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

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

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

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

AfwEZIG
van 21 april t/m 2 mei

J. kroon, huisarts

AfwEZIG
van 21 april t/m 2 mei

 i.r. steenstra en J.J.A rutten, 
huisartsen

Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.
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Bert Mickers 
ontvangt 
gouden 
LACO-speld

Even
voorstellen
Aswintha 
van Beek

In memoriam 
Fredericus 
Groot 
(1934 - 2014)

Tweede Paasdag 21 april

Internationale wielerronde  van Gerwen

Het kleurrijke rennersveld in actie in wie-
lerdorp Gerwen. (foto Cees van Keulen)

goesting:     
‘Genieten voor alle leeftijden’
Door Edwin Coolen

Een nieuwe horecagelegenheid aan het Park: goesting. Een restaurant, bar 
en terras om gezellig wat te eten, te drinken en te buurten.

‘Goesting’ is een Vlaams woord en be-
tekent zoiets als ‘er zin in hebben’. Dat 
willen we hier tot uitdrukking bren-
gen: Belgische, Bourgondische gezel-
ligheid. Genieten van een hapje en 
drankje en wat buurten waarbij je el-
kaar gewoon kunt verstaan,’ zegt eige-
naar Ralf Evers van goesting.

Ruim zes jaar geleden begon hij op de-
zelfde locatie dinercafé ZINN, samen 
met Remco van Keulen. Remco is een 
andere weg ingeslagen, Ralf gaat nu al-

leen verder met goesting: ‘Met carna-
val heette het hier nog ZINN. Zo’n 
drie weken geleden zijn we overge-
gaan naar goesting. Het besluit was al 
voor carnaval genomen maar we heb-
ben het nog even stil gehouden. De 
afgelopen weken hebben we, samen 
met personeel, het interieur volledig 
vernieuwd. Het tuinterras aan de ach-
terkant is nog niet helemaal klaar 
maar dat zal niet lang meer duren.’
‘De kaarten zijn ook aangepast. Zo 
hebben we nu veel speciaalbieren. 

Eerste informatieronde coalitiebespreking afgerond

Wie de wethouders worden 
laat nog even op zich wachten
Door Elwien Bibbe

e beide informateurs Van den Baar en Don laten weten eerst verder 
te willen praten over inhoud en dan pas over wie er bestuursverant-
woordelijkheid gaat dragen: de ‘poppetjes’. Daarom willen ze eerst 
op hoofdlijnen verder gaan praten met de ‘winnaars’ van de verkie-

zingen: VVD, D66, SP, Groen Links en W70. Het CDA, ingedeeld bij de ver-
liezers, staat bij de coalitievoming voorlopig buitenspel. Dit tot grote teleur-
stelling van fractievoorzitter Erik Groothof. VVD, SP, Groen Links geven de 
voorkeur aan een kleine club.  Martien Jansen (W70)  liet de deur nog open. 

Kenmerkend voor de vergadering was 
toch wel dat heel veel partijen gaande-
weg de avond de deur openhielden 
voor verdere samenwerking. Want als 
er een coalitievoorstel is, is er altijd nog 
ruimte voor andere partijen om aan te 
haken. En tegelijkertijd werd het ook 
niet onwaarschijnlijk geacht dat er uit 
‘de club van 5’ een partij weg zou val-
len. En ook dat zou dan weer een deur 
openen. Interessant was de vraag: wat 
is een stabiel college? Don kon daar 
geen eenduidig antwoord op geven. De 
ervaring leert dat stabiliteit niet altijd 
terug te voeren is op het aantal zetels, 
oftewel het aantal partijen in de coali-
tie. Kleinere coalities kunnen beter 

functioneren, maar andersom kan ook. 
Het is een spel van geven en nemen.
De hoofdlijnen, volgens beide informa-
teurs, de decentralisatie (participatie-
wetten/gehandicaptenbeleid, jeugdwet 
en WMO), financiën en het samenwer-
kingsverband Dommelvallei zouden lei-
dend moeten zijn bij de coalitievorming. 
Volgens Don is er een grote overeen-
komst in de verschillende partijpro-
gramma’s. Hij noemt een percentage 
van 80 tot 85 %. Don en Van den Baar 
zijn bereid om het verdere coalitiepro-
ces verder te begeleiden. Maar wat de 
uitkomst zal zijn, bepalen de Nuenense 
fracties uiteindelijk zelf. Die uitkomst 
wordt na 2 á 2 1/2 week verwacht. 

D

En toen ging de sirene
Schoonmaakactie in het Park
Op maandag 7 april verzamelde een tiental Nuenenaren zich bij het standbeeld van 
Vincent van Gogh in het Park. Ze hadden allemaal een afvalzakje en handschoenen 
meegenomen en als ze die niet hadden, kregen ze die van een medewerker van het 
Vincentre. De bedoeling is de plekken die met Vincent te maken hebben op te 
ruimen. Een kwartiertje, een half uurtje. Afhankelijk van hoeveel tijd iedereen 
heeft. Het initiatief komt van Sonja Weijers. “Ik liep laatst door Nuenen”, vertelt ze, 
“en naast dat ik vele mooie dingen zag, viel mij vooral het zwerfafval op. Vooral 
rond plekken die met Vincent van Gogh te maken hebben. Heel jammer want van 
heinde en ver komen mensen speciaal naar Nuenen voor Vincent van Gogh. En 
dan zien ze die rommel”. Het startsein voor de actie was de sirene. De actie van 
Sonja was eenmalig, maar het zou leuk zijn als anderen dit initiatief overnamen.

Eten kun je voor een vaste prijs, 
doordeweeks € 24,50 en in het week-
end € 27,50. Voor dat bedrag kun je 
onbeperkt allerlei hapjes bestellen 
die wat grootte betreft tussen een 
amuse en een voorgerecht in zitten.’

Lag bij de ZINN de nadruk op feesten 
voor jeugdig publiek, bij goesting ligt 
die meer op gezellig eten, drinken en 
genieten voor alle leeftijden. Ralf Evers: 
‘Van een feestcafé waar je kon eten naar 
een gezellig eetcafé waar met carnaval 
en de kermis natuurlijk gefeest wordt. 
Borrelen, eten en buurten, binnen of 
buiten op het terras aan de voor- of 
achterkant. Voor familie, vrienden en 
voor grotere gezelschappen.’ 

Zie ook www.goestingnuenen.nl

Het wielerdorp Gerwen organiseert maandag 21 april, tweede Paasdag, de 
48ste editie van de Grote Ronde van Gerwen. Enkele honderden renners in 
de categorieën Nieuwelingen, Junioren en Elite/Beloften komen dan van 
11.00 uur tot 18.00 uur in actie. Het is het eerste criterium in deze regio en 
publiek heeft gratis toegang. De GS Staalwerken Groep is hoofdsponsor 
van dit wielerevenement. Café De Stam aan het parcours doet die dag 
dienst als rennerskwartier.

Bij de Elite/Beloften starten Deense, 
Duitse en Engelse renners en ook een 
ploeg uit de Filipijnen. Dit internationa-
le gezelschap gaat het opnemen tegen de 
Nuenense renner Pjotr Schelling, Teun 
van Poppel (Hilvarenbeek), Ferdi van 
Katwijk (Overloon) en Koos Jeroen Kers 
(Amstelveen). Het jonge wielertalent 
Arvid de Kleijn uit Herveld, onlangs in 
Lierop winnaar van de Meeùs Race voor 
Beloften, start ook in Gerwen.

Oproep foto’s Koninginnedag

25/26 april 2014

C1000 Jumbo 
verhuiskaarten 
voor Voedselbank
Hebt u nog deels gevulde C1000 Jum-
bo verhuiskaarten? Deze kaarten zijn 
nog veel waard. U kunt deze kaarten 
uiterlijk zaterdag 12 april inleveren bij 
Jumbo Ton Grimberg aan De Smidse 1 
in Nuenen centrum. Jumbo Ton Grim-
berg telt alle kaarten bij elkaar om ver-
volgens de voedselbank Nuenen te 
voorzien van voedselpakketten. 

Ja, u leest het goed: foto’s van Konin-
ginnedag. Dit jaar wordt namelijk 
voor het eerst Koningsdag gevierd. In 
Nuenen organiseert Parkevenemen-
ten Nuenen op 25 en 26 april een 
groots Koningsfeest in het Park. Ter 
gelegenheid daarvan doet Rond de 
Linde, bij wijze van terugblik, een op-
roep om foto’s van voorgaande Konin-
ginnedagen en Koninginnenachten in 
Nuenen c.a. in te sturen. De vijf mooi-
ste foto’s worden in de Rond de Linde 
afgedrukt en zullen in groot formaat 

te zien zijn op Koningsdag in het Park. 
Ook krijgen de winnaars een bloeme-
tje verzorgd door ’t Bloemateljee in 
Nuenen.

Foto’s (JPEG met een minimale reso-
lutie van 300 dpi (10 x 10 cm) kunnen 
o.v.v. naam en adres t/m 20 april wor-
den gemaild naar: 
koningsdag@ronddelinde.nl

Nieuwelingen en Junioren
Het eerste startschot klinkt om 11.15 
uur bij het kerkplein en wel voor de 
nieuwelingen die een wedstrijd rijden 
over 40 km. De jonge Nuenenaar Je-
roen van Gennip gaat het opnemen 
tegen onder andere Bryan Bouwmans 
(Gemert) en Wesley van der Linden 
(Helmond). Aansluitend volgen de ju-
nioren (12.30 uur over 60 km) met 
Dylan Bouwmans (Gemert) en Nick 
van Deursen (Valkenswaard).

Proloog en 80 km voor Elite/Belof-
ten
De hoofdschotel van deze wielerdag 
wordt gevormd door de Elite/Belof-
ten-renners, die om 14.15 uur aller-
eerst een proloog over 3,5 km afleggen 
en rond vier uur beginnen aan de 
wedstrijd over 80 kilometer. Renners 
in deze categorie kunnen punten ver-
overen voor het Baby-Dump Kem-
penklassement dat gaat over 17 
wedstrijden in de Brabantse Kempen. 

De laatste wedstrijd die meetelt in dit 
klassement is de Ronde van Nuenen 
op zondag 24 augustus. 

De Grote Ronde van Gerwen is een 
mooie gelegenheid voor wielerlief-
hebbers om hun favorieten aan het 
werk te zien en om de renners aan te 
moedigen.
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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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inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

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

Besluiten op grond van de APV en bijzondere wetten
•	 aan	de	dames	Van	der	Grinten	(Boordhuijs	V.O.F.)		is	een	vergun-

ning verleend voor de uitoefening van het horecabedrijf aan Boord 
37 i.v.m. wijziging van de ondernemingsvorm (verzenddatum 3 
april 2014);

•	 aan	de	bewoners	van	de	Weverstraat	is	vergunning	verleend	voor	
het organiseren van een buurtfeest op zondag 25 mei 2014 (ver-
zenddatum 3 april 2014);

•	 aan	de	bewoners	 van	de	Nieuw	 Ervensestraat	 is	 vergunning	 en	
ontheffing verleend voor het organiseren van een buurtfeest op 
zondag 6 juli 2014 (verzenddatum 3 april 2014;

•	 aan	Stichting	Wielerbelang	Schijndel	is	medewerking	en	ontheffing	
verleend	i.v.m.	de	start	en	doorkomst	van	de	5e	etappe	Gerwen-
Boxmeer	door	de	gemeente	Nuenen	op	22	juni	2014	(verzenddatum	
4 april 2014).

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

Leden weLstAndscommissie 
herBenoemd
Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Nuenen	c.a.	maken	
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 maart 2014 
twee leden van de welstandscommissie heeft herbenoemd. De herbe-
noemingen treden daags na deze bekendmaking met terugwerkende 
kracht tot en met 1 maart 2014 in werking.

Vanaf vandaag kunt u het raadsbesluit bij de receptie in het gemeen-
tehuis inzien.

coLLecte
In	de	week	van	13-19	april	2014	wordt	gecollecteerd	door	Stichting	
Nationaal	Fonds	Kinderhulp.

Vissen
Wij	 hebben	 een	 jaarprogramma	 opgesteld	 waarin	 op	 thematische	
wijze	aandachtspunten	voor	de	opsporingsambtenaren	(BOA’s)	zijn	
benoemd.	Wij	zien	in	week	16	en	17	extra	toe	op	het	thema	‘Vissen’.	
Op	de	naleving	van	andere	regels	wordt	uiteraard	ook	toegezien.	

toestemming
Om	ergens	 te	kunnen	vissen	moet	u	 toestemming	hebben	van	een	
eigenaar of huurder, zoals een hengelsportvereniging. Visvijver Enode 
wordt beheerd door hengelsportvereniging ’t Pluimke. Voor de ove-
rige wateren, zoals de vijver voor het gemeentehuis, moet toestemming 
aan de gemeente worden gevraagd bij de afdeling Burgerzaken. Aan 
deze toestemming zijn kosten verbonden (c.a. €15,-). Als u interesse 
in dit bewijs heeft, moet u een actuele pasfoto meenemen. U krijgt 
dan ook een plattegrond waarop aangegeven staat waar gevist mag 
worden. 
Op	verzoek	van	de	opsporingsambtenaar	moet		u	de	schriftelijke	toe-
stemming kunnen overleggen. 

Vispas
In andere gemeenten kan het zijn dat u een zogenaamde vispas nodig heeft 
om ergens te mogen vissen. Zie voor meer informatie www.vispas.nl

Voor meer info kunt u contact opnemen met ons via 040 - 2 631 631.

ontVAnGen AAnVrAGen  
omGeVinGsVerGUnninG
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

•	 30	maart	2014,	 Boordseweg	71,	5671	AR	–	veranderen	van	een	
	 	 	 woning	(BOUWEN);
•	 2	april	2014,	 Dilis	Ariens	Camp	22,	5674	VH	–	uitbreiden		van	
	 	 	 de	woning	(BOUWEN	en	RO,	afwijken	van	de	
   bestemming).

VerVoLG eLders in dit BLAd

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aan-
vraag om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:

•	 Aanvrager:	De	Watermolen	van	Opwetten	B.V.	voor	de	uitoefening	
van	het	horecabedrijf	in	de	diverse	lokaliteiten	aan	Opwettenseweg	
203;

•	 Aanvrager:	 Muziekorkest	 de	 Parkblaozers	 voor	 het	 organiseren	
van	een	gezamenlijk	optreden	met	de	Strijper	Blaozers	uit	Eindho-
ven op de kiosk in het Park op 14 september 2014;

•	 Aanvrager:	Carnavalsvereniging	de	Wetters	voor	het	organiseren	
van een kofferbakverkoop op 11 mei 2014 vanaf een terrein aan 
de Eikelkampen.

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.

Nuenen,	10	april	2014.

VerLeende VerGUnninGen en 
ontheFFinGen
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor 
onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

•	 1	april	2014,	 De	Spijkert	21,	5674	VZ	-		het	bouwen	van	een	
	 	 	 kap	op	de	bestaande	garage	(BOUWEN	en	RO,	
   afwijken van de bestemming).

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 

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.

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Nieuwe taken 
voor de Gemeenten
Vanaf 1 januari 2015 zullen een aantal belangrijke taken van het Rijk en de 
Provincie worden overgenomen door de gemeenten. Deze overnames wor-
den transities genoemd. Gemeenten bereiden zich voor op drie transities: 
de transitie van de jeugdzorg, invoeren van de Participatiewet  en de over-
heveling van AWBZ-begeleiding. Wij willen graag dat iedereen inzicht 
krijgt in de ontwikkelingen en kan begrijpen wat er gaat gebeuren. Elke 
twee weken vindt u een artikel in  deze  krant waarin we wat meer uitleggen 
over deze onderwerpen, wat de gemeente Nuenen hierin doet en wat het 
voor u betekent. Om te beginnen een uitleg over wat de transities precies 
inhouden.
Transities in de zorg 
Het kabinet heeft besloten een aantal 
zorgtaken naar de gemeenten over te 
hevelen omdat  het van mening is dat 
de gemeenten, die immers dichterbij 
de inwoners van hun eigen dorp of 
stad staan, het beste zelf in hun eigen 
omgeving kunnen peilen wat hun in-
woners nodig hebben. Daardoor kun-
nen  de gemeenten  de kwaliteit van de 
zorg beter hoog te houden. Er liggen 
voor de gemeenten tal van mogelijk-
heden om de zorg doeltreffender te 
maken. En er zijn al verschillende ini-
tiatieven als proef in werking gezet. 

Wat doet Nuenen? 
Gemeente Nuenen heeft ervoor geko-
zen om samen te werken met de ge-
meenten Son & Breugel, Geldrop-
Mierlo en Waalre, onder de naam 
Dommelvallei+. Daarnaast werken we 
ook samen binnen de regio Zuidoost-
Brabant. Wij hopen zo van elkaars 
deskundigheden en ervaringen te pro-
fiteren zodat we de inwoners nog be-
ter kunnen bedienen.
 

Wat betekent dit voor u?
Uitgangspunt bij de nieuwe uitvoering 
van de gemeentelijke zorgtaken is de 
zorgvrager en diens  omgeving te hel-
pen zoveel mogelijk zelf aan de oplos-
sing van het probleem bij te dragen: 
mensen kunnen vaak meer dan ze zelf 
vermoeden. De gemeente wil die ei-
gen kracht tot gelding laten komen en 
versterken door het maken van één 
duidelijk en allesomvattend plan voor 
elk individueel persoon. Een betere 
aanpak en meer verantwoordelijkheid 
voor de zorgvrager en zijn omgeving is 
de insteek. U krijgt de zorg die u nodig 
hebt, maar met een net iets andere 
aanpak. Voortaan wordt er meer geke-
ken naar de wensen en mogelijkheden 
van ieder individueel persoon. Dat 
kan betekenen dat de een op een an-
dere manier ondersteund wordt dan 
iemand anders met dezelfde klachten. 
Ter geruststelling moeten we er aan 
toe voegen dat onze gemeente zich er 
sterk voor maakt dat als u nu zorg ont-
vangt, u de zorg blijft krijgen die u no-
dig heeft.

Binnenkort wordt het tweede bericht 
van deze artikelenreeks gepubliceerd. 
Hierin willen we concreter ingaan op 
de vragen die bij de inwoners op dit 
moment leven. Om hieraan vorm te 
kunnen geven willen we graag op de 
hoogte zijn van de vragen die bij u le-
ven. U kunt deze aan ons stellen via 
gemeentehuis@nuenen.nl. 

Trainingen 
reanimatie en 
gebruik AED 
weer mogelijk
Overal in Nuenen, Gerwen, Neder-
wetten en Eeneind hangen groene 
kastjes met het opschrift AED. Daarin 
hangt een Automatische Externe De-
fibrillator, een apparaat dat in combi-
natie met een juist uitgevoerde reani-
matie levens kan redden. 

De stichting Nuenen Heartsafe orga-
niseert trainingen in reanimatie en ge-
bruik van de AED. Een training neemt 
een dagdeel in beslag en geeft recht op 
een certificaat. Eenmaal in het bezit 
van een certificaat kan men opgeroe-
pen worden als zich in de buurt een 
hartstilstand voordoet.

De stichting heeft weer ruimte voor 
nieuwe cursisten. Aanmelden kan via 
Brakel84@onsnet.nu. Ook kan er een 
training worden verzorgd voor een 
groep, bijvoorbeeld leden van een 
sportvereniging of een ouderenbond. 
De kosten voor de training worden 
soms vergoed door de aanvullende 
zorgverzekering.

Verkiezing Leukste Sport-
vereniging Nuenen c.a. van start
Tot en met 24 mei kunnen de inwoners van Nuenen c.a. door te stemmen via 
www.leukstesportvereniging.nl bepalen welke vereniging de leukste sport-
vereniging van Nuenen is. “Niet de sportieve prestaties, maar juist de soci-
aal-maatschappelijke rol is bij deze verkiezing van belang. 
Waar het om gaat is wat de club bete-
kent voor haar leden, de buurt, de ge-
meente en voor omwonenden.” Aldus 
Marcel Demper van het organiseren-
de Vote Company. Voor de mensen 
die stemmen zijn er prachtige prijzen 
beschikbaar zoals een hotelovernach-
ting, een tablet of een dag wellness 
voor 2 personen. De verkiezing vindt 
plaats tot en met 24 mei in elke Neder-
landse gemeente. De winnende sport-
verenigingen gaan door naar de finale-
ronde. Op 9 september 2014 wordt 
gestreden om de provinciale titel en 
de landelijke titel van de ‘Leukste 
Sportvereniging van Nederland’. De 
Award Uitreiking voor de provinciale 
winnaars en landelijke winnaar vindt 
plaats op 27 oktober in Kasteel de 
Hooge Vuursche in Baarn. De Verkie-

zing wordt mogelijk gemaakt door 
Sport FM, Wij Willen Sport en maat-
schappelijk partner Spieren voor Spie-
ren ontvangt bij de Award Uitreiking 
een mooie cheque. De organisatie is in 
handen van Vote Company.

Open repetitie 
voor bassen en 
tenoren
Het Theaterkoor Sincère uit Son en 
Breugel is op zoek naar zangers die de 
bassen en tenoren kunnen versterken. 
Daarvoor organiseert Sincère op don-
derdag 24 april een open repetitie in 
de Regenboogschool, van Gentlaan 4 
in Breugel. Voor meer informatie: 
info@theaterkoorsincere.nl 



 

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

 

SPEciAALzAAK
iN AARdAPPELEN

gROENTE EN FRUiT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

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

 

KERSVERS

Parkstraat 12A • Nuenen • Tel. 283 13 93

Lekkers van de Echte Bakker!!!

godfrieddevocht.echtebakker.nl

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

De 

AAnbieDingen

vAn Deze

Week

Acties geldig 7 t/m 12 April

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

WeekeNDreclame: 11 & 12 april: 

Verse spinazie .............. hele kilo 0,99
roseval aardappel . hele kilo 0,99
Verse eieren .................... 10 stuks 1,95
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
maandag 14 april:

Gemengde sla ............. 250 gram 1,95
Dinsdag 15 april:

raapstelen ........................ 2 bosjes 1,49
Woensdag 16 april:

Spitskool panklaar .................. 1/2 kilo 0,89
Donderdag 17 april:

Worteltjes panklaar ............... 1/2 kilo 0,79
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 11 t/m 17 april:

Witte druiven pitloos ........ 1/2 kilo 1,99
limoenen ............................... 4 stuks 0,99
kidneybonensalade . 250 gram 1,59
perssinaasappels  ... 12 stuks 1,99

Zaterdag a.s. Proeverij
van de originele Parma Ham,

op ouderwetse manier gesneden!!!

Runder vinken
Sla vinken
Blinde vinken     
Lams Braadstukje
100 gram .......................................2,75
Bij 150 gr. Gebraden Fricandeau
100 gr. Eiersalade ............... GRATIS
4 Gepaneerde
Kipschnitzels ..................6,50
Bij 100 gr. Parma Ham
100 gr. Mortadella .............. GRATIS

BROOD VD WEEK (sOVITAL) € 1,75 

PaaSBROOD mIDDEL € 6,50 
BIJ aaNKOOP VaN 3 BRODEN
(m.u.V. hET wEEKBROOD)

 1 gratis
Desembrood 

naar keuze
PaaSNESTJES 3 + 1

gratis
mONchOU-TaaRTJE    € 8,95

SPELT POWER BaR 4 + 1
gratis

kOOpJe

kOOpJe

Special

Iedere
4e

GRATIS}

Expresso-dag 
zaterdag 12 april
van 11.00 tot 17.00 uur.

GRATIS
Expresso goody-bag

2 Mannequins showen
de Expresso collectie

D a g o p v a n g  •  B S O

w w w. k i d s s o c i e t y. n l

Goed voor je kind!

GARANTIEBEDRIJF

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

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen



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

Piano-keyboard lessen
Bezoek mijn nieuwe website:

Google Chrome: Pianoles Nuenen
www.frankhelsper.nl

Brandstofverbruik (EC/630/2012J) varieert van 5,4 L/100km (18,5 km/L) t/m 6,1 L/100km (16,4 km/L); CO2 125-140 gr/km.

Prijzen incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Afgebeeld is de Auris Hybrid Lease Plus (prijs € 27.580,-). Actieperiode loopt van 01-02-2014 t/m 30-06-2014 (mits geregistreerd voor 01-09-2014). 
Wijzigingen voorbehouden.

Nu met de top 5 favoriete opties 
en € 1.760,- klantvoordeel
De Toyota Auris is standaard al rijk uitgerust met bijvoorbeeld follow me home verlichting, LED dagrijverlichting, 
elektrische ramen en spiegels en centrale vergrendeling met afstandsbediening. De Auris Now doet daar met de 5 
favoriete opties nog een luxe schepje bovenop. Want als u kiest voor de Auris Now krijgt u standaard 16” lichtmetalen 
velgen, Climate control, Cruise control, mistlampen vóór en een lederen stuurwiel en pookknop. De Auris Now is er al 
vanaf € 18.995,- wat voor u een klantvoordeel betekent van € 1.760,-. Kijk voor meer informatie op toyota.nl of kom 
naar onze showroom. U bent van harte welkom.

De Toyota Auris Now

270H  Ronde de Linde
270H

Driessen
Eindhoven, Pietersbergweg 31, 040-2646645

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

“Buitengewoon Binnenwerk”
	 •	Winkel/-&	Horeca-inrichting
	 •	Kantoorinrichtingen
	 •	Kasten	&	Wanden
	 •	Balies
	 •	Keukens	&	Badkamers
		 •	Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK	vOOr	particulieren!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

Tel. 040 - 283 60 43
b.g.g. 0495 - 53 87 37 

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

Auto Service Verbroekken

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

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

JENL
administratie.nl 

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

“Altijd en overal up-to-date, zonder 
veel extra kosten, tijd en rompslomp”

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

Het enige wat werkt om gezond en slank te 
worden en te blijven is een gewoonte maken van 
gezond eten en bewegen! Ik kan je helpen bij het 

vinden van “NewBalanz”.
Dus “get Balanzed!” en vind opnieuw evenwicht 

in eet- en leefpatroon.
Leef, geniet en eet gezond!

Aswintha van Beek
Voedingsdeskundige & Lifestylecoach

Praktijk voor Voedingsadvies en Gewichtsbeheersing
+31 (0)6 31 04 25 97 | Beekstraat 32, 5673 NA Nuenen
 info@newbalanz.nl | www.newbalanz.nl

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Vogelwandeling 
Eckartse bos
Op maandag 14 april gaan vogelgidsen 
van IVN Nuenen wandelen in natuur-
gebied het Eckartsebos. In dit gebied 
waar de Kleine Dommel en de Dommel 
samenvloeien, ligt een ongerept stukje 
natuur. Het bos met eiken en beuken en 
het moerasgedeelte zijn moeilijk toe-
gankelijk maar interessant voor de na-
tuurliefhebber. Het vertrek per fiets is 
om 19.00 uur vanaf Het Klooster, Park 
1, Nuenen. Start wandeling iets later 
vanaf het einde zandpad tegenover 
Wolvendijk 25 en 27. Stevig, waterbe-
stendig schoeisel is aan te bevelen. 
Deelname is gratis. Meer informatie tel. 
040 2421423 of www.ivn.nl/nuenen

Wandelingen en lezingen bij 
IVN Laarbeek
Twee wandelingen en twee lezingen heeft het IVN Laarbeek op het program-
ma staan. In Beek en Donk organiseert vogelwerkgroep de Ortolaan van IVN 
Laarbeek een vogelwandeling  onder begeleiding van gidsen in natuurpark 
de Groene Long. Voor de ijsvogel zijn speciale ijsvogelwanden gemaakt. De 
vogelwandeling begint bij het Parkpaviljoen in Beek en Donk aan de Parklaan 
3 in de muziektuin op zondagochtend 13 april van 9.00 uur tot 11.00 uur.

Ook op zondag 13 april van 14.00 uur 
tot 16.00 uur een wandeling in de Ru-
weeuwsels. Misschien staan de bos-
anemonen nog steeds in bloei, en an-
ders is er kans op bijzondere vogels als 
de zwarte specht. De wandeling ver-
trekt vanaf de brug bij Sluis 5 aan het 
Achterbosch in Lieshout.
En op donderdag 17 april vanaf 20.00 
uur twee lezingen in verenigingsge-
bouw de Bimd aan de Beekseweg in 
Aarle-Rixtel. Tot de pauze toont Ger-
rit van Eenbergen, ook bekend als 
Gerrit Natuurlijk van Man Bijt Hond, 
door hem zelf gemaakte 3D natuurop-
names. Veel opnamen zijn super ma-
crobeelden van insecten, vlinders en 
amfibieën. 
Gerrit zorgt voor een grote 3D TV en 
de nodige passieve 3D brillen. Na de 
pauze laat Jan van der Heijden Full HD 
opnames zien van de natuur, groten-
deels gemaakt in Zuidoost-Brabant. 
Beelden van Jan van der Heijden zijn 
gebruikt door SBS, RTL en EenVan-

Walking Dinner 2014
Afgelopen zondag vond in Nuenen de 2e editie plaats van WALKING DIN-
NER. Een heerlijke wandeling door het dorp langs maar liefst 8 horeca-pun-
ten. Op elk punt genoten de bijna 200 gasten van een gerechtje en een bij-
passende drank.

B&B De Heerlykheid geopend
Zondag 6 april is de eerste B&B in Nederwetten geopend onder de naam: De 
Heerlykheid. Deze naam komt voort uit het ontstaan van Nederwetten in de 
12e eeuw als zelfstandige Heerlykheid.

De Nieuwe B&B is ondergebracht in een vrijstaand huis aan de Kerkhoef 8, heel 
rustig gelegen met een weids uitzicht op de oude toren. De 2 etages zijn sfeervol 
ingericht en van alle gemakken voorzien. De nieuwe eigenaren, Myke Hageman 
en Maarten van Rossum, verhuren deze locatie zowel voor korte als langere ter-
mijn via de bekende boekingsite's of direct via info@deheerlykheid.com. 

Zie ook www.deheerlykheid.com

Even voorstellen
Aswintha van Beek is, als gediplomeerd Voedingsdeskundige en Lifestyle-
coach, sinds kort een eigen Praktijk voor Voedingsadvies en Gewichtsbeheer-
sing begonnen aan de Beekstraat 32 in Nuenen. We laten haar aan het woord.

Repair Café 
Laarbeek
 
De Dorpsraad van Lieshout organi-
seert op woensdag 16 april het maan-
delijks Repair Café. In het Dorpshuis 
aan de Grotenhof 2 in Lieshout, draait 
het dan allemaal om repareren en ont-
moeten. Tussen 13.30 uur en 16.00 
uur staan diverse vaklieden klaar om 
kapotte spullen te repareren. Denk 
daarbij aan kleding, kleine houten 
meubelstukken, fietsen of klein huis-
houdelijk elektrische apparatuur.
Door repareren te promoten wil de 
Dorpsraad van Lieshout bijdragen aan 
het verkleinen van de afvalberg. 
Zie ook www.repaircafe.nl

(foto: John Geven Studios)

“Als Bourgondiër heb ik een passie 
voor lekker eten en drinken, maar in 
tegenstelling tot vroeger weet ik nu de 
juiste keuzes te maken. Ik ben 11 jaar 
docent geweest in het MBO en wat 
mij altijd erg verbaasde, en tegelijker-
tijd geïnspireerd heeft, is dat studen-
ten over het algemeen ongezond eten 
en leven: ontbijt overslaan, zak chips 
voor lunch, Mc Donalds voor diner, 
liters cola drinken en minimaal spor-
ten. Velen van hen bleken somber en 
futloos, sliepen slecht en hadden al op 
jonge leeftijd allerlei lichamelijke en 
psychische klachten. 

Mijn passie voor gezondheid en affini-
teit met ‘afvallen’ vloeit ook voort uit 
het feit dat ik vroeger zelf gekampt heb 
met overgewicht. Ik heb bijna alle dië-
ten geprobeerd, dieetgoeroes gevolgd, 
boeken gelezen, allerlei pillen en sup-
plementen geprobeerd en heb moeten 
concluderen dat niets (blijvend) helpt. 
Ik ben uiteindelijk op mijn ideale ge-
wicht gekomen en behoud dat inmid-
dels al jaren en heb dus zelf mogen er-
varen wat een gezonde leefstijl met je 
lichaam en geest doet. 

De naam “New Balanz” staat voor op-
nieuw balans en evenwicht vinden in 
eet- en leefpatroon. Mijn voedingsad-
viezen zijn gebaseerd op de Richtlij-
nen Goede Voeding van de Gezond-
heidsraad, de ‘Schijf van Vijf ’. Ze zijn 
eenvoudig, effectief en lang vol te hou-
den. Ik verkoop geen afslankproduc-
ten maar help je bij het doorbreken 
van onbewust ingesleten eetgewoon-
ten en gedragspatronen. Ik leer je hoe 
je jouw levensstijl kunt aanpassen. 

Iedereen die behoefte heeft aan voe-
dings- en leefstijladvies en begeleiding 
bij gezond(er) en slank(er) worden en 
blijven, is bij mij aan het goede adres. 
Maar ook als je graag wilt aankomen 
op een verantwoorde manier, kan ik je 
helpen.”

www.newbalanz.nl

Verstuurd vanaf mijn iPad

Kopen en koken met   
iPhone en iPad
Elwien Bibbe

et mijn phone in de hand loop ik langs de schappen in de Appie. 
Voor het eerst met een digitaal boodschappenlijstje. Alle ingrediën-
ten voor mijn pastasalade met basilicumolie staan erop. Alleen nog 
niet waar ik die in de Appie precies kan vinden. Want die optie in de 

app doet het nog niet in de Parkstraat. Maar gelukkig is er Ruud. Die wijst me de 
pijnboompitten. Die liggen trouwens op 3 verschillende plaatsen in onze Appie, 
maar ik ben tevreden met het zakje op plaats twee.
Thuis leg ik mijn iPad op het aanrecht en ga aan de slag. Want het recept heb ik 
via de app van AH en het boodschappenlijstje is daarbinnen een van de opties.
Onder 'recent bekeken' vind ik vrij gemakkelijk het recept weer terug. En daar 
word ik bijzonder vrolijk van. Aha! AH kent zijn klanten. Waar zo'n bonuskaart 
niet allemaal goed voor is. Ik ga georganiseerd aan de slag, leg alle ingrediënten 
binnen handbereik en het uiteindelijke resultaat, de kleur en de verhoudingen, 
lijken heel erg op die op het plaatje. Ook de smaak komt heel dicht bij de beoor-
deling: 4 sterren. Voor de bereiding geef ik mijzelf er 5. Het aantal kcal is 310.
Ik haal na afloop nog even een doekje over mijn iPad. Een staafmixer kan voor 
aardig wat chaos zorgen. Er zitten onmiskenbaar sporen van de zelfgemaakte 
basilicumolie op. Dit is helemaal koken2.0. Een paar meter verderop staan mijn 
kookboeken nog netjes in het gelid.

M

Healthcity wordt 
Basic-Fit
De fitnessmarkt in Nederland is continu 
in beweging. Healthcity wil actief inspe-
len op de ontwikkelingen in de markt. 
Naast het HealthCity All Inclusive con-
cept zijn zij ook actief met het budget 
concept onder de naam Basic-Fit. Ze be-
studeren voortdurend de beste verde-
ling van de verschillende concepten. Als 
gevolg daarvan passen ze vanaf 1 mei 
een ander concept toe in de club en 
wordt HealthCity Nuenen een Basic-Fit.

De kinderopvang, sauna faciliteiten en 
DVD uitleen komen te vervallen, maar 
groepslessen blijven gewoon doorgaan. 
Leden hoeven niets te doen. Healthcity 
zet het huidige lidmaatschap automa-
tisch om naar een Basic-Fit lidmaatschap 
inclusief groepslessen en drankjes voor € 
28,23 (onbeperkt Fitness + Onbeperkt 
Groepslessen + Yanga Sportswater) per 
maand! Alle andere voorwaarden van 
het lidmaatschap blijven behouden.

Heb je nog vragen?
Blijf er niet mee rondlopen en kom 
naar de club. Daar vind je een over-
zicht van de meest gestelde vragen en 
natuurlijk kunnen de medewerkers je 
alle antwoorden geven. Op www.ba-
sic-fit.nl vind je ook alle informatie 
over Basic-Fit.

Wijkverpleegkundigen spreekuur 
bij ZuidZorg in Nuenen
Elke dinsdag kunt u tussen 13.00 en 14.00 uur terecht bij het Wijkverpleeg-
kundigen spreekuur met uw vragen over verpleging, verzorging en huis-
houdelijke zorg bij u thuis. Dit kan bijvoorbeeld gaan over hulp bij het aan-
vragen van indicaties, vragen over thuiszorg in het algemeen en wat u van 
ZuidZorg mag verwachten zodra er voor u, uw familie of bekende gezorgd 
gaat worden. U vindt de wijkverpleegkundigen bij de ZuidZorg Winkel aan 
de Parkstraat 3F in Nuenen. Loop gerust eens binnen. Het is geheel vrijblij-
vend en er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

De wijkverpleegkundigen van Zuid-
Zorg Nuenen. Monique Foederer en 
Linda de Brouwer.

Wijkverpleegkundige Monique Foe-
derer vertelt: ‘Naast mijn reguliere 
werk bij ZuidZorg, heb ik de tijd ge-
kregen om samen met mijn collega’s 
meer aandacht te geven aan het wel-
zijn en welbevinden van u en uw 
buurtgenoten in Nuenen. Ik heb daar-
bij veel contact met de lokale vereni-
gingen en hulpverleners, zoals bij-
voorbeeld de huisarts en de vrijwillige 
thuiszorg. Ik ben alert op signalen van 
mensen die zich zorgen maken over 
hun buurvrouw die de gordijnen 
dichthoudt of soms onverzorgd door 
de wijk dwaalt. Ik ga op bezoek bij een 
eenzame buurtgenoot en kijk hoe hij 
weer wat meer aansluiting kan krij-
gen. Wellicht kan ik een buurtgenote 
helpen bij het aanleren van de wond-
verzorging van haar man, zodat ze het 
voortaan zelf kan doen. Ik sta midden 
in de gemeenschap! Misschien kan ik 
ook voor u, of iemand in uw omgeving 
iets betekenen’. Bent u niet in de gele-
genheid om langs te komen? Bel dan 
voor een afspraak met een wijkver-
pleegkundige van Nuenen naar 040 2 
308 408. Hulp en advies zijn gratis 
(zonder indicatie en zonder kosten).

Meiden-
manifestatie
Zaterdag 19 april wordt in de Jonge-
renhuiskamer weer de Meidenmani-
festatie georganiseerd. Tussen 13.00 
uur tot 17.00 uur zijn er allerlei activi-
teiten voor meiden tussen de 11 en 17 
jaar oud uit Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten. Zo kun je je op laten ma-
ken, je haren laten doen en daarna een 
fotoshoot laten maken door een pro-
fessionele fotograaf van FLITStime. 
Of een cupcakewedstrijd en daarna 
een workshop buikdansen.
De Jongerenhuiskamer is aan de Sport-
laan 12 in Nuenen. Gratis toegang. 

Facebook @meidenwerknuenen

Voorstellingsmis 
communicanten 
Gerwen
Dit jaar zijn er in Gerwen 11 kinderen 
die zich voorbereiden op hun Eerste 
Communie. Bart, Lars, Marly, Marre, 
Teun, Dirk, Danique, Lily, Laura, 
Alexandra en Merle zijn inmiddels al 
een aardig eind op weg. We zijn samen 
met pastor Groot op weg gegaan, maar 
helaas zullen we zonder hem verder 
moeten. Gelukkig wil pastor Kuijpers 
ons hierbij helpen. 

Komende zondag 13 april willen de 
communicantjes zich graag aan u voor-
stellen tijdens de palmpaasviering van 
11.00 uur in de St. Clemenskerk te Ger-
wen. Natuurlijk hebben we weer een 
speciaal doel waar de communicanten 
zich voor in gaan zetten. Dit jaar spon-
soren we de Nuenense Fietsmaatjes 
Joke, Astrid en Marja. Deze dames gaan 
in oktober 2014 fietsen voor AMREF 
Flying Doctors in Kenia. De kinderen 
hebben samen met hun klasgenootjes 
van groep 4 leuke spulletjes gemaakt die 
ze na de viering te koop aanbieden om 
zo het sponsorgeld bij elkaar te krijgen. 
U bent van harte welkom!

IVN-wandeling 
Ruweeuwsels 
Het IVN Nuenen nodigt iedereen uit 
voor een voorjaarswandeling op zon-
dagmiddag 13 april.  Aan de Ruweeul-
sels grenzen veel natuurlijke overgan-
gen. In het noorden de vlakke 
ontginning van weilanden, in het wes-
ten de naaldbossen van de Molenhei-
de en in het oosten de kanaaldijk. Ook 
is het Natuurgebied vooral bekend om 
de rust, de bosanemonen en het grote 
aantal broedvogels in het voorjaar.
Vertrek per fiets vanaf Het Klooster, 
Park 1 Nuenen, om 13.15 uur. Aan-
vang wandeling: 14.00 uur vanaf sluis 
V, de brug over het Wilhelminakanaal 
op de weg van Gerwen naar Lieshout. 
Het dragen van waterdicht schoeisel 
wordt sterk aangeraden. 

Meer informatie tel. 040 2421423 of 
www.ivn.nl/nuenen

daag als toelichting bij documentaires 
over bijvoorbeeld de jacht en natuur-
vraagstukken.

De route bracht de gasten langs Olijf, 
Auberge Vincent, Sans Oreille, De 
Bengel, De Watermolen van Opwet-
ten, John Geven Kookstudio, Comigo 
en uiteindelijk naar Goesting (voor-
heen dinercafe Zinn) voor de collec-
tieve eindborrel. Voor de langere af-
standen had de organisatie voor 
4-persoonstrapfietsen gezorgd. Dit gaf 
hilarische taferelen en heeft gezorgd 
voor veel extra plezier onderweg. 

De volgende editie van WALKING 
DINNER Nuenen zal naar verwach-

ting volgend voorjaar plaats vinden. 
WALKING DINNER wordt op meer-
dere locaties georganiseerd, zo ook in 
Eindhoven op zondag 25 mei. Daar-
naast kan de culinaire wandeling ook 
op maat worden verzorgd voor aparte 
gezelschappen.

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

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

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

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
Collse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Buiten Schoolse Opvang 
‘Oehoe’ terug in Nederwetten
Onlangs heeft de gemeente Nuenen 
c.a. alsnog besloten om de Buiten 
Schoolse Opvang (BSO) in Neder-
wetten te subsidiëren. Goed nieuws 
voor de kinderen en hun ouders in 
Nederwetten!

Kids Society Erica, Stichting Newest, 
Eenbes basisschool Sint Jozef en vrij-
willigers gaan er voor zorgen dat, per 
12 mei 2014 de BSO, groep Oehoe, 
weer opengaat! Op maandag en don-
derdag kunnen de kinderen weer in 
Nederwetten opgevangen worden. Zij 
kijken er al erg naar uit! Er is  overi-
gens nog plaats voor meer kinderen. 
Bedankt aan iedereen die geholpen 
heeft de BSO in Nederwetten te be-
houden!

Dassenburcht op tv
De kinderen van groep 6/7 van de Dassenburcht hebben meegedaan aan de spel-
show van RTL telekids ‘het Mysterie van’. De afgelopen 2 donderdagen zijn opna-
mes gemaakt in de Efteling. De Dassenburcht speelde tegen een groep 6/7 van 
een school uit Mijdrecht. Op 27 maart speelden onze klassenvertegenwoordi-
gers Janne van Bladel en Cas Prinssen tegen 2 kinderen van die school. Afgelo-
pen donderdag gingen we met de hele klas om het spel te vervolgen en met suc-
ces. De spellen bestonden uit activiteiten voor sportievelingen, kinderen met 
stalen zenuwen, een goed geheugen, er was een nieuwsgierig aagje en nog veel 
meer. Al met al een super coole dag o.l.v presentator Patrick. En als toetje moch-
ten de kinderen de Efteling in om van de attracties te genieten. De spelshow is op 
tv te zien in de week van 2 t/m 7 Juni. Veel kijk plezier op RTL 8.

De uitvinders van basisschool 
De Mijlpaal
We zijn op de helft van het project De Uitvinders. Twee presentatierondes heb-
ben er al plaatsgevonden, er volgen er nog twee. Uit alle groepen leggen kinde-
ren individueel of als team het resultaat van hun onderzoek voor aan de jury.

Geniale vindingen worden gedemon-
streerd, verrassende theorieën geven 
achtergrondinformatie. Iedereen kan 
zo van elkaar leren. De uitvindingen 
zelf worden nog even geheim gehou-
den tot aan de afsluiting van het pro-
ject. 12 teams uit de groepen 5 t/m 8 
bouwen met lego een rijdende robot. 
Onder begeleiding van ouders, de coa-
ches, leren zij hoe ze de robots kunnen 
programmeren om een parcours af te 
leggen op een wedstrijdbaan.

Het project De Uitvinders is meer dan 
alleen een wedstrijd. Al doende leren 
ze wat het is om een team te zijn, ze 
ervaren dat hun ontdekkingen belang-
rijker zijn dan wat ze winnen, ze delen 
hun ervaringen met elkaar en bovenal, 
ze hebben veel plezier!
Tijdens de open dag, op 24 april, wordt 
gedemonstreerd hoe en of dit allemaal 
is gelukt. Tussen 17.00 en 18.30 uur 
bent u op deze dag welkom om een 
kijkje te komen nemen.

Spetterend ‘open podium’ 
op Sint Jozefschool
“Hier op school, hier op school, maken we samen veel plezier. Elke dag, 
iedere week. Ja ’t is maar dat je ’t weet”. Dat zijn regels uit het refrein van het 
nieuwe schoollied van Eenbes basisschool Sint Jozef in Nederwetten.

Voice of Nuenen derde 
voorronde
De derde voorronde De Voice of Nuenen vond op 20 maart plaats in café 
Schafrath. De voice wordt georganiseerd door Rotary Nuenen. Hiermee wil 
de Rotary nieuwe talenten in Nuenen ontdekken en tevens het goede doel 
steunen. De opbrengst van deze talentenjacht gaat naar stichting leergeld. 
Dit gebeurt door middel van de verkoop van balletjes. Dit is de vierde stem, 
naast de 3 stemmen van de jury! Dus het publiek heeft ook zeggenschap 
over van wel of niet doorgaan van de kandidaten!

Ook nu was het niveau erg hoog van de 
talenten, die tijdens deze avond schit-
terden.
Het openingswoord en presentatie 
werden gedaan door Dick Wijnhoven, 
alias Prins Superior, die allereerst de 
jury voorstelde, welke bestond uit: Pau-
la Snoeren, Lise Verheijden en Theo 
Hofmans. Mariët Raaijmakers en An-
nemiek de Brouwer traden samen op 
als duo. Ook Naomi Meyer trad op voor 
de pauze. Na de pauze traden Joep 
Hoedemakers met gitaar en Ricardo 
Wager op.Ook een grote rol was er voor 
René van het gelijknamige café, die tij-
dens het juryberaad 5 nummers had ge-
zongen, waarbij hij de mensen op de 

tafels kreeg! Uiteraard is alles terug te 
zien via Facebook! We krijgen de kandi-
daten, die door zijn naar de halve finale, 
weer te zien op woensdag 23 april in 
Het Klooster.De finale vindt plaats 
maandag 9 juni (2e Pinksterdag) in het 
Park. Maar daarover binnenkort meer! 

Musicalgroep Kapsones   
op tournee
Een sedert 1978 gestarte traditie zet Musicalgroep Kapsones ook dit jaar 
weer voort. Komend weekend 11 t/m 13 april speelt de Musicalgroep uit Nue-
nen hun nieuwste productie ‘Kietelveren voor de Koning’ in Het Klooster. De 
jeugd kan genieten van het zelfgeschreven verhaal, de zelf gecomponeerde 
liedjes, spel, zang en dans en de mooie zelfgemaakte kostuums. Kaartjes à € 
4,- zijn verkrijgbaar bij Boekhandel van de Moosdijk aan het Parkhof of van-
af een half uur voor de voorstelling aan de kassa van Het Klooster. 

Na dit weekend gaat de groep op tour-
nee. Want Kapsones treedt ook buiten 
de gemeentegrenzen op. Bewoners van 
Zonhove, de Severinus Stichting en 
Cello in Rosmalen genieten al jaren van 
het kleurrijke optreden van de musical-
groep. Maar ook Lunette zorg (Donks-
bergen en Eckartdal) en het Rijtven in 

Deurne zijn al eens met een optreden 
verrast. Bewoners van deze woonvor-
men zingen en dansen enthousiast mee 
en hebben een erg leuke middag of 
avond. Voor de spelers van Musical-
groep Kapsones vormen deze optre-
dens samen met die in Het Klooster de 
hoogtepunten van hun musicaljaar.

Op vrijdag 28 maart tijdens het ‘open 
podium’ werd het schoollied vol en-
thousiasme gepresenteerd. Het vrolij-
ke lied werd door juf Vera en juf Laura 
geschreven op de melodie van de ‘cup 
song’. Alle kinderen kenden het lied 
uit hun hoofd en zongen het met ple-
zier mee.
Tijdens het open podium werden 
meer creatieve en originele optredens 
getoond. Groep 1,2 en 3 bevonden 
zich in de onder water wereld en leef-

den zich vol overgave uit als echte vis-
jes. Groep 4, 5 en 6 speelden een to-
neelstukje over pesten en lieten hun 
move tegen pesten zien: “Samen is 
veel leuker dan alleen”! Groep 7 en 8 
waren creatief met de videocamera 
aan de slag gegaan en had een ‘lipdub’ 
gemaakt waar ieder een eigen stukje 
had verzorgd. Al met al was het een 
gezellig en spetterend open podium 
waar kinderen en publiek samen veel 
plezier hadden! Organisatie bedankt!

Ophaaldag 
Neuzelmarkt
Zaterdag 12 april zal de scoutinggroep 
neuzelwaar ophalen in Nuenen zuid: 
alle huizen ten zuiden van de Europa-
laan en Eeneind. Neuzelwaar is allerlei 
kleingoed, zoals elektrische appara-
tuur, speelgoed, schoenen, glaswerk, 
boeken en fietsen. Grote meubelen 
zoals kasten, tafels, stoelen maar ook 
koelkasten zal de scouting niet mee-
nemen. Ook verkopen de scouts 
steunbonnen. Het geld dat de scouting 
op de verkoopdag en met steunbon-
nen ophaalt wordt besteedt aan activi-
teiten voor de leden. Op dinsdag 15 
april en woensdag 16 april van 19.00 
uur tot 21.00 uur kunnen neuzelspul-
len naar de hal aan de Duivendijk wor-
den gebracht. De dagen erna neemt de 
scouting geen spullen meer aan.

Op maandag 21 april, Tweede Paas-
dag, zal de Neuzelmarkt tussen 11.00 
uur en 16.30 uur worden gehouden in 
het gebouw aan de Duivendijk 7 naast 
de Praxis en de Harense Smit in Nue-
nen. Zie ook www.neuzelmarkt.nl

Neuzelmarkt 

www.neuzelmarkt.nl 

Spullen brengen?  
Kijk voor dagen  

en tijden op de site 

Ophaaldagen: 
Zaterdag 5 april & 12 april 

Zondag Ierse sessie 
op Weverkeshof
Ruim vijftien jaar geleden begonnen 
op dorpsboerderij Weverkeshof de 
Ierse sessies. Het was spannend, of er 
wel genoeg muzikanten zouden ko-
men, of de muzikanten wel genoeg 
tunes en Ierse liedjes kenden en of het 
wel  gezellig zou zijn. Nu vijftien jaar 
later, en na drie boekjes met sessie-
tunes, een slow-sessieboek en drie 
sessiefestivals, is duidelijk dat dat alle-
maal gelukt is. Inmiddels zijn er veel 
muzikanten en toeschouwers langsge-
komen, speelt er nog steeds een aantal 
oude rotten van het eerste uur en gaan 
de sessies dus gewoon door.
Zondag 13 april starten de muzikan-
ten om 13.00 uur met het uitpakken 
en stemmen van de instrumenten, om 
13.30 begint de muziek en rond 15.00 
uur is het weer bom en bomvol met 
toeschouwers. Ook nieuwe muzikan-
ten blijven van harte welkom. Die 
kunnen deelnemen aan een slow ses-
sie op iedere derde zaterdag van de 
maand. Meer informatie op:
www.ierssessiefestivalnuenen.nl

Het Klooster
The Best Real Soul 
Disco Party
Alle ingrediënten voor een ouder-
wets gezellig avondje uit. Het zater-
dagavondgevoel van toen; daar 
draait het allemaal om. Lekker 
swingen op soul- en disco muziek 
uit de jaren 70 en 80.  Zaterdag 19 
april wordt Het Klooster omgeto-
verd in een echte disco. 

DJ Toon, alias Ronald Sebök zorgt 
deze avond voor de muziek en voor de 
bijbehorende videoclips. De muziek 
van de zeventiger en tachtiger jaren 
doet het ook in 2014 nog steeds goed. 
Tijdens deze avond voel je je weer he-
lemaal jong, net als toen! The Best 
Real Soul Disco Party in Het Klooster 
in Nuenen is een lekker avondje swin-
gen of gewoon genieten van de mu-
ziek en een praatje maken met vrien-
den in deze sfeer.

Speciale actie: bij het bestellen van 10 
tickets ontvang je 1 unieke fles Pro-
secco gratis!  Je ontvangt bij de tickets 
een voucher, die ingewisseld kan wor-
den bij de bar (bij e-tickets wordt de 
voucher nagezonden). De toegangs-
kaarten kosten in de voorverkoop          
€ 10,00 en aan de deur € 15,00. De zaal 
gaat om 21.00 uur open en het feest 
zal tot 02.00 uur duren. 

Meer informatie en kaartjes op: 
www.hetklooster.org 

Paas- en voorjaarsmarkt 
Dorpswerkplaats
De lente in de Nuenense Dorpswerkplaats begint zoals gewoonlijk met de 
Paas- en voorjaarsmarkt. De deelnemers van de Dorpwerkplaats hebben tal 
van Paasstukjes en decoraties gemaakt. 

Verder zijn er ambachtelijk gemaakte 
vogelvoeder- en nestkastjes voor de 
tuin, houten speelgoed en poppen-
kleertjes.
Paasmarkt Dorpswerkplaats Nuenen, 

Park 63b, Nuenen. Op zaterdag 12 
april van 10.00 uur tot 17.00 uur en 
zondag 13 april van 11.00 uur tot 16.00 
uur. Toegang gratis. Zie ook: 
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl
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TOPMERKEN WONEN, SLAPEN èn STOFFERING

Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 13 922

WONEN SLAPEN ZITTEN VLOERBEKLEDING RAAMDECORATIE

MAKKELIJK ALLES COMBINEREN OP ÉÉN ADRES VOOR HET MOOISTE RESULTAAT

Kijk voor onze acties op  www.profita.nl

*vraag naar de voorwaarden

-,049 €  
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tot uN
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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              

PULLMAN STARLINE
Vaste uitvoering 
v.a. € 2.499,--
Verstelbare uitvoering 
v.a. € 3.499,--

Bert Mickers 
ontvangt gouden LACO-speld
Afgelopen week vierde Bert Mickers, locatiemanager LACO De Drietip 
Nuenen, zijn veertigjarig dienstjubileum. Op 2 april 1974 trad hij in dienst 
bij het toenmalige sportfondsenbad Nuenen als badmeester. Bijna 15 jaar 
later kwam het bad in handen van LACO en groeide Bert door naar de func-
tie van locatiemanager. 

Woensdag 2 april werd hij op de vesti-
ging verrast door de medewerkers van 
Laco Nuenen met een ontbijt samen 
met gasten en medewerkers. Vrijdag-
avond 4 april bezochten ruim 150 
mensen de receptie in LACO strand-
bad Nuenen. Daar ontving Bert Mic-
kers uit handen van directeur en me-
deoprichter Bert Lavrijssen de gouden 
LACO-speld.

Bert Mickers solliciteerde in maart 1974 
bij het sportfondsenbad naar de functie 
van badmeester. Toen hij een uitnodi-
ging ontving voor een gesprek op 1 april 
dacht hij dat het een grap was. Gelukkig 
wist zijn vader hem er van te overtuigen 
dat dat niet het geval was. Het gesprek 
verliep zo voorspoedig dat Bert de dag 
erna startte met zijn werkzaamheden. 
Heel wat (oud)Nuenenaren hebben 
zwemles van hem gehad. Sterker nog, 
bijna alle Nuenenaren hebben in De 
Drietip hun koudwatervrees overwon-
nen en daar leren zwemmen.

Toen LACO in 1988 het zwembad 
overnam, brak er een nieuw tijdperk 
aan. Bert Mickers kreeg in de loop der 
tijd de algehele verantwoording over 
het complex. Toch heeft hij er een he-
kel aan als mensen hem de baas noe-
men. In zijn dankwoord benadrukte 
Bert: “het hele team draagt bij aan het 
succes van LACO in Nuenen. Zij staan 

________________________________ 

“Bert is gastgericht, 
altijd de deur open, 

creatief, buiten gebaande 
paden denkend en de 

mens centraal stellend”
________________________________ 

De redactie van dit blad biedt iedere week een politieke partij de           
mogelijkheid zich tot de Nuenense burgers te richten. Deze week CDA.

Is Europa belangrijk             
voor de Nuenense burger?

altijd klaar voor onze gasten, zij leggen 
hun ziel en zaligheid in de lessen en 
hebben een luisterend oor. Ik probeer 
mijn deur zo veel mogelijk open te 
hebben om ook mijn steentje bij te 
dragen.” Onder de leiding van Bert 
Mickers is LACO De Drietip een com-
pleet sportcentrum geworden. Spor-
ters kunnen er iedere dag terecht om 
individueel aan de slag te gaan in de 
fitnessruimte, er te zwemmen of deel 
te nemen aan de uiteenlopende 
groepslessen op gebieden zoals Zum-
ba, spinning, yoga, battle en steps. 
Ook zijn er twee squashbanen, een 
schoonheid- en nagelstudio en een 
kapper aanwezig.

Directeur Lavrijssen benadrukte dat 
Bert Mickers een enorm verenigings-
mens is. In Nuenen heeft hij veel con-
tacten met de lokale verenigingen en 

ook met lokale topsporters. Zelf is 
Bert ook erg sportief. Dit jaar zal hij 
opnieuw deelnemen aan Alpe d’Huzes 
om geld in te zamelen voor het goede 
doel. Later dit jaar fietst hij samen met 
een collega langs alle LACO-vestigin-
gen in Nederland om geld op te halen 
voor Spieren voor Spieren. Een tocht 
van zo’n 900 (!!!) kilometer.

De gouden LACO-speld wordt bij 
hoge uitzondering uitgereikt. Omdat 
Bert Mickers zich al jarenlang be-
drijfsbreed inzet en steeds met nieuwe 
en verfrissende ideeën komt, vond de 
directie het niet meer dan logisch om 
hem met deze speld te onderscheiden. 
Dit werd ook onderschreven door de, 
door een aantal personeelsleden aan-
gedragen, sterke punten van hun loca-
tiemanager: gastgericht, altijd de deur 
open, creatief, buiten gebaande paden 
denkend en de mens centraal stellend.
Bert was ook zichtbaar aangedaan 
over alle moeite die gasten en mede-
werkers voor hem hadden gedaan om 
zijn dienstjubileum niet onopgemerkt 
te laten passeren. Zo werd er een film 
vertoond waarin medewerkers en gas-
ten hem feliciteerden. Een collega 
heeft hiervoor heel wat uren in het ge-
heim opnames gemaakt, die vervol-
gens door de zoon van Bert tot een 
heel mooi eindproduct zijn gemaakt.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorgster 
Nuenen

Harrie van Gastel
Aangever

Meer weten over ons? Kijk op 
www.vdstappen.nl of bel 040 284 1550.

A D V E R T O R I A L

100 jaar na eerste crematie kiest nu meer 
dan 60% Nederlanders voor crematie!
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat in Nederland de eerste crematie 
plaatsvond. Dr. C.J. Vaillant koos voor deze in Nederland toen zeer 
vernieuwende manier van uitvaart. Zijn crematie werd verzorgd door 
het crematorium Westerveld in Driehuis, dat toen net was geopend.  
Dit crematorium bestaat nog steeds en is daarmee een bewijs van de nog 
alsmaar toenemende groei van het aantal crematies.

Vele mogelijkheden bij invulling
100 jaar geleden was het zeker nog 
wennen aan dit nieuwe fenomeen. De 
acceptatie nam dan ook geruime tijd 
in beslag. Niemand had toen kunnen 
voorzien wat een vlucht het cremeren 
zou nemen. Op dit moment kiest meer 
dan 60% van de Nederlanders voor 
crematie in een van de 77 crematoria. 
Dat heeft zeker ook te maken met 
de mogelijkheid om het afscheid zo 
persoonlijk mogelijk te maken, in een 
sfeervolle, comfortabele omgeving. In 
een crematorium is iedereen immers 
vrij om zelf de afscheidsceremonie in 
te vullen, zonder regie van (kerkelijke) 
rituelen. Als nabestaande kiest u zelf 
in hoeverre u de regie wilt houden 
over de invulling en indien u daar 
behoefte aan heeft, helpen we u 
graag daarbij. We kunnen u adviseren 
over de invulling, ondersteunen bij het 
vinden van tekst en muziek en indien 
gewenst kunnen we ook de hele 
ceremonie voor u leiden. 

Landelijke Vereniging van Crematoria
De 77 Nederlandse crematoria 
hebben zich verenigd in de Landelijke 
Vereniging van Crematoria (LVC). 
Deze vereniging borgt de kwaliteit 
en treedt op als spreekbuis van 
de crematoria. Om te laten zien 
hoeveel er nu mogelijk is op het 
gebied van invulling en om de sfeer 
te ervaren, opende een groot aantal 
van de crematoria in het afgelopen 
weekend van 6 en 7 april hun deuren.  

Het mooie van de LVC is dat zij 
ook graag wat teruggeeft aan de 
maatschappij. Dat doet ze in de vorm 
van het Dr. C.J. Vaillantfonds, dat een  
groot aantal goede doelen en 
waardevolle initiatieven ondersteunt 
dankzij de opbrengsten van metalen, 
die overblijven na een crematie.

Vrijblijvende informatie
Indien u meer wilt weten over cremeren 
of begraven of andere vragen heeft 
op uitvaartgebied kunt u ons altijd 
bellen voor een kosteloze, vrijblijvende 
afspraak. We praten u graag bij over 
alle mogelijkheden, zodat u een goed 
beeld heeft. U kunt dan eventueel ook 
al een keuze maken en deze vastleggen 
in ons document ’Mijn uitvaartwensen’, 
dat we graag voor u bewaren. Op die 
manier maakt u het uw nabestaanden 
een stuk makkelijker in de moeilijke 
dagen die ooit gaan komen en bent 
u verzekerd van het afscheid dat u zelf 
wenst.

 

Op 22 mei zijn de verkiezingen voor het Europese Parlement. De verwach-
ting is dat de opkomst laag zal zijn omdat het voor de meeste burgers in 
Europa een ‘ver van mijn bed’ - show is en velen menen dat ‘Eén Europa’ 
alleen maar afbreuk doet aan eigen identiteit van eigen land. 

Toch is Europa veel belangrijker voor 
een aantal zaken die ook hier in Nue-
nen spelen dan velen zich realiseren. 
Een paar voorbeelden:

Schone lucht
Ons milieu, met name de luchtkwali-
teit en de waterkwaliteit, is door de ja-
ren heen veel schoner geworden door 
de stringente Europese richtlijnen 
waar de industrie zich aan te houden 
heeft. Den Haag heeft daar nagenoeg 
niets aan bijgedragen, behalve dat met 
slimme ‘beprijzingssystemen’ de bur-
ger gestimuleerd werd met schonere 
auto’s te gaan rijden of door opcenten 

in de elektriciteitsnota  emissiereduc-
tie van elektriciteitscentrales te reali-
seren. Maar die schonere auto en die 
minder vervuilende stroomopwek-
king wordt gedicteerd door Europa! 
Waarvoor dank, anders zou het nu 
nog niet best gesteld zijn met onze 
leefomgeving hier in Nuenen.

Energiebeleid
Er wordt nu al in Brussel nagedacht en 
beleid gemaakt om onze energievoor-
ziening voor de komende 50 jaar zeker 
te stellen, want aardolie raakt dan op. 
Er moeten duurzame en schone alter-
natieven komen. Daar worden nu 

richtlijnen voor opgesteld, zodat de 
industrie weet waar ze zich aan te 
houden heeft. Er worden subsidies 
voor proefprojecten verleend, zodat 
de juiste technologische keuzes ge-
maakt worden, er wordt nagedacht en 
er worden instrumenten ontwikkeld 
om de burger in Europa hiervan be-
wust te maken, zodat er ook gedrags-
verandering gaat plaatsvinden. Den 
Haag voert dit uit maar Brussel be-
paalt hoe!

Europa moet
Een land kan dit soort zaken allang 
niet meer  alleen bewerkstelligen. 
Europa is voor onze eigen leefomge-
ving  veel belangrijker dan velen zich 
realiseren. Onze nationale politici ge-
bruiken en misbruiken het argument  
‘Europa’ vaak ten eigen voordele en zo 
krijgt de burger een wat verwrongen 
beeld van ‘Europa’, waarvan men denkt 
dat er  alleen maar geld naartoe gaat 
om lanterfantende, vaak zuidelijke 
staten op de been te houden.
De werkelijkheid is echt anders en veel 
belangrijker voor u en mij hier in Nuenen.

Lambert van Nistelrooij
Vandaar dat wij als CDA, afdeling Nue-
nen c.a., het belang van de Europese 
verkiezingen dringend bij u onder de 
aandacht brengen. We steunen ook van 
harte de kandidatuur van de Brabantse 
Lambert van Nistelrooij, wetend dat hij 
zich bewust is van het belang van de 
juiste keuzes in Brussel, ook voor de 
burger in Nuenen!

Peter Hendrickx
voorzitter CDA afd.Nuenen c.a.

Baby Day bij Kids 
Society Erica
Zondag 13 april organiseert kinderop-
vang Kids Society Erica van 10.00 tot 
12.00 uur een Baby Day! Op deze och-
tend zijn verschillende kraampjes aanwe-
zig met 2ehands babykleding, speelgoed 
en andere baby artikelen. Ook zijn er een 
aantal stands van ondernemers in de ba-
bybranche, zoals LACO knuffelzwem-
men, een kinderfotograaf, zwanger-
schapspilates en babymassage, zij staan 
klaar om al uw vragen te beantwoorden 
en hebben aantrekkelijke aanbiedingen! 
Natuurlijk staan er ook enthousiaste pe-
dagogisch medewerkers van Kids Society 
Erica voor u klaar om u rond te leiden op 
de locatie aan de Jacob Catsstraat 1-3 in 
Nuenen. Wilt u zelf kleding of speelgoed 
verkopen? Bel dan 06-10325191.
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t’ Nuenens  
Peerdenreuntje
Zondag 13 april vanaf 11.00 uur

Kom kijken bij de hindernissen:
•	 H1	Pensionstalling	Boord,	
	 Boord	12	Nuenen
•	 H2	Manege	Cahama,	Beekstraat	
	 48	Nuenen
•	 H3	Pensionstalling	van	Heijst,	
	 Alvershool	1	Nuenen
•	 H4	Frans	van	Santvoort,	
	 Soeterbeekseweg	15	Nuenen
•	 H5	Dirk	van	Santvoort,	
	 Soeterbeekseweg	21	Nuenen
•	 H6	Paardenpension	Kingstables,	
	 Helsestraat	7	Nuenen
•	 H7	Familie	Bastiaans,	
	 Dubbestraat	4	Nuenen

Column van Cees

Superprestatie Steven    
in Hel van Mergelland
Tekst en foto Cees van Keulen

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

Hypotheek Garantie:     
profiteer ervan 
Een	woning	koop	 je	niet	zomaar.	Daar	gaat	meestal	een	proces	van	zorgvuldig	
wikken	en	wegen	aan	vooraf.	En	terecht,	want	in	materieel	opzicht	is	dit	één	van	
de	belangrijkste	beslissingen	van	je	leven.	Vaak	gaat	het	om	de	grootste	investe-
ring	van	je	leven.	Het	huis	vormt	een	stevige	basis	voor	je	woonplezier	in	(waar-
schijnlijk)	een	langdurige	periode.	De	financiële	lasten	van	de	aankoop	zijn	zeer	
bepalend	voor	 je	verdere	 financiële	huishouding,	dus	het	 is	verstandig	om	niet	
helemaal	op	te	stijgen	in	een	sfeer	van	rozengeur	en	maneschijn	rond	het	huis	van	
je	dromen.	Bekijk	zorgvuldig	hoe	ver	de	financiële	polsstok	reikt	en	of	eventuele	
tegenvallers	in	inkomens-	en	gezinssituatie	kunnen	worden	opgevangen.	De	Nati-
onale	Hypotheek	Garantie	(NHG)	biedt	hierin	extra	zekerheid.	Het	is	een	garantie	
op	hypotheken,	waarmee	je	de	financiële	risico’s	kunt	beperken	in	gevallen	van	
werkloosheid,	arbeidsongeschiktheid	of	scheiding.	De	NHG	biedt	mogelijkheden	
om	verkoop	van	de	woning	met	verlies	te	voorkomen	of	biedt	–	als	dit	toch	onaf-
wendbaar	is	–	kwijtschelding	van	de	restschuld.	Een	ander	voordeel	van	de	garan-
tie	is	dat	die	een	korting	op	de	hypotheekrente	mogelijk	maakt,	soms	wel	tot	0,6%.	
Uiteraard	betaal	je	wel	kosten	voor	de	NHG,	het	is	tenslotte	een	soort	verzekering:	
eenmalig	1%	van	het	aankoopbedrag.	Meer	informatie	via	www.nhg.nl.	De	NHG	
is	op	dit	moment	nog	mogelijk	tot	een	hypotheek	van	€	290.000.	Dat	is	inclusief	
bijkomende	kosten,	zoals	notariskosten,	afsluitprovisie	en	overdrachtsbelasting.	
Daarom	mag	het	aankoopbedrag	niet	hoger	zijn	dan	€	273.584	euro.	Per	1	juli	zakt	
de	NHG-grens	naar	€	265.000	incl.	de	genoemde	kosten	(maximale	koopsom	is	
dan	€	250.000).	Het	kabinet	heeft	al	aangekondigd	dat	een	stapsgewijze	verdere	
verlaging	uiteindelijk	moet	 leiden	 tot	 een	NHG-grens	 van	€	 225.000	per	 1	 juli	
2016.	Indertijd	zijn	de	grenzen	tijdelijk	verhoogd	om	de	doorstroming	op	de	wo-
ningmarkt	te	bevorderen.	Maar	om	de	risico’s	op	verliezen	aan	de	kant	van	de	ga-
rantieverstrekker	te	beperken,	wil	het	kabinet	nu	weer	normaliseren.	Garantie	tot	

ongeveer	de	gemiddelde	woningprijs	is	daarbij	het	uitgangspunt.	
De	Stichting	Waarborgfonds	Eigen	Woningen	(WEW)	voert	
de	NHG	uit	en	staat	garant	voor	ruim	1	miljoen	hypothe-
caire	leningen	met	een	totale	omvang	van	ongeveer	154	
miljard	euro.	De	overheid	is	‘achtervang’	als	de	stich-
ting	 in	 de	 problemen	 zou	 komen.	Het	 zijn	 bedragen	
waar	wij	 ons	 als	 huizenbezitter	 geen	 voorstelling	 van	
kunnen	maken.	Wel	 kunnen	we	 begrijpen	 dat	 in	 het	
eerste	kwartaal	 in	het	hele	 land	ongeveer	23.000	huis-

houdens	 de	 aankoop	 van	 hun	 huis	 gefinancierd	 hebben	
met	de	NHG.	In	datzelfde	kwartaal	hebben	bijna	1300	huis-
houdens	een	beroep	op	de	regeling	gedaan	vanwege	ver-

koop	met	verlies.	Dat	geeft	dan	weer	aan	dat	voor	ve-
len	een	dergelijk	vangnet-regeling	geen	overbodige	
luxe	is.	Dus	probeer	als	het	even	kan	nog	te	profite-
ren	van	de	tijdelijk	verruimde	mogelijkheden.

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Een	 supersterke	 koers,	 wat	 een	 puik	
klimmertje,	 kopwerk	 geen	 probleem,	
Nuenense	wielerheld	in	topvorm,	daar	
gaat	 Belkin	 nog	 veel	 sportgenoegen	
van	beleven,	in	de	Giro	staat	hij	er…….
Deze	 en	 nog	 veel	meer	 superlatieven	
tekende	 ik	 op	 langs	het	 parkoers	 van	
de	Hel	van	het	Mergelland	in	Eijsden,	
gelegen	 op	 de	 grens	 van	 Nederland	
met	 België.	 Limburgse	 en	 Belgische	
wielerkenners	op	het	 terras	en	 in	het	
wielercafé	 wisten	 het	 zeker:	 Belkin	
gaat	hoge	ogen	gooien	in	deze	klassie-
ker	over	196	kilometers	door	de	prach-
tige	 grensstreek.	 Met	 kleppers	 als	
Laurens	 Ten	 Dam	 (in	 wielerkringen	

bekend	 van	het	 duo	Bau&Lau),	Mar-
tijn	Keizer,	Wilco	Kelderman	en	niet	te	
vergeten	de	26-jarige	Nuenenaar	Ste-
ven	Kruijswijk	kan	het	zowat	niet	mis	
gaan.	 Belkin-ploegleider	 Frans	Maas-
sen,	afkomstig	uit	het	Limburgse	land,	
stuurde	 de	 Nuenenaar	 als	 eerste	 op	
pad	en	Steven	reed	ruim	honderd	kilo-
meter	op	kop	in	gezelschap	van	Adrian	
Honkisz,	kopman	van	de	 sterke	CCC	
Polsat	Polkowice-formatie,	en	van	Las-
se	Bochman,	kopman	van	het	Deense	
Cult	 Energy	 Vital	 Water	 Team.	 Erik	
Breukink,	ingehuurd	als	commentator	
bij	de	live-uitzendingen	van	de	provin-
ciale	Tv-zender	L1,	wist	het	ook	zeker:	

die	 Steven	 Kruijswijk	 uit	 Nuenen	 is	
weer	helemaal	 terug	na	de	risicovolle	
ingreep	 in	 zijn	 liesslagader.	 Zie	 hem	
eens	dansend	op	de	pedalen	kinderlijk	
eenvoudig	de	heuveltjes	nemen……De	
busreis	 van	de	Steven-fanclub	verliep	
zo	voorspoedig	dat	Kruijswijk	al	bij	het	
plaatsen	van	zijn	handtekening	op	het	
startpodium	 de	 eerste	 toejuichingen	
van	de	meegereisde	fans	noteerde.	Za-
terdag	 5	 april,	 juist	 een	 dag	 vòòr	 de	
Hoogmis	van	Vlaanderen,	werden	192	
beloftevolle	renners	op	pad	geschoten	
om	vanuit	Eijsden	een	groot	deel	van	
het	parkoers	van	de	Amstel	Gold	Race	
af	te	leggen.	Een	nieuwe	hoofdsponsor,	
een	nieuwe	naam	voor	de	41ste	editie	
van	de	Hel:	Volta	Limburg	Classic.	Dat	
moest	wel	een	prooi	worden	voor	het	
Belkin-team!	De	Hel	van	het	Mergel-
land	 volgen	 op	 het	 grote	 Tv-scherm	
langs	 het	 parcours	 of	 via	 een	 kleiner	
formaat	in	een	cafeetje,	waar	koersvol-
gers	met	 een	pilsje	 in	de	knuisten	en	
een	 wielerpetje	 op	 de	 gebruinde	 kop	
hun	 kennis	 delen	 met	 nietsvermoe-
dende	toeschouwers.	
Wat	een	sportfeest,	wat	een	wielereve-
nement.	 Daar	 doe	 je	 het	 voor…..Na	
Steven	 moest	 Laurens	 wat	 kopwerk	
verrichten	en	 later	werd	het	een	Bel-
kin-ploegenachtervolging	met	 als	 re-
sultaat	dat	het	Brabantse	sprintkanon	
Moreno	Hofland	in	een	zetel	in	de	fi-
nale	werd	 afgeleverd.	Moreno	 klopte	
twee	Italiaanse	renners	met	een	fiets-
lengte:	 Sonny	Colbrelli	 en	Mauro	Fi-
netto.	Onze	wielerheld	Steven	gaat	nu	
een	paar	weken	op	hoogte	trainen	op	
Tenerife	 om	 straks	 in	 topconditie	 te	
kunnen	deelnemen	aan	de	Ronde	van	
Italië	 (Giro).	 Mooi	 om	 deze	 Nuene-
naar	drie	weken	te	volgen	in	de	Giro,	
die	op	vrijdag	9	mei	van	start	gaat	in	
Ierland.	 Bijna	 vergeten:	 wat	 de	 Ruit	
betreft:	Vincent	van	Gogh	zou	tegen-
stander	van	de	Ruit	zijn.

Gerwens Muziekkorps    
in De Cacao Fabriek 
Op zondagmiddag 6 april heeft het GMK in een uitwisselingsconcert met 
‘De Nieuwe Harmonie Lommel’ het podium van De Cacao-Fabriek Hel-
mond officieel geopend.

Dit	nieuwe	theater	is	recent	geopend	
en	het	GMK	had	de	eer	als	eerste	het	
podium	 te	 mogen	 betreden.	 In	 een	
volle	zaal	lieten	beide	orkesten	onder	
leiding	 van	 dirigent	 Harold	 Lenssen	
horen	 dat	 ze	 de	 afgelopen	 periode	
flink	 hebben	 gewerkt	 aan	hun	muzi-
kale	 niveau,	 al	was	 het	 even	wennen	
voor	 de	 muzikanten	 aan	 de	 nieuwe	
akoestiek.
Het	volgende	concert	van	het	GMK	is	
op	zaterdagavond	10	mei.	Dan	wordt	

een	 speciaal	 uitwisselingsconcert	 ge-
geven	 met	 Harmonie	 Het	 Woensels	
Muziekkorps.

Binnen	 het	 GMK	 is	 op	 dit	 moment	
plaats	 voor	muzikanten	 op	 hobo,	 fa-
got,	 klarinet,	 dwarsfluit,	 saxofoon	 en	
trompet.	Verder	worden	nog	slagwer-
kers	gezocht.	Iedereen	is	welkom	om	
mee	te	luisteren	of	mee	te	spelen	op	de	
repetitieavonden	op	woensdag	 in	ge-
meenschapshuis	D’n	Heuvel.

Waterpoloërs eindigen seizoen met domper

Eindklassering afhankelijk   
van andere teams
Tot afgelopen zondagavond was een tweede plaats en promotie naar de eer-
ste klasse nog in zicht voor de heren van Nuenen. Hiervoor moest worden 
gewonnen van nummer vier, De Rog en moest concurrent Aegir een van de 
twee resterende wedstrijden, waarvan een tegen koploper Merlet, verliezen. 
Helaas bleek de ploeg uit Weert te sterk voor de Nuenenaren: 8-5.

Zoals	 verwacht	ging	de	wedstrijd	 in	de	
eerste	helft	gelijk	op.	Nuenen	probeerde	
met	 verzorgd	 aanvalsspel	 de	 score	 te	
openen,	maar	wist	moeilijk	door	de	de-
fensie	heen	te	komen.	Hier	stelde	De	Rog	
een	 sterke	 counter	 tegenover	 met	 veel	
snelheid.	Toch	opende	Nuenen	de	score.	
Via	zo’n	sterke	counter	kwam	De	Rog	6	
seconden	 voor	 de	 eerste	 rust	 terug	 tot	
1-1.	Het	tweede	part	verliep	nog	moeiza-
mer.	Met	een	4-2	achterstand	wist	Edwin	
Siepe,	zoals	eerder	 in	het	seizoen	tegen	
Lutra,	in	de	laatste	seconde	van	het	part	
de	4-3	op	het	bord	te	krijgen.

Waterpolo

Het	 derde	 part	 leek	 goed	 van	 start	 te	
gaan	met	 in	de	 eerste	 aanval	 een	 fraai	
afstandsschot	 van	 Dirk	 Bothof,	 waar-
door	het	weer	gelijk	stond.	Helaas	wist	
het	team	dit	niet	vol	te	houden	en	ging	
de	vierde	periode	van	start	met	een	6-5	
achterstand	voor	Nuenen.	In	dit	laatste	
part	 werd	 duidelijk	 dat	 het	 team	 uit	
Limburg	de	Nuenenaren	kapot	had	ge-
speeld	 met	 hun	 snelle	 tegenaanvallen.	
Ook	 keeper	 Fred	 kon	met	mooie	 red-
dingen,	na	in	het	eerste	part	ook	al	een	
strafworp	te	hebben	verijdeld,	de	wed-
strijd	niet	redden.

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

huIDpRoBLEMEN?? 
Droge, trekkerige, onzuive-
re, acnehuid, eczeem-ach-
tige huid. DR. BAuMANN 
zonder allergene  stoffen. 
Voor een stralende ontspan-
nen huid. Gratis huidverzor-
gingsadvies, minibehande-
ling www.dr-baumann.
nl INStItuut ZILvER-
SChooN Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituutzil-
verschoon.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.

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

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.

Openingstijden:
Ma.- vr. van 13.00 - 17.00 uur

Za. van 10.00 - 17.00 uur
Zo. van 10.00 - 12.00 uur

Eddy van Gennip
Collse Hoefdijk 34, Nuenen

Tel. 040 - 283 90 01

VERSE ASPERGES

OOk AARdbEiEn

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

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

WIJ vERhuREN 
BoxEN vooR 

tIJDELIJkE
opSLAG

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

Te HUUR
AAnHAng
wAgens

veRkoop - ondeRHoUd

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Pedicurepraktijk 
Op Goede Voet 

Weverstraat 120 
5671 BE Nuenen 
Tel:040-7872991 

 
Pedicurepraktijk Op Goede Voet 

13 ApRIL vLooIEN-
MARkt Sporthal de Gen-
derbeemd, Sterkenburg 
616, Eindhoven. 9-16 uur. 
90 kramen Bomvol! € 2 p.p. 
06-20299824.

pLAAtSELIJk AfSLAN-
kEN, met ultrageluid en 
endermologie; het alterna-
tief voor liposuctie, bel voor  
proefbehandeling met 
LIPO II. INStItuut ZIL-
vERSChooN Berg 51, 
5671 CB Nuenen, telefoon 
040-2300025. www.insti-
tuutzilverschoon.nl.
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Dokter Lieveld vertelt...
Harry Lieveld is arts voor acupunctuur, acupressuur 
en ortho-manuele technieken in Nuenen. 
Voor meer info: www.acupunctuur-lieveld.nl | 040-2837612

Medische bladen en       
Amerikaanse artsenorganisaties adviseren
Acupunctuur bij rugpijn en andere pijn-, 
ontstekings- en psychische klachten
‘Bij lage rugpijn zouden wij een reeks van tien tot twaalf acupunctuurbe-
handelingen aanbevelen, gedurende een periode van acht weken.’ Dit 
schrijft  één van de best aangeschreven medische vakbladen ter wereld: het 
Amerikaanse New England Journal of Medicine. 
 
Verder staat er: ‘Het Amerikaanse Artsen College en de Amerikaanse Pijn Ver-
eniging hebben gezamenlijk richtlijnen uitgegeven. Deze richtlijnen raden art-
sen aan om hun patiënten acupunctuur te adviseren als mogelijkheid tegen hun 
chronische lage rugpijn.’ 
 
Een ander gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift is het New England Jour-
nal of Medicine. Daarin werd in een recent artikel ook aangegeven hóe acupunc-
tuur werkt. Acupunctuur blijkt o.a. te werken via ons zenuwstelsel. Zo stimu-
leert acupunctuur de bloeddoorstroming in ons brein. Dat is van belang bij 
hoofdpijn, migraine, hoge bloeddruk en restverschijnselen na een herseninfarct.
 
Verder laat acupunctuur ons lijf lichaamseigen stoffen aanmaken: lichaamseigen 
pijnstillers,  hormonen en ontstekingremmers. Dit verklaart de pijnstillende, 
ontstekingsremmende en stemmingsverbeterende werking van acupunctuur.
Veel mensen denken dat acupunctuur werkt, als je erin gelooft. Dat is niet het 
geval. Acupunctuur is inmiddels ‘evidence based’: wetenschappelijk aantoon-
baar effectief. Dus, ook al geloof je niet in acupunctuur: het werkt toch!
Ook denken veel mensen dat acupunctuur pijnlijk is. Dat hoeft echter helemaal 
niet. Mijn patiënten voelen niets van de superdunne naaldjes die ik gebruik (0,15 
mm doorsnee). Maar als mensen naaldjes toch eng vinden, kan ik werken met 
verschillende naaldloze acupunctuurvormen, bv. laseracupunctuur, elektro-acu-
punctuur of acupressuur.
  
Overigens combineer ik vaak verschillende acupunctuurtechnieken bij pijn-, 
ontstekings- en psychische klachten. Tegelijkertijd kan ik technieken uit de (or-
tho-)manuele geneeskunde inzetten. Dat doe ik vooral bij klachten van het be-
wegingsapparaat, duizeligheid, hoofdpijn en migraine.
 
Altijd stel ik de diagnose ook op de manier van de westerse geneeskunde. Een 
patiënt krijgt dus altijd ook een ‘second opinion.’ Dat is voor de veiligheid en ge-
zondheid van de patiënt ook een absolute noodzaak. 

Breien met het 
ouderenfonds
Het Ouderenfonds maakt graag 
reclame voor de 3 groepen van het 
breien zijnde: 

A / De thuisbreiers o.a. mutsjes voor 
Innocent en opdrachten van de afde-
ling.

B / Breigroep op de maandagmiddag 
in de Jo van Dijkhof 110 Nuenen-Zuid.

C / Breigroep op de donderdagmiddag 
in een ruimte van de Zuidzorg aan de 
Kloosterstraat 15, Nuenen. B en C bei-
den van 13.30 uur tot 15.30 uur en het 
zijn tevens inloopmiddagen voor ieder-
een om een kijkje te nemen en/of gezel-
lig te buurten of om mee te gaan doen! 

Voor breimateriaal zoals wol en pen-
nen wordt gezorgd. Ze breien o.a. 
sjaals, mutsen, wanten maar ook leuke 
opdrachten terwijl de opbrengsten 
door verkoop weer ten goede komen 
aan de ouderen in Nuenen. Alles on-
der begeleiding van bestuurlid Mevr. 
Loes Hulsebos T: 040-283 2352. Zij 
geeft alle hulp om gezellig als ontspan-
ning te breien, ze regelt gratis materi-
aal en patronen. U ontvangt het eerste 
kopje koffie/thee gratis. U komt toch 
ook! Zie ook www.ouderenfonds.nl of 
www.samenbreien.nl.
Het ouderenfonds afdeling Nuenen 
staat ook dit jaar weer twee dagen op 
de paasmarkt van de Dorpswerk-
plaats! Zaterdag 12 april van 10.00 uur 
tot 16.00 uur en zondag 13 april van 
11.00 uur tot 16.00 uur.

In memoriam   
Fredericus Groot (1934 - 2014)
Freek Groot werd op 24 april 1934 geboren in het Westfriese Spanbroek. Na 
zijn priesterwijding op 6 januari 1963 in Oudenbosch koos hij voor de mis-
sie in Oost Kalimantan, het Indonesische deel van het eiland Borneo. In 
afwachting van het visum verbleef hij tijdelijk in Rome.

Zijn eerste standplaats was de hoofd-
statie in het binnenland Tering, om 
daar de taal en de adat te leren. Na en-
kele maanden werd hij benoemd tot 
kapelaan te Balikpapan. Buitenlanders 
mochten toen niet in het binnenland 
zijn vanwege de oorlog tussen Indone-
sië en Malaysië. In 1966 ging hij voor 
enkele jaren naar Long Pahangai, een 
afgelegen gebied aan de bovenloop van 
de Mahakam en vanaf 1969 was hij 8 
jaar hoofdpastoor van Tering. Daar 
had hij de zorg voor de uitgestrekte pa-

rochie met ziekenhuis, internaten en 
houtzagerij. In 1977 volgde een benoe-
ming voor 3 jaar tot vicaris generaal 
onder Mgr. M. Coomans en werd hij 
pastoor van de kathedraal van Sama-
rinda. Het werk in een stadsparochie 
lag hem beter dan het werk in het bin-
nenland. Toen er vanwege de Indone-
sianisatie een Indonesische pastoor 
werd aangesteld, kreeg Freek de op-
dracht om een tweede parochie in Sa-
marinda te stichten. Met een geweldi-
ge ijver en inzet wist hij er een 
prachtige kerk en pastorie te bouwen. 
Door zijn kunstzinnige aanleg werd 
zijn kerk wel de mooiste van Oost Ka-
limantan op dat moment. Hij besteed-
de ook veel aandacht aan de liturgie. 
De mensen in de stad en in de omlig-
gende dorpen bezocht hij heel trouw. 
Tot begin 1994 heeft hij met veel inzet 
en plezier gewerkt als eerste pastoor 
van deze nieuwe parochie Temindung.

Na 30 jaar Kalimantan kwam hij in fe-
bruari 1994 voor goed terug naar Ne-
derland. Hij is dan 60. Al na enkele 
maanden vond hij een nieuw werkter-
rein: pastoor van Gerwen en Neder-
wetten. De aanpassing van een West-
fries aan de Brabantse mentaliteit 
verliep zonder moeilijkheden: hij werd 
met open armen door de parochie 
ontvangen. In 1998 werd hij gekozen 
als tweede assistent in het bestuur van 

Proeverij van Parmaham bij 
keurslager Evert Tebak 
Komend weekend zal er bij Slagerij Tebak aan de Parkstraat een proeverij 
van originele Parmaham plaatsvinden. De proeverij wordt door Evert geor-
ganiseerd samen met het Consorzio del Prosciutto di Parma, de overkoepe-
lende organisatie van producenten uit de regio van Parma.

In de winkel zal door een medewerker 
van het Consortium op traditionele 
wijze met een Berkel snijmachine 
handmatig de ham gesneden worden. 
Klanten krijgen uitleg over de geuren 
en smaken, de herkomst en hoe de 
ham het beste te bewaren of te gebrui-
ken. Tevens worden zij in de gelegen-
heid gesteld het product te proeven. 
De proeverij zal de gehele dag plaats-
vinden. Evert beoogt met de proeverij 
zijn klanten in aanraking te brengen 
met de hoge kwaliteit van zijn assorti-
ment en hiermee in te spelen op de 
groeiende belangstelling voor interna-
tionale delicatessen. 

Parmaham is een van de bekendste 
producten van de Italiaanse keuken, 
het is over de gehele wereld geliefd. 
Parmaham is een 100% natuurlijk 
product. Bij de productie mogen – bij 
wet geregeld – geen conserverings-
middelen of additieven gebruikt wor-
den. Slechts vlees van rijpe Italiaanse 

varkens, zeezout uit Calabrië en tijd 
(minimale rijping van 12 maanden) 
zijn de ingrediënten. Dit zijn de ge-
heimen van haar heerlijke smaak en 
aroma. Gezien de traditionele berei-
ding, lokale productie en haar hoge 
kwaliteit heeft de EU Parmaham de 
status van Beschermd Streekproduct 
toegekend. 

Hoewel de naam in Nederland bij 
bijna iedereen bekend is, komt het 
nog vaak voor dat er een imitatie pro-
duct als Parmaham verkocht wordt. 
Originele Parmaham, zoals deze ui-
teraard ook bij Evert verkocht wordt, 
is te herkennen aan de Kroon op de 
verpakking of  de ham. Graag tot za-
terdag bij Evert Tebak, De Keurslager, 
040-2842311.

Ontmoet de Nuenense VIPS 
De Nuenense VIPS (vrouwen in prima staat) zullen op zaterdag 12 april 
Nuenen een ludiek voorproefje geven van de de Kenya Classic fietstocht ten 
bate van de Amref Flying Docters. Tussen 12.00 en 13.00 uur zijn zij te 
bewonderen bij één van de sponsoren: Crooijmans Mannenmode in de 
Parkstraat te Nuenen.

Tijdens hun aanwezigheid zullen ze 
een presentatie geven over o.a. de 
sponsortocht, hun materieel, de pro-
jecten die ze gaan bezoeken en de rou-
te die ze gaan fietsen van 11 t/m 18 
oktober in Kenia. “Vragen staat vrij” 
en de VIPS willen u graag te woord 
staan om al uw vragen te beantwoor-
den. Ze vertellen graag over hun op 
hande zijnde tocht. Om aan hun aan-
wezigheid meer ruchtbaarheid te ge-
ven, zal zaterdag ook "de Stille Fanfa-
re" aanwezig zijn. Op deze manier 
proberen ze meer aandacht voor hun 
sponsorproject te krijgen en hopelijk 
sponsoren binnen te halen voor hun 
goede doel.

Al eerder is er bekend gemaakt over de 
inzet voor het goede doel Kenya Clas-
sic voor AMREF Flying doctors (www.
Kenyaclassic.com). Om sponsorgel-
den te genereren zijn ze al sinds eind 
september 2013 aan de slag gegaan en 
hebben ze al vele initiatieven geno-
men. Op dit moment zijn ze druk be-
zig met de  voorbereidingen voor de 
laatste sponsoractiviteiten, waarna ze 
hopen meer tijd aan de noodzakelijke 
training te kunnen gaan besteden. 
Wilt u ze steunen of bent u zelf geïnte-
resseerd in dit bijzonder sponsorpro-
ject, dan hopen zij u a.s. zaterdag te 
ontmoeten bij Crooijmans Mannen-
mode. 

Met de Zonnebloem naar de 
Mariahoeve in Leende

WLG-lezing:  
Vogels rondom huis
Op 14 april zal tijdens de Inloop van 
de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 
Kees Planken (IVN) een lezing verzor-
gen over de meest voorkomende vo-
gels die u rond uw huis kunt treffen. 
Hij zal vertellen over de kenmerken 
van de vogels en de manier waarop bij-
voeren kan. Ook wetenswaardigheden 
over de manier om vogels de tuin in te 
lokken komen aan de orde. Vanaf 
13.30 uur in den Heuvel, Gerwen. De 
Inloop is open tot 16.30 uur

Informatie via werkgroepleefbaar-
heidgerwen@gmail.com of per WLG-
telefoon 06-41102625. Ook voor infor-
matie over andere WLG-activiteiten.

Cees Meijvis 
tijdelijk   
raadslid CDA
Huidig CDA-raadslid, Tom van den 
Boomen, zal i.v.m. ziekte gebruik ma-
ken van de vervangingsregeling m.b.t. 
zijn raadslidmaatschap. Zijn plaats in 
de Nuenense gemeenteraad  wordt 
waargenomen door nummer 3 van de 
CDA-kandidatenlijst, Cees Meijvis. 
Cees Meijvis zal in de raadsvergade-
ring van 24 april als tijdelijk raadslid 
beëdigd worden. Het fractievoorzitter-
schap is in handen van Erik Groothoff. 
e-mail: e.groothoff@upcmail.nl; cda-
nuenen@onsnet.nu.
 
www.nuenen.cda.nl

Hoogtepunten 
Matthäus Passion 
door Kempenkoor
 
Op maandag 14 april worden in paro-
chiekerk Sint-Clemens aan de Heuvel 
te Gerwen de koorwerken en enkele 
aria’s uit de Matthäus Passion van J.S. 
Bach uitgevoerd. De uitvoerenden zijn 
Kempenkoor, Concerto Barocco, te-
nor Jan Caals en de sopraan Marene 
Elgershuizen. Jan Caals vertelt tussen 
de koorwerken in grote lijnen het ver-
haal van Mattheüs en zingt enkele re-
citatieven. Barokorkest ‘Concerto Ba-
rocco’ is samengesteld uit professionele 
musici die geheel volgens de baroktra-
ditie op originele barokinstrumenten 
of kopieën daarvan spelen. Het geheel 
staat onder leiding van Cees Wouters. 

De avond is een opmaat naar de inte-
grale uitvoering op woensdag 16 april 
in de Sint-Petruskerk in Oirschot en 
dient als laatste training voor de zan-
gers en musici.
Aanvang is 20.00 uur. Er is geen pauze. 
Kaarten zijn te koop bij Restaurant De 
3 Gebroeders, Heuvel 1, Gerwen; 
Boekhandel Van de Moosdijk, Park-
hof 5, Nuenen; Kantoorboekhandel 
Risjamo, Hoge Braake 66, Nuenen; via 
telefoon 040-2543453; maandag 14 
april vanaf 19.30 uur aan de kerk. 

Info: www.matthauspassionoirschot.
nl en www.kempenkoor.nl

de Nederlandse MSF provincie en 
sinds 2008 was hij eerste assistent.
Hij bleef pastoor van Gerwen en Ne-
derwetten tot zijn 70ste. In maart 
2006 werd hij eervol ontslagen als pas-
toor, maar direct weer aangesteld tot 
assistent van de Pastorale Eenheid H. 
Kruis te Nuenen. Hij mocht in de pas-
torie van Gerwen blijven wonen en 
verleende tot op het laatst nog vele 
zeer gewaardeerde diensten in de pa-
rochie. Vanwege zijn onbaatzuchtige 
en trouwe inzet als priester gedurende 
48 jaar, zowel op Kalimantan als in 
Gerwen en Nederwetten werd hij op 
in 2011 benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Op 6 januari 2013 
is in Gerwen op grootse wijze zijn 
gouden priesterfeest gevierd.

Sinds 2008 begon hij moeilijkheden te 
krijgen met zijn gezondheid. De pro-
blemen met zijn hart en de later ge-
constateerde chronisch lymfatische 
leukemie weerhielden hem er niet van 
een aantal functies binnen de kerk te 
blijven bekleden. En in 2011, 2012 en 
2013 genoot hij weer met volle teugen 
van een fietsvakantie.
Ondanks zijn ongeneselijke ziekte 
bleef hij optimisme en levensvreugd 
uitstralen. De laatste weken is Freek 
verzorgd door heel lieve mensen, 
waaronder Zuster Bonnie, en heeft hij 
rustig gewacht op het einde. Lang-
zaamaan ging zijn conditie achteruit 
en op 1 april om 12.30 uur heeft hij 
zijn laatste adem uitgeblazen en kon 
de provinciaal in naam van Freek zeg-
gen: “In manus tuas Domine com-
mendo spiritum meum”, Heer, in uw 
handen beveel ik mijn geest.
Freek Groot is op zaterdag 5 april onder 
grote belangstelling in Gerwen begra-
ven. Daarbij was ook een vertegenwoor-
diging van de Nuenense gilden aanwe-
zig. Pastoor Freek Groot was Gildeheer 
van het Heilig Kruisgilde in Gerwen en 
het St. Annagilde Nederwetten.

De 41 gasten van de Zonnebloem en 
de 19 vrijwilligers genoten op 1 april 
volop van het tripje naar de Maria-
hoeve in Leende. Er was zon, de stem-
ming was goed en iedereen had er zin 
in. Alle gasten kozen voor de wande-
ling. En zo toog het hele gezelschap in 
rolstoel, met rollator of gewoon op 

eigen benen het bos in. Bij een mooi 
watertje stonden de vrijwilligers klaar 
om voor iedereen een drankje in te 
schenken en kon iedereen in een 
heerlijk zonnetje genieten van het 
mooie uitzicht. Een lunch en ‘s mid-
dags lekker genieten op het terras 
maakte de dag compleet.
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Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

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

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

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

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDACoLofoN
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout en 
Mariahout.
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Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
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(Aanleveren advertentie tot uiterlijk
 dinsdag 12.00 uur.) 
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Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Elwien Bibbe, Edwin Coolen, Josine Janssen, 
Mariët Jonkhout. Telefoon 040 - 787 02 81
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
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Berichten en/of advertenties die door omstandighe-
den foutief of niet geplaatst zijn, geven geen recht 
op schadevergoeding. Kopij en beeldmateriaal die-
nen vrij van rechten te worden aangeleverd.
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Drukkerij Messerschmidt, Nuenen
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
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www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

 Maand april
WSV-wandeling 

Woensdag 19.00 uur 
Zondag 09.00 uur 

Parkeerterrein Gemeentehuis, vijverzijde

Donderdag 10 april 
17.00–19.00 uur OCN inloopcafé 

GOESTING Park 61 in Nuenen

Donderdag 10 april 
20.00 uur Lezing Drijehornick over Maat-

schappij van Welstand 
Bibliotheek Nuenen

Donderdag 10 april 
20.30 uur Nuenen’s Swingtime

Presenteert Greetje Kauffeld
Café Schafrath

Donderdag 10 april
20.15 uur Harry Glotzbach Aandachtsgeil

Het Klooster

Vrijdag 11 april
19.00 uur “Kietelveren voor de koning” 

musicalgroep KAPSONES
Het Klooster

Vrijdag 11 april 
Solidariteitsmaaltijd 
Pleincollege Nuenen
20.00 uur Kienavond 
Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 12 april
10.00-17.00 uur Paasmarkt Dorpswerk-

plaats Park 63b, Nuenen
10.00-12.30 uur Kleding inzamelingsactie 

H. Clemenskerk Park 55 Nuenen

Zaterdag 12 april
14.30 en 19.00 uur 

“Kietelveren voor de koning” 
musicalgroep KAPSONES

Het Klooster

Zaterdag 12 april
20.00 uur Gerwens Gemengd Koor 

Lenteconcert. 
St. Clemenskerk Gerwen

Zondag 13 april 
8.30-15.30 uur Kofferbakverkoop 

Gerwen terrein van het Heilig Kruisgilde, 
Lankveld 10, Nuenen

Zondag 13 april
Vanaf 10.00 uur ‘t Nuenens 

Peerdereundje.
Door heel Nuenen in diversen rijbakken

Zondag 13 april 
11.00- 16.00 uur Paasmarkt Dorpswerk-

plaats Park 63b, Nuenen
13.30 uur Ierse Sessie

Weverkeshof

Zondag 13 april 
13.15 uur voorjaarswandeling 

Ruweeuwsels
Vertrek per fiets vanaf Het Klooster

Zondag 13 april
14.30 “Kietelveren voor de koning” 

musicalgroep KAPSONES
Het Klooster

Zondag 13 april 
16.00 uur Marcanto

H. Clemenskerk aan het Park Nuenen

Maandag 14 april 
13.30 uur IVN lezing door Kees Planken 

D’n Heuvel, Gerwen
19.30 uur Amnesty Nuenen, film Exit 

Plein College te Nuenen

Maandag 14 april 
19.00 uur IVN wandeling 

in het Eckartsebos
Vertrek per fiets vanaf Het Klooster

Maandag 14 april 
20.00-22.00 uur Kempenkoor 

‘Hoogtepunten uit de Matthäus Passion’ 
St. Clemenskerk te Gerwen

Dinsdag 15 april
10.30–12.00 uur Groepsgesprekken 

Jo van Dijkhof

Woensdag 16 april
13.30-16.00 uur maandelijks Repair Café

Dorpshuis Lieshout

Woensdag 16 april
20.15 uur Gerard van Maasakkers, Allez

Het Klooster

Donderdag 17 april
20.15 uur Gerard van Maasakkers, Allez

Het Klooster

Vrijdag 18 april
20.15 uur Steven Brunswijk

Recht Veur Oe BAKKES
Het Klooster

Zaterdag 19 april 
13.00-17.00 uur Meidenmanifestatie 

Jongerenhuiskamer

Kerkberichten

Bedevaart 
naar Banneux
Op 18 mei vertrekt er om 06.30 uur van-
af de H. Clemenskerk in Nuenen een 
bus voor de bedevaart naar Banneux. 
Kosten zijn € 22,- per persoon en aan-
melden kan bij Mevr. A. Maas, tele-
foonnummer 040-2838645. Snel aan-
melden is zinvol want er zijn maar een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 12 april 18.30 uur: viering, 
volkszang,  voorgangers: pastor J. Vos-
senaar, J. Deckers en P. Peeters.
Palmzondag 13 april 09.00 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers: pastor J. 
Vossenaar en J. Deckers.
Palmzondag 13 april 10.30 uur: Oecu-
menische viering, deze viering start in 
de Regenboogkerk en eindigt in de 
Clemenskerk, voorgangers: van beide 
kerken.
Witte Donderdag 17 april 19.00 uur: 
viering, parochiekoor, voorgangers: 
alle pastores.
Goede Vrijdag 18 april 15.00 uur: Ge-
bedsdienst, gelegenheidskoor, voorgan-
gers: pastor J. Vossenaar en J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 12 april 18.30 uur: Ad Men-
heere; Antoon Vereijken; Koosje van 
der Wielen-van den Nieuwenhof.
Zondag 13 april 09.00 uur: Frans en 
Thera van Gent-van de Rijt; Tijn en Jo 
Smits-Kuijten; Johan van Helvoirt en 
Ad van Helvoirt; Piet Geven; Toon 
Aarts; Overleden familie IJzermans-
van den Eijnden.
Zondag 13 april 10.30 uur: Frans en 
Thera van Gent-van de Rijt; Tijn en Jo 
Smits-Kuijten; Johan van Helvoirt en 
Ad van Helvoirt; Piet Geven; Toon 
Aarts; Overleden familie IJzermans-
van den Eijnden.
Witte Donderdag 17 april 19.00 uur: 
Lotte van Rooij en Leo van Hevelingen; 
Piet Hendrikx en Wim van Boxtel.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt: Sanne 
Leijgraaff, Helsestraat 3 en Isabel 
Nunez, Grasbloem 43. Wij wensen de 
familie van harte proficiat en veel geluk.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 13 april: De Regenboog / H. 
Clemenskerk, 10.30 uur. Dit is een oe-
cumenische viering van Palmpasen, 
waarin we gasten ontvangen van Lu-
netzorg/Meare uit Eindhoven. Voor-
gangers: pastores van beide kerken en 
Lunetzorg. De dienst start in De Re-
genboog en wordt voortgezet in de 
Clemenskerk. De collecte is voor  de 
actie ‘Samen Verder’. Na afloop: kof-
fiedrinken. Het Open Huis is op don-
derdag van 10.00-12.00 uur. Het pas-
torieboek kunt u tijdens het Open 
Huis kopen of anders via www.pasto-

rieboek.nl. Op Witte Donderdag (17 
april), Goede Vrijdag (18 april) en 
Stille Zaterdag (19 april) worden in De 
Regenboog diensten gehouden. Iedere 
dinsdag van 16.00-17.30 uur is er gele-
genheid de pastores van onze gemeen-
te te spreken.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 13 april 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger Pastor S. Kuij-
pers. Kindernevendienst.
Goede Vrijdag 18 april 15.00 uur: Ge-
bedsdienst

Misintenties
Pastoor Freek Groot; Piet Coolen; Ka-
rel Foolen; Cato Dekkers-Rooijakkers.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 13 april 11.00 uur: Gezinsvie-
ring, kinderkoor Eigenwijs, voorstel-
len Eerste Communicanten, voorgan-
ger: pastor S. Kuijpers.

Misintenties:
Pastor Freek Groot; Lena Saris–Swin-
kels; Sjef Roijakkers en overleden ou-
ders broers en zussen; Frans en Anna 
de Groot–Vrijaldenhove en zoon 
Henk; Jan en Drika van de Pas–San-
ders; Fam. van Lierop–Sanders.

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt: Xavi 
Smits, Berkenbos 21. Wij wensen de fa-
milie van harte proficiat en veel geluk.

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 10 april. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis van de vasten. 
Vrijdag 11 april. 07.30 uur H. Mis van 
de vasten; gedachtenis H. Leo I, paus 
en kerkleraar; gedachtenis Onze Lieve 
Vrouw van Zeven Smarten. 
Zaterdag 12 april. 08.30 uur H. Mis 
van de vasten; 10.00 Godsdienstles-
sen. 
Zondag 13 april. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis van Palmzondag met palm-
wijding en palmprocessie.

Maandag 14 april. Kloosterstilte. H. 
Mis van de maandag in de Goede 
Week. 
Dinsdag 15 april. 18.30 uur H. Mis van 
de dinsdag in de Goede Week. 
Woensdag 16 april. 07.15 uur H. Mis 
van de woensdag in de Goede Week. Lieve Pastor Groot

Wij zijn hier allen bij elkaar
Om afscheid te nemen rond uw baar
Nu er een einde aan uw leven is gekomen
En God u tot zich heeft genomen

U die alles heeft gegeven
Voor iedereen klaarstaan dat was uw leven 
Voor kinderen en oude van dagen
Stond u klaar, ze hoefden het maar te vragen

Ook in de huiskamer was u altijd present
En over het eten zeer content
Ook voor een grap was u altijd in
Plagen hier en daar dat was naar uw zin

U werd geboren in een fijn gezin,
Met vader en moeder als spil er midden in
U kon altijd zo mooi vertellen over uw jeugd
In de kindernevendienst deed u dat met veel vreugd

Kleine Freek noemde moeder hem
En als hij naar vaders pijp keek, hoorde hij nog zijn stem
Samen met broers en zussen had u een fijne tijd
Want u hield van gezelligheid

U ging naar het seminarie voor priester leren
Want u wilde veel mensen gaan bekeren
Naar het buitenland Borneo zo ver weg
Waar hij niemand kende, zelfs geen weg
Veel missiewerk ging met de boot
Over kolkende rivieren waar het water u omsloot

Toen u 60 jaar werd, kwam u weer in Nederland aan
En vond hier een nieuw bestaan
Werd pastor van 2 parochiekerken
Ja voor deze mensen wilde u werken

In de eredienst ging u voor
En zingen deed u graag ook zonder koor
Bij jubileum, doop, ziekte of sterfgeval
U stond klaar en kwam overal

Ik wil u bedanken namens het kerkkoor
Wat zullen we u missen hoor
Namens ons allen zeg ik tot besluit
Voor uw harde werken, rust nu maar uit

Pastor Groot vaarwel en tot ziens.  
         
Mevr. Saris-Gevers

Herinneringsconcert 
in Nuenen
Met als thema ‘Vier de mens, gedach-
ten over het gedeelde leven’ organise-
ren de Nuenense kerken en Van der 
Stappen Uitvaartverzorging op don-
derdag 22 mei a.s. om 20.00 uur een 
herinneringsconcert in de H. Cle-
menskerk aan het Park in Nuenen. 
Het concert is bedoeld voor nabe-
staanden die in de laatste jaren een 
dierbare hebben verloren.
De muzikale omlijsting van deze 
avond wordt verzorgd door gedachte-
niskoor Caritas. Donderdag 22 mei, 
H. Clemenskerk, Park, Nuenen, ont-
vangst 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

Bibliotheek gaat 
verhuizen
Eind september gaat de Nuenense bi-
bliotheek verhuizen van het Van 
Goghplein naar het gemeentehuis aan 
de Jan van Schijnveltlaan. Dat zijn Bi-
bliotheek Dommeldal, waar de Nue-
nense bibliotheek deel van uitmaakt, 
afgelopen maandag overeengekomen. 
Het huurcontract loopt per 1 oktober 
af. De huidige ruimte is te groot en te 
duur geworden voor een bibliotheek 
met minder boeken en meer digitale 
dienstverlening.
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De prijswinnaars van de Clubkampioenschappen Single 2014 bij de jeugd van 
Badminton Club Lieshout te midden van de andere deelnemers. De 1e prijs was 
voor Matthijs Janssen en daarmee maakte hij de verwachtingen waar. Sabine Ver-
bakel en Roel de Laat werden 2e en 3e. 

Badminton

Den Dungen - Nederwetten  5-3 
Nederwetten liet het in de eerste helft afweten terwijl het in de 2e minuut al 
op een 0-1 voorsprong had kunnen komen na een mooie kopbal van giel van 
Korven. Nederwetten wist daarna echter geen raad met de telkens opko-
mende spelers van Den Dungen. 
Het was dankzij doelman Peter Thoo-
nen dat het bij rust slechts 3-1 was. 
Den Dungen kwam via Loek van 
Grinsven in de 10e minuut op 1-0. De 
sterk spelende aanvoerder Martijn van 
Vught scoorde in de 12e en 40e mi-
nuut. Nederwetten kon via Niek Evers 
de toegekende strafschop verzilveren. 
Ruststand 3-1. In de tweede helft ging 
Nederwetten voortvarend van start en 
scoorde vanaf de aftrap na een prima 
opgezette aanval. Via Pieter Donkers 
en Giel van Korven kon Niek Evers de 
3-2 scoren. Nog geen vijf minuten la-
ter was het Jeffrey Sterks die de bal in 
de kluts voor de voeten kreeg en de 
4-2 aantekende. Nederwetten bleef 

geconcentreerd spelen en kon de aan-
sluiting vinden in de 55e minuut door 
een doelpunt van Toon van Rooij 4-3. 
Maar ook nu was het nog geen vijf mi-
nuten later dat Den Dungen de voor-
sprong kon uitbreiden. Het was we-
derom Martijn van Vught die 
doeltreffend was 5-3. Voor Den Dun-
gen was het toen een kwestie van het 
controleren van de wedstrijd. Neder-
wetten kreeg nog wel een aantal prima 
kansen maar kon het Den Dungen ook 
verder niet lastig maken. 

Volgende week staat de thuiswedstrijd 
tegen nummer twee Woenselse Boys 
op het programma.EMK verliest van Waalre: 0-1

actie Super girl groot succes
Na het verlies van Woenselse Boys zaterdagavond kon EmK bij winst op 
Waalre  op 1 punt achterstand komen in de strijd om de 2e plaats die recht 
geeft op een plaats in de nacompetitie. 
In de 1e helft was het tempo aan EMK 
zijde veel te laag om de tegenstander 
in de problemen te brengen. Het enige 
gevaar ontstond in de 9e minuut toen 
Geert-Jan  Kemperman na een snel 
genomen vrije trap vrij voor de Waalre 
doelman deze mogelijkheid niet wist 
te benutten. EMK startte feller in de 2e 
helft en wist enkele kansen te creëren. 
Ruud van Helvert had pech dat zijn 
kopbal op de lat belandde. Een voorzet 
van Ruud Boerema werd te hoog inge-
speeld om Ruud Bijsterveld die vrij 
voor doel stond de kans te geven om te 
scoren. Laatste man Bart Heezemans 
had de pech dat hij na een mooie solo 
oog in oog met de Waalre doelman 
niet wist te scoren. Hierna kreeg 
Waalre de 1e kans in de wedstrijd, 
maar ook zij wisten niet te scoren. Een 
vlammend schot van Boerema uit een 
vrije trap ging tot ontzetting van de 
EMK aanhang naast. De 2e kans in de 

wedstrijd van Waalre na een fout op 
het EMK middenveld leverde de over-
winning op voor de formatie uit Waal-
re. EMK verloor deze wedstrijd, maar 
na afloop waren er nog wel een aantal 
positieve zaken te melden. EMK 4 kon 
het kampioenschap in hun klasse vie-
ren, maar wat vooral van belang was, 
is het feit dat de actie Super Girl Britt 
mede door alle EMK spelers, mede-
werkers en supporters en de steun 
toegezegd door de zuster verenigin-
gen Nederwetten en Gerwen een 
groot succes gaat worden. Op zondag 
6 april was er al een groot bedrag op-
gehaald bij EMK. Bij deze de oproep 
aan alle lezers van dit verslag om ook 
een bijdrage te leveren aan de kansen 
voor deze Super Girl, een meisje van 7 
jaar met een ernstige vorm van kan-
ker. “Zo een meid moeten we toch een 
kans geven.” Meer informatie op www.
superbritt.nl

rKgSV 1 - Tongelre 1   6-1 
Bij winst kon rKgSV op gelijke hoogte met Tongelre komen. Belangrijke 
wedstrijd ook weer voor beide ploegen. gerwen had gedurende de hele 
wedstrijd het betere van het spel. Toch was het Tongelre dat op een 0-1 
voorsprong kwam door een foutieve terugspeelbal. 
De slimme spits pikte de bal op en leg-
de deze achter keeper Bram van de 
Sande in het netje. Ongeveer 10 minu-
ten later stond het gelijk door Tommy 
van den Elst. Hij rondde een voorzet 
over rechts prima af. De assistent vlag-
de voor buitenspel, maar de scheids-
rechter negeerde deze. Dit was ook 
meteen de ruststand. Na rust begon de 
tweede helft rommelig. Er was nogal 
wat tijd nodig om alle blessures te be-
handelen.
Gerwen kwam verdiend op voorsprong 
wederom door Tommy van den Elst, na 
een goede steekpass vanaf het midden-
veld. Daarna moest de scheidsrechter 
flink aan de bak. Hij gaf in een minuut 
tijd geel aan een speler van Tongelre 
vanwege een overtreding, een gele 
kaart aan een andere speler die daarop 
commentaar had en trok rood voor de 
trainer van Tongelre die aanmerkingen 

bleef maken op de leidsman. Hij werd 
achter de omheining gestuurd. Kort 
daarna besliste  Tommy van den Elst de 
wedstrijd door zijn derde doelpunt te 
maken.
Daarna ging het hard. Tongelre zag nu 
dat het een verloren wedstrijd speelde, 
ook al kregen ze nog wel een goede 
kans. Maar ook Gerwen kreeg kansen. 
Het was nu de beurt aan Nick van Loon 
die na een goede actie de bal diagonaal 
in de bovenhoek schoot. Na een paar 
gemiste kansen schoot invaller Bart 
Buijs de 5-1 in en het was uiteindelijk 
weer Nick van Loon die de 6-1 binnen 
schoot. Een overtuigende overwin-
ning. Deze punten moeten voldoende 
zijn voor behoud in de 4e klasse. Vol-
gende week wacht Waalre uit, dat ver-
rassend uit met 0-1 wist te winnen van 
EMK. Hier kan Gerwen definitief af-
scheid nemen van de degradatiezone. 

42e wielerjeugd-
vijfdaagse 
Lieshout-
mariahout
Van 14 t/m 18 april houdt Comité 
Wielerjeugdvijfdaagse haar 42e Fiets-
vijfdaagse voor de jeugd van Lieshout 
en Mariahout. Alle kinderen van 
groep 1 t/m 8 kunnen hieraan deelne-
men. Kinderen kunnen meedoen op 
gewone fietsen, crossfietsen, en 
mountainbikes, maar niet op racefiet-
sen. De allerkleinsten, de peuters van 
0 t/m 3 jaar mogen gebruik maken van 
een skelter, step, driewieler e.d. en rij-
den op een verkleind parcours, waar-
bij de ouders de kinderen kunnen be-
geleiden. 

Iedere deelnemer ontvangt na de wed-
strijd een traktatie. De grote finale 
wordt gehouden op vrijdag. Die dag 
krijgen ook de deelnemers die niet in 
aanmerking komen voor een beker of 
bloemen een leuke prijs voor de pres-
tatie die tijdens deze week geleverd is. 
Kinderen uit de groep 0 t/m 3 jaar 
kunnen elke dag inschrijven. De an-
dere groepen kunnen tot en met 
woensdag inschrijven. Dus jongens en 
meisjes: doe mee!!!!!! 
Voor verdere informatie kunt u con-
tact opnemen met mevr. Steegs, tel 
0499-421843.      

Voetbal

RKSV NueNeN
Zondag 13 april
Bekkerveld-Nuenen 1 .................... 14.30
Baronie 2-Nuenen 2 ....................... 12.00
Woenselse Boys 2-Nuenen 3 ........ 12.00
Rood Wit V 3-Nuenen 4 ................ 12.00
Nuenen 5-Tongelre 4 ...................... 12.00
Waalre 4-Nuenen 6 ......................... 10.30
Nuenen 7-WODAN 5 .................... 10.00
Nuenen 8-Tivoli 3 ........................... 12.00
Nuenen 9-Wilhelmina Boys 5 ....... 14.00
Nuenen 10-Vessem 4 ...................... 10.00
RPC 7-Nuenen 11 ........................... 10.00
Nuenen VR1-RKVVL VR1 ............ 12.00
Wilhelmina VR1-Nuenen VR2 ..... 10.30
Zaterdag 12 april
Nuenen Vet. A-Geldrop ................. 16.15
UNA-Nuenen Vet. B ...................... 16.00

RKVV NedeRwetteN
Zaterdag 12 april
Vet. Braakhuizen – Nederwetten 16.30
Zondag 13 april
Nederwetten 1 - Woenselse B.1 ... 14.30
Nederwetten 2 - Puspharia 7 ........ 10.00
Geldrop 10 - Nederwetten 3 ......... 10.30
Marvilde 8 - Nederwetten 4 .............9.45
Nederw. Da1 - Spoordonkse B. Da1 12.00
Nederw.Da2 - Pusphaira Da2 ....... 10.00

eMK 
Zaterdag 12 april 
EMK Classics - De Valk  ................ 15.30 
Zondag 13 april 
Real Lunet 1 - EMK 1  .................... 14.30 
EMK 2 - Unitas'59 2 ........................ 11.30 
Gestel 3 - EMK 3  ............................ 12.00 
EMK 4 - Best Vooruit 6  ................. 12.00 
DVS 3 - EMK 5  ............................... 12.00 
Best Vooruit 11 - EMK 6  ............... 12.00 
EMK 7 - UNA/Brinvast 12  ........... 11.30

KoRfbal NKV NueNeN
Zondag 13 april
Klimop Asten 1-NKV 1.................. 14.30

rKSV Nuenen - VV De Valk 
eindigt onbeslist 1-1
De eerste zes punten wedstrijd voor rKSV Nuenen  in de eindfase van sei-
zoen 2013/14 is teleurstellend in een 1-1 gelijkspel geëindigd. Voor De Valk 
en Nuenen waren de belangen groot, het gaat om  lijfsbehoud in hoofd-
klasse B. Na het optrekken van de kruitdampen zijn de zorgen voor rKSV 
Nuenen zeker niet kleiner geworden. Het duel werd beheerst door de angst 
te verliezen.
Het eerste kwartier viel er nauwelijks 
iets te beleven op Sportpark Oude 
Landen. In de 16e minuut het eerste 
gevaarlijke moment voor het doel van 
VV De Valk. Een voorzet van Joep van 
Maasakkers werd door Mark Werts 
juist gemist. Een teenlengte kwam de 
ijverige middenvelder te kort om de 
kans te verzilveren. Even later bedien-
de Jerome Habets, spits van Maasak-
kers met een prachtige lange bal, 
waardoor Joep van Maasakkers vrij 
voor de Valk doelman Danilo Verus 
kwam. Te lang aarzelen gaf de Valk 
verdediger Bas Gulpers de kans alsnog 
redding te brengen. Rond het half uur 
kreeg De Valk haar eerste uitgelezen 
mogelijkheid de score te openen. Je-
rome Habets zette een sliding te laat in 
en haalde binnen de beruchte lijnen 
een De Valk speler onderuit. De straf-
schop leek een kolfje naar de hand 
voor Ruud van den Dungen. Zijn 
slecht ingeschoten bal werd door Da-
vey Voogt gekeerd. 

Ook in de tweede helft bleef het ge-
vaar voor het doel lang uit. De door-
gaans zekere Jerome Habets kopte de 
bal pardoes in de voeten van de snelle 
Carlsley Mathilda. Hij probeerde 
doelman Davey Voogt met een lob te 
verschalken, maar de actie eindigde in 
een makkelijke vangbal van de keeper. 
De eerstvolgende grote kans was voor 
Nuenen invaller Loed Kuijten. Hij cre-
eerde met zijn snelheid in combinatie 
met behendigheid zelf een open kans, 
maar wist vrij voor keeper Verus niet 
te scoren. 
In de 79ste minuut zorgde Carlsley 
Mathilda, al dan niet in buitenspelpo-
sitie, voor de 0-1. Vijf minuten voor 
het verstrijken van de reguliere speel-
tijd bracht  Richard van Malten de 
partijen weer in evenwicht. Een vrije 
trap van Mark Werts kon niet worden 
weggewerkt en in een kluwen van spe-
lers wist Richard van Malten met een 
bekeken uithaal de gelijkmaker te sco-
ren, 1-1.

 

rKSV Nuenen F7 Voorjaarskampioen 
Afgelopen zaterdag heeft Nuenen F7 de een na laatste wedstrijd tegen SBC met 
5-0, gewonnen. Dat was dan ook voldoende om voorjaarskampioen in de poule 
te worden. Alle eerder gespeelde wedstrijden werden gewonnen en er werd twee 
maal gelijk gespeeld. Na afloop van de wedstrijd was er een beker, champagne en 
een medaille voor alle spelers en trainers en een huldiging in de kantine van 
RKSV Nuenen. De trainers van de F7 zijn Marcel Bettonville en Erik van Hoorn.

EmK 4 Kampioen
Op 6 april 2014 is EMK 4, zonder een wedstrijd te verliezen, kampioen geworden 
door nummer twee WODAN 5 te verslaan met 0-2 op het sportpark Woensel-
Noord. EMK was de bovenliggende partij gedurende de gehele wedstrijd. Direct 
na de rust werden de doelpunten gescoord door Jos Lammers en Jeffrey Ritsema. 
Het team controleerde daarna met gemak de wedstrijd om hierna feest te vieren 
op het sportpark Wettenseind.

Davey Voogt houdt penalty.                                                      (foto: John van den Elsen)

Marcel Bettonville,  Jesse Lamberts, Olav van Sas, Mace van Hoorn, Ties Prins, 
Erik van Hoorn; Guus Jacobs, Roger Bettonville, Bram Kleijn, Dante van Hooff, 
Jeffrey van de Ven.

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 11 april organiseert Carna-
valsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis aan het Gro-
tenhof in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 
19.00 uur. De jackpot is vorige keer 
niet gevallen dus deze is nu gegroeid. 
Iedereen is welkom.

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl



Geen instap of overstap twv € 27,50*

Gratis sporten/zwemmen tot 1 mei 

Sporten / zwemmen in heel Nederland

Gratis  sauna gebruik

Persoonlijke groepslessen

Gratis Strandbad Nuenen

Gratis koffie/thee en sportwater
*actie geldig 
t/m 30 april 2014

Sportlaan 4-6 5671 GR Nuenen 040-2832970 www.laco.eu

Laco sportcentrum Nuenen 
staat voor gezond, fit en sfeer

Laco Nuenen Health en Wellness

Koopavond winkels 
open tot 21.00 uur

• Albert Heijn
• Crooijmans Mannenmode
• Etos
• Expert Nuenen
• Harry Goede Haarmode
• Hema
• I Fratelli
• IJssalon Italia (t/m okt.)
• Jan Linders
• José Cuypers Mode  
   & Lingerie
• Jumbo Ton Grimberg
• Kruidvat
• Raymond Deckers 
   Haarmode
• Schijvens Mode
• Shoeby
• Slijterij Van Lieshout
• Smolders Schoenen
• SNS Bank
• Team Kapsalon
• Ted’s Mode
• Wendy’s Jeansshop

Voirt/Park/Parkstraat/Parkhof/
Smidse/Van Goghstraat

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.

KijK voor onze aanbiedingen op www.sandersparKet.com

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

PAAS MENU

Salade met gebakken scampi’s 
gemarineerde asperges, aioli

  *****

Scholfilet met gebakken asperges
asperge sabayon, peterselie pesto en zalm kaviaar

*****

Lam op voorjaarsgroenten
asperges en rozemarijnsaus  

*****

Pannacotta van advocaat met mousse van melkchocolade
 hazelnootijs en spongecake van viooltjes

 
€ 34,50

Inclusief 4 glazen bijpassende wijn € 49,50

Pezzaz is beide paasdagen 
geopend vanaf 17:00 uur

Eerlijk en sfeervol dineren!

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