
 
 
  

 
 
 

 

 
 

     

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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Berg 36 • Nuenen • Tel.: 040 - 283 15 24 

VERF, BEHANG, GLAS, 

RAAMDECORATIE 

EN GORDIJNSTOFFEN

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

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

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Mexicaans 
restaurant 
El Papi 
geopend

Lenny Kuhr, 
liedjesschrijfster 
& zangeres

Nieuw woonhuis 
voor kinderen met 
een beperking in 
Ghana geopend
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kleurmijninterieur.nl

ElkE zondag opEn
van 13.00 tot 19.00 uur

C1000 Ton Grimberg 
toch op zondag open
Ook al mag het officieel niet, C1000 Ton Grimberg aan de Smidse 1 in Nue-
nen gaat vanaf 7 april elke zondag open van 13.00u. tot 19.00u.
Met de openstelling op zondag loopt 
C1000 Ton Grimberg vooruit op de 
wetgeving. De Tweede Kamer heeft 
besloten om openstelling voor detail-
handel op zondagen aan de gemeen-
ten over te laten. De Eerste Kamer 
moet hierover nog een besluit nemen.

In Nuenen bepaalt een loting wie er op 
zondag open mag zijn. Dit jaar is dat 
de Jan Linders-supermarkt aan de Van 
Goghstraat. Grimberg vindt de loting 

‘een zeer oneerlijk systeem.’ De omzet-
ten van supermarkten die op zondag 
open zijn, groeien sterk. Dat gaat deels 
ten koste van de zaterdag- en maanda-
gomzet. ‘Vooral dat laatste heeft een 
negatieve invloed op de zaterdag- en 
maandagomzet van supermarkten die 
níet op zondag open mogen. Dat het 
lotingsysteem deze situatie mede in de 
hand werkt, vinden wij niet langer ac-
ceptabel’, aldus Grimberg. Zie ook de 
advertentie op de achterpagina.

Maaike Hermans in Auberge Vincent 
Maaike Hermans is een Tilburgse zangeres die lange tijd zocht naar wat ze nu werkelijk wilde met haar talenten. Voor ze 
definitief besloot om zangeres te worden studeerde ze saxofoon en piano en werkte zowel met funk- als rockbands. Als 
singer-songwriter lijkt zij op haar debuutalbum “Home, Naked and Winged” (2011) haar bestemming gevonden te hebben. 
Afgelopen zomer vertrok ze voor een maand naar Amerika om daar te netwerken en op te treden. Onder meer in Nash-
ville waar ze met open armen ontvangen werd. Wat opvalt in haar performance is dat ze onmiddellijk de diepte in gaat met 
haar prachtige stem en mooie songs. Zondag 7 april a.s. wederom vakkundig begeleid door Bart de Win.

Auberge Vincent Nuenen met Sundays with Bart de Win op 7 april: Maaike Hermans 15.00 tot 17.00 uur, toegang gratis.

Verstuurd vanaf mijn iPad

1 April 
Door Elwien Bibbe

‘Ik wil altijd mijn verantwoordelijkheid nemen. En dus ook op 1 april.’ Dat 
zei raadslid Ralf Stultiëns (W70), toen die mij voorbij liep bij Het Klooster 
rond twee uur op tweede paasdag. Ik ben op dat moment eigenlijk al op weg 
naar de Duivendijk, maar ik draai dus nog even om. Een tiental mensen 
stond die middag al aan de deur van Het Klooster te rammelen, vertelt een 
voorbijganger mij, maar die zat dus potdicht.

Ook Frans Lammerts van de Nuenen-
se Krant en Hella van de Roer van het 
LON laten even hun gezicht zien. En 
even later is Ton er ook , met camera. 
En een bewoner van de Berg die toe-

Enquête: 90 % 
tegen afsluiting 
Soeterbeek
In een enquête onder de inwoners 
van Nederwetten gaf 90 % aan te 
willen dat de Soeterbeekseweg 
weer opengaat. Die weg is sinds 
vorig jaar afgesloten voor alle auto-
verkeer tussen de afslag Boord en 
de brug over de Dommel, ter hoogte 
van Tuinbouwbedrijf De Haas.

Volgens de enquête heeft de afsluiting 
grote gevolgen voor de bereikbaarheid 
en leefbaarheid van Nederwetten 
maar geen noemenswaardige verbete-
ring van de veiligheid opgeleverd. Er 
werden ook alternatieven voor de af-
sluiting aangedragen, bijvoorbeeld om 
links afslaand verkeer vanaf Boord 
naar Soeterbeek te verbieden, stop-
lichten in te stellen of eenrichtingsver-
keer op Boord. Verder vond 96 % de 
inspraak bij het besluit van de ge-
meente onvoldoende.

De enquête werd uitgevoerd door het 
Comité Bezwaar Afsluiting Soeter-
beek. Van de ruim 350 verspreid e for-
mulieren werden er 195 formulieren 
ingeleverd met 334 handtekeningen, 
die gekoppeld zijn aan een adres in 
Nederwetten. Eind mei heeft de recht-
bank een zitting gepland over de 
kwestie.

Bibliotheek dommeldal
De burgemeester 
leest voor
Op zaterdag 27 april om 11.00 uur le-
zen in alle vestigingen van bibliotheek 
dommeldal de burgemeesters voor. In 
Nuenen is dat natuurlijk Maarten 
Houben. Omdat 2013 het jaar wordt 
van een nieuwe koning en koningin, 
lezen de burgemeesters voor uit een 
boek over prinsen en prinsessen. Alle 
kinderen tot ongeveer 8 jaar zijn vanaf 
11.00 uur welkom in de bibliotheek 
om te komen luisteren. De kinderen 
mogen zich verkleden als prins of als 
prinses. 

vallig de hond uit laat voor het Kloos-
ter……. .Het is een goede grap: de 
rechtszaak tegen de Nuenense poli-
tiek, met aanklacht: onbehoorlijk be-
stuur. Ook de catering van Het 
Klooster stuurde al eerder deze week 
een mailtje naar de redactie van Rond 
de Linde, want die wilde toch graag 
even van te voren ingelicht worden in 
verband met het aantal te verwachten 
mensen.
Na 20 minuten komt er nog iemand 
op ons af met een vragende blik, de 
wenkbrauwen omhoog: ‘En waar is 
die bijzondere bijeenkomst dan?’ En 
met trots vertel ik namens de redac-
tie van Rond de Linde dat het hier 
een 1 aprilgrap betreft. En dat ik het 
verder niet verzonnen heb, want ik 
was op vakantie! En zo laat ik de eer 
aan mijn mede redactieleden. Er 
wordt nog wat nagegrapt. Maar het 
idee om de raad en de wethouders zo 
tot verantwoording te roepen, 
spreekt het groepje voor Het Kloos-
ter toch wel aan.

Rond drieën bereik ik dan eindelijk 
Paas Art. En daar is het bijna even 
druk als op de neuzelmarkt.  Voor 
de vierde keer presenteren Nuenen-
se amateurkunstenaars hier hun 

laatste werken. In totaal waren er gedu-
rende het paasweekeinde meer dan 300 
schilderijen te zien. Het is de vierde 
editie, volgend jaar jubileum. Op aan-
raden van onze vorige burgemeester en 
zijn vrouw bekijk ik een schilderij van 
Ton Sommen. Een vlot opgezet dyna-
misch werk. Van een hardwerkende 
bassist en pianist. 
Of er bij de Paas Art veel bezoekers wa-
ren, die eerder voor de gesloten deur 
van Het Klooster stonden, is mij verder 
niet duidelijk geworden.

Dan door naar de Duivendijk. Daar is 
het druk. De winkels zijn ook open. En 
na een jaar afwezigheid weten de neu-
zelaars de markt van de Scouting Ru-
dyard Kipling op de Duivendijk even zo 
goed te vinden. Het is een fantastische 
locatie met twee verdiepingen. Er is ge-
noeg opgehaald en de  scouts hebben 
alles goed uit kunnen sorteren. Dus 
volgend seizoen is er weer voldoende 
budget voor allerlei extra activiteiten.

Een groot aanbod op de Neuzel-
markt.

Een schilderij van de winnaar van 
Paas Art vorig jaar: Ton Sommen.



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 www.nuenen.nl

COLLECTE
In de week van 7 t/m 14 april 2013 wordt gecollecteerd door stichting 
Fonds Gehandicaptensport.

KLEDINGINZAMELING
Op donderdag 11 april gaat Stichting Humana huis aan huis kleding 
en textiel inzamelen. Deze week  worden daarvoor speciale zakken  
geleverd.  

VERKEER
Op zaterdag 6 april a.s. wordt een zwemloop gehouden rond zwem-
bad	de	Drietip.	Vanaf	10.00	uur	tot	21.00	uur	is	de	Sportlaan	afgeslo-
ten	voor	alle	verkeer.	Ook	is	dan	het	fietspad	vanaf	het	zwembad	af-
gesloten	tot	aan	de	brandweerkazerne	en	vanaf	het	zwembad	tot	aan	
het fietsentunneltje Europalaan.

Vanaf	17.00	uur	tot	21.00	uur	zijn	de	volgende	straten	afgesloten:	een	
zijde	van	de	Vincent	van	Goghstraat,	een	gedeelte	van	het	Park	vanaf	
de	Vincent	van	Goghstraat	(restaurant	Comigo)	tot	het	gedeelte	hoek	
Parkstraat	(kiosk),	Kerkstraat,	Lindenlaan,	Lindenhof	.

Aanwonenden	doen	er	goed	aan	om	hun	auto	buiten	het	parcours	te	
parkeren als zij tijdens het evenement weg willen.

KOOPZONDAG
Het college van B en W heeft zondag 7 april 2013 aangewezen als 
koopzondag	voor	de	bedrijven	uit	gebied	II.	Dit	wil	zeggen	alle	wegen	
buiten	de	bebouwde	kom	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.	Alle	bedrijven	
uit	gebied	II	mogen	op	deze	dag	geopend	zijn.

WAARVOOR KAN JE TERECHT BIJ 
HET SERVICEPUNT NUENEN?
Sinds 2007 heeft Nuenen een Servicepunt. Dit is een samenwerking 
tussen	de	Gemeente	Nuenen	en	de	LEVgroep.	Het	Servicepunt	is	er	
voor	alle	inwoners	met	vragen	op	het	gebied	van	zorg,	welzijn	en	wo-
nen. Naast individuele voorzieningen via de Wet maatschappelijke 
ondersteuning	 (Wmo)	 kunt	 u	 bij	 het	 Servicepunt	 ook	 terecht	 voor	
verschillende diensten zoals o.a. Algemeen Maatschappelijk werk, 
Steunpunt	Mantelzorg,	Steunpunt	Vrijwilligerswerk	en	Jongerenwerk.

Zo lang mogelijk zelfstandig
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en onder-
steuning	voor	mensen	met	een	beperking.	De	Wmo	is	er	bijvoorbeeld	
voor ouderen, mensen met een ziekte of een handicap, of mensen met 
een	psychisch	probleem.	Het	is	belangrijk	dat	mensen	zo	lang	mogelijk	
zelfstandig	kunnen	blijven	wonen	en	mee	kunnen	doen	in	de	samen-
leving,	al	of	niet	geholpen	door	vrienden,	familie	of	bekenden.	Als	dat	
niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente door de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo). Dit kunnen individuele voorzie-
ningen	zijn	zoals	hulp	bij	het	huishouden,	een	woningaanpassing	of	
een	rolstoel,	maar	dat	kan	ook	door	gebruik	te	maken	van	de	diensten	
van	de	LEVgroep.

Ondersteuning
Door	omstandigheden	ontstaan	soms	problemen.	Dat	hoort	bij	het	
leven.	Vaak	helpt	het	als	u	erover	praat	met	familie	of	bekenden.	Maar	
als u er zelf niet uitkomt en ook anderen u niet kunnen helpen dan 
kunt	u	gebruik	maken	van	de	hulp	van	het	Algemeen	Maatschappelijk	
Werk.

Het mantelzorgsteunpunt is voor iedereen die langdurig ondersteuning 
geeft	aan	een	oudere,	zieke	of	iemand	met	beperkingen.	Dit	kan	een	
familielid zijn of iemand anders uit de directe omgeving die op vrijwil-
lige	basis	zonder	vergoeding	helpt	bij	het	dagelijks	leven.	De	mantel-
zorgondersteuner kan de mantelzorger emotionele en informatieve 
ondersteuning geven door gesprekken met een deskundige of met 
lotgenoten. Het steunpunt organiseert elke maand een inloop met 
daaraan	gekoppeld	 een	ontspannende	activiteit.	 Vier	 keer	per	 jaar	
brengt	het	steunpunt	een	nieuwsbrief	uit,	met	daarin	informatie	over	
nieuwe ontwikkelingen en geplande activiteiten. 
 
Het	Steunpunt	Vrijwilligerswerk	 faciliteert	en	promoot	vrijwilligers-
werk.	Het	Steunpunt	richt	zich	op	bemiddeling	tussen	vrijwilligers	en	

van	de	ontwerp	omgevingsvergunning	de	zienswijze	betrekking	heeft.	
Mondelinge	zienswijzen	kunnen,	bij	voorkeur	na	afspraak,	naar	voren	
worden	gebracht	bij	de	balie	Ontwikkeling,	 telefoonnummer	(040)	
263 16 99.

BESLUITEN OP GROND VAN DE APV   
EN BIJZONDERE WETTEN
Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:

•	 aan	de	bewoners	van	de	Andoornstraat	is	vergunning	en	onthef-
fing	verleend	voor	het	organiseren	van	een	straatbarbecuefeest	op	
zaterdag 24 augustus 2013 op het weggedeelte Andoornstraat 
tussen huisnummers 1 en 15 (verzenddatum 26 maart 2013);

•	 aan	de	heer	P.	van	der	Linden	is	een	ontheffing	van	het	stookverbod	
verleend voor het opstoken van snoeihout op één of twee nog 
nader aan te wijzen dag(en) in de periode vanaf 27 maart tot en 
met 27 april 2013 op het perceel aan Wettenseind 6 (verzenddatum 
27 maart 2013);

•	 aan	 Muziekkapel	 Vierkantrond	 zijn	 vergunningen	 en	 ontheffing	
verleend	voor	het	organiseren	van	het	Muziekfestival	“Primavera”	
op	zondag	21	april	2013	in	en	rond	het	Park	(verzenddatum	27	
maart 2013);

•	 aan	mevrouw	Paashuis-Hoefnagels	is	een	vergunning	verleend	voor	
het	innemen	van	een	standplaats	met	een	oliebollen	gebakkraam	
in	de	periode	van	1	november	2013	tot	1	januari	2014	aan	het	Park	
(verzenddatum 28 maart 2013);

•	 aan	Collse	Hoeve	Exploitatie	B.V.	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	
verleend voor het plaatsen van een paviljoentent achter het res-
taurant t.g.v. een CD presentatie en een verjaardagsfeest op 6 april 
20913 (verzenddatum 2 april 2013).

Indien	u	het	met	deze	beschikkingen	niet	eens	bent	kunt	u	op	grond	van	
de	Algemene	Wet	Bestuursrecht	hiertegen	binnen	6	weken	na	datum	
van	verzending	van	deze	brief	een	bezwaarschrift	indienen	bij	het	col-
lege	van	burgemeester	en	wethouders	respectievelijk	de	burgemeester	
van	de	gemeente	Nuenen	c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA		Nuenen.

Indien	bezwaar	is	gemaakt,	kan	door	de	indiener	van	het	bezwaarschrift	
een	verzoek	tot	voorlopige	voorziening	worden	gedaan	bij	de	voorzie-
ningenrechter	bij	de	rechtbank,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	90.125,	
5200	MA	’s-Hertogenbosch.

VERKEERSBESLUITEN
Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.	hebben	
de	volgende	verkeersbesluiten	genomen:

•	 Realiseren	van	een	individuele	gehandicapten	parkeerplaats	aan	
de Willem van Wakkerstraat ter hoogte van huisnummer 4;

•	 Realiseren	 van	 een	 voetgangersoversteekplaats	 aan	 de	 Margot	
Begemannstraat ter hoogte van zorgcentrum de Akkers.

Bezwaarmogelijkheid
De	verkeersbesluiten	liggen	vanaf	4	april	2013	6	weken	voor	eenieder	
ter	inzage	bij	de	receptie	van	het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	
2 te Nuenen.

Op	 grond	 van	 de	 Algemene	 wet	 bestuursrecht	 kan	 iedereen	 wiens	
belang	rechtstreeks	bij	dit	besluit	is	betrokken,	hiertegen	binnen	zes	
weken	na	de	dag	waarop	dit	besluit	bekend	is	gemaakt	een	bezwaar-
schrift	 indienen.	 Het	 bezwaarschrift	 moet	 worden	 gericht	 aan	 het	
college	van	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	
10.000,	5670	GA	Nuenen.	Het	maken	van	bezwaar	schorst	niet	de	
werking	van	dit	besluit.

Het	bezwaarschrift	moet	ten	minste	bevatten:
•	 uw	naam;
•	 uw	adres;
•	 de	datum	van	verzending;
•	 uw	handtekening;
•	 een	omschrijving	van	het	besluit	waartegen	u	bezwaar	maakt;
•	 een	uitleg	waarom	u	bezwaar	maakt.

Indien	een	bezwaarschrift	 is	 ingediend	kan	bij	de	president	van	de	
Arrondissementsrechtbank	binnen	het	rechtsgebied	waar	de	indiener	
van	het	bezwaarschrift	 zijn	woonplaats	heeft,	 een	verzoek	worden	
gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder 
schorsing)	indien	onverwijlde	spoed,	gelet	op	de	betrokken	belangen,	
dat	vereist.	Voor	de	behandeling	van	een	verzoek	om	een	voorlopige	
voorziening	wordt	een	bedrag	aan	griffierecht	geheven.

Digitaal indienen bezwaarschrift
U	kunt	het	bezwaarschrift	ook	digitaal	indienen	bij	het	college	van	
burgemeester	en	wethouders.	U	kunt	dat	doen	via	de	website	www.
nuenen.nl	door	gebruik	te	maken	van	het	formulier	“Digitale	brief	met	
DigiD”.	U	zoekt	op	de	website	in	het	Digitaal	Loket	in	“alle	producten	
en	diensten”	onder	de	letter	B	naar	“bezwaar	en	beroep”.	Op	die	pa-
gina	kunt	u	onder	de	knop	“voorwaarden”	worden	doorgeleid	naar	
het	bedoelde	formulier	voor	het	digitaal	 indienen	van	uw	bezwaar-
schrift.	Daarvoor	moet	u	wel	beschikken	over	een	elektronische	hand-
tekening (DigiD).

De	verkeersbesluiten	zijn	ook	op	www.overheid.nl te raadplegen.

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

organisaties,	 informatie	 en	 advies,	 deskundigheidsbevordering	 en	
belangenbehartiging.

Het	Servicepunt	Nuenen	is	gevestigd	aan	de	Berg	22	te	Nuenen.	Van	
maandag t/m vrijdag is tussen 8.30 uur en 12.30 uur een zorgconsulent 
aanwezig	voor	een	persoonlijk	gesprek.	Van	maandag	t/m	donderdag	
is	het	Servicepunt	telefonisch	bereikbaar	van	8.30	uur	tot	16.00	uur	
en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur op telefoonnummer 040-
2831675.

COMMISSIEVERGADERINGEN
•	 De	commissie	Ruimte	vergadert	op	9	april	2013	vanaf	19.30	uur	

in het Gemeentehuis.
•	 De	commissievergaderingen	van	Samenleving	10	april	en	ABZFin	

11 april gaan niet door.

Agenda	en	bijbehorende	stukken	staan	op	www.nuenen.nl.	U	kunt	in	
deze	 openbare	 vergaderingen	 gebruikmaken	 van	 het	 spreekrecht.	
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 2631631 of email grif-
fie@nuenen.nl 

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:

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

VERLENGEN BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING MET ZES WEKEN

Soort Dossier- Bouwadres Bouwactiviteit
aanvraag  Nummer    

Regulier	 N-HZ-2013-0011	 Nuenderbeekselaan	25	 Uitbreiden	van	de	woning	  

AANVRAGEN OP GROND VAN    
DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
Bij	het	college	van	burgemeester	en	wethouders	is	de	volgende	aan-
vraag	om	vergunning	op	grond	van	de	A.P.V.	en	bijzondere	wetten	
ingekomen:

•	 Aanvrager:	De	Coovelse	Menners	voor	het	organiseren	van	een	
paardensportspektakel op het landgoed van de fam. Henkelman 
aan	de	Lieshoutseweg	op	7	juli	2013;	

Naar	aanleiding	hiervan	wordt	eenieder	in	de	gelegenheid	gesteld	bin-
nen	2	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 aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag	van	14.30	uur	tot	19.00	uur)	bij	de	receptie	van	het	gemeen-
tehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING EN 
VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.	hebben	op	29	januari	
2013	besloten	in	beginsel	medewerking	te	verlenen	aan	een	aanvraag	
om	 omgevingsvergunning	 voor	 het	 bouwen	 van	 een	 boerderij	 met	
bijgebouw	en	een	woning	op	het	perceel	plaatselijk	bekend	Boord	19	
en	Boord	ongenummerd,	kadastraal	bekend	gemeente	Nuenen,	sectie	
D, nummer 3572 en sectie D. nummer 3488. De ontwerp - omgevings-
vergunning	volgt	de	procedure	van	artikel	2.12	lid	1,	sub	a	onder	3°	
Wabo.	Het	verzoek	is	geregistreerd	onder	nummer	N-HZ-2012-0185.

Het college heeft de gemeenteraad de ontwerp omgevingsvergunning 
voorgelegd.	De	gemeenteraad	heeft	op	21	maart	2013	besloten	een	
verklaring	 van	 geen	 bedenkingen	 voor	 het	 verlenen	 van	 de	 aange-
vraagde omgevingsvergunning af te geven. 

De	ontwerp	omgevingsvergunning	en	de	verklaring	van	geen	beden-
kingen liggen met ingang van vrijdag 5 april 2013 voor eenieder gedu-
rende	zes	weken	ter	inzage	bij	de	balie	Wonen	en	Openbare	ruimte	op	
het gemeentehuis. U kunt de ontwerp omgevingsvergunning en ver-
klaring	van	geen	bedenkingen	inzien	tijdens	de	openingstijden	van	het	
gemeentehuis.

Het	plan	is	ook	raadpleegbaar	via	de	landelijke	site	www.ruimtelijke-
plannen.nl.
De ontwerp omgevingsvergunning ‘Boord 19’ kan rechtstreeks worden 
geraadpleegd via de volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.
nl/?planidn=NL.IMRO.0820.	NL.IMRO.0820.OVBoord19-C001	

Tijdens	de	 inzagetermijn	kan	een	 ieder	een	zienswijze,	bij	 voorkeur	
schriftelijk,	kenbaar	maken	bij	het	college	van	burgemeester	en	wet-
houders	van	Nuenen	c.a.,	postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.	In	de	
zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen 



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: 5 & 6 april: 
Sperziebonen, 1/2 kilo  ................. 1,89
courgettes, 2 stuks  ..................... 0,99
Verse Vijgen, 2 stuks  .................. 0,99
avocado, per stuk  ......................... 0,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maaNDag 8 april:

Witte kool, panklaar, 1/2 kilo  ....... 0,69
DiNSDag 9 april:

chinese kool, panklaar, 1/2 kilo  .. 0,89
WOeNSDag 10 april:

Holl. komkommers, 2 stuks  ..... 0,99
DONDerDag 11 april:

Holl. Spinazie, hele kilo  .............. 1,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
geHele Week VaN 5 t/m 11 april:
Spaanse Bosbieten, per bos  ..... 1,25
Holl. elstar appels, 2 kilo  .......... 2,98
Zomerfris-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.

Klein 
Appeltaartje
Van € 7,35.  Voor € 6,25
Zonnepitten 
brood
Van € 2,55.  Voor € 1,99

Actie geldig van 5 t/m 11 april:Voor de best
belegde broodjes!!!

4 Gepaneerde
Kipschnitzels ....5,95 
4 Mega Burgers
met GRATIS saus .....................5,95
Furo Ribs
“Heerlijke Lamsrack”, 100 gram ...4,60 
Runder Tappenade
“Uit eigen keuken”, 100 gram .1,95 
Quiche Lorraine
per stuk ...........................................1,50
100 gr. Gebr. Gehakt +
100 gr. Leverkaas ............2,10

Bijna al onze broodjes 
gaan warm de deur uit!!

Special

Bestel nu ook via: 
www.slijterijvanlieshout.nl

Jägermeister 
Kruidenbitter 

70cl … €12,95 
Baileys 

Irish cream 
100cl … €17,95 

Smeets 
Jonge jenever 

100cl … €10,50 
Iedere vrijdagavond 

= 
wijnproef-avond! 
Acties geldig tot en met 25 april. 

RESTAURANT DE STEENOVEN   Steenovenweg 21   Helmond
T: 0492-507507   www.restaurantdesteenoven.nl

RESTAURANT DE STEENOVEN
ALLE MOGELIJKHEDEN OP 

EEN RIJTJE VOOR U:
3 EN 4-GANGEN KEUZEMENU’S (GERECHTEN WISSELEN ELKE 2 WEKEN)

A LA CARTE KAART
HET “STEENTJES” MENU

MENU STEENOVEN EXCLUSIEF
TEVENS VOOR AL UW FEESTEN EN PARTIJEN

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

Mannequin showed 
de nieuwe collectie 

op vrijdag 5 april van 
10.00 - 17.00 uur

GRATIS shawl 
bij aankoop van 

de mode van 
Claudia Sträter

Parkstraat 7 - 5671 GD Nuenen - T 040 283 64 41

Trui
van € 12995

voor € 9995

Broek
van € 12995

voor € 9995• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18 - 5691 CA Son - Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl

 V n de Kerkhof
d kwerken

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

kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 



Brandstofverbruik (556/2011F/EC) varieert van 4,3 l/100 km (23,3 km/l) t/m 4,5 km/100 km (22,2 km/l), CO2 99-104 gr/km.

*  Genoemde prijs is inclusief € 1.000,- inruilpremie, BPM en BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Zie voor de verkoopvoorwaarden toyota.nl. Actieperiode 01-02-2013 t/m 30-04-2013 
(mits geregistreerd voor 01-08-2013). Afgebeeld: Aygo Aspiration € 10.595,-, (getoonde mistlampen als accessoire verkrijgbaar). Wijzigingen voorbehouden.

Dit niet-doorlopende krediet wordt aangeboden door Toyota Financial Services • Geldig van 1 februari t/m 30 april 2013 • Voor een nieuwe Toyota iQ, Aygo, Yaris, Verso-S, Urban Cruiser • Minimum 
aanbetaling 30% van de consumentenprijs • Minimum kredietbedrag € 3.500,- maximum € 17.500,- • Onder voorbehoud van kredietacceptatie • Toetsing en registratie bij BKR te Tiel • Toyota Financial 
Services staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) • Wijzigingen en drukfouten voorbehouden • info@toyotafs.nl

10 x 12

Contantprijs Aanbetaling Totaal kredietbedrag Jaarlijks kostenpercentage Debetrentevoet Looptijd in maanden Termijnbedrag Totaal te betalen bedrag

 € 8.490,-  € 2.990,-  € 5.500,- 0,0% 0,0% 36 € 152,77  € 5.500,- 

Het zijn nog steeds Wereld Inruil Weken bij Toyota. Bij inruil van bijvoorbeeld uw Duitse, Franse, Italiaanse of Koreaanse 
auto ontvangt u nu € 1.000,- extra inruilwaarde! Zo heeft u al een Toyota Aygo vanaf € 7.490,-* of een Toyota Yaris vanaf 
€ 11.430,-*. Ook geldig op de Verso-S, iQ en Urban Cruiser. Tijdens de Wereld Inruil Weken kunt u ook nog profi teren van een 
fi nanciering van 0% voor 3 jaar! Vraag online uw persoonlijke off erte aan en ontvang binnen 1 werkdag een scherp aanbod 
van de Toyota dealer. Ga snel naar toyota.nl/wereldinruilweken.

Nu € 1.000,- extra inruilwaarde en 3 jaar 0% financiering!Nu € 1.000,- extra inruilwaarde en 3 jaar 0% financiering!

270H  Ronde de Linde
270H

Driessen
Eindhoven, Pietersbergweg 31, 040-2646645

Stucadoorsbedrijf

JOS COOLEN
Voor stucadoorwerk,

afbouw en onderhoud.
Johan Frisostraat 8, Nuenen

Tel. 06 - 21 89 56 72

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Fysiofit Nuenen
Vincent van Goghstraat 257

telefoon: 040 - 283 65 54
www.fysiofitnuenen.nl

•	 Fitnesslessen	onder	begeleiding	van	een	fysiotherapeut:	
	 zowel	overdag	als	's	avonds
•	 Gymlessen	55+
•	 Pilateslessen:	zowel	overdag	als	's	avonds
•	 Hartrevalidatie:	op	maandag	en	donderdag	van	13.00	-	14.00	uur
•	 Fit&Joy:	op	maandag	en	vrijdag	van	15.45	-	16.45	uur	
	 onder	begeleiding	van	onze	kinderfysiotherapeut	en	sportfysiotherapeut
•	 Longrevalidatie
•	 Looptraining	bij	claudicatio	Intermittens	(etalagebenen)
•	 Slank-fit	(in	samenwerking	met	diëtiste	Carin	Bors);	trainingstijden	in	overleg.	

Alle	activiteiten	worden	begeleid	door	deskundige	(sport-)fysiotherapeuten

Bij ons bent u in goede handen!!
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MHet ‘gouden ei’ van het Eeneind
Door Marieke Suters

De generale repetitie van het paastoneelstuk voor en door Eeneinders is 
koud. Heel koud. Het toneelstuk wordt gespeeld op een buitenpodium, in 
een wagen die compleet gedoceerd is. Ondanks de kou is iedereen gecon-
centreerd en begint aan de laatste oefening voordat het dan echt moet gaan 
gebeuren op tweede Paasdag. 

Het toneelstuk vertelt het verhaal over 
een koninkrijk Eeneind, waarvan de 
koning een gouden ei heeft laten ma-
ken. Dit ei ligt bewaakt in het klooster. 
Het is zoveel geld waard dat twee boe-
ven het willen stelen. De jongeren in 
het koninkrijk gaan hier een stokje 
voor steken. 

Dit keer is de verteller er niet bij dus 
worden alleen de verschillende scénes 
geoefend. Niet allemaal gaan ze vlek-
keloos. De teksten zitten soms niet he-
lemaal goed erin bij de spelers. Daar-
om worden meerdere scénes opnieuw 
gedaan, maar gelukkig kan erom wor-
den gelachen en gaan de spelers met-
een weer door met hun spel. 

In het stuk spelen ook veel kinderen. 
“Dat was een uitdaging”, vertelt regis-
seur en schrijver Alexander Gielen. 
Met zeven kinderen kan het moeilijk 
zijn om de concentratie erbij te hou-
den. Het toneelstuk is een productie 
waar meer dan 20 mensen aan hebben 
gewerkt. Iedere scéne heeft een eigen 
decor en ook aan de muziek is ge-
dacht. Het is een grotere productie 
dan men zou denken dat alleen tot 
stand is gekomen door vrijwilligers. 

Aan het einde van de repetitie is ieder-
een tevreden. “Ze zijn er klaar voor!”, 
vertelt Alexander blij. Echter is er nog 
een kritisch punt. “Jullie zeiden wel, wij 

Citaat van de Week

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

‘Als wij geen enkele waarde willen onderschrijven, 
is alles mogelijk en niets van belang.’

Albert Camus – schrijver, 
filosoof (1913-1960) 

Rotzooi

Bijgaand een foto van rotzooi die, op 
27 maart,  door een aso  is neergegooid 
op de Zonnedauwhof tussen de panden 
Vallestap 44 en 46.

Inzender F. de Munnik, Vallestap 46, 
Nuenen.

De repetitie van het paastoneelstuk Eeneind: Het lijkt de kinderen niet helemaal 
goed af te gaan. 

gaan niet met de kinderen spelen als ze 
het niet kennen, maar wij gaan ook niet 
met jullie spelen als de volwassenen het 
niet kennen hoor!”, vertelt een van de 
kinderen aan de regisseur. 
Hoe koud het was op de repetitie, zo 
lekker schijnt de zon op tweede Paas-
dag. Voor het podium staat wel een 
tent met verwarmpalen, maar in de 
zon is het net zo lekker. Tijdens de uit-
voering komt alles samen. De kos-
tuums, de verteller en alle scénes wor-
den goed gespeeld, zonder fout. Bijna 

dan. De opa in het stuk, die op een 
stoel de krant leest, weet zijn tekst niet 
meer. Gelukkig heeft hij een krant in 
zijn handen waar zijn tekst in staat. 
Zijn tegenspeler pakt hierna de krant 
uit zijn handen. Het publiek kan hier 
hard om lachen en beide spelers la-
chen terwijl het gordijn weer sluit.

Tijdens de voorstelling hoor je meer-
dere keren het publiek in de lach 
schieten. De tent zit helemaal vol en 
iedereen lijkt zich goed te vermaken. 
De hele middag zijn er leuke activitei-
ten te doen. Het toneelstuk is goed ge-
gaan alhoewel de regisseur, die zelf 
ook meespeelde, hier nog geen ant-
woord op kan geven. “Ik heb echt geen 
idee, dat weet ik pas als we de video 
terugkijken”, is zijn reactie. Alle spe-
lers zijn erg opgewonden na de voor-
stelling. Tweede Paasdag is voor Een-
eind een geslaagde middag geworden 
die, net als de zon, gestraald heeft. 

Lezing op 12 april door Martine Paulusse

“Social media is niet alleen 
voor jonge mensen”
Op 12 april organiseert de seniorenvereniging PVGE een lezing door Mar-
tine Paulusse. Social media zoals facebook, twitter, hyves, en linked-in zijn 
niet meer weg te denken uit de maatschappij. Er gaat geen week voorbij of 
er wordt aandacht aan dit fenomeen besteed. Vaak in relatie tot jeugd en 
niet altijd even positief. Iedereen herinnert zich wel de berichtgeving over 
het zogenaamde facebook feest in Haaren, of de berichten over die onbe-
grijpelijke “facebook moord”. Maar is dat nu echt het hele verhaal?

Wat zijn eigenlijk de positieve mogelijk-
heden van de sociale media? En dan niet 
alleen voor jonge mensen, maar ook 
voor de senioren onder ons. De ‘jeugd 
van nu’ is al behoorlijk vaardig in de so-
cial media. Nog op de basisschool stellen 
kinderen vragen als: “oma, heb je ook een 
Hyves?” of “opa, kan ik jou ook What’s 
appen?” Hoewel het antwoord op deze 
vragen steeds vaker “Ja!” zal zijn, blijft 
het voor veel senioren een lastig onder-
werp.
Dat is best jammer. Het gebruik van soci-
ale media heeft ons heel wat te bieden. 
Door zogenaamde ‘netwerksites’ als 
Facebook, Hyves en Twitter is in contact 
blijven gemakkelijker dan ooit. Foto’s 
van kleinkinderen staan vaak eerder op 
Facebook dan in een fotoboek. Oude 
vrienden worden teruggevonden via de-
ze netwerken en hobby’s en interesses 
worden met ‘nieuwe vrienden’ gedeeld 
en besproken. Doordat iedereen gelijk is 
op internet, is het leggen van contacten 
via social media eenvoudig en snel; u 
kunt mensen gemakkelijk benaderen en 
zij kunnen reageren wanneer het hen 
uitkomt. Ook mensen die niet zomaar in 
het telefoonboek staan, zoals de minis-
ter-president van Nederland, of zelfs 
Amerika. En ook de (nieuwe) Paus is op 
Twitter te vinden.
Maar het zijn niet alleen maar netwerk-
sites. Social media is ook een grote bron 
van informatie. Op zoek naar een restau-
rant, benieuwd welk apparaat het best bij 
u past? Via een vergelijkingssite vindt u 
informatie van bezoekers en gebruikers. 
Doordat deze sites door veel mensen 
worden bezocht, krijgt u eerlijke infor-
matie die helpt om voor- en nadelen ge-
makkelijk op een rijtje te zetten. En wist 
u dat Wikipedia (dé online encyclopedie) 

en Youtube – waar filmpjes staan – ook 
vormen zijn van social media?

Bent u nieuwsgierig of social media mis-
schien ook iets voor u kan zijn? En wilt u 
nu eindelijk wel eens weten hoe het écht 
zit met de voor- en nadelen van deze 
nieuwe media? De PVGE organiseert op 
12 april een lezing waarin Martine Pau-
lusse ingaat op deze vragen. Hopelijk zal 
zij ons vooral duidelijk maken wat de 
meerwaarde is voor ons!Martine Paulus-
se heeft 12 jaar lesgegeven op het VM-
BO. Vijf jaar geleden is ze een eigen be-
drijf gestart. Zij ontwikkelt en verzorgt 
bedrijfsopleidingen en geeft cursussen 
computergebruik en social media.

De bijeenkomst vindt plaats in de Scara-
bee en begint om 14.00 uur. De zaal is 
open om 13.45 uur. Toegang voor PV-
GE-leden is gratis. Voor niet-leden is de 
toegangsprijs € 2,=. De lift in de Honger-
man is beschikbaar. Aanmelden kan tot 
10 april via de website www.pvge-nue-
nen.nl of telefonisch bij Els Stultiëns 
(2833502 na 11.00 uur).

Brabant !n Dialoog
Woensdag 27 maart vond de aftrap plaats van Brabant !n Dialoog bij Café 
Ons Dorp. Om 19.30 uur kwamen de eerste deelnemers binnen en zij werden 
ontvangen met een kopje koffie en lekkernij aangeboden door Ons Dorp. 
Het eerste half uur was er gelegenheid kort met elkaar kennis te maken.

Initiatiefnemer en Nuenense onder-
nemer Marc Sol opende de avond met 
een korte uitleg over zijn werkzaam-
heden en dit nieuwe initiatief.
Brabant !n Dialoog zal maandelijks 
plaatsvinden; een netwerkavond waar-
bij geïnteresseerden, geen leden dus, 
vooraf een onderwerp kunnen aandra-
gen. Ditmaal werd er gesproken over 
het beschermen van je BV in geval van 
een mogelijk faillissement. Velen den-
ken dat de bedrijfsvorm B.V. betekent 
dat je bij een faillissement privé niet 
geraakt kunt worden. De vele voor-
beelden die door ervaringsdeskundige 
Jeroen Schellekens werden aangedra-
gen, lieten een heel ander beeld zien 
en dit zorgde toch voor veel verraste 
gezichten bij de aanwezige onderne-
mers. Gelukkig werd de lezing afge-
sloten met een aantal voorbeelden dat 
het ook anders kan. Een faillissement 
kan ons allen overkomen. Bescher-
men daartegen is iets wat we niet altijd 
(tijdig) doen.

Om 21.30 uur was het tijd voor Bra-
bantse gezelligheid en een goed ge-
sprek met collega ondernemers uit én 
buiten Nuenen. Onder het genot van 
een drankje en een lekkere borrelhap 
kwam de avond om 22.30 uur officieel 
ten einde. De organisatie nodigt geïn-
teresseerden uit mee te denken over 
onderwerpen voor een volgende bij-
eenkomst, die aandacht verdienen. 
Onder het motto: `met elkaar wordt 
het beter’ willen we hiermee een grote 
doelgroep bereiken. De volgende bij-
eenkomst vindt plaats op 9 april bij 

Dinercafé Zinn. Deze bijeenkomst 
staat in het teken van ̀ hulp aan een fa-
miliebedrijf ’. Een reallife case waarbij 
ondernemers word gevraagd hun ken-
nis en expertise te delen. Aanmelden 
kan via info@brabantin.nl 

Inloopbijeenkomst

Aanpak gebied rond Kleine Dommel     
tussen Eindhoven en Nuenen

The Best Real Soul 
Disco Party 
Alle ingrediënten voor een ouderwets 
gezellig avondje uit. Het zaterdag-
avondgevoel van toen; daar draait het 
allemaal om. Lekker swingen op Soul 
en Disco muziek. Zaterdag 20 april 
wordt Het Klooster omgetoverd naar 
een Disco van toen. Heerlijk dansen en 
swingen op deze meer dan fantastische 
muziek uit de jaren 70!

De bekende VJ Hilko Slik verzorgt deze 
avond de Disco en Soul muziek en na-
tuurlijk de diverse videoclips van vroeger. 
De muziek uit de zeventiger en tachtiger 
jaren blijken ook in 2012 nog helemaal in. 
De muziek waarbij je je weer net zo jong 
voelt als toen!
The Best Real Soul Disco Party in Het 
klooster in Nuenen is een lekker avondje 
swingen of gewoon genieten van de mu-
ziek en een praatje met vrienden in de ge-
zellige ouderwetse sfeer. 

De toegangskaarten kosten in de voorver-
koop € 10,- en aan de deur € 15,-. De zaal 
gaat om 21.00 uur open en het feest zal tot 
02.00 uur duren. Meer informatie en 
kaartjes op www.hetklooster.org. 

Staatsbosbeheer, de gemeenten Eindhoven en Nuenen en Waterschap De Dom-
mel hebben samen een plan voorbereid om het beekdal van de Kleine Dommel 
aan te pakken. Gepland is eind 2013 te starten met de benodigde maatregelen. 
Op donderdag 4 april organiseert het waterschap een inloopbijeenkomst voor 
iedereen die belangstelling heeft voor het projectplan  ‘Beekdal Kleine Dommel 
tussen Eindhoven en Nuenen’. Ook is er informatie over de aanpassing van het 
peil bij de Opwettense watermolen. Beide plannen liggen momenteel ter inzage. 
Locatie: APS Facilities, Berg 45, Nuenen Tijdstip: 17.00 – 19.00 uur.

Collse watermolen, Nuenen
Betere (grond)waterstand voor Urkho-
vense Zeggen. De natuur in het dal van 
de Kleine Dommel is de afgelopen de-
cennia verdroogd. Vooral in Natte na-
tuurparel de Urkhovense Zeggen moet 
de waterhuishouding verbeterd worden. 
Een deel van het jaar is er niet genoeg 
grondwater aanwezig voor de natuur die 
daarvan afhankelijk is. De Urkhovense 
Zeggen wordt gezien als een waardevol 
natuurgebied en maakt deel uit van de 
Ecologische Hoofdstructuur. 
Om (grond)water in het gebied vast te 
houden zijn verschillende maatregelen 
gepland, alle op gronden van Staatsbos-
beheer en de gemeente Eindhoven. En-
kele slootjes en greppels dempen, min-
der diep maken of een drempel 
aanbrengen. Hierdoor wordt water min-
der snel afgevoerd. Drie nieuwe stuwen 
plaatsen in de Kleine Beekloop, Eeneind 
en bij de caravanstalling aan Wolvendijk 
en Europalaan.

Kleine Dommel gaat sneller stromen
Niet de hele beek gaat op de schop: op 
enkele locaties wordt het profiel en de 
loop van de beek aangepast. Zo worden 
in de Kleine Dommel drie meanders 
(kronkels) toegevoegd, waarna op die 
plek de bestaande loop wordt gedempt. 
Verder wordt op één locatie de beek 
minder breed gemaakt, zodat het water 
sneller gaat stromen. Bij een te lage 
stroomsnelheid groeit een beek te snel 
dicht. Dit heeft gevolgen voor de na-
tuur, maar ook voor het waterpeil en 
daarmee voor het draaien van de water-
molens. Onder de spoorbrug wordt een 

grindlaag aangebracht, zodat de beek-
prik hier kan paaien. Tot slot wordt ook 
het maaibeheer op dit gedeelte aange-
past. Met al deze maatregelen zal de 
Kleine Dommel beter functioneren.

Opwettense watermolen
De stuw bij de Opwettense watermolen 
wordt nu nog niet vispasseerbaar ge-
maakt. Wel wordt in een zogeheten 
Molenpeilbesluit een ander zomer- en 
winterpeil vastgesteld voor deze water-
molen. Ook dit zorgt voor een betere 
stroomsnelheid in de Kleine Dommel.

Collse watermolen 
Veel vissen zwemmen tegen de stroom 
in, op weg naar hun paaigebied. Een 
stuw is daarbij een niet te nemen hin-
dernis. Naast de stuw bij de molen 
wordt daarom een zogenaamde vis-
trap aangelegd, met kleine hoogtever-
schillen die vissen wél kunnen over-
bruggen. Zo wordt het leefgebied van 
vissen vergroot. De bestaande stuw 
wordt vervangen door een automati-
sche stuw, zodat het waterpeil van de 
Kleine Dommel beter beheerd wordt.
Op het terrein van Staatsbosbeheer 
worden twee poelen gegraven. En ach-
ter de Collse watermolen wordt een 
oude vijver in ere hersteld.

Bijeenkomst en planning
Tijdens de inloopbijeenkomst van 4 
april  zijn medewerkers van het water-
schap, gemeenten en Staatsbosbeheer  
aanwezig om vragen te beantwoorden 
en de plannen toe te lichten. Na de bij-
eenkomst worden vragen en opmerkin-
gen waar nodig in het definitieve plan 
verwerkt. Het ontwerp projectplan en 
het molenpeilbesluit liggen van 11 maart 
tot en met 22 april 2013 ter inzage voor 
iedereen. Deze officiële bekendmakin-
gen zijn digitaal te vinden op www.dom-
mel.nl, voorzien van alle bijlagen. De 
documenten zijn ook te bekijken in de 
bibliotheek van het Waterschapshuis in 
Boxtel. Het komende halfjaar worden de 
benodigde vergunningen aangevraagd 
en de uitvoering van het werk voorbe-
reid. Het is de bedoeling eind 2013 te 
starten met de werkzaamheden.

Het gebied
De plannen zijn gericht op het groene 
gebied tussen Eindhoven en Nuenen, 
aan de oevers van de Kleine Dommel. 
Dit gevarieerde gebied van ongeveer 
350 ha groot trekt wandelaars en fiet-
sers uit de directe omgeving. Het 
vormt een belangrijke groene schakel 
in het Rijk van Dommel en Aa.
De Kleine Dommel is hier ca. zeven ki-
lometer lang en loopt voor het grootste 
deel slingerend door het landschap. 
Ter hoogte van de Sterrenlaan mondt 
de Kleine Dommel uit in de Dommel. 
De Dommel werd in 2012 al aangepakt: 
vervuild slib is verwijderd en diverse 
meanders werden gegraven.
Het Eindhovensch Kanaal vormt de 
zuidelijke projectgrens en Landgoed 
Soeterbeek is de noordelijke grens. De 
Opwettense watermolen en de Collse 
watermolen liggen in het gebied, waar 
natuur en landbouwgronden elkaar af-
wisselen. Bosrijk zijn het Eckart park 
en Landgoed Soeterbeek en in het zui-
den Natte Natuurparel de Urkhovense 
Zeggen.

Collse watermolen.



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

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Vakantiebezorgers
voor Rond de Linde

voor de maanden april, mei, juli en augustus
Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 06 - 48 69 89 19.

Leuke BijVeRDienste

www.ven-hollanders.nl

Maak nu gebruik van 
het verlaagde b.t.w. 
tarief van 6% en geniet 
dit voorjaar al van uw 
nieuwe badkamer.

Badkamer renoveren
of vernieuwen?

Kapelstraat 19 
Beek en Donk  
Tel. 0492 - 46 43 43

Lid van:

Bezoekonzevernieuwdeshowroom

Een groot Alaaf vur 
de ijspret di joar...

A. Jansen bv, Aarts Toiletcabineverhuur, Bakkerij Jan Kuijpers, BanBouw, 
Boomrooibedrijf G. Kuijpers, C 1000 Ton Grimberg, Clemenskerk, 

Company of Gifts, De Verhuurspecialist, Egdom Security, EHBO, Esro Vlees BV, ETB 
Van Keulen, Fokkema Notariskantoor, Fons Linders Tuinmeesters, Freyja Eventhings, 
Gas Las Centrum, Gebr. Van den Berk, Gemeentewerken, Harrie Huijbers, Innovative 
Sign Group, John Geven Studio’s, Kerkhoff’s Autoservice Nuenen BV, Multo, Onsnet, 

Peer Bastiaans, RBA Verhuur, Rini Geven, Schellens Schildersbedrijf, Seerden 
Houtgroep BV, Studimo, Stichting Ezeltjesdag, Van Grinsven BV, 

Wanrooij Slopers Houthandelbedrijf

Foto: Ben Wilde

Ontwerp: De Heeren van Vonder

Wij bedanken graag als ‘Oud Prinsen’ al deze bedrijven en medewerkers die zich bijzonder hebben ingezet 
om deze schaatsbaan mogelijk te maken. Graag willen we u laten weten dat de opbrengst van de koek  

en zopie wordt gedoneerd aan lokale goede doelen.

Dierenspeciaalzaak

Weverstraat 19 • NueNeN • tel. 040 - 283 83 33

www.dedierenvriendnuenen.com

Kijk ook eens op: 
www.dedierenvriendnuenen.com en/of like onze facebook pagina!!!

Tot ziens! Ewald en Daniëlle

1988

25 JAAR
2013

Tot en met 29 april de volgende aanbieding:

20% KORTING
OP ALLE VLOOIEN- EN TEKENPRODUKTEN o.a.

Caravan Centrum
Coppelmans

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

www.caravancompleet.nl

• Onderhoud & Reparatie

• Haal- en Brengservice

• Schadeherstel

• Occasions

• Stalling

Erkend leverancier

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Pasen op basisschool 
De Wentelwiek
Ook dit jaar was het Paasfeest op basisschool De Wentelwiek weer een succes. 
De afgelopen weken is er aandacht besteed aan palmzondag en de goede week. 
Op witte donderdag hebben alle groepen naar het paasverhaal geluisterd. Ze 
hebben samen brood gedeeld en wijn (ranja) gedronken.

‘s Middags was er een leuke paasactiviteit voor elke groep, zoals: paaseieren zoe-
ken met een echte paashaas, naar de kinderboerderij, paaseieren zoeken in de 
volkstuin, speurtochten door de wijk en om de school en een knutselmiddag 
voor de hoogste groepen. Deze gezellige middag werd voor alle kinderen afgeslo-
ten met een chocolade paashaas voor thuis.

 

Door Nannie van den Eijnden

Ze heeft overal gewoond en streek neer in Nederwetten in 2002. “Heerlijk, 
lekker dicht bij de stad! Ik ga er naar de tennisvereniging, al kan ik er geen 
bal van. Ik geniet van de natuur”. Lenny heeft sinds haar 17e een rijke car-
rière achter de rug, waarvoor ze is beloond met talloze prijzen. Ze wil het er 
niet eens over hebben. Het léven, daarover wél. 

Nuenenaren nader 
belicht...

 Lenny Kuhr, 
liedjesschrijfster & 
zangeres

Creëren is nummer 1 bij haar. Ze ziet 
zichzelf als iemand die dingen achter 
zich laat en zich vernieuwt. Lang-
zaam. Zo verandert ze en wordt ze 
steeds meer zichzelf. “Een verlies 
brengt je bij pijn en alleen door daar 
doorheen te gaan, kom je bij jezelf, bij 
je creativiteit. Dat geeft me het gevoel 
dat ik leef”. 

Zingen zonder creëren is geen gezon-
de zaak voor Lenny. “Als ik voel dat 
mijn liedjes af zijn, zou ik niet meer 
willen zingen. Een lied is zich nog 
steeds aan het vervolmaken in mij. 
Het wordt rijker, mooier. In het ouder 
worden vind ik steeds meer mijn eigen 
waarheid, mijn eigen essentie. Ik heb 
steeds meer lak aan dingen”. 

Je moet gefocust zijn op wat je doet, 
vindt ze. Dat wat je doet, raakt jezelf 
en de ander. Dat voel je. Zoals het ul-
tieme moment in een liedje. “Muziek 
is een vorm om dichter bij het hart te 
komen. Met een lied kun je de juiste 
snaar raken. Mijn wens is om steeds 
de juiste snaren te raken”. 

Wat ze ook nog wenst, is nog dichter 
bij de essentie komen. Die essentie is 
abstract. “Je kunt het vergelijken met 
poëzie”, legt ze uit. “Hoe abstracter, 
hoe moeilijker het wordt om te begrij-
pen voor mensen. Hoe kunstzinniger 
het wordt, hoe poëtischer het wordt. 
Hoe dichter je bij jezelf komt, hoe 

dichter je bij je eigen hart uitkomt. Dat 
is jouw eigen plek; daar kan eigenlijk 
niemand bij komen. Het is de diepste 
plek, waar eigenlijk ook geen woorden 
zijn. Alleen pure liefde kan daar aan-
komen, die uit ogen straalt”.
Het verschil licht ze toe aan de hand 
van twee liedjes. Het liedje ‘Altijd 
Heimwee’ gaat over de heimwee die ze 
had als kind; ze wist alleen niet waar-
naar. Dit is abstract en gaat over iets 
diep in haarzelf. Voor haar ouders 
heeft ze een lied geschreven toen zij 
65 jaar getrouwd waren, met de tekst: 
“Zo eenvoudig om van jou te houden. 
Zo eenvoudig kan de liefde zijn”. Dat is 
een ander sentiment dan het liedje ‘Al-
tijd Heimwee’, en is voor de luisteraars 
makkelijker te begrijpen. 

Harmonie
Ze bezingt gevoelens. “Alles is zo 
breekbaar. In een mum van tijd kan 
een situatie veranderen. Je plannen 
vallen in duigen. Dan moet je de har-
monie in je leven hervinden. Dat is 
ook zo met muziek. Je herschept har-
monie met muziek. Alles telt: de loca-
tie, de ruimte, de mensen, de energie. 
We streven er altijd naar dat het opti-
maal wordt. We maken muziek met 
liefde. Dat voelen mensen. Dan hoeft 
het niet zo perfect te zijn als op een cd. 
Voor mij ontstaat alles uit een samen-
persing van energieën”. 

“Hoe dichter je bij je jezelf komt, hoe 

meer je ziet hoe kwetsbaar je bent”, 
gaat ze verder. “Ik ben een doorsnee 
persoon met essentiële gevoelens. Te-
gelijk ook heel uniek, zoals wij alle-
maal. En een mens met gebreken. Ik 
kan diepere gevoelens hebben, waar ik 
heel gelukkig van word. Dat wat mij 
troost, is voelen dat ik een stromend 
mens ben. Het leven is iets wat 
stroomt. Alles stroomt. Niets staat 
stil”.
Het gaat om wat je doet, vindt ze. Re-
sultaten worden steeds minder be-
langrijk. “Dat is het leuke van het ou-
der worden, dat ik steeds dichter bij 
mezelf blijf. Verandering is een feit. Je 
ervoor openstellen en pijn niet uit de 
weg gaan, is waar het om gaat”.

Overgang naar het jodendom
Het jodendom brengt haar ook har-
monie. “Ik kom uit een atheïstisch ge-
zin en voelde spirituele armoede. Het 
was de afwezigheid van iets waar ik 
heimwee naar had. Ik heb ernaar ge-
zocht en vond het niet in het christen-
dom. Ik had veel affectie met het jo-
dendom; ik werd heel warm als ik in 
joods gezelschap vertoefde en had af-
finiteit met de letters. Ik beweeg me in 
het jodendom op mijn eigen manier. 
Er zijn bepaalde rituelen, waarvan ik 
me afvraag wat het nut ervan is. Maar 
als je ze samen doet, ontstaat er ver-
binding met elkaar. Als mensen samen 
verlangens hebben, dan gebeurt er 
veel meer. Dat is ook wat er gebeurt in 
een concert. Als mensen intens luiste-
ren, voelen ze zich verbonden. Het 
raakt iets en maakt vrolijk”.  

Lenny voelt zich verbonden met Ne-
derwetten. Ze heeft er een liedje over 
geschreven, over de Soeterbeekseweg. 
Iedereen in het dorp gaat heel gewoon 
met haar om. “De kinderen ontdekten 
me pas na de samenwerking met Ali B. 
Toen stonden ze allemaal voor de deur”.

Groep 2 mocht samen met de Paashaas op de foto.

Lenny Kuhr.                  foto: Govert de Roos

Uit d’n hoek…
Gewoonte

Pasen anno 2013: The Passion als vermaak, de lijdensweg van Christus als enter-
tainment. Vorige week op tv keken 2,3 miljoen mensen. Een nieuw Paasritueel: sa-
men de Passion kijken. Al blijft het natuurlijk een prachtig verhaal. Zelf heb ik met 
Pasen Skyfall nog gezien, de laatste James Bondfilm. James Bond als een soort Je-
zus. En Tweede Paasdag kan iedereen gezellig naar Goossens, Intratuin of een au-
tozaak. Dan Duitsland: daar mag op Goede Vrijdag, de dag dat Jezus stierf aan het 
kruis, niet eens worden gedanst.

Pasen heeft al lang niet meer de (religieuze) betekenis die het ooit had. Nu is het 
vooral samenzijn met de familie, eten en drinken. Eieren zoeken met de kinderen 
blijft mooi. Al zou je dat ieder weekend kunnen doen. Net als samen met de hele 
familie ontbijten. Toch is dat anders. Dat is de kracht van het ritueel. En het gevaar 
van gewenning.

Edwin Coolen

Huiseigenaren opgelet. 
OZB bezwaar maken loont!
Tot 12 april aanstaande kunt u nog bezwaar maken tegen de ozb aan-
slag 2013.
Uit cijfers van de Waarderingskamer, toezichthouder op de uitvoe-
ring van de Wet waardering onroerende zaken blijkt dat ongeveer de helft van de 
bezwaren tot resultaat leidt. Dat zegt ook de Nationale ombudsman Alex Brennink-
meijer. In de meeste gevallen is hoofdoorzaak scheve en kromme woz waardebepa-
lingen van gemeenten.
In Nuenen vergelijken ze uw huis in het ene jaar met 2 of 3 andere panden en het jaar 
daarop weer met 2 of 3 andere panden. En als u in beroep gaat weer met 2 of 3 andere 
huizen. Opzet? Ik zou zeggen als ze hun huiswerk goed doen, doe het dan in één keer 
goed. We krijgen ook gevallen waaruit blijkt dat als mensen bellen om een taxatiever-
slag, te horen krijgen dat het nog gemaakt moet worden. Hebben ze in die gevallen 
dan de woz-waarde vastgesteld zonder vergelijking met andere huizen?
Bezwaar maken loont omdat een lagere woz waarde van invloed is op de ozb be-
lasting, het eigen woningforfait in de inkomstenbelasting en waterschapsheffi ng. 
Bij een huis van ca 400.000 euro ontstaan 
nog lagere woonlasten afhankelijk van de 
schaal in de inkomstenbelasting waarin de 
huiseigenaar zit. Mag een gemeente burgers 
ontmoedigen bezwaar te maken? Antwoord: 
neen, elke burger heeft het in de wet vast-
gelegd recht om bezwaar te maken of dat 
nou tegen een vergunning of een belasting-
aanslag is. Dat recht kan niemand ontnomen 
of ontzegd worden. Een voorbeeld van een 
kant en klaar uitgewerkt bezwaarschrift en 
meer kunt u vinden op onze geheel bijge-
werkte website: www.nuenensbelang.nl on-
der de rubriek actueel.

Voor meer informatie kunt u mailen naar 
nuenensbelang@upcmail.nl 
of bellen naar 

mr. Jacques Leemans 
voorzitter Nuenens Belang 
tel. 283 58 91. mr. Jacques Leemans

Advertentie

Musical groep Kapsones presenteert

Monstertaart
Musical groep Kapsones bestaat dit jaar 35 jaar en zoals elk jaar presenteert 
de groep weer een zelf geschreven musical. De vermakelijke familievoor-
stelling gaat deze keer over de perikelen in koksschool: DE VROLIJKE 
VORK. Daar wordt door de koksmaatjes hard gewerkt aan een bijzondere 
opdracht. De school is uitverkoren  mee te doen aan een landelijke taarten 
bakwedstrijd en de chef-kok is er op gebrand dat de school de hoofdprijs in 
de wacht zal gaan slepen.
Onder leiding van de souschef doen 
de koksmaatjes hun uiterste best om 
er iets van te maken. Maar dan gebeu-
ren er in de koksschool vreemde, enge 
dingen. Vooral ‘s nachts! Wat moeten 
ze doen? Wie kan hen helpen? Wie 
weet raad? Wie durft het gevaar aan te 
gaan? Tot overmaat van ramp komt er 
ook nog een lastige controleur van de 
HACCP, de hygiënedienst, binnen val-
len. Zal die ook nog roet in het eten 
komen gooien, of zal het met de hulp 
van Mevrouw Klus en Mevrouw 
Zeem, de koksmaatjes toch nog luk-
ken om binnen de tijd alles klaar te 
maken? 
Waarom heet het toch monstertaart? 
Kom daarom op 12 april (19.00 uur), 
13 april (14.30 en 19.00 uur), 15 april 
(14.30 uur) in Het Klooster kijken naar 
het antwoord op al deze vragen. Want 

Wandelen in het 
Nuenens Broek
IVN-gidsen uit Nuenen nodigen u 
uit om op de maandagavonden in de 
maanden april, mei en juni mee te 
gaan wandelen in de natuurgebie-
den in en rondom Nuenen. 

Op maandag 8 april staat een vogel-
wandeling in het Nuenens Broek op de 
agenda.  De eerste zomergasten zijn al 
weer gesignaleerd en nu de bladeren 
nog niet aan de bomen zitten hopen 
we zo ook in de kijker te krijgen. 
Vertrek per fiets vanaf Het Klooster, 
Park 1, Nuenen om 19.00 uur. De wan-
deling start enige tijd later vanaf hoek 
Lissevoort-Eikenlaan . Goed water-
dicht schoeisel is sterk aan te bevelen. 
Info: 040-2421423.IVN- Nuenen be-
schikt over een eigen ruimte in het 
Klooster, Park 1.De INFO met daarin 
informatie over natuurgerelateerde 
onderwerpen, een bibliotheek en een 
bescheiden winkeltje is open op de 
eerste donderdag van de maand vanaf 
15.00 uur tot 16.00 uur.  

Hartstichting zoekt 
collectanten
Van 14 t/m 20 april 2013 is de collecte-
week van de Hartstichting. Tijdens de-
ze week vraagt de Hartstichting finan-
ciële 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. U kunt zich 
aanmelden via www.hartstichting.nl/
collectant of bel met 070 - 315 56 83.

dan speelt musicalgroep KAPSONES 
deze spetterende voorstelling. Kaart-
verkoop:  Boekhandel van de Moos-
dijk, Parkhof te Nuenen of indien nog 
voorradig aan de zaal à € 4,00.

Open Huizen Dag 
Park Luistruik
Tijdens de Open Huizen Dag van za-
terdag 6 april zijn de deuren van de 
nieuwbouwwoningen Park Luistruik 
in Nuenen geopend. Geïnteresseer-
den kunnen die dag vrijblijvend en 
zonder afspraak een kijkje nemen tus-
sen 11.00 tot 15.00 uur. Op locatie zijn 
specialisten aanwezig die rondleidin-
gen geven en vragen beantwoorden.

ELKE ZONDAG OPEN
van 13.00 tot 19.00 uur



Rond de Linde op internet: www.ronddelinde.nl

LINDEBLAADJES

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

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

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

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.

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

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 

Uw hond toe aan een 
trimbeurt? tRIMSALoN 
ALA pLuto. Hooidonk 7. 
Afspraak: 06 - 53 30 78 30. 
WWW.ALApLuto.NL

vIto Compleet verbouwen 
van badkamers en toiletten, 
tegels en natuursteenvloe-
ren. Tel: 06 - 16 42 77 85 
/ 040 - 257 44 82. www.
tegelwerk-eindhoven.nl

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

Wij halen bij u thuis op 
alle bruikbare spullen,  elek-
trische apparatuur,  fietsen 
en bromfietsen, tevens alle 
bruikbare spullen. Tel. 040-
2856809.

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

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

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

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

ICT-er met de VUT heeft 
tijd over voor al uw com-
puter- netwerk- TV- en au-
dio installaties en/of instel-
lingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

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

oERLEMANS kEukENS
MET DE VISUELE SHOWROOM

Keuze uit 1001 mogelijkheden 
Snel en vakkundig geleverd

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

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

OOK VOOR RENOVATIE, AppARATUUR EN dE MONTAGE VAN UW KEUKEN.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg
Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

De vrijwilligers bieden praktische hulp en ondersteuning aan 
de zieke en de naastbetrokkene(n).

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is 
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 12 45 89 61.

Aanvraag voor zorg aan mensen met dementie 
en/of een lichamelijke beperking: 

Geldrop/Mierlo: Loket Zorg, tel. 14040.
Nuenen: Servicepunt welzijn, wonen en zorg, 040-2831675

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij ons te komen werken
neem dan contact op met een van onze coördinatoren.

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

7 ApRIL vLooIEN-
MARkt Sporthal de Tem-
pel, Henegouwenlaan 2, 
Eindhoven. 9-16 uur. 80 kra-
men bomvol. € 2 p.p. 06 - 20 
29 98 24.

21 april  LENtEDAG 
in de Walburgtuinen; 
(must-have!) planten, goed 
advies en (plant)aardige 
verhalen. Een traktatie voor 
wie de winter zat is! www.
dewalburg.nl

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur

en. 13.00-17.00 uur

  Berg 28
  5671 CC Nuenen
  www.PAULVANDERVELDEN.NL   Tel. (040) 283 5252

RUIM
30 JAAR
ERVARING

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

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.”

Mindfulness training in Nuenen 
Op woensdag 10 april om 19.30 uur start Annemarie Vaarkamp opnieuw 
met een groepstraining mindfulness in Nuenen. Annemarie Vaarkamp is 
gecertificeerd mindfulness trainer en tevens psycholoog en heeft zeer rui-
me ervaring. Zij begeleidt - op een prettige locatie - gedurende acht avon-
den deze cursus. U kunt zich nog aanmelden!

Steeds meer mensen besluiten om 
een training te volgen. Mindfulness 
is een levenshouding waarbij je ope-
ner en bewuster bent. Je kunt je 
daardoor bijvoorbeeld gemakkelij-
ker ontspannen, je leert je beter 
concentreren en je neemt meer af-
stand van je hersenspinsels. Je hoeft 
geen serieuze klachten te ervaren 
om baat te hebben bij een ‘meer 
mindful’  leven. Daarnaast is het we-
tenschappelijk bewezen dat mind-
fulness o.a. helpt tegen stress, pieke-
ren, angsten en depressies. 

Wil je je opgeven of wil je meer infor-
matie, kijk dan op de website 
www.MeerMindful.nl, 
of bel: 06-82000876.

Lente op Lobroec
Ondanks de nog steeds voortdurende kou, zijn afgelopen week de 
eerste lammetjes gezien langs de beek op Lobroec .Stiekem wordt 
het toch een beetje Lente.

Foto’s Hans Swinkels
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Nieuw woonhuis 
voor kinderen met een 
beperking in Ghana geopend
De vlaggen van Ghana en Nederland wapperen in een warm windje. Dat 
betekent dat er iets te vieren valt: de opening van het nieuwe woonhuis op 
de locatie Zorgboerderij Kings and Queens in Offi  nso-Asuakoo.

Op zondag 24 februari waren zo’n 50 
mensen aanwezig bij het gezamenlijke 
openingsfeestje. Verschillende ouders 
en familieleden van de 10 kinderen 
waren hierbij aanwezig. Voor Jaap en 
Henny Matser uit Nuenen was deze 
opening het hoogtepunt van hun 8e 
werkbezoek aan Ghana sinds 2005. 
’Mede dankzij alle hulp uit Nuenen en 
de regio konden we dit prachtige huis 
realiseren. Het huis heeft nu voorzie-
ningen als toiletten, douches en een 
keuken. De kinderen moeten hier nog 
wel aan wennen’.

Steeds meer bezoekers en vrijwilligers 
uit Nederland en andere landen in Eu-
ropa weten de weg naar deze bijzon-
dere zorgboerderij voor kinderen met 
een verstandelijke of meervoudige be-
perking te vinden. Tijdens het verblijf 
van Jaap en Hennie Matser bereikte 
hun het bericht dat Wilde Ganzen, 
een organisatie voor ontwikkelingssa-
menwerking,  besloten heeft in 2013-
2014 mee te werken aan de ontwikke-
ling van dit project. Jaap Matser: ‘Dit 
houdt concreet in dat Wilde Ganzen 
gaat mee financieren aan het nieuwe 
project: de bouw en inrichting van een 
inkomen verwervende boerderij. In de 
boerderij zullen varkens en geiten ge-
fokt en gemest worden. Ook zullen er 
minstens 500 kippen komen. Het door 
Rising Stars verworven geld zal door 
Wilde Ganzen vermeerderd worden 

met 55% tot € 20.000,-. De Ghanese 
partner stichting Kings and Queens 
zal de bouw en beheer van de boerde-
rij op zich nemen. Bij een succesvolle 
uitvoering van dit eerste boerderijpro-
ject zal Wilde Ganzen uitgenodigd 
worden om een tweede investering 
mogelijk te maken’.

Op dit moment wonen er 10 kinderen 
in het nieuwe woonhuis. Zij worden 
door 3 Ghanese begeleiders onder-
steund. Henny Matser: ‘Deze kinderen 
hebben veel ondersteuning en zorg 
nodig. daarom proberen we het team 
nu uit te breiden naar 5 vaste mede-
werkers’. 
Rising Stars heeft tijdens dit werkbe-
zoek besloten om per direct twee jon-
gens met een ernstige, meervoudig 

Connected to Namibia

Filmavonden in de MFA
Na het vertonen van de 3 fi lms in de Multi Functionele Accommodatie in 
Nederwetten is het goed om even terug te blikken.

De eerste film: Intouchable werd bezocht door 45 betalende personen. Deze film 
kwam de laatste tijd zeer positief in het nieuws zowel in de krant als op tv. Intro-
ductie was eigenlijk niet nodig. Dit gold ook voor de volgende film: Amour. Met 
83 filmbezoekers was het een volle bak in de MFA. De laatste film: The first Gra-
der, een werkelijk prachtige, spannende en tevens ontroerende film was met he-
laas 15 bezoekers niet de best bezochte film. Het vertonen van films was een 
soort proef om na te gaan of deze actie in een bepaalde behoefte voorziet en eer-
lijkheidshalve uiteraard ook het promoten van de Stichting Connected to Nami-
bia foundation.

Connected to Namibia als Stichting 
gevestigd in Nuenen heeft deze actie, 
het vertonen van films, met plezier ge-
daan. Als in het najaar weer een film-
sessie wordt gestart, vertonen ze in ie-
der geval bijzondere films die 
misschien niet allemaal de nodige pu-
bliciteit gehad hebben, maar wel zeer 
de moeite waard zijn om hiervoor 
naar Nederwetten te komen. 

Wat is er met de opbrengst van de 
gelden van deze actie gedaan?
Van de € 5,- entree moet de aangebo-
den koffie en thee en de zaalhuur wor-
den betaald. Hiervan blijft ongeveer € 
3,- netto over voor de Stichting. Ook 
zijn er enkele kunstnijverheidspro-
ducten uit Namibië verkocht. Met de-
ze acties kan de stichting een soort 
waterkoeler/zuiveraar voor een school 
in Queen Sofia in Namibië bijna be-
kostigen. Deze kinderen gebruiken nu 
water uit een open betonnen bak wat 
niet bevorderlijk is voor hun gezond-
heid.
Als u dit artikel leest, is Toos Verbrug-
gen weer in Namibië, werkzaam bij di-
verse scholen bij de Bushman kinde-
ren. Toos en de kinderen in Namibië 
danken al de mensen die speelgoed 
hebben gegeven voor de kleuterscho-
len in Namibië. Met haar koffer met 
23 kilo aan speelgoed, reist ze weer af, 
om ter plekke in de behoefte te voor-
zien waar de hulp het hardste nodig is. 
Dit is met name op kleuterscholen het 
geval waar Toos samen met hun bege-
leiders probeert om een goede stap 
voorwaarts te maken in de ontwikke-
ling van de kinderen. Onderwijs is im-
mers werken aan je toekomst en water 
(in dit geval de waterkoeler) is leven! 
Dit zijn de 2 speerpunten van de Stich-
ting.

In de nieuwsbrieven op www.namibie.
biz wordt u op de hoogte gehouden 
van de ontwikkelingen van de projec-
ten. Baie dankie, ons kom weer.

Olijf is volop in beweging. De menu-
kaart wisselt elke twee maanden waar-
in met seizoensgebonden producten 
wordt gewerkt. Een uitgebreide lunch-  
en dinerkaart, in diverse prijsklassen. 
Ondanks de crisis kunt u genieten van 
gerechten met een goede prijs – kwa-
liteitsverhouding en zijn onze menu-
prijzen ongewijzigd gebleven.
Een wijnkaart van meer dan 200 soor-
ten uit vrijwel alle windstreken waar-
van vele wijnen per glas te drinken 
zijn. Zoals u van ons gewend bent, 
wordt deze wijnselectie steeds aange-
past aan de wisselende menukaart. 
Daarnaast organiseert Olijf maande-
lijks diverse culinaire activiteiten zoals 
de bekende wijn- spijsavonden in wis-
selende thema’s.

Zonder u zouden wij niet kunnen te-
rugblikken op de afgelopen vijf jaren. 

Daarom willen wij dit heuglijke feit 
graag samen vieren. 
Speciaal voor u hebben wij, een selec-
tie van vijf heerlijke Olijfgerechten ge-
maakt van de afgelopen vijf jaren. De-
ze gerechten vormen het Olijf 
jubileummenu. Bij dit  5 gangen jubi-
leummenu hebben wij ook mooie wij-
nen gekozen die deze gerechten goed 
begeleiden. Geniet dus van ieder ge-
recht en van elk hierbij passend glas 
wijn.

Gedurende de gehele maand april bie-
den wij dit 5 gangen jubileummenu, in 
combinatie met 5 bijpassende glazen 
wijn aan voor € 55,55 per persoon.
Wij kijken er naar uit u binnenkort bij 
Olijf te mogen ontvangen.

Met culinaire groet,
Eric, Nanette en team Olijf.

Waterkoeler/zuiveraar voor een school 
in Queen Sofia in Namibië.

beperking thuis te ondersteunen. Ou-
ders en familieleden krijgen een finan-
ciële vergoeding voor de ondersteu-
ning die zij deze jongens thuis bieden. 
Hopelijk voorkomt dit een te snelle 
plaatsing in de zorgboerderij. Rising 
Stars krijgt hierbij ook hulp van enkele 
donateurs/vrijwilligers uit Duitsland, 
Denemarken en Noorwegen.

Weer thuis bereiden Jaap en Henny en 
de Rising Stars vrijwilligers alweer 
verschillende activiteiten en fondsen-
werving voor: Op zaterdag 25 mei a.s. 
staan zij met hun Rising Stars kraam 
op de Voorjaarsmarkt in De Akkers en 
ook op het Tuinfeest van Eckartdal/
Lunetzorg in Eindhoven. Jaap Matser: 
‘Dit jaar willen we de Zorgboerderij 
aan laten sluiten op het elektriciteits-
netwerk in Offinso. Zonder elektra 
kan je eigenlijk niet goed leven in het 
woonhuis en niet werken in de boer-
derij. In Ghana moet je de aanlegkos-
ten helemaal zelf betalen. Daarom 
gaan we hiervoor extra fondsen/dona-
teurs werven dit jaar’.

Voor meer informatie, donaties en 
toezending van de nieuwsbrieven: 
jaapmatser@rising-stars.nl,www.ri-
sing-stars.nl 

Het nieuwe huis op Zorgboerderij 
Kings and Queens in Offinso-Asuakoo, 
Ghana. 

De bewoners van het nieuwe huis op de Zorgboerderij in Ghana.

 

Nieuws met zaken

Mexicaans restaurant El Papi 
geopend in Nederwetten
Door Gerrit van Ginkel

De uitbater Ties Harks en partner Karla Harks-Montelongo hebben enkele 
weken geleden hun vorige zaak Heerendonck, omgedoopt tot Mexicaans 
restaurant El Papi.
Allereerst volgt tijdens ons gesprek 
een verklaring van de naam van het 
nieuwe restaurant ’El Papi’. Karla, ge-
boren in Mexico-city verklaart nader: 
”El Papi is een Mexicaans koosnaam-
pje voor een klein jongetje. Hier in 
Brabant zeggen ze ‘lekker menneke’. 
Ties Harks vervolgt: ”We zitten hier in 
Nederwetten toch wel enigszins afge-
zonderd. Met onze Frans-mediterane 
keuken zaten we met vijf Nuenense 
restaurants eigenlijk hetzelfde aan te 
bieden in ongeveer dezelfde prijs/
kwaliteitsverhouding. Desondanks 
hebben we een groot aantal vaste 
klanten die ons vooral steeds weten te 
vinden, juist om die afgelegen locatie 
en de ambiance en rust die we uitstra-
len. De krimpende markt bracht ons 
een nieuwe uitdaging en zorgde er 
voor dat we een nieuwe en andere 
kaart zijn gaan presenteren”. 
Het ondernemende echtpaar heeft 
eens rondgekeken in de regio en kwam 
tot de conclusie dat er nergens een 
Mexicaans Restaurant was met origi-
nele gerechten uit diverse Mexicaanse 
regio’s met authentieke receptuur. De 
kennis is zeer ruim aanwezig bij de 
Mexicaanse Karla en via netwerken in 
Europa is El Papi ook steeds verzekerd 
van originele verse Mexicaanse ingre-
diënten. 
Om meteen maar een misverstand uit 
de weg te ruimen vertelt Karla: ”In de 
Mexicaans keuken worden ook chili’s 
gebruikt die bekend staan om hun pit-
tigheid.
We gebruiken die chili’s echter op een 
zeer uitgebalanceerde manier waar-
door onze gerechten nooit te heet zul-
len zijn en door iedereen als zeer aan-

genaam en smaakvol geaccepteerd 
worden”.
 
De kaart laat een groot aantal variaties 
en mogelijkheden zien waaronder een 
dagelijks wisselend drie gangen menu 
voor  € 27,50. Alle gerechten op de 
kaart hebben een authentieke Mexi-
caanse receptuur maar zijn ook aange-
naam geprijsd.
De van oudsher bekende gemoedelij-
ke sfeer is wel gebleven en het is bij El 
Papi ook nog steeds mogelijk om een 
ontspannen avondje door te brengen 
tegen een zeer redelijke prijs. Omdat 
het restaurant open is van donderdag 
t/m zondag vanaf 18.00 uur, is het aan 
te bevelen vooraf te reserveren via 040 
283 39 27 of via www.elpapi.nl . Op 
andere dagen is men ook geopend 
voor groepen na reservering. 
El Papi, Hoekstraat 21, 5674 NN  Ne-
derwetten.

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

Tegen inlevering van deze bon 
ontvangt u als openingskennis-

making in maart en april een 
aperitief en koffie gratis voor de 
hele tafel waarvoor u reserveert.

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

Expositie van 
CAN-cursisten in 
de bibliotheek in 
Nuenen
Al ruim 40 jaar biedt het kunsten-
centrum CAN  in Nuenen een grote 
verscheidenheid aan cursussen 
door professionele docenten. Voor 
het eerst is nu werk van cursisten 
beeldhouwen te zien, in het Atrium 
van de bibliotheek in Nuenen. De 
cursisten volgen hun lessen bij 
docenten Christa Alaert en Anne-
Marie Verheijen.

De tentoongestelde beelden kenmer-
ken zich door de verschillende per-
soonlijke stijlen van de cursisten. Met 
natuurlijk ook invloeden van bekende 
stromingen binnen de professionele 
beeldhouwkunst. Dat de cursisten en-
thousiast zijn, blijkt uit het feit dat ze 
vaak al jarenlang met dezelfde groep 
lessen volgen. Werken in een groep is 
heel anders dan alleen thuis. De cur-
sisten voelen zich geïnspireerd en ge-
stimuleerd door hun docenten en me-
decursisten. Beeldhouwen is veel 
meer dan alleen hakken. Er voltrekt 
zich een heel proces, voordat er een 
beeld ontstaat uit de ruwe steen. De 
cursist laat zich de ene keer inspireren 
door de steen en haar vorm. En een 
andere keer moet de steen doen wat 
de cursist wil!

Nu willen de cursisten hun werk graag 
tonen aan de bezoekers van de biblio-
theek in Nuenen. De werken zijn te 
zien van 19 maart tot 12 mei  tijdens de 
openingstijden van de bibliotheek.

ELKE ZONDAG OPEN
van 13.00 tot 19.00 uur

Restaurant Olijf 
bestaat vijf jaren     
Op 10 april 2008 openden Eric en Nanette Kruitwagen de deuren van res-
taurant Olijf,  gelegen aan de Berg 18 te Nuenen. De naam Olijf slaat op de 
Mediterrane keuken én levensstijl, waarin het eten, de wijn en het genieten 
innig verbonden zijn. In restaurant Olijf draait alles om lekker eten en drin-
ken.  
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Kerkberichten Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

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

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

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

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

Zondag 7 april 
15.00 uur

Big Band Nuenen 
Het Klooster

Zaterdag 6 + zondag 7 april
10.00-17.00 uur

Museumweekend in Vincentre

Vrijdag 5 april 
10.00 uur
Werkcafé 

Luistruik, Sportlaan 12

Elke maandag 
19.30 uur, Kienen in Gerwen

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

Jo van Dijkhof

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 
17.30 uur
Zwemloop 

Sportcentrum De Drietip

Zondag 7 april 
08.30 uur

Infi etsdag TCN
de kiosk, Park, Nuenen

Vrijdag 5 april 
16.00 uur

Presentatie rapport Wetenschapswinkel 
MFA De Koppelaar 

Zondag 7 april 
15.00-17.00 uur

Sundays with Bart de Win, Maaike 
Hermans

Auberge Vincent Nuenen

Wandelen met WSV 
op zondag 09.00 uur + 
woensdag 19.00 uur

parkeerplaats aan de vijverzijde
bij het gemeentehuis

Zaterdag 6 april 
11.00-15.00 uur
Open Huizen Dag

Park Luistruik in Nuenen

Zaterdag 6 april 
11.00 uur

Stekjesruilmarkt Gerwen
De Tip in Gerwen

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Donderdag 4 april 
17.00-19.00 uur

inloopbijeenkomst projectplan  ‘Beekdal 
Kleine Dommel”

APS, Berg 45, Nuenen

COLOFON
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout en 
Mariahout.

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
Fax. 040-2836055. E-mail: drij.mes@iae.nl 
(Aanleveren advertentie tot uiterlijk
 dinsdag 12.00 uur.) 
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Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Elwien Bibbe, Edwin Coolen, Josine Janssen, 
Mariët Jonkhout. Telefoon 040 - 787 02 81
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heden foutief of niet geplaatst zijn, geven geen 
recht op schadevergoeding. Kopij en beeldmateri-
aal dienen vrij van rechten te worden aangeleverd.

DRUK: 
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Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 06 - 48 69 89 19
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Ook voor verspreiding van folders.

© 2013 - “Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
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Elke dinsdag + donderdag
19.30 uur

Bridge
Jo van Dijkhof

Maandag 8 april 
19.00 uur

IVN vogelwandeling Nuenens Broek 
per fi ets vanaf Het Klooster

Donderdag 11 april 
Lezing Stichting De Vrienden van Vincent 

Van Gogh & Nuenen

Maandag 8 april 
20.00 uur

Verkeersvoorlichting
MFA De Koppelaar

Vrijdag 12 april 
19.00 uur

VIP Veling tbv KWF kankerbestrijding
Ruyters voor Ruiters

Zaterdag 13 april
14.30 of 19.00 uur

Musical Monstertaart door Kapsones
Het Klooster

Vrijdag 12 april
14.30 of 19.00 uur

Musical Monstertaart door Kapsones
Het Klooster

Zondag 14 april
14.30 of 19.00 uur

Musical Monstertaart door Kapsones
Het Klooster

Vrijdag 12 april 
14.00 uur

Lezing Social Media
Scarabee

Woensdag 10 april 
15.30 uur

Meidenmiddag Koken
Jongerenhuiskamer, Sportlaan 12

Dinsdag 9 april 
14.00 uur

Vilten
Jo van Dijkhof

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 6 april 18.30 uur: Eucharis-
tieviering, Smitskoor uit Reek, voor-
ganger  pastor J. Vossenaar.
Zondag 7 april 09.30 uur: Eucharis-
tieviering, volkszang met klein koor, 
voorganger  pastor J. Vossenaar.
Zondag 7 april 11.00 uur: Eucharis-
tieviering, vocaal ensemble Jubilate, 
voorganger  pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 6 april 18.30 uur: Leo Hoens; 
Betsie van Kessel-van den Broek; 
Toon van Leest; Nic Magis (vanwege 
sterfdag); Lau Leenders (vanwege ver-
jaardag).
Zondag 7 april 09.30 uur: Theo van 
Heijst (vanwege verjaardag); Mia van 
Heijst-Bolwerk; Dorothé van de Reek-
van Heijst.
Zondag 7 april 11.00 uur: John Dela-
haye; Jac Hamers; Joke Schepers-    Cre-
mers en Paul Schepers; Mieke   Hei-
jnen-Linssen; Lies Noten-van 
Kemenade (namens de buurt); Jo Jege-

rings; Lotte van Rooij en Leo van He-
velingen (vanwege sterfdag Lotte); Har-
rij van der Velden; overleden ou-ders 
van der Velden-Foederer; Hen-  drina 
Slegers-Bressers; Wim van Rooij; Mari-
et de Haas-van Breugel; Kees Schuur; 
Corry Schuur-Besters; overleden oud-
ers Teunissen-Rooijakkers.

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Liang    
Deiss, ten Worpe13. Wij wensen de 
familie van harte proficiat en veel ge-
luk.

De Regenboog 
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 7 april, 10.00 uur. Voorganger: 
ds. R. Bartlema. Er is kinderneven-     
dienst en jongerenviering. Collecte 
voor het Diaconaal Centrum Eind-
hoven. Donderdag 11 april: Open 
Huis met koffie en thee en vooral: ont-
moeting. Vrijdag 12 april is er een 
ochtend met de groep Geloof en cul-
tuur/ 57+. Voor meer informatie: zie 
de website

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 6 april 09.30 uur: Woord en 
Communiedienst, parochiekoor, werk-
groepleden.

Misintenties 
Martina van Heugten-Swinkels.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 6 april 11.00 uur: Woord en 
Communiedienst, volkszang, werk-
groepleden.

Misintenties
Jo Vorstenbosch, Thea Maas.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 4 april: 17.30 Lof; 18.30 H. 
Mis: eerste donderdag van april; don-
derdag in de Paasweek. 
Vrijdag 5 april: 17.30 Lof; 18.30 H. 
Mis: eerste vrijdag van de maand;       
vrijdag in de Paasweek. 
Zaterdag 6 april: 08.30 H. Mis, daarna 
uitstelling tot 12.30 uur. Eerste zater-
dag van april; zaterdag in de Paas-
week. 
Zondag 7 april: 10.30 gezongen Hoog-
mis. Zondag van Beloken Pasen. Laat-
ste dag van de tentoonstelling Lijk-
wade van Turijn. 
Maandag 8 april: 18.30 Gezongen H. 
Mis; Feest van Maria Boodschap.
Dinsdag 9 april 18.30 H. Mis; 19.30    
Bijeenkomst Geloofsverdieping.
Woensdag 10 april: 7.15 H. Mis.
In de kerk worden levensgrote nauw-
keurige foto’s op canvas van de Lijk-
wade van Turijn tentoongesteld; deze 
zijn voor de gelovigen een voorwerp 
van devotie. Deze tentoonstelling sluit 
op zondag Beloken Pasen. 

De geschiedenis van de kerk vanaf be-
gin 15de eeuw staat op www.kerken-
indepeel.sre.nl.

Museumweekend in Vincentre
Op zaterdag 6 en zondag 7 april is het weer Museumweekend. Met bijna 500 
musea belooft het grootste culturele evenement in Nederland actiever dan 
ooit te worden. Het thema luidt dit keer “Doe een mus eum”.
Ook het Vincentre doet mee aan het 
Museumweekend. Zoals bij de meeste 
musea betaalt de bezoeker het symbo-
lische bedrag van 1 euro. Het treft dat 
precies een weekend eerder er allerlei 
vernieuwingen in het Vincentre heb-
ben plaatsgevonden. Allemaal vanwe-
ge de 160e verjaardag van de kunste-
naar. Zo is er de nieuwe tentoonstelling 
met 12 kunstwerken van zijn schil-
dersvrienden uit Eindhoven. Verdien-
stelijke amateurschilders, die ook nog 
eens het nodige over Van Gogh weten 
te vertellen. En andersom ook natuur-
lijk. Die verhalen geven ook weer een 
andere kijk op de kunstwerken.
Daarnaast is de vaste collectie van 
Vincentre enigszins uitgebreid. Ook 
de periode na zijn verblijf in Nuenen 
wordt met een kort overzicht toege-
licht. Hij woonde en werkte toen in 
Antwerpen, Parijs, Arles, Saint Rémy-
de-Provence en Auvers-sur-Oise.

Tenslotte exposeert kunstenares Frans 
Beelen met kleurrijke sieraden, die ge-
maakt zijn op basis van textiel. Juist 
geen schildersmateriaal, maar wel de 

vormen, kleuren en dynamiek van Van 
Gogh. Dat alles maakt de sieraden 
heel bijzonder.
Vincentre is zaterdag en zondag open 
van 10.00 tot 17.00 uur.

Vrijdag 5 april 
Kienen in Lieshout
Op vrijdag 5 april  organiseert de Seni-
orenvereniging KBO Lieshout in het 
Dorpshuis Grotenhof 2 in Lieshout 
weer de bekende en gezellige kien-
avond. 
De zaal is open om 19.00 uur en aan-
vang kienen is om 20.00 uur.  Na het 
kienen is er traditiegetrouw de loterij. 

Gerwense Koff erbakverkoop  
 
Op 21 april is er weer een echte koff erbakverkoop op de graslanden rond 
het gildeterrein in Gerwen. Deze koff erbakmarkt is een gezellige markt met 
brocante, tweedehands kleding, boeken, speelgoed, curiosa, sieraden, 
gereedschap, antiek, meubels, dvd’s, witgoed, fi etsen, zelfgemaakte artike-
len, planten, apparaten, ambachtswerk, noem maar op! Alles kan, zolang 
het maar in de auto past. Maar een busje of aanhanger gebruiken mag 
natuurlijk ook. Voor de kinderen is er een leuk springkussen en u kunt 
terecht bij de kantine om even gezellig na te praten of een hapje te eten.
 De organisatie is in handen van het 
Comité Gerwen Aktief. "We doen dit 
nu voor de vierde keer. Het is leuk om 
te zien wat een gemoedelijke markt dit 
is geworden. De verkopers en bezoe-
kers hebben het meestal goed naar 
hun zin. En tot nu toe hebben we altijd 
mazzel gehad met het weer. Hopelijk 
zet de lente de komende weken goed 
door!"
 
"Er zijn op dit moment nog plaatsen 
beschikbaar voor verkopers. Maar de 
ervaring heeft ons geleerd dat de be-
langstelling groot is. Vooral in de laat-
ste weken voorafgaand aan de markt 
gaat het erg hard met de aanmeldin-
gen. 
Op het terrein kunnen ongeveer hon-
derd voertuigen plus aanhangers ge-
plaatst worden. Verkopers die zich op 

tijd aanmelden zijn verzekerd van een 
plaats. Voor de rest hanteren we een 
reservelijst. Mocht er op de marktdag 
iemand niet op komen dagen of er is 
nog plek over, dan kunnen we iemand 
van de reservelijst gelukkig maken." 

Inschrijven kan bij voorkeur via het 
inschrijfformulier op de website www.
kofferbakverkoop-gerwen.nl of bel 
met Albert Bastiaans (06-432 46 952). 
 
Praktische informatie 
voor bezoekers:
De markt is open op zondag 21 april 
vanaf 08.30 en duurt tot 15.30 uur. En-
tree is € 2,-, dit is inclusief een kop kof-
fie of thee. T/m 12 jaar gratis toegang. 
Parkeren is gratis. Adres: Lankveld 10, 
5674 PA in Gerwen. Meer informatie: 
www.kofferbakverkoop-gerwen.nl
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Honk- en Softbal

Voetbal Wielersport
 

Wielersport
P R O G R A M M A
RKSV NUENEN
Zaterdag 6 april 2013
RKVVO-Veteranen A  .................... 17.00
Zondag 7 april 2013 
Nuenen-Udi´19/Beter Bed ............ 14.30
Nuenen 2-RKVVO 2 ...................... 12.00
Nuenen 3-SCI/FLYNTH 2 ............ 12.00
EMK 2-Nuenen 4 ............................ 11.30
Bergeijk 3-Nuenen 5 ....................... 12.00
RKVVO 4-Nuenen 6 ...................... 12.00
Woenselse Boys 7-Nuenen 7 ........ 10.00
Nuenen 8-SBC 8 .............................. 12.00
Nuenen 9-SBC 9 .............................. 10.00
Nuenen 10-UNA/Brinvast 8 ......... 10.00
Bladelle 8-Nuenen 11 ........................9.45
Beerse Boys VR1-Nuenen VR1 .... 12.00
GSBW VR1-Nuene VR2 ................ 10.00

EMK
Zaterdag 6 april 
Geldrop - EMK Classics ................ 16.15
Woenselse Boys 1 - EMK 1............ 18.00
Zondag 7 april 
EMK 2 - Nuenen 4 .......................... 11.30
EMK 3 - Braakhuizen 3 .................. 11.30
Geldrop/Houta Bouw 7 - EMK 4 . 12.30
EMK 5 - Geldrop 10 ....................... 11.30

RKGSV GERWEN
Zondag 7 april
Waalre 1 - RKGSV 1 ....................... 14.30
Boxtel 4 - RKGSV 2......................... 11.00
RKGSV 3 - Eindhoven AV 3 .......... 11.30
RKGSV 4 - Geldrop 9 ..................... 10.00
SBC 8 - RKGSV 5 ............................ 12.30
Donderdag 11 april
RKGSV 2 - DBS 2 ............................ 18.30
RKGSV 3 - Nieuw Woensel 3 ....... 18.30
Acht 7 - RKGSV 4 ........................... 19.00

RKVV NEDERWETTEN
Donderdag 4 april
Nederw. Da2 - De Weebosch Da1 19.30
Zaterdag 6 april veteranen:
Nederwetten - Waalre .................... 16.30
Zondag 7 april 
Nederwetten 1 - EDN’56 1 ............ 14.30
Nederwetten 2 - DBS 2 .................. 12.30
Gestel 4 - Nederwetten 3 ............... 10.00
Acht 8 - Nederwetten 4 ................. 10.00
Hoogeloon Da 1 - Nederw. Da1 ... 10.00
De Weebosch Da1 - Nederw.Da2 10.30

KORFBAL NKV
Zondag 7 april 
Dordrecht 1 - NKV 1  ..................... 14.30

Den Dungen  -  EMK  0-2
In de tweede wedstrijd van dit paasweekend was Den Dungen de tegenstan-
der van EMK. In de 7e minuut zag Ruud Bijsterveld de beter opgestelde 
medespeler Ruud Boerema over het hoofd. 

Dongen  -  Nuenen  2 - 4
In Dongen wist Nuenen na een 0-1 voorsprong en een 2-1 achterstand de 
overwinning binnen te slepen door o.a. twee doelpunten van Patrick Philip-
part.
Een voorzet van Yeswendum Gire 
vanaf de rechterkant ging over de ver-
dediging en de kleine Robert Mutzers. 
Die wist wel de bal nog eens voor te 
geven, maar de verdediging van Nue-
nen met Coen Jansen in het midden 
kon makkelijk uitverdedigen. Uit de 
tegenaanval viel een doelpunt voor 
Nuenen. Een ingooi aan de rechterzij-
de kwam terecht bij Philippart die 
vanaf ongeveer 20 meter de bal in de 
rechteronderhoek plaatste. Keeper 
Beijes strekte zich nog wel, maar kon 
er niet aan: 0-1. De voorsprong van 
Nuenen was nog maar net gevierd of 
de Dongenaren stonden op gelijke 
hoogte. Een voorzet vanaf links kwam 
bij Rik Vermeulen die de bal op bij-
zondere wijze in het doel van keeper 
Voogt plaatste. En 5 minuten later was 
een zogenaamde terugspeelbal de in-
leiding voor de 2-1. Voogt pakte de bal 
in zijn handen en de goedfluitende 
scheidsrechter Kok floot direct. Of de 
bal die hard en onbewust werd terug-
gespeeld uit een duel ook een echte te-
rugspeelbal was valt te betwijfelen. 
Aan de andere kant had keeper Voogt 
er verstandiger aan gedaan om de bal 
gewoon weg te trappen. Met een 
muurtje op en voor de doellijn wist Fa-
tih Kamaci de bal in de touwen te 
schieten. Stofzuiger Jacobs deed nut-
tig werk voor de ploeg uit Nuenen. De 
jonge verdediger Max Verkuijl (pas 17 

jaar) had het bij momenten moeilijk in 
de verdediging. En met het noemen 
van een schotje van Mart van de Gevel 
aan de andere zijde op het doel van 
Dongen zijn dan ook de meest gevaar-
lijke momenten genoemd tot aan de 
rust.

Vanaf de eerste minuten in de tweede 
helft was duidelijk te merken dat Nue-
nen op zoek ging naar de gelijkmaker. 
Waar keeper Voogt een voorzet pakte 
van Rik Vermeulen zodat Dongen niet 
gevaarlijk kon worden wist de Don-
gense keeper Timen Beijes een schot 
van Rik Wijnen op prima wijze uit het 
doel te houden. De Dongenaren ston-
den binnen 5 minuten op een achter-
stand. Patrick Philippart wist te sco-
ren op een voorzet van Rik Wijnen: 
2-3. De Dongenaren wilden het spel 
maken in de fase die volgde, maar elke 
aanval werd redelijk eenvoudig opge-
vangen op het middenveld of net iets 
er achter. Bij Nuenen maakte Tommy 
Jacobs plaats voor Mark Werts die de 
2-4 scoorde na een foutje in de verde-
diging van Dongen. 
Nuenen kwam eigenlijk nauwelijks 
nog in problemen. Ja, die ene bal die 
Voogt op zich af zag komen. “Ik dacht 
ik trap hem maar gewoon weg”, lachte 
de doelman tijdens de wedstrijd en re-
fereerde daarbij nog aan het moment 
in de eerste helft.

Patrick Philippart juicht na zijn tweede treffer voor Nuenen.

HSCN zoekt sportieve meiden 
Het nieuwe honk- en softbalseizoen gaat weer van start. Honk en Softbal-
club Nuenen gaat dit seizoen starten met een echt meisjes softbalteam, dat 
wil zeggen meiden tussen circa 8 en 12 jaar.

Er zijn al een flink aantal speelsters, maar er wordt nog gezocht naar wat extra 
spelers om het team te versterken. Dus ben je ongeveer tussen de 8 en 12 jaar, en 
zoek je een leuke sport bij één van de leukste sportclubs van Nuenen dan ben je 
van harte welkom. Een keertje proberen? Kom dan donderdags om 18.30 uur in 
je sportieve outfit naar sportpark de Lissevoort om een keertje vrijblijvend mee 
te trainen. Voor meer informatie kan er gemaild worden naar nancy@groene-
mans.nl, en op www.hscn is meer informatie te vinden over de club en de sport. 
Voor alle andere leeftijdscategoriëen zijn er vanzelfsprekend ook geschikte 
teams. 

Infi etsdag ToerClub Nuenen 
Op zondag 7 april wil ToerClub Nuenen (TCN) ieder die belangstelling 
heeft in de vereniging en graag in clubverband wil toerfi etsen, vrijblijvend 
de gelegenheid geven om daar alles van te horen, te beleven en te zien. 
Onder begeleiding van de leden kan men met een racefi ets meedoen. De 
minimale leeftijd is 16 jaar.

Nederwetten - 
de Bocht ‘80      1-4
Nederwetten startte sterk en in de 7e 
minuut resulteerde dat in een 1-0 
voorsprong. Uit een corner van Niek 
Evers kopte John v.d. Velden de bal 
keihard in. Nederwetten behield een 
groot veldoverwicht en kreeg nog een 
aantal prima kansen om de score op te 
voeren maar het lukte maar niet om de 
kansen te benutten. Na 5 minuten in 
de tweede helft werd een speler van de 
Bocht gevloerd in de 16 meter. De pe-
nalty werd onberispelijk ingeschoten 
door John Termeer. Nog geen 5 minu-
ten later kopte Patrick Smits uit een 
vrije trap de 1-2 binnen.
Nederwetten raakte daarna geheel uit 
balans. Men kreeg nog wel enkele mo-
gelijkheden maar het was de Bocht dat 
de fouten in de defensie van Neder-
wetten genadeloos afstrafte. 1-3 door 
Marcel v.d Wouw en kort voor tijd 
maakte Ronald Vermaas de 1-4.
Een zware teleurstelling die Neder-
wetten snel zal moeten verwerken om 
alsnog mee te kunnen blijven doen 
voor promotie. Ze kunnen daar al mee 
beginnen in de eerstvolgende thuis-
wedstrijd tegen EDN’56 uit Haghorst.

Spoordonkse Boys  -  EMK  1-1
EMK kreeg al in de 1e minuut van de wedstrijd een tegenvaller te verwer-
ken: een voorzet vanaf links werd niet goed verwerkt door de doelman en de 
bal verdween over de doellijn, 1-0. 

SVSOS – 
Nederwetten 5-1
Door 4 doelpunten van Gijs van de 
Wiel en 1 van Gijs van Breda leed 
Nederwetten een grote nederlaag in 
Biest-Houtakker. 

Na 4 minuten keek Nederwetten al te-
gen een 1-0 achterstand aan. En het 
duurde tot de 22e minuut voordat 
Niek Evers op aangeven van Toon van 
Rooij de 1-1 binnenschoot. 
Er leek geen vuiltje aan de lucht want 
Nederwetten was in de eerste helft 
over het geheel genomen sterker. 
Maar SVSOS kwam als herboren uit 
de kleedkamer en zette Nederwetten 
binnen 5 minuten op een 3-1 achter-
stand. 
Nederwetten was duidelijk de kluts 
kwijt en kwam niet meer in haar spel. 
Daar maakte SVSOS handig gebruik 
van wat uiteindelijk in de 5-1 eind-
stand resulteerde. Nederwetten kan 
veel beter dan wat ze tegen SVSOS 
hebben laten zien.

Natuurlijk staan ze het gehele jaar 
open voor mensen die kennis willen 
maken met TCN. Maar als er nu da-
mes of heren zijn die interesse hebben 
en een tocht mee willen maken met 
aangepaste snelheid is het begin van 
het seizoen de meest geschikte tijd. 
Omdat de club is aangesloten bij de 
NTFU is men als aspirant toerfietser 
verzekerd ingeval van schade.

Tijdens de tocht maar ook erna is er 
gelegenheid om vragen te stellen en 
zich eventueel te laten inschrijven on-
der het genot van een welverdiende 
consumptie bij “Café Schafrath”.
Vertrek: zondag 7 april, 08.30 uur, 
vanaf de kiosk, Park, Nuenen. Infor-
matie: Frank de Jong, tel. 2838362, e-
mail: toertochten@gmail.com, web: 
www.tcnuenen.nl.

In de 5e minuut werd een handsbal 
van Spoordonk in het eigen straf-
schopgebied niet bestraft. Kort daarna 
kreeg EMK een vrije trap op links: de 
door Ronnie Jansen genomen vrije 
trap kon bij de 2e paal alleen ten koste 
van een eigen doelpunt worden ver-
werkt, 1-1. Na deze stand waren er 
nog kleine kansjes voor EMK. Ruud 

Boerema zag een  voorzet via de lat 
naast gaan, en een schot van Bart Hee-
zemans na een corner ging over het 
doel. Spoordonk begon fel aan de 2e 
helft en zette EMK continu onder 
druk. De EMK spelers combineerden 
te weinig en grepen net als Spoordonk 
te vaak naar het wapen van de lange 
bal. In de 75e minuut kopte Ruud Bijs-
terveld de bal door naar de bij de 2e 
paal vrijstaande Sjef Sanders, maar die 
kwam net wat lengte tekort om de bal 
binnen te koppen. In de 85e minuut 
zag Roland van Bergen zijn schot pas 
in 2e instantie door de Spoordonk 
doelman op de lijn gestopt. EMK hield 
aan deze wedstrijd 1 punt over en 
steeg daardoor naar de 3e plaats in de 
rangschikking.

In de 15e minuut werd een voorzet 
van Gilles Franse door Bijsterveld 
naast gekopt. Na de rust was de eerste 
kans weer voor EMK: rechtsbuiten 
Sjef Sanders wist echter twee vrij voor 
het doel staande medespelers niet te 
bereiken. Na een verdedigende fout in 
de 65e minuut wist dezelfde speler 
Ruud Bijsterveld wel te bereiken, en 
tegen diens schot was de Den Dungen 
doelman kansloos, 0-1. Den Dungen 
moest nu wel komen en dat leverde 
EMK enkele kansjes op. In de 80e mi-
nuut schoot Piet van Dorenmalen de 
bal over het doel. Den Dungen kreeg 
daarna in de 85e minuut pas de eerste 

uitgespeelde kans, die tevens ook de 
eerste corner voor Den Dungen ople-
verde. Deze bleef echter zonder resul-
taat. In de 89e minuut was het de zo-
juist ingevallen David Doevendans die 
de bal niet zelfzuchtig op Ruud Bijs-
terveld speelde en zo'n kans laat de 
EMK spits niet liggen en scoorde de 
0-2 voor EMK. 

Dit paasweekend 4 punten erbij voor 
EMK dat nog gewoon meedoet voor 
de hoofdprijzen. Een mooie gedeelde 
2e plaats met nog het vooruitzicht een 
paar mooie wedstrijden tegen mede 
kanshebbers in deze competitie.

VIP-avond bij Ruyters voor Ruiters

Veiling voor Alpe d’HuZes
In de strijd tegen kanker ervaren zowel patiënten als hun dierbaren een 
groot gevoel van onmacht. Kanker is alom tegenwoordig. Ertegen vechten 
lijkt zinloos. Eén op de drie Nederlanders krijgt kanker. Iedereen maakt van 
dichtbij mee hoe levens drastisch beïnvloed en verwoest worden.
Om de actie Alpe d’HuZes in de strijd 
tegen kanker te ondersteunen houdt 
ruitersportzaak Ruyters voor Ruiters 
tijdens de VIP-avond op 12 april een 
veiling waarvan de opbrengst geheel 
ten goede komt aan KWF kankerbe-
strijding. Er zijn veel items te veilen 
o.a. een huifkartocht, manegeleskaart, 
dinerbon, nagelbehandeling, Uvex 
helm, complete ruiteroutfit en zelfs 
een dressuur- of springles van een be-
kende topruiter. Er komen nog veel 
meer items bij want Ruyters voor Rui-
ters krijgt nog steeds belangeloos 
diensten en producten aangeboden 

door mensen die dit goede doel willen 
steunen.

Het evenement   vindt plaats in de rij-
hal bij de winkel van Ruyters voor Rui-
ters aan de Cockeveld 3 in Nuenen. De 
VIP avond begint om 19.00 uur en is 
aangekleed met acties, een loterij, een 
hapje en een drankje. De veiling start 
om 20.30 uur onder leiding van de vei-
lingmeester. Dus kom kijken en bie-
den voor het goede doel! Kijk op 
http://facebook.com/ruytersvoorrui-
ters.nuenen en www.opgevenisgeen-
optie.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

Olijf bestaat vijf jaren en dat willen wij graag met u vieren.
Het Olijf jubileummenu; een selectie van heerlijke 

Olijfgerechten van de afgelopen vijf jaren, 
speciaal voor u samengesteld.

Dit 5 gangen jubileummenu 
(voorgerecht | tussengerecht | tussengerecht

hoofdgerecht | dessert),
in combinatie met 5 mooie bijpassende glazen wijn, 

bieden wij gedurende de maand april aan voor 

€ 55,55 per persoon.

Wij kijken er naar uit u bij Olijf te mogen ontvangen,

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

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

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen

er iS toekomSt 
nA de Scheiding!

 
 
 
Last van huidproblemen of 
oedeem?? 
 
	  
Sneeuwgorshof 1 Nuenen 
Tel: 06-28577715 
www.careaboutskin.nl 
	  

Werving & Selectie ■  Uitzenden ■  Payrollen

Elektro ■  Metaal ■  Werktuigbouwkunde ■  Machinebouw

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

MHPD helpt je op weg
naar een baan!

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

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

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

Website: www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

_______________________________
Een bezoek meer dan waard!

Volop bloeiende
Violen
GrootbloemiG - mini - Alles vAn eiGen kwekerij

Snijbloemen & Boeketten
vanaf € 7,95

Onze eigen spaarkaart!
sparen voor een leuke korting.

nu 2+1
GratiS

“ Ik denk a a n mi jn 

moeder a ls ik collec-

tee r. Z i j ondergi ng

een openha rtope ratie”

Aan wie denkt u?
Collecteweek: 14 t/m 20 april

Zolang levens te vroeg stoppen, 
blijven wij doorgaan.

Collecteer met uw hart. 
hartstichting.nl/collectant

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