunt Vrijwilligerswerk / Maatschappelijke   
 stages: Op afspraak
Heeft u vragen voor het CJG ? Op donderdag van 
8.30-12.30 inloop Servicepunt. 
Heeft u vragen voor het Vluchtelingenwerk? Op 
donderdag van 13.00-16.00 inloop Servicepunt.

SERVICEPUNT WELZIJN, WONEN EN ZORG NUENEN
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, 
tel: (040) 2831675, servicepunt@nuenen.nl 

Telefonisch spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur.
De inlooptijden voor vragen over Welzijn, Wonen en 
Zorg zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30- 12.30.

Het Sevicepunt is hét loket in Nuenen waar u terecht 
kunt voor informatie en advies over aanvragen en voor-
zieningen op het terrein van welzijn, wonen en zorg. 

Dit zijn: 
•  Woonvoorzieningen •  Steunpunt Mantelzorg
•  Huishoudelijke hulp •  Steunpunt Vrijwilligerswerk
•  Informatiewinkel •  Vervoersvoorzieningen 
•  Rolstoelen •  Centrum Jeugd en Gezin
Het Servicepunt is een samenwerkingsverband tus-
sen de Levgroep en de gemeente Nuenen.

Op www.nuenen.nl onder de button Servicepunt 
vindt u uitgebreide informatie over het Servicepunt.______________________________________

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

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

KINDERTELEFOON VOOR Z.O.-BRABANT (GRATIS)
Iedere dag van 14.00 tot 20.00 uur. Tel. 0800-04322______________________________________ 

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

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

MELD- EN KLACHTENLIJN 040-2631699, 
Afd. Werken en Beheer, 24 uur per dag.______________________________________ 

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

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

OPEN HUIS ”DE REGENBOOG”
Sportlaan 5. Elke donderdag van 10.00 - 12.00 uur.
Ook tijdens de vakanties. 

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

HULPDIENST VOOR OUDEREN
Tel. 2831675 op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur.______________________________________ 

ARCHIPEL AKKERS
Zorg aan huis. Alle zorg, verpleging en dienstverlening 
bij u thuis. Bel voor meer informatie 264 64 64 (24u 
per dag bereikbaar). ______________________________________ 

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

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

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

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

ZUIDZORG
Organisatie voor huishoudelijke hulp, verzorging, ver-
pleging, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), 
kraamzorg, voedingsvoorlichting en dieetadvies. 
Voor alle diensten dag en nacht bereikbaar: 
Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven, 040-2308408.
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Parkstraat 3F Nuenen.
 Voor aanvraag/verhuur verpleegartikelen en andere  
 hulpmiddelen. 
• Open: ma. t/m vr. 9.30 - 18.00. Za. 9.00 - 17.00 uur.
• Thuiszorgwinkel Zuidzorg, Kastelenplein 170-173, 
 Eindhoven. Voor uitleen, verhuur en verkoop van
 verpleeg- en kraamzorgartikelen.
• Open op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur______________________________________

ST. ANNAZIEKENHUIS BLOEDAFNAMEPOSTEN
• ELC Pluspunt (Kloosterstraat 15): Maandag, woens- 
 dag, donderdag en vrijdag van 8.15 tot 08.45 uur. 
• Gasterij Archipel (Jo van Dijkhof 110): Maandag, woens-
 dag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 09.30 uur. 
Vragen voor het klinisch laboratorium of de trombose-
dienst neem contact op. Het laboratorium: 040-2864866, 
de trombosedienst: binnen kantooruren 040-2864060.______________________________________ 

SOCIAAL-FINANCIEEL ADVISEUR KBO
Maandag t/m vrijdag, telefoon 2833484.______________________________________ 

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

DIENSTEN EN INFORMATIE 11-03-2013

LINDEBLAADJES

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
www.abonne.nl

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

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 

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

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

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

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

INBRAAKGOLF NUENEN e.o.
NOVEmBER mEER dAN 

25 INBRAKEN
Laat u beveiligen door 
beveiligings-specialist 

en kans op inbraak wordt 
met 95% gereduceerd

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

JAN vAN ‘t Hof 
Schilder- en spuitwer-
ken. Voor vakkundig bin-
nen- of buitenschilderwerk. 
Vakmanschap met garan-
tie. Tel: 040 - 241 90 92.

opENHAARD Hout 
11 ZAKKEN HALEN, 10 
BETALEN. Houthandel, 
Geldropsedijk 55, Nuenen.

Voor ontspanning, inspiratie,
entertaining en nog veel meer!

Vanaf nu ook prachtige, genees-
krachtige kristallen en edelstenen 
verwerkt in ‘n schitterend sieraad.
www.garrarufa-nuenen.nl

De Garra Rufa spa
In Nuenen 040-7870338

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

www.bertrenders.nl
T. 06 - 24 63 62 91

Aangifte inkomsten-
belasting 2012 bij u 
thuis.  Alleenstaanden 
€40,-  Fiscale partners €50,- 
Tel: 06 - 36 56 07 96. www.
vhfiscaaladvies.nl B o E D E L - t o tA A L 

Woning-ontruimingen 
ophalen 2de hands 
goed. 040 - 241 56 70 / 
06 - 36 07 26 11. www.
boedeltotaal.nl

CLICk gastouderopvang 
zoekt in Nuenen gastou-
ders voor opvang in eigen 
huis. Info bij Ellen v. Buu-
ren: (06) 126 75 123. Of: 
info@clickgastouder-
opvang.nl

C L E A N  S E R v I C E 
NuENEN - Gevelreini-
ging - Schoorsteenreno-
vatie  - Voegwerken  - Im-
pregnering. Vrijblijvende 
offerte 06 - 23 70 36 91 / 
040 - 283 29 57.

Nagelstudio ALtA gRACE 
pedicure-Manicure. 
Pedicure behandeling € 18,- 
Voetmassage € 15,50 Ma-
nicure behandeling € 15,50. 
Lekker makkelijk, ik 
kom ook bij u thuis! Ma-
rieke van der Hijden. 06 - 50 
57 11 83.

Belast u uzelf…….?
Of gaat u voor belastingvoordeel !
Janssen Belastingadvies voor belastingaangifte particulier en scheiding 

Kijk op  www.janssenbelastingadvies.nl of bel (040) 263 11 27
De Pinckart 54, 5674 CC Nuenen Lid College Belastingadviseurs 

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

Leergeld Nuenen c.a. 
Al 10 jaar 

noodzakelijk!

tRIMSALoN ALA pLu-
to. Professioneel gediplo-
meerd trimster. Hooidonk 7. 
06 - 53 30 78 30. WWW.
ALApLuto.NL

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

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

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

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

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.

t u I N o N t W E R p E N 
‘IRENE DE JoNg’ voor 
Ontwerp, Advies en On-
derhoud. Bel voor een af-
spraak: 06-48682612. www.
tuinontwerpen-irene.nl

AANgEBoDEN: Hulp in 
de huishouding. Tel. 06-84 
32 44 14 / 06-84 37 53 36.

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

Tel. 040 - 295 25 77• Mobiel 06 - 22 395 840
Wist u dat Café René beschikt over een zaal tot 100 personen en 
dat deze voorzien is van airco, een professionele beamer en een 

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

k I N D E R k L E D I N g -
BEuRS Wo. 27 maart Zaal 
Den Heuvel, Mierlo. 9.30-
11.30u. t/m maat 110 en 
van 14.00-16.00u. v.a. maat 
116. toEgANg gRAtIS!

tE koop gEvRAAgD 
garagebox in Nuenen. Liefst 
in de buurt Europalaan/
IJsvogelhof. 040-283 69 24.

24 MAARt vLooIEN-
MARkt. Sporthal de Mor-
tel. Ardechelaan 1, Eindho-
ven. 90 kramen bomvol! 
9-16 uur. 06-20299824.

DRuMS- EN BASgItAAR-
LESSEN IN NuENEN. 
Gegeven door ervaren 
docent. Voor alle niveau’s. 
Voor info: 040 - 284 35 33 / 
06 - 23 09 47 87 of kijk op 
www.bassendrumschool-
nuenen.nl

gEvRAAgD: EEN EN-
tHouSIAStE pEu-
tERLEIDStER/vRIJ-
WILLIgStER voor één 
van onze speelzalen in 
Nuenen, 2x per week on-
geveer 3 uur. Diploma niet 
vereist, leeftijd 20 t/m 50+. 
Voor informatie Stichting 
Kinderspeelzalen Nuenen: 
tel. 283 84 14 (ma t/m wo).

VCN Videoproducties 
Laat nu uw waardevolle 
8mm films overzetten naar 
DVD. Voor meer informatie: 
040 - 283 77 96.
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Inschrijving voor derde 
editie Gulbergen24 is geopend 
In het weekend van 28 en 29 september 2013 organiseert Stichting Moun-
tainbike Promotie Nuenen (SMPN) de derde editie van Gulbergen24. Het 
parcours loopt over het hoogste punt van Brabant, waardoor de deelnemers 
in een etmaal zeker zoveel klimmen als drie keer de Alpe d’Huez. Dat maakt 
dit evenement uniek in Nederland. Iedere mountainbiker vindt er zijn uit-
daging: de recreatieve en de sportieve fi etsers, jong en oud, regionaal of 
internationaal, man of vrouw. Gulbergen24 is er voor groepen die in team-
verband rijden en individuele deelnemers. De liefhebbers kunnen zich 
inschrijven via de website (www.gulbergen24.nl). 
Uitdaging
Gulbergen24 is geen wedstrijd voor 
enkele fanatiekelingen. Het is een 
sportief evenement voor iedereen. Tij-
dens de marathon proberen de teams 
en individuele deelnemers een grote 
afstand af te leggen gedurende 6 of 24 
uur. De afstand wordt automatisch ge-
registreerd. Het parcours van onge-
veer 8 kilometer volgt de tracks door 
de bossen, over een tijdelijke brug 
over het Eindhovens kanaal en over de 
‘Razob-bult’ in Nuenen. Dit is het 
hoogste punt van Brabant gelegen op 
60 meter boven NAP. In 24 uur wor-
den er door deelnemers wel 3.600 
hoogtemeters gemaakt. Naast de 
24-uurs marathon is er ook een 6-uurs 
variant. Men kan inschrijven met (be-
drijfs)teams van drie tot vijf personen 
voor de 6-uurs variant en van vijf tot 
twaalf personen voor de 24-uurs vari-
ant. Daarnaast is er ruimte voor indi-
viduele bikers. In totaal is er plaats 
voor 105 teams en 55 individuele rij-
ders die op 28 september klokslag 
13.00 uur klaar staan voor de start. 
Ruim 750 deelnemers zullen weer 
meedoen. Er is veel animo en er geldt 
bij inschrijvingen vol = vol.  

NOC*NSF-faciliteit?
De mountainbikesport vormt een 
prachtige vrijetijdsbesteding voor ve-
len. Vooral het Landgoed Gulbergen, 
middenin het groene hart van onze re-
gio, leent zich enorm voor de snel 
groeiende groep liefhebbers van die 
mooie sport. Nergens in Nederlands is 
de dichtheid van mountainbikeroutes 
en mountainbikeverenigingen zo 

hoog als hier. SMPN begeeft zich 
daarmee in het deel van de wieler-
sport waar nog steeds mooie nieuwe 
activiteiten worden georganiseerd en 
volop ontwikkelingen zijn. Er zijn vol-

Geheel belangeloos en zonder dat er 
over en weer met geld wordt gescho-
ven, tegen de gevestigde orde in, stelt 
het echtpaar Smeulders de huiskamer 
beschikbaar. “Je moet een beetje gek 
zijn om dit te doen maar het is zo ont-
zettend leuk” aldus José. 
Smeulders = Open is nadrukkelijk 
geen galerie. Het gaat hen puur om 
kunstenaars de mogelijkheid te bie-
den hun eigen werk in een huiselijke 
sfeer voor een breder publiek zicht-
baar te maken. Amateur kunstenaars 
hebben geen mogelijkheid om hun 

Grote progressie 
jongste jeugd Z&PV Nuenen
Als je kijkt naar de bouw van jonge sporters dan wordt direct duidelijk dat 
sommige kinderen een streepje voor of achter hebben op hun leeftijdsge-
nootjes. Daarom ligt bij Z&PV Nuenen bij de jongste jeugd vooral de focus 
op het verbeteren van jezelf en minder op hoe hoog je precies bent geëin-
digd. En gezien de 41 persoonlijke toptijden die de Speedo/Swimkick 
zwemmers (7 tot 14 jaar oud) afgelopen weekend wisten neer te zetten lukt 
dat prima.

Een van de zwemmers die de afgelo-
pen periode mooie stappen weet te 
maken is Victor de Kousemaeker. Met 
persoonlijke records op alle afstanden 
die hij zwom kon hij tevreden naar 
huis. Maar ook Flore Meulendijks 
(2004), Chris Verhoeven (2004), Sop-
hie van Ballekom (2002), Pleun van 
der Heijden (2002), Myrthe Swinkels 
(2002), Evi Tijs (2002), Tessa Verdon-
schot (2000), Pien van Lierop (2000), 
Joep Dedding (2000) en Thomas van 
Ekert (1999) tekenden voor een 100% 
score voor wat betreft persoonlijke re-
cords. Voor Marit Verspaget (2002) 

was naast PR’s op alle afstanden nog 
een andere eer weggelegd. Zij verbe-
terde niet alleen haar eindtijden, maar 
was ook halverwege iedere race snel-
ler dan ze ooit op die afstand had ge-
zwommen. Eindresultaat: 3 afstanden 
met totaal 6 persoonlijke records. 

Overige persoonlijke record :
50m vrijeslag Lennart van Sas (2001) 
50m vlinderslag Suzanne Voets (2001) 
en Ruben van den Brule (1999) 100m 
schoolslag Sade Adetunji (2002) 200m 
schoolslag Merel Phaff (2001) en Tom 
van Eijk  (1999) 200m wisselslag Celi-
ne Verspaget (2000).

Heb je ook interesse in wedstrijd-
zwemmen en ben je in bezit van een 
C-diploma? Kom dan een paar keer 
vrijblijvend mee doen! Mail naar wed-
strijdzwemmen@zpvnuenen.nl voor 
meer info.

7e Zwemloop in De Drietip
Zaterdagavond 6 april wordt er door de Organisatie Triathlon Nuenen 
alweer voor de 7e keer een zwemloop in Nuenen georganiseerd. De bedoe-
ling is dat alle deelnemers, jong en oud, eerst zwemmen en aansluitend gaan 
hardlopen. Het zwemmen vindt plaats in het binnenbad van sportcentrum 
`De Drietip’. Het aansluitende looponderdeel voert de atleten door het cen-
trum van Nuenen. 
Ook dit jaar gaat het weer goed met de 
inschrijvingen en zitten we helemaal 
vol. We hebben zelfs extra startgroe-
pen moeten maken. Er wordt gestart 
om 17.30 uur met 130 scholieren ver-
deeld over 4 startgroepen. De scholie-
ren zwemmen 200 meter en gaan aan-
sluitend 1 km hardlopen over een 
verkeersarm parcours. De scholieren 
starten alleen of vormen een duo 
waarbij een scholier zwemt en de an-
der gaat hardlopen. Deze scholieren 
zitten in de groep 5 tot en met 8 van de 
basisschool. Om 18.00 uur starten er 
een tiental tri-atleetjes uit de nationa-
le competitie J&J zuid van 6 tot en met 
9 jaar voor de afstand van 200 meter 
zwemmen en 1 km hardlopen en 10 
t/m 13 jaar voor de afstand van 250 m 
zwemmen en 2 km hardlopen. Hierna 
(om 18.15 uur) starten 25 recreanten 
voor de langere afstanden 500 meter 
zwemmen en 5 km hardlopen en 50 
recreanten voor de 1 km zwemmen 
met 10 km hardlopen. De langste af-

stand is ook in duo vorm af te leggen. 
(1 zwemmer en 1 hardloper). 

Deze deelnemers lopen 2½ of 5 rondes 
op een verkeersarm parcours dat start 
in de Sportlaan en vervolgens loopt 
via de Kerkstraat, het Park, de Vincent 
van Goghstraat (heen en weer), het 
Park, de Kerkstraat, de Lindenlaan, 
het Lindenhof en het Stremkespad 
(fietspad). De finish is op de parkeer-
plaats voor `de Drietip’. Mocht je iets 
meer willen weten over de Zwemloop 
dan kun je terecht op de website www.
triathlonnuenen.nl/zwemloop. 

Mountainbiken Zwemmen
Grote progressie 
jongste jeugd Z&PV Nuenen

Zwemmen

editie Gulbergen24 is geopend 
In het weekend van 28 en 29 september 2013 organiseert Stichting Moun-

op plannen om hier een ‘wereldbeker-
waardig’ mountainbikeparcours aan 
te leggen. Of zoals mountainbiketop-
per en ambassadeur van Gulbergen24 
Rudi van Houts het zegt: “Gulbergen 
heeft de potentie om uit te groeien tot 
een heuse NOC*NSF-faciliteit voor 
trainingen en wedstrijden. Een we-
reldbekerwedstrijd rijden voor eigen 
publiek, dat zou wat zijn!”. De plannen 
en de eerste tekeningen liggen klaar. In 
die aanloop zijn NTFU, KNWU, 
NOC*NSF en zelfs de NOS nauw bij 
die plannen betrokken geweest. Stre-
ven is tijdens de derde Gulbergen24 al 
een klein stukje daarvan te laten zien, 
misschien niet fysiek op het parcours, 
maar dan toch zeker als presentatie 
van de tekeningen. 

 

Nieuws met zaken
“Je moet een beetje gek zijn om dit te doen…”

Smeulders = Open 
viert haar eerste lustrum
Door Josine Janssen

Kunst met een grote T is de grondlegger van “Smeulders = Open” . Vijf jaar 
geleden werden José en Wim Smeulders hierdoor geïnspireerd om diverse 
malen per jaar een aantal amateurkunstenaars uit te nodigen om hun werk 
te presenteren en ’Smeulders = Open’ was geboren. 

werken in een galerie te presenteren. 
Ook is het voor de kunstenaars leuk 
om te zien hoe hun werk in een ande-
re huiskamer tot zijn recht komt. Op 
die manier gaat het werk “leven”. “We 
vinden het zinvol om de kunstenaars 
een handje te helpen en op die manier 
kunnen bezoekers genieten van on-
vervalste amateurkunst van Nuenen-
se bodem” vertelt Wim.

Vijf jaar geleden volgde José een cur-
sus bij het CAN en daar heeft zij de 
eerste kunstenaars benaderd. Ze vra-

gen regelmatig dezelfde kunstenaars 
om te exposeren zodat de ontwikke-
ling in het werk van de kunstenaar te 
zien is, leuk voor Smeulders = Open 
maar ook leuk voor de kunstenaar. En 
op deze manier hebben José en Wim 
een speciale band met hen opge-
bouwd. In een ongedwongen sfeer 
kunnen bezoekers van de kunstwer-
ken genieten, ze bewonderen, com-
mentaar of eventuele kritiek geven. 
Voorop staat belangstelling en een 
goed gesprek, met als doel de kunst-
beleving in het dorp te verlevendigen. 
 Komend weekend kunt u genieten 
van de werken van 9 amateurkunste-
naars.
Voor de inwendige mens wordt ge-
zorgd maar er is ook gedacht aan mu-
ziek. In dit weekend zal Martijn van 
de Akker zijn repertoire ten gehore 
brengen. Kunst aan de muur en te-
vens een kamerconcert, een mooie 
combinatie op een even zo mooie 
plek!

Op zaterdag 23 maart zal Paul de Wit-
te de openbare huiskamer feestelijk 
openen om 14.00 uur. De deur op 
Beekstraat 23 staat voor u open op 23 
en 24 maart van 13.00 tot 18.00 uur. 
Meer info en agenda 2013: www.
smeuldersisopen.nl. 

Vooraankondiging 
stekjesruilmarkt
Op zaterdag 6 april vindt in Gerwen 
een stekjesruilmarkt plaats. De Werk-
groep Leefbaarheid Gerwen heeft en-
thousiaste medewerkers, ook op 
groengebied. Zij hebben het idee op-
gevat om een ruilmarkt te organise-
ren. Iedereen die er aan mee wil doen 
en plantjes wil aanbieden, is van harte 
uitgenodigd. Er is nog even tijd om 
een rondje door de tuin te maken en te 
bezien of er een en ander gesplitst kan 
worden of wellicht iets kan worden 
‘voorgetrokken’. Wie wil deelnemen en 
meer informatie wil kan zich melden 
bij werkgroepleefbaarheidgerwen@
gmail.com 

Jaarlijkse markt 
Klassieke  
Landbouw 
Werktuigen 
Vereniging
Op zondag  24 maart organiseert de 
Klassieke Landbouw Werktuigen 
Vereniging weer haar traditionele 
voorjaars ruilbeurs/rommelmarkt.

Opnieuw is de markt te vinden aan het 
Ginderdoor 55, tussen Lieshout en 
Mariahout. De aanvang van het evene-
ment is 8.00 uur en duurt  tot 14.00 
uur. Meer info: Jos Heijmans, tel: 0413- 
476619 of www.klw-vereniging.nl.

Het OCN kijkt bezorgd 
richting Gemeentebestuur
Het lijkt dit jaar geen pretje om bestuurder te zijn in onze regio. Her en der 
is sprake van aftredende wethouders en(ex) burgemeesters die onder vuur 
liggen. De kroon spant echter Nuenen waar kort geleden liefst twee wethou-
ders en een raadslid terugtraden. In alle gevallen worden de (vermeende) 
confl icten breed uitgemeten in de lokale media. Is er sprake van een heuse 
crisis in de lokale politiek?

Wanneer ik me tot Nuenen beperk, de gemeente waar ik woonachtig ben en 
voorzitter van het Ondernemers contact Nuenen OCN, is het voor een betrek-
kelijke buitenstaander niet zo gemakkelijk om de precieze oorzaak van de be-
stuurscrisis aan te geven. Ik weet het, Nuenen staat er financieel beroerd  voor, 
vooral doordat de laat ik maar zeggen nationale vastgoedcrisis van ons land extra 
hard toeslaat in onze gemeente. En ik weet ook dat het al jaren rommelt in de ge-
meenteraad. Daardoor, zo heet het, is de baan van wethouder in Nuenen er een 
met een verhoogd risico. Landelijk schijnt een derde van de wethouders de eind-
streep niet te halen, in Nuenen zouden we  al  blij zijn met zulke cijfers. Maar wat 
zijn dan de onderliggende problemen die het bestuur van onze gemeente zo pro-
blematisch maken. Ik zou het niet weten. Maar ik zie wel dat het een verlammen-
de uitwerking gaat krijgen op het bestuur van onze gemeente. En daar maak ik 
me zorgen over.
In de eerste plaats vrees ik dat dat gevolgen kan hebben voor de zelfstandigheid 
van onze gemeente. Minister Plasterk voert landelijk campagne voor het opscha-
len van gemeenten tot 100.000 inwoners. Dat moet leiden tot efficiencywinst. 
Echt goede argumenten voor fusie voert hij niet aan. Naar mijn smaak kunnen 
ook andere wegen bewandeld worden om die efficiencywinst te behalen. Ge-
meenten in onze regio werken daar al op verschillende wijzen aan. Voortdurend 
gerommel aan de top levert dan geen goede bijdrage aan die discussie vanuit 
onze gemeente, zachtjes gezegd. 
In de tweede plaats zijn er volop dossiers die om een krachtig bestuur vragen. Ik 
noem Nuenen-West, het kader waarbinnen nog flinke bouwplannen bestaan, 
maar ook de afwikkeling van het verkeer in relatie tot de vermoedelijke komst 
van de Grote ruit om Eindhoven-Helmond. Niets doen is geen optie, maar voor 
gerichte actie is op zijn minst nodig dat het bestuur van onze gemeente deze pro-
cessen richting geeft. Dat vraagt om een krachtig bestuur! Voor onze club is in 
dit kader van belang dat wij voor een doorbraak staan op het punt van de aanleg 
van glasvezel op de Nuenense bedrijventerreinen. Die doorbraak behelst de ge-
faseerde aanleg van glasvezel op alle bedrijventerreinen in Nuenen via een be-
heersvorm waarin de klant het voor het zeggen heeft. Een in Brabant nog vrij 
unieke constructie, waarmee Nuenen haar rol van voorloper op het gebied van 
verglazing – eerst de woonhuizen, nu de bedrijven – bevestigt. Dit project kent 
wat ons betreft een lange – te lange – voorbereidingstijd, maar nu we er eindelijk 
uit zijn willen we graag snel tot actie overgaan. Echter: daarvoor is medewerking 
van de gemeente nodig, in de vorm van het ter beschikking stellen van de reeds 
ingegraven ‘mantelbuizen’. De bestuurscrisis dreigt de gemeente op dit punt nu 
even monddood te maken. Daar hebben we als ondernemers last van.
Meer in  z'n algemeenheid stel ik vast dat onze gemeente zich de laatste jaren 
krachtig heeft ontwikkeld. Er zijn prachtige woonwijken bij gekomen, de bedrij-
vigheid is sterk gegroeid en het centrum heeft een geweldige impuls gekregen. 
Zo is Nuenen uitgegroeid tot een aantrekkelijke gemeente, een pareltje in de 
economische topregio Brainport.  Zou het niet goed zijn, dames en heren in de 
Nuenense politiek, als u wat meer kijkt naar dat moois wat we allemaal wel heb-
ben in plaats van te kijken naar dat wat we niet hebben?

Jan Veldsink,
Voorzitter Ondernemers Contact Nuenen

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders
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Kerkberichten Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Omdat persoonlijke wensen 

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

Bernhardstraat 4, Nuenen
T 040 284 1550, www.vdstappen.nl   

Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

Zaterdag 23 maart 
13.30-21.00 uur

Fiets je eigen Alpe d’HuZes
Laco Sportcentrum De Drietip

Vrijdag 22 maart 
10.00 uur

Opening Werkcafe Nuenen 
De Luistruik, Sportlaan 12

Donderdag 21 maart 
20.00-22.00 uur

PF Thomese leest voor
Boekhandel van de Moosdijk

Elke maandag 
19.30 uur Kienen in Gerwen

D’n Heuvel, Gerwen
14.00-16.00 uur Rode Kruishandwerken

Jo van Dijkhof

Donderdag 21 maart 
10.00-12.00 uur Computerondersteuning 

Jo van Dijkhof
14.00-16.00 uur Kienen  

Jo van Dijkhof

Vrijdag 22 maart 
vanaf 18.30 uur

dorpsfeest MFA De Koppelaar Nederwetten
www.kpjnederwettten.nl

Donderdag 21 maart 
20.00 uur

Heemkundekring: lezing over Bijgeloof in 
Brabant

Bibliotheek Dommeldal (zijingang)

Vrijdag 22 maart 
17.45 uur

Solidariteitsmaaltijd
Pleincollege Nuenen

Donderdag 21 maart 
19.30 uur

LETS ontmoetingsavond 
(www.letsnuenen.nl)

Weverkeshof

Vrijdag 22 maart 
20.00 uur

Kienen Katholieke Vrouwenvereniging 
Bavaria Brouwers Cafe Lieshout

Elke zondag in maart
09.00 uur 

Wandelen met WSV
Lissevoort, ingang tennisterreinen

Vrijdag 22 maart 
14.00 uur

Opening De Tip Gerwen

Donderdag 21 maart 
20.15 uur

Carolien Borgers - Happy end
Het Klooster

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Donderdag 21 maart 
09.30 uur

computercafé iPad toepassingen
Bibliotheek Dommeldal (zijingang)

COLOFON
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., 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, Josine Janssen, 
Mariët Jonkhout. 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.

© 2013 - “Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna-
men of op enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgevers.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Elke dinsdag-donderdag
19.30 uur Bridge

Jo van Dijkhof

23 + 24 maart
10.00 uur Voorjaarsmarkt Dorpswerkplaats

13.00 uur Smeulders = Open
Beekstraat 23

Zondag 24 maart 
10.30 uur

Koffi econcert
Het Klooster

Zaterdag 23 maart 
20.30 uur

Single Party 35+
Laco Strandbad Nuenen

Zondag 24 maart 
20.00 uur

Gerwens Muziekkorps, Een muzikale 
rondreis

Het Klooster

Woensdag 27 maart 
20.15 uur

Gili - Iedereen paranormaal
Het Klooster

Dinsdag 26 maart 
19.00-20.30 uur

Vakantiebanenmarkt Bibliotheek

Donderdag 28 maart 
09.30 uur

computercafé Smartphone op vakantie
Bibliotheek Dommeldal (zijingang)

Maandag 25 maart 
19.30 uur Filmvond 

MFA De Koppelaar  Nederwetten

Zondag 24 maart 
15.00 uur

Vissersvrouwenkoor de Walnoten, 
jubileumoptreden 

Het Klooster

Zondag 24 maart 
10.00 uur

Spechtenwandeling in het Nuenens Broek
kruising Broek/Lissevoort

DANKBETUIGING

Het heeft ons erg goed gedaan om zoveel warmte
en medeleven te mogen ontvangen, 

tijdens het overlijden van mijn lieve vrouw, 
ons mam, oma en overgrootmoeder

RIET HERMENS - JANSSEN
Speciale dank naar pastoor Deckers, verpleeghuis Landrijt.

 Nuenen 21 maart 2013           Jan Hermens

Groot is de leegte die zij achterlaat!

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl  

Weekenddiensten
Zaterdag 23 maart 18.30 uur: Woord en 
Communiedienst, stilteviering, voor-
ganger pastoraal werker J. Deckers.
Zondag 24 maart 09.00 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, voorgangers 
pastor J.  Vossenaar en past.werker J.
Deckers.
Zondag 24 maart 10.30 uur: Oecu-
menische Palmzondagviering, voor-
gangers van alle deelnemende kerken.
Dinsdag 26 maart 19.00 uur: Boete-
viering, voorgangers pastor J.Vos-
senaar en past.werker J.Deckers.
Donderdag 28 maart 19.00 uur: Witte 
Donderdagviering, parochiekoor, voor-
gangers alle pastores.
Vrijdag 29 maart 15.00 uur: Goede 
Vrijdag, Kruiswegviering, gelegen-
heidskoor, voorgangers pastor J.Vos-
senaar en past.werker J.Deckers.

Misintenties
Zaterdag 23 maart 18.30 uur: Jo en 
Theo Buwalda; Koos Berendes; Piet en 
Catrien Wernaart- van den Boomen; 
Sjaak Dogge.
Zondag 24 maart 09.00 uur: Ben Gos-
selink; Tonia Beks; Harrie Vinke. 
Zondag 24 maart 10.30 uur: Tiny de 
Greef-Smulders (vanwege sterfdag); 
Lenie Rombouts; Overleden familie 
Rooyakkers-Rooyakkers; George Lie.
Donderdag 28 maart 19.00 uur: Lotte 
van Rooij en Leo van Hevelingen.

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Joël Peter 
van Maasakkers, Ten Worpe 20. Wij 
wensen de familie van harte proficiat 
en veel geluk.

De Parochie Nuenen 
vraagt vrijwilligers 
De groep mensen die ervoor zorgt dat 
de H. Clemenskerk in Nuenen cen-
trum schoon blijft, heeft dringend be-
hoefte aan uitbreiding. De mensen die 
het nu doen zijn bijna allemaal boven 
de 70 jaar. Zij willen graag wat jongere 
mensen erbij, nu ter ondersteuning en 
om het langzamerhand van hen over te 
nemen. Er wordt in groepjes van 3 of 4 
personen gewerkt. Elke groep werkt 1 
ochtend of middag in de maand. Voor 
verdere informatie: secretariaat van de 
Parochie Nuenen 040 -2831210.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 24 maart, 10.30 uur: Oecu-

menische viering van Palmpasen. 
Voorgangers: pastores van PGN, pa-
rochie en Lunetzorg. De dienst wordt 
voortgezet in de H. Clemenskerk. Om 
16.00 uur is er een Palmpasenvesper 
in De Regenboog. Voorganger: ds. C. 
Crouwel.
Donderdag 28 maart, 19.30 uur in De 
Regenboog: viering van Schrift en 
Tafel op Witte Donderdag. Voorgang-
er: ds. C. Crouwel. 
Vrijdag 29 maart: oecumenische vie-
ring van Goede Vrijdag in De Regen-
boog. Aanvang: 19.00 uur. Voorgang-
ers: pastores van Parochie en PGN. 
Medewerking van vocaal ensemble Ju-
bilate o.l.v. Jelle Everhardus. 
Zaterdag 30 maart, 21.30 uur in De 
Regenboog: Paasnachtdienst. Voor-
ganger: ds. C. Crouwel en kerkelijk 
werker P. Flach. Voor meer informatie: 
zie de website. In het Open Huis bent 
u elke donderdagmorgen welkom van 
10.00–12.00 uur. U kunt gewoon bin-
nenlopen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 24 maart 09.30 uur: Eucharis-
tieviering, parochiekoor, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Overleden ouders Verschuuren-Sloots 
en Harrie Verschuuren; Piet Renders; 
Ilse Renders; Theo v.d. Biggelaar; 
Overleden ouders Renders-van Hoof; 
Overleden fam. Kluijtmans; Jan Ploeg-
makers.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 24 maart 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, parochiekoor, voorganger 
pastor F.  Groot.

Misintenties
Cisca Geven-v.d. Heuvel; Overleden 
ouders Renders-Schoenmakers; Mies 
Bouw.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 21 maart: 17.30 H. Lof; 
18.30 H. Mis; gedachtenis aan de H. 
Benedictus, abt.
Vrijdag 22 maart: 07.15 H. Mis, 18.00 
Kruisweg.

Zaterdag 23 maart: 08.30 H. Mis; 
10.00 godsdienstlessen.
Zondag 24 maart: 10.30 gezongen 
Hoogmis, Palmzondag met palmwij-
dingen en processie. 
Maandag 25 maart: kloosterstilte.
Dinsdag 26 maart: 18.30 H. Mis van 
dinsdag in de Goede Week.
Woensdag 26 maart: 07.15 H. Mis van 
woensdag in de Goede Week.
In de kerk worden nauwkeurige foto’s 
op canvas van de Lijkwade van Turijn 
tentoongesteld; deze zijn voor de ge-
lovigen een voorwerp van devotie. De 
geschiedenis van de kerk vanaf begin 
15de eeuw staat op www.kerkeninde-
peel.sre.nl.

Lente

Geslaagd optreden 
Priamore
Afgelopen donderdag 7 maart trad 
het Nuenense gezelschap Priamore 
in een uitverkocht  Klooster voor 
het voetlicht. Met een vrolijke en 
komische uitvoering van Amore 
Seniore, geschreven door Heidi 
Toonen, kreeg de zaal niet alleen 
een vlot lopend  verhaal voorge-
schoteld maar de hele uitvoering 
was ook gelardeerd met goed gezon-
gen nummers in het Nederlands, 
Frans, Duits, Engels en zelf in het 
Spaans.

In dit verhaal proberen Rinus en Piet 
(gespeeld door Peter van de Kamp en 
Martien Habraken) via allerhande 
omzwervingen door Engeland, Frank-
rijk en Duitsland de ware liefde te vin-
den. Ze komen tenslotte toch weer in 
Nederland, thuis in hun bejaarden-
huis, de ware liefde pas tegen in de 
vorm van een klein kind dat onwe-
tend, onbevooroordeeld en puur het 
leven toelacht.

Het publiek genoot van het spel,de 
zang van de solisten Toos van Asten 
en Ton Goossens maar ook van het 
enthousiasme van de overige leden 
van het koor. De muzikale leiding was 
in handen van pianist en repetitor 
Kees van der Weiden. Het publiek was 
vol lof over de hele avond.

Voor een ieder die 
dit leest
Karen Claassen. Ze is echt een kei, en 
dat wil ik jullie graag via deze weg la-
ten weten! Karen, ik en we, het CAN, 
zijn super blij met je. Wat je in een 
paar maanden hebt neergezet is ge-
weldig! Binnenkort kun je iets meer 
over haar lezen in Rond de Linde, en 
anders volgende week op de ver-
nieuwde website.

Hetty van de Donk signeert boek 
Het Wolkenhuis bij Van de Moosdijk
Vrijdag 22 maart is de officiële publicatiedatum van het boek Het Wolkenhuis, 
geschreven door Hetty van de Donk uit Nuenen. Het geïllustreerde boek is ge-
maakt voor kinderen van 0 tot 6 jaar die met verlies te maken krijgen. De schrijf-
ster baseerde het verhaal van het boek op eigen ervaringen; haar dochter over-
leed plotseling en liet twee jonge kinderen na. Het Wolkenhuis is een praktisch 
hulpmiddel om aan jonge kinderen uit te leggen wat het betekent als hun papa of 
mama doodgaat. Vrijdagavond van 19.00u. tot 21.00u. is Hetty van de Donk bij 
boekhandel Van de Moosdijk in winkelcentrum Parkhof aanwezig om het boek 
te signeren. Het Wolkenhuis is vanaf dat moment ook verkrijgbaar bij de boek-
handel en kost € 12,50 (of bestellen via hetwolkenhuis@live.nl of uitgeverij In de 
wolken www.in-de-wolken.nl/detail/439, ISBN 978-90-77179-14-7).
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Honk- en Softbal

Voetbal

Wielersport

 

P R O G R A M M A

Zwemmen

Eindhoven  av  -  EMK  0-1
Om in de strijd om de titel mee te blijven doen was het zaak voor EMK om 
3 punten te behalen in deze wedstrijd. Eindhoven begon fel aan de wed-
strijd, maar wist niet echte kansen te creëren. In de 6e minuut was het spits 
Ruud Bijsterveld die het dichtst bij een doelpunt kwam, maar de Eindhoven 
doelman stopte zijn inzet. Enkele minuten later wist de uitstekend spelende 
David Doevendans spits Bijsterveld te bereiken, die geen moment twijfelde 
en de 0-1 scoorde. 
Daarmee was het wat betreft de ziek 
gestarte Bijsterveld over: hij moest 
zich kort daarna laten vervangen. 
Eindhoven kreeg in de eerste helft 
nog een kans op de gelijkmaker nadat 
de bal uit een voorzet vanaf rechts 
voorlangs de goal werd gespeeld. De 
Eindhoven speler bij de tweede paal 
zag zijn inzet echter op de lat eindi-
gen. Na rust was de eerste kans voor 
EMK speler David Doevendans, maar 
zijn schot ging voorlangs. In de 65e 
minuut stond de EMK doelman een 
doelpunt van Eindhoven in de weg. 
EMK kwam steeds meer onder druk 
te staan en probeerde met counters 

onder deze druk uit te komen. Helaas 
werden deze counters niet nauwkeu-
rig genoeg uitgespeeld en bleef de te-
genstander in de wedstrijd. In de laat-
ste minuut van de wedstrijd was er 
een onnodige overtreding van een 
EMK speler op een tegenstander in 
het eigen strafschopgebied en kon de 
scheidsrechter niets anders doen dat 
Eindhoven een strafschop toekennen. 
EMK doelman Cuppen toonde zich 
echter een echte penalty killer en door 
deze redding gingen de 3 punten mee 
naar Nuenen.

Nederwetten –   
  LEW    4-0
Blije gezichten op Sportpark de 
Koppel in Nederwetten. Nederwet-
ten pakte 3 belangrijke punten 
tegen directe concurrent LEW. Met 
deze overwinning staat Nederwet-
ten nu op de tweede plaats en blijft 
promotie in zicht. 

In de eerste helft had de thuisclub een 
duidelijk overwicht maar de handvolle 
kansen werden niet omgezet in doel-
punten. Dat was wel anders in het 
tweede bedrijf. In de 50e minuut werd 
een snel uitgespeelde aanval via Rene 
van Kemenade op Pieter Donkers ver-
volgd met een strakke voorzet op Wil-
lem van Rooy die met een prachtige 
volley de 1-0 aantekende. In de 65e 
minuut volgde de 2-0 door een diepte 
pass van Giel van Korven op Niek 
Evers die de keeper omspeelde. Nog 
geen 2 minuten later was het weer 
raak. Op aangeven van Toon van Rooy 
schoot Niek Evers laag en hard de 3-0 
binnen.  In de 75e minuut ging de 
wedstrijd definitief op slot toen Toon 
van Rooy de 4-0 op het scorebord 
bracht. Ook in verdedigend opzicht 
was Nederwetten de snelle aanvallers 
van LEW duidelijk de baas. Ook com-
plimenten aan scheidsrechter Baars 
die de wedstrijd goed aanvoelde en 
daar waar nodig het spel vlot liet ver-
lopen. Volgende week de uitwedstrijd 
bij Tuldania waar Nederwetten als ze 
zo spelen zeker mogelijkheden heeft.

SV Someren - Nuenen 0-4
SV Someren hield zaterdagavond thuis op sportpark De Potacker een helft 
stand tegen RKSV Nuenen, maar na een 0-0 ruststand namen de bezoekers 
alsnog ruim afstand: 0-4. � ijs Heus, Rick Wijnen, Patrick Philippart en 
Gijs Kiebert maakten de doelpunten.

Patrick Philippart krulde fraai de 0-3 binnen ondanks de stijlvolle safe van de So-
merense doelman Werts.

Bij hekkensluiter Someren ontbraken 
drie vaste krachten in de basis. Thijs 
Cortenbach moest verstek laten gaan, 
omdat hij op de training zijn schouder 
uit de kom had. Rachid Kochavi en Sa-
lim Zeroual waren disciplinair ge-
straft, omdat ze tegen de clubregels 
een dag voor de wedstrijd nog in de 
zaal hadden gevoetbald.
 
Nuenen had voor rust al een over-
wicht, maar doelman Maarten Werts 
hield de gasten met enkele knappe 
safes van scoren af. Op slag van rust 
stopte hij zelfs een strafschop van 
Tommy Jacobs, nadat Philippart bin-

nen de zestien was gevloerd. Someren 
was via linksvoor Laurens Janssen 
twee keer dicht bij een doelpunt. In de 
33e minuut vloog een vrije trap van 
hem tegen de onderkant van de lat. 
Even later schoot Janssen vrij voor 
doel hoog over. Na de pauze voerde 
Nuenen de druk op en dat leverde al 
snel de 0-1 op. Op aangeven van Phi-
lippart opende Heus de score. In de 
63e minuut maakte Wijnen er na een 
mooie actie 0-2 van en twee minuten 
later krulde Philippart de bal fraai in 
de kruising, 0-3. Vlak voor tijd ver-
zorgde de ingevallen Gijs Kiebert het 
slotakkoord met de 0-4.

Synchroonzwemsters succesvol 
op Brabantse kampioenschappen
Op 10 maart vonden de Brabantse kampioenschappen synchroonzwem-
men plaats in het Pieter van den Hoogenband stadion in Eindhoven. Hier 
hebben de synchroonzwemsters van zwem- en polo vereniging Nuenen een 
gouden en zilveren plak behaald. 
Op 24 februari zwommen de meiden 
al een technische wedstrijd waarmee 
zij zich wisten te plaatsen voor de uit-
voeringen wedstrijd op 10 maart. 

Op het Juniorenniveau zwommen 
Mirthe Dankers, Milou Dankers, Lau-
ra de Wit, Eline Bijl, Stephanie Ende 
en Kelly van Kollenburg hun groeps-
nummer. Ze grepen hiermee net naast 
de medailles, en behaalden de 4e 
plaats met 96,6966 punten. 

Bij de Senioren behaalde Marieta Ro-
sendaal een zilveren medaille met 
haar Solo. Ze behaalde een puntento-
taal van 121,6173. 

Maar Marieta mag zich ook Brabants 
kampioen noemen. Samen met haar 
zus Verena Rosendaal zwommen zij 
een gouden duet, en mochten dus de 
bijbehorende gouden medaille in ont-
vangst nemen. 

Tweede Paasdag 1 april 

Ronde van Gerwen: 
dé klassieker onder de 
wielercriteriums 
Het dorp Gerwen staat tweede Paasdag in het teken van de wielersport, 
waar van 10.30 tot 18.00 uur honderden renners in de categorieën Nieuwe-
lingen, Junioren, Amateurs en Elite/Beloften in actie komen. Het  is al weer 
de 47ste editie van dit sportevenement dat Gerwen tot een echt wielerdorp 
maakt. Publiek heeft tweede Paasdag gratis toegang in Gerwen. De plaatse-
lijke favoriet Paul Dekkers gaat van start bij de Elite/Beloften-renners en hij 
krijgt in de ex-prof Hans Dekkers uit IJzendijke een geduchte concurrent. 

Het kleurrijke rennersveld aan de start in wielerdorp Gerwen. 
(foto Cees van Keulen) 

 
Het eerste startschot klinkt om 10.30 
uur bij het kerkplein en wel voor een 
wedstrijd over 50 km voor de catego-
rie Amateurs A+B. Om 11.45 uur vol-
gen de Nieuwelingen, die 40 km voor 
de wielen hebben. Twee opvallende 
namen: Dylan en Bryan Bouwmans 
uit Gemert, zonen van ex-profrenner 
Eddy Bouwmans. Nieuweling Marijn 
Renders rijdt een thuiswedstrijd, want 
hij woont in Nuenen. 
De Junioren vertrekken om 13.00 uur 
voor 60 km met in het rennersveld 
Pjotr Schelling uit Nuenen. De hoofd-
schotel van deze wielerdag wordt ge-
vormd door de Elite/Beloften-ren-
ners, die om 14.30 uur allereerst een 
individuele tijdrit over 3,5 km rijden 
en om 16.00 uur beginnen aan de wed-
strijd over 80 kilometer. Het is een 
mooie gelegenheid voor wielerliefheb-
bers om hun favorieten aan het werk 
te zien en aan te moedigen.
De Wielerronde van Gerwen is dé 
klassieker onder de wielercriteriums. 
Een selectief parcours in combinatie 
met een groot deelnemersveld staan 
garant voor een levendige strijd. Bij de 
Elite/Beloften gaan zowat alle regio-

nale renners van start, aangevuld met 
echte klasbakken. Daarbij onder meer 
Marco Brus uit Schijndel, Robbert de 
Greef uit Geldrop, Patrick Ruckert uit 
Lierop en Twan Castelijns uit Hapert 
die het op gaan nemen tegen sterke 
mannen zoals Hans Dekkers uit IJzen-
dijke, Jesper Schipper uit Noordwijk 
en Thijs Poelstra uit Nijmegen. En 
daarbij natuurlijk ook Gerwenaar Paul 
Dekkers die zijn dorpsgenoten wil la-
ten zien wat hij in huis heeft.  Tweede 
Paasdag zijn liefhebbers van de wieler-
sport welkom in Gerwen, waar café 
De Stam aan het parcours die dag als 
rennerskwartier dienst doet. Let op: 
vanaf half elf rijden wielrenners hun 
rondjes in wielerdorp Gerwen. 

RKSV NUENEN
Donderdag 21 maart  
Schijndel/VITAM-Nuenen  .......... 20.00
Zaterdag 23 maart
Veteranen A/De Valk ..................... 16.15
Best Vooruit-Veteranen B ............. 16.30
Zondag 24 maart
Nuenen-Brabantia  ......................... 14.30
JEKA 2-Nuenen 2  ........................... 12.00
Wilhelmina Boys 2-Nuenen 3   ..... 12.00
Nuenen 4-Braakhuizen 3  .............. 12.00
Nuenen 5-Dommelen 4  ................ 12.00
Nuenen 6-Rood Wit V 3  ............... 12.00
Nuenen 7-ODC 6  ........................... 10.00
Acht 7-Nuenen 8  ............................ 12.00
Wilhelmina Boys 7-Nuenen 9  ...... 10.00
Dommelen 6-Nuenen 10  .............. 10.00
Nuenen 11-Geldrop 11  ................. 14.00
Nuenen VR1-OVV´67 VR1  ......... 14.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 23 maart
Vet. UNA - Nederwetten  .............. 16.30
Zondag 24 maart 
Tuldania 1 - Nederwetten 1  ......... 14.00
LEW 2 - Nederwetten 2  ................ 11.30
Nederwetten 3 - DBS 4  ................. 10.00
Nederwetten 4 - EMK 5  ................ 11.00
Nederw. Da1 - Riethoven Da1  ..... 12.00
Nederw.Da2 - N. Woensel Da1  ... 13.00
 
EMK
Zaterdag 23 maart 
EMK Classics - Wilhelmina Boys 15.30
Zondag 24 maart 
EMK 1 - Tongelre 1 ......................... 14.30
Eindhoven av 3 - EMK 3 ................ 13.00 
EMK 4 - Nieuw Woensel 4 ............ 11.30
Nederwetten 4 - EMK 5 ................. 11.00 

RKGSV 
Zaterdag 23 maart
Vet RKGSV – Vet Braakhuizen B . 15.30
Zondag 24 maart
RKGSV 1 – de Bocht’80 1 .............. 14.30
RKGSV 2 – SBC 4  .......................... 11.00
WODAN 6 - RKGSV 3 ................... 12.00
Braakhuizen 6 - RKGSV 4 ............. 12.00
RKGSV 5 – Boxtel 10 ..................... 11.30

ZAALVOETBAL
SPORTHAL DE HONGERMAN  
Zaterdag 23 maart
Mei Wah - Autob.vd Heijden  ....... 18.45 
Café René -  Klezie Boys   .............. 19.30
All Stars  - Heintze / Impact fc ..... 20.15

NK Bridge Gemengde 
Paren 2013
Noortje en Maarten van den Broek uit 
Nuenen (Vallestap 88) zijn de nieuwe 
Nederlandse Kampioenen gemengde 
paren. Tweede werden Bep Vriend en 
Anton Maas, derde Rian Lukassen en 
Willem Schneider. Het NK werd op 
zaterdag 16 maart (halve finale) en 
zondag 17 maart (finale) gehouden in 
het NDC Den Hommel in Utrecht. 
Zestig paren plaatsten zich voor de fi-
nale; er was een carry over.

Honkballers HSCN 
naar Engeland!
Honk-en Softbalclub Nuenen zal komend weekend in Engeland meedingen 
naar de titel op het Mid Essex European Tournament, wat gehouden zal 
worden in Waltham Abbey.
Honkbalclub Essex Redbacks organi-
seert dit toernooi dit jaar voor de eer-
ste maal. Jaarlijks zijn zij in oktober te 
gast in Nuenen op sportpark de Lisse-
voort waar HSCN het eigen roem-

ruchte Missing Ear European Tourna-
ment (M.E.E.T) organiseert. 
Engelsman en ex-international voor 
het Engelse honkbalteam Vince War-
ner is initiatiefnemer van het toernooi 
in Engeland. Hij heeft het Nuenense 
toernooi al 25 maal bezocht en vond 
dat het tijd werd de Nuenenaren eens 
op eigen veld te ontvangen. Deze uit-
nodiging werd enthousiast ontvangen 
en het duurde dan ook niet lang voor 
een kleine 20-tal HSCN-ers uit diver-
se teams zich aangemeld had voor de 
overtocht naar Engeland. HSCN zal 
naast Essex Redbacks onder andere  
nog Cambridge Royals en Essex Ar-
rows moeten verslaan om de beker 
mee naar Nederland te kunnen ne-
men. Kijk voor meer informatie over 
honkbal, softbal en beeball in Nuenen 
op www.hscn.nl

Kienen in Lieshout
 
Op 22 maart wordt er weer gekiend 
door de Katholieke Vrouwenvereni-
ging Lieshout in het Bavaria Brouwers 
Cafe (Morees) op de Heuvel in Lies-
hout. Aanvang 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.00 uur.
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Autobedrijf joop v.d. Heuvel 
Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken.

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN, KEUREN
EN VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

Voor zowel particulieren als bedrijven bieden wij betaalbaar
onderhoud en/of reparaties aan.

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

GELDROPSEDIJK 51-53 • NUENEN • TELEFOON 040 - 283 24 47
WWW.AUTOBEDRIJFJOOPVDHEUVEL.NL

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • F 040-283 6055 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl
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Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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