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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
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Andre van der 
Maat-dag
Gerwen

Synchroonzwem-
sters behalen een 
10e plaats op NJK

Nuenense gemeenteraad geïnstalleerd

Informateurs benoemd
John Geven (W70) is afgelopen donderdag benoemd tot raadslid van de 
Nuenense gemeente. Samen met Gaby Scholder (VVD), Hans Spijkerman 
(VVD), Henk Kranen (SP), Bas Smouter, (SP), Boudewijn Wilmar (Groen 
Links), Erik Groothoff  (CDA) en Frank Huijink (PvdA) is hij een van de 8 
nieuwe gezichten in de raad. Na afl oop van de benoemingsprocedure 
wachtte het hele gezelschap een leuke gezamenlijke activiteit. Om elkaar in 
een ontspannen sfeer beter te leren kennen. 
De heren Peter van den Baar (PvdA) 
en Hans-Martin Don (SP) zijn be-
noemd tot informateurs van de ko-
mende coalitie onderhandelingen. De 
twee Eindhovense oud-wethouders 
gaan onderzoeken welke partijen het 
beste kunnen samenwerken om te ko-
men tot een stabiele coalitie en waar-
mee recht wordt gedaan aan de uitslag 

Applaus voor John Geven na de officiële installatie door burgemeester Maarten 
Houben.             

De vijf éénmans/vrouw-fracties op een rijtje (v.l.n.r.): Jac Leemans (Nuenens Be-
lang), Hans Pijs (Lijst Pijs), Monique Donkers (Combinatie Nuenen c.a.), Boude-
wijn Wilmar (GroenLinks) en Frank Huijink (PvdA). 

De grootste fractie in de nieuwe gemeenteraad is W70 met v.l.n.r. John Geven, 
Martien Jansen, Ralf Stultiëns en Toos van de Ven.             (foto’s Cees van Keulen).

van de verkiezingen. De komende da-
gen zullen zij gesprekken gaan voeren 
met de lijsttrekkers van alle 10 partijen 
die deel uit maken van de nieuwe ge-
meenteraad. Het streven is dat uiter-
lijk het einde van deze week (4 april) 
de bevindingen worden gerappor-
teerd. Tot dit tijdstip zal er een radio-
stilte in acht worden genomen. 

Alpe d'HuZes

Nuenen fi etst 
met hart en wiel
Door Elwien Bibbe 

p 4 juni moet het allemaal gaan beginnen voor de 15 Nuenense 
renners. Dan begint hun klim naar Alpe d'Huez. Ze willen alle-
maal 6 keer omhoog, 6 keer de top bereiken. En daarvoor wordt 
op dit moment hard getraind. Ze doen mee aan de actie Alpe 

d'HuZes. Doel van dit alles is om 75.000 euro in te zamelen voor het KWF 
en dat gaat gebeuren via een aantal activiteiten in Nuenen.

“………een van de deelnemers: 
“Weer een keer het licht uit mijn 
ogen te fi etsen, de lucht uit mijn 
longen te persen en het zuur in 
mijn benen te krijgen. Dat is niet 
fi jn, dat doet zeer, maar geeft zo’n 
ongeloofl ijk voldaan gevoel. Zeker 
in de wetenschap dat we dit samen 
doen, als team, als groep en er ook 
nog eens een bijdrage mee leveren 
om de ziekte kanker te helpen 
genezen……….”

Om de tafel zitten Adriaan van de 
Kruk, net terug uit de Drietip en ziet 
er al een beetje afgetraind uit, Christ 
van de Akker, Coen Blankwaard en 
Heert Eijkman. Christ gaat ook fiet-
sen, Coen ondersteunt, ontwierp on-
der andere het logo en de wielerkleding 
en Heert doet communicatie. Ande-
ren doen weer fondsenwerving en 
merchandising. Gefietst wordt er al 
weer een poosje. Iedere zondagmor-

O
gen zo’n 60 kilometer, iedere keer een 
andere route. En soms ook langere 
tochten. De wekelijkse verrichtingen 
zijn via Facebook te volgen. Het idee 
om te gaan fietsen voor een goed doel 
is vorig jaar augustus ontstaan. En dat 
de keuze op het KWF viel, is niet hele-
maal verwonderlijk. Het beklimmen 
van de berg is de ultieme uitdaging 
voor renners. En iedereen kent wel ie-
mand, die kanker heeft en waar hij het 
voor doet.

Volgend jaar wordt het weer een ander 
doel. Dat weten ze nu al. “Maar het ve-
hikel is de fiets”, vertelt Heert. “Het 
leuke is dat iedereen mee kan doen. Of 
je nou fietst of niet fietst. In de voor-
bereiding,  promotie en fondsenwer-
ving, valt heel veel te doen en zijn heel 
veel mensen nodig.” Zo is Coen bezig 
met posters en  binnenkort verschijnt 
op de site een filmpje over Nuenena-
ren die kanker hebben gehad en die 
dankzij het KWF, het onderzoek dat 
gedaan wordt, kunnen zeggen: “Ik ben 
er nog.” 

Traditionelles Bierfest / benefi etdiner
De heren zijn in alle opzichten ambi-
tieus. Om geld in te zamelen organise-
ren ze op 10 mei een groot 
Traditionelles Bierfest met een optre-
den van de Nunentaler Schurzenjäger 
in de Collse Hoeve, daar worden een 
paar honderd Nuenenaren verwacht, 
en op woensdag 21 mei een benefietdi-
ner in Restaurant de Olijf. Op 25 mei is 
de uitzwaaiborrel bij Café  Ons Dorp. 
Kaarten voor het Bierfest á € 25 en het 
benefietdiner € 96 zijn te bestellen via 
info@nuenenfietstmethartenwiel.nl 
Ook sponsoren kunnen zich via dit 
mailadres aanmelden. Want meer spon-
soren  zijn altijd welkom. Ook Café Ons 
Dorp doet mee. Zo gaat bijvoorbeeld de 
opbrengst van de tweede editie van de 
Ons Dorp Avond Wieler4daagse op 
9-10-11-12 april naar Nuenen fietst 
‘methartenwiel’. Meer weten over de ac-
tie, bezoek dan de kraam van ‘methar-
tenwiel’ op de Oranjemarkt op 26 april. 
Daar zijn  onder andere T-shirts en 
oranje-roze-zwarte polsbandjes te koop 
of kijk op www.methartenwiel.nl

Inloopcafé OCN
Het Ondernemers Contact Nuenen 
(OCN) organiseert een inloopcafé 
voor ondernemers in Nuenen op 
donderdag 10 april van 17.00 – 
19.00 uur bij GOESTING restau-
rant-bar-terras, Park 61 in Nuenen. 

In een gezellige ambiance bijpraten 
met collega-ondernemers uit het Nue-
nense onder het genot van een borrel-
hapje en een drankje. Het inloopcafé is 
ook toegankelijk voor ondernemers 
die (nog) geen lid zijn van het OCN. 
De eigen bijdrage van € 10,- kan bij 
binnenkomst worden betaald. Voor 
meer informatie: www.ocnuenen.nl.

GOESTING restaurant - bar - terras, 
voorheen diner café ZINN is de nieu-
we uitgaansgelegenheid in Nuenen. U 
kunt er terecht voor een drankje in de 
intieme bar of een diner in het sfeer-
volle restaurant of fraaie terras met 
uitzicht op het mooie park. De per-
fecte gelegenheid voor ondernemend 
Nuenen om elkaar te ontmoeten tij-
dens het OCN-inloopcafé! 

Horen, zien en 
……. meezingen!
Onder dit motto treedt het shanty-
koor Zingerij Dwarsgetuigd al jaren 
op in theaters, op festivals, tijdens 
evenementen, voor verzorgingshui-
zen, etc.

Zingerij Dwarsgetuigd is een koor met 
zo’n 40 zangers dat zich nauw verbon-
den voelt met de shanty als het oor-
spronkelijk werklied, de forebiters en 
zeemanliederen zoals die werden gezon-
gen op de traditionele zeil- en (wal)vis-
vaart. Ook voor 2014 hebben we weer 
een aantal uitnodigingen ontvangen.

Daarnaast zijn wij ook op zoek naar 
nieuwe uitdagingen om de sfeer en de 
uitstraling van ons historische mari-
tieme verleden op het podium, op het 
plein, in het theater te laten horen en 
meebeleven. Wij willen daarom graag 
met u in contact komen om ons geluid 
op uw evenement of festival te laten 
horen. Meer weten! Bekijk en beluis-
ter de website www.dwarsgetuigd.nl 
en/of neem contact met ons op over 
uw mogelijkheden.

Nuenen’s 
Swingtime 
in Café 
Schafrath

Zeer bedroefd, maar met onuitwis-
bare herinnering aan de tijd bij 
onze gilden, hebben wij kennis ge-
nomen van het overlijden van onze 
Gildeheer 

Pastoor Freek Groot
Aanstaande zaterdag zullen wij, 
het St Annagilde Nederwetten en 
het Heilig Kruisgilde Gerwen, Pas-
toor Groot naar zijn laatste rust-
plaats brengen. De uitvaartmis is 
om 10.30 uur in de St Clementskerk 
te Gerwen. Wij wensen familie en 
bekenden veel sterkte toe.
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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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VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:

•	 25	maart	2014,	 De	Vroente	40,	5672	TM	-		oprichten	van	een	
   dakopbouw op het voorgeveldakvlak 
	 	 	 (BOUWEN	en	RO,	afwijken	van	de	bestemming);
•	 27	maart	2014,	 Refelingse	Erven	169,	5672	TD	–	uitbreiden	van	
	 	 	 de	woning	(BOUWEN).

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten:
•	 aan	 de	 heer	 A.I.A.	 Ibrahim	 is	 een	 vergunning	 verleend	 voor	 de	

uitoefening	van	het	horecabedrijf	aan	Vincent	van	Goghstraat	88	
(verzenddatum	28	maart	2014);

•	 aan	Scouting	Rudyard	Kipling	zijn	toestemming	en	vergunningen	
verleend i.v.m. het organiseren van een neuzelmarkt op tweede 
paasdag,	21	april	2014	in	een	pand	aan	Duivendijk	7	(verzend-
datum	3	april	2014).

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.

 

COLLECTE
In	de	week	van	6	april	t/m	12	april	2014	wordt	gecollecteerd	door	de	
Nederlandse	Hartstichting.

AFVALINZAMELING
Textiel en kleding inzameling
Op vrijdag 11 april wordt er huis aan huis textiel ingezameld door 
Humana.	In	de	week	ervoor	worden	huis	aan	huis	zakken	geleverd.	
Mocht	u	twijfelen	dat	er	andere	inzamelaars	in	Nuenen	rondrijden	die	
dag neem dan meteen contact op met de gemeente: 040 2631631.
In	Nuenen	staan	ook	nog	14	textiel	containers,	waar	u	het	hele	jaar	
door uw kleding en textiel kwijt kunt. 

OPENBARE VERGADERING
Adviesraad Sociaal beleid (WMO-raad) vergadert op 10 april 2014
Donderdag	 10	 april	 zal	 de	 Adviesraad	 Sociaal	 beleid	 (Wmo-raad)	
weer	vergaderen.	Zoals	alle	vergaderingen	van	de	Adviesraad	is	ook	
deze	openbaar.	De	Adviesraad	vergadert	in	het	gemeentehuis.	Aanvang	
19.30 uur.
Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
•	 leerlingenvervoer	voor	bijvoorbeeld	kinderen	met	een	handicap	of	

leerachterstand;	
•	 artikelenserie	in	de	lokale	pers	over	de	zogeheten	'transities':	de	

taken die de gemeente van het Rijk straks gaat overnemen op het 
gebied	van	jeugdzorg,	begeleiding	AWBZ	en	begeleiden	naar	werk.	

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

RESULTAAT VERKIEZINGEN DORPS-  
EN WIJKRADEN 19 MAART 2014
Op 19 maart 2014 hebben de verkiezingen voor de leden van dorps- 
en wijkraden plaatsgevonden. Er is voldaan aan de kiesdrempel van 
40%+1.

De opkomst per gebiedsdeel is als volgt:

gebiedsdeel aantal stem- aantal geldige opkomst
 gerechtigden stemmen
   
Gerwen	 1606		 862		 53,67%	  
Nederwetten	 664	 430	 64,76%	  
Eeneind		 601	 315		 52,41%	  

Op	25	maart	2014	heeft	het	college	de	volgende	leden	van	de	advies-
commissie Dorps- en wijkraden benoemd.

Dorpsraad Gerwen Dorpsraad Nederwetten Wijkraad Eeneind 
 
Appelhof	(Rob)	 Bart,	de	(Brian)	 Bos,	van	den	(Petro)	  
Bekkers	(Jan)		 Evers	(Leo)	 	 Janssen	(Roelof)	  
Berlo,	van	(Anja)	 Groote	(Jan	Friso)	 Laar,	van	de	(Piet)	  
Donkers	(Ad)		 Nouwens	(Linda)	 Meer,	van	der	(Froukje) 
Lantman	(Reinoud)	 Renders	(Piet)	 Paulussen	(Igor)	  
Tenback	(Ton)	 Schouten	(Henri)	 Rikze	(Hans)	  
Wouters	(Hans)	 Tillaart,	van	den	(Theo)	 Zantvoort,	van	(Wim)	
 

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

•	 Aanvrager:	Stichting	Buitenschilderdag	Nuenen	voor	het	organi-
seren	van	een	Buitenschilderdag	op	18	mei	2014	in	het	Park	en	op	
2	locaties	aan	respectievelijk	de	Berg	bij	de	Lindeboom	en	bij	het	
Papenvoorts	kerkje	aan	Houtrijk.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen 2 weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen bij 
het	college	van	Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,		Postbus	
10.000,	5670	GA		Nuenen.
De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag	van	14.30	uur	tot	19.00	uur)	bij	de	receptie	van	het	gemeen-
tehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.
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•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

•
•

•

Ophaalschema 
Neuzelmarkt
Zaterdag 5 april en zaterdag 12 april 
zullen de scouts van Scouting 
Rudyard Kipling uit Nuenen tussen 
10.00 uur en 16.00 uur langs de deu-
ren komen om neuzelwaar op te 
halen.

Op zaterdag 5 april in Nuenen-cen-
trum, ten noorden van de Europalaan 
en ten oosten van de Smits van Oyen-
laan. Op zaterdag 12 april in Nuenen-
zuid, ten zuiden van de Europalaan en 
Eeneind. Neuzelwaar is allerlei klein-
goed, zoals elektrische apparatuur, 
speelgoed, schoenen, glaswerk, boe-
ken en fietsen. Grote meubelen en 
koelkasten neemt de scouting niet 
mee.

Ook verkoopt de scouting steunbon-
nen. Het geld dat de scouting ophaalt, 
wordt besteed aan activiteiten voor de 
leden. De Neuzelmarkt is op maandag 
21 april, Tweede Paasdag, in een hal 
aan de Duivendijk 7, naast de Harense 
Smit en Goossens. Heeft u de scouting 
gemist, dan kunt u zelf de spullen 
brengen naar de hal. Kijk voor de ope-
ningstijden van de hal en meer infor-
matie op de internetpagina van de 
Neuzelmarkt: www.neuzelmarkt.nl .

Neuzelmarkt 

www.neuzelmarkt.nl 

Spullen brengen?  
Kijk voor dagen  

en tijden op de site 

Ophaaldagen: 
Zaterdag 5 april & 12 april 

Vogelwandeling in het Nuenens Broek
Op maandag 7 april organiseert IVN Nuenen een vogelwandeling in natuurge-
bied Nuenens Broek. Vertrek per fiets om 19.00 uur vanaf Het Klooster, Park 1 
Nuenen. Start wandeling iets later vanaf de ingang van natuurgebied Het Nue-
nens Broek aan de Lissevoort. Bij nat weer zijn laarzen sterk aanbevolen. Deel-
name is gratis. Meer informatie: tel. 040-2421423 en www.ivn.nl/nuenen.

Museumweekend in Vincentre
Met bijna 300 musea doet het Vincentre dit jaar weer mee aan het Museum-
weekend op zaterdag 5 en zondag 6 april. Zoals bij de meeste musea betaalt 
de bezoeker het symbolische bedrag van 1 euro.
 Naast de vaste collectie van Vincentre 
is er ook de tijdelijke tentoonstelling 
‘Kunstenaars in de pastorie’ te zien. 
Na de periode Van Gogh bleef de pas-
torie in Nuenen kunstenaars aantrek-
ken. Nico Eekman kan beschouwd 
worden als de belangrijkste kunst-
schilder en de zeer talentvolle Henri 
van der Waals is een goede tweede. 
Ruud Bartlema is de enige nog levende 

kunstenaar van wie werk in het Vin-
centre is te zien. Jan Willem Hofkes en 
Rudolf Kloppers zijn de pastoriebe-
woners, die als amateurs de schilders-
kwast hebben gehanteerd. 
Dit jaar bestaat de pastorie 250 jaar. 
Ter gelegenheid hiervan is het boek 
Van domineeshuis tot Van Goghhuis 
uitgegeven. Vincentre is open van 
10.00 tot 17.00 uur.

101 zakken zwerfvuil verzameld

Andre van der Maat-dag Gerwen
Vijfendertig vrijwilligers hebben afgelopen zaterdag binnen drie uur Ger-
wen en omgeving 89 zakken zwerfvuil lichter gemaakt. De start van de actie 
‘Houdt Gerwen Schoon!’ op deze André van der Maat-dag was zaterdag 29 
maart om 13.00 uur op de kiosk op het Heuvelplein.

Vrijwilligers klaar voor vertrek bij de Gerwense kiosk voor de André van der 
Maat-dag.               (foto Cees van Keulen)

Onder de 35 vrijwilligers waren zes le-
den van de plaatselijke dorpsraad (oud 
en nieuw) en veel actieve leden van de 
Werkgroep Leefbaarheid Gerwen. 
Gehuld in hesjes en uitgerust met af-
valgrijpers en vuilniszakken trokken 
de Gerwense 'schoonmakers' veel aan-
dacht op deze landelijke Opschoon-
dag. Daarnaast verzamelden de kinde-
ren van Heuvelrijk nog eens 12 volle 
zakken zwerfvuil. Zij maakten vrij-
dagmiddag onder leiding van het do-
cententeam een schoonmaakrondje 
rond de Brede School Heuvelrijk.
Alle deelnemers ontvingen een ‘André 
van der Maat’-plaquette aangeboden 
door Leenders RVS Industrie. De or-
ganisatoren kijke n terug op een suc-
cesvolle schoonmaakactie. De organi-
satie is een samenwerking van de 

werkgroep Leefbaarheid Gerwen met 
dorpsraad Gerwen en materieel on-
dersteund door de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten.



 

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 31 mAArt t/m 5 April

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

WeekeNDreclame: 4 & 5 april: 

Broccoli .................................... 1/2 kilo 0,99
rode paprika .................. hele kilo 2,75
champignons ................per bakje 0,69
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maandag 7 april:

iJsbergsla speciaal 250 gram 1,25
Dinsdag 8 april:

Wokgroenten speciaal 1/2 kilo 1,49
Woensdag 9 april:

chinese kool, panklaar ..... 1/2 kilo 0,99
Donderdag 10 april:

paksoy ......................................per stuk 0,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 4 t/m 10 april:

rode bessen ............... per doosje 1,99
minneola ................................. 6 stuks 1,99
Broccoli salade ......... 250 gram 1,59
perssinaasappels  ... 12 stuks 1,99

Voor een vertrouwd 
stukje vlees!!!

3 Katenhaasjes .........6,00
Lente Haasjes
100 gram .......................................2,45
100 gr. Achterham +
150 gr. Filet Americain .........4,50
Biefstuk Spiezen
100 gram .......................................1,95
Mini Varkens Rollade
Met GRATIS roomsaus
100 gram .......................................1,50
Runder Hamburgers
“Uit eigen keuken”
............................iedere 4e GRATIS

Bijna al onze broodjes 
gaan warm de deur uit!!!

BROOD VD WEEK (wOuDKORN) € 1,75 

ZachTE BROODJES 6 + 6 
(wIT Of BRuIN)

  GRATIS
mINI STOLLETJES   4 + 1

GRATIS
aPPEL NOTEN SPELTcaKE 
   € 3,95

SCHEURKAARTACTIES 
DEZE WEEK: 

2E VOLKOREN mET SESam € 1,00
(fIJN Of GROf)

2E ZaK EIERKOEKEN  € 1,00
(4 sTuKs)

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

kOOpJe

Special

Nieuwbouw direct beschikbaar

www.openhuisnieuwbouw.nl
Kijk voor het volledige aanbod op

OPEN HUIS
zaterdag 5 april van 11.00 tot 15.00 uur

Laatste appartement, 

in prijs verlaagd

Kom langs en
laat u rondleiden,

inspireren en
verrassen!

Piet van Wijkgaarde 22 
Nuenen
Luxe appartement op loopafstand van het centrum

  Royale woonkamer met eetkeuken
  2 slaapkamers en volledig ingerichte badkamer
  Schuifpui naar groot balkon (ca. 20 m2)
  Nu in prijs verlaagd: € 329.000 v.o.n.

Gratis Parkeren in Mierlo!Follow Us on Facebook!Gratis WiFiTM

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

NOG TOT EN MET ZATERDAG 5 APRIL
ELKE 2E LANGE BROEK 
HELFT VAN DE PRIJS!
O.A.  G-STAR  |  DIESEL  |  PME  |  VANGUARD  |  CAST IRON  |  SCOTCH & SODA

NOG TOT EN ME

IN SHOP NOW:COMMANDERJEANS VAN PME

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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



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

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / www.mo-el.nl

• Verrassend en eigentijds 

• Sfeervolle geschenken

• Gratis interieuradvies

• Exclusief assortiment stoelen

ACCESSOIRES

d-Bodhi 
100% recycled goods
d-Bodhi
100% Recycled goods

Een kleinere auto is vaak handiger met inparkeren, rijdt stukken zuiniger en is nu aantrekkelijker dan ooit. Want tijdelijk 
heeft de Yaris Now standaard centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, stuurbekrachtiging, radio/CD speler 
met MP3-/USB-aansluiting en 6 speakers, elektrische ramen voor en handbediende airconditioning. En omdat kwaliteit 
altijd standaard is bij een Toyota geven we uiteraard 3 jaar garantie. Met € 1.000,- extra inruilwaarde is de Toyota Yaris 
Now er al vanaf € 12.495,-. Kijk op www.toyota.nl of kom naar onze showroom. U bent van harte welkom.

Brandstofverbruik (EC/143/2013J of EC/195/2013J) varieert van 4,8 l/100 km (20,8 km/l) t/m 5,2 l/100 km/l (19,2 km/l), CO2 110-119 gr/km.
Prijzen incl. BTW en € 1.000,- extra inruilwaarde, excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Afgebeeld is de Yaris Now 1.0 VVT-i 5-deurs met 15” Selena velgen en mistlampen van € 14.556,-. Actieperiode 
loopt van 01-04-2014 t/m 30-06-2014 (mits geregistreerd voor 01-09-2014). Wijzigingen voorbehouden.

De 5 favoriete opties nu standaard op de Yaris Now 
en € 1.000,- extra inruilwaarde

Een kleinere auto 
is vaak handiger en 
nu extra voordelig!

270H  Ronde de Linde
270H

Driessen
Eindhoven, Pietersbergweg 31, 040-2646645

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Maandmenu 
April

(voor 2 of 3 personen)

•	Kip	Kerrie
•	Babi	Pangang
•	Foe	Yong	Hai
•	2	st.	Sate	ajam
•	4	st.	Pisang	Goreng
•	Kroepoek
•	Bami,	Nasi	of	Rijst

€1750

Park 45 - 5671 GB Nuenen
Tel. 040 - 283 37 74
www.tongah-nuenen.nl
info@tongah-nuenen.nl
7 Dagen per week,
16.00 tot 22.00 uur.

Chinees Indisch Restaurant

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.
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effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

Opwettenseweg 72, NUENEN, tel. 040-2121314
www.kdv-kiddies.nl - email: info@kdv-kiddies.nl
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Concert van Verstilling

Vocaal ensemble Marcanto 
o.l.v. Tom Suters
Op zondag 13 april om 16.00 uur in de H. Clemenskerk aan het Park Nuenen 
m.m.v. Mea van Delden, harp wordt door Marcanto een Concert van Verstil-
ling gegeven. Op zondag 6 april om 15.30 uur is het koor in de kapel van het 
Elkerliek ziekenhuis in Helmond.

Film in het Plein college
Amnesty Nuenen nodigt u uit om de film Exit te komen bekijken in het 
Plein College te Nuenen op maandag 14 april om 19.30 uur.

Filmbeschrijving
Nederlandse speelfilm (wereldpremiè-
re op het Movies that Matter Filmfesti-
val 2013) over de harde werkelijkheid 
van het uitzetbeleid. Een nachtelijke 
confrontatie op vliegveld Zestienhoven 
tussen vijf uitgeprocedeerde asielzoe-
kers en de Nederlandse autoriteiten 
loopt uit op een veldslag. Gebaseerd op 
een waargebeurd verhaal.

Amadou is nog maar een kind als hij 
uit zijn thuisland Guinee vlucht voor 
de rebellen en in Nederland terecht-
komt. Daar brengt hij jaren door in 
een asielzoekerscentrum, wachtend 
op een uitspraak over zijn asielaan-
vraag. Ondertussen leert hij de taal, 
gaat hij naar school en behaalt op een 

haar na zijn diploma. Voordat hij zijn 
studie kan voltooien, wordt besloten 
dat Amadou terug moet naar Guinee. 
Samen met vier landgenoten wordt hij 
in een kleine cel in een bus vervoerd 
naar het vliegveld. De vijf uitgeproce-
deerde vreemdelingen besluiten zich 
te verzetten tegen hun uitzetting. 
Voor de autoriteiten staat er te veel op 
het spel en ze zetten alles op alles om 
de vijf alsnog het land uit te krijgen. 
Dit waargebeurde incident leidt tot 
een lange nacht vol strijd en intrige. 
Een nacht die alleen maar verliezers 
kan opleveren.

Exit is een speelfilm van Boris Paval 
Conen (Vuurzee, First Mission), naar 
een idee van zijn broer en hoofdrol-
speler Romijn Paval Conen. Het is een 
Telefilm – een Nederlandse speelfilm 
over een actueele maatschappelijk 
thema.

   

De fysiotherapeut

Jean-Pierre Bergmans, (sport)fysiotherapeut, manueel therapeut, 
www.fysiotherapienuenen.nl 

KANS, (Klachten Arm-Nek-
Schouder)  beroepsziekte nummer één
Deel 2:  de risicofactoren

In deel 1 zijn de definitie, symptomen en 
risicogroepen betreffende KANS 
(Klachten Arm-Nek-Schouder) doorge-
nomen. In deel 2 komen de diverse risi-
cofactoren die kunnen leiden tot KANS 
aan bod. Als u deze risicofactoren pro-
beert te beperken, wordt de kans op het 
krijgen van KANS én de kans op het te-
rugkomen ervan sterk verminderd.

In principe wordt KANS door een com-
binatie van factoren bepaald. Deze factoren zijn zowel persoonsgebonden, als 
omgevingsgebonden en activiteitgebonden. Ze kunnen voor iedereen anders 
zijn maar zijn over het algemeen wel gekoppeld aan activiteiten aan een  PC. Ze 
worden hieronder kort besproken aan de hand van de 5 W’s.

Werkdruk
Wanneer mensen onder tijdsdruk werken, persé een deadline willen halen en 
steeds een piekbelasting leveren, ontstaat er een continue spanning in de spieren 
van met name de nek en schouders. Omdat men tussendoor onvoldoende pau-
zes neemt, krijgen de spieren en pezen geen kans zich te herstellen.

Werkorganisatie
Monotoon werk vormt een risicofactor, zeker wanneer het werk betreft dat een 
eenzijdige belasting betekent voor de spieren en de pezen. Deze factor lijkt ver-
sterkt te worden in situaties waarin mensen weinig of geen invloed hebben op de 
indeling van hun werk en waarin de werksfeer als niet prettig wordt ervaren.

Werktijden
Naarmate men langere werkdagen maakt en langer achter elkaar dezelfde bewe-
gingen maakt c.q. in dezelfde houding werkt, neemt de kans op klachten toe. Het 
risico lijkt met name vergroot wanneer op een al bestaande forse belasting nog 
eens een extra piek komt. Vaak zien we dat mensen die KANS hebben gekregen 
goed kunnen aangeven welke activiteit de klachten heeft uitgelokt of versterkt. 

Werkplek
Een slechte opstelling van het beeldscherm, toetsenbord en muis, stoelen die 
niet in  hoogte instelbaar zijn, geen steun geven of armsteunen missen, een ver-
keerde hoogte van tafels of een koude werkomgeving vormen allemaal factoren 
die de kans op KANS verhogen.

Werkwijze
Een slechte houding bij het zitten, een slechte techniek bij het typen of het bedie-
nen van de muis, het niet of onvoldoende nemen van rustpauzes, het werk on-
voldoende afwisselen met activiteiten die niet steeds dezelfde spieren belasten, 
verkeerd gebruik van de spieren of dwangstanden van gewrichten verhogen al-
lemaal het risico op KANS.

In deel 3 wordt de behandeling bij KANS besproken.

Lenteconcert GGK
Het Gerwens Gemengd Koor St. Cae-
cilia organiseert zaterdag 12 april haar 
jaarlijks Lenteconcert. Onder leiding 
van dirigent Tom Suters en met Ton 
Toirkens aan de vleugel, brengt het 
koor een gevarieerd programma ten 
gehore. Er zijn twee koren uitgenodigd 
voor deze avond: De BrabantZangers 
uit Eindhoven en Zanggroep Korale uit 
Aarle Rixtel. Het belooft een boeiend 
Lenteconcert te worden. Locatie: St. 
Clemenskerk, Heuvel 17 Gerwen. Aan-
vang: 20.00 uur en de entree is gratis.

Baby Day!
Presenteert

Wat? Een open dag voor (toekomstige) jonge 
gezinnen. Er is een kledingbeurs, er zullen 
stands zijn van verschillende ondernemers in de 
babybranche en u kunt geheel vrijblijvend 
rondkijken op onze vestiging en vragen stellen 
aan onze medewerkers.
WWanneer? Zondag 13 april 10.00 - 12.00 uur  
Waar? Locatie Jacob Catsstraat 1-3 in Nuenen

Heeft u thuis kleding (t/m maat 98), speelgoed of andere baby 
artikelen liggen die nog een 2e ronde meekan?  
Meld u aan! Via: a.denotter@kidssociety.nl

Fysiofit 
Babymassage
Zwangerschapspilates

Presenteert 
Baby Day!
Een open dag voor (toekomstige) jon-
ge gezinnen. Er is een kledingbeurs, er 
zullen stands zijn van verschillende 
ondernemers in de babybranche en u 
kunt geheel vrijblijvend rondkijken op 
onze vestiging en vragen stellen aan 
onze medewerkers.
Wanneer? Zondag 13 april 10.00 - 
12.00 uur. Waar? Locatie Jacob Cats-
straat 1-3 in Nuenen.

Heeft u thuis kleding (t/m maat 98), 
speelgoed of andere babyartikelen lig-
gen die nog een 2e ronde meekan?
Meld u aan! Via: a.denotter@kidssoci-
ety.nl

Kledinginzamelingsactie 
voor mensen in nood
Hangt er kleding in uw kast die u niet meer draagt? Weet u dat die kleding 
veel waard is?  Met een jas, shirt of spijkerbroek die u niet meer draagt, kunt 
u mensen helpen. Mensen die het slachtoffer zijn geworden van natuurram-
pen of oorlog, maar ook mensen die in armoede leven.
U kunt deze noodlijdende mensen 
daadwerkelijk helpen door uw kleding 
af te staan. Zij zijn blij met al uw goede 
draagbare kleding. Of het nu dames-, 
heren-, of kinderkleding betreft, alles 
is welkom. Daarnaast worden ook 
schoenen en huishoudtextiel zoals la-
kens, handdoeken en gordijnen graag 
aangenomen. De ingezamelde kleding 
wordt verkocht aan kledingsorteer-
ders in zowel Nederland als in het bui-
tenland. Zij sorteren de kleding en 
verkopen deze vervolgens aan afne-
mers. Zomerkleding wordt voorna-
melijk afgezet in Afrika, de winterkle-
ding gaat vooral naar Oost Europa. In 
deze regio’s hebben de mensen grote 
behoefte aan goede maar vooral be-
taalbare kleding.

Het geld dat de verkoop oplevert, gaat 
naar noodhulpprojecten die wereld-
wijd hulp biedt aan mensen in nood. 
Mensen die het slachtoffer zijn gewor-
den van oorlog, natuurrampen honger 
of onderdrukking. Met structurele 
projecten wordt deze mensen weer 
een beter bestaan geboden. 

Er wordt gevraagd naar goede en 
bruikbare kleding, schoeisel, dekens 
en huishoudtextiel, liefst in gesloten 
plastic zakken. 

De kleding inzamelingsactie wordt ge-
houden op zaterdag 12 april van 10.00 
uur tot 12.30 uur. U kunt dan met uw 
kleding terecht op het plein voor de H. 
Clemenskerk,  Park 55 Nuenen.

Mindfulness 
training 
in Nuenen 
Ondervind je regelmatig stress in het 
dagelijks leven? Merk je wel eens dat je 
het lastig vindt om te weten wat je wilt? 
Of heb je bijvoorbeeld moeite om het 
werk los te laten? Profiteer dan nu van 
een mindfulness training. 

Mindfulness is geschikt voor iedereen 
die (nog) meer zou willen genieten van 
het leven. Het is, kort gezegd, een le-
venshouding waarbij je opener en bewuster in het leven staat. Je richt je aan-
dacht op je ervaring van dit moment, zonder hierover te oordelen. En dat scheelt 
een hoop energie, want je hoeft niet te piekeren of te knokken om dingen anders 
te maken dan ze zijn! Je hoeft geen serieuze klachten te ervaren om baat te heb-
ben bij een ‘meer mindful’  leven. Het is daarnaast wetenschappelijk bewezen dat 
mindfulness o.a. helpt tegen stress, angsten en depressies. 

Het is inmiddels alweer voor het derde jaar mogelijk om -op een prettige locatie- 
een training te volgen in Nuenen! Annemarie Vaarkamp is een gekwalificeerde 
mindfulness trainer, tevens psycholoog en heeft zeer ruime ervaring met mind-
fulness. Zij begeleidt groepen op verschillende locaties, waaronder haar eigen 
psychologiepraktijk. In de trainingen wordt gewerkt met aandachts- en medita-
tie-oefeningen. Je leert zo bijvoorbeeld gepieker en onzekerheid te verminderen 
en meer ontspannen om te gaan met je problemen. Er wordt gewerkt met kleine 
groepen, waardoor ieder een eigen manier kan vinden van meer mindful zijn. 
Iedere deelnemer is tenslotte anders.

Tijdens acht wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur onderzoek je wat voor jou 
werkt. Daarnaast krijg je begeleidings cd’s en een werkboek mee naar huis, zodat 
je ook thuis iedere dag je oefeningen kunt doen. Zo ontdek je steeds meer wat 
voor jou werkt. Het anders omgaan met bijvoorbeeld stress gaat zo geleidelijk in 
je systeem zitten. De bijeenkomsten zijn gericht op oefenen en het uitwisselen 
van ervaringen. En als je liever luistert dan praat is dat ook prima.

Meld je nu aan voor de training die half april start! Voor meer informatie over de 
trainingen en over Annemarie Vaarkamp: kijk op de website www.MeerMindful.
nl. Of bel: 06-82000876.

Artistieke 
Interlyceale 
gewonnen door het 
Lorentz Casimir 
Lyceum
De Artistieke Interlyceale 2014, een 
jaarlijks terugkerende wedstrijd op ar-
tistiek gebied tussen vier lycea in Ne-
derland, werd deze keer overtuigend 
gewonnen door h et Lorentz Casimir 
Lyceum (LCL) met 65 punten. Het 
LCL werd eerste bij de onderdelen 
Muziek Klassiek, Tekenen en Video en 
behaalde gedeelde eerste plaatsen bij 
Eloquentia en Handvaardigheid. Toen 
na het optellen van de punten voor de 
17 kunstzinnige onderdelen de laatste 
uitslagen binnenkwamen om 20.00 
uur ’s avonds, bleek het LCL een rui-
me voorsprong te hebben op de ge-
deelde tweede plaatsen van het 
Baarnsch en het Kennemer Lyceum 
die beide 54 punten scoorden. De laat-
ste plaats was voor het Amsterdams 
Lyceum met 51 punten. De beker is na 
drie jaar weer terug in Eindhoven.

Het lijkt wat tegenstrijdig: een concert 
dat de stilte als thema heeft. Toch 
kunnen muziek en woorden tot ver-
stilling leiden, een inkeer in jezelf, een 
terugkeer tot je binnenste. Juist de 
passietijd is een periode waarin men 
ruimte wil geven aan bezinning, door 
sober te zijn, ook met woorden. Mu-
ziek kan daarbij helpen. In dit medita-
tieve ‘Concert van Verstilling’ klinken 
religieuze en wereldlijke liederen die 
de stilte bezingen en daardoor juist 
benadrukken. Er zijn avond- en nacht-

liederen (o.a. het bekende Abendlied 
van Rheinberger) te horen die de slaap 
als tijdelijke rust inleiden, immers 
voorafbeelding van de eeuwige stilte 
in de dood. 

Bekende religieuze teksten als ‘Ubi 
Caritas en Amor’ en ‘Tantum ergo’ la-
ten ons muzikaal mediteren over lief-
de en mysterie. Het indrukwekkende 
‘As one who has slept’ van John Tave-
ner staat centraal in het programma. 
Toegang gratis, collecte na afloop.

'Drijehornick lezing' 
over de Maatschappij 
van Welstand
Heemkundekring De Drijehornick uit Nuenen organiseert een lezing over de 
Maatschappij van Welstand, gegeven door Leendert Kaptein.
Deze Maatschappij werd in 1822 opgericht door de Hilvarenbeekse predikant 
Jacob van Heusden en diende om de protestantse kerkgemeenschappen in Bra-
bant te ondersteunen ten tijde van de opkomende katholieke emancipatie. On-
dermeer Theodorus van Gogh, de grootvader van Vincent, was in dienst van de 
MvW.  De activiteiten van de Maatschappij van Welstand in deze twee eeuwen 
worden in deze voordracht belicht.

Leendert Kaptein (1932) werkte bij het Ministerie van Landbouw. Van 1965 tot 
aan zijn pensioen in 1997 diende hij als rentmeester de Maatschappij van Wel-
stand. Na zijn pensioen verleende hij nog tien jaar diensten aan de juist opge-
richte Federatie Particulier Grondbezit.

Lezing Drijehornick op 10 april in bibliotheek Dommeldal, Vincent van Gogh-
plein 97 in Nuenen. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.40 uur.

NUENEN • GERWEN • NEDERWETTEN

HEEMKUNDEKRING
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Handwerk(en)  
bij Inloop WLG
Op  maandag 7 april zal tijdens de In-
loop in Den Heuvel een speciale hand-
werk-workshop plaats vinden. Samen 
met Lia Hagendoorn en An Dammers 
zullen kussenovertrekken gemaakt 
worden met doorpittechniek. De 
overtrekken zijn 40 x 40 cm van ka-
toen, die voor € 2,- inclusief alle ande-
re benodigdheden te verkrijgen zijn 
op de workshop. Er zullen voldoende 
voorbeelden (afbeeldingen) aanwezig 
zijn. Iedereen is welkom. Informatie is 
te verkrijgen via tel. 06-41102625, via 
mail werkgroepleefbaarheidgerwen@
gmail.com of middels een bezoek aan 
de inloop op maandagen van 13.30 tot 
16.30 uur in Den Heuvel te Gerwen.

 

TOPMERKEN WONEN, SLAPEN èn STOFFERING

Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 13 922

MA. T/M ZA. OPEN

WONEN SLAPEN ZITTEN VLOERBEKLEDING RAAMDECORATIE

MAKKELIJK ALLES COMBINEREN OP ÉÉN ADRES VOOR HET MOOISTE RESULTAAT

Kijk voor onze acties op  www.profita.nl

Gratis parkeren voor de deur              *vraag naar de voorwaarden

-,049 €  
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ACTIE

ELK 4E LUXAFLEX ARTIKEL GRATIS*
ELKE 2E LUXAFLEX HOR 40% KORTING*

MA. T/M ZA. OPEN

Gratis parkeren voor de deur              

Zondag 6 april geopend
11.00 - 17.00 uur

Makkelijk combineren voor totale woninginrichting bij Profi ta Comfortabel Wonen
Voor het mooiste resultaat bij het inrichten van uw woning zoekt u (zit)meubelen, kasten, tafels en stoelen die per-
fect bij elkaar passen. Bij Profi ta Comfortabel Wonen bent u dan aan het juiste adres. Een eetkamertafel gezien die 
precies uw smaak is, kunt u eenvoudig combineren met stoelen van een ander merk; u kunt in de winkel eenvoudig 
combinaties maken van alle topmerken die in de showroom vertegenwoordigd zijn. Alle woonstijlen staan voor u 
opgesteld; modern design, eigentijdse meubelen, landelijk of klassiek. In onze toonkamers zijn al een aantal com-
binaties gemaakt door onze stylisten zodat u de sfeer kunt proeven.
 
Profita heeft gespecialiseerde afdelingen voor vloerbekleding en raamdecoratie
Naast combinaties in (zit)meubelen kunt u ook eenvoudig combineren met vloerbekleding en raamdecoratie. Mooie nieu-
we meubelen komen het best tot hun recht als ook de raamdecoratie en vloerbekleding perfect passen bij uw interieur. Bij 
Profita kunt u terecht voor de mooiste karpetten, laminaat, PVC en vloerbedekking. De afdeling raamdecoratie biedt u 
grote collectie (over)gordijnen, vitrages en binnenzonwering. Met gordijnstalen in uw hand kunt u eenvoudig de mooiste 
combinaties maken met de (zit)meubelen van uw keuze. En als u het even niet meer weet, vraagt u dan om interieuradvies. 
Dat kan ook aan huis.Voor meer informatie: www.profita.nl.

School Heuvelrijk haalt    
de bezem door Gerwen
Vrijdagmiddag 28 maart: overal in Gerwen zijn kinderen met prikstokken, 
vuilniszakken en bezems in de weer. Marly, Djaboah, Emielja en Maartje 
van groep 4 onderbreken even het werk om het uit te leggen. 

'Vroeger was er een meneer die altijd 
alle rommel in Gerwen opruimde, 
maar die is overleden en nu doen wij 
het.' En dan duiken de vier weer de 
struiken in, op zoek naar snoeppapier-
tjes, stukjes plastic en andere troep. 
Die meneer was André van de Maat 
die vele jaren lang in en rond Gerwen 
zwerfafval opruimde. En zo komt het 
dat de kinderen van brede school 
Heuvelrijk op de vrijdag voor de Lan-
delijke Opschoondag de André-van-

de-Maatdag houden, waarin de stra-
ten van Gerwen flink onder handen 
worden genomen. 
Als de kinderen om half drie de oogst 
bij elkaar zetten blijken ze in ruim een 
uur 71 kilo verzameld te hebben. Heel 
knap gedaan, maar het is jammer dat 
er zo veel afval in het dorp te vinden is. 
'Gooien jullie zelf ook wel eens afval 
op straat?' Nee, dat doen de vier mei-
den van groep 4 niet. Goed zo, voor-
komen is beter dan genezen.

Bridgecursus Lieshout
In aansluiting op de tv-cursus ‘Iedereen kan bridgen’ van Omroep Max, biedt de 
Lieshoutse bridgeclub ‘De Poort van Binderen’ hierop een vervolg. De nadruk zal 
hierbij vooral liggen op het met elkaar spelen, met voor- en nabespreking van de 
spellen met ervaren begeleiding. De club speelt op dinsdagmiddag en woensdag-
avond in het Bavaria Brouwerij Café aan de Heuvel in Lieshout. De beginners-
groepjes spelen met vieren of achten bij iemand van de club thuis, of – indien 
mogelijk en gewenst – bij een van de deelnemers thuis. 
Voor informatie of aanmelden: www.poortvanbinderen.nl en Marie-José Kobus-
sen, tel. 0499 – 375017; mjkobussen@xs4all.nl.

Politieberichten
Nuenen – Tien aanhoudingen hennepknipperij
De politie hield maandag 31 maart tien personen aan in een hennepknipperij in 
een pand in Nuenen.
Toen agenten rond 17.00 uur poolshoogte namen in het pand, troffen ze daar het 
tiental aan. Ze waren bezig met het knippen van hennep. Het gaat om vier vrou-
wen uit Geldrop (22, 38, 44 en 50 jaar), vijf vrouwen uit Eindhoven (20, 25, 27, 48 
en 51 jaar) en een 24-jarige man uit Geldrop. Ze zijn aangehouden en meegeno-
men naar het bureau. Na verhoor zijn ze laat in de avond weer heengezonden. In 
de ruimte vonden de politiemensen bijna 25 kilo henneptoppen en zo'n 120 hen-
nepplanten. Alles is in beslag genomen voor verder onderzoek. 

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Een bezorger voor Rond de Linde. 
Wijk Nuenen Zuid en Gerwen.
Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 06-48698919

LEukE BijvERDiENstE

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.

leuke kAdootjes

vAnAf € 4,95
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Nieuwe uitzending 
LON-TV
Vanaf zondag 6 april nieuw in de uit-
zending van LON-TV:
Overheveling van de zorg naar de ge-
meente. Hoe ver is de gemeente Nue-
nen hiermee?
Dorpsraad Gerwen: afscheid van de 
oude raad en installatie van de nieuwe 
raad. Burgemeester Houben blikt te-
rug én kijkt vooruit met de Dorpsraad.
Dorpsgenoot Sjoerd Koppen is kandi-
daat voor de Nationale Kampioen-
schappen voor Vakkanjers in de sectie 
Robotica. LON-TV volgde hem op 
weg naar de titel.
Concert op het schoolplein van Basis-
school De Nieuwe Linde, uitgevoerd 
door de leerlingen.
Nieuw boek: “Van Domineeshuis tot 
Van Goghhuis”.

De uitzending van LON-TV is dage-
lijks te zien 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. Heeft u een idee of een tip voor een 
reportage? Stuur dan een e-mail naar: 
tv@omroepnuenen.nl.
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Weer terug in Nuenen
De Nuenense Lidy Korting-van Tuijl is samen met Team Schretlen vrijdag 
21 maart voor een bouwreis  vertrokken naar Cambodja. Ze is inmiddels 
weer terug in Nuenen en geeft een kort verslag.

“Net terug van mijn bouwreis met Ha-
bitat for Humanity naar Cambodja 
moet ik alle indrukken nog op me la-
ten inwerken. Een lange burgeroorlog 
en het regime van Paul Pot hebben 
zijn sporen in dit land nagelaten. 

Ondanks dat er sinds de jaren 90, een 
indrukwekkende economische groei 
gerealiseerd is, is de armoede nog vol-
op aanwezig. Deze is grotendeels ge-
concentreerd in de landelijke gebie-
den. Tijdens de jaren 90 keerden 
honderdduizenden vluchtelingen, ver-

dreven uit Phnom Penh door het com-
munistische Rode Khmer - regime,  
terug naar de hoofdstad en zo ontston-
den grote sloppenwijken. Het ont-
breekt aan veiligheid en basisvoorzie-
ningen omdat zij zich op de meest 
ondenkbare plekken vestigen, zoals 
langs de spoorlijn, aan rivierbanken of 
in de buurt van vuilstortplaatsen. Ha-
bitat zet zich in voor betere huisves-
ting voor arme gezinnen. 

Met een groep van 30 vrijwilligers 
hebben we, samen met lokale bouw-

Literair café Dommeldal ontvangt 
schrijfster Maartje Wortel
Zondag 13 april, van 14.00-16.00 uur, is Maartje Wortel (1982) de laatste 
gast van het literaire seizoen. Volgens traditie sluit  Literair Café Dommel-
dal in de Kasteelhoeve in Geldrop af met een debuterend schrijver. En debu-
terend was Maartje Wortel in september vorig jaar. Maar inmiddels heeft ze 
haar derde romans uitgegeven en is ze uitgeroepen tot literair talent van het 
jaar. Losse kaarten zijn voor € 10,- te koop  bij Boekhandel van Grinsven in 
Geldrop en in de bibliotheek in Geldrop.
Wortel werd in 1982 geboren in Eem-
nes. Ze volgde de opleiding Beeld & 
Taal aan de Gerrit Rietveld Academie te 
Amsterdam. En publiceerde korte ver-
halen in literaire tijdschriften. In 2007 
won Maartje als student, de Write Now! 
wedstrijd voor jong literair talent. 
Daarna debuteerde ze in 2009 met de 
verhalenbundel Dit is jouw huis. Hier-
voor ontving ze de Anton Wachterprijs. 
In 2011  verscheen haar eerste roman 
Half Mens, waarvoor ze een nominatie 
voor de BNG Nieuwe Literatuurprijs in 
de wacht sleepte, én voor de Libris Lite-
ratuurprijs. Met dit boek kwam ze ook 
op de shortlist voor de Opzij Litera-
tuurprijs 2012. Maartje Wortel woont 
en werkt in Amsterdam. Iedere maand 
schrijft ze een column in het maand-
blad Eigen Huis & Interieur. Tweema al 
per week verschijnt er een column van 
haar op de website van NRC. En om de 
week leest zij een verhaal voor bij De 

Jubilarissen EHBO-Nuenen
Het bestuur van de EHBO-vereniging Nuenen c.a. heeft op 26 maart tij-
dens de Algemene Ledenvergadering acht jubilarissen gehuldigd.

Een bijzondere dank ging uit naar de heren Jan van der Horst en Jan Donkers 
die respectievelijk 42 en 41 jaar lid zijn van de vereniging. Jan van der Horst als 
EHBO’er bij verschillende evenementen en Jan Donkers als penningmeester. 
Beiden zijn op voordracht van het bestuur door de jaarvergadering benoemt als 
erelid. Verder werden gehuldigd: Anton van Zanten (28 jaar); Harrie Duijme-
linck (27 jaar); Lena van Rekum, tevens bestuurslid (26 jaar); Leo Beckers, te-
vens bestuurslid (25 jaar); John Boullart (25 jaar) en René Schellens (25 jaar) 
(niet op de foto).

Oproep foto’s Koninginnedag
Ja, u leest het goed: foto’s van Koninginnedag. Dit jaar wordt namelijk voor het 
eerst Koningsdag gevierd. In Nuenen organiseert Parkevenementen Nuenen op 
25 en 26 april een groots Koningsfeest in het Park. Ter gelegenheid daarvan doet 
Rond de Linde, bij wijze van terugblik, een oproep om foto’s van voorgaande 
Koninginnedagen en Koninginnenachten in Nuenen c.a. in te sturen. De vijf 
mooiste 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 bloemetje 
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 gemaild naar: koningsdag@ronddelinde.nl.
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vakkers en de toekomstige huiseigena-
ren gebouwd aan 3 huizen. In een 
week tijd hebben we de handen uit de 
mouwen gestoken, en letterlijk ons 
steentje bijgedragen. Met behulp van 
studenten die meehelpen maar ook 
gelijk de rol van vertaler op zich na-
men, lukte het daardoor ook om con-
tact te maken met de bevolking. Vaak 
hebben ze jarenlang gewacht, ge-
spaard en gehoopt op betere woon-
omstandigheden. Het is bijzonder en 
mooi om te zien hoe hard de mensen 
werken om hun omstandigheden te 
verbeteren en hun kinderen naar 
school te laten gaan. Het lijkt voor je-
zelf weinig wat je kunt doen in een 
week tijd, maar we hebben met eigen 
ogen gezien: voor deze gezinnen, voor 
deze families is het leven ingrijpend 
verbeterd! Ook kleine beetjes helpen 
dus!” Ga naar www.buildwithme.org 
voor een volledig reisverslag.

De Klokkengieters 
Op vrijdag 18 april geven De Klokken-
gieters en Sine Nomine een concert in de 
serie Lambertus Concerten. Het optre-
den vindt plaats in de kapel van het El-
kerliek Ziekenhuis in Helmond. De en-
tree is gratis en het concert begint om 
20.00 uur. De Klokkengieters en Sine No-
mine zijn twee gemengde zangkoren uit 
Aarle-Rixtel. Op Goede Vrijdag geven 
beide vocale ensembles een gezamenlijk 
concert waarbij ondermeer het Stabat 
Mater van J.G. Rheinberger (1839-1901) 
wordt uitgevoerd. Het geheel staat onder 
leiding van Rob Rassaerts.

Elise Dekker wint dagje uit 
naar Toverland
 

Elise Dekker uit Nuenen heeft bij Jum-
bo Nuenen, Kernkwartier, een dagje 
uit voor het hele gezin naar Toverland 
gewonnen. Elise won de door Gideon 
van Bladel georganiseerde kleurpla-
tenactie. “Een kleurwedstrijd, waarbij 
de deelnemers kans maakten op zo'n 
feestelijk dagje uit, is een mooie ma-
nier om mensen te verrassen,” zegt Gi-
deon. ''Bij Jumbo doen we alles wat we 
kunnen om te zorgen voor tevreden 
klanten. Daar hoort wat ons betreft 
ook bij dat we af en toe eens wat ex-
tra's doen.” Jumbo doet meer rondom 
het  Dag Uit-thema. Tot en met 13 mei 
kunnen klanten zegels sparen voor 
korting op veertig verschillende uitjes, 
naar onder meer Safaripark Beekse 
Bergen en Attractiepark Duinrell.

Voorjaarsconcert
Zondag 6 April: 14.00 uur

o.l.v. Harold Lenssen
Op het programma staan o.a.:

• Brave • Conzensus • Gonna fly now • 
• Lawrence of Arabia • Man in the Ice • 

• Mas que nada • Nostradamus •
• Poem á la carte • Poolstermars • 

• Soldaat van Oranje • Songs of the Wizz • 
• Sway • Yorkshire Ballad •

De Cacaofabriek
Cacaokade 1 

Helmond

Toegang gratis
Zaal open 
13.30 uur

Gerwens 
Muziekkorps 
speelt in 
Cacaofabriek
Zondag 6 april is het zo ver. In het 
nieuwe culturele centrum in Helmond 
geven het Gerwens Muziekkorps en 
de Nieuwe Harmonie Lommel een 
spetterend concert! Dit zal het eerste 
concert zijn wat op deze locatie wordt 
gegeven. Prachtige muzikale verhalen, 
swingende liedjes, popmuziek: dit 
concert biedt voor iedereen iets leuks. 
Kom luisteren, beleven en maak ken-
nis met de Nieuwe Harmonie uit 
Lommel. Samen met het Gerwens 
Muziekkorps zullen zij u een heerlijke, 
muzikale middag bieden! Ook heel 
mooi: het concert is gratis! De zaal is 
open om 13.30 uur en het concert 
start om 14.00 uur.

Uit d’n hoek…
Mandarijneend

Toen ik langs ons oude huis � etste in de Molvense Erven zag ik dat de eend-
jesvijver was verdwenen. Letterlijk. Het is nu een zandvlakte. Het bijbehorende 
huis met stal, een voormalige varkensboerderij geloof ik, staat er nog en is 
goed zichtbaar geworden.
 Wij woonden er tegenover, ons uitzicht bestond uit de speeltuin met 
grasveld aan de ene kant en de eendenvijver aan de andere kant. Opvallende 
waterbewoners waren de zwarte zwanen. Goede wakers trouwens. En als ik me 
goed herinner, zwommen er ook een mandarijneend en een brilduiker rond.
 Tijdens het voetballen vloog de bal nogal eens in het water, tussen de 
eenden. Dan moest degene die het had gedaan bij het huis aan gaan bellen. 
Meneer of mevrouw De Jong liep dan mee om met een schepnet aan een lan-
ge steel de bal uit het water te vissen.
 Jammer dat het weg is, ik � etste er graag langs. Weer een beeld uit mijn 
jeugd dat niet meer bestaat. Maar bij de bouw van de wijk, bijna 40 jaar gele-
den, hebben herinneringen van anderen plaats moeten maken. Zo gaat het.

Edwin Coolen

Avonden op Radio 6. In januari van dit 
jaar verscheen IJstijd, een gelaagd, ver-
snipperd verhaal over de leegheid van 
het bestaan en de filosofische (on)zin 
van vluchtwegen. “IJstijd illustreert de 
kracht van de literatuur. Dankzij de 
unieke stem van Wortel, de verankering 
in deze tijd van een onderwerp ouder 
dan de Kamasutra, het ragfijne web van 
reflecterende motieven door de roman 
heen…” schrijft Humo.

Papagaaitje 
gevonden 
Er is op 31 maart j.l. een papagaaitje 
gevonden op het parkeerterrein bij 
winkelcentrum Kernkwartier (een 
Agapornis roseicollis). De eigenaar 
kan mailen naar  rianvdnieuwenhof@
hotmail.com.

Harpconcert ‘Whispering 
Caves’ groot succes
Door Nannie van den Eijnden

Lenny Berkers, voorzitter van Rotary Club Nuenen, opende de voorstelling 
met een inspirerende introductie. “Muziek maken is verbindend” zei ze en 
ze citeerde de Zuid-Amerikaanse dirigent Gustavo Dudamal: “het leert jon-
ge mensen door samen te spelen en naar elkaar te luisteren, ook in harmo-
nie samen te leven”. 
Ze vroeg het publiek om stil te zijn en 
pas aan het einde van de voorstelling 
te applaudiseren. “Als ze de tent afbre-
ken, hebben we het goed gedaan” zei 
Inge Frimout, componist, docent en 
dirigent, lachend. 

Het werd muisstil in de zaal. Zo’n 40 
harpisten, waaronder drie docenten 
en kinderen in verschillende leeftijden 
tot 21 jaar lieten samen met drummer 
Sjoerd van Bommel en violist Ernö 
Olah het fluisteren van grotten en de 
geluiden van onderaardse meren ho-
ren. En een onweer, waar je niet bang 
voor hoeft te zijn, zo mooi. Indruk-
wekkend was ‘de zingende zaag’ waar 
Ernö op speelde. Voor de drummer 
had het muziekstuk geen gangbaar 
ritme, zoals hij dat normaal speelt. Hij 
heeft heel creatief op de juiste mo-
menten de geluiden van druppels en 
regen uit zijn slagwerkinstrumenten 
weten te halen. 
 
Hij vertelde hoe zijn instrumenten tij-
dens de eerste voorstelling in 2012 in 
de koude, vochtige grotten van Val-
kenburg, uit elkaar vielen doordat de 
lijm losliet. De vellen van zijn drum-
stel trokken  krom en hebben thuis bij 
de verwarming liggen drogen. Het 
concert werd ondersteund met prach-

tige foto’s van grotten. Emanuel, Inge’s 
man, heeft voor de fotografie gezorgd. 
Frank, die de techniek voor zijn reke-
ning nam in Het Klooster vertelde hoe 
hij zich heeft afgestemd op de muziek 
en hoe nauw het luistert om het juiste 
licht en geluid te realiseren. ‘Whispe-
ring Caves’ is een fantastische compo-
sitie, niet alleen vanwege het muzikale 
talent van Inge en de muzikanten, 
maar vooral ook door de harmonieu-
ze, vriendschappelijke samenwerking 
van zoveel kinderen, (jong) volwasse-
nen en de sponsoring van Rotary Club 
Nuenen en Rabobank Dommelstreek. 

Spinningmarathon 
voor Roparun
Running Team Laarbeek organiseert 
in samenwerking met sportcentrum 
Coach een spinningmarathon op zon-
dag 13 april van 11.00 uur tot 14.00 
uur. Deelname kost  € 5,- per uur per 
fiets. Opgeven bij Sportcentrum 
Coach tel. 0492-468768 of beek-
endonk@sportcentrumcoach.nl. De 
opbrengst gaat volledig naar Stichting  
Roparun, die verschillende instanties 
steunt die zich inzetten voor kanker-
patiënten onder het motto: ‘Leven 
toevoegen aan de dagen, waar geen 
kunnen worden toegevoegd aan het 
leven’.

Sint Servatius gilde 
organiseert grote 
vlooienmarkt
Ook dit jaar organiseert het sint Ser-
vatius gilde weer een grote vlooien-
markt, op zondag 6 april in de Manege 
in Lieshout. Net als voorgaande jaren 
zal de manege weer worden omgeto-
verd tot een grote secondhand shop 
waar weer van alles wordt aangebo-
den, dus voor de verzamelaar het wal-
halla van het zuiden. De vlooienmarkt 
is geopend van 10.00 uur tot 14.30 uur. 
Maar gaat u verhuizen en hebt u nog 
bruikbare spullen over of bent u aan 
de schoonmaak en hebt u spullen 
staan die u niet kunt bewaren tot 5 
april dan kunt u contact opnemen met 
Mari Berkvens 0499-423750.



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

LINDEBLAADJES REpARAtIE van was-, 
droog- en koel-appara-
ten. Tevens verkoop van 
AEG, Siemens, Miele en 
Beko. Zowel vrijstaand als 
inbouw. Voor aanbiedingen 
zie www.adivitswasdroog-
koelspec-nl. - Uw specialist 
AD IvItS, tel. 040-2541803 
/ 06-14697792, www.ivits.nl, 
email: aivits@onsmail.nl 

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Mierlo, telefoon 
06-48273718.

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

Feestje? Huur: Statafels 
€ 4,-; Barkruk € 1,25; Ka-
raoke € 35,-; Tenten vanaf 
€ 20,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, te-
lefoon 0492-510855 of 06-
27175412. Website: www.
ikgeefeenfeestje.nl.

Stichting vrijwilligers 
thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereikbaar 
via tel. 06-12458961. Voor 
zorg aan mensen met de-
mentie en/of een lichame-
lijke beperking: Geldrop 
via Loket Zorg, tel. 14040. 
Servicepunt Nuenen: tel. 
040-2831675.

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

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

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.

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.

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

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.

 
 
 
 
 
  van Kemenadelaan 21   
 5674 PP Gerwen 
 Ook voor  06-22174443 
diabetische en           040-2832068 
reumatische voet anjaders4@chello.nl 

waar blijf je nou? 
www.zpvnuenen.nl/masters

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

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

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

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

ICT-er met de VUT helpt 
graag met uw: Draadloos 
internet; computer ver-
snellen/opschonen; Win-
dows 7/8, Ipad, E-mail, 
virusscan installeren. 040-
2952567 / 06-23854915.

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

Stichting vrijwilligers thuiszorg
geldrop/mierlo & nuenen c.a.

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

SChooNGEWooN zoekt 
ervaren en zelfstandige 
schoonma(a)k(st)er. Bel 
voor meer informatie 06-
20922039. www.schoon-
gewoon.com

ExAMENtRAININGEN 
ENGELS IN NuENEN! 
Een echte en succesvolle 
strategie voor tekstverklaren 
leren? www.meestersin-
leren.nl

thuISKAppER GE-
ZoCht Voor ± 3 tot 5 
mensen per week (gemid-
deld) 06-15614737.

tE huuR: Bedrijfsruimte/
opslagruimte in het buiten-
gebied van Nuenen. Onge-
veer 500 m2. Zeer scherp 
geprijsd. Voor inlichtingen 
bellen met 06-51185515.

tE Koop: Electrische 
fiets merk SPARTA. Telnr. 
2831624.

6 ApRIL vLooIEN-
MARKt Sporthal de Tem-
pel, Henegouwelaan 2, 
Eindhoven. 9-16 uur. 90 kra-
men Bomvol! € 2,- p.p.  06-
20299824.

makelaarsThuis in uw regio

Berg 2 - 4     -     Nuenen     -     040-2833708     -     info@nuenen.santvoort.nl

www.vansantvoort.nl 

  Nuenen, Vincent van Goghstraat 4
OPEN HUIS: zaterdag 5 april van 11.00 - 15.00 uur

Op zeer gewilde locatie in het centrum gelegen ruim 4-kamerappartement met 
3 slaapkamers, 2 badkamers, een ruime woonkamer, moderne keuken en een 
patiodakterras. Alle faciliteiten als woonkamer, keuken, badkamer en slaap-
kamer bevinden zich op één verdieping. Ook geschikt voor mensen met een 
beperking. Het complex beschikt over een lift.

vraagprijs: € 274.000,-- k.k.

Tegen inlevering van deze bon krijgt u 10 euro korting!
deze actie is niet te combineren met andere acties

Nikita DJ Cursus!
Vanaf 12 april 2014 zal er op 4 zaterdagmiddagen
(zaterdag: 12 en 19 april, 10 en 17 mei)
tussen 13.30 - 16.00 uur de cursus plaatsvinden op 
onze eigen lokatie, Spegelt 49 te Nuenen.

Reserveren is mogelijk via:
- e-mail: djcursus@nikita.nl
- telefoon: 040 - 284 25 49
- facebook: Nikita.DJ.cursus

€ 80,- p.p.
Incl. certificaat & boek

+

CARAVAN & CAMPERACTIE
Maak nu een afspraak voor een 
onderhoudsbeurt of voor een 
schadereparatie aan uw caravan 
of camper en u ontvangt bij ons 
als nieuwe klant:

             GRATIS 

    Makra was-setje
              GRATIS     exemplaar KCK

op onderhoud of schadeherstel 
aan uw caravan of camper

10  % 
KORTING

◆  verkoop
◆  service
◆  brandstof

◆  onderhoud
◆  schadeherstel
◆  óók voor caravans

Europalaan 2  ◆  5674 CA  Nuenen  ◆  telefoon 040-2831774  ◆  www.wildenberg.nl

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Park 1, 5671 GA, NUENEN

Congressen & Vergaderen

Condoleances & Uitvaartdiensten

Sociale Culturele Verhuur

Feesten & Evenementen

Huwelijksfeesten

info@hetklooster.org 040 - 284 31 81

www.hetklooster.org

Vanaf €14,50 per persoon

Vanaf €14,50 per persoon Vanaf €19,50 per persoon

Vanaf €29,50 per persoon

Nagelstudio ALtA GRACE 
pedicure-Manicure. Pe-
dicure behandeling. Voet-
massage. Manicure be-
handeling. Lekker mak-
kelijk, ik kom ook bij u 
thuis! Diabetes en reuma 
aantekening. Marieke van 
der Hijden. 06 - 50 57 11 83.

tE Koop: CoNIfEREN 
Diverse soorten en maten. 
voor haag, tuin en terras. 
tel. 06 - 51 99 83 11.
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Nederwettense s traten gezocht!
Op 21, 22 en 23 juni a.s. viert DOEN! KPJ Nederwetten haar 85 jarig bestaan. Dit 
jubileum wordt met het gehele dorp groots gevierd. Op vrijdagavond staat er een 
playbackshow op het programma. Elke straat uit Nederwetten kan hier een op-
treden verzorgen. Welke straat zorgt dit jaar voor het meest spetterende optre-
den? Op zondag wordt er een stratentienkamp georganiseerd. Tien spellen, die 
veelal door jong en oud gespeeld kunnen worden, staan bij de ‘Oude Toren’ klaar 
voor de teams. Welke Nederwettense straat komt deze keer als sportiefste uit de 
bus? Meer informatie en opgaven vindt u op de site: www.doenjubileum.eu.pn of 
www.doennederwetten.nl. Tot ziens in juni!

De winnaars van 5 jaar geleden: 'de Hofjes".

Voorstelling Nuenen’s 
Swingtime in Café Schafrath
Op donderdag 10 april is het Nuenen’s Swingtime met jazzcoryfee Greetje 
Kauff eld. Van 20.30 tot 22.30 zijn de open repetities met de gastsolist. Van 
22.30 tot 23.30 uur is de tv opname van het programma voor uitzending 
door Studio 040 en door de LON (Lokale Omroep Nuenen). Deze voorstel-
ling vindt plaats in Café Schafrath, Park 35, in Nuenen. De entree is gratis. 

Swingtime
Van 1978 tot 1986 zond de Avro het 
programma Swingtime live uit op Ne-
derlandse radio vanuit het bekende 
Nick Vollebrechts jazzcafé in Laren. 
Dit wekelijks programma bestond uit 
een uur lang live bigband muziek met 
de wereldberoemde Skymasters. Ie-
dere week werd er een bekende jazz-
solist uitgenodigd om met de Skymas-
ters het programma te verzorgen. Het 
programma Swingtime was in die tijd 
een begrip onder de Nederlandse 
jazzliefhebbers.
De Bigband Nuenen is begonnen dit 
programma nieuw leven in te blazen, 
door 4 keer per jaar een voorstelling te 
verzorgen in café Schafrath, aan het 
Park in Nuenen. De eerste voorstel-
ling, afgelopen november, met de be-
kende jazz-trombonist Bart van Lier 
in een stampvol café Schafrath was 
een groot succes.

Greetje Kauff eld
Als gastsoliste bij de tweede voorstel-
ling van Nuenen’s Swingtime is zange-
res Greetje Kauffeld uitgenodigd. 
Greetje Kauffeld startte haar carrière 
als soliste bij The Skymasters op 1 fe-
bruari 1957. Al snel werd ze ook bui-
ten de landsgrenzen bekend. Ze werk-
te samen met o.a. Joey Bishop, Herb 
Ellis en Ray Brown. Naast de jazzmu-
ziek haalde ze in 1961 de 10de plaats 

Gezellige inloopochtend
Bij Eenbes basisschool Sint Jozef in Nederwetten stonden afgelopen 21 en 22 
maart de klasdeuren wagenwijd open! Op deze twee dagen werd er een inloop-
ochtend gehouden voor alle geïnteresseerden. Op vrijdag was er de mogelijkheid 
om in de klassen, terwijl er les gegeven werd, een kijkje te nemen. Daarnaast was 
er voldoende gelegenheid om vragen te stellen of zelf rond te kijken. Al met al 
werden het twee gezellige ochtenden! We bedanken iedereen voor hun interesse 
en komst en de vrijwilligers voor hun bijdrage!
Indien u verhinderd was, maar toch graag wilt komen kijken, dan is het altijd 
mogelijk om op een ander moment te komen. U kunt hiervoor met de school 
contact opnemen. Bezoek onze internet site voor contactinformatie: www.sint-
jozefnederwetten.nl

Reumafonds 
bedankt Nuenen c.a.
Het Reumafonds bedankt alle collec-
tanten, comitéleden en bewoners in 
Nuenen c.a. voor hun grote inzet en 
bijdrage aan de landelijke collecte-
week. Tijdens de collecte van 10 tot en 
met 15 maart jl. is in Nuenen c.a. in 
totaal € 7.137,- opgehaald.  Hiermee 
levert ons dorp een belangrijke bijdra-
ge aan de reumabestrijding in Neder-
land.

Van domineeshuis tot van 
Goghhuis 1764-2014
Bij gelegenheid van het 250-jarig bestaan van de beroemde pastorie aan de 
Berg is onlangs een prachtig boek gepresenteerd. Het boek is geschreven 
door Peter van Overbruggen en Jos � ielemans. Op dinsdagavond 22 april 
geven de auteurs in de Nuenense bibliotheek een inkijkje in de kleurrijke 
geschiedenis van dit bijzondere huis, dat  bewoond werd door een aantal 
markante bewoners.

Het pastorieboek behandelt uitvoerig 
de bouw- en restauratiegeschiedenis. 
Maar het verhaal over de bewoners 
vormt de rode draad. Twintig predi-
kanten hebben met hun gezin in de 
pastorie gewoond, onder wie ‘papen-
hater’ Stephan Hanewinckel en de 
‘rooie dominee’ Bart de Ligt, die uit 
Brabant werd verbannen. Maar ook 
kunstenaars verbleven er: Vincent van 
Gogh, Nico Eekman en Henri van der 
Waals. En tot de jaren zeventig was 
Ruud Bartlema er als predikant-kun-
stenaar werkzaam. Daarnaast werd de 
pastorie begin vorige eeuw dertig jaar 

lang verhuurd aan ‘burgerbewoners’. 
De geschiedenis van al deze mensen 
bracht het monumentale huis en           
de paradijselijke tuin tot leven. Oud-
Nuenenaar Gerard van Maasakkers 
maakte zelfs ooit een studie van de 
tuin, en onderzocht hoe deze er uitzag 
in de tijd van Van Gogh.
Als ‘Van Goghhuis’ heeft de pastorie 
wereldwijde bekendheid gekregen. De 
Nuenense periode van het gezin Van 
Gogh wordt in het boek belicht en ge-
illustreerd met afbeeldingen van schil-
derijen en met nog nooit gepubliceer-
de correspondentie van de Van Goghs. 
Ook de relatie van de dominees en 
hun protestantse gemeente tot de 
overwegend katholieke bevolking van 
Nuenen, komt aan bod. Het boek laat 
zien dat de onderlinge verhoudingen 
in 250 jaar in positieve zin veranderd 
zijn. Kortom: een kleurrijke geschie-
denis, vol ontdekkingen en verborgen 
geschiedenissen.
Kaartjes voor de lezing zijn vanaf 3 
april verkrijgbaar in de bibliotheek.en 
kosten € 3,50. Leden van Bibliotheek 
Dommeldal krijgen o.v.v. een  geldige 
biebpas € 1,50 korting.

Documentaire Rob Krikke
 
Op dit moment volgt documentairemaker Dré Didderiëns Rob Krikke  in zijn 
dagelijks leven. Rob heeft het syndroom van Down. Rob’s Zus Wendy betekende 
alles voor hem, tot zij op een dag door een longembolie om het leven kwam. Rob 
leeft nog iedere dag met een ding in zijn gedachten: zijn zusje. Samen met thea-
tergezelschap Carte Blanche besloot Rob een voorstelling over zijn zus te maken. 
Zusje is een in memoriam voor de overleden zus van Rob. Dré Didderiëns volgt 
hem straks ook bij de voorstelling. De documentaire film zal uiteindelijk onge-
veer 35 minuten duren en door Omroep Brabant uitgezonden worden en ook  te 
zien zijn op  film festivals. Dat zal ongeveer medio september zijn. Het theater-
stuk Zusje is op 12 april, aanvang 20.30 en 13 april, aanvang 15.00 uur te zien bij 
Carte Blanche, Jan Heynslaan 4  in Eindhoven. Rob Krikke speelt daarin samen 
met Liesbeth Reeser, de tekst is van Kreek Daey Ouwens. 

Mijn zus.
Met zijn tweeën

samen thee zetten, koffie
ze maakt een toneelstuk

schilderij
allerlei dingen

zij is de mooiste vrouw voor mij.

Hupsate, bam
daar lig je dan

dood
alles is stukgemaakt.

Ik heb geen broer
Ik heb geen zus

Ik ben alleen

Carte Blanche speelt: ZUSJE  

Spel: Rob Krikke en Liesbeth Reeser
Regie: Stefan Jung
Tekst: Kreek Daey Ouwens

Adres: Jan Heynslaan 4, Eindhoven

Speeldata:  
zaterdag  12-4-2014 
aanvang 20.30
Zondag 13-4-2014 
aanvang 15.00

Een plezierige voorstelling over de dood en anders zijn.

Een grote zus, daar kun je mee praten, dollen en ruzie maken.

Een voorstelling……………………..

Zusje is een in memoriam voor de overleden zus van Rob.

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

De Vijfentwintigste
Meer of Minder
Graag had ik met u de verkiezingsuitslag besproken, dat tien partijen strijden 
voor de zetels en dat ze dan allemaal de raadszaal halen is aandoenlijk. Maar er 
zijn in korte tijd zoveel domme uitspraken gedaan dat die verkiezingen totaal 
irrelevant zijn. Het begon allemaal met: ‘dan gaan we dat regelen’. De menigte 
schreeuwde: ‘minder, minder, minder’ waarop hij zei: ‘dan gaan we dat regelen’. 
Het leek het domste wat in 2014 gezegd ging worden, het werd de aftrap. Want 
de tweet van acteurtje Römer kwam daarna: ‘Volkert waar ben je als je land je 
nodig heeft…’. Dommer dan het aller domste. Je mag hopen dat er in de geschie-
denis van onze democratie nooit meer een dieper dieptepunt komt dan de 
moord op Fortuyn. Mark Rutte opende zijn theekransje over kernafval met: ‘Ik 
kan alleen zeggen dat mijn vrienden op de Nederlandse Antillen heel blij zijn als 
ze Sinterklaas vieren omdat ze hun gezicht niet hoeven te schminken. En als ik 
zelf Zwarte Piet moet spelen dan ben ik dagen bezig om de verf van mijn gezicht 
te krijgen’. Dommer kan haast niet. Buiten dat ik Rutte adviseer ook schmink te 
gebruiken in plaats van verf is hij een zak van een vriend. De VVD probeert er 
namelijk een wet door te duwen die het voor Antilianen zo goed als onmogelijk 
maakt Nederland binnen te komen (‘minder, minder, minder’). Bij mij zijn 
vrienden altijd welkom, bij Mark ook, tenzij je van de Antillen komt. Tot slot 
legt het eerste kamerlid Ronald Sörensen (PVV), het verschil uit tussen de Na-
zi’s en zijn partij: ‘Ja, we willen minder Marokkanen. Maar een enkeltje naar de 
zon in Marokko is toch wel wat anders dan een enkeltje Auschwitz’. Feitelijk 
gezien waar. Ik ben nooit in Marokko geweest, maar de sfeer zal er anders zijn 
dan in een vernietigingskamp. En a ls de sfeer wel zo is, verklaart het waarom ze 
allemaal hierheen komen. ‘Een enkeltje Auschwitz’… Schaamteloze domheid. 
De PVV stelt dus dat ze gaan deporteren, ‘maar wel naar de zon hoor!’. Willen 
we meer of minder domme uitspraken? Het volk riep minder en toen was het 
heel lang, heel stil.

Ik wens u veel overwogen woorden toe,                 Theo de Egel

Theater Het Klooster

Magica en Harry Glotzbach
Op woensdag 9 april speelt de kindervoorstelling genaamd ‘Magica’ in Het 
Klooster. Een intieme en hartverwarmende voorstelling met veel humor, prach-
tige muziek en natuurlijk veel goochelkunsten en andere circusskills. Het verhaal 
‘Magica’ gaat over twee reizende moderne en muzikale clowns, die in een verla-
ten piepklein circus terecht komen. Wanneer de clowns een voet in de piste heb-
ben gezet, staan ze onverwachts oog in oog met een enthousiast publiek. De 
hooggeëerde grote en kleine gasten zitten met smart te wachten op de circus 
voorstelling van het jaar. Maar waar zijn de ‘echte’ artiesten? Ontsnappen is niet 
meer mogelijk en dus proberen de clowns te redden wat er te redden valt. In een 
hilarische poging om hun publiek een échte circus voorstelling voor te schotelen 
halen ze alles uit de kast en uit het publiek om de show te redden! Op deze ma-
nier creëren ze ter plekke een magisch spektakel en een geweldige  show. www.
cirquemagnifique.nl. Aanvang 14.30 uur. Kaarten kosten € 12,50.

Harry Glotzbach 
Op donderdag 10 april is cabaretier Harry Glotzbach in Het Klooster te zien met 
zijn derde programma ‘Aandachtsgeil’. Deze voorstelling is een show vol geslaag-
de comedy, bizarre verhalen, meeslepende gitaarliedjes en hilarische interactie 
met het publiek. De voorstelling is een zoektocht naar wat ons bezielt om ons 
hele hebben en houwen op straat te gooien voor een beetje aandacht. Of zijn we 
gewoon eenzaam met z’n allen? To tweet or not to tweet? That is the question! 
Mijn moeder en honderden ‘dierbare’ vrienden spreek ik alleen nog via Skype en 
mail. Ik Facebook dus ik besta. Dates regel ik via Relatieplanet en als ik beroemd 
wil worden doe ik mee aan Holland’s got Talent, X-Factor en The Voice tegelijk. 
‘HALLOOOO, AANDACHT!, kan iemand even met me chatten, ja?!?’ In deze 
tijd van Me, myself and I-pad staat iedereen in het middelpunt van zijn eigen 
virtuele universum. Harry Glotzbach heeft al twee succesvolle programma’s op 
zijn naam staan, genaamd ‘Pura Vida’ en ‘El Nino’. Harry is finalist van het Leids 
Cabaret Festival, winnaar van het AKF comedy concours, vaste speler op het 
festival Lowlands en ook nog eens bekend van zijn onweerstaanbare typetje 
‘Barry-rijmelarij-van-het-nivo-likmevessie’ van de Holland Casino commer-      
cials. Met zo’n lijst aan activiteiten op het gebied van cabaret, is Harry Glotzbach 
de cabaretier die de echte liefhebber niet kan missen! Aanvang 20.15 uur. Kaar-
ten kosten € 17,50 inclusief pauzedrankje.
Kaarten kunt u bestellen via www.hetklooster.org of u kunt van maandag tot en 
met vrijdag tussen 9.30-13.00 en 13.30 uur en 17.30 uur kaarten aan de balie ko-
pen of  telefonisch reserveren via het nummer 040 -284 33 99.

voor Nederland op het Eurovisie 
Songfestival.

Bigband Nuenen
Vele Nuenenaren herinneren zich 
misschien nog wel de band Carte 
Blanche. Begin jaren negentig vanuit 
de muziekschool begonnen als amu-
sementsorkest heeft dit muziekgezel-
schap jaarlijks diverse optredens ver-
zorgd in en rond Nuenen. In de loop 
der jaren bleek de passie van de leden 
te liggen bij de jazz muziek. Met het 
aantrekken van de professionele diri-
gent Richard Beeren werd het muzi-
kale roer omgegooid. Ondertussen 
heeft de band zich ontwikkeld tot een 
volwassen jazz-bigband.
Lees ook over het programma op de 
Facebook pagina “Nuenen’s Swing-
time” of op de website van de bigband 
www.bigbandnuenen.nl

Vistent verloren
Zondag 23 maart is Kevin van de We-
tering gaan vissen en is op de terug-
weg een groene tas verloren met daar-
in een gedeelte van een vistentje 
(zonder stokken). Dit is waarschijnlijk 
van zijn fietskar gevallen tussen het 
Kernkwartier en de Sparrenlaan. Voor 
de eerlijke vinder staat een bloemetje 
te wachten. U kunt het afgeven op 
Sparrenlaan 32 Nuenen of bel even 
040-2840147.

Koff erbakverkoop 
Gerwen
Op zondag 13 april is van 8.30 uur tot 
15.30 uur de kofferbakverkoop op het 
terrein van het Heilig Kruisgilde, 
Lankveld 10, 5674 PA in Gerwen. 
Hierbij rijden deelnemers met hun 
auto/busje/aanhanger het terrein op. 
De spullen kunnen vanuit het voertuig 
of vanaf het gras ervoor worden ver-
kocht. Verder zijn er hapjes en drank-
jes en activiteiten voor kinderen. Kijk 
bij interesse in een standplaats of voor 
meer informatie op  www.kofferbak-
verkoop-gerwen.nl of bel Albert Bas-
tiaans, tel. 06-43246952. 
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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...
Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Omdat persoonlijke wensen 

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

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

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

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 april
WSV-wandeling 

Woensdag 19.00 uur 
Zondag 09.00 uur 

Parkeerterrein Gemeentehuis,vijverzijde

Vrijdag 4 april
20.00 uur Kienavond 
Dorpshuis in Lieshout. 

Vrijdag 4 april
 20.15 uur Vrouw Holland ‘Brave meisjes 

komen in de hemel’
Het Klooster

Zaterdag 5 en zondag 6 april 
Museumweekend Vincentre

Zaterdag 5 april
Busreis naar Zuid Limburg
Fanclun Steven Kruijswijk

Vanaf Café de Stam

Zaterdag 5 april
11.00 uur Spinningmarathon 

voor Kenya Classic
De Drietip

Zaterdag 5 april 
17.30 uur zwemloop Laco

De Drietip en centrum van Nuenen

Zaterdag 5 april 
20.15 uur Lichtstad Revuetheater 

‘Durf!’ Het Klooster

06 t/m 12 april 2014 
Collecteweek van de Hartstichting.

Zondag 6 april
14.00 uur “Kleurige Zondag”,

 Drumfanfare Jong Leven
Het klooster

Zondag 6 april
14.00 uur Duo Camino Soleado

Weverkeshof

Zondag 6 april
14.00 uur Het Gerwens Muziekkorps

Cacaofabriek Helmond

Zondag 6 april 
14.30 uur Eindhovens Mannenkoor

Jo Van Dijkhof

 Zondag 6 april
WALKING DINNER
Centrum Nuenen

Maandag 7 april
11.00 uur Mobeline verkoop lingerie
11.00 uur Beau 4 nails nagelsalon

Jo van Dijkhof

Maandag 7 april
13.30 tot 16.30 uur D’n Inloop speciale 

handwerk-workshop 
Den Heuvel te Gerwen.

Maandag 7 april
19.00 uur IVN vogelwandeling 

in Nuenens Broek, 
Vertrek per fi ets vanaf Het Klooster

Maandag 7 april
19.30 uur Thema avond

Omgaan met verlies en rouw
De Luistruik

Dinsdag 8 april
19.30 uur PVGE lezing over de Dommel 

door Jan Vlemmix en Piet van den Heuvel
 Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10

 in Nuenen

9 april tot en met 12 april
Avond Wieler 4 Daagse 

Café Ons Dorp

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 5 april 18.30 uur: viering, 
muzikale omlijsting, voorganger dhr. 
P. de Witte.
Zondag 6 april 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorgangers 
pastor Q. Hart en dhr. P. de Witte.

Misintenties
Zaterdag 5 april 18.30 uur: Piet Elzen-
ga; Koosje van der Wielen-van den 
Nieuwenhof.
Zondag 6 april 11.00 uur: Arnold 
Backx; Marinus van Maasakkers; Diny 
van Zon-van de Ven; Harry Schmitz; 
Riet Slippens-van Gils; Wim van Rooij; 
Wil Crooymans; Lotte van Rooij en Leo 
van Hevelingen (sterfdag Lotte 03-04); 
overleden ouders Teunissen-Rooijak-
kers; Aly Dörenberg-Engbersen; Piet 
Heesterbeek en Annie Vermeent; over-
leden ouders Scheepens- Verberne; 
Piet Roijakkers (vanwege sterfdag); 
Kees en Constant van Dongen; Harrij 
van der Velden; overleden ouders van 
der Velden-Foederer; Lau Leenders.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 6 april: De Regenboog, 10.00 
uur. Dit is de vijfde zondag van de 
veertigdagentijd. Voorganger: ds. C. 
Crouwel. Er is kindernevendienst en 
jongerenviering. De collecte is voor 
het Diaconaal Centrum Eindhoven. U 
kunt de dienst beluisteren via onze 
website. Het Open Huis is op donder-
dag van 10.00-12.00 uur. Iedereen is 
van harte welkom voor een kop koffie 
of thee. Het pastorieboek kunt u tij-
dens het Open Huis kopen of anders 
via www.pastorieboek.nl. Vrijdag 11 
april wordt de jaarlijkse Solidariteits-
maaltijd in het Pleincollege gehouden. 
Dit jaar ten bate van het onderwijspro-
ject aan Maya-vrouwen in Guatemala.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 6 april 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintentie
Jacqueline Bastiaans; Bert v.d. Bigge-
laar; Overleden ouders Marinus Maas 
en Gerarda Maas-Smits; Lena Saris-
Swinkels; Harrie en Jo Raaijmakers-
Keijzers.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 6 april 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintenties 
Tina van Hoof; Anneke Mouwen; 
Overleden familie v.d. Hurk-van Ke-
menade.

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.kerkenin-
depeel.sre.nl.
Donderdag 3 april. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis; eerste donderdag 
van de maand, votiefmis van Onze 

Muziek op de 
dorpsboerderij 
Weverkeshof
Op zondagmiddag 6 april speelt het 
duo Camino Soleado latinmuziek op 
de Weverkeshof. Marjolein ten Cate 
verzorgt de zang, Willem van der    
Heijden begeleidt haar op zijn V-ac-
cordeon. Voor een beter begrip wor-
den de Spaanse teksten afgewisseld 
met het Nederlands. Het optreden 
wordt nog verder uitgebreid door de 
muziek aan te vullen met bijpassend 
beeldmateriaal.

Camino Soleado. Zondagmiddag 6 
april, vanaf 14.00 uur op Dorpsboer-
derij Weverkeshof, Hugo van Berckel-
laan 5 in Nuenen. Entree vrij.

Heer Jezus Christus, Hogepriester; ge-
dachtenis van de vasten. 
Vrijdag 4 april. 17.30 uur H. Lof; 18.30 
uur H. Mis; eerste vrijdag van de 
maand, votiefmis van het H. Hart van 
Jezus; gedachtenis van de vasten; ge-
dachtenis H. Isidorus, bisschop en 
kerkleraar. 
Zaterdag 5 april. 08.30 uur H. Mis; 
eerste zaterdag van de maand, votief-
mis van het Onbevlekte Hart van Ma-
ria; gedachtenis  van de vasten; ge-
dachtenis H. Vincentius Ferrerius, 
belijder. 10.00 Godsdienstlessen. Uit-
stelling na de H. Mis tot 12.30 uur. 
Zondag 6 april. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Passiezondag; kinderzegen. 
Maandag 7 april. Kloosterstilte. H. 
Mis van de vasten. 
Dinsdag 8 april. 18.30 uur H. Mis van 
de vasten.
Woensdag 9 april. 07.15 uur H. Mis 
van de vasten.

Actie Samen Verder
Waar elke Euro goed besteed wordt
Een unieke goede doelen actie in Nederland, waarvan u verzekerd bent dat 
elke Euro die u geeft ook daadwerkelijk op zijn plaats komt. De gehele 
opbrengst gaat naar personen toe die zelf een project organiseren in een 
ontwikkelingsland. Zij doen dit geheel vrijwillig en op eigen kosten.
Deze unieke actie wordt georgani-
seerd door de gezamenlijke kerken in 
en om Eindhoven. Samen Verder be-
staat alleen in onze omgeving en de 
gehele opbrengst gaat in zijn geheel 
naar kleinschalige projecten. Al het 
geld komt bij deze projecten terecht. 
Omdat het voor de mensen in ontwik-
kelingsgebieden, die op hulp zitten te 
wachten, niet uitmaakt of het geld op-
gebracht wordt door kerkgenootschap 
A,B of C zijn de kerken in de regio 
Eindhoven dit samen gaan doen? Be-
langrijk is dát er hulp wordt geboden. 

Doelen
Allereerst gaat 50% van het opgehaal-
de geld naar een door de Nuenense 
mensen uitgekozen project, dat aan 
bepaalde voorwaarden moet voldoen. 
Dit jaar is dat de stichting Guatemala-
Nuenen, voor een onderwijsproject 
aan Maya-vrouwen in het dorp Tucu-
ru in Guatemala. De andere 50% 
wordt verdeeld over specifieke ont-
wikkelingsprojecten die door de geza-
menlijke kerken van de regio Eindho-
ven, aangevuld met Simavi en Hivos, 
zijn uitgekozen. U kunt er dus verze-
kerd van zijn dat alles wat u aan de ac-
tie Samen Verder geeft ook echt dáár 
komt waar het thuis hoort!

Wanneer?
Van 11 tot 15 april gaan weer 200 vrij-
willigers op stap om bij u het zakje met 
folder te brengen en weer op te halen. 
Zij doen dit met veel inzet en plezier, 
wetende dat al het geld goed besteedt 
zal worden. Dat is dan ook de reden 
dat de mensen in Nuenen c.a. de actie 
“Samen Verder” een goed hart toedra-
gen en dat resulteert dan, hopelijk ook 
dit jaar weer, in een mooi bedrag. Vo-
rig jaar was dat ongeveer € 12.000,- en 
het zou toch mooi zijn als dat dit jaar 
ook weer bereikt wordt. U hoort bin-

Solidariteitsmaaltijd 
Pleincollege voor Maya 
vrouwen in Guatemala
Op vrijdag 11 april vindt de solidariteitsmaaltijd plaats op het Pleincollege 
in Nuenen. 160 Mensen eten dan samen voor een goed doel. Gekozen is voor 
een onderwijsproject voor Maya vrouwen in Tucurú Guatemala. Het eten 
die avond is Guatemalteeks, er is muziek, marimba en harp, er zijn optre-
dens en er kan van alles gekocht worden voor het goede doel. Het project 
wordt middels een PowerPointpresentatie verder toegelicht. Reserveren 
kan via www.solidariteitsmaaltijd.info of telefonisch 040-2835733.

Tucurú is een gemeente in Guatemala, 
gelegen in de Vallei van de rivier de 
Polochíc in het departement Alta Ver-
apaz. Tucurú telt ongeveer 30.000 in-
woners, voornamelijk Maya’s.

De meerderheid woont in de bergen, 
in één van de ongeveer zestig gemeen-
schappen die samen de gemeente Tu-
curú vormen. De Vallei van de Po-
lochíc is niet alleen een prachtig 
natuurgebied, het is ook een van de 
armste regio’s in Guatemala. Ruim 
75% van de bevolking leeft op of onder 
de armoedegrens.

De opbrengst van de solidariteits-
maaltijd gaat dit jaar naar een onder-
wijsproject voor Maya-vrouwen in 
Guatemala. 15 Vrouwen krijgen hier-
mee een basisopleiding en 43 vrouwen 
worden in staat gesteld om voortgezet 
onderwijs te volgen.

Het project is aangedragen door de 
Stg. Nuenen-Guatemala.
De Stichting is opgericht na het be-
zoek van een Nuenense delegatie aan 
Guatemala in 2012. Kijk voor meer in-
formatie op www.nuenen-guatemala.
nl. Ook basisschool de Nieuwe Linde, 
de oud-carnavalsprinsen en de Nue-
nense parochie hebben een speciale 
band met Tucurú.

nenkort hoeveel er is opgehaald voor 
deze kleine projecten.
Mocht het zijn dat er geen vrijwilliger 
bij u aan de deur komt: geen nood, 
maak dan een bedrag over op NL-
13RABO0101054033 o.v.v.: Samen 
Verder Eindhoven. 
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Wielersport

PRO GR AMM A
Voetbal Zwemmen

EMK - Woenselse Boys    1-2
Onder goede weersomstandigheden met een talrijk publiek werd gespeeld 
met als inzet de tweede plaats in de competitie. Al snel was duidelijk dat de 
teams aan elkaar gewaagd waren. Veel kansen waren er niet in de eerste 
wedstrijdhelft. 
Michael Koning van Woenselse Boys 
schoot de bal van ver tegen de lat van 
het doel van EMK. De beste kans was 
er voor Ruud Bijsterveld die de lob 
over de keeper van Woenselse Boys 
net naast de goal zag gaan. Opvallend 
was dat de scheidsrechter de heer van 
den Nieuwenhof enkele overtredin-
gen onbestraft liet. Eerste slachtoffer 
van een blessure bij EMK was verdedi-
ger Gilles Franse die na een half uur 
niet meer verder kon. Na de rust kreeg 
EMK meer vat op het spel van Woen-
selse Boys. Een aanval over links had 
succes met een schot van Geert-Jan 
Kemperman. Via een verdediger be-
landde de bal in het doel: 1-0. Woen-
selse Boys schakelde om met een extra 
aanvaller en lange voorzetten van ach-
teruit. EMK had hierop geen goed 
antwoord, waardoor kort na elkaar 
twee tegendoelpunten werden geïn-
casseerd. Na de 1-2 herpakten de spe-
lers van EMK zich en gingen volop in 
de aanval. De gelijkmaker was er bijna 
door een actie van Geert-Jan Kemper-
man die voorbij de doelman kwam, 

maar zijn schot werd op  een wonder-
baarlijke manier van de lijn gehaald 
door Joey Saasen. Hierna was er een 
actie van Ruud Boerema op links 
waarbij zijn voorzet voorbij de doel-
man werd geplaatst door Ruud Bijs-
terveld, maar net naast het doel.
De laatste 10 minuten van de wed-
strijd werden  gekenmerkt door een 
aantal overtredingen en blessures. Zo 
werd de wedstrijd stilgelegd voor een 
blessure van Ruud Bijsterveld, hier-
voor moest de ambulance komen, en 
moest Christian Messerschmidt van 
het veld na een duel. Hij werd onwel in 
de kleedkamer. Het lukte EMK niet 
om de gelijkmaker met 10 man te for-
ceren. Een schot van dichtbij van Piet 
van Dorenmalen werd door een ver-
dediger gepareerd. Aanstaande zon-
dag kan EMK zich herpakken tegen 
Waalre. Aandacht wordt dan ook ge-
geven aan Super Girl Britt, een zeven-
jarig meisje met een ernstige ziekte 
(www.superbritt.nl/).

Ruud Boerema wordt op een niet reglementaire wijze dwars gezeten.

Synchroonzwemsters  
behalen een 10e plaats op NJK
Eline Bijl en Stéphany Ende hadden 
zich eerder bij de Brabantse competi-
tiewedstrijden al gekwalificeerd voor 
de Nederlandse Jeugd Kampioen-
schappen. In Zwembad de Vrolijkheid 
in Zwolle zwommen 79 meiden hun 
figuren voor de jury. Eline en Stépha-
ny behaalden hiermee respectievelijk 
55,84 en 55,23 punten. Met deze goe-
de scoren wisten zij zich ook voor de 
finale te plaatsen. Met hun zelf ge-
schreven duet op muziek van Jaiho 
wisten ze uiteindelijk de 10e plaats te 
behalen.  

Laco Survivors Run 
een echte uitdaging
Op zaterdag 10 mei wordt voor het 
eerst een spectaculaire survivors 
Run gehouden op het Strandbad 
Nuenen. Helemaal hype zijn deze 
hindernislopen die veel in het bui-
tenland worden georganiseerd Het 
is geen wedstrijd maar een sportief 
doel om geld te verzamelen voor het 
goede doel “Spieren voor Spieren”. 

Bedrijven, families, verenigingen en in-
dividuelen kunnen meedoen en in-
schrijven voor dit doel. Het is een loop 
van 5 of 10 kilometer in en rondom het 
Strandbad Nuenen. Er zijn diverse hin-
dernissen die genomen moeten wor-
den zoals stapels autobanden, bergen 
met pallets en het nodige kruip en 
sluipwerk. Er zijn 12 obstakels die ge-
nomen moeten worden. Wat je moet 
hebben is lef, doorzettingsvermogen, 
conditie en houden van een uitdaging. 
Het is hard werken en afzien, maar ook 
een onvergetelijke ervaring. Om 13.00 
uur is de massale start en het inschrijf-
geld bedraagt € 10,= die geheel naar het 
goede doel “Spieren voor Spieren” gaat. 
Inschrijven kan bij Laco sportcentrum 
Nuenen en het Strandbad. 

Meiden Z&PV Nuenen verpulveren 
Brabants estafette record
In de slot estafette van de clubkampioenschappen hebben de meiden van 
Z&PV Nuenen het Brabants estafette record verpulverd. Het team, bestaan-
de uit Britt Bogers, Merel Phaff , Lot Sauren, Kari van Zwol, Renee van Lier-
op, Frederiek Geurts, Robin Goossens, Tessa Verdonschot, Erica Schoen-
makers en Silke Voets, had totaal geen moeite met de 11.37.51 die het vori-
ge team van Z&PV Nuenen in 2012 op de klokken had gebracht, met 
11.22.81 doken zij daar maar liefst 15 seconden onder.

Op zaterdagochtend waren de 100m 
vlinderslag en 100m rugslag aan de 
beurt, een dag later stonden de 100m 
schoolslag, vrijeslag en wisselslag op 
het programma. Uiteraard viel er tij-
dens deze dagen een aantal prestaties 
op. Zo zwom Samantha Kardol, net 
terug van een aantal maanden studie 
in Engeland naar een 2e plaats op de 
100m vlinderslag. Persoonlijke re-
cords waren er op die afstand onder 
andere voor Britt met 1.19.49, Ilze 
Claassen (1.36.68), Milan Meurs 
(1.26.74) en Joep Dedding (1.55.94). 
Op de rugslag vielen op Myrthe Swin-
kels (1.42.29), Pien van Lierop 
(1.58.19), Emma Vianen (2.05.09) en, 
Lennart van Sas (1.41.12) met grote 
verbeteringen. 

De schoolslag, vrijeslag en wisselslag 
brachten ondermeer Evi Tijs, Tom van 
Eijk, Tessa, Marit Verspaget, Tobias 
Geurts, Flore Meulendijks en Timo 
Bossema nieuwe persoonlijke toptij-
den.

De 4x50m vrijeslag mix estafette 
(teams van 2 jongens en 2 meiden) 
zorgde voor wat  onderlinge strijd, al-
vorens het meiden team met het Bra-
bants estafette record voor een schit-
terend slotaccoord zorgde.

Wie uiteindelijk de kampioenen bij de 
dames en de heren, jongens en meiden 
zijn geworden wordt komende vrijdag 
bekend gemaakt tijdens een clubuitje 
met alle zwemmers.

De ploeg van Z&PV Nuenen ging voor de clubkampioenschappen op de foto.

RKSV  NUENEN
Zondag 6 april
Nuenen 1-De Valk 1 ....................... 14.30
Nuenen 2-DESK 2 ........................... 12.00
Nuenen 3-FC Eindhoven AV 2 ..... 12.00
Nuenen 4-RKGSV 2 ....................... 12.00
Nuenen 5-Oirschot V. 3 ................. 12.00
Nuenen 6-Bergeijk 4 ....................... 12.00
ODC 6-Nuenen 7 ............................ 10.00
Brabantia 5-Nuenen 8 .................... 14.30
RKSV Heeze 6-Nuenen 9 .............. 10.00
Puspharia 7-Nuenen 10 ................. 10.00
Nuenen 11-Wilhelmina Boys 7 .... 10.00
Nemelaer VR 1-Nuenen VR1 ....... 11.30
Nuenen VR2-Nijnsel VR1 ............. 10.00

Zaterdag 5 april
Wilhelmina B. B-Nuenen Vet. A .. 16.00
Nuenen Vet. B-Wodan ................... 15.30

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 5 april
Vet. Nederwetten – EMK .............. 16.30
Zondag 6 april
Den Dungen 1 - Nederwetten 1  .. 14.30
EMK 6 - Nederwetten 2 ................. 11.30
Nederwetten 4 - De Valk 6 ............ 11.00
Nederw. Da1 - Hoogeloon Da1 .... 12.00
Nederw. Da2 - Valkenswaard Da2 10.00

Waterpoloërs houden met 
overwinning zicht op promotie
Na een nederlaag vorige week tegen directe concurrent Aegir was een over-
winning afgelopen zaterdag voor de Nuenense waterpoloërs de enige optie 
om zicht te houden op de tweede plaats. Op een toch al succesvolle zaterdag 
– alle andere Nuenense teams wisten ook te winnen – werd vakkundig afge-
rekend met het tot dan toe ongeslagen Merlet: 6-4.
Met versterkingen uit het tweede 
team traden de Nuenenaren op volle 
oorlogssterkte aan tegen de angstgeg-
ner uit Cuijk. In eerdere seizoenen 
troffen beide teams elkaar al regelma-
tig en slechts twee keer wist Nuenen 
deze ontmoetingen te winnen. Ook dit 
keer zag het er in de beginfase niet 
goed uit voor Nuenen. 

De eerste helft stond bol van de kan-
sen over en weer. Waar eerder dit sei-
zoen Nuenen door het niet afronden 
van de kansen de deksel op de neus 
kreeg en verloor, wist ook Merlet nu 
de bal niet in het net te krijgen. 

Na het tweede part stond nog altijd 
een 1-0 voorsprong op het bord voor 
Nuenen. Pas in het derde kwart kwam 
de wedstrijd ook tot leven op het sco-
rebord. Nuenen liep uit naar 2-0 maar 
zag de Cuijkenaren terug komen tot 
2-2. Hierop zorgde Geert Pulles, die 
met een slechte terugspeelbal de 2-2 
weg gaf, persoonlijk voor de 3-2 met 

een fraaie actie op de midvoor . Later 
zou hij ook nog een strafworp benut-
ten, waarmee hij zijn eerdere fout 
ruimschoots herstelde. In de laatste 
minuut wist Merlet nog terug te ko-
men tot 6-4, maar natuurlijk gaf Nue-
nen de voorsprong niet meer uit han-
den.

Uitbreiding wandel 
mogelijkheden bij WSV Nuenen
Bij de WandelSportVereniging Nuenen gaat per 1 april het zomerseizoen in. 
Dit zomerschema geldt van 1 april tot en met eind september. Behalve de 
reguliere wandeling op zondagochtend kan er gedurende het zomerseizoen 
ook op woensdagavond in groepsverband worden gewandeld.
Niet alleen wandelaars uit Nuenen 
maar ook uit omliggende plaatsen 
melden zich wekelijks voor een spor-
tieve wandeling. De afstanden varië-
ren van ruim 8 tot maximaal 11 kilo-

meter, dus na anderhalf à twee uur is 
men weer terug op het vertrekpunt. 
Op de zondagmorgen van het eerste, 
derde en vijfde weekend wordt tevens  
de mogelijkheid geboden een wande-
ling van ongeveer 15 km te maken, 
men loopt dan ongeveer drie uur.
Iedereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend kennis te komen maken met 
deze goedkope sport. Vooraanmelden 
daarvoor is niet nodig, men kan zich 
melden op de startlocatie. In de maand 
april is dit de parkeerplaats aan de vij-
verzijde bij het gemeentehuis. Op zon-
dagmorgen vertrekken we om 09.00 
uur en op woensdagavond is de start-
tijd 19.00 uur. Voor nadere informatie 
zie de website: www.wsvnuenen.dse.
nl. Ook kunt u mailen naar het secre-
tariaat: joke_wsv@hotmail.com.

Gerwen startplaats    
fi nale Ster ZLM Toer
Zondag 22 juni is in Gerwen de start van de slotetappe van de Ster ZLM 
Toer - Grote Prijs Jan van Heeswijk. Deze vijfdaagse wielerwedstrijd voor 
profs door het zuiden van Nederland en België wordt afgesloten met de 
etappe Gerwen-Boxtel en geldt voor veel renners als de generale voorberei-
ding op de Ronde van Frankrijk.

De vorige editie werd gewonnen door Lars Boom uit Vlijmen. Vanaf 9.30 uur 
zullen topsprinters zoals het supertrio Kittel, Cavendish en Greipel in Gerwen te 
bewonderen zijn en handtekeningen uitreiken aan de wielerfans. De Ster ZLM 
Toer wordt verreden van woensdag 18 tot en met zondag 22 juni. Voorzitter 
Anton Ganzeboom zegt: ‘Ik ben bijzonder blij dit etappeschema te kunnen pre-
senteren. We concentreren onze wedstrijd in Zuid-Nederland en België. Het is 
fantastisch dat we starten en finishen in echte wielergemeenten. Zo worden we 
in Gerwen nu voor de tweede keer in successie gastvrij onthaald. Ik ben er van 
overtuigd dat we dé generale voor de Tour zijn’.

Wielerfans op het Gerwense kerkplein bij het podium van de Ster ZLM Toer editie 
2013.               (foto Cees van Keulen).

Kienen in   
Lieshout
Vrijdag 4 april organiseert Senioren-
vereniging/KBO Lieshout een Kien-
avond in het Dorpshuis aan de Gro-
tenhof 2 in Lieshout. Er wordt gekiend 
voor mooie waardevolle prijzen, ook 
zal er gekiend worden voor de Jack-
pot. De kienavond wordt deze keer ge-
houden in de kleine zaal van het 
Dorpshuis en begint om 20.00 uur, de 
zaal gaat open om 19.00 uur. U bent 
van harte welkom.

Nuenen -  Cock eveld  12a
info@gijsbersinstallaties.nl

tel. 040 - 283 17 56

GAS

WATER

SANITAIR

ZINK

C.V.

Gevonden 
mobiele telefoon
Op zondagmiddag is een mobiele tele-
foon gevonden op het zandpad ‘Broek. 
Het is een mobiel van KPN, type 
‘swing’ in een zwart lederen houder 
met klem. Als dit uw telefoon is, kunt 
u contact opnemen met 040-2841590.
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Bezoek nu een van onze zes inspirerende 
keukenshowrooms.

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

B E R G E I J K  D E U R N E  H E E R L E N  

DE WATERLAAT 8 STATIONSSTRAAT 67 IN DE CRAMER 148A 

T0497 552882 T0493 441111  T045 5506550

S O M E R E N - E I N D  T I L B U R G  V E G H E L

BOERENKAMPLAAN 143 APHRODITESTRAAT 2 CORRIDOR 7

T0493 441111 T013 5784444 T0413 312200

SieMatic alleen in Bergeijk, Heerlen en Tilburg.

St. Janshoeve,
Berg 62, 5671 CR Nuenen

040-283 98 39
info@vanderputten.nl

www.vanderputtentuinhout.nl

Openingstijden: 
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 t/m 17.00 uur

Maandag gesloten

Van der Putten Tuinhout

van der putten houtbouw

Grenen 19 planks schutting met Betonpaal + Plaat GRIJS + afdeklat
Grenen 21 planks schutting met Betonpaal + Plaat GRIJS + afdeklat
Grenen 19 planks schutting met Betonpaal + Plaat ANTRACIET + afdeklat
Grenen 21 planks schutting met Betonpaal + Plaat ANTRACIET + afdeklat
Grenen 19 planks schutting met HH Paal (8,5x8,5x275cm) + afdeklat
Grenen 21 planks schutting met HH paal (8,5x8,5x275cm) + afdeklat
Poort op stalen frame incl. hang & sluitwerk (3 sleutels)(90cm breed)
Gegeven prijzen zijn incl. plaatsingskosten en incl. btw
Schuttingen zijn ook verkrijgbaar in een Vurenhout uitvoering 
Schuttingen zijn ook verkrijgbaar in combinatie met ijzeren palen 

Voor meer info kunt u kijken opwww.vanderputtentuinhout.nl
of loop gewoon eens binnen!

Nieuw in ons assortiment! 
Sinds kort hebben we een WPC lijn van Elephant in ons assortiment 
opgenomen. Duurzaam en geheel onderhoudsvriendelijk! 
Nu te bewonderen in onze showtuin aan de Berg 62 te Nuenen.
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