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Weekdiensten
spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:____________________________ 
spoedpost
spoedpost st. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

tel. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.____________________________
spoeddienst ApotHeken:
Centrale dienstapotheek eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

tel. 040 - 243 66 66
Ma. t/m. vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
extrA openstelling in nuenen:
Apotheek nuenen, Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. 
Benu Apotheek kernkwartier,
Hoge Brake 2. 
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 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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10-jarig 
jubileum 
Kinderdag-
verblijf Kiddies

NL Doet Herman Rat, 
een vertrouwd 
gezicht

Winkelcentrum Kernkwartier
Telefoon 040 - 283 45 64

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Chris Vogels
Keurslager 

GevraaGd
FULL TIMer

16 - 20 jaar
Cv + foto sturen naar

info@vogels.keurslager.nl

A

Dubbel feest bij De Koffiedrinkers

Eenjarig bestaan en nieuwe     
eigenaar

Acht nieuwe gezichten in de raad

Drie Nuenense raadsleden 
onderscheiden bij afscheid
Door Elwien Bibbe

fgelopen maandag tijdens de raadsvergadering verraste burge-
meester Maarten Houben Aaltje Schouten-Saarloos, Jan van Brug-
gen en José van Bree-Toemen met een koninklijke onderscheiding. 
Zij mogen zich nu lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. Aaltje 

is drie raadsperiodes lid van de gemeenteraad geweest voor de PvdA, waar-
onder ook een periode als fractievoorzitter, Jan van Bruggen zat 12 jaar in 
de raad voor het CDA en Lijst Pijs, en José van Bree-Toemen sinds 1991 met 
een korte onderbreking voor De Combinatie en op persoonlijke titel.

Jan van Bruggen, Aaltje Saarloos 
Schouten en José van Bree-Toemen.

Verder namen nog 6 raadsleden af-
scheid. Ernst van der Leij en Marianne 
Cooijmans van de PvdA, Louis Koe-
nen en Patrick Swinkels van W70, Jeff 
Pereira van Nuenens Belang, Toine 
Raaijmakers van De Combinatie en 
Peter Uipkes van de VVD.

Tevens werd er afscheid genomen van 5 
burgerraadsleden: Kees Houtepen, 
Ruud van der Meer, Piet van Elswijk, 
Erik van Rooij en Evan Frank. Burge-
meester Houben bedankte allen met 
een persoonlijk woord en een aantal 
raadsleden maakte van de mogelijkheid 
gebruik om zich in deze voor hun laat-
ste raadsvergadering nog een keer tot 
de raad te richten. Voor alle raadsleden 
was er een geschenk in de vorm van een 
ingelijste tekening van een raadsverga-
dering en natuurlijk bloemen.
Op donderdag 27 maart worden de 

Eekman    
voor Vincentre
Dit zelfportret, getiteld ‘Zelfportret 
ofwel architect’ (1931) van kunstenaar 
Nico Eekman, werd zaterdag onver-
wachts door zijn dochter Luce aan het 
Vincentre in Nuenen geschonken. De 
tekening komt uit de privécollectie 
van de erfenis van haar vader. Zie ook 
het artikel elders in Rond de Linde.

Opschoondag Gerwen

André van der Maat-dag
De jaarlijkse Nederlandse opschoondag op zaterdag 29 maart is in Gerwen 
vernoemd naar André van der Maat. Hij zorgde er voor dat Gerwen en omge-
ving jarenlang ook op de minder zichtbare plekjes brandschoon was. In zijn 
plaats zijn nu vele vrijwilligers nodig om iets van die ‘schoonheid’ te berei-
ken. Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (WLG) tekent voor de organisatie.

Verenigingen, 
schrijf je in voor 
de Oranjemarkt
De voorinschrijving voor de Oran-
jemarkt op 15 maart in Auberge 
Vincent heeft al heel veel inschrij-
vingen opgeleverd. De tussenstand 
geeft aan dat er nog een 10-tal kra-
men beschikbaar is, maar hierbij 
mist het Oranje Comité inschrij-
vingen van verenigingen, stichtin-
gen en goede doelen. Deze groep 
ontving in voorgaande jaren een 
brief met het verzoek tot inschrij-
ven, maar dit bracht veel extra 
werk met zich mee en is daardoor 
komen te vervallen. Inschrijven 
kan nog tot 5 april bij Boekhandel 
Van de Moosdijk. Informatie over 
de markt, de algemene voorwaar-
den en een inschrijfformulier kunt 
u vinden via de website 
www.oranjecomite-nuenen.nl

WWW.WOENSXL.NL

KOOPZONDAG
30 maart

nieuwe raadsleden benoemd in de 
raadszaal in Het Klooster. Aanvang 
18.00 uur. Voor W70 zijn dit Toos van 
de Ven, Ralf Stultiëns, John Geven en 
Martien Jansen. Jansen zal zijn raads-
zetel opgeven als hij eventueel wet-
houder wordt. Dan wordt hij 
vervangen door de nummer 2 van de 
kieslijst Peter van Leeuwen. Voor de 
VVD Chris Eeuwhorst, Gaby Schol-
der-Penders en Hans Spijkerman. De 
laatste 2 zijn nieuwe gezichten in de 
raad. Voor D66 Henk Pero, Nico Hor-
dijk Pijnacker en Willemijn van Werk-
um. Voor het CDA Tom van de 
Boomen en Erik Groothoff (nieuw). 
De SP, nieuw in Nuenen heeft 2 zetels 
en die worden bezet door Hein Kra-
nen en Bas Smouter. De nieuwe raad 
telt verder 5 eenmansfracties, te weten 
Boudewijn Wilmar voor Groen Links 
(nieuw), Frank Huijink (nieuw) voor 
de PvdA, Hans Pijs voor Lijst Pijs, 
voor de Combinatie Monique Don-
kers- van Galen en Jac Leemans voor 
Nuenens Belang. De Nuenense ge-
meenteraad heeft 19 zetels. Daarop 
vinden we straks 8 nieuwe gezichten.   

Herhalingsles 
Reanimatie en AED
Op donderdag 10 april organiseert de 
EHBO-vereniging Nuenen c.a. weer 
een herhalingscursus voor hen die in 
het verleden een reanimatiediploma/
AED gehaald hebben.

De les wordt gegeven op het Pleincol-
lege Nuenen, Wederikdreef 2, Nuenen, 
door een van onze gediplomeerde in-
structeurs. We beginnen om 19.30 uur 
tot 21.30 uur en er kunnen maximaal 6 
deelnemers toegelaten worden. Bij 
meer aanmeldingen organiseren we 
een tweede avond, die we weer in deze 
krant bekend zullen maken. Laat uw 
diploma niet verlopen en meld u aan 
bij ons secretariaat: 06-27349940 of 
ehbo-nuenen@onsnet.nu

De start van deze schoonmaakactie is 
om 13.00 uur bij de kiosk op het Heu-
velplein. De actie duurt tot om en na-
bij 16.00 uur en wordt afgesloten in 
het Huysven met koffie, thee en/of 
soep. Iedereen kan meedoen. De ge-
meente Nuenen zorgt voor grijpers, 
speciale zakken en handschoenen. 
Een paar stevige schoenen en kleding 
die tegen een stootje kan, worden aan-
geraden. Wie mee wil doen aan de op-

schoondag kan zich aanmelden bij 
werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.
com. Of bel naar 06 41102625.

Armbandje gevonden
Gevonden in de Meidoornstraat in 
Nuenen, een schakelarmbandje met 
hangertje + inscriptie (goud?) Tel: 06-
57940911.

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 maart trakteert De Koffiedrinkers op een gra-
tis tweede kopje koffie. Vanaf 1 april gaat Djurhi van Santvoort het stokje 
overnemen van Karin en Evelien Schroer. De Koffiedrinkers heeft dan een 
nieuwe eigenaar.

iets te veel. Ondanks de hulp van vrij-
willigers Daphne, Ria en dochter Mar-
jolein is eerder dan gepland besloten 
de zaak over te dragen naar een pro-
fessioneler iemand. Toevallig raakten 
we in gesprek met Djurhi van Sant-
voort. Hij is al jaren de souschef van 
restaurant De Zonnewende. Hij was 
toe aan een nieuwe uitdaging. En hij 
neemt nu de zaak over”.
Vertrekpunt voor Karin Schroer was 
wel dat de zaak in zijn vorm en uitstra-
ling hetzelfde zou blijven met als extra 
aanvulling de lunch, bezorging van 
broodjes en het verzorgen van high 
teas. En dat is precies wat Djurhi zo 
aantrok. Werken met kinderen met 
een beperking was al langer zijn idee en 
nu komen een aantal dingen samen. “Ik 
heb nu een prachtige eigen zaak, werk 
met kinderen met een beperking en het 
is in het dorp waar ik opgegroeid ben.”
Djurhi is direct aan de slag gegaan met 
de menukaart. Koffie van Nespresso 
en het gebak van Robert van Beckho-
ven blijft en de lunchkaart wordt 
groots uitgebreid. Ook Evelien is wild 
enthousiast. Zij blijft samen met de 
ondersteuning van moeder Karin, 
Daphne en Ria de bediening doen, ter-
wijl Djurhi de lekkerste dingen in de 
keuken gaat maken. Doel is steeds ge-
weest om een goede dagbesteding 
voor Evelien te regelen en dat is nu 
gebeurd, aldus Karin. 
Djurhi is vast van plan om met meer-
dere kinderen met een beperking te 
gaan werken om zo ook het sociale as-
pect een gezicht te geven.

Precies een jaar geleden startte Karin 
Schroer samen met haar dove dochter 
Evelien de koffiezaak aan de Berg 38. 
Vanaf de eerste dag is dat een overwel-
digend succes geworden. “Veel sneller 
dan verwacht werden we gedwongen 

een extra stap te zetten. Naast de over-
heerlijke koffie met het gebak van 
meester-patissier Robert van Beckho-
ven kwam er steeds meer vraag naar 
lunches en high teas,” vertelt Karin. 
“Dat werd voor ons tweeën allemaal 



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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PUBLICATIE
Anterieure overeenkomst inzake uitvaartcentrum met kleinschalig 
crematorium op de begraafplaats Oude landen in Nuenen c.a.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken ter 
voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) bekend dat er een anterieure overeenkomst is gesloten 
tussen de gemeente Nuenen c.a. enerzijds en mevrouw S.D. Franken- 
Van Velzen, directeur Uitvaartfaciliteiten van Yarden Vastgoed B.V., 
anderzijds, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.12 lid 2 en 
6.24 Wro.

De overeenkomst heeft betrekking op de voorgenomen ontwikkeling 
van een uitvaartcentrum met een kleinschalig crematorium op de 
algemene begraafplaats Oude Landen te Nuenen.

Ter voldoening aan artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) ligt vanaf 28 maart 2014 een zakelijke beschrijving van de inhoud 
van de anterieure overeenkomst gedurende zes weken voor een ieder 
ter inzage op het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. 
Binnen genoemde termijn kan tijdens openingstijden kennis worden 
genomen van de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst 
bij de balie Wonen en Openbare Ruimte. 
Dit kan tevens geraadpleegd worden via de gemeentelijke internetsite: 
www.nuenen.nl.

Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren 
worden ingediend.

Nuenen, 24 maart 2014

PUBLICATIE
Beleidsregels terug- en invordering WWB/IOAW/IOAZ, verhaal en 
krediethypotheek van de gemeente Nuenen c.a. per 1 april 2014

De clusters Sociale Zaken van de gemeente Nuenen c.a. en Son en Breu-
gel vormen vanaf 1 januari jl. één cluster in de Dienst Dommelvallei. Voor 
o.a. de terugvordering van ten onrechte ontvangen bijstand zijn de be-
leidsregels van beide gemeenten geharmoniseerd. De beleidsregels zijn 
een uitwerking van de wettelijke bepalingen die zijn vastgelegd in de Wet 
werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en ge-
deeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ). 
Namens het college van de gemeente Nuenen c.a. (gemandateerd door 
het afdelingshoofd Dienstverlening van de Dienst Dommelvallei) treden 
de beleidsregels met ingang van 1 april 2014 in werking. Dit betekent 
dat ‘’de beleidsregels terugvordering WWB /IOAW/IOAZ en krediethy-
potheek gemeente Nuenen c.a. 2013” en ‘’de beleidsregels verhaal Wet 
werk en bijstand en Wet investeren in jongeren van de gemeente Nuenen 
c.a.’’ per 1 april worden ingetrokken.
Het uitvoeringsbeleid ligt ter inzage bij de centrale balie in het gemeen-
tehuis. Deze balie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 
uur tot 12.30 uur. Op de site www.nuenen.nl kunt u ook het beleid inzien.

PUBLICATIE
Anterieure overeenkomsten inzake verplaatsing tuincentrum Cop-
pelmans en woningbouwlocatie Coppelmans

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken ter 
voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) bekend dat de gemeente de volgende anterieure over-
eenkomsten heeft gesloten:
•	 Overeenkomst,	tevens	anterieure	overeenkomst,	inzake	tuincen-

trum Coppelmans te Nuenen met  P. Coppelmans Beheer b.v., 
Coppelmans Vastgoed Nuenen b.v. en P. Coppelmans

•	 Anterieure	 overeenkomst,	 project:	 woningbouwlocatie	 Coppel-
mans met Coppelmans Vastgoed Nuenen b.v.

De overeenkomsten hebben enerzijds betrekking op de voorgenomen 
verplaatsing van  tuincentrum Coppelmans van de Vorsterdijk 12 te 
Nuenen naar de hoek Europa – Panakkers in Nuenen en anderzijds op 
de voorgenomen ontwikkeling om ten noorden van het toekomstig 
tuincentrum in de hoek Dubbestraat, Boord en Panakkers in Nuenen 
maximaal 14 nieuwe woningen te bouwen.

Tevens maken burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen 
c.a. ter voldoening aan artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) bekend dat vanaf 28 maart 2014 een zakelijk beschrijving van 
de inhoud van bovenstaande overeenkomsten gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage ligt op het gemeente huis, Jan van Schijnvelt-
laan 2 te Nuenen. Binnen genoemde periode kan tijdens openingstij-
den kennis worden genomen van de zakelijke beschrijvingen van de 
overeenkomsten bij de balie Wonen en Openbare Ruimte. De zake-
lijke beschrijvingen kunnen tevens geraadpleegd worden via de ge-
meentelijke internetsite: www.nuenen.nl.

Tegen de gesloten overeenkomsten kunnen geen zienswijzen of bezwa-
ren worden ingediend.

Nuenen, 27 maart 2014

COLLECTE
In de week van 30 maart t/m 5 april 2014 wordt gecollecteerd door 
St. Fonds Gehandicaptensport.

VERKEER
Herstart reconstructie Het Puyven
Vanaf maandag 24 maart zijn de reconstructiewerkzaamheden van 
Het Puyven weer opgepakt. Nadat eind 2011 een bodemverontreini-
ging werd aangetroffen, heeft dit werk lange tijd stil gelegen. Nu de 
sanering van verschillende tuinen heeft plaatsgevonden, wordt ook 
het laatste deel van de wijk voorzien van nieuwe riolering, bestrating, 
groen en openbare verlichting. Dit betreft het gedeelte voor de huis-
nrs. 101 t/m 111.
De werkzaamheden gaan ruim een maand duren. Gedurende deze 
periode is Het Puyven beperkt bereikbaar. Als u vragen heeft over 
deze werken, kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum 
van de gemeente Nuenen via telefoonnummer (040) 2631 631. 

Spoorwegovergang van Nuenen - Geldrop afgesloten
In de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 maart a.s. wordt de spoor-
wegovergang Collse Hoefdijk afgesloten voor alle verkeer tussen 00:30 
en 06:00 voor onderhoudswerkzaamheden. Er wordt ter plaatse een 
omleiding aangegeven voor het doorgaande verkeer via borden. 

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op dinsdag 8 april 2014 is er een hoorzitting van de algemene kamer 
van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeentehuis. De 
volgende zaken komen aan de orde:
•	 om	20.00	uur	het	bezwaar	ingediend	door	M.	Sanders	en	M.	van	

den Nieuwenhof tegen het besluit van 11 september 2013 waarbij 
een omgevingsvergunning is verleend aan A. Schellens voor het 
verbouwen van de woning aan Parkstraat 33 te Nuenen.

•	 om	20.30	uur	het	bezwaar	ingediend	door	Sint	Annagilde	Neder-
wetten tegen het besluit van 4 december 2013 waarbij de subsidie 
aanvraag is afgewezen.

•	 om	 21.00	 uur	 het	 bezwaar	 ingediend	 door	 Sint	 Catharinagilde	
Nuenen-Boord tegen het besluit van 4 december 2013 waarbij de 
subsidie aanvraag is afgewezen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 21	maart	2014,	 Nieuwe	Dijk	5,	5674	PD	–	verbouwen	van	een	
   woning (BOUWEN).

Deze aanvragen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. U kunt hierte-
gen nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omge-
vingsvergunning is verleend. Als u een aanvraag wilt inzien, vragen wij 
u hiervoor een afspraak te maken voor ‘inzien ontvangen aanvraag’. 
Dat kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij 
ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen:

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD
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•	 Aanvrager:	De	Coovelse	Menners	voor	het	organiseren	van	een	
paardensportevenement, t.w. “Vincent van Goghrit” op 5 oktober 
2014, waarbij de start en finish plaatsvindt in het centrum van 
Nuenen t.h.v. Het Klooster;

•	 Aanvrager:	Stichting	Grote	Ronde	van	Gerwen	voor	het	organise-
ren	 van	 de	 start	 van	 de	 5e	 etappe	 Ster	 ZLM	 Toer	 G.P.	 Jan	 van	
Heeswijk vanaf de Heuvel in Gerwen op 22 juni 2014.

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
•	 17	maart	2014,	 Nieuwe	Dijk	2,	5674	PD	-		herbouwen	van	een	
   stal (BOUWEN);
•	 20	maart	2014,	 Opwettenseweg	203,	5674	AC	–	plaatsen	van	
   handelsreclame op de gevel 
	 	 	 (BOUWEN	en	RECLAME).

De vergunningen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbe-
treffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de 
dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het 
College van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000, 5670 GA  Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

Tevens kan voor alle vergunningen bij de Voorzieningenrechter van de 
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 
5200	MA	‘s-Hertogenbosch,	een	verzoek	worden	gedaan	een	voorlo-
pige voorziening te treffen.

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten:
•	 aan	Musicalgroep	Kapsones	zijn	ontheffingen	verleend	voor	het	

ten gehore brengen van muziek en het uitdelen van flyers op 29 
maart 2014 en 5 april 2014 in het Parkhof t.b.v. de promotie van 
de musicalvoorstelling “Kietelveren voor de koning” (verzenddatum 
19 maart 2014)

•	 aan	 Stichting	 Triotters	 Evenementen	 zijn	 vergunningen	 en	 een	
ontheffing verleend voor het organiseren van een Avond Wieler 4 
Daagse in een tent aan de achterzijde van de horeca-inrichting aan 
Parkstraat 1 in de periode van 9 tot en met 12 april 2014 (verzend-
datum 20 maart 2014);

•	 aan	 H.S.V.	 ‘t	 Pluimke	 zijn	 toestemming	 en	 vergunning	 verleend	
voor het organiseren van viswedstrijden voor de jeugd op de ge-
meentelijke waterpartij aan de Jhr. Hugo van Berckellaan op 18 en 
26 mei 2014 en 2 en 8 juni 2014 (verzenddatum 20 maart 2014);

•	 aan	 Jongerenkoor	 Jocanto	 is	 een	 vergunning	 verleend	 voor	 het	
organiseren van de jaarlijkse flessenactie in de periode van 21 tot 
en met 24 mei 2014 (verzenddatum 20 maart 2014);

•	 aan	Stichting	Broederschap	der	Handelse	Processie	is	een	vergun-
ning verleend voor de doorkomst van de processie Valkenswaard-
Handel op 21 en 22 juni 2014 (verzenddatum 21 maart 2014);

•	 aan	Stichting	Het	Noordbrabants	Landschap	is	medegedeeld	dat	
op tweede paasdag, 21 april 2014 een kraampje kan worden ge-
plaatst t.h.v. het informatiebord aan de Nieuwlandweg op weg 
naar het natuurgebied Heerendonk t.g.v. de Dag van het Landschap 
(21 maart 2014);

•	 aan	Stichting	Grote	Ronde	van	Gerwen	zijn	ontheffingen	verleend	
voor het organiseren van de 48e Grote Ronde van Gerwen op 
tweede paasdag 21 april 2014 (verzenddatum 26 maart 2014).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na da-
tum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemees-
ter van de gemeente Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.

PUBLICATIE
Reglement Dorps- en wijkraden gemeente Nuenen c.a. 2014 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend dat zij op 18 maart 2014 het ‘Reglement Dorps- en wijkraden 
gemeente Nuenen c.a. 2014’ hebben vastgesteld. Het reglement treedt 
op 20 maart 2014 in werking. Het Reglement treedt in plaats van de 
‘Verordening op de Dorps- en wijkraden gemeente Nuenen c.a. 2007’, 
welke door de gemeenteraad per 20 maart 2014 is ingetrokken.  

Vanaf die datum kunt u het Reglement bij de receptie in het gemeen-
tehuis inzien. Ook is het Reglement te raadplegen via de website www.
overheid.nl > Overheidsinformatie> Lokale regelingen.

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.



 

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

 

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

NIEUWE OPENINGSTIJDEN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 18 .00
Vrijdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 20 .00 
Zaterdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .00 - 17 .00

 

KERSVERS

Parkstraat 12A • Nuenen • Tel. 283 13 93

Lekkers van de Echte Bakker!!!

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

De 

AAnbieDingen

vAn Deze

Week

Acties geldig 24 t/m 29 mAArt

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

WeekeNDreclame: 28 & 29 maart: 

kropsla .................................... per krop 0,69
aubergine .............................per stuk 0,99
komkommers .................. 2 stuks 0,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maandag 31 maart:

Hutspot, panklaar ..................... 1/2 kilo 0,79
Dinsdag 1 april:

raapstelen ........................ 2 bosjes 1,49
Woensdag 2 april:

rodekool, panklaar ............... hele kilo 0,99
Donderdag 3 april:

Gekookte bietjes ........ 1/2 kilo 0,79
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 28 maart t/m 3 april:

aardbeien lambada .per doosje 1,99
conferance peren ... hele kilo 1,49
mexico salade ............. 250 gram1,59
Perssinaasappels  ... 12 stuks 1,99

Voor de beste 
Service en Top Kwaliteit!

Gekruide 
Gehaktballen
.............................Iedere 4e GRATIS
Bij 150 gr. Gebraden Kipfilet
100 gr. Kipkerrie salade   GRATIS

Lente Haasje
100 gram .......................................2,45
4 Filet Lapjes
  ...........................................................5,95
Carpaccio Misto
100 gram .......................................2,10
Ham Gehakt Wellington
per stuk ..........................................1,75

BROOD VD WEEK (wADDEN) € 1,75 

FRANSE CROISSANTS 2 + 1 
GRATIS

AMERICAN COOKIES   4 + 1
GRATIS

AARDBEIENSCHELP 
MIDDEL   € 6,95

SCHEURKAARTACTIES 
DEZE WEEK: 

2E KLOOSTERBROOD € 1,00
2E SAUCIJZENBROODJE  € 1,00

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

Autobedrijf joop v.d. Heuvel 
Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken.

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: 

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

kOOPJe

kOOPJe

tOPPer!!

SPecial

SPecial

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

Maandag gesloten      Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 tot 18.00 uur      Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

19
92

2

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl & pvc-stroken

Kijk nu op onze website

www.vhwonen.nl
voor o.a. lopende acties.
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'Cursisten in beeld'
Expositie van beelden en schilderijen van 60 cursisten op zaterdag en zon-
dag 29 en 30 maart van 12.00 tot 17.00 uur op de Dubbestraat 9a in Nuenen.

De DOOS van de SOOS
De SOOS is een plek waar mensen met een beperking elkaar op ongedwon-
gen wijze kunnen ontmoeten. Iedere donderdagavond worden er activitei-
ten gedaan en de deelnemers kunnen dan zelf aangeven wat ze graag willen 
doen. Het programma wordt hier als dat mogelijk is op afgestemd. De avond 
wordt altijd begeleid door een team enthousiaste vrijwilligers.

Project ‘De Uitvinders’ van 
start op basisschool De Mijlpaal
Eén van de voetbalrobots waarmee het RoBoCupteam van Tech United 
Eindhoven in 2012 wereldkampioen is geworden deed maandagochtend de 
aftrap. Met vragen als: wat heb je nodig om goed te kunnen voetballen en 
hoe kun je dat een robot laten doen, wisten Harrie van de Loo en Patrick van 
Brakel van de TU/e, de kinderen van De Mijlpaal een lange tijd te boeien.

Kinderen BS Vrouwkensakker 
vormen schoolpleinorkest
Brede school Vrouwkensakker in Nuenen vormt dinsdagmiddag 1 april met 
alle kinderen een groot schoolpleinorkest. Daarbij gaat het zeker niet om 
een 1-aprilgrap. Het gezamenlijke concert op zelfgemaakte instrumenten 
vormt de afsluiting van een muziekproject waaraan de kinderen enkele 
weken geleden begonnen. Op woensdagavond 2 april worden alle projectre-
sultaten getoond aan ouders en andere belangstellenden.

De muziekdocenten  van Bob Willemstein, die normaal in het gebouw ook muziekles-
sen geven, openden het project twee weken geleden. 

Tijdens de voorbije weken maakten de 
leerlingen van basisschool De Nieuwe 
Linde kennis met uiteenlopende mu-
ziekstijlen zoals klassiek, pop, rock & 
roll, maar ook met rap en house. De 
kleintjes van peuterspeelzaal ’t Dwers-
liggertje gingen aan de slag met de 
vrolijke klanken van een circusorkest. 
Terwijl kinderopvang Korein Kinder-
plein de bouwstenen van muziek, de 
noten,  centraal stelde.

Er werden optredens  gegeven en be-
zocht, muziekinstrumenten gebouwd 
en workshops gevolgd. Zo kwam de 
jongste dirigent van Nederland, Johan 
Smeulders uit Nuenen, over zijn vak 

vertellen. De leerlingen maakten ken-
nis met experimentele muziek, maar 
genoten ook van de melodieuze en rit-
mische Caribische songs van muzi-
kant John Benita.

Al die opgedane indrukken proberen 
de kinderen te laten horen tijdens het 
schoolpleinconcert dat ze op dinsdag 
1 april geven om ongeveer 14.00 uur. 
De kijkavond op woensdag 2 april is 
voor de ouders, die hiervoor een apar-
te uitnodiging ontvangen. Overige be-
langstellenden zijn van 18.00 tot 19.30 
uur welkom in het schoolgebouw,  
Vrouwkensakker 17. De ingang staat 
met borden aangegeven.

Dit jaar bestaat de SOOS 25 jaar en dit 
willen we met een mooi feest gaan vie-
ren. Er is al een klein mooi feestje tij-
dens carnaval geweest; het Prima-
DOA-Bal dat door het Dispuut Oud 
Adjudanten wordt georganiseerd, het 
grote feest willen we ook gaan vieren. 
Maar omdat we, zoals veel clubs in 
Nuenen geen subsidie krijgen, zijn ook 
wij afhankelijk van donaties. Er is 
daarom een hele mooie donatie doos 
gemaakt DE DOOS van de SOOS. 
Deze doos komt de komende weken/
maanden in een aantal winkels in Nue-
nen te staan. En wel bij slijterij André 
van Lieshout, Jumbo Ton Grimberg, 
groenteboer Riny van Kessel, keursla-
gerij Chris Vogels en de Albert Heijn. 
U kunt hierin, als u wilt een donatie 
doen. Door middel van deze donaties 
wordt niet alleen het feest gegeven 

maar worden ook die activiteiten geor-
ganiseerd die anders niet gedaan kun-
nen worden omdat daar geen financi-
en voor zijn.

De DOOS van de SOOS staat van 21 
maart tot 11 april bij Albert Heijn aan 
de Parkstraat waar u er lege flessen 
bonnen in kunt doneren. Van 11 april 
tot 17 april staat hij bij keurslager 
Chris Vogels, van 17 april tot 24 april 
bij groentenboer Riny van Kessel en 
van 15 mei tot 5 juni bij Jumbo Ton 
Grimberg opnieuw voor een donatie 
middels lege flessen bonnen. Tussen 
de data door staat De DOOS van de 
SOOS nog bij andere winkeliers waar 
u van op de hoogte wordt gehouden. 
Alle leden van de Soos willen de inwo-
ners van Nuenen alvast bedanken 
voor hun donatie.

Er werd gedemonstreerd hoe je een 
robot, die verstopt zit in een dinosau-
rus, kunt leren bewegen en zelfs zin-

gen. Een Nao-robot sloot de bijeen-
komst af. Een Nao-robot is als een 
grote pop. Nao kan lopen, gaan zitten, 

Dochter schenkt tekening van haar vader bij opening expositie

Zelfportret Eekman voor      
Vincentre en voor Nuenen
Zaterdag werd de tentoonstelling ‘Kunstenaars in de pastorie’ in het Vin-
centre geopend door dominee-kunstenaar Ruud Bartlema. Dat deed hij 
omringd door zijn eigen werk; hij woonde en werkte veertien jaar in de 
tegenover gelegen pastorie aan de Berg. De opening volgde aansluitend op 
de presentatie van het boek ‘Van domineeshuis tot Van Goghhuis, 250 jaar 
pastorie Nuenen en haar bewoners’, in kerkelijk centrum de Regenboog.

Na de opening volgde een verrassing: 
Luce Eekman, dochter van de bekende 
kunstenaar Nico Eekman, schonk een 
groot zelfportret van haar vader aan 
het museum Vincentre. Dat portret 
(zie voorpagina) had ze uit Parijs mee-
gebracht voor de expositie. Bij de over-
handiging van het portret memoreerde 
Luce Eekman in haar toespraak: ‘Voor 
de kunstenaar Eekman betekende de 
Nuenense periode het begin van een 
succesvolle carrière. Mijn vader heeft 
veel aan Nuenen te danken. Daarom 

Nick Lowe

Het kaartje had ik al maanden in huis. Afgelopen zaterdag was het eindelijk 
zover: het concert van Nick Lowe. Lowe stond al heel lang op mijn die-wil-ik-
nog-een-keer-live-zien-lijstje.
 Het concert was in de kleine zaal van het Muziekcentrum in Eindhoven. 
Zelfs de kleine zaal was te groot, er waren net 100 mensen. Schandalig weinig 
eigenlijk. Het voorprogramma was er één om snel te vergeten.
 Nick Lowe gaf een solo-optreden van anderhalf uur, zang en akoesti-
sche gitaar. Ik kende alleen de cd-versies van de nummers, met volledige band. 
Maar in deze kale uitvoering bleek pas hoe sterk de nummers zijn. Gelukkig 
was zijn vriendelijke, melancholische stem wel hetzelfde. Met die typische En-
gelse verontschuldigende beleefdheid.
 Zo’n tien jaar geleden leerde ik zijn muziek pas goed kennen. Vooral zijn 
solo cd’s vanaf midden jaren ’90 zijn ijzersterk. Ideale muziek bij liefdesverdriet.
         
 Edwin Coolen

Uit d’n hoek…

Halfvasten Raod van Zatterdag 
Zondag 30 maart organiseert de Raod van Zatterdag weer haar jaarlijkse 
Halfvasten evenement. Dit jaar staat alles in het teken van het gebruiken 
van gezond boerenverstand. Tenminste...

Een aantal teams zullen op ludieke wij-
ze op diverse onderdelen de strijd met 
elkaar aangaan. Hierbij kunnen zij la-
ten zien of hun eventuele agrarische 
kennis voldoende is om uiteindelijk 
met de felbegeerde wisselbeker huis-
waarts te keren. Natuurlijk komt er 
meer bij kijken dan alleen maar agrari-
sche kennis. Behendigheid en team-
spirit zullen waarschijnlijk het echte 
verschil maken. Dit alles kan van 
dichtbij meegemaakt worden op het 
erf van de, tijdelijk tot agrarisch bedrijf 
omgebouwde, residentie. De hoofdbe-
woner van dit agrarisch bedrijf, bij ve-
len bekend als Bulletje, heeft er met 

behulp van zijn familie voor gezorgd 
dat de diverse onderdelen de juiste in-
grediënten hebben om er een vrolijke, 
ludieke happening van te maken. 
Maar, zoals op elk agrarisch bedrijf 
mogelijk, kunnen kleine grondbewo-
ners, zoals kevers er voor zorgen dat er 
enige twist ontstaat over de juiste ver-
deling van elk stukje agrarische grond. 
Dus, wie zin heeft om enige ludieke 
agrarische kennis op te doen komt 
zondagmiddag naar het boerenerf aan 
het Park 61 te Nuenen. Natuurlijk is 
ervoor gezorgd dat de druiven op de 
juiste manier geperst zijn en er vol-
doende gerst gedorst en gepeld is.

Staatsbosbeheer zoekt groene     
dromen: Mooier-Nederland.nl
 Nederlanders houden ervan om naar buiten te gaan: de natuur in om gezel-
lig met familie te wandelen, om een frisse neus te halen, om te sporten, of 
om even het hoofd leeg te maken. Dat kan, want ruim 90% van de natuurge-
bieden van Staatsbosbeheer is opengesteld voor bezoekers. 

De betrokkenheid van bezoekers met 
natuur is groot. Regelmatig krijgen bos-
wachters verzoeken om een mooi pro-
ject in de streek te realiseren: een speel-
bos voor kinderen, een speciaal pad 
voor mensen die in een rolstoel zitten, 
een paddenscherm, enzovoort. Prachti-
ge dromen die we graag in vervulling la-
ten gaan om Nederland nog mooier te 
maken. Staatsbosbeheer is daarom sa-
men met tv-programma Hart van Ne-
derland van SBS6 op zoek naar de mooi-
ste groene wens of droom. 
Heb jij een lang gekoesterde wens in je 
favoriete natuurgebied? Laat het ons 
weten! Via de site www.mooier-neder-
land.nl kun je je groene droom inzen-
den. Als je wens te vervullen is, kun je 
meespelen voor de hoofdprijs: de reali-

’t Frenkeltje naar 
Gevers in Asten
De actieve buurtvereniging 't Frenkeltje 
te Gerwen was afgelopen zaterdag te gast 
bij de volautomatische bloemenkwekerij 
te Asten-Heusden. Onder leiding van de 
voormalige eigenaar en plaatsgenoot 
Nard Gevers kregen de Gerwenaren een 
deskundige rondleiding door de immen-
se bloemenkassen. Zijn opvolger, zoon 
Alex, heeft het bedrijf inmiddels uitge-
bouwd tot de 3e grootste kwekerij van 
Nederland. Ongeveer 6 miljoen bloemen, 
voornamelijk geraniums, cyclamen en 
primula's vinden jaarlijks hun weg naar 
vele landen in Europa. Gerwen kan trots 
zijn op zo'n kleurrijke onderneming maar 
helaas moest het bedrijf eerder verhuizen 
vanwege onmogelijke uitbreidingskan-
sen in onze gemeente.

Ruimte in beeld staat voor een inspire-
rende locatie in de natuur van Nuenen 
met een atelier, grote beeldentuin en 
diverse werkruimtes. Het is de vaste 
werkplek van een zestal beeldhouwers 
en ruim zestig cursisten. Het atelier 
Ruimte in beeld biedt wekelijks cur-
sussen beeldhouwen in steen en schil-
deren aan zowel beginners als gevor-
derden.
In de beeldentuin en de grote ruimte 
staan ca. 150 beelden opgesteld: van 
abstract tot figuratief. Diverse stijlen 
en steensoorten zijn te bewonderen. 
Er zijn grote en kleine sculpturen te 

zien, als ook beelden die alleen binnen 
of ook buiten mogen staan. Iedere 
cursist zoekt en ontwikkelt zijn eigen 
beeldentaal. Sommigen laten zich in-
spireren door de natuur, anderen door 
menselijke bewegingen. 
In de binnenruimten hangen schilde-
rijen en werken van cursisten die we-
kelijks schilderen bij Ruimte in Beeld. 
Tijdens de expositie zijn cursisten en 
docenten aanwezig. Sommigen zijn 
aan het werk, anderen staan u graag te 
woord en geven uitleg over de ver-
schillende werken. De entree is gratis. 
www.ruimteinbeeld.nl

dansen en zingen. Nao kan fungeren 
als een vriendje en wordt ingezet bij 
het leren aan kinderen met autisme.
ASML biedt ons een aantal Lego 
Mindstormpakketten aan om te ge-
bruiken. De kinderen leren om zelf 
een rijdende robot te maken die zelf-
standig door een doolhof gaat rijden. 
Tijdens de laatste les wordt er een 
wedstrijd gehouden: welke robot is de 
snelste? Er vinden excursies en gast-
lessen plaats  in de projectweken en 
natuurlijk gaan de jonge uitvinders 
zelf aan de slag: wie heeft het slimste 
idee van De Mijlpaal?

Wekelijks worden de uitvindingen 
door de kinderen aan elkaar gepresen-
teerd. Een jury beoordeeld wie met 
zijn/haar uitvinding het beste idee van 
De Mijlpaal levert. Er volgt een speci-
ale beoordeling voor de kinderen van 
de groepen 7/8. De uitvinder van het 
beste idee in deze categorie mag door 
naar de ronde voor de Dutch Techno-
logyweek, eind mei, in Eindhoven. Met 
als coach misschien wel de burgemees-
ter van Nuenen: Maarten Houben.
Houd onze website en de krant in de 
gaten de komende tijd! Er staat veel te 
gebeuren op basisschool De Mijlpaal. 
Op donderdag 24 april sluiten we af 
met een open dag. Iedereen is dan 
welkom om te zien wat onze kinderen 
allemaal geleerd hebben.

satie van je droom. Staatsbosbeheer 
helpt met een financiële bijdrage, mens-
kracht of kennis. Roep mensen op om 
mee te doen zodat je droom gerealiseerd 
kan worden. Iedereen kan je helpen 
door tussen 21 april en 2 mei een ken-
nisquiz over natuur te spelen en punten 
voor een project te verdienen. Hoe meer 
spelers voor je project, hoe meer pun-
ten, hoe groter de kans om te winnen. 
De speler die de meeste punten voor een 

droom bij elkaar speelt, krijgt een geheel 
verzorgde midweek in een Buitenleven-
woning van Staatsbosbeheer.
De wedstrijd begint op zondag 23 maart. 
Hart van Nederland brengt in het pro-
gramma een groene wens in beeld. Van-
af dat moment kan iedereen via www.
mooier-nederland.nl zijn of haar droom 
inzenden. De droom mag natuurlijk in 
een Staatsbosbeheergebied zijn, maar 
ook op een willekeurige andere plek. 
Zolang er maar een goede en overtui-
gende motivatie bij zit. Je kunt inzenden 
tot zondag 20 april. Op maandag 21 
april start de special kennisquiz die twee 
weken duurt. Iedere dag kun je meespe-
len voor je favoriete droom om Neder-
land mooier te maken. Iedere dag mee-
spelen is niet nodig. Op zondag 4 mei 
wordt in Hart van Nederland de win-
naar bekend gemaakt.

schenk ik dit werk aan het Vincentre en 
eigenlijk aan de Nuenense gemeen-
schap. Het is een werk, waarop mijn 
vader als architect is afgebeeld en dat 
in 1931 een prijs van de stad Amster-
dam heeft gekregen.’
Nico Eekman (1889-1973) is na Vin-
cent van Gogh de eerste schilder die 
een sterke relatie had met de pastorie. 
In 1914 kwam Eekman uit Brussel naar 
Nuenen en trok in bij dominee Bart de 
Ligt. Deze later uit Brabant verbannen 
predikant werd opgevolgd door Tho-

mas Eekman, de broer van Nico. Nico 
Eekman werkte, in navolging van Vin-
cent van Gogh, in diens atelier achter 
de pastorie. Ook in de Beekstraat had 
hij een schildersplek, niet ver van de 
straat die in 1985 naar hem is genoemd.
In deze omgeving ontwikkelt Eekman 
zijn artistieke talenten en neemt zijn 
bewondering voor Vincent van Gogh 
toe. Hij verblijft ook een tijd in Laren, 
waar hij in aanraking komt met Piet 
Mondriaan, Jan Toorop en Heleen 
Kröller-Müller. In 1915 heeft hij zijn 
eerste expositie in Den Haag en in veel 
grote musea in Nederland is werk van 
Eekman te vinden. Hij vertrekt op 8 ja-
nuari 1918 vanuit Nuenen naar Parijs, 
waar hij na een lange artistieke carrière 
in 1973 overlijdt.
Na honderd jaar is Eekman met dit 
zelfportret dus weer terug in Nuenen.
De tentoonstelling ‘Kunstenaars in de 
pastorie’ is nog tot oktober te zien in 
het Vincentre. Behalve Eekman zijn 
Henri van der Waals, Ruud Bartlema, 
Jan Willem Hofkes en Rudolf Kloppers 
de geëxposeerde kunstenaars.
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

10-jarig jubileum 
Kinderdagverblijf Kiddies
Afgelopen week werd er luidkeels gezongen bij Kinderdagverblijf Kiddies, 
want deze maand bestaat het kleinschalige kinderdagverblijf al weer tien 
jaar. Alle kinderen werden ’s ochtends verrast met slingers, taart en ook het 
team wilde even stilstaan bij dit heuglijke feit. 

Afgestemd op de allerkleinsten 
Eigenaresse Corrie Gehoel blikt terug: 
”Samen met mijn schoonzus Ilon van 
der Horst ontstond twaalf jaar geleden 
het idee om een eigen kinderdagver-
blijf te beginnen. Na de nodige voorbe-
reidingen, zoals het verkrijgen van ver-
gunningen, het behalen van de juiste 
certificering en het vinden van een ge-
schikt pand, hebben we tien jaar gele-
den een start kunnen maken.” Kinder-
dagverblijf Kiddies is gevestigd in de 
voormalige slagerij Schmitz aan de 
Opwettenseweg 72. Om dit ruime 

pand en de bijbehorende binnentuin 
om te toveren in de prettige, kindveili-
ge omgeving die het nu is, zijn heel wat 
stappen gemaakt. Er zijn twee ruime 
groepen gecreëerd met veel ruimte en 
veilige eigen plekjes voor de allerklein-
ste baby’s. Op iedere groep is plaats 
voor maximaal 16 kinderen. Daarbij is 
alles afgestemd op de belevingswereld 
van kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar: 
vrolijke kleuren, veel licht, alles zoda-
nig ingericht dat de kinderen de kans 
krijgen om zich te ontwikkelen. Dit ge-
beurt aan de hand van verschillende 

thema’s met daarbij behorende spel-
materialen, rollenspellen en activitei-
ten.  Dit wordt aangeboden aan alle 
leeftijdsgroepen. “Wij zijn ook erg 
trots op de grote en veilige tuin met 
veel spelmogelijkheden. Mits het weer 
het toelaat, gaan we met de kinderen 
dagelijks naar buiten, en dan kunnen ze 
naar hartenlust spelen”, aldus Corrie. 

Betrokken
Wat maakt Kiddies al tien jaar tot een 
succes? Oudercommissie-lid Natascha: 
“Wat ik fijn vind aan Kiddies is dat het 
een kleinschalig kinderdagverblijf is, 
waarbij met een klein en vast team 
wordt gewerkt. Dat houdt het voor de 
kinderen ook overzichtelijk. Mijn 
zoontje kent alle leidsters goed en dat 
maakt dat ik hem ook met een gerust 
hart daar achter laat. Maar ook vanwe-
ge de mooie speelplaats, waar alles qua 
formaat helemaal is afgestemd op de 
belevingswereld van kleine dreumesen 
en peuters. Ik zag onze kleine daar al 
heerlijk buiten spelen.”
De kleinschaligheid van het kinderdag-
verblijf zorgt ook voor betrokken ou-
ders. Kinderdagverblijf Kiddies heeft 
een actieve oudercommissie, die regel-
matig activiteiten organiseert voor zo-
wel de ouders als de kinderen en ook 
meedenkt met de organisatie van Kin-
derdagverblijf Kiddies.

Taart!
Op de groep werd na het zingen door 
de kinderen heerlijk gesmuld van de 
mooie taart die speciaal voor deze gele-
genheid was versierd. Enthousiast 
werd de taart ‘met de handjes’ opgege-
ten, wat leidde tot heerlijke taferelen. 
Op de facebook-site kunt u ook nage-
nieten van dit feestje www.facebook.
com/kinderdagverblijfkiddies of
www.kdv-kiddies.nl

Een uurtje korter slapen
Door Mariët Jonkhout

omend weekend is het weer zover; in de nacht van zaterdag 29 op 
zondag 30 maart gaat om 2 uur de klok in grote delen van Europa 
een uur vooruit en is de zomertijd (officieel DST; Daylight Saving 
Time) een feit. In Nederland doen we dit inmiddels al weer voor de 

37ste keer, maar wat houdt dit eigenlijk in?

Al sinds de Oudheid baseren mensen 
hun dagelijkse bezigheden op de stand 
van de zon. In die tijd werd de periode 
waarin het licht was, verdeeld in twaalf 
‘uren’, ongeacht de lengte van de dag. Zo 
kon het voorkomen dat een uur in de zo-
mer 75 minuten duurde, terwijl het in de 
winter slechts 44 minuten telde. Vanaf 
de Middeleeuwen werd de duur van een 
uur precies vastgesteld en werd gekozen 
voor 60 minuten en voor 24 uren in een 
etmaal, waardoor het aantal zonuren 
verschilde per seizoen. Dit leverde voor-
al problemen op in de winter, als de zon 
al vroeg onder ging. Zo berekende de 
Amerikaan Benjamin Franklin dat de 
bevolking van Parijs in één winter maar 
liefst 32 miljoen kilo kaarsvet verspilde 
door ´s avonds wakker te blijven. Hij be-
weerde dat het veel goedkoper zou zijn 
als ze bij zonsopkomst uit bed kwamen, 
om vervolgens tegen het einde van de 
middag, bij zonsondergang, weer te 
gaan slapen. Een echt pleidooi voor in-
stelling van een zomertijd kwam in 1895 
van de Nieuw-Zeelander George Hud-
son die in tegenstelling tot Franklin niet 
het ritme van de mens wilde veranderen, 
maar simpelweg de tijd wilde aanpassen. 
Een zelfde voorstel werd twintig jaar la-
ter nog eens gedaan in Engeland, maar 
ook dit bleef liggen in een laatje van een 
bureau. Pas tijdens de Eerste Wereld-
oorlog werd er voor het eerst in een aan-
tal landen een zomertijd ingevoerd om ‘s 
avonds kolen te besparen. Dit bleek ech-
ter zo impopulair onder de bevolking 
dat de meeste landen de zomertijd na de 
oorlog weer afschaften, waarna ze het in 
de Tweede Wereldoorlog weer opnieuw 
instelden. Nederland handhaafde na de 
Eerste Wereldoorlog wel de zomertijd, 
maar besloot deze na afloop van de 
Tweede Wereldoorlog in 1946 alsnog af 
te schaffen. De energiebesparende maat-
regel werd vervolgens in 1977 opnieuw 
ingevoerd naar aanleiding van de oliecri-
sis van daarvoor.
In de wereld zijn er maar 70 landen die 
zomer- en wintertijd hanteren. Zomer-
tijd heeft namelijk alleen nut tussen de 
keerkringen en de poolcirkels omdat de 
lengte van de dagen in de tropen niet 
genoeg varieert en de beide polen geen 

nacht kennen. Zomertijd heeft een 
groot nadeel in de landbouw en vee-
teelt. Planten en dieren hebben hun ei-
gen biologische ritme en koeien kunnen 
niet ineens een uur eerder melk geven. 
Ook planten gaan op de zonnetijd af, 
niet op de zomertijd. Wij, als mens, 
schakelen ons elk jaar twee keer om en 
passen ons ritme aan, de een wat ge-
makkelijker dan de ander. In maart 
doen we dit wel voor langere tijd dan in 
oktober: de zomertijd duurt zeven 
maanden, de wintertijd, onze echte tijd, 
maar vijf.

K

Geschiedenis      
van een bijzonder huis
Zaterdagmiddag 22 maart werd na vijf jaar hard werken aan het boek ‘Van 
Domineeshuis tot Van Goghhuis, 250 jaar pastorie en haar bewoners’ het eer-
ste exemplaar door de reïncarnatie van Theodorus van Gogh, vader van Vin-
cent, uitgereikt aan dominee Griffioen. Dit gebeurde onder zeer grote belang-
stelling in de Regenboogkerk. Hier waren zowel nog levende (oud) bewoners 
als nazaten van, verzameld om getuige te zijn van dit unieke gebeuren.

In het boek staat een schat aan histo-
rische gegevens over de bewoners 
van de pastorie. Niet alleen bekende 
predikanten, zoals Bart de Ligt heb-
ben hier gewoond, maar ook kunste-
naars en schrijvers, waaronder na-
tuurlijk Vincent van Gogh en Stephan 
Hanewinckel. Dominee Griffioen, al 
in de 90, is de oudst nog levende be-
woner die de pastorie 16 jaar lang be-
woonde. Het boek is geschreven door 
Peter van Overbruggen en Jos Thiele-
mans die een bijzonder historisch do-
cument hebben vastgelegd door mid-
del van heel veel speurwerk en 
interviews. Het boek is verkrijgbaar 
voor € 25,- via www.pastorieboek.nl 
of door een mail te sturen naar pasto-
rieboek@pgn-nuenen.nl o.v.v. naam, 
adres en banknummer.

Theodorus van Gogh reikt het eerste 
exemplaar uit aan dominee Griffioen.

Collecteweek 
Hartstichting 
In de week van 6 t/m 12 april komen 
de collectanten van de Hartstichting 
weer aan de deur. Zij vragen u om iets 
te geven voor het bestrijden van hart- 
en vaatziekten. Dit is hard nodig, want 
1 op de 4 Nederlanders sterft aan een 
hart- of vaatziekte: elke dag zijn dat 
107 mensen.

Wat gebeurt er met uw gift?
De Hartstichting heeft de afgelopen 
50 jaar geweldige resultaten behaald. 
Maar de strijd is nog lang niet gestre-
den. Er zijn nu 1 miljoen hart- en vaat-
patiënten in ons land en dagelijks ko-
men 1.000 mensen met hart- en 
vaatziekten in het ziekenhuis terecht. 
Hart- en vaatziekten zijn dus nog 
steeds een groot probleem. Met uw 
hulp kunnen we deze ziekten sneller 
en beter opsporen, behandelen of zelfs 
genezen. Van elke ontvangen euro 
gaat € 0,80 naar wetenschappelijk on-
derzoek, voorlichting en patiënten-
zorg. Baanbrekend onderzoek redt 
elke dag levens. Geef aan onze collec-
tant zodat steeds meer hartpatiënten 
het kunnen navertellen.

Overeenkomst ondertekend 
voor realisatie uitvaartcentrum 
en crematorium Nuenen
Op 17 maart heeft gemeente Nuenen, Van der Stappen Uitvaartverzorging en 
Yarden een overeenkomst met afspraken ondertekend over de realisatie van een 
uitvaartcentrum en kleinschalig crematorium op begraafplaats Oude Landen. 

Van der Stappen Uitvaartverzorging 
en Yarden Uitvaartorganisatie hebben 
samen een verzoek ingediend voor de 
bouw en exploitatie van een uitvaart-
centrum met een kleinschalig crema-
torium op begraafplaats Oude Lan-
den. Wethouder Ebberink hierover: 
‘Een uitvaartcentrum en crematorium 
voorziet in een duidelijke behoefte 
van onze inwoners. Steeds meer men-
sen kiezen voor een crematie, straks 
kan dat ook in Nuenen. Het wordt 
echt een plek om op gepaste en intie-
me wijze afscheid te kunnen nemen 
van dierbaren.’
Als lokale uitvaartondernemer zal 
Van der Stappen Uitvaartverzorging 
het uitvaartcentrum gaan beheren, 
Yarden zal het crematorium exploite-
ren. Het uitvaartcentrum zal bestaan 
uit een ceremonieruimte, een familie-
kamer, 24-uurs opbaarkamers en een 
ontvangst- en koffieruimte. Er zullen 

per dag maximaal 2 uitvaartplechtig-
heden worden verzorgd. Van der 
Stappen heeft al uitvaartcentra in 
Geldrop, Eindhoven, Veldhoven en 
Cranendonck. Voor dit project gaat 
de gemeente het bestemmingsplan 
wijzigen. In het voorjaar van 2015 zou 
met de bouw kunnen worden gestart.

Tienerdisco Sparkz
 
Op zaterdag 29 maart is er weer een 
tienerdisco Sparkz. Dj Arjan zal dan 
draaien voor tieners in de leeftijd van 
tien tot en met veertien jaar. De poort 
zal open zijn van 19.00 uur tot 20.00 
uur, het einde is om 22.30 uur. Wie eer-
der naar huis wil, kan dat bij de vrijwil-
ligers aangeven die dan contact leggen 
met het thuisfont. Entree is € 2,00, 
hapjes en drankjes kosten € 1,00 per 
consumptie. Sparkz wordt gehouden 
op de Luistruik, Sportlaan 12 in Nue-
nen. Facebook: @tienerdiscosparkz. 
Deze avond wordt ondersteund door 
Jongerenwerk Nuenen.

Mariahoutse 
Liederentafel
De Mariahoutse Liederentafel met de 
liedertafel Het Nachtpitje uit Beek en 
Donk verzorgen samen een gezellige 
Brabantse middag met een loterij. De 
Brabantse middag vindt plaats in de zaal 
de Pelgrim aan de Mariastraat 21, in 
Mariahout op woensdagmiddag 2 april 
om 14.00 uur. Er worden gezellige mee-
zingliedjes gezongen waarvoor we een 
boekje kunnen aanbieden, samen met 
een lootje voor de prijs van €1,-, zodat u 
de liedjes mee kan zingen wat de gezel-
ligheid verhoogt. De entree is gratis.
 

Liederentafel
Voor wie van zingen houdt, zondag 30 
maart is er weer een liederentafel bij 
café Schafrath, Park 35 Nuenen, aan-
vang 20.30 uur.

Het Klooster

Vrouw Holland en Lichtstad 
Revuetheater
Op vrijdag 4 april staan de drie dames 
van Vrouw Holland in Het Klooster 
met de muzikale cabaret voorstelling 
‘Brave meisjes komen in de hemel’. Een 
voorstelling waarin Gabriëlle Glas-
beek, Marieke Klooster en Karin Noe-
ken u samen met hun pianist Reinout 
Douma hemelse muziek en helse her-
rie laten horen.
In deze voorstelling kiezen de dames 
van Vrouw Holland het rechte pad. De 
zonden lonken, maar weten zij deze 
met glans te verslaan? De dames voe-
ren de meest absurde opdrachten uit 
om maar te winnen. Ze moeten zich 
bewijzen, wat nog niet zo gemakkelijk 
is want schuldgevoel én de angst voor 
gezapigheid achtervolgd hen. Zij gaan 
door slijk en modder, stomend en naar 
adem happend worstelen ze zich naar 
boven. Ze moeten punten scoren om 
de hemel te bereiken. Echter: niet God 
maar u bepaalt of de dames door mo-
gen. U krijgt als gewaardeerde bezoe-
ker de rol van strenge jury... U bent 
getuige van badrituelen, paalklimmen, 
kleiworstelen, schommelmeditatie en 
- hopelijk - een schoon geweten. 
Aanvang: 20.15 uur. Toegangskaarten 
kosten € 18,50 inclusief pauzedrankje. 

Op zaterdag 5 april staat Lichtstad Re-
vuetheater in Het Klooster met hun 
nieuwste voorstelling ‘Durf!’. De voor-
stelling vertelt het verhaal over men-
sen die durven te dromen, die lef to-
nen en er volledig voor gaan. Het 
verhaal gaat over Puck, een jonge ta-
lentvolle modeontwerpster die weet 
wat ze wil. Ze kan de hele wereld aan 
en gaat er ook voor!
In het begin is alles duidelijk. Je pad 
lijkt uitgestippeld. Je gaat naar school 
en ontdekt waar je goed in bent en wat 

je wilt worden. Je studeert, viert feest 
en werkt hard. Je gaat uit huis wonen 
om uiteindelijk toch weer terug bij je 
moeder in te trekken want dat is goed-
koper. Dan studeer je af en gaat op 
zoek naar een baan. Je krijgt niet wat je 
eigenlijk wilt, neemt wat je krijgt, doet 
je best en wacht af. Je wacht op die 
kans, die ene, die grote kans. Dan…. 
word je ontslagen! “Crisis”, zeggen ze, 
“reorganisatie” en “kosten besparend”.
Geniet van het lekker ouderwets re-
vuetheater voor jong en oud, geheel 
opgepoetst en uit de mottenballen ge-
haald! Revuetheater zoals u het nog 
nooit heeft gezien! Aanvang 20.15 uur. 
Toegangskaarten kosten € 19,50. 

Kaarten kunt u bestellen via www.het-
klooster.org of telefonisch reserveren 
van maandag tot en met vrijdag tussen 
13.30 uur en 17.30 uur via nummer 
040 -284 33 99. www.hetklooster.org, 
www.lichtstadrevuetheater.nl of 
www.vrouwholland.nl
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NL Doet:       
Vele handen maken licht werk
In het kader van de grootste vrijwilligersactie van ons land NLdoet van het 
Oranje Fonds, is op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart door vele vrijwilligers 
hard gewerkt om het terrein en terras van de Dorpswerkplaats een stevige 
opknapbeurt te geven.

NL Doet en   
de IVN en  
Stichting leergeld
Het jarige IVN en Stichting Leergeld 
kunnen middels de foto’s laten zien 
dat er zaterdag 22 maart door kinde-
ren en jongeren veel geleerd en gedaan 
is. Het resultaat mag er zijn!

NL Doet en de 
voedselbank
Afgelopen weekend is er ook via de 
NL Doet actie heel hard gewerkt voor 
de voedselbank in Nuenen. De Voed-
sel- en Warenautoriteit kan gerust 
weer komen controleren!!

NL Doet geeft handen en voeten 
aan Lions-motto: ‘We serve’
Onder het motto ‘Wij dienen’, ofwel ‘We serve’, stuurde ook de Lions Club 
Nuenen een flink klusteam op pad om diverse Nuenense klussen te klaren 
tijdens NL doet. De club gaf het publiek daarin een stem, door middel van 
een poll op Facebook. De meest populaire klus bleek zo populair dat deze al 
vergeven was en uiteindelijk koos de Lions Club de vier volgende klussen 
met de meeste stemmen. Maar liefst 27 klussers (Lions, partners/vrienden 
en kinderen) staken daarvoor hun handen uit de mouwen op 21 en 22 maart.

NL Doet bij Scouting Panta Rhei
De scoutinggroep draait zoals zoveel verenigingen totaal op de inzet van 
vrijwilligers. Omdat ze het natuurlijk druk hebben met het organiseren van 
allerlei programma’s blijft er vaak weinig tijd over om diverse klussen aan 
het nieuwe gebouw en terrein te doen. Gelukkig hebben ze afgelopen zater-
dag tijdens NL-doet weer een aantal van die karweitjes kunnen afstrepen.

Zo zijn er wilgen gesnoeid, containers 
geschuurd, muren geïmpregneerd, 
gleuven gegraven, kabels gelegd, en is 
er een onveilige schommel en glijbaan 
opgeruimd. Allemaal dingen die moes-
ten gebeuren en waar nu eindelijk tijd 
voor was. En door inzet van de ouders, 
de eigen leiding maar vooral de eigen 
leden kunnen we terug kijken op een 
geslaagde dag en is scouting Panta 
Rhei Nuenen weer een stukje “gaver” 
geworden. Hoewel ze alle karweitjes 
even belangrijk vinden is de aanleg van 
de grondkabel voor de buitenverlich-
ting wel een van de meest voorname. 
Binnenkort zullen ze hun avondpro-
gramma’s niet meer in het donker hoe-
ven te doen (hoewel dat af en toe na-
tuurlijk ook leuk kan zijn). Maar 
belangrijker is dat ze hiermee hopen 
om vandalisme op het terrein terug te 
dringen. Met enige regelmaat moeten 
ze helaas constateren dat het mooie 
terrein bezocht word door bezoekers 
met minder mooie bedoelingen. Zo 
zijn er onlangs weer vernielingen aan-
gebracht aan de zonnewijzer, maar 
vervelender nog is dat er door het 

openzetten van de buitenkraan enkele 
duizenden liters water weggelopen 
zijn naar de naburige sloot. We weten 
nog niet wat de schadepost hiervan is, 
maar dat dit een zware kostenpost 
wordt, kan iedereen uitrekenen.
Hopelijk is dit in de toekomst verleden 
tijd. Mocht je zelf zin hebben om je in 
te zetten voor de scouting, ze zijn al-
tijd nog op zoek naar vrijwilligers om 
het staf team te versterken. Ook heb-
ben ze nog enkele plaatsen voor nieu-
we leden, maar dat zijn er maar enkele. 

Kijk voor meer informatie op 
www.scoutingpantarhei.nl

Nuenense helpt in Cambodja
De Nuenense Lidy Korting-van Tuijl is samen met Team Schretlen vrijdag 
21 maart vertrokken naar Cambodja. Het team zal een week lang bouwen in 
de omgeving van Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja. Vorig jaar heeft 
Lidy, ook via Habitat, een week lang mogen meebouwen aan een aardbe-
vingbestendige duplexwoning in Nicaragua. 

Lidy vorig jaar in Nicaragua.

Habitat Cambodja
HFH Cambodja is opgericht in 2003 en 
heeft programma’s in Phnom Penh, 
Prey Veng, Kandal, Siem Reap en Bat-
tambang. De nadruk van het program-
ma ligt op de ontwikkeling van duurza-
me gemeenschappen, het bevorderen 
gender gelijkheid, inkomensvorming, 
de HIV/AIDS problematiek en kwets-
bare groepen. Habitat en haar partners 
bieden gezinnen naast degelijke huis-
vesting, ook toegang tot water en elek-
triciteit. HFH Cambodja heeft een vijf-
jarig doel voor het helpen van 10.000 
gezinnen met lage inkomens. In de ja-
ren 90 zijn honderdduizenden vluchte-
lingen uit de stad Phnom Penh verdre-
ven door het communistische regime. 

Velen keerde later weer terug naar de 
stad, waardoor er enorme slums zijn 
ontstaan in en buiten de stad.  Dit zijn 
gebieden waar eigenlijk niemand wil 
wonen, er zijn dan ook geen voorzienin-
gen zoals elektriciteit of water. Vaak is 
dit naast een rivier, meer of spoorbaan. 
Habitat zet zich in voor betere huisves-
ting voor arme gezinnen en met Bouw 
Mee kun jij ook je steentje bijdragen. 
www.buildwithme.org

€ 1.550,- voor goede doelen Gerwen 
dankzij ringsteken en veiling
De veiling van goederen en diensten tijdens het Halfvastenspektakel van car-
navalsclub De Stemkes in Gerwen heeft € 1550,- opgeleverd. Toppers bij de 
veiling: rondvlucht boven je woonplaats, onder water-duikcursus en portret 
van huisdier of persoon geschilderd door Gerti Verhagen van Zorgboerderij 
De Krakenburg. Ook veel animo voor het bieden op een appeltaart uit eigen 
keuken, konijntjes, kippen en de cursus haring schoonmaken en opeten. 

Martien Smits van Stal De Linde leidt 
oud-prinsen van de Road van Zatter-
dag naar de zege.

(foto’s Cees van Keulen)

Winnaars bij de jongeren v.l.n.r. Meike 
Wouters (Shine), Tessy Joosten (Sun), 
Coach Wendy Wouters en Marco Raaij-
makers (prins Marcos).

Winnaars carnavalsclubs en volwasse-
nen: De Fiepkes (links) en oud-prinsen 
Raod van Zatterdag.

Oproep foto’s 
Koninginnedag
Ja, u leest het goed: foto’s van Konin-
ginnedag. Dit jaar wordt namelijk 
voor het eerst Koningsdag gevierd. In 
Nuenen organiseert Parkevenemen-
ten Nuenen op 25 en 26 april een 
groots Koningsfeest in het Park. Ter 
gelegenheid daarvan doet Rond de 
Linde, bij wijze van terugblik, een op-
roep om foto’s van voorgaande Konin-
ginnedagen en Koninginnenachten in 
Nuenen c.a. in te sturen. De vijf mooi-
ste foto’s worden in de Rond de Linde 
afgedrukt en zullen in groot formaat 
te zien zijn op Koningsdag in het Park. 
Ook krijgen de winnaars een bloeme-
tje verzorgd door ’t Bloemateljee in 
Nuenen.

Foto’s (JPEG met een minimale resolutie 
van 300 dpi (10 x 10 cm) kunnen o.v.v. 
naam en adres t/m 20 april worden ge-
maild naar: koningsdag@ronddelinde.nl

De opbrengst wordt verdeeld onder 
drie goede doelen in Gerwen: Kinder-
vakantieweek, Jong Nederland en 
Zorgboerderij De Krakenburg. Het 
ringsteken bracht aardig wat volk op de 
been op de Gerwenseweg bij café De 
Stam. Voor dit evenement was de straat 
met zand bedekt, zodat de paarden een 
goede ondergrond hadden. Het evene-
ment beleefde de 6e editie en werd nu 
gehouden tijdens het weekeinde van 22 
en 23 maart. Blaaskapel Tsjonge Jonge 
blies de hagelbuien met vrolijke noten 
snel weg. 

Bij de jeugd won Supertrio, Prins Mar-
cos en de hofdames Sun&Shine van de 
Narre-Kappen Gerwen. Bij de carna-
valsclubs prolongeerde de Europese 
Carnavalsvereniging De Fiepkes uit 
Helmond de titel en bij de volwassenen 
veroverde het team van oud-prinsen 
van de Road van Zatterdag uit Nuenen 
het prachtige paard.

Kadaster registreert meer verkochte woningen in februari 2014

Het Kadaster publiceert de 
vastgoedcijfers
In februari dit jaar registreerde het Kadaster 10.030 verkochte woningen. 
Dit is een stijging van 27,0% ten opzichte van februari 2013 (7.897). Verge-
leken met de voorgaande maand, januari 2014, is er sprake van een stijging 
van 12,6%. Het Kadaster registreerde toen 8.905 verkochte woningen.

Woningtypen
Vergeleken met februari vorig jaar zien we een stijging van het aantal geregis-
treerde verkochte woningen bij alle woningtypen. Vrijstaande woningen stijgen 
het meest met 38,2%. Bij 2-onder-1-kapwoningen is de stijging het minst groot 
met 18,2%. Ten opzichte van de vorige maand, januari 2014, stijgen alle woning-
typen. De grootste stijging is hier te zien bij de hoekwoningen met 19,1%. Bij 
vrijstaande woningen is de stijging het minst groot met 6,0%.

Provincies
Ten opzichte van februari 2013 stijgt het aantal geregistreerde verkochte wonin-
gen in alle provincies. De stijging is het grootst in Noord-Brabant met 48,5%. 
Flevoland laat de kleinste stijging zien (11,8%). Vergeleken met januari 2014 la-
ten alle provincies een stijging zien, behalve Zeeland (-5,8%). In Noord-Brabant 
was de stijging het grootst met 29,0%, in Utrecht met 0,9% het minst groot.

Hypotheken
Het aantal geregistreerde hypotheken nam in februari 2014 met 16,9% toe ten 
opzichte van februari vorig jaar, van 12.733 naar 14.890. Vergeleken met januari 
2014 (12.817) is er een stijging van 16,2%.

Executieveilingen
In februari 2014 vonden 132 executieveilingen plaats. Dit is een stijging van 8,2% 
ten opzichte van februari 2013 (122).

Uitslagen Ringsteken cv De Stem-
kes Gerwen
Jongeren: 1. Supertrio; 2. Pannenkoe-
ken; 3. FC Kip.
Volwassenen: 1. Raod van Zatterdag; 
2. Dames De Fiepkes; 3. Oude + Nieu-
we Dorpsraad Gerwen.
Carnavalsclubs: 1. De Fiepkes; 2. 
Dwèrsklippels; 3. Narre-Kappen. 

Dankzij de vele enthousiaste vrijwilli-
gers en zeker de gulle giften en mede-
werking van o.a. bedrijven (Fons Lin-
ders – Hoveniersbedrijf; Joost Daniels 
& zoon – Bestratingen; Toon Janssen 
– Grondbedrijf; R. Coppens – Sierbe-
stratingen; Gebr. v.d. Berk; Tuintech-
nisch bureau Smulders), is het werk 
grotendeels geklaard. 

Op beide dagen moesten de handen 
flink uit de mouwen gestoken worden 
om de grote klus te klaren, maar het is 
prima gelukt en het resultaat mag er 
zijn. Nog wat beplanting als “finishing 
touch” en de deelnemers van de 
Dorpswerkplaats kunnen in de zomer 
van een fraai terras genieten. Zo zie je 
maar weer wat je met z’n allen voor el-

kaar kunt krijgen! Het Bestuur dankt 
namens de deelnemers alle vrijwilli-
gers en sponsors voor het vele werk. 
Nuenen is trots op jullie!

De informatiezuilen Van Gogh Village 
Nuenen, de bruine ANWB-bordjes 
die bij verschillende monumenten 
staan en de borden van de Poëzieroute 
staan er weer fris en schoon bij, dank-
zij de inzet van negen Lions-klussers. 
Zes mensen hebben een flink deel van 
de tuin bij het kippenhok en de pad-
denpoel in Dorpsboerderij ’t Wever-

keshof onder handen genomen. Die 
tuin is vrij gemaakt van onkruid, zodat 
jonge planten de kans krijgen om uit 
te schieten. Twee mensen hielpen bij 
de controle van de voorraad in de 
werk- en opslagruimte van de Voed-
selbank Nuenen en gaven de ruimte 
een flinke schoonmaakbeurt. Ten 
slotte hebben zeven mensen als vol-
leerde stratenmakers geholpen bij het 
verbreden van de prachtige tuinpaden 
van de Walburg, zodat deze nu beter 
toegankelijk zijn voor rolstoelen en 
kinderwagens. 

In totaal zijn er tijdens NL Doet in 
heel Nederland 8686 klussen geklaard. 
De Lions Club heeft daar in Nuenen 
een mooi steentje aan bijgedragen. 
Alle klussers waren erg gemotiveerd 
en hebben een erg leuke dag gehad. De 
organisaties zorgden voor een warm 
ontvangst en de nodige versnaperin-
gen; het was allemaal perfect geregeld. 
Net zoals tijdens andere servicepro-
jecten, hebben ze ook nu weer ervaren 
dat het veel voldoening geeft om iets 
terug te kunnen doen voor de lokale 
gemeenschap.
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Blauw bloed bij AH

Herman Rat,       
een vertrouwd gezicht
Herman Rat (76) heeft dit jaar opnieuw een contract aangeboden gekregen 
bij AH in de Parkstraat. “Vorig jaar oktober vroegen ze bij Albert Heijn of ik 
nog een jaartje wilde blijven. En zolang ik me nog fit voel, dan wil ik dat wel.”

Herman heeft altijd in het kruideniersbedrijf gezeten. Hij is begonnen op zijn 
15e. Sinds december 1975 werkt hij bij Albert Heijn aan de Parkstraat. Fulltime 
tot zijn 61e. Daarna met de VUT. Maar zijn hobby’s, tennis en volleybal, vulden 
de week niet. Na een half jaar vroeg Albert Heijn of hij niet terug wilde komen 
voor twee halve dagen per week. En dat doet hij nu al weer bijna 15 jaar. Zijn 
vrouw heeft een andere ‘hobby’: op de kleinkinderen passen. De oudste is inmid-
dels 17. In Albert Heijn hangt altijd een fijne en gemoedelijke sfeer. Het liefst zit 
Herman in de groente. De zorg voor de displays op de tafels is een hobby, maar 
alle andere afdelingen heeft hij ook gehad. Herman Rat woont in Eindhoven-
Woensel, is getrouwd, heeft 2 dochters en 4 kleinkinderen.

Herman Rat op zijn favoriete afdeling, groente en fruit.

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

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

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

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
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Schuif even aan tafel bij …Jac Coolen
De boa’s bleken na oud-burgemeester Harrie Terwisse uitstekende gasten 
om een goed gesprek aan tafel mee te voeren. De 15 mensen die afgelopen 
donderdagochtend naar zaal Het Trefpunt waren gekomen hadden volop 
vragen aan de Nuenense Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren Jos van 
Rooij en Toon van Genugten.
 
Boa’s proberen kleinere ergernissen en 
hinderlijk gedrag in de publieke ruimte 
te voorkomen en te bestrijden. Geen 
zware misdaad of ernstig vergrijp, 
want dat blijft werk voor de politie.
Mensen corrigeren is werk op het 
scherpst van de snede. Foutparkeren 
aan De Berg, honden niet aangelijnd 
uitlaten of de poep niet opruimen, we-
kelijkse afvaldumpingen in het bui-
tengebied, maar ook de invalidenpar-
keerplaats. Het geld voor de bonnen 
verdwijnt niet in de gemeentekas, zo-
als veel mensen dachten, maar wordt 
netjes afgedragen aan justitie. Het was 
een levendige ochtend met veel ruim-
te voor discussie.
 
De volgende bijeenkomst in deze KBO 
reeks wordt weer een dinsdagavond. 
Met het bestuur is afgesproken dat 
wordt afgewisseld tussen donderdag-
ochtend en dinsdagavond, om belang-
stellenden die nog werken ook de kans 
te geven erbij te zijn.
Dinsdagavond 22 april om 19.30 uur 
verzorgt Jac Coolen een kostelijk Bra-
bants verhaal. Jac is de Beekstraatse 
zoon uit een groot boerengezin Coo-
len. Hij vertelt smeuïge verhalen over 
Brabant , zoals hij het nog kent uit zijn 
jeugd. Over de inhoud wil hij nog niks 
kwijt, “Want dan is het geen verras-
sing meer.” Jac doet zijn verhaal vaker 
voor groepen. Het belooft een mooie 

avond te worden, waarbij mensen 
oude herinneringen weer eens harte-
lijk op kunnen halen. Ook nu geldt 
weer: Iedereen is welkom, lid of geen 
lid van KBO, en aanmelden vooraf is 
niet nodig. Entree wordt niet geheven, 
alleen de consumptie is voor eigen re-
kening.
De vierde en laatste bijeenkomst van 
dit seizoen (donderdagochtend 15 
mei) zal verzorgd worden door uit-
vaartverzorgster Elly de Groof. Over 
sterven, begraven, cremeren leven 
veel vragen maar bestaan ook nogal 
wat misverstanden onder ouderen. 
Elly begeleidt al meer dan 10 jaar uit-
vaarten in ons dorp en in de regio en 
kan er alles over vertellen.
 
Wilt u erbij zijn, noteer dan de data al-
vast in uw agenda.

Vogelwandeling 
IVN Laarbeek
Vogelwerkgroep de Ortolaan van het 
IVN Laarbeek verzorgt op 30 maart een 
vogelwandeling van ongeveer twee uur 
in de Grotelse Heide. Vertrek om 8.00 
uur vanaf de parkeerplaats naast res-
taurant-café Grotels Hof. De coördina-
ten van Grotels Hof: N51.5224 E5.6919. 
Na afloop van de wandeling zorgt de 
evenementenwerkgroep voor koffie.

De boomklever. (foto: Leo van den Heuvel)

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Woningmarkt in beweging
Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke 
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio

Open Huizen Dag,      
een extra kans
 
De landelijke NVM Open Huizen Dag staat weer voor de deur. Zaterdag 5 april 
stellen tienduizenden huiseigenaren hun te koop staande woning open voor be-
langstellende bezoekers. Daaraan vooraf gaan dagen, soms zelfs weken van extra 
poetsen, opruimen, tuin mooi maken en andere werkzaamheden die meer glans 
geven aan de woning. Sommigen gaan zelfs met de hogedrukspuit of schilder-
kwast aan de slag. Een fleurig bloemetje kopen, een lekkere appeltaart bakken, 
geen middel wordt geschuwd om kijkers aangenaam te verrassen.
De vraag is dan natuurlijk: heeft het zin? Het antwoord is simpel: ja. Van de wo-
ningen die worden opengesteld, is na drie maanden 16% verkocht. Na vijf maan-
den kan dat oplopen tot 28%, zo blijkt uit onderzoek na de open dag van oktober 
2013. In beide gevallen is het aantal transacties ongeveer twee keer groter dan bij 
de woningen die niet hebben deelgenomen. Zien doet kopen. Dat is een oude 
wijsheid, maar zo simpel is het ook weer niet helemaal. De huiseigenaren die 
meedoen, bieden vaak wat courantere woningen aan dan de eigenaren die niet 
meedoen. Dus ze zitten meestal al in een wat gunstiger segment en prijsklasse. 
Daarnaast zijn verkopers die meedoen in de regel al actievere verkopers. Ze zijn 
bereid iets meer te doen om hun huis aan de man en vrouw te brengen. Vaak blijkt 
dat de woningen die na de Open Huizen Dag verkocht worden, kort voor of na dit 
kijkfestijn in prijs zijn verlaagd. Dit speelt eveneens een rol bij de vlottere ver-
koop. Het belangrijkste is misschien wel dat de verkoper door deelname aan de 
NVM Open Huizen wat meer met de ogen van een koper naar zijn huis leert te 
kijken dankzij het directe contact met kopers. Het voordeel voor de potentiële 
koper is dat je in relatief korte tijd meerdere huizen kunt bekijken en bezoeken. 
De drempel van het ‘afspraak maken’ valt weg. En je kunt – meer dan bij een ‘of-
ficiële’ bezichtiging – het enthousiasme van de huidige bewoners ervaren. Je 

krijgt er meer gevoel bij. Logisch dus dat gemiddeld 27% van 
de woningen die te koop staan, te bezichtigen is op de 

Open Huizen Dag. “Deze woning moet u van binnen ge-
zien hebben”, was vroeger een formulering die wel eens 
gebruikt werd als een woning er van buiten niet al te 
aantrekkelijk uitzag. Die tijd zijn we al lang voorbij. 
Maar de uitspraak blijft waar. En het is fijn dat de NVM 
Open Huizen Dag dit een beetje gemakkelijker maakt. 
Uit het bestand van ons kantoor zijn 61 woningen zater-

dag 5 april (11.00 tot 15.00 uur) te bekijken, maar we orga-
niseren in onze regio veel vaker Open Huizen Routes. Wij 

zien dit als een extra kans voor verkopers en kopers. 
Het is aan hen om die te benutten.
Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke twee 
weken de situatie op de woningmarkt in de regio.

Paranormale avond
Op woensdag 26 maart is er in Maria-
hout een paranormale avond. Deze 
avond word door Ben van Heesch ge-
geven. De avond begint om 20.00 uur 
en is in het Buurthuis, Bernadette 
straat 43 5738 AV Mariahout. De en-
tree is € 6.50. 

Voor meer informatie 
www.Tkuijtenhandlijnkunde1.nl

Lezing     
‘De Dommel door 
Eindhoven’
De PVGE Nuenen organiseert op 
dinsdag 8 april een lezing over de 
Dommel door Jan Vlemmix en Piet 
van den Heuvel. Zij zijn de auteurs van 
het gelijknamige boek dat de Dommel 
door de eeuwen heen beschrijft. De 
lezing wordt gegeven in de Scarabee, 
Mantelmeeuwlaan 10 in Nuenen. 
Aanvang 19.30 uur, de zaal is open om 
19.15 uur. Toegang voor PVGE-leden 
is gratis. Voor niet-leden is de toe-
gangsprijs € 2,-. De lift in de Honger-
man is beschikbaar. Aanmelden kan 
tot 2 april via de website www.pvge-
nuenen.nl of telefonisch bij Els Stulti-
ens (2833502 na 11.00 uur).

Martien van de Broek 
ontvangt bondsversierselen
Op 1 januari j.l. was Martien v.d. Broek uit Gerwen 50 jaar lid van het GMK. 
Een bestuursdelegatie heeft hem – en zijn vrouw Mieke – op de dag zelf al 
in het zonnetje gezet maar tijdens de afgelopen jaarvergadering op 12 maart 
mocht Martien ook de speld en bijbehorende oorkonde van de KNFM in 
ontvangst nemen. 

Martien krijgt de bondsversierselen opge-
speld door Annemieke Stravens-Coolen.

Rosedale and friends 
in Bar van Gogh
Op zondagmiddag 30 maart zal Rose-
dale and friends optreden in Bar van 
Gogh aan het Park in Nuenen. De 
band bestaat uit Rob Rosendaal 
(bluesharp) van the Rosedale Blues 
Band, Rob Gevers op drums, Jan van 
de Brand (bas), Gerard Mevissen op 
gitaar en de zang van Paulus van den 
Nieuwenhof. Aanvang 16.30 uur, toe-
gang gratis.

Cursus 
natuurfotografie
IVN-Nuenen organiseert voor leden 
en niet-leden wederom een cursus na-
tuurfotografie, gegeven door Frans 
van den Boom. De cursus is op maan-
dagavond 7 en 14, zaterdagochtend 19 
en woensdagavond  23 april. De theo-
rielessen zijn in de IVN-ruimte van 
Het Klooster, Park 1 te Nuenen.  Het 
meenemen van de eigen digitale ca-
mera met handleiding is bij alle theo-
rielessen en praktijkdag nodig.
Aanmelden via e-mail naar m.van-
mensvoort@onsnet.nu, o.v.v. naam, 
volledig adres en telefoonnummer. De 
kosten van de cursus  inclusief cursus-
materiaal zijn € 30,00, te voldoen vóór  
aanvang van de cursus op rekening 
nummer 1091.20.108 t.n.v. penning-
meester IVN Nuenen o.v.v. cursus na-
tuurfotografie april 2014. Het maxi-
maal aantal cursisten is 12 personen, 
op volgorde van binnenkomst. 

Voor meer informatie: 
Maria van Mensvoort, tel. 040 -2840209 
en www.ivn.nl/nuenen

Fotowedstrijd  
de Peel
Het Peelnetwerk heeft een fotowed-
strijd uitgeschreven, met als opdracht: 
“Het vernieuwende,  agrarische land-
schap van de Peel op een artistieke en 
verrassende manier, eigentijds en her-
kenbaar in beeld gebracht.”
Meedoen en stemmen kan nog tot en 
met 13 april. Er zijn 2 categorieën: 
leeftijd tot 18 jaar en de categorie 18 
jaar en ouder. Binnen elke categorie is 
een waardebon voor digitale media 
twv € 350,- te winnen. Bovendien wor-
den de tien beste foto’s (vijf per cate-
gorie) op Plexiglas afgedrukt en opge-
hangen in een expositie van een van 
de partners van het Peelnetwerk. Na 
afloop van de tensoonstelling ontvan-
gen de makers van deze 10 foto’s hun 
eigen afdrukken op Plexiglas. Zie ook 
www.peelnetwerkpanorama.nl/
fotowedstrijd

Uiteraard ook vergezeld van een ver-
enigingscadeau! Martien is gedurende 
zijn 50-jarig lidmaatschap ruim 25 
jaar voorzitter geweest, hij verricht 
nog steeds commissiewerk en is een 
zeer betrokken lid. Bij zijn terugtre-
den als voorzitter is hij dan ook be-
noemd tot Ere-voorzitter, in welke 
functie hij voor de vereniging onder 
meer de concertreizen naar Tsjechië 
en Italië heeft geregeld.

Jongeren stemmen op hun 
favoriete boek
Dioraphte 
Jongerenliteratuur 
Prijs 2014
In alle vestigingen van Bibliotheek 
Dommeldal is een speciale boeken-
kast ingericht met boeken voor jonge-
ren/young adults, tussen de 15 en 24 
jaar. Dat zijn de D boeken voor jonge-
ren die nog geen zin hebben in literai-
re romans. In deze kast staan ook de 
winnaars van de Dioraphte Jongeren-
literatuur Prijs 2014, de enige prijs 
voor boeken bedoeld voor deze leef-
tijdsgroep. Rita Bemelmans van Bi-
bliotheek Dommeldal is de ambassa-
deur van de jongerenliteratuur.  Zij is 
dit jaar jurylid en heeft de shortlist 
mee samengesteld. De juryleden kie-
zen vervolgens een jurywinnaar. Van 
24 maart tot en met 22 april kunnen 
de lezers ook online stemmen op één 
van de 10 genomineerde boeken. Dit 
boek krijgt dan de publieksprijs
Ben je benieuwd naar de genomineer-
de titels? Kijk dan op www.biblio-
theekdommeldal.nl.
Daar vind je ook 10 ‘elevatorpitches 
van één minuut’, waarin bekende lite-
ratuurliefhebbers als blogger Lize 
Korpershoek en BNN-presentator 
Dennis Storm, de boeken beschrijven.



  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIBLIOTHEEK DOMMELDAL, VESTIGING NUENEN
Vincent van Goghplein 97, tel 040 2833097.
Openingstijden: ma. di. do. vr. 14.00-17.00 uur, 
wo. 14.00-20.00 uur, za. 11.00-14.00 uur. 
www.bibliotheekdommeldal.nl, twitter.com/@biebdom-
meldal, facebook.nl/bibliotheekdommeldal______________________________________ 

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

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

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

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

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

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

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

DIENSTEN EN INFORMATIE 20-01-2014

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.

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

tE huuR vooR opSLAG: 
75m2. Spegelt 21, Nuenen. 
040-2831679.

Voorjaarsplannen voor uw 
tuin? tuinaanleg - 
tuinrenovatie aan-
leg nieuw gazon 
evt. met beregening 
www.lapagondatuinen.nl 
Tel: 06 - 19 70 26 68.

opENhAARD hout 
11 ZaKKEN HaLEN, 10 
BETaLEN. Houthandel, 
Geldropsedijk 55, Nuenen.

onderhoud, repa-
ratie, auto’s, ban-
denopslag. Na 18.00 
uur. Tel: 06-17032108.

Praktijk Alternatieve Geneeswijzen

Het is voorjaar!!!
Grote kans dat uw pollen ALLERGIE weer opspeelt
Al jaren goede resultaten met:       
BIO RESONANTIE en TINCTUUR
Met een korte kuur kunnen we de klachten verminderen 
Zoals niezen /loopneus/ tranen enz. enz.
 
Maak vrijblijvend een afspraak Tel: 0651334155 
Therapie wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars

Voor een afspraak of informatie: René van der Valk. 
Hypnocoach/Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut. 
Berg 26a Nuenen • Cortenbachstraat 130 Helmond
06-51334155 • r.valk41@gmail.com • www.alternatief-beter.nl

R.P.A. van der Valk

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. JAN vAN ‘t hof 

Schilder- en spuitwer-
ken. Voor vakkundig bin-
nen- of buitenschilderwerk. 
Vakmanschap met garan-
tie. Tel: 06 - 21 23 48 96.

Uw hond toe aan een 
Trimbeurt? tRIMSALoN 
ALA pLuto. Hooidonk 7. 
Afspraak: 06 - 53 30 78 30. 
www.alapluto.nl

C L E A N  S E R v I C E 
NuENEN - Gevelreini-
ging - Schoorsteen renova-
tie  - Impregneren - Voeg-
werken. 06 - 23 70 36 91.

Geluk is niet te koop.  
Maar bij,

Garra Rufa Nuenen

040 - 787 03 38
www.garrarufa-nuenen.nl

Is het geluksgevoel 
Wel heel dichtbij!

WIJ vERhuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAG

Lieshout
INfo: 06 - 53 86 35 12
www.abonne.nl

Te HUUR
AAnHAng
wAgens

veRkoop - ondeRHoUd

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

vuIL tERRAS of vuI-
LE GEvEL?  CLEaN-
WaLL Gevelreiniging en 
hogedrukreiniging. Tel: 040-
7878256 mob.06-21246214 
www.cleanwall.nl

opEN huIS: Vrijdag 4 april 
van 14.00 - 17.00 uur. Papen-
voortsedijk 6 Nuenen. Voor 
meer info zie www.funda.nl

kINDERkLEDINGBEuRS 
Wo. 2 april Zaal Den Heuvel 
Mierlo 9.30-11.30 uur maat 
74 t/m 110 en van 14.00-
16.00 uur maat 116 t/m 164. 
toEGANG GRAtIS!

tE koop: CoNIfEREN 
Diverse soorten en maten. 
voor haag, tuin en terras. 
tel. 06 - 51 99 83 11.

De Koffiedrinkers 1 jaar!

Tot ziens bij de Koffiedrinkers!
Evelien, Marjolein en Karin 
Schroer. 

Dit weekend vieren wij het 1 jarig bestaan van onze zaak.
Daarom trakteren wij op vrijdag 28 en zaterdag 29 maart 
op een...

Berg 38 te Nuenen. 
(naast de lindeboom)

www.dekoffiedrinkers.nl

gratis 
2e kopje koffie 

adv_100x100.indd   1 17-3-2014   10:13:31

Pedicurepraktijk 
Op Goede Voet 

Weverstraat 120 
5671 BE Nuenen 
Tel:040-7872991 

 
Pedicurepraktijk Op Goede Voet 

Weggelopen kater: Max 
Kleine zwarte kater, 10 maanden oud, wit bef-
je. Sinds zondagmiddag 23 februari niet meer 
gezien. Indien u Max heeft gezien, neem dan 
svp contact op met: Familie Szirmai 
Egelantierlaan 23, Nuenen. Tel. 040-2840168.

vLooIENMARkt Eind-
hoven  30 maart, Sporthal 
achtse Barrier, ardechelaan. 
9-16 uur. 90 kramen Bom-
vol! € 2 p.p.  06-20299824.

AANGEBoDEN: Huis-
houdelijke hulp. Tel. 06-
84430153.

huIDpRoBLEMEN?? 
Droge, trekkerige, onzuive-
re, acnehuid, eczeem-ach-
tige huid. DR. BAuMANN 
zonder allergene  stoffen. 
Voor een stralende ontspan-
nen huid. Gratis huidverzor-
gingsadvies www.dr-bau-
mann.nl INStItuut 
ZILvERSChooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

LASt vAN ovERBE-
hARING?  Ontharen 
mbv. DIoDE LASER; 
beste methode voor ont-
haren,  ook   elektrisch 
ontharen. Vergoeding 
door ziektekostenverze-
keraar mogelijk.  Ook voor 
mannen!  INStItuut 
ZILvERSChooN Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

DE MEESt EffECtIE-
vE EENvouDIGE  op-
LoSSING vooR kALk 
of SChIMMELNAGELS!! 
Behandeling met de FOX III 
Laser. Zeer mooie resulta-
ten. Geen  schadelijke medi-
cijnen  meer nodig! INStI-
tuut ZILvERSChooN 
Berg 51, 5671 CB Nuenen, 
telefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

Bij besteding van € 150,- 
aan Lancôme producten, 
ontvangt u een 
Renergie Multi Lift Nachtcrème 
t.w.v. € 110,- geheel GRATIS

€110
gratIS!

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 27 t/m zaterdag 29 maart. (Niet in combinatie met andere aanbiedingen, oP=oP) openingstijden | Ma. 11.00 - 18.00 | Di. Wo. Do. 9.00 - 18.00 | Vr. 9.00 - 21.00 | Za. 9.00 - 17.00

Grandioze Lancôme actie!

10%
kortIng

1e
proDuct

20%
kortIng

3e
proDuct15%

kortIng
2e

proDuct
25%
kortIng

4e
proDuct
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Lange fietstocht 
met WLG
Sinds enkele weken zijn de wekelijkse 
fietstochten door Werkgroep Leefbaar-
heid Gerwen (WLG) weer begonnen. 
Dat betekent dat de maandelijkse lange 
tochten ook weer op de planning staan. 
Elke laatste vrijdag is er een lange route 
naar verschillende bestemmingen.
Speciaal voor fietsers die meer uitda-
ging willen, heeft Theo de Louw voor 
de eerste fietstocht op 28 maart een 
tocht uitgezet van om en nabij de 60 ki-
lometer met als bestemming de omme-
landen van Leende. De verhalen van de 
tochten kennende, kunt u rekenen op 
een route vol natuurschoon. De pleis-
terplaats voor de gebruikelijke lunch 
onderweg is Café de Hospes in Leen-
derstrijp. Liefhebbers worden op tijd 
verwacht bij ‘den Heuvel’ in Gerwen. 
De groep vertrekt om 09.30 uur. Bij 
twijfelachtig weer kunt u over het al of 
niet doorgaan van de tocht bellen naar 
0641102625.

HSCN zoekt sportieve meiden
 
Het meidensoftballteam van Honk-en Softballclub Nuenen is op zoek naar 
wat extra dames om hun team aan te vullen. Laura, Sofie, Bonnie, Yasmin, 
Brigitte, Mo en Danique zoeken nog sportieve jongedames tussen van 11 
t/m 15 jaar om gezellig samen mee te trainen en om wedstrijdjes te spelen 
tegen andere clubs.

Jan Huijbers kampioen rikken 
2013-2014 bij RKSV Nuenen
Vrijdag was het de finale avond van het rikseizoen bij de supportersclub van 
RKSV Nuenen en het was tot het laatst toe spannend wie als kampioen 
gehuldigd zou worden over het hele seizoen 2013-2014.

Het seizoen staat op het punt van be-
ginnen, dus dit is het ideale moment 
om in te stappen. Het seizoen duurt 
ongeveer van april tot en met septem-
ber, met uitzondering van een aantal 
weken zomervakantie. 
Softball is een zeer toegankelijke en 
leuke sport waarbij techniek, tactiek 
en sportief spelplezier belangrijk zijn. 
HSCN heeft een brede selectie aan 
jeugdteams ( honk-én softball ) waar-
bij deze facetten op een plezierige ma-
nier aangeleerd worden. 
Op donderdagavonden wordt er ge-
traind tussen van 18.30 tot 19.45 uur 
en de wedstrijdjes zijn meestal op za-

terdagochtend. Meiden die het een 
keer willen proberen kunnen vrijblij-
vend enkele keren meetrainen, even-
tueel vergezeld van een zus(je) of 
vriendinnetje. Behalve een sportieve 
outfit hoef je verder niks speciaals 
mee te nemen, HSCN zorgt voor het 
benodigde materiaal.
Aanstaande zaterdag de 29e maart is 
er om 10.00 uur een wedstrijd bij 
HSCN op Sportpark de Lissevoort. 
Dus kom gerust eens langs op onze 
club. Voor meer informatie of vragen 
over andere leeftijden en teams, kunt 
u mailen naar redactie@hscn.nl of kijk 
op www.hscn.nl

Eerst werden nog twee speelronden 
voor het dagklassement gespeeld 
waarbij het na de eerste ronde al dui-
delijk was dat het moeilijk zou worden 
Rini Schepers die met 114 punten aan 
de leiding ging, van de eerste plaats te 
verdringen. Coen van Gastel en Ludo 
van den Berg deden nog wel een goede 
poging maar dat mocht niet baten Rini 
Schepers werd als winnaar gehuldigd. 
Na de pauze werd de finale ronde ge-
speeld. Dit ging op het scherpst van de 
snede maar wel sportief en er werd 
geen punt cadeau gedaan. Lang zag 
het er naar uit dat Ria Hurkmans 
evenals het vorige seizoen de finale 
zou gaan winnen maar op het einde 
was het de altijd voorzichtig en op ze-
ker spelende Jan Huijbers die met een 
score van 110 punten en met de 
hoofdprijs huiswaarts keerde. De 
hoofdprijs bij de loterij, een waarde-

bon, werd gewonnen door Ludo van 
den Berg.

Uitslag dagklassement over twee ronden
 1 Rini Schepers 114 Punten
 2 Coen van Gastel 98 Punten
 3 Ludo van den Berg 79 Punten
 4 Frans Smulders 75 Punten
 5 Hans de Vries 74 Punten
 6 Bernard de Louw 70 Punten
 7 Leo Arts 65 Punten
 8 Barry van Dun 65 Punten
 9 Henny van de Velden 64 Punten
10 Gerard van Orsouw 54 Punten
11 Rinus van Gastel 54 punten

Uitslag Finale over één ronde
 1 Jan Huijbers 110 Punten
 2 Ria Hurkmans 70 Punten
 3 An Arts 54 punten
 4 Tinus Damen 48 punten
 5 Hans van de Reek 47 Punten
 6 Ad Vogels 33 Punten
 7 Narda Kuypers 30 Punten

Troost finale
 1 Ludo van den Berg  24 Punten

Dank zij de vele sponsoren en de grote 
deelname kan de organisatie terug 
zien op een sportief en geslaagd sei-
zoen 2013-2014.

Laatste loodjes     
voor Nuenense VIPS 
Van 11 t/m 18 oktober wordt er weer een Kenya Classic georganiseerd. De 
Kenya Classic vindt plaats in zuidelijk Kenia, in de buurt van Nationaal 
Park Amboseli. Een groot deel van de tocht wordt gefietst met de indruk-
wekkende berg Kilimanjaro aan de horizon. De Kenya Classic vereist flink 
wat lef: dit is een uitdagend avontuur voor ervaren toerfietsers, mountain-
bikers en goed getrainde vakantiefietsers.

Ook de Nuenense VIPS (Vrouwen In 
Prima Staat) doen mee. “Vrouwen en 
kinderen en hun welzijn zijn onze 
speerpunten. Wij zijn blij om onze 
(klein)kinderen op te zien groeien in 
onze ‘gezonde maatschappij’. Voor 
veel kinderen in de wereld is dit niet 

vanzelf sprekend. Wij hopen met onze 
sponsoractie hier een bijdrage aan te 
kunnen leveren, naast het feit dat deze 
fantastische ervaring niet alleen onze 
eigen wereld verrijkt, maar ook die 
van de moeders en kinderen in Kenia” 
aldus de VIPS.

De VIPS: Marja Schrurs, Joke van Gestel, Astrid Theunissen.

KBO Lieshout opent fietsseizoen

Kienen Lieshout
De Katholieke Vrouwenvereniging Lies-
hout organiseert op 28 maart een kien-
avond in het Dorpshuis aan de Groten-
hof in Lieshout. De avond begint om 
20.00 uur en de zaal is vanaf 19.00 open. 
Iedereen is van harte welkom.

Pannenkoekentoernooi voor 
jongste jeugd TV Wettenseind
Tijdens de finale dag van de clubkampioenschappen van Tennis Vereniging 
Wettenseind afgelopen zondag, was ook de toernooi dag 2014 voor de jongste 
jeugd gepland. De warming up, werd gegeven door Lieke Engelen en Eva Dirne 
die later op de dag tegen elkaar moesten spelen voor de 1e en 2e plaats in de 
klasse meisjes 12 jaar. Twaalf kinderen speelden over drie poules. Het publiek 
kon genieten van spannende wedstrijden! Tussendoor werd er getrakteerd met 
zelfgemaakt lekkers. Boris Passier, Noa Loewenstein en Evi Verheggen werden 
in hun poule kampioen en ontvingen een beker! Alle andere kinderen kregen 
eveneens onder luid applaus een bijzondere medaille. Na deze prijsuitreiking 
was het tijd om in het clubhuis gezellig aan tafel te gaan. Aanvallen geblazen: 
Pannenkoeken! Meer info: www.tvwettenseind.nl

Staand Vlnr: Huub, Floris, Indy, Senna, Sage, Floor, Britt, Maud, Feline.

Uitzendingen LON-TV 
De benoeming van de nieuwe gemeenteraad wordt rechtstreeks uit-
gezonden op LON-TV. In de raadsvergadering van donderdag 27 
maart worden de nieuwe gemeenteraadsleden benoemd. Aanvang 
van de uitzending is 18.00 uur.

Verder in de uitzending:
•	 Gladheidsbestrijding;	 ondanks	 het	 zachte	 winterweer	 stond	 de	 ploeg	

gladheidbestrijders klaar om de wegen berijdbaar te houden.
•	 IVN	Nuenen	bestaat	40	jaar	en	presenteert	het	nieuwe	boek	‘Rondom	

Nuenen” met 27 wandelroutes.
•	 Het	Vincentre	nam	afscheid	van	drie	markante	bestuursleden.
•	 Broeders	Joannes	de	Deo,	boekpresentatie.
•	 Art	in	Listening,	voorjaarsconcert	door	jong,	aanstormend	talent.

Het programma wordt dagelijks uitgezonden om 11.00, 14.00, 17.00, 
19.00, 21.00 en 23.00 uur. Ook is de uitzending te volgen via de livestream. 
Deze vindt u op www.omroepnuenen.nl. Op onze site heeft u ook de mo-
gelijkheid oude filmpjes terug te kijken.

Heeft u een idee of een tip voor een reportage? Wij horen graag van u! Onze 
studio in Het Klooster is dagelijks geopend van 10.00 tot 12.00 uur. Loopt u 
gerust even binnen. Of stuur een e-mail naar: tv@omroepnuenen.nl.

Winnaar lezersactie 
Walking Dinner
Vorige week stond er in de Rond de 
Linde een lezersactie waarbij 2 en-
treekaarten voor de culinaire wande-
ling Walking Dinner, die gehouden 
wordt op 6 april, gewonnen konden 
worden. De winnaar van deze lezers-
actie is:
Margé Adams, Gerwenseweg 16 A, 
Gerwen. 
Proficiat! De 2 entreekaartenkaarten 
worden per post naar Margé verzon-
den. Voor meer informatie: 
www.walking-dinner.nu

Al eerder is er bekend gemaakt over de 
inzet voor het goede doel Kenya Clas-
sic voor AMREF Flying doctors (www.
Kenyaclassic.com). Om sponsorgel-
den te genereren zijn ze al sinds eind 
september 2013 aan de slag gegaan en 
hebben ze al vele initiatieven geno-
men. Op dit moment zijn ze druk be-
zig met de laatste voorbereidingen 
voor een aantal activiteiten.
Zo hebben ze op zaterdag 5 april a.s. 
een spinningmarathon georganiseerd 
van 11.00 tot 15.30 uur. Wat betekent 
dit? Voor € 10,- uur/fiets kan elk be-
drijf of individuele persoon één (of 
meerdere) fiets(en) reserveren en met 
haar werknemers, familie en/of vrien-
den aan deze gezellige happening 
deelnemen en onder begeleiding van 
ervaren instructeurs 1 tot 4 uur fiet-
sen. Daarnaast ontvangt elke deelne-
mer nog een verassings”tasje”. In-
schrijven kan bij de balie van Laco 
Sportcentrum aan de Sportlaan te Nu-
enen of per e-mail bij marjaenbenni@
onsnet.nu 
Bovendien zijn de dames erg blij met 
de steun en de inzet die de communi-
cantjes uit Gerwen die dit jaar het 
sponsorproject willen steunen. Verder 
kunt u de dames aantreffen op de kof-
ferbakverkoop, zondag 13 april aan 
het Lankveld te Gerwen, waarvan de 
opbrengst eveneens volledig naar Ke-
nya Classic zal gaan.

Wie helpt de dames met de laatste 
(sponsor) ‘loodjes’, zodat ze binnen-
kort meer aandacht aan ’het trainen 
kunnen gaan besteden?

Honk- en Softbal

Rikken

Tennis

Jaarvergadering
Op donderdag 20 maart jl. hield Se-
niorenvereniging / KBO Lieshout haar 

jaarlijkse ledenvergadering. Wegens 
afwezigheid van voorzitter Willem 
Damen zat vice-voorzitter Tineke van 
Hout de vergadering voor. Ongeveer 
honderd leden woonden de vergade-
ring bij. Tijdens deze vergadering 
werd een nieuw bestuurslid benoemd: 
Jan van Zuijlen. Nelly de Groot was af-
tredend en herkiesbaar en werd her-
kozen. De financiële verslagen en het 
verslag van de secretaris werden ge-
presenteerd. Na de pauze was er een 
optreden van de Liesselse dialectzan-
ger Gerard van Kol. Na het optreden 
was er nog een trekking van de loterij. 

Hoewel de fietsclub al enkele jaren ook in de wintermaanden fietst, is het toch een 
mooie gewoonte om in het voorjaar het zomerfietsseizoen te openen. Dit jaar is het 
op woensdag 2 april met een ontbijt bij IKEA. Het vertrek is om 9.00 uur. Als er 
mensen zijn die een IKEA-familiepas hebben, dan is het goed om die mee te nemen. 

Abdijdag
KBO Lieshout organiseert opnieuw 
een Abdijdag in de Abdij van Hees-
wijk op donderdag 24 april. De kosten 
bedragen €22,= per persoon. Het pro-
gramma van de dag volgt nog. Aan-
melden kan bij de Inloop.

Aanmelden voor activiteiten kan tij-
dens de Inloop. De Inloop is iedere 
dinsdagmorgen van tien uur tot half 
twaalf in het Dorpshuis. U bent hier 
van harte welkom met vragen over van 
alles, om u op te geven voor een van de 
activiteiten, om mensen te spreken van 
Computer Onderwijs Laarbeek of de 
Dorpsraad, om zakken op te halen 
voor plastic afval, voor het WMO inf-
opunt, of om even bij te praten bij een 
kop koffie. 
Alle bestuursleden van de Lieshoutse 
Seniorenvereniging zijn tijdens de 
Inloop aanwezig. 
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Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.

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

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

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

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

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

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

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

© 2014 - “Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna-
men of op enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgevers.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Maand maart
WSV-wandeling zondag 09.00 uur 

ingang tennispaviljoen 
sportpark de Lissevoort.

Elke vrijdag
10.00-12.00 uur 

Werkcafé, Sportlaan 12

Woensdag 26 maart 
20.00 uur Lezing Jacqueline van Heel
“Het bezoeken van gevangenen” De 
Regenboog, Sportlaan 5. 20.00 uur 

Paranormale avond. Buurthuis Mariahout

Donderdag 27 maart
09.30 uur 

Computercafé, 
Slimmer zoeken op internet 

Bibliotheek 

Donderdag 27 maart
18.00 uur 

Benoeming nieuwe raadsleden 
Raadszaal in Het Klooster

Donderdag 27 maart
20.15 uur 

Het toneelstuk ‘Het gaat nog’
Het Klooster

Vrijdag 28 maart 
09.30 

Lange Fietstocht 
Start Heuvel Gerwen

Vrijdag 28 maart 
Nationale Pannenkoekdag

12.30 uur Pannenkoeken gebakken 
door basisschool de Nieuwe Linde.

Voor bewoners Jo van Dijkhof

Vrijdag 28 maart 
19.30-21.45 uur openbare repetitie 
Jocanto. IVN-ruimte van Het Klooster 

20.00 uur Kienavond Dorpshuis 
aan de Grotenhof in Lieshout

Vrijdag 28 maart 
20.00 uur 

première ‘Over smaak valt niet te twisten’
Het Klooster

Zaterdag 29 maart 
Klok verzetten i.v.m. zomertijd

20.30 uur 
doe 1 uur het licht uit tijdens Earth Hour

Zaterdag 29 maart 
13.00 uur 

De jaarlijkse opschoondag Gerwen 
kiosk op het Heuvelplein

Zaterdag 29 maart
14.00 uur 

Watermuziek workshops
Klooster Nuenen 

Zaterdag 29 maart
19.00uur 

Tienerdisco Sparkz
Jongerenhuiskamer Luistruik, 

Sportlaan 12 in Nuenen

Zaterdag 29 maart
20.00 uur 

Cascade Uit & thuis
Het Klooster

Zaterdag 29 maart
20.30 uur 
Halfvasten 

Café ons dorp

Zondag 30 maart
08.00 uur Vogelwandeling IVN Laarbeek

Vertrek vanaf parkeerplaats 
restaurant-café Grotels Hof

Zondag 30 maart
08.00-14.00 uur 

Voorjaarsruilbeurs/rommelmarkt
Ginderdoor 55 

tussen Lieshout en Mariahout

Zondag 30 maart
13.00-18.00 uur Openingsexpositie 

Smeuldersisopen seizoen 6
Beekstraat 23 Nuenen

Zondag 30 maart
Halfvasten evenement 
Raod van Zatterdag

Park 61

Zondag 30 maart
14.00 uur 

Blue Planet Harp Ensemble 
Whispering-Caves

Het Klooster Nuenen

Zondag 30 maart
14.00 uur 

Jubileumconcert Midòre
Zaal Berkenbosch

Zondag 30 maart
15.30 uur 

Orgelconcert Ruud Huijbregts
H. Clemenskerk te Nuenen

Zondag 30 maart
16.00 uur Blue Planet Harp Ensemble 

Whispering-Caves. Het Klooster Nuenen
16.30 uur Rosedale and friends 

Bar van Gogh 

Zondag 30 maart
20.30 uur Liederentafel 

Café Schafrath

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl 

Weekenddiensten
Zaterdag 29 maart 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor W. Kalb.
Zondag 30 maart 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor W. 
Kalb.

Misintenties
Zaterdag 29  maart 18.30 uur: Koosje 
van der Wielen-van den Nieuwenhof; 
Jeanne Donkers-Smits en Jos Smits.
Zondag 30 maart 11.00 uur: Drina Bas-
tiaans-van den Boomen; Piet van He-
ijst; Willem Nagel; Paul Perrée; Zus 
Teunisse-Rooijackers; overledenen van 
familie Peeters; Antoinetta Hendrikx-
van Luyt; Wim van Boxtel.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Narda 
Renders-de Koning, Margot Bege-
manstraat 9 en Gerard Daams, Mar-
got Begemanstraat 9. Wij wensen de 
families en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 30 maart: De Regenboog, 
10.00 uur. Voorganger: kerkelijk wer-
ker P. Flach. Op de vierde zondag van 
de veertigdagentijd is er een jeugd-
dienst, waaraan zal meewerken jonge-
renkoor Jocanto. Voor de kinderen 
van de basisschool is er kinderneven-
dienst. De collecte is voor Kerk in Ac-
tie, zending. U kunt de dienst beluiste-
ren via onze website.

Het Open Huis is op donderdag van 
10.00-12.00 uur. Iedereen is van harte 
welkom voor een kop koffie of thee, u 
kunt zo binnenlopen. Ook kunt u tij-
dens deze uren het zojuist verschenen 
Pastorieboek kopen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 30 maart 09.30 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties 
Joost en Martha Rooijackers-de Louw; 
Theo Sanders en Giliana Sanders-
Adriaans; Overleden ouders Joosten-
Sanders en familie.

Mededeling
In onze parochie is overleden de heer 
W van Lieshout, Soeterbeekseweg 40. 
Wij wensen familie en vrienden troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 30 maart 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties
Thea Maas-Köhnen; Hendrina Sle-
gers-Bressers en overleden familiele-
den; Mien Vermeulen-Timmers; 
Dorus Swinkels; Overleden ouders 
Martinus Donkers en Hanneke Don-
kers-van Acht; Lena Saris-Swinkels.

Mededeling
In onze parochie is overleden op 
95-jarige leeftijd mevrouw Lena Saris-
Swinkels. Wij wensen familie en vrien-
den veel troost en sterkte toe bij het 
verwerken van dit verlies.

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. 
De geschiedenis van de kerk vanaf be-
gin 15de eeuw staat op www.kerken-
indepeel.sre.nl.
Donderdag 27 mrt. 17. uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis van de vasten; ge-
dachtenis van H. Johannes Damasce-
nus, belijder en kerkleraar.
Vrijdag 28 mrt. 07.15 uur H. Mis van 
de vasten; gedachtenis H. Johannes 
van Capistrano, belijder; 18.00 H. 
Kruisweg. 
Zaterdag 29 mrt. 08.30 uur H. Mis van 
de vasten. 10.00 Godsdienstlessen.  
Zondag 30 mrt. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, vierde zondag van de vas-
ten.  
Maandag 31 mrt. Kloosterstilte. H. 
Mis van de vasten. 
Dinsdag 1 april. 18.30 uur gezongen 
H. Mis van de vasten.   
Woensdag 2 april. 07.15 uur H. Mis 
van de vasten; gedachtenis van H. 
Franciscus van Paula, belijder.

Openbare repetitie Jocanto
Heb je altijd al wel eens willen weten hoe de repetities van Jocanto zijn? Dan 
is dit je kans! Aanstaande vrijdag 28 maart houdt Jocanto namelijk een 
openbare repetitie. Iedereen die wil mag dan een keer komen kijken.

Jocanto is een gezellig jongerenkoor 
voor jongeren tussen de 14 en 35 jaar 
oud. Op dit moment zijn we vooral op 
zoek naar mannen die ons koor willen 
komen versterken! Meer informatie 
vind je op onze volledig vernieuwde 
site: www.jocanto.nl. De openbare re-

petitie is aanstaande vrijdag 28 maart 
van 19.30 uur tot 21.45 uur in de IVN-
ruimte van Het Klooster. 
Je bent welkom om de hele repetitie te 
komen luisteren maar het is ook geen 
probleem als je maar een deel van de 
repetitie komt. Hopelijk tot vrijdag!

Musicalgroep Kapsones presenteert: 

“kietelveren voor de koning”
Elk jaar presenteert Musical groep kapsones uit Nuenen een zelf geschre-
ven musical. Zo ook dit jaar weer. In deze nieuwe musical van kapsones 
nemen ze jullie mee naar het land Bloemosiё. 
Het is er heel gezellig en mooi maar 
helaas stinkt het er erg, want Koning 
Floratius heeft een probleem, een erg 
groot probleem.!! Zijn …drukkertje…. 
is kapot en daarom kan hij niet p ….
Oh, pardon!! Ook laat hij erge stink-
windjes. Daar moet iets aan gedaan 
worden. Maar wat?
Iedereen van zijn hofhouding, pro-
beert hem te helpen. Dokter Valeri-
aan, de hofarts, ontdekt toevallig in 
een heel oud medicijnboek dat er een 
oplossing is voor dat probleem name-
lijk Kietelveren!! Wat? Jazeker kietel-
veren want er staat duidelijk: lukt het 
drukken U niet meer, gebruikt U dan 
een kietelveer!!! Maar in Bloemosiё 
zijn die niet te vinden, dus moeten ze 
vlug op reis naar andere landen. Ge-

lukkig komen ze na veel reizen een 
oude bekende tegen die hen op het 
goede spoor kan zetten. Maar……Of 
nu het probleem van de koning opge-
lost kan worden ????
Kom kijken en genieten van het ver-
haal over de reis van koning Floratius 
en prinses Jasmijn en alle anderen en 
zing de leuke liedjes vrolijk mee. 

Kom op 11 april (19.00 uur), 12 april 
(14.30 uur en 19.00 uur), 13 april (14.30 
uur) in Het Klooster kijken naar het 
antwoord op al deze vragen want dan 
speelt musicalgroep KAPSONES deze 
spetterende voorstelling. Kaartver-
koop vanaf 29 maart: Boekhandel van 
de Moosdijk, Parkhof te Nuenen of in-
dien nog voorradig aan de zaal à € 4,-.

Licht uit,   
‘Earth Hour’ aan
Tijdens het jaarlijkse initiatief Earth 
Hour vraagt het Wereld Natuur Fonds 
aandacht voor energieconsumptie 
door één uur het licht te dimmen en 
zo mensen bewust te maken van hun 
energiegebruik. 

Op zaterdag 29 maart is het weer zo-
ver. Samen met miljoenen mensen in 
meer dan 152 landen en 7000 steden 
laten we zien dat we geven om de toe-
komst van de aarde: we doen allemaal 
één uur lang het licht uit! Natuurlijk 
kan iedereen meedoen aan Earth 
Hour door thuis tussen 20.30 en 21.30 
uur het licht uit te doen. www.wnf.nl

Collectebus zoekt rammelaar (m/v)
In de week van 5 t/m 10 mei wordt de jaarlijkse en landelijke collecte voor 
het Longfonds gehouden. Ook in Nuenen c.a. zijn 6 organisatoren en onge-
veer 70 collectanten beschikbaar om de opbrengst van vorig jaar (€ 5.110,-) 
te evenaren of zelfs te verbeteren. 
In Nuenen maar vooral in Gerwen en 
Nederwetten zouden we extra collectan-
ten kunnen gebruiken. Mocht u in de 
week van 5 t/m 10 mei enkele uurtjes 
willen collecteren dan kunt u contact op-
nemen met: www.longfonds.nl/collecte 
of 0800-2345777 (en maak kans op een 
weekendje Landal GreenParks). U kunt 
ook contact opnemen met de regiocoör-
dinator: marc.slijpen@longfonds.nl of 
06-46325022. Met de opbrengst van de 
collecte kunnen patiënten met longziek-
ten worden geholpen. Helpt u mee?
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8e Zwemloop ‘De Drietip’ 
Op zaterdagavond 5 april wordt er door de Organisatie Triathlon Nuenen 
alweer voor de 8e keer een zwemloop in Nuenen georganiseerd. De bedoe-
ling hiervan is dat de deelnemers, jong en oud eerst zwemmen en aanslui-
tend gaan hardlopen. Het zwemmen, zal plaatsvinden in het binnenbad van 
sportcentrum “De Drietip” in het centrum van Nuenen. Het aansluitende 
loop onderdeel zal de atleten door het centrum van Nuenen voeren.

PrO gr amm a

Karate

Voetbal Zwemmen
RKSV NueNeN
Donderdag 27 maart 
Nuenen 1-Deso 1 ............................ 20.00
Zaterdag 29 maart 
Nuenen Vet. A-Nuenen Vet. B ..... 16.15
Zondag 30 maart 
Gestel 2-Nuenen 2 .......................... 12.00
Nuenen 10-Nieuw Woensel 11  .... 10.00
Teisterbanders VR1-Nuenen VR1 . 14.30
 
eMK 
Zaterdag 29 maart 
EMK Classics - Braakhuizen C ..... 15.30 
Zondag 30 maart 
EMK 1 - Woenselse Boys 1............ 14.30
EMK 2 - RKGSV 2  .......................... 11.30

RKVV NedeRwetteN
Zaterdag 29 maart
Vet. Una - Nederwetten  ................ 16.30
Zondag 30 maart (Beker )
Nederwetten 2 - RKVVO 9 ........... 10.00
Nederwetten 3 - Nieuw Woensel 9  10.00

RKGSV GeRweN
Zaterdag 29 maart
RKGSV B1 - Vessem B1  ................ 14.30 
RKGSV E1 - RPC E2 ....................... 10.00
Brabantia E8 - RKGSV E2.............. 10.15
Zondag 30 maart
EMK 2 - RKGSV 2  .......................... 11.30

NKV KoRfbal 
Zondag 30 maart 
NKV 1 - Ready 60 1......................... 14.30 

Tongelre - EmK 1-5
De eerste kans in de wedstrijd was voor EMK, maar de vrije trap van Ronnie Jans-
sen was een prooi voor de uitstekend keepende Tongelre doelman. In de 11e mi-
nuut was de EMK verdediging niet thuis en de voorzet vanaf rechts werd midden 
voor de EMK doelman ingeschoten. Duidelijk was het toen, dat het verdedigend 
niet echt goed in elkaar zat aan EMK zijde. Na wat omzettingen en afspraken ging 
het daarna wat beter. In de 20e minuut rondde EMK speler Geert-Jan Kemper-
man een combinatie met Ruud Boerema af en bracht de stand op 1-1. Enkele mi-
nuten later voorkwam de Tongelre doelman een doelpunt van Piet van Dorenma-
len. EMK kwam in de 36e minuut toch op een voorsprong nadat de uitstekend 
leidende scheidsrechter een overtreding binnen de Tongelre 16 meter met een 
strafschop bestrafte. Ronnie Janssen was de benutter van deze mogelijkheid en 
bracht EMK op een 2-1 voorsprong. Na rust was de eerste kans voor EMK, maar 
het schot van spits Bijsterveld ging over het doel. De Tongelre doelman liet kort 
daarna  met een schitterende redding op een volley  van Ronnie Janssen zijn kwa-
liteiten zien. EMK kwam buiten een ‘Cuppentje’ in de 2e helft niet meer in gevaar. 
Ruud Bijsterveld schoot een diepe bal in de 67e minuut met hulp van een verde-
diger binnen. Een combinatie tussen Boerema en Kemperman werd door laatst-
genoemde mooi afgerond en in de 84e minuut werd een strakke voorzet van Boe-
rema door een Tongelre verdediger in het eigen doel gelopen.

Z&PV Nuenen wint 
medailleklassement bij 
kampioenschappen
De zwemmers van Z&PV Nuenen hebben afgelopen zondag voor het eerst 
in de historie het medailleklassement gewonnen. Bij de regionale lange 
afstand kampioenschappen wisten ze met 6 gouden en 4 zilveren medailles 
net 1 zilveren meer te winnen dan PSV uit Eindhoven. Die eindigden met 6 
goud en 3 zilver op plaats 2.

De winnende ploeg van Z&PV Nuenen.

Van de 9 deelnemers eindigden er uitein-
delijk 7 op het podium en dus 3 van hen 
zelfs 2 maal. Silke Voets tekende met 
5.38.54 op de 400m wisselslag en 10.11.79 
op de 800m vrijeslag voor 2 gouden me-
dailles bij de meiden uit 1998. Anne Gib-
bels (1996) voegde daar goud op de 
400wissel en zilver op de 800vrij aan toe, 
terwijl Thomas van Ekert (1999) op zo-
wel de 1500vrij als de 400wissel zilver 
haalde. Titels waren er verder ook voor 
Tobias Geurts (1998) op de 400wissel bij 
de jongens uit 1998, Joeri Phaff (1997) op 
de 1500vrij jongens 1997 en Merel Phaff 
(2001) op de 400wissel meiden uit 2001.
Voor de zwemmers die (net) nog geen 
podiumplek wisten te halen waren er 
wel dikke persoonlijke records te note-

ren. Lot Sauren (2000) stelde haar beste 
tijd op de 800vrij bij van 11.39.63 naar 
10.57.69 en Milan Meurs (2002) bracht 
zijn PR op de 400vrij van 6.11.71 om-
laag naar 5.44.81.
Voor de jongste van het stel, Chris Ver-
hoeven, was er net geen medaille (4e), 
maar wel de grootste tijdsverbetering 
van de hele ploeg. Zijn oude toptijd op 
de 400vrij was 6.40.98, maar na van-
daag staat die op 5.44.17, bijna een mi-
nuut sneller dus!

Komende zondag zijn de zwemmers 
van Z&PV Nuenen te bewonderen bij 
hun clubkampioenschappen in de 
Drietip in Nuenen. Aanvang 15.30 uur 
en de entree is gratis!

Het EmK Penaltytoernooi 2014
Op zaterdag 7 juni wordt de derde editie van het EmK/van de mortel penalty-
toernooi gehouden. Op sportpark Wettenseind (VV. EmK) zal om 10 uur 
gestart worden met de eerste ronde. Net als bij een voetbaltoernooi worden 
eerst poulewedstrijden gespeeld. Daarna volgen voor de best geklasseerde 
teams finalewedstrijden. De duur van de wedstrijden is 15 minuten, waarin 
tien penalty’s per team genomen worden, maximaal twee per speler. Een team 
bestaat uit minimaal vier spelers en één keeper per wedstrijd. De minimum 
leeftijd voor deelname is 16 jaar. Er zal gestreden worden voor een mooie 
bokaal, een geldprijs maar bovenal voor de eer. Tevens is er voor de keeper een 
bokaal die tijdens de voorrondes het minst gepasseerd wordt. Er is zowel een 
dames als een heren poule. 

OJC rosmalen wint van rKSV Nuenen 2-1

Mart van de Gevel langs Guus Habraken. 

Door de nederlaag in Rosmalen staat 
Nuenen op een plek die directe degrada-
tie inhoud. Het zal een lastig karwei wor-
den om ook volgend seizoen in de hoofd-
klasse te spelen. De eerstvolgende 
wedstrijd gaat tegen De Valk uit Valken-

De inschrijving sluit op 1 juni 2014 of 
wanneer het aantal van 50 deelne-
mende teams gehaald is. Iedereen die 
van plezier, gezelligheid en sportivi-

teit houdt is welkom aan het penalty-
toernooi mee te doen!
Het toernooi draait om de drie kern-
woorden: Sportiviteit, gezelligheid, en 
plezier. Aan de vorige editie van het 
EMK/van de Mortel Penaltytoernooi 
namen 34 teams deel en de winnaars 
hadden elk een lid van een voetbal-
club uit de gemeente Nuenen ca.
Voor meer informatie, inschrijven en/
of contact kijk op Facebook of op
 www.emkpenaltytoernooi.nl

rKVV Nederwetten en rKgSV 
sportclub van de maand
Voetbalverenigingen rKVV Nederwetten en rKgSV zijn door amateur-
voetbal Eindhoven uitverkoren als voetbalclub van de maand maart. Hier-
voor zijn zij als gasten uitgenodigd tijdens de wedstrijd FC Eindhoven - 
Sparta rotterdam in de Jupiler Leage van komende vrijdag 28 maart.

Beide verenigingen zijn als één club 
uitverkoren vanwege hun samenwer-
king binnen de jeugdafdeling. Daar-
naast kunnen ze het binnen de club, 
maar ook daarbuiten het erg goed met 
elkaar vinden. De samenwerking is vo-
rig jaar gezocht omdat beide verenigin-
gen zodanig klein zijn dat er op de kor-
te termijn en middellange termijn 
onvoldoende jeugd was om jeugdteams 
te kunnen formeren. Deze samenwer-
king is tijdens dit seizoen gestart voor 
de F – E en D teams en verloopt naar 

wens. Er was begrip van ouders en de 
jongeren waren snel aan elkaar ge-
wend. Er zijn al diverse gemeenschap-
pelijke activiteiten georganiseerd. 
Met ingang van het seizoen 2014-2015 
is er sprake van een jeugdafdeling aan-
gestuurd door een gemeenschappelijke 
commissie. Ze heeft een nieuwe naam, 
een nieuw logo en ze heeft een eigen 
kledinglijn. Deze worden op 9 april tij-
dens de ouderavond bekend gemaakt. 
Het komend seizoen worden andere 
teams eraan toegevoegd.

Kennismakings-
lessen karate   
voor de jeugd
Karate is een bewegingskunst die sou-
plesse vraagt en waarin het lekker stoei-
en met leeftijdgenoten een beroep doet 
op sportiviteit, spierbeheersing en con-
centratie. In het kader van activiteiten 
voor de jeugd organiseert Werkgroep 
Leefbaarheid Gerwen (WLG) een drie-
delige workshop karate. Stoere meiden 
en jongens die wel iets zien in deze 
spannende sport kunnen in een drietal 
lessen op maandag 31 maart, 7 en 14 
april van 15.30 uur tot 17.00 uur ken-
nismaken met deze sport. De lessen 
worden gegeven door een bevoegde ka-
rateleraar. Deelname staat open voor 
jongens en meisjes vanaf groep 3. De 
lessen vinden plaats in Den Heuvel in 
Gerwen. Kosten deelname: € 9,- voor 3 
lessen. Opgeven en informatie via 
werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.
com of bel naar 06-41102625.

Nederwetten - St. michielsgestel 1-3
 
In deze aantrekkelijke en sportieve wedstrijd had St. michielsgestel (Smg) 
in het eerste kwartier een veldoverwicht, maar het was Nederwetten dat de 
score in de derde minuut had kunnen/moeten openen, toen Toon van rooij 
uit vrije positie de bal net naast zag gaan.

Ook dit jaar gaat het weer goed met de 
inschrijvingen en zitten we helemaal 
vol, we hebben zelfs extra startgroepen 
bij moeten maken. We starten om 
17.30 uur met 95 scholieren verdeeld 
over 3 startgroepen. De scholieren 
zwemmen 200 meter en gaan aanslui-
tend 1 km hardlopen over een ver-
keersarm parcours. De scholieren star-
ten alleen of vormen een duo waarbij 
een scholier zwemt en de ander gaat 
hardlopen. Deze scholieren zitten in de 
groep 5, 6, 7 & 8 en zijn afkomstig van 
basisscholen uit Nuenen, Gerwen, Ne-
derwetten, Asten en Geldrop. 

Om 18.00 uur start er een vijftal tri-
atleetjes uit de nationale competitie 
J&J zuid van 6 t/m 9 jaar voor de af-
stand van 200 meter zwemmen en 
1km hardlopen en 10 t/m 13 jaar voor 
de afstand van 250 meter zwemmen 
en 2 km hardlopen.
Hierna (om 18.15 uur) starten er 25 
recreanten voor de langere afstanden 
500 meter zwemmen en 5 km hardlo-

pen en 50 recreanten voor de 1 km 
zwemmen met 10 km hardlopen. De 
langste afstand is ook in duo vorm af-
teleggen (1 zwemmer en 1 hardloper). 
Deze deelnemers lopen 2½ of 5 rondes 
op een verkeersarm parcours dat start 
in de Sportlaan en vervolgens loopt 
via de Kerkstraat, het Park, de Vincent 
van Goghstraat (heen en weer), het 
Park, de Kerkstraat, de Lindenlaan, 
het Lindenhof en het Stremkespad 
(fietspad). De finish is op de parkeer-
plaats voor “de Drietip”.

Mocht je iets meer willen weten over 
de Zwemloop “de Drietip” dan kan je 
terecht op de website www.triathlon-
nuenen.nl/zwemloop. 

Op 28 maart zijn bestuur, hoofdsponsor, 
selectie, leden en supporters van beide 
clubs uitgenodigd om de wedstrijd bij te 
wonen. Het bestuur en selectie brengen 
een bezoek aan de spelershome en bekij-
ken de wedstrijd vanuit de busines-
slounge. Voor de overigen is een apart 
vak gereserveerd. Er worden ook diverse 
foto’s gemaakt. Voor de kleintjes is een 
bijzondere activiteit georganiseerd. 22 
spelertjes vormen de zogenaamde line 
up. Zij gaan met de spelers hand aan 
hand het veld op en mogen tijdens de 
rust penalty’s nemen met de reservekee-
per van Eindhoven.

rKSV Nuenen is er niet in geslaagd een stunt uit te halen tegen koploper 
OJC rosmalen. Weer kregen de groen-witten lovende kritieken over het 
vertoonde spel, maar stonden aan het einde van de rit met lege handen.

swaard die drie punten meer hebben dan 
RKSV Nuenen en op de 11e plaats bivak-
keren. In Rosmalen was RKSV Nuenen 
de gehele wedstrijd minstens de even-
knie van de koploper. Na een afwachtend 
begin namen de Groen-witten als eerste 

het initiatief. Veel meer dan wat kleine 
mogelijkheden zaten er niet in. In de 
30ste minuut kwam OJC Rosmalen op 
een 1-0 voorsprong. Een voorzet van Bas 
Smulders werd door aanvoerder Wesley 
Meeuwsen prima benut. Op slag van 
rust miste Mart van de Gevel de precisie, 
zijn inzet strandde op de paal. 
Na de pauze eerst een fraaie lob van OJC 
Rosmalen, die het doel miste. In de 56ste 
minuut werd een doelpunt van Jerome 
Habets wegens buitenspel afgekeurd, 
maar niet veel later kon de Nuenen aan-
hang juichen. Een uit het strafschop ge-
bied weggekopte voorzet belandde bij 
Coen Jansen. Zijn ‘verschroeiende ko-
gel’ was de OJC defensie incluis keeper 
Bart Tinus te machtig, 1-1. Nauwelijks 8 
minuten later had OJC Rosmalen alweer 
een voorsprong. Verdediger Randy van 
Heijnsbergen kon ongehinderd het mid-
denveld oversteken. Geheel onverwacht 
liet hij een afstandsschot los die Davey 
Voogt te machtig was, 2-1. Nuenen 
kreeg in het resterende deel van de wed-
strijd nog een uitgelezen mogelijkheid. 
Joep van Maasakkers werd zwaar gehin-
derd door de OJC achterhoede, maar 
scheidsrechter Cor van Elswijk weigerde 
voor een overtreding te fluiten. Ko-
mende zondag is RKSV Nuenen vrij van 
competitieverplichting.

In de 12e minuut kreeg spits Rob v.d. 
Graaf van SMG via een verre inworp 
de bal in de 16 meter aangespeeld, 
draaide weg van zijn tegenstander en 
scoorde de 0-1. Een paar minuten later 
kreeg Nederwetten na een mooie 
combinatie over de rechter flank een 
uitgelezen kans op de gelijkmaker, 
maar wederom ging de bal net naast. 
In de 17e minuut was het wel raak 
toen de keeper van SMG de bal ver-
keerd verwerkte, was het Willem van 
Rooij die de 1-1 op het scorebord liet 
aantekenen. In de 27e minuut had Ne-
derwetten op 1-2 moeten komen, na-
dat de keeper van SMG de bal in de 
voeten van Toon van Rooij speelde die 

deze kans echter onbenut liet. En zo 
kregen de blauwwitten nog diverse 
prima kansen om op voorsprong te 
komen, maar het was SMG dat effici-
enter was in het benutten van haar 
kansen. In de 36e minuut was het 
Ruud van Beek die 1-2 scoorde en 
even later zorgde Pieter van Esch voor 
de 1-3 ruststand. In de tweede helft 
bleef Nederwetten fanatiek aanvallen 
maar ook toen kon het de diverse kan-
sen niet benutten, dat gold echter ook 
voor SMG en daarmee bleef de rust-
stand de eindstand. 

Over twee weken speelt Nederwetten 
de uitwedstrijd tegen Den Dungen.
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 V n de Kerkhof
d kwerken

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

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

KijK voor onze aanbiedingen op www.sandersparKet.com

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Auto Service Verbroekken

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

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

JENL
administratie.nl 

administraties | belastingen | advies
www.jenladministratie.nl 
+31 (0)6 - 53 54 45 94 

“Ook voor uw aangifte(n) 
inkomstenbelasting 2013”

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

Heeft uw kind... 
Autisme Spectrum Stoornis 
(taal-) Ontwikkelingsstoornis 
Gedragsproblemen 
Concentratie– of Motivatieproblemen 

Dan kan Fiore Kindercoaching u helpen 

Individuele begeleiding 
Thuis begeleiding 

Schaduwprogramma 
Sociale Vaardigheidstraining 

Ouderbegeleiding 

Fiore Kindercoaching  
Van Rijckevorsellaan 6 
5673 NC  Nuenen 

t : 06 - 30 37 1988  
i : www.fiore-kindercoaching.nl 
e : info@fiore-kindercoaching.nl 

Fiore Kindercoaching helpt u en uw kind een stapje vooruit 

zomerkaart
Puff Inn

Nieuw op de kaart: 
Sweet Table, Turkse High Tea, 

en ....

Parkstraat 2B, Nuenen   040 787 0041

 Sushi  Shisha
  (waterpijp)

Vanaf 15.00 uur relaxen op ons terras met een 
waterpijp, gevuld met de heerlijkste fruittabak.

www.puff-inn.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
Onze eigen spaarkaart!
sparen voor een leuke korting.

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