
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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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BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

Dr. Bakker is AFWEZIG
van 10 t/m 12 april. 

Telefoon 040 - 295 10 30

25 jaar 
IJssalon 
Italia

Gerwens dorps-
plein De Tip 
feestelijk 
geopend

Je kunt 
bouwen op 
De Mijlpaal

Uw plezier, onze zorg
0492 - 52 80 30
Buitendijk 1b, 5705 CD Helmond
info@caravanservicehelmond.nl
www.caravanservicehelmond.nl

Alle fietsen - reparaties - onderdelen - accessoires - prima service!

www.profiledeconcurrent.nl

2e paasdag feestelijke 
opendag van 11.00 tot 17.00
Het merk TREK verzorgt een opstapdag!

 
De Concurrent strooit met prijzen vanwege het 

80-jarig bestaan. Bij aankoop van een nieuwe fiets 
maakt u kans op mooie prijzen.

Deze aktie is geldig tot 9 november 2013. Op deze dag zal ook de trekking plaats vinden. 

Heuvel 6, Lieshout. 0499 - 421 231

kleurmijninterieur.nl

Aanstaande paaszaterdag en
zaterdag 6 april een wijnproeverij 

bij wijnwinkel Sans Oreille!
Veel nieuwe en lekkere wijnen,

en natuurlijk leuke aanbiedingen...

www.sansoreille.nl

Aanklacht: onbehoorlijk bestuur

‘Rechtszaak’      
tegen Nuenense politiek
De huidige politieke chaos in Nuenen is waarschijnlijk het dieptepunt van 
een lange traditie van problemen, ruzies, aftreden en afsplitsen. Daarom 
heeft weekblad Rond de Linde een bijzondere bijeenkomst georganiseerd. De 
redactie van Rond de Linde heeft alle Nuenense gemeenteraadsleden, wet-
houders en voorzitters van de politieke partijen gevraagd en bereid gevonden 
zich te komen verantwoorden over hun gedrag tegenover de gemeenschap 
van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 

Dit zal gebeuren in de bijzondere set-
ting van een rechtszaak. Deze zal die-
nen aanstaande maandag, Tweede 
Paasdag, vanaf 14.00 uur. De raadszaal 
in Het Klooster zal dienst doen als 
rechtbank. Rond de Linde roept ieder-
een op aanwezig te zijn om vragen te 
stellen aan de beklaagden. Het publiek 
mag als jury aan het einde van de zit-
ting een uitspraak doen.

Gedaagden:  wethouders, gemeenteraadsleden     
 en politieke partijen van Nuenen c.a.
Tenlastelegging:  onbehoorlijk bestuur met een terugkerend karakter
Openbaar aanklager:  Gerrit van Ginkel (hoofdredacteur Rond de Linde)
Rechter:  de burgemeester
Jury:  de bevolking van Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Locatie:  de raadszaal in Het Klooster aan het Park in Nuenen
Datum:  aanstaande maandag Tweede Paasdag
Tijdstip: aanvang 14.00 uur

Nieuw zebrapad bij De Akkers
De Nuenense CDA fractie meldt met enige trots en met dank aan de Nuenense 
raad en Gemeente voor haar positieve en flexibele instelling, dat er een veilige 
oversteek gemaakt is bij De Akkers.
De bewoners kunnen nu vanaf hun tehuis op een veilige manier richting Nuenen 
dorp komen via het zojuist aangelegde zebrapad.

Zomertijd
In de nacht van zaterdag 30 maart 
op zondag 31 maart gaat de zomer-
tijd in. De klok gaat om 02.00 één 
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Het nieuwe zebrapad voor de bewoners van de Akkers

uur vooruit naar 03.00 uur. We heb-
ben dit weekend dus een uur min-
der te slapen! 

In de zomer komt de zon zo vroeg op 
dat het al licht is terwijl de meeste 
mensen nog slapen. Door de klok te 
verzetten lijkt de zon later op te ko-
men. Hierdoor is het 's morgens lan-
ger donker, en blijft het 's avonds juist 
langer licht. De periode van daglicht 
komt zo beter overeen met de perio-
de waarin de meeste mensen wakker 
zijn. 

Ezelsbruggetjes om te onthouden 
wanneer de tijd vooruit of terug gezet 
wordt is:
•	 in	 het	 voorjaar	 zet	 men	 de	 klok	

vooruit en in het najaar zet men de 
klok achteruit

•	 als	 het	 weer	 achteruit	 gaat	 (het	
wordt kouder), gaat de klok een uur 
achteruit. Gaat het weer vooruit 
(het wordt warmer) gaat de klok 
een uur vooruit.

 

Bron: ministerie van eten en drinken

Een paasbrunch lekkernij
Tijdens Pasen is het bij velen gebruikelijk op eerste of tweede Paasdag aan te schuiven 
aan een lekkere en gezellig paasbrunch. Ter uitbreiding van de mogelijke gerechtjes die 
bij een brunch geserveerd kunnen worden, hier het lekkere recept van een gefrituurd ei.

Benodigdheden

•	 1	ei	per	persoon
•	 Room
•	 Bloem
•	 1	losgeklopt	ei,	gekruid	met	
 peper, zout en nootmuskaat
•	 Paneermeel
•	 Frituurpan	met	frituur	olie
•	 Rucola	sla

Bereiding

Kook de eieren in 3 minuten zacht en laat ze schrikken onder koud water. Laat 
ze nog iets verder afkoelen en pel ze daarna voorzichtig.
Wentel ze een voor een door de room, de bloem, het losgeklopte ei en de paneer-
meel.	Bak	ze	daarna	direct	in	de	hete	olie,	tot	dat	ze	mooi	krokant	en	goudbruin	
zijn. Laat de eieren uitlekken op keukenpapier en serveer ze daarna op een bed-
je van rucola. Snij het ei doormidden, zodat het eigeel er iets uitloopt.

Eet smakelijk!

Tandartsenprakti jk “Het Steenen Huys” gaat verhuizen 
en gaat verder onder de naam “Tandartsenprakti jk Catshuys”. 

Vanaf 2 april 2013 heten wij u welkom 
op ons nieuwe adres. 

C AT S H U Y S
T A N D A R T S E N P R A K T I J K

Jacob Catsstraat 2, 5671 VR Nuenen
Tel. (040) 284 42 95
e-mail: info@tandartsnuenen.nl
website: www.tandartsnuenen.nl

2e Paasdag 
geopend van 12-16 uur



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m vrij. 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag ook van 14.30 tot 18.00 uur,
(afd. Bevolking tot 19.00 uur), Het cluster Sociale Zaken: dagelijks 8.30-12.30 uur, consulenten telefonisch 9.00-10.00 uur.
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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

GEMEENTEHUIS EN    
SERVICEPUNT WMO LOKET GESLOTEN
Op goede vrijdag 29 maart 2013 en tweede paasdag 1 april 2013 is het 
gemeentehuis	en	het	servicepunt	WMO	loket	gesloten	voor	alle	bezoek.

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 tweede paasdag, maandag 1 april 2013 
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.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op dinsdag 2 april 2013 is er een hoorzitting van de algemene kamer 
van	de	commissie	voor	de	bezwaarschriften	in	het	gemeentehuis.	De	
volgende onderwerpen komen aan de orde:
•	 om	 20.00	 uur	 het	 bezwaar	 ingediend	 door	 Sint	 Antoniusschut	

Eeneind	Opwetten	tegen	het	besluit	van	30	november	2012	waar-
bij	subsidie	voor	kogelvangers	is	afgewezen.

•	 om	20.30	uur	het	bezwaar	ingediend	door	Stichting	Leergeld	Nue-
nen	tegen	het	besluit	van	6	december	2012	waarbij	het	verzoek	om	
subsidie	is	afgewezen.

De	agenda	is	onder	voorbehoud	van	eventuele	wijzigingen.

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

Soort Datum Dossier- Locatie Activiteit
aanvraag  ontvangst  Nummer    

Regulier	 19/03/2013	 N-HZ-2013-0031	 Broekdijk	18	 Oprichten	en	uitbreiden	
     van een stal  

Regulier	 19/03/2013	 N-HZ-2013-0033	 De	Huufkes		 Veranderen	gebruik	ten	
	 	 	 81G	 behoeve	van	een	garage	
	 	 	 	 bedrijf	  

Regulier	 20/03/2013	 N-HZ-2013-0034	 Gulberg	18	 Uitbreiden	bedrijfspand	
 
Regulier	 20/03/2013	 N-HZ-2013-0035	 Papenvoortse		 Plaatsen	aanbouw	voor	
   heide 5B materiaalopslag en poort

Deze aanvragen liggen ter inzage in het gemeentehuis, Jan van Schijnvelt-
laan	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:
•	 Aanvrager:	Stichting	Triotters	Evenementen	voor	het	organiseren	

van	de	jaarlijkse	triathlon	op	30	juni	2013,	waarbij	de	start	plaats-
vindt	bij	strandbad	Nuenen	aan	de	Enodedreef	en	de	finish	plaats-
vindt aan het Park;

•	 Aanvrager:	A.A.	van	der	Cruijsen	voor	het	organiseren	van	de	In-
ternationale stationaire motoren show van zaterdag 18 mei tot en 
met maandag 20 mei 2013 aan de Schoutse Vennen;

•	 Aanvrager:	Stichting	Grote	Ronde	Van	Gerwen	voor	het	organise-
ren van de start van de 5e etappe Ster ZLM Toer G.P. Jan van 
Heeswijk op zondag 16 juni 2013 aan de Heuvel;

PUBLICATIE
‘Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente 
Nuenen c.a. 2013’
‘Maatregelenverordening WWB, Bbz 2004, Ioaw, Ioaz gemeente 
Nuenen c.a. 2013’

Op	21	maart	2013	heeft	de	gemeenteraad	bovengenoemde	verorde-
ningen vastgesteld. De verordeningen treden per 1 april a.s. in werking. 
Hiermee wordt gelijktijdig ingetrokken ‘’de Maatregelenverordening 
WWB,	Bbz	2004,	Ioaw	en	Ioaz	gemeente	Nuenen	c.a.	2012’’.

Met ingang van 1 januari 2013 is de ‘ Wet aanscherping handhaving 
en	sanctiebeleid	SZW-wetgeving’	van	kracht.	Met	deze	wet	beoogt	de	
wetgever	strenger	op	te	treden	tegen	uitkeringsfraude	op	het	gebied	
van	de	sociale	zekerheid.	U	kunt	hierbij	denken	aan	bijvoorbeeld	een	
AOW-uitkering,	kinderbijslag	en	een	bijstandsuitkering.	Bij	bijstands-
fraude	is	de	gemeentelijke	maatregel	vervangen	door	een	bestuurlijke	
boete.	De	Maatregelenverordening	is	hierop	aangepast.

De twee belangrijkste wijzigingen voor cliënten op grond van deze 
fraudewet:
•	 Bij	bijstandsfraude	krijgen	cliënten	naast	de	terugvordering	een	

boete	van	100%	van	het	nadeelbedrag,	bij	herhaling	(recidive)	is	
het	150%	van	het	nadeelbedrag.	

	 Ter	illustratie:	een	cliënt	heeft	700	euro	aan	inkomsten	niet	opge-
geven,	hij	betaalt	dan	1400	euro	terug	aan	de	gemeente.	Te	weten,	
700	euro	aan	ten	onrechte	verstrekte	uitkering	en	een	boete	van	
700 euro.  

•	 Bij	herhaling	van	bijstandsfraude	kan	maximaal	3	maanden	de	
volledige	uitkering	verrekend	worden	met	het	openstaande	boete-
bedrag.	We	hebben	deze	gemeentelijke	bevoegdheid	vertaald	in	
de	’Verordening	verrekening	bestuurlijke	boete	bij	recidive’.	

De verordeningen liggen ter inzage in het gemeentehuis tijdens de ope-
ningsuren. Op de site www.nuenen.nl kunt u ook de verordeningen inzien.

PUBLICATIE
Melding in het kader van activiteiten Besluit milieubeheer

Burgemeester	en	wethouders	maken	bekend	dat	er	een	melding	in	het	
kader	van	activiteiten	Besluit	milieubeheer	is	ontvangen	van:
Aydogan Service Nuenen, De Huufkes 81G; Autobedrijf Koca, De 
Huufkes 81 i; Auto Deelen, Stationsweg 13; Allen te Nuenen. 

De	melding	betreft	uitsluitend	een	kennisgeving.	De	melding	is	tijdens	
de	openingstijden	 in	 te	 zien	bij	het	 gemeentehuis	Nuenen,	 Jan	 van	
Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Wilt u een mondelinge toelichting op de 
stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de 
heer A. Vodegel  (telefoonnummer: 040-2594627.)

PUBLICATIE
Kennisgeving omgevingsvergunning (WABO)

Burgemeester	en	wethouders	maken	bekend	dat	zij	op	19	maart	2013	
een	 omgevingsvergunning	 ingevolge	 de	 Wet	 algemene	 bepalingen	
omgevingsrecht	(WABO)	hebben	verleend	aan:
M.G.J.M. Donkers en F.M.M.F. Donkers- van der Wijst VOF, voor het 
inwerking	hebben	van	een	agrarisch	bedrijf,	gelegen	aan	Nieuwe	Dijk	
2, te Nuenen.

Naar	aanleiding	 van	de	bekendmaking	 van	de	ontwerpbeschikking	
zijn	geen	zienswijzen	binnengekomen.

De	beschikking	en	andere	ter	zake	zijnde	stukken	liggen	ter	inzage	van	
29	maart	2013	tot	10	mei	2013	bij	het	gemeentehuis	Nuenen,	Jan	van	
Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Wilt u een mondelinge toelichting op de 
stukken dan kunt u hiervoor een telefonisch afspraak maken met de 
heer J. Aarts, SRE Milieudienst, telefoonnummer 040-2594630. 

Beroep
Op	grond	van	de	Algemene	wet	bestuursrecht	bestaat	voor	belang-
hebbenden	de	mogelijkheid	om	binnen	zes	weken	na	de	dag	van	be-
kendmaking	van	het	besluit	in	weekblad	Rond	de	Linde,	een	beroep-
schrift	in	te	dienen	bij	de	Rechtbank	te	’s-Hertogenbosch,	sector	be-
stuursrecht,	Postbus	90125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.	Het	besluit	
treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de gestelde 
beroepstermijn.	Ook	kan	de	Voorzieningenrechter	van	de	Rechtbank	
worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Opmerking 
verdient	dat	geen	beroep	meer	kan	worden	ingesteld	door	een	belang-
hebbende	aan	wie	redelijkerwijs	kan	worden	verweten	dat	hij	in	het	
kader	 van	 de	 eerder	 gevolgde	 voorbereidingsprocedure	 geen	 ziens-
wijze	naar	voren	heeft	gebracht.

Een	beschikking	wordt	de	dag	na	afloop	van	de	beroepstermijn	onher-
roepelijk,	tenzij	voor	deze	datum	beroep	is	ingesteld.	Bij	het	indienen	
van	een	beroepschrift	door	een	belanghebbende	kan	men	bovendien	
een	verzoek	om	een	voorlopige	voorziening	indienen	bij	de	voorzitter	
van	de	Rechtbank	te	’s-Hertogenbosch,	sector	bestuursrecht,	Postbus	
90.125,	5200	MA	’s-Gravenhage.	De	indiener	van	een	beroep	en/of	een	
verzoek	om	een	voorlopige	voorziening	is	griffiegeld	verschuldigd. 

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

•	 Aanvrager:	HSV	’t	Pluimke	voor	het	organiseren	van	viswedstrijden	
voor de jeugd op zondag 26 mei 2013, maandag 3 juni 2013, 
maandag 17 juni 2013 en zondag 30 juni 2013 aan de gemeente-
vijver voor het gemeentehuis;

•	 Aanvrager:	Hotel	Restaurant	De	Collse	Hoeve	voor	het	organiseren	
van de Game Fair van 31 mei 2013 tot en met 2 juni 2013 op het 
terrein achter de Collse Hoeve. 

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 

19/03/	 N-HZ-2012-	 Zandstraat	 (Ver)bouwen		 Oprichten	 19/03/	
2013	 0188	 29	 bouwwerk	 werktuigenstalling	 2013	 	

De	vergunning	ligt	vanaf	heden	ter	inzage	bij	de	receptie	van	het	gemeen-
tehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.	Tegen	desbetreffend	besluit	
kunnen	belanghebbenden	binnen 6 weken na de dag van bekendmaking 
(verzenddatum)	van	het	besluit,	op	grond	van	de	Algemene	wet	bestuurs-
recht	schriftelijk	bezwaar	maken	bij	het	College	van	burgemeester	en	
wethouders	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA		Nuenen.
Tevens	kan	voor	alle	vergunningen	bij	de	Voorzieningenrechter	van	de	
rechtbank	te	‘s-Hertogenbosch,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	90.125,	
5200	MA	‘s-Hertogenbosch,	een	verzoek	worden	gedaan	een	voorlo-
pige voorziening te treffen.

Een uitgebreide omgevingsvergunning verleend voor:

Datum Dossiernr. Bouw Activiteit  Omschrijving Verzend-
besluit   adres   datum 
 
19/03/	 N-HZ-2012-	 Boord	23	 Gebruik	gronden	of	 Tijdelijk	 19/03/	
2013	 0176	 	 bouwwerken	in	strijd		 bewonen	 2013		
	 	 	 met	bestemmingsplan	 bijgebouw	 	 	

19/03/	 N-HZ-2012-	 Boord	25	 Gebruik	gronden	of		 Tijdelijk	 19/03/	
2013	 0180	 	 bouwwerken	in	strijd		 bewonen	 2013		
	 	 	 met	bestemmingsplan	 bijgebouw	 	 	
 

De	vergunningen	liggen	vanaf	heden	ter	inzage	bij	de	receptie	van	het	
gemeentehuis,	 Jan	 van	 Schijnveltlaan	 2	 te	 Nuenen.	 Tegen	 desbetref-
fende	besluiten	kunnen	belanghebbenden	binnen 6 weken na de dag van 
bekendmaking	(verzenddatum)	van	het	besluit,	op	grond	van	de	Alge-
mene	wet	bestuursrecht	 schriftelijk	een	beroepschrift	 indienen	bij	de	
voorzieningenrechter	 van	 de	 rechtbank	 te	 ‘s-Hertogenbosch,	 sector	
Bestuursrecht,	Postbus	90.125,	5200	MA	‘s-Hertogenbosch.
Tevens	kan	voor	alle	vergunningen	bij	de	Voorzieningenrechter	van	de	
rechtbank	te	‘s-Hertogenbosch,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	90.125,	
5200	MA	‘s-Hertogenbosch,	een	verzoek	worden	gedaan	een	voorlo-
pige voorziening te treffen.

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	de	heer	A.	Donkers	 is	 een	ontheffing	 van	het	 stookverbod	

verleend voor het opstoken van snoeihout aan Nieuwe Dijk 1 op 
één of twee nog nader aan te wijzen dag(en) in de periode vanaf 
heden tot en met 20 april 2013 (verzenddatum 19 maart 2013);

•	 aan	voetbalvereniging	RKGSV	zijn	vergunning	en	ontheffing	ver-
leend voor het organiseren van een spelletjesochtend op het Heu-
velplein	in	Gerwen	op	18	mei	2013	t.g.v.	het	jeugdweekend	RKGSV	
(verzenddatum 20 maart 2013);

•	 aan	Wijkraad	Eeneind	en	Stichting	Ezeltjesdag	Nuenen-Eeneind	
zijn	vergunningen	en	ontheffingen	verleend	voor	het	opleverings-
feest	 IDOP	 met	 buurtbarbecue	op	 6	 april	 2013	 in	 en	 rond	 het	
gemeenschapshuis Enode (verzenddatum 22 maart 2013);

•	 aan	Stichting	Triotters	Evenementen	zijn	vergunningen	verleend	
voor het organiseren van een Avond Wieler Vier Daagse, onder de 
naam AW4D Ons Dorp in een tent aan de achterzijde van café 
Ons Dorp, Parkstraat 1 (verzenddatum 26 maart 2013).

De vergunningen liggen vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis, Jan van 
Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.	Tegen	desbetreffende	besluiten	kunnen	belang-
hebbenden	 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.



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: 29 & 30 maart: 
Babyleaf, per zakje  ....................... 1,49
tuinkers, per bakje  ....................... 0,69
Verse Vijgen, 2 stuks  .................. 0,99
avocado, per stuk  ......................... 0,99
champignons, per bakje  ............. 0,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DINSDaG 2 aprIl:

Bleekselderij, per struik  ............. 0,89
WOeNSDaG 3 aprIl:

IJsbergsla, per krop  ..................... 0,89
DONDerDaG 4 aprIl:

rauwkost, 1/2 kilo  ........................ 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele Week VaN 29 maart t/m 4 aprIl:

kiwi zespri, 8 stuks  ...................... 1,99
NW.Oogst kriel, hele kilo  ........... 2,49
cabbage salade, 250 gram ......... 1,59
perssinaasappels, 12 stuks..........  1,99

Wij zijn ook elke maandag 
de gehele dag geopend!

     

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

Aanbiedingen KERSVERS

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 29 maart t/m 4 april:

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!

glasbedrijf

smits b.v.
isorama

sinds 1976

• Renovatie • Nieuwbouw • Herstel • Houtrot • Spiegels • Decoratie

Kerkakkers 1 • 5674 RP Gerwen
040 - 283 56 19 • 06 - 54 75 76 94

info@glasbedrijfsmits.nl • www.glasbedrijfsmits.nl

Dorpsstraat 95 Mierlo | T 0492 66 11 00 | info@lenssenmannenmode.nl
www.lenssenmannenmode.nl

420 KORTING OP ALLE JACKS EN JASSEN
O.A. SUPERDRY | G-STAR | FORTEZZA | PME | RESET | NZA | MILESTONE

VANGUARD | CAST IRON | SCOTCH & SODA

DEZE ACTIE IS GELDIG TOT EN MET ZATERDAG 6 APRIL 2013

Wij wensen u 
een Zalig Pasen!!!

“Paashaasjes”
Varkenshaas met katenspek
3 stuks ...........................................6,00 
100 gr. Gebr. Rosbief +
150 gr. Filet Americain ..4,25
“Furo Ribs”
Heerlijk stukje Lamsrack 
Lamsfilet met GRATIS Verse Pesto 
“Sole Mio”
Biefstuk met zontomaat 
en knoflook, 100 gram .............2,35
Varkenshaas Hoisin
met Abrikoos en peppadew 
100 gram ........................................2,10
Voor de best belegde broodjes! 

kOOpJe

SpecIal

SpecIal

SpecIal

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

Kijk nu op onze website

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

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl & pvc-stroken



DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

Floris

Cruijff

ASH

Paul Green

Clic

Pantofola d’Oro

Van Bommel

Pantofola d’Oro

Shabbies

Unisa

Shoesme

Cruijff

ECCO

Metro

K & S

Gabor

Giga

Converse

Braend

New Balance

Lidr

Everybody

Brakkies

New Balance

Mephisto

Gaastra

Metro

Blackstone

Converse

Brakkies

Heren

Dames

Meisjes

Jongens

Like 

Smolders schoenen

op Facebook!
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Spinning Alpe d’HuZes

Ploeteren voor het goede doel
Een geweldige ambiance compleet met finishboog, een wielerpresentator 
en bloemen voor de huldiging. Zaterdag 23 maart werd in het Laco sport-
centrum Nuenen een spinning Alpe d’HuZes gehouden voor het goede doel 
het KWF kankerfonds.

Bijen kijken op 2e Paasdag
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.

Buutvrij van Van der Laan en      
Woe in uitverkocht Klooster

De organisatie was in handen 
van`Gimmert goes Alpe d’HuZes’ en 
deze had enkele prominente renners 
uitgenodigd. Eddy Bouwmans, Piet 
Rooijackers en Bram Schmitz reden, 
samen met een drietal spinning in-
structeurs van Laco, voor de groep uit. 
Het startschot werd om 13.30 uur ge-
lost door wethouder Martien Jansen en 
de fietsers gingen virtueel 6 keer de Al-
pe d’Huez beklimmen. Onder de grote 
finishboog werd zes keer op een groot 
scherm de berg geprojecteerd alsof je 
deze echt omhoog fietste. Er fietsten 
ruim zestig renners en 11 daarvan re-
den alle zes de keren mee. Een knappe 
prestatie. Iedereen werd verzorgd met 
een natje en droogje, gratis ter beschik-
king gesteld door allerlei sponsors uit 
het Nuenense, voor het goede doel. 

Zelfs de bloemen voor de huldiging 
werden geschonken. Een van de deel-
nemers Coen van Erp uit Gemert “Het 
was voor mij de eerste keer spinning , 
ik bike altijd buiten. Het was gewoon 
een beleving, de instructeurs, muziek, 
equipment geweldig! En dat alles ook 
nog voor een goed doel ”. En daar ging 
het eigenlijk de hele dag om. Presenta-
tor van de dag, Jan Wesenbeek, die de 
hele dag al interviews had afgenomen 
en alles aan elkaar had gepraat, over-
handigde een bedrag van € 2047,90 aan 
het organiserende team. Aan het einde 
van de dag volgde ook nog de trekking 
van de loterij. 
De prijzen daarvan vielen op de loten 
208, 300, 79, 83, 129, 354, 484, 192. De 
prijzen zijn af te halen in het Laco 
sportcentrum Nuenen.

Jan Wesenbeek overhandigt de cheque met opbrengst aan het organiserend team

Sinds april 2011 heeft Ruud deze 1,2 
hectare grond. Hij is bezig om zijn 
perceel om te vormen tot een paradijs 
voor bijen, insecten, kleine dieren en 
vogels. Er staan 30 bijenkasten en in 
elke kast zitten ongeveer 50.000 bijen. 
Naast de bijenstal is er een houtwal 
gecreëerd waar allerlei beestjes in 
kunnen leven en de paddenpoel is 
aangelegd 

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.

Van der Laan & Woe spelen hun nieuwe voorstelling Buutvrij op donderdag 
4 april in Het Klooster. Van de Laan & Woe winnaars van Neerlands Hoop 
2011 zijn gekomen om te blijven.

25 jaar IJssalon Italia
Door Gerrit van Ginkel

Dinsdag 2 april is het precies 25 geleden dat IJssalon Italia aan de Vincent 
van Goghstraat 9 de deuren opende.
Als derde generatie Ferrari was ijs maken en ijs verkopen vanzelfsprekend 
in de familie.

Nadat in Eindhoven 7 jaar ervaring 
was opgedaan bij de Ferrari familie 
gingen Sandra en Loet 25 jaar geleden 
in Nuenen aan de slag om daar de fa-
milietraditie voort te zetten. Hun 
sterkste wapen om alles zelf te maken 
met verse ingrediënten is nog steeds 
de garantie voor een hele goede naam 

en faam en trekt klanten uit de verre 
regio. Iedere Nuenenaar heeft wel 
eens de meters lange rij wachtenden  
zien staan op een zomerse dag. Sandra 
daarover: ”We staan dan met 6 mede-
werkers achter de toonbank en bedie-
nen op zo’n dag vele honderden klan-
ten”.

Partner Loet heeft in de afgelopen 25 
jaar de wensen van zijn klanten wel 
zien veranderen. ”De smaak is wel uit-
gebreider geworden. We zijn begon-
nen met 20 variaties maar dat is ge-
groeid naar 34 soorten. We moeten 
meegaan met de tijd en voldoen aan 
de wensen van onze klanten. Alle ijs 
wordt door ons zelf geproduceerd”. En 
vervolgt met enige trots: “De vierde 
generatie is Carlo en hij is achter de 
schermen actief als onze ijsbereider”. 
Daarnaast serveert IJssalon Italia 12 
soorten verschillende koffie.  
Sandra die zichzelf half Fries/Italiaan-
se noemt, woont met haar partner 
Loet al 23 jaar in Nuenen en wil daar 
nooit meer weg.
Nuenen bruist en er is altijd wel wat te 
doen. De slechte start van dit seizoen 
door het koude weer deert hen niet. 
Ze zijn er van overtuigd dat op het 
eind alles weer ingehaald is en dat ze 
weer een geslaagd jaar bij kunnen 
schrijven in hun zaak aan de Vincent 
van Goghstraat 9.Sandra en Loet al 25 jaar in IJssalon Italia.

Vincent van Goghstraat 9 • Nuenen
040 - 283 68 79 • www.ijssalonitalia.nl

Op vertoon 
van deze bon: 

Woensdag 3 april 
van 14.00 tot 17.00 uur 

Gratis ijsje
1 bon per persoon

Open Tennisdag TV De Lissevoort

‘Zonder jou is er geen bal aan!’
Tennisvereniging De Lissevoort houdt op maandag 1 april tussen 10.30 en 
13.00 uur een Open Tennisdag. Iedereen, jong en oud, die eens gratis en 
geheel vrijblijvend kennis wil maken met de tennissport en een balletje wil 
slaan, is dan van harte welkom.

TV De Lissevoort heeft voor deze dag 
een leuk programma in elkaar gezet: 
10.30 uur:
ontvangst belangstellenden
11.00 - 12.00 uur: 
tennisactiviteiten voor kinderen
12.00 - 13.00 uur:
tennisactiviteiten voor volwassenen
13.00 - 13.30 uur:
een drankje ter afronding.

In de periode van 23 maart tot en met 
1 april worden in heel het land Open 
Tennisdagen gehouden onder het 

motto 'Zonder jou is er geen bal aan'. 
De dagen worden georganiseerd door 
de Koninklijke Nederlandse Lawn 
Tennis Bond (KNLTB) samen met zijn 
verenigingen. Dit jaar doen ruim 500 
verenigingen mee.

Kom en proef de sfeer bij Tennisvereni-
ging De Lissevoort. Gezellig en mooi 
gelegen, vlak bij het Nuenens Broek. 
Met of zonder ervaring, neem ook je 
kennissen, vrienden en familie mee 
want: ‘Zonder jou is er geen bal aan! 
Meer informatie op www.lissevoort.nl.

 
Speciale PSV bal 
verloren
Mijn zoontje is afgelopen maand 
zijn leren witte PSV voetbal verlo-
ren. Zijn naam Roan stond er op 
geschreven met een zwarte benzi-
nestift. Waarschijnlijk heeft hij 
hem verloren (of laten liggen) in de 
buurt van de nieuwe wijk de Bo-
schhoeve, waar hij vaak speelt. 
Het is niet zomaar een bal, de bal 
heeft voor ons veel emotionele 
waarde, want hij is van mijn over-
leden broer geweest. We zouden 
het daarom heel fijn vinden als de-
gene die hem heeft gevonden hem 
aan ons terug wil geven. Als je de 
bal gevonden hebt, bel dan naar 
06-53666735. 

Regionale Nieuwbouwbeurs 2013

De beurs presenteert het volledige 
nieuwbouwaanbod van Zuidoost-
Brabant met zowel koop- als huur-
mogelijkheden. Niet alleen in Eind-
hoven en Helmond, maar ook alle 
plaatsen en gemeentes eromheen. 
Nieuwbouwprojecten die momen-
teel gebouwd worden, projecten die 
al opgeleverd zijn tot aan nieuwe 
ideeën en concepten die nog op de 
tekentafel liggen.
Een perfecte gelegenheid om zich te 
oriënteren, zowel qua woning als 
qua financiële ruimte. Op zaterdag 
tussen 10.00 uur en 17.00 uur en op 
zondag tussen 10.00 en 16.00 is ie-
dereen van harte welkom. Toegang 
is gratis. Als u zich als bezoeker 
vooraf registreert www.regionale-
nieuwbouwbeurs.nl/aanmelden-
bezoekers kunt u bij de ingang zo 
doorlopen. 

Dit jaar is het tijd voor een nieuw 
geluid! Dit jaar is er voor het eerst 
plaats voor de particuliere woning-
verkoper. Op zowel zaterdag als 
zondag zijn 24 verkoopplaatsen ge-
reserveerd voor particuliere wo-
ningverkopers. Op deze vrijmarkt 
krijgen particulieren verkopers 
GRATIS de kans om hun eigen huis 
te verkopen aan duizenden potenti-
ele kopers. Klik op onderstaande 
link, reageer, like & share. www.face-
book.com/photo.php?fbid=43889087952
8527&set=a.437058606378421.10737418
25.249311368486480&type=1&theater

De regionale beurs stelt mensen in 
staat hun eigen droomwoning op 
een unieke locatie te ontdekken. 
Wonen in een heerlijke omgeving 
in Nederland die voor elk wat wils 
biedt. Maquettes, beeldmateriaal, 
visualisaties met nieuwe technie-
ken zoals “layer” en persoonlijk ad-
vies op de verschillende stands 
helpt bezoekers uit te vinden welk 
gebied en welk type woning precies 
bij hun past. Op de stand van 
Meerrijk Eindhoven schetsen inte-
rieurstylisten gratis toekomstige 
interieurs uit. Dé perfecte moge-
lijkheid om inspiratie op te doen 
voor de inrichting. 

Op zaterdag zal er op de beurs door 
Stimuleringfonds Volkshuisvesting 
(SVN) informatie worden verstrekt 
over de Starterslening. De bijdrage 
van het Rijk aan de Starterslening is 
in het aanvullende regeerakkoord 
verhoogd van 20 naar 50 miljoen 
euro. Daarmee kunnen circa 11.000 
Startersleningen worden verstrekt. 
Voordeel van de starterslening is dat 
er de eerste drie jaar geen rente be-
taald hoeft te worden; bovendien 
hoeft in deze periode ook geen af-
lossing te worden gedaan. Wonin-
gen tot 304.762 euro (de grens voor 
de Nationale Hypotheek Garantie) 
komen hiervoor in aanmerking. 

De Regionale Nieuwbouwbeurs is 
een samenwerking van gemeenten, 

Elke zaterdagavond in de Kwis bij Paul 
de Leeuw en eind 2012 wederom te 
zien geweest in de Oudejaarsconfe-
rence met onder andere Erik van 
Muiswinkel. In 2011 wonnen zij de 
Neerlands Hoop prijs voor meest 
veelbelovende cabaretiers. "Naast ve-
nijnige satire en hilarische types bren-
gen ze sterke liedjes. Geëngageerd ca-
baret zonder vingertje, dat aantoont 
hoe uitgesproken nuance kan zijn”, al-
dus de jury. In Buutvrij gaan Niels van 
der Laan en Jeroen Woe verder dan 
waar ze gebleven waren. Met hun ei-
gen, scherpe kijk op de tijdsgeest. 
"Slim, snel en heerlijk schrijnend" (De 
Telegraaf ) brengen zij een "smakelijke 
mix van absurde sketches en herken-
bare scènes" (de Volkskrant). 
Voor meer informatie kijk op de site 
www.hetklooster.org Donderdag 4 
april aanvang 20.15 uur. 

T H E A T E R    C U L T U U R    E V E N E M E N T E N    C O N G R E S 

HET KLOOSTER

T H E A T E R    C U L T U U R    E V E N E M E N T E N    C O N G R E S 

H E T  KLOOSTER

T H E A T E R    C U L T U U R    E V E N E M E N T E N    C O N G R E S 

H E T  KLOOSTER

De Regionale Nieuwbouwbeurs staat op 6 en 7 april voor de 4e keer op 
het programma. Op deze unieke beurs in het Klokgebouw in Eindhoven 
is het complete nieuwbouwaanbod van Zuidoost-Brabant vertegen-
woordigd. Een weekend vol primeurs en acties, dat een oriënterende 
huurder of koper op de huizenmarkt in deze regio niet mag missen. De 
afgelopen editie trokken gemiddeld 5.500 bezoekers.

makelaars, projectontwikkelaars, 
hypotheekverstrekkers en woning-
corporaties en wordt georganiseerd 
door Van Santvoort Makelaars. 
Meer informatie? Bekijk de website 
www.regionalenieuwbouwbeurs.nl.

Facebook:www.facebook.com/
nieuwbouwbeurs 



Vacaturebank vrijwilligers Week 13

INSTELLING     OMSCHRIJVING        BENODIGDE TIJD / MEER INFO   
————————————————————————————————————————————————————————————— 
St. Vrijwillige Thuiszorg Vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.
—————————————————————————————————————————————————————————————
Kunstencentrum CAN Ateliermedew. tekenen/schilderen/grafiek/edelsmeed/textiel/fotografie + alg. beheer ca. 2 u. p. wk.
—————————————————————————————————————————————————————————————
Nationaal Ouderenfonds Nuenen Bestuursleden (o.a. activiteiten rond organisatie zomerzegelverkoop) febr-juli: 1-2 u. p.wk, rest i.o.
—————————————————————————————————————————————————————————————
PVGE Nuenen Bestuurslid activiteitencommissie in overleg 
—————————————————————————————————————————————————————————————
De Akkers (Archipelzorggroep) Vrijwilliger voor de Gasterij (gastvrouw-/gastheertaken) za 16.30-20.00 u.
 Onderst. bij maaltijden op verschillende afd. (affiniteit met dement.) ook in weekend diverse tijden (in overleg)
 Pianist voor begeleiding op donderdag van 9.45-12.00 u (even weken) + in overleg diverse mogelijkheden
 Vrijw. voor ontspanningsmiddag za 1x per maand of Ontspanningsavond (wo) za 13.30-16.30 wo18.30- 22.00
 Vrijw. voor het klaar maken van hapjes/snacks in de keuken di 16.00-19.00 u.
—————————————————————————————————————————————————————————————
St. Kindervakantiewerk Nuenen Bestuursleden (voorbereidingen nieuwe seizoen starten in september) in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————
Jo van Dijkhof (Archipelzorggroep) Pianist wijkkoor  donderdag 10.30-11.30 u.
 Vrijw. voor de Gasterij (tijdens lunch, diner, bridgeavonden en evt. bij feesten). di+vr. 16.30-19.30 u. en
 Affiniteit met ouderen do 19.30-22.30 u.(urgent)
—————————————————————————————————————————————————————————————
Lokale Omroep Nuenen Cameramensen m/v en redactiemedewerkers m/v (o.a. montage) Interne opleiding in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————
Zonnebloem afd. Nuenen Bestuurslid activiteiten (org. activ. + excursies, contacten onderh., begroting enz.) in overleg, ca. 1/2 dag/2 wkn
—————————————————————————————————————————————————————————————
Vluchtelingenwerk (LEVgroep) Vrijwilliger m/v gevraagd voor maatschappelijke begeleiding vluchtelingen 2 dagdelen p. wk. in overleg
—————————————————————————————————————————————————————————————
IVN-Nuenen  De werkgroep scholengidsen vraagt Natuur(groot)ouders v. org. buitenprogramma 2 ochtenden p. jr. + voorber.
—————————————————————————————————————————————————————————————
Werkcafé Nuenen Gastheer/gastvrouw c.q. organisator m/v voor werkcafé werkloze Nuenenaren vr. 10-12 u. Info: 06-19444246
—————————————————————————————————————————————————————————————
Kunstencentrum CAN Bestuursleden gevraagd: gemotiveerde voorzitter en secretaris (pré: affiniteit met kunst)   gem. 2 u. per week
—————————————————————————————————————————————————————————————
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het Servicepunt - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen. 
Dagelijks geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak tel. 040-2831675. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl

Bij besteding van 
iedere € 500,-  
ontvangt u een 

cheque van € 50,- 
te besteden aan 

woonaccessoires in onze winkel

Compleet interieur
vanaf € 2695,-

• Loungebank • Dressoir • Salontafel
• Eettafel met stoelen • Tv-meubel

VOORJAAR IN HET HUIS!

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel
T. 0499 - 479 508  / www.mo-el.nl

2e PAASDAG GEOPEND 
VAN 12.00 TOT 17.00 

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

PAASSHOW
2e paasdag

geopend
10.00 - 16.00

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

Hoekstraat 21  5674NN  Nederwetten. 
 Tel. 040 2833927   www.elpapi.nl 

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de 
aannemer kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblij-

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Vredehof 6, 5671 DS Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

r.vanrooij@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

lunch • high tea • dinner

lunch • high tea • dinner

Parkstraat 2b, 5671 GG Nuenen • 040 - 787 00 41 
eat@puff-inn.nl • www.puff-inn.nl

Ook dit jaar kunt u bij ons 

terecht voor Paasarrangementen;

•Paasbrunch 
•Paas high tea 
•Kinder–Paasbrunch 

voor meer info bezoek 
www.puff-inn.nl

Berg 36, 5671 CC  Nuenen, Tel.: 040 - 283 15 24,
www.decohomemeulendijks.nu

29 en 30 maart 2013
15% korting
op verf en voorraadbehang
Profiteer vrijdag 29 en zaterdag 30 maart bij Deco Home Meulendijks van 15% korting op 
verf en voorraadbehang! Naast verf en behang vindt u bij ons een compleet assortiment 
raamdecoratie, gordijnen en glas. Wij geven u deskundig advies en helpen u desgewenst 

met het maken van uw keuze. Kom langs in onze winkel en profiteer!

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

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!

2e Paasdag geoPend! 
Volop bloeiende
Violen

(indien mogelijk in kleur)
grootbloemig - mini - Alles vAn eigen kwekerij

snijbloemen & Boeketten
nu diverse paasstukjes, vanaf € 8,95

(indien mogelijk in kleur)

Onze eigen spaarkaart!
sparen voor een leuke korting.

nu 2+1
gratis

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • F 040-283 6055 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

(XL)PRINTENONTWERPEN

NABEWERKENDRUKKEN

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



28 maart 2013Rond de Linde  Nr.  13 

 

G

Het voorjaar in huis
De winter is nu hopelijk voorbij en de voorjaarskriebels krijgen weer alle 
ruimte om het huis een complete metamorfose te geven. Mo & El geven u 
graag een vrijblijvend advies over de nieuwste trends en kleuren van het 
nieuwe seizoen. Naast prachtige kleurrijke accessoires hebben ze een ruime 
collectie betaalbare meubelen die passen bij iedere smaak. Van diverse 
Nederlandse fabrikanten hebben ze prachtige woonprogramma’s die geheel 
naar wens en op maat samen te stellen zijn. Mo & El nemen er graag de tijd 
voor om samen met u een prachtig interieur samen te stellen tegen zeer 
betaalbare prijzen. Vormen, afmetingen, kleuren en plaats van de meubels 
en accessoires worden op elkaar afgestemd.

Gerwens dorpsplein De Tip 
feestelijk geopend
Het dorpsplein De Tip in Gerwen is vrijdagmiddag 22 maart feestelijk 
geopend samen met de kinderen van Brede School Heuvelrijk. Het plein 
werd direct na de inzegening door pastoor Freek Groot in gebruik genomen 
door de spelende kinderen. 

De kinderen raakten als deelnemer 
van het superleuke KUBB-gezel-
schapsspel niet uitgespeeld en de ou-

ders omzoomden het plein 
als enthousiaste suppor-
ters. Het Heilig Kruisgilde 
luisterde de geslaagde mid-
dag op. Het feestcomité 
heeft als dank op BS Heu-
velrijk afgelopen maandag 
aan alle kinderen een leuk 
led-zaklampje uitgereikt. 

De opening van De Tip 
staat symbool voor de in-
gebruikstelling van de 

andere projecten: bushal-
tes Gerwen-Kerkakkers, herinrich-
ting Gerwenseweg, Combiproject, 
CPO-project Gerwen, domotica in 
huurwoningen Mickersland en D’n 
Heuvel, voorzieningen voor jongeren 
(extra basketbalveld op De Tip) en di-
verse vernieuwingen bij ’t Huysven 

van Jong Nederland. Het zijn allemaal 
projecten die zijn gerealiseerd in het 
kader van het integrale Dorpsontwik-
kelingsprogramma (iDOP). 

Subsidie van provincie en SRE
Het gemeentebestuur van Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten is op-
drachtgever voor deze projecten. De 
provincie Noord-Brabant en het Sa-
menwerkingsverband regio Eindho-
ven (SRE) hebben in totaal zo’n 750 
duizend euro subsidie verleend. Pro-
vinciaal projectleider Johan van 
Doornmalen feliciteerde Gerwen 
namens het provinciebestuur met 
zo’n omvangrijk iDOP-programma 
dat samen met de inwoners van Ger-
wen is gerealiseerd. Daarbij is een 
belangrijke rol weggelegd voor de 
klankbordgroepen, diverse vereni-
gingen, de Werkgroep Leefbaarheid 
en de dorpsraad Gerwen. Na de ope-
ning van De Tip werd een busrit ge-
maakt langs andere projecten met 
onder de passagiers onder meer 
twee provinciale projectleiders, de 
Nuenense wethouders Martien Jan-
sen en Henk Pero en namens dorps-
raad Nederwetten Wendy Renders 
en Jan van Stiphout.

Iedere tuinbezitter verdient een tuin 
om van te genieten. Een tuin die vol-
doet aan alle wensen. Een tuin die op 
maat is gemaakt. Een tuin is voor mij 
pas een tuin wanneer er voldoende 
ruimte is voor beplanting. Een tuin 
moet natuurlijk zijn. Planten, bloemen 
en bomen geven rust en zorgen voor 
bescherming en evenwicht. 
Ik luister, verduidelijk en geef advie-
zen. Door middel van schetsontwer-
pen wordt dan steeds duidelijker hoe 
de contouren van de tuin eruit gaan 
zien. In samenspraak komt tenslotte 
een definitief ontwerp tot stand.

Ik bied ook tuinonderhoud aan. Goed 
onderhoud is voor elke tuin nodig om 
deze volledig tot zijn recht te laten ko-
men. Dit geldt zelfs voor de populaire 
onderhoudsvriendelijke tuin met veel 
bestrating en/of beplanting die weinig 
onderhoud vraagt. Het onderhoud 
hoeft dan weliswaar minder frequent 
maar moet evengoed nog een aantal 
malen per jaar worden uitgevoerd. Be-
planting wordt overigens onder-
houdsvriendelijk wanneer deze staat 
in een natuurlijke omgeving. Er hoeft 
dan zo min mogelijk kunstmatig te 
worden ingegrepen om beplanting te 
laten slagen. Ook helpt het om in gro-
tere vlakken beplanting toe te passen 
en de bodem te sluiten. Hierdoor blijft 
de variatie in onderhoudswerkzaam-
heden beperkt en krijgt het onkruid 
geen kans.

Ik denk graag mee op welke wijze de 
klant kan besparen in de kosten van 
aanleg of renovatie van een tuin. Slim-
me oplossingen, zoals het hergebruik 
van materialen, zijn vaak niet alleen 
goedkoper maar ook nog goed voor 
het milieu. 
Na een lange winter, wordt het nu echt 
voorjaar en dus is het tijd voor de tuin. 
Heeft u tuinplannen of zoekt u iemand 
voor het onderhoud? U kunt mij altijd 
bellen voor een vrijblijvende afspraak. 
Of breng een bezoek aan mijn site. 

Irene de Jong, 06 48682612 
www.tuinontwerpen-irene.nl

 

Uitbreiding assortiment
Sinds maart heeft Mo & El de collectie 
woondecoratie uitgebreid met het ei-

gentijdse merk PTMD. Deze stoere, 
chique en sfeervolle accessoires zijn 
betaalbaar en passen in ieder interi-
eur. Voor de regio Eindhoven is Mo & 
El een van de weinige leveranciers van 
dit prachtige merk.

Advies op maat
Er wordt bij Mo&El veel waarde ge-
hecht aan een juiste uitstraling. Ze 
proberen zoveel mogelijk unieke pro-
ducten in hun winkel te hebben waar-
door ze het interieur een eigen karak-
ter mee kunnen geven. Desgewenst 
wordt er gewerkt op afspraak of wordt 
uw situatie bekeken op locatie. Ze 
doen er alles aan om woonwensen uit 
te laten komen!” Op 2e paasdag heb-
ben Mo & El open huis van 12.00 tot 
17.00u. 

Mo & El Wonen en Sfeer, Nieuwstraat 
50-52, Son en Breugel, 0499-479508 

www.mo-el.nl 

 

Nieuws met zaken
Irene de Jong,   
professioneel tuinontwerper
Als professioneel tuinontwerper heb ik van mijn hobby mijn werk kunnen 
maken. Naast het ontwerpen, geef ik ook adviezen op tuingebied en verzorg 
ik het onderhoud. Voor de aanleg zoek ik in de meeste gevallen de samen-
werking met een hoveniersbedrijf.

Veel publiek op De Tip tijdens de inzegening door pastoor Freek Groot. (foto Cees van Keulen)

Kinderen in actie op De Tip met het 
KUBB-spel. (foto Cees van Keulen)

Natuurlijke verjongingskuur      
door cosmetica

Betaalbare meubelen die passen bij ie-
dere smaak

Er is een opzienbarende ontwikkeling te melden in de anti-aging cosmetica. 
Het gaat over plantaardige stamcellen, die de menselijke stamcellen aanzet-
ten om opnieuw in aktie te komen.
Dit stamcellen systeem werkt als een 
natuurlijke verjongingskuur. Je eigen 
huidcellen vernieuwen zich namelijk 
en daardoor na 3 weken al een opmer-
kelijk resultaat. Voor het eerst in de 
geschiedenis van de cosmetica zijn 
biologische wetenschappers er nu in 
geslaagd om plataardige stamcelcultu-
ren te produceren. De plantaardige 
stamcellen activeren de menselijke 
huidcellen om zich te vernieuwen en 
vertragen zodoende het verouderings-
proces en doen bestaande rimpels 
vervagen. 

De stamcellen in deze AlgaSun-Phyto 
crème-serum werken op 3 niveaus om je 
huid te verjongen. Daarnaast zal er ook 
vermindering van pigmentvlekken plaats 
vinden. Verder bevat deze crème-serum 
o.a. nog natuurlijke vitaminen, macada-
mia olie en wortel- en fruitextract. De 
crème is hypoallergeen getest zonder 
dierproeven en geschikt voor alle huid-
typen ook voor de mannenhuid. 
Een luxueuse “AlgaSun-Phyto” pompfla-
con ( 50 ml) is verkrijgbaar voor € 48,70. 
Nu voor onze lezers en lezeressen met 
de introductie waardebon van 10,- Euro, 

zie de advertentie elders in deze krant, 
voor slechts € 38,70 van Drogisterij 
Noordveld, Kernkwartier.
Info via importeur Tiwes-Import in 
Waalwijk, tel: 0416-335051 en verdere 
informatie: www.algasun.nl, ook om via 
internet te bestellen.

Het is altijd lente met Pasen
Door: Mariët Jonkhout

Zittende in de ‘goede week’ met de viering van Pasen komend weekend, vraagt één 
van mijn kinderen wat er nu eigenlijk precies gevierd wordt met Pasen. Als ik uitleg 
dat we op Goede Vrijdag herdenken dat Jezus aan het kruis gestorven is en dat hij 
op eerste paasdag is opgestaan, krijg ik vragende ogen. “Hoe kan dat nou mama? 
Hoe kun je nou ieder jaar op een andere dag doodgaan? We vieren Kerstmis toch 
ook altijd op dezelfde dag als Jezus geboren is, waarom is Pasen dan geen vaste 
dag?” Grappig dat mijn kind geen twijfel heeft aan het verhaal van Pasen zelf van 
sterven aan een kruis en opstanding uit de dood, maar een vraag heeft over de da-
tum ervan. Ik zie mezelf terug op de lagere school, In de tijd dat in Nuenen nog al-
leen de Katholieke scholen Het Heilig Hart en de Aloïsius School voor jongens had, 
en een protestante school de Ds. G.F.C. Bakkerschool. Als kind van import ‘Philips’ 
ouders zat ik op de laatste en werd er veel aandacht besteed aan Pasen. Ik had de-
zelfde kritische vraag als mijn kind nu, maar dat werd mij niet in dank afgenomen 
en het antwoord heb ik ook nooit gekregen. Ik kon mijn kind dan ook zelf nu geen 
goed antwoord geven. Maar anders dan ik vroeger bedacht ik dat ik haar niet af zou 
schepen met “We vieren Pasen met Pasen”, maar eens uit te zoeken hoe het nou ei-
genlijk zit met die datum en.. gelukkig hebben we tegenwoordig Wikipedia.

Ik lees dat de oorsprong van het Pasen, ligt in de Joodse traditie waarbij tijdens de 
Pesach, de uittocht uit Egypte werd gevierd. Met de komst van het Christendom, 
bleven veel eerste christenen , die van oorsprong Joods waren, vasthouden aan 
Joodse feestdagen en werden hier Christelijke vieringen aan toegevoegd. Maar met 
de erkenning van het Christendom door de Romeinen werd dit losgekoppeld en 
werden Pasen en Pesach twee verschillende feesten.
Anders dan bij het Kerstfeest, dat werd vastgesteld op een vaste datum, heeft men 
Pasen geregeld. Tijdens het Concilie van Nicea in 325 na Christus, werd bepaald 
dat Pasen gevierd zou worden op de eerste zondag na de eerste volle maan in de 
lente. De datum van het begin van de lente is hierbij vastgesteld op 21 maart. Hier-
door kan Pasen vallen in een variabele periode van 35 dagen, van 22 maart tot 25 
april. Grappig hierbij is dat deze zelfde variabele periode dan ook geldt voor carna-
val. Aswoensdag valt altijd 40 dagen voor Pasen. Dus gemakkelijk uit te rekenen. 
Dit jaar valt Pasen op zondag 31 maart. Ik heb een proef op de som gedaan en geke-
ken of dat met die volle maan wel klopt. En ja hoor deze week en wel precies op 
woensdag de 27ste maart is het volle maan. 

Ik leg aan mijn kind uit hoe het zit met die datum van Pasen. Ze blijft wel kritisch 
“ik snap dat men een datum bepaald heeft, zodat er iets gevierd of herdacht kan 
worden, maar ik blijf het raar vinden dat je een sterfdag op verschillende data kunt 
vieren”. Ik vind eigenlijk dat ze hierin gelijk heeft. Het is apart te constateren dat dit 
vroeger, bij de vaststelling van Pasen zelfs nooit een punt van discussie is geweest. 

Overigens voor de mensen die benieuwd zijn wanneer Pasen valt op 25 april, de 
laatst mogelijke Paasdatum. Dit duurt nog even, in 2038 om precies te zijn.

Geanimeerde opening 
beeldhouwtentoonstelling
Op 22 maart waren er zo’n 30 mensen aanwezig bij de opening van de beeld-
houwtentoonstelling van het werk van cursisten van Annemarie Verheijen 
en Christa Alaert, beiden professioneel werkend beeldhouwer en tevens 
docent bij Kunstencentrum CAN. De tentoonstelling geeft een overzicht 
van verschillende stijlen en vormopvattingen van de cursisten. 

Het openingswoord werd gehouden 
door Marie-José van der Sandt, beel-

dend kunstenaar en coördinator van 
Kunstencentrum CAN. Ze liet de aan-

wezigen meekijken naar het werk, 
naar de afwerking van de verschillen-
de beelden, naar de inzet van de ma-
kers van de sculpturen, naar de diver-
siteit van de benadering van het thema 
mens dat in verschillende hoedanig-
heden vormgegeven is en ook naar de 
verscheidenheid van de andere the-
ma’s: natuur, abstractie en vorm- en 
beeldelementen. 

Het werk van twee cursisten in het 
bijzonder werd aangewezen en wel 
van de cursist die al 12 jaar aaneenge-
sloten deel uitmaakt van de cursus-
groep op de vrijdag en van een van de 
cursisten die pas een half jaar bezig is 
met beeldhouwen. Van het werk van 
deze cursisten waren in het vakman-
schap zowel als het thema grote over-
eenkomsten. Het onderscheid lag 
hem in de steensoort. Degene die aan 
het begin van zijn beeldhouwcarrière 
staat had zijn beeld uit een zachtere 
steensoort gehakt, de vormgeving en 
de verbeelding echter zijn net zo als 
de beelden van de ervaren beeldhou-
wer communicatief sterk.

De tentoonstelling wordt gehouden in 
de prachtige tentoonstellingsruimte in 
de vestiging van bibliotheek Dommel-
dal in Nuenen. In deze binnenruimte, 
die in open verbinding staat met de bui-
tenlucht, komen de sculpturen fantas-
tisch goed tot hun recht. 

De expositie is nog tot 12 mei te zien in 
het Atrium in de bibliotheek in Nuenen.
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Eerste Nuenense Big Band   
is een feit!
Vele Nuenenaren kennen misschien nog wel de band Carte Blanche. Begin 
jaren negentig vanuit de muziekschool begonnen als amusementsorkest, 
heeft dit muziekgezelschap jaarlijks diverse optredens verzorgd in en rond 
Nuenen.

Kuikentjes met 
Pasen op de 
Weverkeshof
Ieder jaar wordt op de Weverkeshof 
een leuk paasweekend voor de
Kinderen georganiseerd. Op paasza-
terdag, zondag en maandag kan, vanaf 
10.30 uur de hele dag door, een Paas-
hazen speurtocht over het terrein van 
de Weverkeshof worden gelopen. Na 
afloop krijgen de kinderen een leuke 
attentie.
Ook komen op 1ste- of 2de paasdag de 
kuikentjes uit onze broedeieren,
dat voor groot en klein leuk en mooi is 
om te zien en mee te maken.
De toegang is zoals altijd gratis.

Voor de vierde keer in Gerwen 

Kofferbakverkoop op 21 april
Heb je nog bruikbare kleding liggen waar je van af wilt? Of wil je je zelfge-
maakte sieraden of schilderijen verkopen? Laad je spullen in de auto en doe 
mee aan de vierde Gerwense kofferbakverkoop! Tweedehands speelgoed, 
antiek, meubels, dvd’s, witgoed, fietsen….. Alles kan, zolang het maar in de 
auto past. Maar een busje of aanhanger gebruiken mag natuurlijk ook.

In de loop der jaren bleek de passie 
van de leden te liggen bij de jazz mu-
ziek. Met het aantrekken van de pro-
fessionele dirigent Richard Beeren 
werd het muzikale roer omgegooid.

Kijkende naar de bezetting en de voor-
keur van de individuele leden werd de 
keuze al snel duidelijk, Nuenense eer-
ste big band was bijna een feit. Afgelo-
pen periode is men druk bezig ge-
weest om van Carte Blanche een echte 
big band te vormen. Daarvoor is men 
op zoek gegaan naar passionele muzi-
kanten om de noodzakelijke bezetting 
voor een big band voor elkaar te krij-
gen. Een big band bestaat uit een rit-
me-, trompet-, trombone- en saxsec-
tie, met een totaal van 17 muzikanten. 
Men is er dan ook trots op dat Big 
Band Nuenen nu echt een feit is.

Op zondagmiddag 7 april a.s. zal Big 

Band Nuenen acte de présence geven
De presentatie van deze muzikale 
middag zal in handen zijn van Jazz 
liefhebber Willem Ligtvoet. Big Band 
Nuenen zal haar vernieuwde repertoi-
re ten gehore brengen. Een van de bes-
te Nederlandse altsaxofonisten Joris 
Posthumus, o.a. gespeeld op Northsea 
Jazz festival Rotterdam, zal die mid-
dag als gastsolist optreden. Aan het 
programma van die middag werken 
verder mee de inmiddels bekende zan-
geres Lise Verheijden en winnares van 
de Voice of Nuenen 2012 Pleun Bier-
booms. 
Met de Nuenense Big Band, de (oud)
Nuenenaren Joris, Lise en Pleun is de-
ze middag een echte Nuenense happe-
ning die u zeker niet mag missen. 

Zondagmiddag 7 april vanaf 15.00 uur 
in het Klooster te Nuenen. Entree gratis. 
www.bigbandcarteblanch.nl.

 
Bezoekers kunnen naar hartenlust 
rondsnuffelen op zoek naar de beste 
koopjes. Er zijn hapjes en drankjes te 
krijgen. En ook voor kinderen zijn er 
activiteiten. Kortom, een gezellige 
markt waar iedereen op een leuke en 
ontspannen manier spullen kan kopen 
of verkopen. Interesse in een stand-
plaats? Meld je aan via www.koffer-
bakverkoop-gerwen.nl.
 
Spullen verkopen vanuit je kofferbak... 
hoe werkt dat? In Engeland is de ‘car-
boot sale’ al jaren een begrip. De deel-

nemers rijden met hun eigen auto het 
terrein op. Je parkeert in lange rijen 
naast elkaar. En je verkoopt je spullen 
zó vanuit de kofferbak. Of je richt je 
eigen winkeltje in op het gras voor de 
auto.

Kijk voor meer informatie op www.
kofferbakverkoop-gerwen.nl of bel 
Albert Bastiaans, tel. 06 432 46 952.
Kofferbakverkoop op 21 april van 
08.30 tot 15.30 uur op het terrein van 
het Heilig Kruisgilde, Lankveld 10, 
5674 PA Gerwen.

Citaat van de Week

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

‘Poëzie levert geen geld op 
maar geld levert ook geen poëzie op.’

Robert Graves – 
schrijver, dichter (1895-1985)

Je kunt bouwen op De Mijlpaal
“Als je huis scheef staat, rollen de erwtjes van je bord” hoor ik een vijfjarig 
kind zeggen. Al weken zijn alle kinderen van basisschool De Mijlpaal aan 
het werk rondom het thema bouwen. Door ze met veel concrete materialen 
te laten werken, er over te praten, onderzoeksvragen te stellen en oplossin-
gen uit te proberen, vergroten ze hun denk- en belevingswereld. 

Met een architect aan het werk leren 
de kinderen over plattegronden, ver-

houdingen en hoe een bouwteke-
ning gelezen moet worden. Er wordt 

ontdekt dat een brug van karton wel 
100 kg kan dragen, hoe cement ge-
maakt wordt en hoe bouwmateria-
len heten. Samen met studenten van 
de schildersvakschool worden er de 
deuren van de toiletten geschilderd, 
met een deskundige ouder wordt ge-
praat over bodemonderzoek. 

Het team van basisschool De Mijl-
paal is er van overtuigd dat langs de 
weg van het onderzoekend leren 
kinderen hun nieuwsgierigheid be-
houden en dus meer gemotiveerd 
zijn om te leren en zich te ontwikke-
len. In samenwerking met ouders en 
andere deskundigen zorgt het team 
voor een zo groot mogelijk aanbod 
en een zo rijk mogelijke leeromge-
ving. Want nieuwsgierige kinderen 
leren meer!

De kinderen en het team van De 
Mijlpaal willen u laten zien wat er 
geleerd is deze weken en zij vertellen 
daarbij graag hoe en met hoeveel 
plezier dit is gegaan. Iedereen die 
benieuwd is naar De Mijlpaal en 
haar onderwijs wordt van harte uit-
genodigd om op de open avond eens 
binnen te lopen: donderdag 28 
maart van 17.00-18.30 uur.Donderdag 28 maart Open Avond op de Mijlpaal.

Lentedag in de Walburg   
op 21 april
 
Tuinieren is meer dan afwachten wat de winter overleefd heeft, het is de 
optimale beleving van de seizoenen en daarom organiseert de Walburg haar 
tweede Tuindag van dit jaar: De Lentedag een groots en vrolijk Lentefeest 
op 21 april van 10.30 tot 17.00 uur!

Af en toe wil je dat iets loopt als een 
Zwitsers uurwerk en dat het zaaien en 
het planten kan plaatsvinden volgens 
de regels op het zakje. Je hoopt dat die 
grillige of gladde zaden precies op het 
goede moment openbarsten om licht 
en lucht in zich op te nemen met gul-
zige slokken of voorzichtige nipjes, 
precies zoals het de soort uitkomt. 
Zodat je een perfecte invulling krijgt 
van het beeld wat je in eerste instantie 
voor je zag: een stukje natuur op be-
stelling. En dan brengt de harde reali-
teit je tot bezinning, omdat de tempe-
ratuur niet meewerkt en je motivatie 
loopt een flinke knauw op bij de aan-
blik van die vertraging. 

Kwekerij&Tuinen de Walburg bestaan 
inmiddels 55 jaar en ze mogen trots 
zijn op de lange adem die het natuur-
lijke tuinieren nog altijd heeft! Dat is 
dan ook een van de redenen waarom 
ze tuindagen organiseren; je kunt niet 
alles halen uit tuinboeken en –bladen. 
De Walburg biedt op de Lentedag een 
keur aan ontdekkingsmogelijkheden 
voor een goede doorstart na dit ex-
treem schrale begin van de Lente.

Er staat van alles op het programma 
De Lentedag is bekend om het unieke 
karakter: een feestdag in een bijzonde-
re tuin, verzorgd door bijzondere tuin-

mensen die de bezoeker met plezier 
en vakkennis adviseren over planten, 
voorjaarsbloemen en originele plan-
tendecoraties. Er zijn weer deelne-
mers met producten van eigen makelij 
of smaakvolle import. Je kunt een ver-
halenvertelster ontmoeten of een ver-
dwaalde dichter en ergens zal er mu-
ziek klinken in de lentetuin. Op het 
sfeervolle voorjaarsterras kun je ge-
nieten van een drankje en een hapje. 
Om de kosten enigszins te dekken 
geldt er deze keer een entreeprijs van 
€ 5,- (incl. consumptiebon) vanaf 16 
jaar.
 
De Jaarkaarthouders hebben vrije toe-
gang. De Lentedag is dan ook het goe-
de moment om een jaarkaart voor de 
tuinen aan te schaffen! Wordt Vriend 
van de Walburg voor € 15,- per jaar en 
profiteer van de voordelen. 

www.dewalburg.nl.

Goede start Werkcafé Nuenen
Zo’n 25 belangstellenden bezochten vorige week vrijdag de eerste editie van 
het Werkcafé Nuenen. Voortaan kunnen werkzoekenden elkaar iedere week 
ontmoeten in de voormalige voetbalkantine aan de Sportlaan. Al meteen 
boden 2 loopbaancoaches en een budgetcoach hun diensten gratis aan. Een 
bedrijf uit Eindhoven liet weten drie vacatures te hebben.

Het Werkcafé is een initiatief van Daniel 
Torn en Jeroen Ham uit Nuenen. ‘Doel 
van het Werkcafé is de krachten te bun-
delen en elkaar steun te bieden. In Nue-
nen staan meer dan 600 personen als 
werkzoekende geregistreerd. Door de 
oplopende werkeloosheid en een terug-
tredende overheid, komt het steeds meer 
aan op dit soort burgerinitiatieven als het 
Werkcafé. Vaak zie je dat mensen na een 
half jaar de negatieve gevolgen van wer-
keloosheid gaan merken, zoals wantrou-
wen, isolement en spanningen. Daarom 
willen we elkaar crisisbestendig maken. 
Het is belangrijk om actief te blijven’, al-

dus Daniel Torn. Jeroen Ham benadrukt 
dat het Werkcafé neutraal is, iedereen is 
welkom met respect voor elkaar.
Verder wil het Werkcafé praktische hulp 
en tips geven bij vragen of problemen 
waar mensen tegen aan lopen, bijvoor-
beeld bij sollicitaties en rond allerlei 
wet- en regelgevingen. De LEVgroep, die 
ook de ruimte ter beschikking stelt, 
biedt hierin ook ondersteuning.

Werkcafé Nuenen, iedere vrijdag van 
10.00 tot 12.00 uur, Sportlaan 12 in 
Nuenen. Facebook: werk-cafe-nuenen. 
Email: werkcafenuenen@gmail.com.

Het Klooster presenteert

Oorlogsgeheimen naar    
het boek van Jacques Vriens
Oorlogsgeheimen is de tweede voorstelling van Van Engelenburg Theater-
producties naar een boek van Jacques Vriens. Van Engelenburg kiest bewust 
voor de meer inhoudelijke boeken van Jacques Vriens. Eerder maakten zij 
de musical Achtste-groepers huilen niet. Deze werd succesvol ontvangen en 
ontving tevens de Musicalworld Kids Award 2011.

Het boek Oorlogsgeheimen van Jac-
ques vriend is in 2008 getipt door de 
Nederlandse Kinderjury en won de Ar-
cheon Jeugdboekenprijs 2009. Jacques 
Vriens is een van de bekendste en meest 
succesvolle auteurs van kinderboeken 
in Nederland. De voorstelling is geno-
mineerd voor de ZAPP Theaterprijs. 
Het is een voorstelling voor kinderen 
vanaf 9/10 jaar. En dat ZAPP deze ge-
nomineerd heeft, betekent dat het wel 
een hele bijzondere muziektheater-
voorstelling is. Deze is te zien op 
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woensdag 3 april om 16.30 uur, dit zo-
dat ook jeugd van het voortgezet on-
derwijs deze voorstelling kan bezoeken.

Het is 1943. Het Zuid-Limburgse dorp 
waar de elfjarige Tuur woont, is bezet 
door de Duitsers. Tuur en zijn buur-
meisje Maartje vinden dit in het begin 
wel spannend. Maar langzaam maar ze-
ker komen de kinderen erachter dat de 

bezetters in staat zijn tot de ergste din-
gen. De volwassenen proberen zoveel 
mogelijk voor hen geheim te houden: 
de Engelse piloot die op zolder verstopt 
zit, wie de Duitsers helpen (zoals hun 
eigen meester) en wie in het verzet zit-
ten. Maar op een dag vertelt Maartje 
aan Tuur dat zij zelf ook een groot en 
gevaarlijk geheim heeft Tuur denkt 
vaak terug aan de oorlog. Aan zijn 
buurmeisje Maartje. En het grote ge-
heim….

De muziektheatervoorstelling Oorlogs-
geheimen gaat over geheimen, helden 
en angsten. Over vriendschap, liefde en 
herinneringen. Voor meer informatie 
kijk op de site www.hetklooster.org. 
Woensdag 3 april aanvang 16.30 uur. 
Toegangskaarten kosten € 9,50. Kaar-
ten kunnen worden besteld via de web-
site of telefonisch tijdens kantooruren 
via de reserveerlijn 040 - 284 33 99.
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Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
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Anders dan anders: 

Netwerk & eetfestijn om de 
lente te vieren...
Nadat het netwerkdiner van Open Coffee Nuenen afgelopen jaar een groot 
succes was, is door leden gevraagd om dit weer te organiseren: 3 enthousi-
aste ondernemers hebben de schouders hieronder gezet.

Ondernemen is avontuurlijk en nieu-
we concepten zoeken. Delen, gunnen 
en ontmoeten is de basis van het net-
werken. Om zoveel mogelijk mensen 
van verschillende netwerken met el-
kaar kennis te laten maken, hebben 
Jacky van der Starre van Starlicious-
Food; Gertruud van de Kerkhof van 
Steinkeuken en Margriet Schefman 
van Private Dining Bokkesprong hun 
krachten gebundeld om een spannend 
en puur eet- en netwerkfestijn neer te 
zetten.

Vanaf 18.00 uur zijn de gasten welkom 
met een drankje. Er staat een kleurrijk 

voorgerechten buffet klaar. Voor het 
hoofdgerecht kan gekozen worden 
tussen vis en vlees (bij aanmelding op-
geven). Er wordt afgesloten met koffie 
en thee en huisgemaakte bonbons. 
Vergeet de visitekaartjes niet, want er 
is volop gelegenheid om te netwerken.

Locatie:  Steinkeuken in Nuenen
Datum:  donderdag 25 april
Kosten : € 37,50 p.p    
 incl. 2 consumpties
Inschrijven voor 15 april via  
gertruud@steinkeuken.nl  
Inschrijving is geldig indien betaald 
voor 18 april.

Stekjes-ruilmarkt in Gerwen
Als de zon even wil schijnen borrelen naar verwachting veel lentekriebels 
op. Dan gaat het voorjaar weer tot de verbeelding spreken en duikt menig-
een vol enthousiasme de tuin in om hem voorjaars klaar te maken. Want 
dan moet het gebeuren, tenminste als je er in de zomer lekker wil vertoeven.

Door het organiseren van een stekjes-
ruilmarkt komen enkele medewerkers 
en vrijwilligers van Werkgroep Leef-
baarheid Gerwen u tegemoet. In een eer-
dere oproep is er al op gewezen dat er 
een dergelijke markt aankomt, zodat ie-
dereen die interesse heeft zijn voorberei-
dingen kon treffen. Nu is de markt aan-
staande, op 6 april om precies te zijn.

Hoe werkt het?
•	 Iedereen	die	uit	zijn	tuin	wat	planten	

splitst en in potjes of plastic zakken 
zet, of die plantjes in potjes heeft 
‘voorgetrokken’ kan deze aanleveren. 
Zet de naam van de plant erbij! 

•	 op	6	 april	 tussen	10.30	 en	11.30	uur	
kunt u de plantjes brengen op de Tip

•	 om	11.30	uur	begint	de	markt,	waarbij	
koffie en koek klaar zal staan

•	 plantgoed	kan	dan	geruild	worden
•	 er	 is	 volop	 gelegenheid	 voor	 ‘groene	

gesprekken’ om ideeën en suggesties 
uit te wisselen 

•	 er	zijn	tuinboeken	en	bladen	ter	inza-
ge of (voor een luttel bedrag) te koop

•	 bezoekers	die	niets	te	ruilen	hebben,	
hebben de mogelijkheid om te kopen 
nadat het ruilen afgerond is (opbrengt 
is voor WLG)

•	 in	ieder	geval	zijn	er	voldoende	violen	
in de aanbieding

•	 naast	plantgoed	kunnen	zelfgemaakte	
jams, chutneys e.d. verkocht worden

Waar?
De (recent vernieuwd opgeleverde) Tip 
in Gerwen. De markt is het beste te be-
reiken via de ingang hoek Torenakker /
Akkerstraat.

U bent welkom op 6 april om 10.30 uur 
voor het inleveren en om 11.30 uur voor 
een bezoek. 
Voor nadere telefonische informatie 
kunt U terecht bij 06 41102625. Maar 
ook via werkgroepleefbaarheidgerwen@
gmail.com kunt u informatie vragen.

Wetenschapswinkel presenteert rapport op 5 april 

“Sociale cohesie versterken, 
vraagt inzet bewoners”
Door zelf activiteiten te ontwikkelen die gericht zijn op de integratie van 
sociale netwerken kunnen bewoners een bijdrage leveren aan het behouden 
en versterken van de sociale cohesie in hun dorp. 
Dit is een van de belangrijkste conclu-
sies uit een rapport van de Weten-
schapswinkel van Wageningen UR 
(University and Research centre). De 
Wetenschapswinkel deed onderzoek 
naar de leefbaarheid in het Brabantse 
dorp Nederwetten.

Presenteren rapport
Op vrijdagmiddag 5 april (16.00 uur) 
wordt het rapport van de Weten-
schapswinkel aangeboden aan B&W 
van de gemeente Nuenen c.a. in de 
Multifunctionele Accommodatie De 
Koppelaar te Nederwetten.

De dorpsraad van Nederwetten (750 
inwoners) verzocht de Wetenschaps-
winkel om de wensen voor de leef-
baarheid en toekomstbestendigheid 
van het dorp in kaart te brengen. 
Daarbij ging het vooral om de vraag 
hoe de ontwikkeling van activiteiten 

en voorzieningen kan bijdragen aan 
het behouden en versterken van de so-
ciale cohesie in Nederwetten. Want 
maatschappelijke ontwikkelingen als 
het wegvallen van klassieke sociale 
structuren (bijvoorbeeld ontkerkelij-
king) en individualisering treffen ook 
dit kleine dorp. De uitkomsten van het 
onderzoek kan de Dorpsraad gebrui-
ken om advies te geven aan het college 
van B&W van de gemeente Nuenen 
c.a. waartoe Nederwetten behoort. 
Daarnaast heeft dit onderzoek geleid 
tot het opzetten van een aantal con-
crete projecten om de verbondenheid 
in het dorp te stimuleren. 

Het Wetenschapswinkelrapport nr. 
293 met de titel ‘Sociale cohesie in Ne-
derwetten; samen werken aan de toe-
komst van het dorp’ is vanaf 5 april 
2103 te downloaden vanaf www.wage-
ningenur.nl/wetenschapswinkel.
 

Paashaas weer op 
Boordseweg
Ondanks het koude weer is de Paashaas 
toch weer op de Boordseweg beland.

Sleuteltje gevonden
Op het parkeerterrein van de Aldi 
is een sleuteltje gevonden met een 
labeltje eraan. Daar staat op waar 
het sleuteltje van is. De eigenaar 
kan bellen met M. van der Voort 
06-41428070. 

Open Dag in Biologische Tuin
Er zal niet veel te zien zijn qua groen opkomend gewas in de biologische tuin ko-
mende zaterdag. Daar ligt op de eerste Open Dag dit seizoen ook niet de nadruk 
op. Het gaat er vooral om om te laten zien hoe wij werken, wat de uitgangspun-
ten zijn van onze duurzame aanpak. En hoe dit zich ontwikkeld heeft het afgelo-
pen jaar en waar we dit jaar verder aan werken. Dat kan u inspireren in uw eigen 
tuin, of u misschien uitnodigen om u aan te sluiten bij de groep mensen die deze 
tuin onderhouden op dit mooie plekje in Nuenen. Daar bestaat de mogelijkheid 
toe. In elk geval staat de koffie klaar en is de temperatuur hopelijk wat aangena-
mer dan op het moment dat dit stukje geschreven wordt. 

Voor meer informatie zie: www.biologischetuinnuenen.nl. 

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met: Gea Rademaker-Smit, tel. 
040-2834905 of René Gerlings tel. 040-2816260. De tuin ligt aan een zandpad, ach-
ter de Protestantse Begraafplaats de Roosdonken in de nabijheid van de Broekdijk. 

DOEN! Nederwetten:    
een geslaagd dorpsfeest! 
Wat zou er vanavond gebeuren? Welke spellen gaan we spelen? Welke straat 
is de beste straat van Nederwetten? Maar ook: wat zal de nieuwe naam wor-
den van KPJ Nederwetten?

Op vrijdag 22 maart kwamen maar 
liefst meer dan 30 kinderen naar de 
nieuwe Multi Functionele Accommo-
datie. Allemaal waren ze klaar voor 
een disco-avond met DJ Luuk. En er 
werd gedanst! De jury had het erg 
moeilijk om de winnaars voor de beste 
disco dansers te kiezen! Behalve dan-
sen konden er ook verschillende spel-
letjes gespeeld worden. Maar wat een 
honger en dorst krijg je daarvan! Moe, 
maar erg enthousiast gingen zij aan 
het einde van de avond naar huis.
Daarna stroomde de zaal al snel vol 

met de beste strijders van de Neder-
wettense straten. Nadat de spellen be-
kend werden gemaakt, gingen de 10 
teams direct van start om de beste 
spelers uit te zoeken en de juiste stra-
tegieën te bepalen. Zes, op het oog ge-
makkelijke, spellen werden fanatiek 
gespeeld! De spellen bleken toch een 
stuk moeilijker te zijn dan gedacht, 
maar zorgde zeker voor erg veel span-
nende en lachwekkende momenten. 

De winnaar van de beste straat van 
Nederwetten is het team van de Zand-

OZB bezwaar maken loont
U heeft nog de tijd tot 12 april aanstaande om bezwaar te maken tegen uw 
ozb aanslag. Uit cijfers van de Waarderingskamer, toezichthouder op de uit-
voering van de Wet waardering onroerende zaken blijkt dat ongeveer de 
helft van de bezwaren tot resultaat leidt. Dat zegt ook de Nationale Ombuds-
man Alex Brenninkmeier. 

Concreet gaat het dan om een verlaging van de woz-waarde. Het is dus de moei-
te waard om bezwaar te maken, omdat een lagere woz-waarde ook van invloed is 
op de onroerende zaakbelasting, het eigen woning forfait in de inkomstenbelas-
ting en waterschapheffing hetgeen uiteindelijk leidt tot lagere jaarlasten. Bij een 
huis van ca 400.000 euro kunnen nog lagere woonlasten ontstaan afhankelijk van 
de schaal in de inkomstenbelasting waarin de huiseigenaar zit. 
Voor vragen bel Mr. Jacques Leemans, fractievoorzitter Nuenens Belang tel. 283 
58 91 of Marijke Moviat, raadslid Nuenens Belang tel. 283 50 00. 
Op www.nuenensbelang.nl vindt u tips en uitgewerkte voorbeeld bezwaarschriften.

straat geworden! Zij mogen 1 jaar 
lang, tot het feestweekend op 20, 21 en 
22 juni 2014, met deze eer strijken!

Na een korte act zorgde entertainers 
Hermano en Jikkie voor de onthulling 
van de nieuwe naam van KPJ Neder-
wetten. Met hulp van willekeurige 
mensen uit het publiek werd vervol-
gens de naam onthuld: Doen! Neder-
wetten. Ook werden het nieuwe logo 
en de nieuwe site gepresenteerd. 
Daarna werd er nog tot in de kleine 
uurtjes doorgefeest!
De organisatie wil iedereen van harte 
bedanken voor alle hulp en deelname! 
We hopen dat we nog vaak zulke leuke 
en gezellige avondjes kunnen blijven 
Doen!

Uitslagen spellenshow Nederwetten

Disco en spellenshow kinderen
Disco dansen: Mariska, Linda, Anouk.
Liedjes raden: Team van: Gaby, Chan-
tal, Rachella, Judi, Moniek.
Bierviltjes draaien: Team: Anouk en 
Angelina.
Sjoelen: Femke, Rowan, Marchello, 
Joey.
Kleurwedstrijd: Judy, Linda, Sven.

Stratenspelshow volwassenen.
De beste straat van Nederwetten 
2013: Zandstraat. 

Van Gogh 160e verjaardag
Verjaardagen zijn er om te vieren. De 160e op 30 maart van Van Gogh gaat 
dit jaar in Nuenen niet ongezien voorbij. In het Vincentre staan diverse acti-
viteiten gepland. Er worden twee exposities geopend en de vaste collectie 
wordt uitgebreid. Omdat Zundert zijn geboorteplaats is, zijn de festivitei-
ten daar nog groter. 

Schildersvrienden
Ze komen alle vier uit Eindhoven: Dim-
men Gestel, Antoon Hermans, Anton 
Kerssemakers en Willem van de Wak-
ker. Van Gogh leert hen nog beter schil-
deren. Het worden zijn vrienden en zijn 
verdienstelijke amateurschilders. In het 
Vincentre worden 12 kunstwerken van 
deze vier schildersvrienden getoond. 
Dit is mogelijk gemaakt door de stich-

ting De Vrienden van Vincent van Gogh 
& Nuenen, samen met het Eindhovens 
Museum.

Expositie sieraden
Kunstenares Frans Beelen vervaardigt 
kleurrijke sieraden met textiel als basis. 
Juist geen schildersmateriaal, maar wel 
de vormen, kleuren en dynamiek van 
Van Gogh, die leiden tot een geheel ei-

gen interpretatie. In februari 2012 werk-
te ze als Artist-in-Residence in het ate-
lier van het Van GoghHuis in Zundert. 

Uitbreiding vaste collectie
In het Vincentre ziet u vooral de perio-
de die Van Gogh in Nuenen woont en 
werkt, inclusief een korte samenvatting 
van de periode tot aan zijn verblijf in 
Nuenen. 
Deze vaste collectie wordt nu uitgebreid 
met een kort overzicht van de periode 
na Nuenen. Hij woonde en werkte toen 
in Antwerpen, Parijs, Arles, Saint Ré-
my-de-Provence en Auvers-sur-Oise.

Zundert
In Zundert zijn de festiviteiten nog tal-
rijker: de opening van de groentetuin 
waarin Vincent als kleine jongen ge-
werkt heeft, de lancering van de 3-D ga-
me ‘Vincent's home Town’, de restaura-
tie van Vincent Willem van Goghs 
grafsteen en de introductie van een kin-
der-audiotour. Wie kon vermoeden dat 
hier een van grootste kunstenaars aller 
tijden is geboren. www.vgvn.nl

Schilderij van Anton Kerssemakers.
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GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Auto Service Verbroekken

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

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

MET DE AANZIENLIJKE KORTING UITSLUITEND VERKRIJGBAAR BIJ:

SENSATIONELE DOORBRAAK IN DE COSMETICA
Eindelijk een HUIDVERJONGINGSCRÈME die echt werkt

GEHEEL NIEUW VOOR NEDERLAND
ONZE ALGASUN PHYTO ANTI-AGING

GEZICHTSCRÈME-SERUM
OP BASIS VAN PLANTAARDIGE STAMCELLEN

ANTI    AGING

Om 6 MAAL SNELLER BRUIN TE WORDEN
nog steeds onze gerenommeerde

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

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

(zie waardebon)

Waardebon
€ 7,50 korting
op de crème-serum

en
€ 2,50 korting

op alle andere ALGA-SUNproducten in de winkel.

Deze stamcellen activeren je eigen 
huidcellen om te vernieuwen.

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

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

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

Vermindert tevens pigmentvlekken.

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

KNIP NU METEEN UIT VOOR EEN JONGER UITERLIJK

Met de aanzienlijke korting uitsluitend verkrijgbaar bij: Voor uitgebreide productinformatie:

www.algasun.nl
(ook om zelf online te bestellen) of

Tiwes-imporT
tiwesimport@zonnet.nl

Tel./Fax: 0416 - 33 50 51

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

(Ook voor de zonnebank!)

Knip nu de advertentie uit voor een jonger uiterlijK en minder pigmentvleKKen

€ 38,70
€ 48,70

€ 3,00

€ 19,35 € 16,35

€ 10,- Korting
op de crème-serum

ToT € 18 korTing
namelijk € 3,- per product
op alle andere ALGA-SUN

producten in de winkel

(korting verkrijgbaar tegen inlevering van deze advertentie)

Vincent v. Goghstraat 36, Nuenen Tel.: 06 - 22 11 80 46 

www.morethanbags.nl

Glamorous - Glitz & Glam - Jacky Luxury - Silvian Heach - Amy Gee - Ibana Rouge 
Josh V - Relish - Phard - Rinascimento - Sapp - Lott - Mi Moneda - Biba - Oozoo - IKKI

NIEUWE COLLECTIE

Glamorous - Glitz & Glam - Jacky Luxury - Silvian Heach - Amy Gee - Ibana Rouge Glamorous - Glitz & Glam - Jacky Luxury - Silvian Heach - Amy Gee - Ibana Rouge 

NIEUWE COLLECTIE

Glamorous - Glitz & Glam - Jacky Luxury - Silvian Heach - Amy Gee - Ibana Rouge Glamorous - Glitz & Glam - Jacky Luxury - Silvian Heach - Amy Gee - Ibana Rouge Glamorous - Glitz & Glam - Jacky Luxury - Silvian Heach - Amy Gee - Ibana Rouge 

DO. 28 MAART 
18.30 - 21.30 UUR 

SPECIALE VIP 

KOOPAVOND 

MET 15% KORTING 

OP DE GEHELE 

KLEDING COLLECTIE!

3 jaar

NIEUWE COLLECTIENIEUWE COLLECTIE
RELISH 

BY LOULOU

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
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Oranje Fonds winnaars publieksstemronde Kroonappels bekend

Nu volgt jurering door vakgenoten
Ter ere van de aankomende inhuldiging van zijn beschermpaar startte het 
Oranje Fonds een zoektocht naar de Oranje Fonds Kroonappels. Dit zijn de 
drie mooiste sociale initiatieven van het Koninkrijk. Het afgelopen week-
end stemden mensen op hun favorieten in de eigen gemeente of eiland. In 
totaal brachten 142.827 mensen hun stem uit in het gehele Koninkrijk, wat 
resulteerde in 1070 winnaars. Per gemeente of eiland zijn nu alle winnaars 
bekend. In totaal zijn er 164 winnaars uit Noord-Brabant. Zij gaan door 
naar de tweede stemronde en strijden om de finaleplaatsen. In de regionale 
ronde wordt Noord-Brabant verdeeld in 2 regio’s.

Uitbreiding wandelmogelijkheden 
bij WSV Nuenen
Bij de WandelSportVereniging Nuenen gaat per 1 april het zomerseizoen in. 
Dit zomerschema geldt van 1 april tot en met eind september. Behalve de 
reguliere wandeling op zondagochtend kan er gedurende het zomerseizoen 
ook op woensdagavond in groepsverband worden gewandeld.

Verkeersvoorlichtingsavond 8 april

Veiliger de weg op
Hoe hard mag je hier? We zitten toch buiten de bebouwde kom! En die groe-
ne lijn dan? Hier staat 100 km/uur! Op een tweebaansweg? 

Inloopbijeenkomst plannen 
rond Kleine Dommel

Liederentafel
Maandag 1 april, Tweede Paasdag, is 
er weer de liederentafel bij café Scha-
frath, Park 35 in Nuenen. Aanvang: 
20.30 uur. Toegang vrij.

Zit u ook wel eens met zulke vragen 
achter het stuur? En voelt u zich dan 
gerust bij wat u doet? Het zal menig-
een wel eens overkomen dat je niet 
precies weet wat er als verkeersdeel-
nemer van je verwacht wordt. En daar 
moet je wat aan doen, niet alleen voor 
je eigen veiligheid!

Het verkeersbeeld, de drukte en de re-
gels zijn in de loop der jaren nogal ver-
anderd. Misschien meer dan u hebt 
bijgehouden. Daar kunt u iets aan 
doen op de Verkeersvoorlichtings-
avond 8 april.
Samen met de Werkgroep Leefbaar-
heid Gerwen organiseert de afdeling 
Nuenen van Veilig Verkeer Nederland 
daarom een verkeersvoorlichtings-

avond voor alle Nuenense verkeers-
deelnemers. Dus voor fietsers, auto-
mobilisten, voetgangers en gebruikers 
van scoot-mobielen.
Het is voor alle verkeersdeelnemers 
van groot belang dat zij veilig en zelf-
verzekerd aan het verkeer kunnen blij-
ven deelnemen en daarmee langer 
mobiel kunnen blijven. Als u daar ook 
zo over denkt, meldt u dan aan voor 
deze bijeenkomst. De toegang is gra-
tis. 

De verkeersvoorlichting zal plaatsvin-
den in De Koppelaar, De Koppel 1 in 
Nederwetten en begint om 19.30 uur. 
Aanmelden telefonisch of per e-mail bij 
de werkgroep: 06-41102625 werk-
groepleefbaarheidgerwen@gmail.com. 

Niet alleen wandelaars uit Nuenen 
maar ook uit omliggende plaatsen 
melden zich wekelijks voor een spor-
tieve wandeling. De afstanden varië-
ren van ruim 8 tot maximaal 11 kilo-
meter, dus na anderhalf à twee uur is 
men weer terug op het vertrekpunt. 
Op de zondagmorgen van het eerste, 
derde en vijfde weekend wordt tevens 
de mogelijkheid geboden een wande-
ling van ongeveer 15 km te maken, 
men loopt dan ongeveer drie uur.

Iedereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend kennis te komen maken met 

deze goedkope sport. Vooraanmelden 
daarvoor is niet nodig, men kan zich 
melden op de startlocatie.

In de maand april is dit de parkeer-
plaats aan de vijverzijde bij het ge-
meentehuis. Op zondagmorgen ver-
trekken we om 09.00 uur en op 
woensdagavond is de starttijd 19.00 
uur.

Voor nadere informatie zie de website: 
www.wsvnuenen.dse.nl. Ook kunt u 
mailen naar het secretariaat: joke_
wsv@hotmail.com

Afgelopen weekend stemde het pu-
bliek massaal. In iedere gemeente en 
op elk van de Caribische eilanden kwa-
men winnaars uit de bus in de catego-
rieën Jeugd, Buurt en Helpende Hand. 
In de tweede stemronde van 20 tot en 
met 27 maart stemmen deze lokale 
winnaars op elkaar. Zij brengen hun 
deskundige stem uit op medekandida-
ten in hun eigen categorie, maar in een 
andere regio. Het Koninkrijk is ver-
deeld in 20 regio’s. Op 28 maart maakt 
het Oranje Fonds de 60 finalisten be-
kend. Zij strijden op 18 april om de ti-
tel Oranje Fonds Kroonappel.

Het Oranje Fonds is alle stemmers 
dankbaar voor hun bijdrage. Ronald 
van der Giessen, directeur Oranje 

Fonds, licht toe: “Het is prachtig om te 
zien dat deze zoektocht zoveel mensen 
op de been brengt. Met elkaar laten we 
zien wat mensen in ons Koninkrijk al-
lemaal voor elkaar organiseren. En 
door hun stem uit te brengen, wijzen 
we de toekomstige Koning en Konin-
gin de weg naar de mooiste sociale ini-
tiatieven.”

Staatsbosbeheer, de gemeenten Eind-
hoven en Nuenen en Waterschap De 
Dommel hebben samen een plan 
voorbereid om het beekdal van de 
Kleine Dommel aan te pakken. Ge-
pland is eind 2013 te starten met de 
benodigde maatregelen. Op donder-
dag 4 april organiseert het waterschap 
een inloopbijeenkomst voor iedereen 
die belangstelling heeft voor het pro-
jectplan ‘Beekdal Kleine Dommel tus-
sen Eindhoven en Nuenen’. Ook is er 
informatie over de aanpassing van het 
peil bij de Opwettense watermolen. 
Beide plannen liggen momenteel ter 
inzage.
De plannen zijn gericht op het groene 
gebied van ongeveer 350 ha tussen 
Eindhoven en Nuenen, aan de oevers 
van de Kleine Dommel in het Rijk van 
Dommel en Aa. De Kleine Dommel is 
hier ca. zeven kilometer lang en loopt 
voor het grootste deel slingerend door 
het landschap. Ter hoogte van de Ster-
renlaan mondt de Kleine Dommel uit 
in de Dommel. Het Eindhovensch Ka-
naal vormt de zuidelijke projectgrens 
en Landgoed Soeterbeek is de noorde-
lijke grens. De Opwettense watermo-

len en de Collse watermolen liggen in 
het gebied, waar natuur en landbouw-
gronden elkaar afwisselen.

Locatie: APS Facilities, Berg 45, Nue-
nen. Van 17.00 - 19.00 uur.

 
Passie

De adem van de geest
blaast het vuur in je hart.
Uit wat stil is geweest
klopt nu krachtig
het ritme van het lentefeest.

Karin Boone

AdvocatuurTheo de Egel 
Eens per drie weken schrijft Theo De Egel 
een prikkelende column over de turbulente 
wereld waar Nuenen ook deel van is.

Stil Verzet:
Toen ik afgelopen zondag glimlachend de verjaardag van mijn schoonmoeder onder-
ging kon ik niets anders dan overgaan tot stil verzet.
Stil verzet is het mooiste wat er is. Stil verzet is bijvoorbeeld perfect meedoen op de 
verjaardag van je schoonmoeder. Je neemt jassen aan, doet tussendoor de afwas en 
haalt die demente tante van het station. Je lacht telkens op het juiste moment, tot er iets 
knapt, kan om van alles zijn, meestal is het een verwijt “Had jij niet even de tuinstoelen 
kunnen afdoen?” Vervolgens verexcuseer je je voor een bezoek naar het toilet. Daar pis 
je niet in de pot, maar in het houdertje van de wc-borstel. Dat is stil verzet. Het onder-
gaan van de pijnlijke onderdrukking, maar op het juiste moment snoeihard terugslaan.
Zo heb ik ooit met zes vrienden “ons” bankje terug gezet. Op donderdag, vrijdag en za-
terdagavond kwamen wij op 15-jarige leeftijd altijd bij elkaar in het “Drugsparkje”. 
Daar staan drie parkbankjes, waarvan één bankje “ons” bankje was.
Dat ging een paar jaar goed, tot we de baard in de keel kregen, de Ipod uitgevonden 
werd en we sterke drank mochten kopen: geluidsoverlast. Na elke keer sneller te zijn 
dan de blauwe vrienden nam de gemeente zeer vergaande maatregelen. Twee van drie, 
waaronder ons bankje, werd weggehaald. 
Wij komen op donderdagavond zingend het park ingefietst en schrikken ons kapot. 
“Ons” bankje is weg. Op vrijdagavond nam ieder zijn schep mee van huis en samen 
hebben we het overgebleven bankje uitgegraven, meegesleurd en op onze plek weer in-
gegraven. De eerste daad binnen het stille verzet was een feit. 
Voor een man is het elke dag oorlog. Je moet met plasticzakjes de stront van je hond 
opruimen, je moet luisteren, driften onderdrukken, belasting betalen en tampons ko-
pen onder het motto van “ik haal toch ook bier voor jou”. Word de stille verzetsheld van 
je eigen oorlog! 
Betaal een buskaartje van drie euro vanaf nu alleen nog maar met één eurocenten. Stop 
gebruikte zakdoek in de jaszak van een collega, pis eens lekker tegen een wc-borstel en 
als de kattenbak op de wc staat… met toiletpapier en al.

Ik wens u een creatief doch stil verzet toe.
Theo de Egel

Kienen bij de 
Vrouwen Vereniging 
Nuenen-Gerwen
Op dinsdag 2 april is er Kienen op het 
Pleincollege in Nuenen, de aanvang is 
20.00 uur. Ook niet leden zijn van har-
te welkom.
 

Sta op voor de zorg

Kom op 6 april naar Den Haag
Leden van SP-Nuenen zijn de afgelopen week de wijk in getrokken om zo’n 
4000 “Zorg-voor-elkaar-magazines” te bezorgen. Nuenen is één van de 
snelst vergrijzende gemeenten van Nederland. Alleen al daarom is het 
belangrijk dat u weet wat u te wachten staat. 

Het lijkt erop dat veel mensen niet weten 
dat de zorg door de regering wordt afge-
broken. Dat doet zij door fors te bezuini-
gen, de marktwerking in de zorg te be-
vorderen, de werkgelegenheid in de zorg 
te ondermijnen en door de mensen die in 
de zorg werken op de nullijn te zetten. 
Tegen de tijd dat u zelf aan zorg toe bent, 
bestaat goede zorg niet meer. 

De SP vindt het een kwestie van bescha-
ving dat we goed zorgen voor mensen 
die ziek zijn of zorg nodig hebben. Daar-
om ondersteunt de SP het protest dat op 
6 april van 12.00 tot 15.00 uur in Den 
Haag plaatsvindt op initiatief van de vak-
bond Abvakabo. Ga daarom mee en laat 
uw stem horen. U kunt zich aanmelden 
via onze website: www.nuenen.sp.nl 

Kennismaken met 
mountainbiken bij   
ToerClub Nuenen
 
Heb je belangstelling voor mountainbiken of wil je gewoon eens meefietsen op je 
ATB? Dan krijg je nu de kans voor een gratis kennismaking met deze superleuke 
tak van sportieve recreatie. Iedereen die belangstelling heeft kan zaterdag 13 
april nader kennismaken met mountainbiken verzorgd door ToerClub Nuenen. 
 
Je gaat op pad met ervaren bikers van ToerClub Nuenen. Zaterdagmiddag om twee uur 
verzamelen bij de kiosk in het Park tegenover Het Klooster. Hier krijg je prima informa-
tie uit de eerste hand en de leden van ToerClub Nuenen proberen alle vragen te beant-
woorden. Aansluitend kun je op je mountainbike een tochtje maken onder leiding van 
TC Nuenen-bikers. Jong en oud zijn van harte welkom op zaterdagmiddag 13 april. 
Zie voor meer clubinformatie: www.tcnuenen.nl
 

Het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale initia-
tieven met geld, kennis en contacten. Per 
jaar besteedt het Fonds ongeveer € 30 
miljoen aan zo’n 8.000 grote en kleine 
maatschappelijke organisaties. De finan-
ciering hiervan komt van de Nationale 
Postcode Loterij, de Lotto en van Vrien-
den en het bedrijfsleven. De Prins van 
Oranje en Prinses Máxima zijn be-
schermpaar van het Fonds.

Nuenense winnaars publieksstemronde 
Categorie  Organisatie
Buurt  Dorpsboerderij  
Helpende   Stichting
hand   Dorpswerkplaats 
  Nuenen 
Jeugd  Stichting Speelkr8 

Buitenspeeldag op woensdag 12 juni
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Veilig Verkeer Nederland, 
Scouting Nederland, Jantje Beton en Nickelodeon organiseren op woensdag 
12 juni de Buitenspeeldag. De initiatiefnemers roepen gemeenten, ouders, 
buurtbewoners, scholen, belangenorganisaties en het verenigingsleven op 
om in hun buurt een leuk en actief programma voor kinderen te organiseren. 
Voor inschrijven en meer informatie zie www.buitenspeeldag.nl.

De Buitenspeeldag is bedoeld om kinderen 
te stimuleren om buiten te spelen, leuk én 
belangrijk in het leven van kinderen. Het is 
de plek waar ze vriendjes ontmoeten, kun-
nen bewegen en zich vrij voelen. Onder-
zoek toont aan dat buitenspelen goed is 
voor kinderen. Kinderen die meer buiten-
spelen bewegen meer en hebben aantoon-
baar minder overgewicht. Ook bevordert 
buitenspelen de mentale en sociale ontwik-

keling van kinderen.
Lokale organisatoren die zich aanmelden 
via www.buitenspeeldag.nl ontvangen een 
handig en leuk actiepakket. Dit actiepakket 
bevat naast promotiematerialen ook leuke 
buitenspeelcadeautjes die zij op woensdag 
12 juni kunnen uitdelen aan kinderen die 
komen buitenspelen. Kinderen kunnen 
vanaf 1 juni via de website bekijken wat er 
in hun buurt wordt georganiseerd. Dat was de ijsbaan 2012-2013

Wie onlangs naar het terrein van de ijsbaan is gaan kijken (hoek Broekdijk/
Gerwenseweg) is tot de conclusie gekomen dat die inmiddels geheel ont-
manteld is. Eind februarie de ijsbaan voor dit seizoen weer ontmanteld. De 
hekken zijn van het veld gehaald, de tent is afgebroken, de voorraadcontai-
ner is weer weg en het zwerfafval is van het veld gehaald. En niet te vergeten: 
de voorraad chocomel en knakworst die er nog stond is geschonken aan de 
Voedselbank in Nuenen.

Al met al kunnen de Oud Prinsen 
weer terugkijken op een geslaagde ac-
tiviteit. Honderden schoolkinderen 
hebben als gymles kunnen schaatsen 
en kregen daarbij dan ook nog een be-
ker warme chocolademelk en koek. 
Daarnaast hebben, zeker in het week-
end, ook weer heel veel mensen kun-
nen genieten van het zelf schaatsen of 
het kijken naar het schaatsen. Hele fa-
milies zag je naar de ijsbaan komen, en 
dat waren zeker niet alleen mensen uit 
Nuenen. Vanuit de verre omtrek 
kwam men in Nuenen schaatsen. Het 
grote draaiorgel in het weekend maak-
te het mooie plaatje compleet. 

Evenals vorige jaren wordt de netto 
opbrengst van de koek en zopie ge-

schonken aan een of meerdere Nue-
nense goede doelen. Dit jaar is een be-
hoorlijk bedrag geschonken aan 
speeltuin De Kievit voor hun nieuwe 
paviljoen. 

 
Dit alles is uiteraard alleen mogelijk 
dankzij de zeer welwillende medewer-
king van veel bedrijven en instanties 
en hun sponsoring. Als Oud Prinsen 
bedanken wij daarom graag alle be-
drijven en vrijwilligers die op een of 
andere manier hebben bijgedragen 
aan het welslagen van deze activiteit. 
Zonder hun hulp en steun was het 
voor ons onmogelijk geweest dit suc-
ces te behalen.
 
Ook willen wij graag de omwonenden 
bedanken voor hun begrip voor het 
tijdelijke ongemak als gevolg van de 
drukte op en rond de ijsbaan.



  

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.

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
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(XL)PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

KBS VAN GROOTEL
klussen - beveiliging - senioren

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.

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

www.twitter.com/deronddelinde

Laatste
Nieuws?

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.

AANgEBoDEN: Angala, 
Hulp in de huishouding. 
Mobiel 06 - 84 77 04 11. 
Thuis 040 - 256 56 67.

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

VCN Videoproducties 
Laat nu uw waardevolle 
8mm films overzetten naar 
DVD. Voor meer informatie: 
040 - 283 77 96.

tRIMSALoN ALA pLu-
to. Vakkundige vacht-
verzorging met aandacht 
voor uw hond. Hooidonk 7. 
06 - 53 30 78 30. WWW.
ALApLuto.NL

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Studiebegeleiding
Regulier en speciaal 

onderwijs. 
Ook leerlingen met 

AdHd/Add/nld 
Autisme etc. en/of 

leerstoornis.
Huiswerk / Bijles /

Plannen / Coaching.
MbO/HbO bijles 

rekenen en taal, nt2, 
inburgeringsexamen. 

Examentraining. 
Citotoets. Theorie 

autorijles en bromfiets.
Voorkeur op mijn of 

gewenst op uw adres.

geRARd MeuRS
Breugel. 06 - 51 66 92 20
g.meurs.1@kpnmail.nl

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 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

fRIEtWAgEN op Lo-
CAtIE! Ook bij ú aan huis! 
www.cateringdekannelust.
nl. Aarle-Rixtel. tEL. 06 - 
40 80 64 93.

MAANDAg 1 ApRIL 
v L o o I E N M A R k t 
Sporthal Tivoli Eindhoven, 
Geert Grootestraat 72. 90 
kramen bomvol! 9-16 uur. 
06 - 20 29 98 24

Opwettenseweg 81 • Nuenen
Tel. 040 - 284 00 13

info@tijdvoorkwaliteit.nl

NIEUW: M Line
tot 25% introductiekorting

Opwettenseweg 81, Nuenen, 040-2840013

www.tijdvoorkwaliteit.nl

NIEUW: M Line 

tot 25% introductiekorting!
2 ePAASDAGOPEN

www.tijdvoorkwaliteit.nl
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Doe mee aan de KBO enquête
De vergrijzing van onze Gemeente zet de komende jaren door. Thans bijv. 
zijn ca. 7500 (33%) inwoners ouder dan 45 jaar. Het aantal mensen ouder 
dan 65 jaar bedraagt ca. 3400 (15%).

Hartstichting zoekt collectanten
Van 14 tot en met 20 april is de collecteweek van de Hartstichting. Tijdens 
deze week vraagt de Hartstichting financiële steun voor het bestrijden van 
hart- en vaatziekten. Met deze steun zoekt ze naar oplossingen om hart- en 
vaatziekten te voorkomen, de sterfte te verlagen en hart- en vaatpatiënten 
te sterken. Om de collecteweek tot een succes te maken, is de Hartstichting 
op zoek naar collectanten. Doet u ook mee? Zo dragen wij samen actief bij 
aan een gezonde samenleving.

Mas Mathijsen (54): “Ik denk aan mijn 
man als ik collecteer.”
“Ik collecteer al 25 jaar voor de Hart-
stichting. Ruim 3 jaar geleden kreeg 
mijn man een hartstilstand. Ik ben zelf 
gestart met reanimeren. Gelukkig is 
het goed gekomen. Het was een hefti-
ge ervaring.”

Aan wie denkt u?
Een op de drie Nederlanders overlijdt 

 
In de Gemeente Nuenen c.a. zijn 3 
ouderenverenigingen actief: de 
KBO met ca. 1800 leden, de PVGE 
met ca. 800 leden en de ANBO met 
ca. 100 leden.

De KBO wil zich ook blijvend ver-
nieuwen en is daarom steeds op 
zoek naar wat er onder de oudere 
inwoners van ons dorp leeft. Ook 
wil ze haar beleid en activiteiten zo-
veel als mogelijk afstemmen op uw 
wensen en verlangens. 
Daarom bieden zij u deze enquête 
aan met het verzoek om die in te 
vullen en om ons zodoende te hel-
pen met het vinden van de ant-
woorden op vragen als: wat bete-
kent de KBO voor u, wat verwacht 
u daarvan en welke activiteiten slui-
ten het best aan bij uw interesses?
 
Deze enquête wordt gehouden voor 
zowel leden als niet-leden. 

De leden hebben intussen een pa-
pieren vragenlijst ontvangen; de 
niet-leden kunnen de enquête al-
leen via de computer invullen. 
Uiteraard worden al uw gegevens 
alleen en zeer zorgvuldig door het 
Bestuur van de KBO Nuenen c.a. 
behandeld en niet aan anderen ver-
strekt. De enquête heeft ongeveer 
45 vragen en de invulling ervan 
duurt ongeveer 10 minuten.
Het bestuur van de KBO nodigt u 
van harte uit om de vragenlijst in te 
vullen. 

U kunt de enquête via uw computer 
invullen: gaat u dan naar: www.
KBO-Nuenen.nl/enquete. U komt 
dan direct op de vragenlijst. 
Onder de inzenders, die vóór 1 mei 
as. hun enquêteformulier volledig 
ingevuld hebben teruggestuurd 
worden vijf cadeaubonnen (van elk 
€ 50,00) verloot.

Opnieuw geslaagde benefiet 
avond Zonta club 
Een helemaal uitverkochte zaal in Het Klooster in Nuenen plus een goede 
marktverkoop in de foyer, na afloop van de voorstelling Offers en Koffers 
van theatergezelschap Plankgas, heeft voor een prachtig resultaat van de 
benefietavond gezorgd. Woensdag 13 maart j.l. organiseerde Zonta service-
club Eindhoven hun jaarlijkse goede doelen actie avond.

De opbrengst van maar liefst € 4.650,- 
komt geheel ten goede aan projecten 
die de positie van vrouwen lokaal en 
internationaal verbeteren. Een van de 
doelen die dit jaar mogelijk gespon-
sord wordt is stichting StopLover-
boysNU. Eerdere initiatieven die wer-
den gesteund zijn Stichting Interplast 
Holland, en het ZISVAW-fonds. On-
dersteuning vindt plaats na een zorg-
vuldige screening van het goede doel. 
Zonta club Eindhoven dankt alle 
sponsors en kopers van theaterkaart-
jes van harte voor hun bijdrage.

OPROEP!!
Er is per abuis een jas verwisseld op de 
Zonta theateravond in Het Klooster 
13 maart jl.
Graag de meegenomen bruin wollen 
jas terug ruilen voor de (iets grotere) 
bruin wollige jas, die na de avond is 
blijven hangen. 
Bij de receptie van t Klooster kan ge-
ruild worden. Bij voorbaat dank daar-
voor.

Aan wie denkt u?
Collecteer met uw hart.

Collecteweek: 14 t/m 20 april 
hartstichting.nl/collectant

Zolang levens te vroeg stoppen,
blijven wij doorgaan

“ Ik denk a a n mi jn 

broe r a ls ik collectee r. 

Hi j ove rle e fde een 

ha rti nfa rct.”

De presidente van de Zonta club maakt de opbrengst van de avond bekend.

Team 56: Runningteam Laarbeek uit 
Lieshout zet zich in voor de Roparun
Lieshout – Runningteam Laarbeek uit Lieshout zet zich in voor de Roparun. 
Zij gaan op 18 mei van start in Hamburg en lopen, in estafette, in twee dagen 
naar Rotterdam. In de aanloop naar de Roparun zamelen de teams zoveel 
mogelijk geld in. De opbrengst van de Roparun gaat naar goede doelen die 
te maken hebben met palliatieve zorg voor mensen met kanker. 

Henk van der Velde, voorzitter Stich-
ting Roparun Palliatieve Zorg: "Het is 
prachtig dat ook dit jaar 330 teams 
zich belangeloos inzetten voor de 
Roparun. Een Roparunteam bestaat 
uit maximaal acht lopers die ieder ge-
middeld zo'n 65 kilometer lopen, dat is 
meer dan anderhalve marathon. 
Vorig jaar bracht de Roparun ruim 5,5 
miljoen euro op. Een fantastisch resul-
taat. Ruim 100 goede doelen hebben 
we weer kunnen ondersteunen in hun 
belangrijke werk dat ze verrichten 
voor mensen met kanker. Het zijn al-
lemaal doelen die helpen ons motto 
waar te maken: Leven toevoegen aan 
de dagen, waar vaak geen dagen meer 
kunnen worden toegevoegd aan het 
leven."

Over de Roparun
De Roparun is een estafetteloop van 
meer dan 500 kilometer van Parijs en 
Hamburg naar Rotterdam. Ruim 9000 
lopers, fietsers, chauffeurs en verzor-
gers zamelen met deze sportieve pres-
tatie geld in voor mensen met kanker. 

De Roparun is ontstaan in 1992 en 
heeft inmiddels ruim 51 miljoen euro 
opgebracht. De Roparun ondersteunt 
goede doelen die te maken hebben 
met palliatieve zorg voor mensen met 
kanker. 

Op zaterdag 18 mei 2013 start in Parijs 
en Hamburg de 22e editie van de 
Roparun. Op 20 mei finishen de teams 
op de Coolsingel in Rotterdam.

Atletiek

Maandag 1 april Dag van het Brabants Landschap

Landschapswandelingen 
Heerendonk Tweede Paasdag
Brabants landschap organiseert, in samenwerking met IVN-Nuenen, land-
schapswandelingen in het broekbos Heerendonk. Het broekbos Hee-
rendonk is een typisch Brabants populierenlandschap met een uitbundige 
voorjaarsflora. In de lente brengen de dieren hun jongen ter wereld, bomen 
openen hun bruine knoppen waarna er fris bladgroen tevoorschijn komt. 
De natuur ontwaakt met allerlei nieuwe geluiden, geuren en kleuren.

De ‘grootste imker’ van Brabant, 
Ruud Korteling eigenaar van imkerij 
de Walhut, is maandag 1 april vanaf 
11.00 uur aanwezig. Hij vertelt alles 
over zijn bijen en zijn plannen met dit 
gebied. De bijenstal is nieuw en een 
paddenpoel is kortgeleden aangelegd. 
Verder is er een glazen bijenkast en 
kan honing worden geproefd.
De aanvangstijden van de wandelin-

gen zijn: 12.00, 13.30 en 15.00 uur 
aanmelden is niet nodig. De startlo-
catie van de wandelingen is bij de 
marktkraam van Brabants Landschap 
en IVN Nuenen, net over de 
Hooidonkse beek. 
De Heerendonk is te bereiken vanaf 
hoek Heeendonk/Eikelkampen nabij 
Nederwetten. Er is parkeergelegen-
heid voor auto’s.

Nuenense raad 
lief voor elkaar
Door Gerrit van Ginkel

De raadsbijeenkomst van afgelopen 
donderdag 21 maart had weinig om 
het lijf. Men ging met elkaar om als-
of men bezig was de inhoud van een 
porceleinkast af te stoffen.

Er werd ook een keer gestemd over 
een ingediende motie. Die handelde 
over het overbrengen van grote zorg 
aan de regering en de Tweede Kamer 
over het ophogen van de normering 
van het aantal leerlingen van de ba-
sisscholen naar 100. Na de aanpas-
sing van een enkel zinnetje werd 
weer eens bereikt dat men een una-
niem besluit kon nemen over deze 
motie.

Verder stond deze raadsbijeenkomst 
in het teken van het afscheid van 
CDA raadslid Theo van de Tillaart, 
de installatie van het nieuwe CDA 
raadslid Tom van den Boomen en de 
installatie van het burgerraadslid 
voor het CDA Erik Groothoff, waar-
over wij in eerdere edities reeds uit-
voerig berichtten. 

Politieberichten
Woninginbraken:
Tot 20 maart werd er dit jaar 18 keer in woningen ingebroken en waren er 6 pogin-
gen daartoe. Bovendien werd in 2 gevallen goederen uit woningen weggenomen 
terwijl er geen braaksporen waren. In totaal werden Nuenense woningen dus 26 
keer "bezocht" door het inbrekersgilde. In een aantal gevallen werd de toegang tot 
de woning verkregen door gewoon een ruit in te gooien. Een andere veelgebruikte 
werkwijze is het klimmen op een dak en via een dakraam de woning binnenklim-
men. Kliko's, hekken en zelfs de regenpijp zijn de klimmogelijkheden die in ge-
bruik zijn door deze dader(s). Graag gewilde buit is geld, sieraden, computers en 
Ipads/telefoons. 
De politie doet in vrijwel alle gevallen een buurtonderzoek en een sporenonder-
zoek. Ook worden de benadeelden daarna nog eens benaderd. Een goede registra-
tie van gestolen spullen blijkt erg belangrijk. Merken en (serie)nummers van ge-
stolen voorwerpen zijn belangrijk in de opsporing. Maak bv. ook foto's van uw 
waardevolle spullen. 

Ziet u iets verdachts meldt dit dan bij de politie. Dit kan via het algemeen nummer 
0900-8844 of bij spoed via 112. Ook kunt u geheel anoniem een melding maken bij 
de onafhankelijke stichting Meld Misdaad Anoniem via 0900-7000 (gratis).

Heerlyckheid de Opwettense Watermolen 
Heerlyckheid de Opwettense Watermolen in Nuenen, tegen de gemeente-
grens van Eindhoven, is volop in ontwikkeling. De uitgebreide openingstij-
den, nieuwe lunch en menukaart starten vanaf maandag 18 maart 2013.

In het vernieuwde concept wordt er 
voor de gast een dagvers menu bereid 
voor een betaalbare prijs. Zowel de 
producten als de prijs zijn eerlijk. De 
informele ambiance, prijs/kwaliteit, 
service en gastvrijheid staan voorop 
bij Heerlyckheid de Opwettense Wa-
termolen.

Vanaf maandag 18 maart is de Heer-
lyckheid 7 dagen per week geopend 
vanaf 11.00 uur. Openingstijden van 
de keuken zijn van zondag t/m don-
derdag van 11.30 uur – 20.30 uur en 
op vrijdag en zaterdag van 11.30 – 
21.30 uur.
U kunt dagelijks terecht voor zowel 
uw kopje koffie, uw lunch, een borrel-
tje en diner.
Heerlyckheid de Opwettense Water-
molen zal zich ook blijven richten op 
de organisatie van feesten en (zakelij-
ke) bijeenkomsten, zoals bruiloften, 
jubileumfeesten, koffietafels, perso-
neelsfeesten, vergaderingen of trai-
ningen. 

Onlangs is het kids-café gerealiseerd 
in de Brasserie. Brasserie De Heer- ly-
ckheid is de plek waar gasten van alle 
leeftijden hun hartje kunnen ophalen.

Pasen
Tijdens de paasweekend laat Heerly-
ckheid de Opwettense Watermolen u 
heerlijk genieten van een paasbrunch. 
Op beide paasdagen is er gelegenheid 
om een brunch te gebruiken. De 
brunch wordt in een fantastische buf-
fet-vorm gepresenteerd in de sfeervol-
le Oliemolen waar het originele aan-
drijfwiel van de molen zal draaien. U 
bent van harte welkom om aan te 
schuiven tussen 13.00 en 16.00 uur, 
het exacte tijdstip bepaalt u zelf. De 
kinderen kunnen op beide paasdagen, 
paaseieren zoeken in de tuinkamers 
en terras. Vermeldt bij uw reservering, 
hoeveel kinderen u bij u heeft en er 
wordt gezorgd dat uw kinderen heer-
lijk kunnen genieten.

Voor meer informatie: 040-2636320

aan een hart- of vaatziekte. Doordat er 
1 miljoen hart- en vaatpatiënten zijn, 
kent iedereen wel iemand die met de-
ze ziekten te maken heeft. Met slechts 
2 uur collecteren helpt u de Hartstich-
ting. Doe het voor degene die u kent 
en voor alle hart- en vaatpatiënten.

U kunt zich aanmelden via 
www.hartstichting.nl/collectant 
of bel met 070 - 315 56 83.

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

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

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

Maandag 1 april
11.00-16.00 uur

Open dag Imkerij De Walburg
landgoed Heerendonk

Zat. 30+ Zon. 31 mrt + 1 april
vanaf 10.30 uur 

Paashazen speurtocht
Weverkeshof, Jhr. H. van Berckellaan 5

Zaterdag 30 maart 
10.00 tot 14.00

Open Dag in Biologische Tuin
Nabij Molen “de Roosdonck”

Elke maandag 
19.30 uur, Kienen in Gerwen

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

Jo van Dijkhof

Vrijdag 29 maart 
20.15 uur

Mark van de Veerdonk - Weltebarsten 
Het Klooster

Maandag 1 april
11.00-16.30

Neuzelmarkt Rudyard Kipling
Duivendijk 6

Zondag 31 mrt + 1 april
11.00-17.00 uur 
Paas-Art Nuenen 

John Geven Studio’s

Maandag 1 april
10.30 tot 18.00 uur
Ronde van Gerwen
Centrum Gerwen

Zat. 30 op Zondag 31 maart
23.00 uur

Pelgrimage naar het Licht 
H. Clemenskerk Nuenen

Maandag 1 april
11.00-17.00 uur 
Paas-Art Nuenen 

John Geven Studio’s

Wandelen met WSV 
op zondag 09.00 uur + 
woensdag 19.00 uur

parkeerplaats aan de vijverzijde
bij het gemeentehuis

Maandag 1 april 
10.30-13.00 uur 
Open Tennisdag
TV De Lissevoort 

Zaterdag 30 maart 
15.00-17.00 uur

Paaskienen
Jo van Dijkhof

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Donderdag 28 maart 
09.30 uur

computercafé Smartphone op vakantie
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.
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heden foutief of niet geplaatst zijn, geven geen 
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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

Maandag 1 april
20.30 uur

Liederentafel
Café Schafrath

Donderdag 4 april 
17.00-19.00 uur

inloopbijeenkomst plannen 
rond Kleine Dommel

APS, Berg 45, Nuenen

Maandag 1 april
12.00 + 13.30 + 15.00 uur; 
Landschapswandelingen IVN

Eikelkampen/Heerendonk Nederwetten

Donderdag 4 april 
20.15 uur

Van der Laan & Woe - Buutvrij 
Het Klooster

Zondag 7 april 
10.00-14.30 uur

Grote vlooienmarkt Lieshout
Tennisbaan De Raam

Zaterdag 6 april 
10.30 uur 

Stekjesruilmarkt Gerwen
De Tip in Gerwen

Zondag 7 april 
15.00 uur

Big Band Nuenen 
Het Klooster 

Vrijdag 5 april 2013
16.00 uur

Presentatie rapport Wetenschapswinkel 
MFA De Koppelaar 

Woensdag 3 april
16.30 uur

Oorlogsgeheimen - naar ‘t bekroonde 
boek van Jacques Vriens

Het Klooster

Dinsdag 2 april
20.00 uur

Kienen voor vrouwen Plein College
Plein College Nuenen

Gezinsviering   
H. Clemenskerk Nuenen 
”Verbonden met elkaar”
 
Verbondenheid, een woord waarmee 
we allemaal te maken hebben. Thuis, 
op school, met vrienden en ook in de 
kerk. Zelfs over de hele wereld zijn we 
met andere mensen verbonden, be-
wust en onbewust. In deze paaswake 
staan we daar extra bij stil.
 
Traditioneel zullen we tijdens de paas-
wake een nieuwe paaskaars en het water 
waarmee we de kinderen dopen wijden! 
Liang zal tijdens deze viering gedoopt 
worden. Hij zal zo verbonden worden 
met onze kerk, dus ook met jouw! Ieder-
een is welkom, kom kijken en luisteren 
op zaterdag 30 maart 2013 om 18.30 
uur. Het kinderkoor verzorgt de muzi-
kale omlijsting. Je bent van harte wel-
kom in de H.Clemenskerk aan het Park.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Donderdag 28 maart 19.00 uur: Eu-
charistieviering, parochiekoor, voor-
gangers alle pastores.
Vrijdag 29 maart 15.00 uur: Gebeds-
dienst, gelegenheidskoor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker J. Deckers.
Zaterdag 30 maart 18.30 uur: Eucha-
ristieviering, gezinsviering met doop, 
kinderkoor, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en past.werker J. Deckers.
Zaterdag 30 maart 21.00 uur: Paaswa-
ke, Eucharistieviering, parochiekoor, 
voorgangers pastor J. Vossenaar en 
past.werker J. Deckers.
Zondag 31 maart 09.30 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en past.werker J. 
Deckers.
Zondag 31 maart 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, Jocanto, kinderwoord-
dienst, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en past.werker J. Deckers
Maandag 1 april 10.00 uur: Eucharis-
tieviering, muzikale omlijsting, voor-
ganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Donderdag 28 maart 19.00 uur: Lotte 
van Rooij en Leo van Hevelingen.
Zaterdag 30 maart 18.30 uur: Pastoor 
Jan van Oosterhout; Pastor Henk Ger-
rits; Antoon van den Berg.
Zaterdag 30 maart 21.00 uur: Piet Roij-
akkers; Pastoor Jan van Oosterhout; 
Pastor Henk Gerrits.
Zondag 31 maart 09.30 uur: Pastoor Jan 
van Oosterhout; Pastor Henk Gerrits; 
Riek en Miet Sanders; overleden ouders 
Sanders-de Greef; Marie van Rooij-van 
de Kam; overleden ouders Vermeulen-
Donkers en overige familieleden.
Zondag 31 maart 11.00 uur: Thieu Gij-
zen; Carel van den Brekel; Johan 
Schrauwen; Pastoor Jan van Ooster-
hout; Pastor Henk Gerrits; Riek van 
der Laar van der Zee (vanwege sterf-
dag); overleden ouders Sanders en Ma-
ria en Hendrika Sanders; Martien en 
Dora Jacobs-van Berlo; overleden ou-
ders van Berlo; Paul Perrée; Drina Bas-
tiaans-van den Boomen; Jan Bernsen; 
overleden ouders Scheepens-Verber-
ne; René Havermans; Miriam Raes-
sens; Jan Sleegers; Saantje Beekmans-
de Bar; Adrianus Schepens en 
Peternella Schepens-van Grotel; Piet 
Keeris; Dorrie Hiemstra-Keeris en 
Theo Keeris.
Maandag 1 april 10.00 uur: Jos Smits; 
Jeanne Donkers-Smits; Piet Heester-
beek en Annie Vermeent.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Maria 
van Lieshout-van der Meijden, Pieter 
Dekkerstraat 30 en Arnold Backx, te 
Welle 21. Wij wensen de families en 
vrienden veel troosten sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.
In onze parochie zijn gedoopt Jisse 
van den Biggelaar, Stormmeeuwhof 8 
en Abel Bartholomeus, de Vroente 30. 
Wij wensen de families van harte pro-
ficiat en veel geluk.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Vrijdag 29 maart, 19.00 uur: Oecume-
nische viering van Goede Vrijdag. 
Voorgangers: pastores van parochie en 
PGN. Medewerking van vocaal ensem-
ble Jubilate o.l.v. Jelle Everhardus. Za-
terdag 30 maart 21.30 uur: paasnacht-
dienst. Voorgangers: ds. C. Crouwel en 
kerkelijk werker P. Flach. Na afloop: 
start van de Pelgrimage naar het Licht, 
langs Nuenense kerken en kapellen.
(zie persbericht over deze activiteit)
Zondag 31 maart: Paasviering. I.v.m. 
radio-uitzending van deze dienst door 
de IKON worden kerkgangers verzocht 
uiterlijk 9.30 uur aanwezig te zijn! 
Voorganger: ds. C. Crouwel.
Voor meer informatie: zie de website. 
In het Open Huis bent u elke donder-
dagmorgen welkom van 10.00–12.00 
uur. U kunt gewoon binnenlopen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Vrijdag 29 maart 15.00 uur: Gebeds-
dienst/kruisweg, voorgangers leden 
van de werkgroep.
Zaterdag 30 maart 20.30 uur: Paaswa-
ke, Eucharistieviering, avondwakekoor, 
voorgangers pastor S. Kuijpers en Pas-
tor F. Groot.
Zondag 31 maart 09.30 uur: Eucharis-
tieviering, parochiekoor, voorganger 
pastor S. Kuijpers.
Maandag 1 april 09.30 uur Eucharistie-
viering, seniorenkoor, voorganger pas-
tor F. Groot.

Misintenties Paaszaterdag,  
1ste en 2de Paasdag
Netje Fleskens-Pasman; Joost en Mart-
ha Rooijackers-de Louw; Theo Sanders 
en Gilia Sanders-Adriaans; Theo v.d. 
Biggelaar namens de Stille Omgang 
Amsterdam; Adrianus Smits en Chris-
tina Smits-Renders; Overleden ouders 
Jan en Nel de Louw-de Win; Overleden 
ouders Joosten-Sanders en Familie.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 31 maart 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, parochiekoor, voorganger 
pastor F.Groot.

Misintenties
Netty de Groot; Overleden grootou-
ders Scheepers-v.d. Heuvel en Leen-
en-Vlemmings en ouders Leenen-
Scheepers; Gijs Leenen; Willi Leenen; 
Ouders Konings-Konings.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm van 
de Romeinse ritus”, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Bene-
dictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 28 maart: 20.00 uur Witte 
Donderdag met processie, altaarontblo-
ting en aanbidding tot 24.00 uur.
Vrijdag 29 maart: Goede Vrijdag. 14.00 
uur Kruisweg. 15 00 uur Liturgie van de 
Goede Vrijdag.
Zaterdag 30 maart: Paaszaterdag. 21.30 
uur Paaswake. Begin van de zomertijd. 
Zondag 31 maart: Hoogfeest van Pasen. 
10.30 uur gezongen Hoogmis.
Maandag 1 april. Tweede Paasdag. 09.00 
uur gezongen Hoogmis. Let op de ande-
re tijd wegens de wielerronde te Ger-
wen. 
Dinsdag 2 april 18.30 uur H. Mis van 
dinsdag in de Paasweek. 
Woensdag 3 maart: 07.15 uur H. Mis 
van woensdag in de Paasweek. 
In de kerk worden nauwkeurige foto’s op 
canvas van de Lijkwade van Turijn ten-
toongesteld; deze zijn voor de gelovigen 
een voorwerp van devotie. De geschie-
denis van de kerk vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.sre.nl.

Paasnacht:    
Pelgrimage naar het Licht
In de Paasnacht, de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 maart, wordt 
opnieuw de Pelgrimage naar het Licht gelopen. Deze meditatieve wandel-
tocht van ongeveer 23 km voert ons langs de kerken en kapellen in en om 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Het thema van de tocht is dit jaar: ‘Met 
beide benen op de grond’.

De start van de wandeling is om 23.00 
uur, na afloop van de Paaswake in de H. 
Clemenskerk en kerkelijk centrum De 
Regenboog in Nuenen. Aan het eind 
van de paasnachtdienst in de Regen-
boog wordt aan de nieuwe paaskaars de 
lantaarn ontstoken, die we de hele 
nacht mee zullen dragen. Daarna ver-
trekken we om 23.00 uur vanaf de H. 
Clemenskerk voor de wandeltocht. Dit 
vertrek is een uur eerder dan in andere 
jaren vanwege de korte nacht, omdat de 
zomertijd ingaat. 

We zullen onderweg voor een stilte, een 
lied of een tekst stilhouden in de St. Cle-
menskerk te Gerwen, bij de kapel van 
Hooijdonk, in de H. Lambertuskerk van 
Nederwetten, bij het kruisbeeld op de 
hoek van de Boord en Vorsterdijk, bij de 
Antoniuskapel in Eeneind, in het Van 
Goghkerkje in Nuenen en op de be-
graafplaats de Roosdoncken aan de 
Broekdijk. Tijdens die laatste stop zul-
len we met het licht van de lantaarn het 
Paaslicht ontsteken op elk graf en lezen 
we samen het Paasevangelie. Tenslotte 
zal er een paasontbijt zijn in de Regen-
boog. Daarna zijn er in de verschillend 
kerken paasmorgenvieringen, maar de 
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de 
meeste wandelaars die de hele nacht 
hebben meegelopen, en de tocht vol-
bracht hebben, tegen die tijd in hun bed 
liggen en niet meer in de kerk zijn.

Iedereen is welkom om aan de wandeling 
deel te nemen, of een gedeelte van de 
tocht mee te lopen. Er zijn altijd mensen 
die vanuit de Paaswake een deel meelo-
pen en daarna terug gaan naar huis. De 
laatste jaren zijn er ook mensen met kin-
deren in de basisschoolleeftijd, die tegen 
het ochtendgloren aansluiten bij de wan-

delgroep, om juist het laatste deel van de 
tocht mee te lopen en mee te ontbijten.

Om het ontbijt goed voor te kunnen berei-
den is het gewenst dat mensen die mee-
wandelen en mee willen ontbijten zich op-
geven bij Tietie Ekkel, tel. 283 4869, e-mail: 
tietie@ekkel.com of bij Martien Habraken, 
tel. 283 4654, email: m.habraken02@ons-
net.nu. Aan de wandeling en het ontbijt 
zijn geen kosten verbonden. Ook tijdens 
de wandeling zal op verschillende plaatsen 
onderweg te eten of te drinken zijn.

De werkgroep die de wandeling voorbe-
reidt zoekt nog versterking, voor de voor-
bereidingen van deze oecumenische tra-
ditie. Mensen die mee willen doen in de 
inhoudelijke of praktische voorbereidin-
gen, of die informatie wensen, kunnen 
zich ook melden bij Tietie Ekkel, tel. 283 
4869, e-mail: tietie@ekkel.com.

Eucharistieviering 
met Seniorenkoor  
De Vrolijk Samenzang
Seniorenkoor De Vrolijke Samenzang 
uit Nuenen zingt op tweede Paasdag 1 
april om 09.30 uur de eucharistievie-
ring in de Lambertuskerk te Neder-
wetten. Het koor zingt de Latijnse mis 
van componist Theo van de Weijer. 
Ook worden er nog een vijftal liederen 
gezongen. De dienst wordt voorge-
gaan door Pastor Freek Groot. Omdat 
er in Gerwen geen viering is, dit in 
verband met de wielerronde van Ger-
wen, wordt een druk bezette kerk in 
Nederwetten verwacht. Ook u bent 
van harte welkom.
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Zwemmen

EmK - Tongelre 9 - 0

EMK bij de aftrap samen met de pupil van de week

EMK begon fel aan de wedstrijd tegen 
Tongelre. In de 5e minuut was het ver-
dediger Tjeerd van Eijk die op links 
goed doorging en zijn voorzet door 
een Tongelre speler in het doel zag be-
landen, 1-0. In de 22e minuut kopte 
Christian Messerschmidt bij de 2e 
paal een voorzet vanaf links binnen, 
2-0. In de 30e minuut van de wedstrijd 
was er pas de eerste kans voor Tongel-
re, maar de bal ging over het EMK 
doel. In de 39e minuut omspeelde 
Ruud Boerema de uitkomende Ton-
gelre doelman en bracht de stand op 
3-0. Enkele minuten later was het de-
zelfde speler die met een lob over de 
doelman de 4-0 ruststand bepaalde.
Na rust werd in de 52e minuut een 

voorzet van links door een Tongelre 
speler in het eigen doel gelopen en 
stond EMK op een riante 5-0 voor-
sprong. EMK spits Ruud Bijsterveld 
tekende in de 55e minuut de 6-0 voor-
sprong aan na weer een voorzet vanaf 
links. Verdediger Roland van Bergen 
kopte daarna in de 60e minuut de 7-0 
binnen. In de 82e minuut was het in-
valler Jordy Fuhler die EMK vanaf 
links op een 8-0 voorsprong schoot. 
De slotnoot was voor linksbuiten Boe-
rema die met rechts de 9-0 eindstand 
bepaalde.

Een verdiende overwinning voor EMK 
tegen een tot het eind toe sportief spe-
lend Tongelre.

Nuenen - Brabantia 3 - 1
ook afgelopen zondagmiddag voetbalde Nuenen gewoon goed en schiep 
zich vakkundig kansen die echter even zo vakkundig om zeep geholpen 
werden. Zeker vier tot vijf goede mogelijkheden waren niet aan Nuenen 
besteed. Brabantia kon daar weinig tegenover stellen. Slechts een keer ver-
schenen ze gevaarlijk voor de goal van Nuenen maar het schot van de rech-
terspits was ver beneden de maat.

Na een minder sterk begin van de 
tweede helft van Nuenen was het Bra-
bantia dat door een van richting ver-
anderd schot van Jaafar Aafouallah, 
de leiding nam. Totaal tegen de ver-
houding in. Toch zou Nuenen de wed-
strijd om kunnen draaien. Daarbij 
werd men wel geholpen door de 
scheidsrechter die rood uitdeelde aan 
de nummer 10 van Brabantia die wat 
al te enthousiast een duel aanging. De 
scheidsrechter die bijna een fractuur 
aan zijn elleboog had van het trekken 
van de gele kaarten dacht nu eens een 
andere kleur tevoorschijn te halen. 
Vanaf dat moment kreeg Nuenen ei-
genlijk nieuwe moed. Het voetbal 
werd weer opgepakt en Brabantia 
werd onder druk gezet. Nuenen bleef 
proberen via voetbal de kansen te 
scheppen in plaats van gehaast en 
slordig te gaan spelen. En uiteindelijk 
had dat resultaat. Met een mooi ge-

drukt schot maakte Mart van de Ge-
vel de 1-1. Daarna werd de jacht op de 
2-1 geopend en in de dying seconds 
van de wedstrijd was het de ingevallen 
Gijs Kiebert die de verkleumde toe-
schouwers voor een kort moment de 
kou deed vergeten. Overigens had 
Brabantia zomaar opnieuw de leiding 
kunnen nemen na een counter waar-
bij de bal via enkele benen en de paal 
in de handen van Davy Voogt beland-
de. Kort na de 2-1 kon Gijs Kiebert 
ook nog voor de 3-1 zorgen en waren 
de punten definitief binnen. Nuenen 
kwam overigens niet ongehavend uit 
de strijd want door de gele kaarten re-
gen moet trainer Pierre v.d. Eden het 
de volgende wedstrijd maar liefst zon-
der vier vaste basiskrachten doen. 
Mooie gelegenheid voor de bankzit-
ters om het de trainer lastig te maken 
in zijn keuzes voor de wedstrijden 
daarna.

Met 2 doelpunten, ver in blessuretijd, kon Nuenen de zege veilig stellen.

RKSV NueNeN
Zaterdag 30 maart 
Nuenen-Deurne  ............................. 19.30
Nederwetten 2-Nuenen 4  ............. 17.00
Nuenen 6-Marvilde 3  .................... 17.00
Nuenen 7-SBC 9  ............................. 16.30
WODAN 14-Nuenen 9  ................. 17.00
Sparta ´25 VR 1-Nuenen VR1  ..... 17.00
Nuenen VR2-Puspharia VR1  ....... 17.00
Maandag 1 april 2013 
Dongen-Nuenen  ............................ 14.30
Nuenen 2-WSC 2  ........................... 12.00
Nuenen 3-SBC 3  ............................. 12.00
Boxtel 4-Nuenen 4  ......................... 11.00
RKSV Heeze 3-Nuenen 5  ............. 12.00
Marvilde 3-Nuenen 6  .................... 11.00
Nuenen 7-Braakhuizen 6  .............. 10.00
Nuenen 8-Boxtel 10  ....................... 12.00
Nuenen 9-Braakhuizen 7  .............. 10.00
Nuenen 10-SV Valkenswaard 8  ... 10.00
RKVVO 8-Nuenen 11  ................... 12.00
Teisterbanders VR1-Nuenen VR1 .. 11.30
RKVVO VR1-Nuenen VR2  .......... 12.00

RKVV NedeRwetteN
Zaterdag 30 maart
SVSOS 1 - Nederwetten 1  ............ 17.00
Nederwetten 2 - Nuenen 4  ........... 17.00
Maandag 1 april 
Nederwetten 1 - De Bocht'80 1  ... 14.30
Nederwetten 2 - SBC 4  ................. 12.00
EMK 3 - Nederwetten 3  ................ 11.30
Best Vooruit 11 - Nederwetten 4  10.00
Nederwetten Da1 - Hoogeloon Da1  .. 10.15
Nederwetten Da2 - RKVVO Da2  ... 20.00
Woensdag 3 april
Nederwetten 3 - DBS 4  ................. 18.30
Donderdag 4 april
Nederwetten Da1 - De Weebosch Da1  19.30

eMK
Zaterdag 30 maart 2013
Spoordonkse Boys 1  - EMK 1   .... 17.00
EMK 2 - SBC 4   ............................... 17.00
LSV 3 - EMK 3   ............................... 17.00 
Brabantia 5 - EMK 4   ..................... 17.00
Maandag 1 april 2013
Den Dungen 1 - EMK 1   ................ 14.30
Braakhuizen 3 - EMK 2   ................ 12.00
EMK 3 - Nederwetten 3   ............... 11.30
Eindhoven av 4 - EMK 4   .............. 10.00
EMK 5 - Acht 8   .............................. 11.30

RKGSV GeRweN
Zaterdag 30 maart
Pusphaira 1 - RKGSV 1  ................. 17.00
RKGSV 2 - Braakhuizen 3  ............ 17.00
RKGSV 3 - Wodan 6  ...................... 17.00
RKGSV 4  .............................................. vrij
RKGSV 5 - Nieuw Woensel 9  ...... 14.00
Maandag 1 april 
EDN’56 1 - RKGSV 1  ..................... 14.30
DBS 2 - RKGSV 2  ........................... 11.00
RKGSV 3 - LSV 3  ........................... 12.00
RKGSV 4 - Unitas’59 8  .................. 11.30
SBC 8 - RKGSV 5  ........................... 10.00

ZaalVoetbal
Sporthal Hongerman  
Zaterdag 30 maart. 
Mei Wah -Klezie Boys   .................. 18.45
Gipsy Boys -v Egdom Security bv   19.30
Heintze /Impact fc – Mei Wah  .... 20.15

RKGSV doet goede zaken 

rKgSV - De Bocht 5 - 1
In een vrij harde, maar toch wel sportieve wedstrijd trok rKgSV terecht aan 
het langste einde. gerwen zette de tegenstander al vroeg onder druk. Ze 
lieten duidelijk zien dat het puntenverlies van de afgelopen twee wedstrij-
den een vergissing was. 

In de 15e minuut leverde het drukzetten 
resultaat op. Op rechts werd de bal ver-
overd die uiteindelijk bij Mike van de 
Berk belandde. Hij plaatste de bal op de 
voeten van Nick van Loon die de bal be-
heerst inschoot. Gerwen bleef daarna 
goed druk zetten en kreeg kansen de 
voorsprong uit te bouwen. Willem Wijf-
felaars en Tom van de Elst wisten echter 
niet te scoren. Er werden over en weer 
flinke overtredingen gemaakt; een aantal 
had ook rood kunnen zijn, maar de 
scheidsrechter uit Etten-Leur hield het 
bij geel.

De Bocht kreeg voor rust nog een uitge-
lezen kans op gelijke hoogte te komen. 
Het kreeg een strafschop doordat een 
speler in het strafschopgebied onderuit 
was gehaald. Terechte strafschop. Deze 
werd echter goed gekeerd door Bram van 
de Sande die behoudens een schitterende 
assist en een prima redding aan het einde 
van de wedstrijd, het niet echt moeilijk 
had. Op basis van deze drie momenten 
werd hij aan het einde van de wedstrijd 
als man of the match uitgeroepen. Een 
betrouwbare sluitpost.

Na de rust ging het in kort tijd rap met de 
goals. Na drie minuten bracht Bram van 
de Sande de bal in het spel. De bal werd 
gedragen door de wind en viel zowat over 
de verdediging heen. Tom van de Elst was 
alert en net iets eerder bij de bal dan de 
rest. Hij liep met bal en al de goal in. Deze 
goal gaf wat meer rust. De derde goal viel 
ongeveer na 10 minuten. Vanaf rechts 
mocht een vrije trap worden genomen. 
De bal kwam strak voor de goal. Walther 
van Kuringen liep goed in de bal en kon 
deze inschieten. De keeper pareerde de 

bal goed maar kreeg deze niet onder con-
trole. De terugspringende bal werd door 
Tom vd Elst in de goal geschoten. 

In de 30ste minuut kon Walther van 
Kuringen de 4-0 intikken na een prima 
genomen vrije trap van Mike van de Berk 
over links. De 5-0 kwam van de voet van 
invaller Rick van Dael. Met een goed ge-
plaatst schot schoot hij laag in de hoek. 
Vanaf dat moment liet Gerwen de teugels 
wat losser. Hierdoor kon de Bocht dich-
ter bij de Gerwense goal komen. Dit le-
verde uiteindelijk nog de 5-1 op vanuit 
een hoekschop.

Het mocht de pret niet drukken, en de 

 
Vriendinnendag rKVV Nederwetten
rKVV Nederwetten organiseert op vrijdagavond 26 april aanstaande, 
samen met de KNVB, een vriendinnendag. Voetbalvereniging Nederwet-
ten wil voetbal toegankelijk maken voor alle meiden uit de regio Eindho-
ven, of je nu wel kunt voetballen of niet, dat maakt niets uit!

Ben jij een meisje tussen de 10 en 16 
jaar oud? Kom dan meedoen aan de 
Vriendinnendag 2013. Alle meiden 
vanaf 10 t/m 16 jaar zijn welkom bij de 
voetbalclub in Nederwetten om deel te 
nemen aan allerlei voetbalactiviteiten. 
Dus…

Bel, SMS, WhatsApp, Mail, Fax en 
Ping al je Nichtjes, Buurmeisjes, BFF’s, 
Klasgenootjes etc. en neem ze mee 
naar de Vriendinnendag bij RKVV Ne-
derwetten. Want, vanaf 18.30 uur wor-
den er verschillende voetbalspellen ge-

speeld waaraan alle meiden deel 
kunnen nemen. De avond eindigt met 
een feestelijke prijsuitreiking om 21.00 
uur en er is muziek tot 23.00 uur. Heb 
jij zin om mee te doen? Aanmelden 
kan door een e-mail te sturen naar 
vriendinnendag@meisjesvoetbalne-
derwetten.nl met je: Naam, Geboorte-
datum, Woonplaats en e-mail adres. 
Aanmelden kan tot 21 april 2013. En 
misschien ga jij dan wel met een te gek-
ke meidenvoetbal goodiebag naar huis! 
Twitter: @meidenRKVVN Website: 
www.meisjesvoetbalnederwetten.nl

Z&PV Nuenen     
ook sterk op lange afstanden
Bij de meeste zwemwedstrijden worden afstanden gezwommen tussen 50 
en 200 m. Een inspanning van 30 seconden tot een minuut of 3 zijn de mees-
te zwemmers dan ook wel gewend. Bij lange afstand kampioenschappen, 
zoals die van afgelopen weekend in Eindhoven, worden echter afstanden 
gezwommen van 400 m tot 1500 m, net even wat anders dan normaal. ook 
daarop lieten de zwemmers van Z&PV Nuenen echter zien prima uit de voe-
ten te kunnen, getuige de 10 medailles en vele persoonlijke records die ze 
mee naar huis namen.

Goud was er voor Tobias Geurts, Sa-
mantha Kardol en Silke Voets op de 400 
m wisselslag. Voor Silke betekende het 
haar eerste medaille sinds ze voor Z&PV 
Nuenen uitkomt. Wonend in België 
zocht ze als nichtje van Nuenense zwem-
ster Maayke Voets een club waarvoor ze 
in Nederland uit kon komen en dus was 
de link snel gelegd. Met 5.41.88 bleef ze 
de concurrentie uit Kerkrade bijna 4 se-
conden voor. Zo’n veilige marge was er 
voor Tobias en Samantha niet, Tobias 
had bij de finish een voorsprongetje van 
0.12 seconden, Samantha de kleinst mo-
gelijke marge : 0.01 seconde. Eén treetje 
lager mochten Thomas van Ekert, Joeri 
Phaff, Tobias (allen 1500 m), Silke (800 
vrij) en Anne Gibbels (400 wissel en 800 

vrij) het zilver op komen halen, maar 
voor Thomas van Ekert betekende zijn 
zilveren tijd van 19.18.83 wel dat hij zich 
plaatste voor de Nederlandse Kampi-
oenschappen 1500 m op 20 april in 
Amersfoort! Brons was er verder nog 
voor Bas Gibbels op de 1500 m bij de 
jongens uit 1998 en daarnaast wisten 
Milan Meurs (2002), Chris Verhoeven 
(2004) en Ashley Stevens (2002) op de 
400 m vrije slag en Lot Sauren (2000) op 
de 800 m vrije slag hun inschrijftijd uit 
een 25 m bad te verbeteren in het 50 m 
bad. Zeer knappe prestaties aangezien 
keerpunten en dus extra afzetten in een 
25 m bad rond de seconde per keerpunt 
opleveren. Een volgende keer moeten zij 
in een 25 m bad dus nog harder kunnen. 

Silke en Samantha met goud op de 400m wisselslag

Wedstrijd van de beide keepers

Tuldania - Nederwetten 0 - 0
Onder ijzige omstandigheden trad Nederwetten afgelopen zondag aan in de uitwed-
strijd tegen Tuldania uit Esbeek. In de eerste helft ging de wedstrijd gelijk op en had 
zomaar de stand van 3 - 3 op het scorebord kunnen staan maar de beide keepers Pe-
ter Thoonen van Nederwetten en Rob van de Biggelaar van Tuldania staken in een 
blakende vorm. De 2e helft was een duplicaat van de 1e helft waarin zowel Tuldania 
als Nederwetten volop kansen kregen maar steeds weer stonden beide keepers een 
treffer in de weg. De perfect leidende scheidsrechter Spijkers voelde de wedstrijd 
prima aan en kon in een spannende, sportieve en hartverwarmende wedstrijd de 
kaarten op zak houden. Voor beide partijen was de uitslag dan ook aanvaardbaar.
Op paaszaterdag speelt Nederwetten om 17.00 uur de uitwedstrijd tegen SVSOS.

vreugde werd vergroot toen bekend werd 
dat de teams die in de buurt van Gerwen 
stonden allemaal punten verspeelden. De 
beslissende fase van de competitie gaat in 
en Gerwen heeft alles zelf in de hand. 
Met de spirit zoals er vandaag op veel 
momenten werd gevoetbald en als ieder-
een fit blijft en zich focust, dan doet Ger-
wen zeker mee in de race naar het kampi-
oenschap. Het zou mooi zijn.



Tennishal Eindhoven-Noord, Vijfkamplaan 10, 5624 EB Eindhoven, (040) 238 88 81, www.sen.eindhoven.nl

Data 
Vrijdag 5 april   
Zaterdag 6 april   
Zondag 7 april
Maandag 8 april  
Dinsdag 9 april
Woensdag 10 april 
Donderdag 11 april 

Vooraf aanmelden via 
tel (040) 238 88 81.

Eindhoven heeft ‘t! Een fijne hal met zes banen en een 
gezellig paviljoen. In Tennishal Eindhoven-Noord kun 
je banen huren, deelnemen aan tenniscompetities en 
tennisles nemen.

Gratis kennismaking
Kom de banen van Tennishal Eindhoven-Noord uitproberen! Van 5 tot en met 
11 april 2013 kun je op nog beschikbare tijden gratis kennismaken en met andere 
geïnteresseerden een balletje slaan. Tennisleraren van Marell Sports geven op 
verzoek les. Ook is vrijblijvend aanvullende informatie verkrijgbaar. Let op: vooraf 
aanmelden voor een van onderstaande dagen is verplicht!

Tennishal Eindhoven-Noord 
Indoorbaan huren - tenniscompetities

Gratis kennismaking!
Gratis kennismaking tennis!

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

KURA GEEFT UW PAND
EEN EIGEN GEZICHT

VOORJAARSVOORDEEL
* VERLAAGD BTW tarief

* 100% KORTING 
 op HR++ glas in alle kozijnen

*VERRASSINGSKORTING
 zie onze website: www.kura.nl

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

Olijf
r e s t a u r a n t

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

Bij Olijf genieten van een paaslunch 
of een paasdiner.

Op 1e en 2e paasdag bent u vanaf 12.00 uur 
van harte welkom bij Olijf.

Vanaf 12.00 uur is het mogelijk, gebruik te maken 
van onze grote of kleine kaart.

Wij kijken er naar uit u te mogen verwelkomen.

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