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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

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

AFWEZIG
van 28 april t/m 2 mei

 I.R. Steenstra en J.J.A Rutten, 
huisartsen

Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

Dokter B. de Win en 
Dokter K. Cornelissen zijn 
AFWEZIG i.v.m. vakantie 

van 28 april t/m 2 mei 
Telefoon 040-2951030
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Rabobank 
Dommelstreek 
klaar voor gebruik
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Nuenense makelaars 
aan het werk gezet 
door BN'ers
Tijdens een van onze interviews heeft 
de redactie van Rond de Linde 
gehoord dat 2 BN'ers naar Nuenen 
willen verhuizen. Navraag bij de 
gemeente levert geen extra informa-
tie op.

Na enig speurwerk hebben we verno-
men van een Nuenense makelaar dat 
inderdaad contact met hem en 3 col-
lega's is gezocht om gezamenlijk een 
geschikte woning te zoeken. Aan ie-
dereen is verzocht de identiteit niet 
prijs te geven. Een van de makelaars is 
verbaasd en vraagt hoe we aan deze 
informatie komen met daarbij wel de 
toezegging: "zodra we meer weten, 
krijgen jullie het zeker te horen". 
Hij is zijn belofte nagekomen met als 
gevolg dat u volgende week een exclu-
sief interview met de nieuwe bewo-
ners van Nuenen c.a. in de Rond de 
Linde kunt lezen.

Onze Suisse graag in de weer 
met jonge groene blaadjes
Door Mariët Jonkhout

on Neijts is beslist geen onbekende in het Nuenense. Velen van ons 
kennen hem als Vincent van Gogh, of als zijn vader dominee Theo, 
rondlopend bij diverse dorpse activiteiten. Of als Suisse tijdens de 
diverse carnavalsactiviteiten alwaar hij dan met verve alle gasten 

van en naar het podium begeleidt. Maar naast deze activiteiten heeft Ton 
nog een heel andere bezigheid; hij is bijna dagelijks met heel veel jonge 
groene blaadjes in de weer. Hij knipt en modelleert ze tot een door hem 
gewenst model. En ze zien er, nadat hij ze met liefde onderhanden heeft 
genomen, op en top aantrekkelijk en mooi uit.

Meerdere keren per week gaat Ton op 
de fiets, weer of geen weer, over Vaarle 
richting Brandevoort. Hier staat hal-
verwege de boerderij van Piet van 
Dijk, waar op een perceel van zo’n 
1100 m2 een paar duizend buxusbo-
men staan te wachten op de heggen-
schaar. “Ik hou me hier al meer dan 40 
jaar mee bezig. Het is lang geleden 

begonnen tijdens een vakantie aan de 
Moezel waar ik wat stekjes mee heb 
genomen van een doorgeschoten 
Duitse buxus. Ze bleken makkelijk te 
stekken en ik kreeg er steeds meer. 
Eerst paste alles nog op mijn stukje 
moestuin bij boer Rens Kuyten op 
Vaarle, maar al snel ben ik uitgeweken 
naar een groter stuk grond eerst in 
Nederwetten en dan nu alweer een 
jaar of vijftien op Diepenbroek ge-
meente Helmond. Mijn beroep is van 
oorsprong instrumentmaker van fijn-
mechanisch instrumentarium. Dus ik 
heb wel wat met vorm en maatvoering 
en na een cursus buxusvormsnoeien 
werd voor mij duidelijk dat ik hier 
mijn hart en ziel in kwijt kon”. De 
buxus sempervirens, een wintergroe-
ne, ongeveer 10 centimeter per jaar 

groeiende heester wordt vanaf de stek 
door Ton gekweekt. Er staan dan ook 
op zijn stuk grond struiken in allerlei 
verschillende fasen van groei en lengte 
en in de meest aparte vormen, van 
bollen en piramides tot dinosaurus, 
kip, of beer, iedere vorm kun je tegen-
komen. “De vorm waarin ik uiteinde-
lijk ga snoeien is afhankelijk van het 
boompje zelf”, vertelt Ton, als ik vol 
verbazing over alle mogelijkheden, 
soorten en maten, met hem tussen de 
prachtigste creaties loop. Ik kijk na 
ongeveer acht jaar hoe precies de uit-
lopers ontstaan, hoe de stam loopt en 
of er een of meerdere stammen ont-
staan. Intuïtief weet ik dan welke vorm 
ik de plant zal geven. Nadat ik de vorm 
heb bepaald, ga ik met behulp en on-
dersteuning van een buigzame ijzer-
draad van zes millimeter de plant de 
toekomstige vorm geven. Vervolgens 
knip ik hem ruw in zijn toekomstige 
vorm, dit doe ik met een heggen-
schaar, want een heggenschaar snijdt 
als een mes. Hierdoor krijg je geen ra-
fels en de buxus wordt niet bruin. Be-
langrijk is natuurlijk dat alles goed 
bemest wordt. Hiernaast in de wei van 
de buurman lopen prachtige Limou-
sin koeien en hun mest uit de potstal, 

Neuzelmarkt
Scouting Rudyard Kipling uit Nuenen 
organiseert op Tweede Paasdag, maan-
dag 21 april weer de grote en overdekte 
Neuzelmarkt. De leden van Scouting 
Rudyard Kipling hebben twee zaterda-
gen spullen opgehaald ten behoeve van 
de Neuzelmarkt. Ook zal er een veiling 
zijn waar spullen worden geveild. Ver-
der bestaat de mogelijkheid wat te drin-
ken of te eten. Het geld dat de scouting 
deze dag ophaalt, wordt besteed aan de 
activiteiten van de scouts.
De Neuzelmarkt is van 11.00 uur tot 
16.30 uur aan de Duivendijk 7 in Nue-
nen. De hal ligt op het terrein naast 
Goossens, Praxis en de Harense Smid. 
De entree bedraagt van 11.00 tot 13.00 
uur € 2,- en daarna € 1,- voor volwassen. 
Kinderen: de hele dag gratis. Voor meer 
informatie: www.neuzelmarkt.nl

Oranjemarkt en 
optocht
Volgende week is de eerste Konings-
dag met de Oranjemarkt, met bijna 
100 inschrijvingen. Voorafgaand aan 
de Oranjemarkt vindt de kinderop-
tocht plaats. Het Oranjecomité nodigt 
iedereen uit om in feestelijke oranje 
kleding en met versierde fietsen, skel-
ters, steps en (bijna) alles wat maar 
wielen heeft, ’s ochtends om 10.15 
uur te verzamelen op het Vincent van 
Goghplein. Vandaar zal een optocht 
vertrekken door Nuenen naar speel-
tuin De Kievit. Daar wordt de prijs uit-
gereikt voor de mooist versierde fiets 
en vindt tevens de wisseling van de 
Jeugdburgemeester plaats. Na deze 
activiteiten opent de Oranjemarkt.
Het Oranjecomité wil nog melden dat 
de Oranjemarkt geen vrijmarkt is, en 
zogenaamde ‘kleedjeszitters’ zijn niet 
toegestaan. Voor meer informatie zie: 
www.oranjecomite-nuenen.nl

Paashazen in het 
KERNkwartier
Op zaterdag 19 april delen leuke paas-
hazen lekkere chocolade eitjes uit.
 
Winkelcentrum Kernkwartier aan de 
Hoge Brake te Nuenen heeft een com-
pleet winkelaanbod voor uw dagelijk-
se boodschappen maar ook diverse 
speciaal zaken (zie lijst advertentie). 
Gratis en dicht bij de winkels parkeren 
én droog winkelen zijn andere voorde-
len van dit gezellige winkelcentrum.
De paashazen zijn er van 12.00 tot 
16.00 uur. 

De winkeliers van Kernkwartier wen-
sen u prettige paasdagen!

Halve finale 
Rabobank   
Voice of Nuenen
Woensdagavond 23 april zal de halve 
finale van de Rabobank Voice of Nue-
nen plaatsvinden. Als locatie is Het 
Klooster gekozen. De muzikale strijd 
zal om 19.30 uur beginnen. Het be-
looft een bijzondere avond te worden. 
Vanuit de 3 voorrondes zijn er 10 kan-
didaten overgebleven, die twee maal 
gaan optreden. Eerst brengt ieder een 
ballad ten gehore, daarna gaat de volu-
meknop een streepje hoger voor een 
uptempo nummer.
Ook de presentatie is anders dan an-
ders. De twee oud prinsen Hans Kuij-
ten en Dick Wijnhoven zullen dit als 
duo voor u gaan doen. En de organisa-
toren van de Nuenense Voice zijn heel 
benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Aan 
de altijd deskundige jury de taak om 
de 5 meest getalenteerde zangers/zan-
geressen te selecteren voor de finale 
op tweede pinksterdag in het Park.

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

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Winkelcentrum Kernkwartier
Telefoon 040 - 283 45 64

Kijk op www.vogels.keurslager.nl

Chris Vogels
Keurslager 

SUPERDEAL 
MET PASEN
LAMSRACKS
100 gr.   2.99                    

knoflook, naturel, 
aan ‘t stuk, los of op spies

Natuurlijk ook alles voor uw 
paasbrunch, gourmet en BBQ!

Ps knip deze bon uit en krijg bij 
uw bestelling GRATIS Eiersalade

25/26 april 2014

Kijk volgende week in de Rond 
de Linde voor het complete 
programma van de eerste 

Koningsnacht en Koningsdag!

in combinatie met compost geeft een 
fantastische voeding voor een gezon-
de groei. Inmiddels is het april en is 
het knipseizoen weer aangebroken. Je 
kunt je voorstellen dat ik met zoveel 
planten bij elkaar mijn tijd hier goed 
kan vullen. Tussendoor even een kop 
koffie met peperkoek bij de familie 
Van Dijk en dan weer snel verder. Ieder 
jaar komen er nieuwe struikjes bij, ik 
blijf stekken. Eigenlijk zou ik er ook 
een aantal kwijt moeten om weer wat 
ruimte te maken. Wie geïnteresseerd is 
in een mooi gesnoeide buxus kan altijd 
contact opnemen via 040 -2833585 en 
komen kijken of er misschien iets 
moois voor in uw tuin bij staat”.

Lammetjes en kuikentjes   
op de Weverkeshof
De afgelopen week zijn er vier lammetjes geboren op dorpsboerderij 
Weverkeshof. Vanwege het mooie voorjaarsweer gebeurde dat gewoon in 
de wei zonder extra hulp. De lammetjes en hun drie moeders staan op dit 
moment in de achterste wei van Weverkeshof. Zo nu en dan zullen de lam-
metjes melk drinken bij hun moeder en ook dat gebeurt allemaal buiten in 
de wei. Als het regent kunnen schapen en lammetjes schuilen in de stal.
Op eerste en tweede paasdag zullen in 
de uitkomkast weer kuikentjes uit het 
ei kruipen. Vanuit het hoofdgebouw 
van Weverkeshof kan dat bekeken wor-
den. Op dit moment liggen er zo’n 80 
broedeieren in de broedmachine. De 
kuikentjes kunnen wel drie uur bezig 
zijn om uit hun ei te kruipen. Daarna 
gaan ze uitrusten en opdrogen. Ook de 
kuikentjes in de kunstmoeder zijn van-
uit het hoofdgebouw Weverkeshof te 
bekijken. De eerste 3 weken zullen de 
kuikens opgroeien in de kunstmoeder.



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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het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burge-
meester van de gemeente Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA  
Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

PUBLICATIE
ONTWERP-VERKEERSBESLUIT
Voornemen tot intrekken van het verkeersbesluit van 6 juni 2012 
“afsluiting Soeterbeek”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
bekend  dat zij op 8 april 2014 hebben besloten tot het intrekken van 
het verkeersbesluit van 6 juni 2012 “afsluiting Soeterbeek”. Zij heeft 
hiervoor een ontwerp-besluit genomen. Door het ontwerp-besluit 
wordt de Soeterbeek opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. 

Indienen zienswijze
Het ontwerp-verkeersbesluit en de daarbij horende stukken liggen 
vanaf vrijdag 18 april 2014 gedurende 6 weken voor iedereen ter in-
zage bij de balie Wonen en Openbare ruimte van het gemeentehuis, 
Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. Het ontwerp-besluit is in de ge-
meenten Nuenen c.a. en Eindhoven bekend gemaakt.

Bent u het niet eens met de inhoud van het ontwerp-verkeersbesluit 
of vreest u voor onacceptabele gevolgen? Dan kunt u schriftelijk uw 
gemotiveerde zienswijze indienen. Let op: Dit moet u doen binnen de 
periode dat het ontwerp-raadsbesluit ter inzage ligt. Uw reactie richt 
u aan het college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., 
Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. 

De zienswijze moet ten minste bevatten:
1. naam en adres;
2. de dagtekening;
3. omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze gericht is;
4. de gronden van de zienswijzen.

Nuenen, 18 april 2014
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Handhavingsbeleid op artikel 13 b Opiumwet gemeente Nuenen c.a. 2014

De burgemeester van de gemeente Nuenen c.a. maakt bekend dat hij 
op 14 april 2014 het  “Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet 
gemeente Nuenen c.a. 2014” (Damocles-beleid) heeft vastgesteld. 

Artikel 13b Opiumwet maakt het voor de burgemeester mogelijk om 
met bestuursdwang op te treden tegen vanuit woningen of lokalen 
(zoals bedrijfspanden) dan wel in of bij woningen of zodanige lokalen 
behorende erven van waaruit drugs worden verkocht, afgeleverd of 
verstrekt dan wel aanwezig zijn. Omdat voor eenieder duidelijk moet 
zijn hoe en onder welke omstandigheden de burgemeester zijn be-
voegdheid gebruikt is het handhavingsbeleid opgesteld. 

Dit handhavingsbeleid van de gemeente Nuenen c.a. treedt in werking 
op de eerste dag na de datum van bekendmaking. Het handhavings-
beleid is met ingang van de datum van deze bekendmaking opgenomen 
in de Regelingenbank van de gemeente. Het handhavingsbeleid is te 
raadplegen via de website www.overheid.nl > Overheidsinformatie > 
Lokale regelingen. 
Het handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet gemeente Nuenen 
c.a. 2014 ligt ter inzage op het gemeentehuis. Voor de inzage op het 
gemeentehuis, dient u een afspraak te maken.

Sluiting van verhuurde woning of bedrijfspand wegens hennepkwekerij   

Verhuurders van vastgoed en met name woonhuizen en bedrijfspan-
den, worden steeds vaker geconfronteerd met illegale hennepkweke-
rijen. Veelal vormen dergelijke kwekerijen een gevaar voor de veiligheid 
of volksgezondheid en voor veel gemeenten staat het oprollen van 
hennepkwekerijen dan ook hoog op de agenda. 

Als u evenwel verhuurder bent van een onroerende zaak, waarin een 
dergelijke illegale hennepteelt wordt aangetroffen, dan mogen wij, als 
gemeente, u aansprakelijk houden voor de kosten van verhaal en mag 
de gemeente het door u verhuurde pand gedurende een lange periode 
sluiten op basis van het handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet 
gemeente Nuenen c.a. 2014 (Damoclesbeleid). Zelfs al bent u te goeder 
trouw en heeft u part noch deel gehad aan een dergelijke praktijk.

Behoorlijk ingrijpend dus. U bent niet alleen uw huurinkomsten en 
een huurder kwijt, maar vaak wordt het pand na zo’n ontruiming in 
beschadigde staat achtergelaten en wordt bovendien het pand op last 
van de gemeente ook nog lang gesloten. Een eigenaar of verhuurder 
van zo’n pand wordt dan vaak dubbel benadeeld. Als een verhuurder 
dan verhaal probeert te zoeken op een huurder, dan vangt hij vaak 
bot. Immers, vaak bieden de voormalige huurders geen verhaalsmo-
gelijkheden.

Nuenen, 14 april 2014

COLLECTE
In de week van 13 april t/m 19 april 2014 wordt gecollecteerd door 
Stg. Nationaal Fonds Kinderhulp.

VERKEER
Aankondiging militaire oefening
De Koninklijke Landmacht houdt op 22 en 23 april 2014 een militaire 
oefening in onder andere Nuenen. U kunt daarom militaire voertuigen 
tegenkomen. Aan de oefening nemen 340 personen deel en 69 wiel-
voertuigen. Er wordt gebruik gemaakt van oefenmunitie.

UITNODIGING 
Startbijeenkomst voor (zorg) aanbieders op 23 april 2014
Inkooptraject bij decentralisaties Jeugdzorg en Awbz 
Locatie: Partycentrum Den Heuvel, Heuvel 2, 5731 AM  MIERLO.
Tijd: De bijeenkomst start om 9.30 uur en zal ongeveer tot 12.30 uur 
duren. 
Aanmelding: via http://www.bizob.nl/aanbestedingen/decentralisa-
ties-dommelvallei-plus/

Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning 
van inwoners die momenteel gebruik maken van begeleiding en kort-
durend verblijf op basis van de Awbz. Deze taken worden overgeheveld 
naar gemeenten en ondergebracht bij de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo).  Ook worden de taken op het gebied van de Jeugdzorg 
onder de verantwoordelijkheid van gemeenten gebracht. Daarnaast 
gaat deze overheveling van taken met forse bezuinigingen gepaard, 
zowel op het gebied van de Wmo als op het gebied van de Jeugdzorg. 
Deze overheveling van taken wordt vaak met de term decentralisatie 
aangeduid: decentralisatie Awbz en decentralisatie Jeugdzorg. 

De gemeenten in Dommelvallei+ verband (Waalre, Nuenen, Geldrop-
Mierlo en Son en Breugel) zijn volop bezig om zich gezamenlijk op 
deze taken en bezuinigingen voor te bereiden. Deze voorbereiding 
doen de gemeenten graag in nauwe samenspraak met betrokkenen. 
Daarom nodigen wij op woensdag 23 april 2014 graag de (zorg) aan-
bieders uit voor een startbijeenkomst in Partycentrum Den Heuvel, 
Heuvel 2, te Mierlo, waarin het inkooptraject en de gezamenlijke visie 
van de Dommelvallei+ gemeenten wordt toegelicht.

Bent u een (zorg) aanbieder die werkzaam is op het terrein van bo-
vengenoemde decentralisaties en wilt u graag deelnemen aan deze 
bijeenkomst, kijk dan op de website voor meer informatie: http://
www.bizob.nl/aanbestedingen/decentralisaties-dommelvallei-plus/ 
Via deze website kunt u zich aanmelden voor de startbijeenkomst. Na 
aanmelding ontvangt u de concept- basisovereenkomst op grond 
waarvan het inkooptraject tussen de Dommelvallei+gemeenten en de 
zorgaanbieders van start zal gaan. 
U bent van harte uitgenodigd!

UITNODIGING
Raadsvergadering op 24 april 2014 om 19.30 uur in de raadzaal, Het 
Klooster
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Aanwijzen van een lid waar de stemming begint, artikel 21 RvO
3. Vragenhalfuur
4. Inventarisatie insprekers
5. Vaststellen van de agenda
6. Vaststellen van de besluitenlijst van 24 en 27 maart 2014
7. Behandeling lijst ingekomen stukken en mededelingen
Voorstel om onderstaande onderwerpen als hamerstukken vast te 
stellen
8. Toelaten dhr. Meij als tijdelijk raadslid 
9. Benoemen van burgercommissieleden in de raadscommissies 
10. Benoemen van commissievoorzitters
11. Benoemen commissiegriffiers voor de raadscommissies
Voorstel om onderstaande onderwerpen te bespreken
12. Verklaring van geen bedenking Collse Hoefdijk (pfh Wijnands)
13. Sluiting.
De agenda en stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis en op 
www.nuenen.nl
U bent van harte uitgenodigd!

UITNODIGING
Bijeenkomst van gedecoreerden op Koningsdag 26 april 2014
Alle inwoners van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten die 
Koninklijk en/of gemeentelijk zijn onderscheiden worden van harte 
uitgenodigd voor de Bijeenkomst van gedecoreerden op Koningsdag 
zaterdag 26 april 2014 van 11.45 tot 12.45 uur in Het Klooster, Park 
1 te Nuenen. Mocht u hiervoor geen persoonlijke uitnodiging hebben 
ontvangen afgelopen week en u heeft wel in het verleden een lintje of 
Nuenense erepenning in ontvangst mogen nemen, dan vragen wij u 
telefonisch contact op te nemen met mevrouw A. Gevers, tel: 040-
2631578 of per mail: a.gevers@nuenen.nl U ontvangt dan alsnog de 
persoonlijke uitnodiging.

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 10	april	2014,	 Constantijnstraat	18	en	20,	5671	XE	–	plaatsen	
   van een dakkapel aan de voorzijde van de 
   woningen  (BOUWEN).

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aan-
vraag om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Priorij	Sint	Clemens	voor	het	organiseren	van	een	sa-

cramentsprocessie op 22 juni 2014 in het centrum van Gerwen;
•	 Aanvrager:	Brassband	de	Vooruitgang	voor	het	organiseren	van	

een kofferbakverkoop op het parkeerterrein bij W.C. Kernkwartier 
aan de zijde van de Hongerman op zondag 22 juni 2014;

•	 Aanvrager:	Organisatie	Zomeravondfestival	nms.	Gerwens	Mu-
ziekkorps voor het organiseren van een zomeravondfestival op 21 
juni 2014 op het Heuvelplein in Gerwen;

•	 Aanvrager:	Backstage	Chevy	Club	voor	het	organiseren	van	het	
evenement American Car Meeting in de periode van 12 tot en met 
14 september 2014 op het terrein van Strandbad Nuenen aan de 
Enodedreef.

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, 17 april 2014.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
•	 8	april	2014,	 Larikslaan	27,	5671	BN	-		het	oprichten	van	7	
   garageboxen (BOUWEN);
•	 9	april	2014,	 Velakker	47,	5672	PE	–	het	oprichten	van	een	
   berging.

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 
10000, 5670 GA  Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

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

Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	Oranje	Comité	Gerwen	zijn	toestemming,	vergunning	en	ont-

heffing verleend voor het organiseren van Koningsdagactiviteiten 
in Gerwen op 26 april 2014 (verzenddatum 9 april 2014);

•	 aan	Oranje	Comité	Nuenen	zijn	ontheffing	en	vergunningen	ver-
leend voor diverse activiteiten t.g.v. Koningsdag op 26 april 2014 
in het centrum van Nuenen (verzenddatum 9 april 2014);

•	 aan	Stichting	Park	Evenementen	Nuenen	zijn	vergunning	en	ont-
heffingen verleend i.v.m. het organiseren van Koningsnacht op 25 
april 2014 respectievelijk een open podium op 26 april 2014 tijdens 
Koningsdag (verzenddatum 10 april 2014);

•	 aan	Stichting	Nuenen	Culinair	zijn	toestemming,	vergunning	en	
ontheffingen verleend voor het organiseren van het evenement 
“Nuenen Culinair” in het Park in de periode van 27 tot en met 29 
juni 2014 (verzenddatum 15 april 2014);

•	 aan	de	heer	M.	Hems	en	mevrouw	S.	Pijs	(Ons	Dorp)	zijn	toestem-
ming en ontheffing verleend voor het vergroten van het reguliere 
terras tijdens Koningsdag op 26 april 2014 (verzenddatum 15 april 
2014);

•	 aan	bs.	de	Dassenburcht	zijn	toestemming,	vergunning	en	onthef-
fing verleend voor het organiseren van een sportdag i.v.m. Konings-
spelen op vrijdag 25 april 2014 op de wegen Meidoornstraat, 
Andriesplein en Wilgenstraat (verzenddatum 16 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 
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij 

SERVICEPUNT
Berg 22c, 5671 CC Nuenen, telefoonnummer: (040) 283 16 75.
Inloop: op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 
uur.
•	 spreekuur	consulenten:	09.00	tot	11.00	uur
•	 telefonische	bereikbaarheid	balie:	08.30	tot	16.00	uur

Vragen per e-mail:
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl.
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via www.nuenen.nl.



 

PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.TOT ZIENS BIJ

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

 

SPECIAALZAAK
IN AARDAPPELEN

GROENTE EN FRUIT

PARKSTRAAT 12
Nuenen, 040-2840408

Groente
& Fruit

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

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

Broodjes bestellen? 
Gebruik onze App!

WEEKENDRECLAME: 18 & 19 APRIL: 
Sperziebonen ................... 1/2 kilo 1,75
Tommies .................................. per pot 1,69
Bieslook ................................... per pot 0,99
Bosuien .................................... per bos 0,89
Rucola ...................................per schaal 1,49
Tuinkers ................................per bakje 0,59
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dinsdag 22 april:

Savooiekool panklaar ........ 1/2 kilo 0,79
Woensdag 23 april:

Spitskool panklaar .................. 1/2 kilo 0,89
Donderdag 24 april:

Gekookte bieten ......... 1/2 kilo 0,89
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 18 t/m 24 april:

Red Globe druiven .... 1/2 kilo 1,99
Rode Grapefruit ............ 5 stuks 1,99
Ei-salade ................................ 250 gram 1,59
Perssinaasappels  ... 12 stuks 1,99

Wij wensen u 
een zalig Pasen!!!

3 Paas Haasjes
“Van Varkenshaas”.............6,50
Lams Braadstukje
100 gram .......................................2,75
100 gr. Gebraden Kipfilet
100 gr. Gebraden Spek .........3,50
Gerookte Kipsalade
100 gram .......................................1,95
Gratis verse pesto

bij onze lamskoteletjes
Bos Asperges
100 gram .......................................1,75
Lente Haasjes
100 gram .......................................2,45

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Zin in
iets lekkers?

Al onze 
medewerkers 

wensen u
gezellige 

en smakelijke 
paasdagen!

Acties geldig van 14 april t/m 19 april 2014

Paastaartje
Nu € 8,95

_____________________________________________________

Grote Aardbeienvlaai
hardewener/schelp bodem € 13,95 € 12,95
_____________________________________________________

Gevlochten 
luxe broodjes 5 + 1gratis
_____________________________________________________

Paas-Breekbrood
wit of bruin € 2,95
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

 
 
 
 
 
 

Vrijdags tot 21.00 open 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Smeets  
Jonge jenever 1lt.€11,25 

Johnnie Walker 
Red label 0,7lt. €16,50 

Esbjaerg 
Vodka 1lt. €14,75 

Mil Estrellas rum 
Witte of bruine rum 1lt. 
Nu voor maar €13,50 
Louis Sipp, Alsace 
Pinot blanc €7,25  
Acties geldig tot en met 8 mei 

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

18 april NIET i.v.m. 
Goede vrijdag

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

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

19
92

2

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl & pvc-stroken

Kijk nu op onze website

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

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



BINNENKORT
IN NUENEN
NIEUW OP DE DUIVENDIJK!

SCHRIJF JE ALVAST ONLINE IN!
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HEALTHCITY NUENEN DUIVENDIJK 
IS PER 1 MEI EEN BASIC-FIT CLUB

SCHRIJF JE ALVAST ONLINE IN!

 INSCHRIJVEN
  T.W.V. 

    € 25,-

SCHRIJF JE ALVAST ONLINE IN!SCHRIJF JE ALVAST ONLINE IN!

 INSCHRIJVEN+Onbeperkt sporten v.a.

per maand€15,95

De winkels in Kernkwartier:
Benu apotheek • Brabant Sports (sport speciaalzaak) • Drogisterij Noordveld

Albert Heijn • Fleur-Inn bloemsierkunst • Het Sieradenkasteeltje (cadeau) 
Gall&Gall slijterij • John’s Kitchen (Horeca Italiaanse specialiteiten)

Action • Sanders Mode • Keurslager Vogels • Bakkerij Schellens
Jumbo • Risjamo (kantoorhandel, postagentschap) 

Schoenmaker Eef Imming • Reisburo VakantieXperts
Snackbar Vinnie’s • Werner Ulrich (kapper) 

Winkelen onder één dak

Op zaterdag 19 april delen leuke paashazen lekkere chocolade eitjes uit. 
Winkelcentrum Kernkwartier heeft een compleet winkelaanbod voor uw 
dagelijkse boodschappen, maar ook diverse speciaal zaken (zie lijst hiernaast). 
Gratis en dicht bij de winkels parkeren én droog winkelen zijn andere voordelen 
van dit gezellige winkelcentrum.
 
De winkeliers van Kernkwartier wensen u prettige Paasdagen!
De paashazen zijn er van 12.00 tot 16.00 uur.

Winkelcentrum Kernkwartier ligt aan de Hoge Brake te Nuenen

www.winkelcentrumnuenen.nl

PAASHAZEN in 
het KERNkwartier
PAASHAZEN in 
het KERNkwartier

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN, KEUREN
EN VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

Voor zowel particulieren als bedrijven bieden wij betaalbaar onderhoud en/of reparaties aan.

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

GELDROPSEDIJK 51-53 • NUENEN • TELEFOON 040 - 283 24 47
WWW.AUTOBEDRIJFJOOPVDHEUVEL.NL

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

Piano-keyboard lessen
Bezoek mijn nieuwe website:

Google Chrome: Pianoles Nuenen
www.frankhelsper.nl

Bourgondisch dineren bij restaurant goesting in Nuenen.
Voor een vaste prijs kunt u een heerlijk diner samenstellen met 
een ruime keuze van 26 gerechten is er voor een ieder wat wils.

Menuprijs:
op woensdag en donderdag € 24,50 p.p.
op vrijdag t/m zondag € 27,50 p.p.
 
Graag ontvangen wij u voor een heerlijk bourgondische avond in goesting. 
Reserveren kan op 040-2833133

  Openingstijden vanaf 28 maart

 Park 61 Maandag gesloten
 5671 GC Nuenen Dinsdag gesloten
 040 283 3133 Woensdag 16:00 - 01:00
   Donderdag 16:00 - 01:00
 info@goestingnuenen.nl Vrijdag 16:00 - 02:00
 www.goestingnuenen.nl Zaterdag 12:00 - 02:00
 www.facebook.com/goestingnuenen Zondag 12:00 - 01:00

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

De Vrolijke 
Samenzang zingt 
op tweede paasdag
Seniorenkoor De Vrolijke Samenzang 
uit Nuenen zingt tweede paasdag 21 
april in de kerk in Nederwetten. De 
Heilige Mis begint om 10.00 uur en 
wordt voorgegaan door Pastoor Cor 
Peters. Het Seniorenkoor wil in deze 
mis ook afscheid nemen van de onlangs 
overleden pastoor Freek Groot. Deze 
pastoor had een speciale band met het 
koor. Alle missen die het koor in Ne-
derwetten en Gerwen een maal per jaar 
zong, werden altijd door Freek Groot 
voorgegaan. Hij genoot van het koor, en 
alle koorleden ook van zijn prachtige 
stem. Het koor mist hem. Gezongen 
wordt de Latijnse mis van Theo van de 
Weijer en de volgende liederen, Chris-
tus die verrezen is, Verleih uns Frieden, 
Abba Vader, Ave Verum, Herr deine 
Gute en als slotlied U zij de Glorie.

De Lindespelers     
spelen nogmaals Gif
De voorstelling Gif is eerder uitgevoerd in oktober en november 2013 in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Alle voorstellingen waren toen snel uit-
verkocht en kregen lovende recensies. Daarom is er nog een voorstelling 
gepland op 4 mei om 20.45 uur in De Koppelaar, Nederwetten.

Gif gaat over mensen die proberen te 
leven met ‘wat er niet is en wel had 
moeten zijn’. Auteur Lot Vekemans 
oordeelt niet over haar personages, 
maar dringt diep door in het menselijk 
tekort. Haar stuk is een intense dia-
loog tussen twee mensen die blijven 
zoeken naar dat ene woord, die ene 
beweging waarin het verleden tot rust 

zou kunnen komen.
Na een scheiding van zes jaar ontmoe-
ten een man en een vrouw elkaar voor 
het eerst weer, op de plaats waar hun 
enige kind begraven ligt. Hij woont in-
middels in Frankrijk en heeft er een 
nieuw leven opgebouwd. Zij is achter 
gebleven en kan de gedachte aan een 
nieuw leven niet verdragen. De reden 
voor hun samenkomst is een brief 
waarin de verplaatsing van het graf 
van hun kind wordt aangekondigd, 
omdat er gif in de bodem is gevonden. 
Tijdens de paar uren die ze samen 
hebben, tasten ze elkaar af en probe-
ren wanhopig weer tot elkaar te ko-
men. Maar terwijl zij op zoek is naar 
iemand om samen op te gaan in het 
verleden, zoekt hij naar iemand die 
hem zegt dat het goed is om een punt 
achter datzelfde verleden te zetten. 
Steeds meer blijkt hoe het gestorven 
kind hun beider levens vergiftigd 
heeft. Allebei zijn ze verscheurd door 
verdriet, maar ze slagen er niet in om 
samen te rouwen. 
Spelers: Peter Dirne & Linda Jacobs. 
Regie: Martin Bergmeijer.
Interesse? Kaarten zijn te reserveren 
via: www.lindespelers.nl. Wees er snel 
bij, want de kaartverkoop loopt voor-
spoedig.

Goesting

Blues in Nuenen met   
Mike & The Mellotones

Dierencollectie Dierenrijk 
wordt uitgebreid met 
ringstaartmaki’s en rode vari’s
Dierenrijk bestaat op zaterdag 3 mei 10 jaar. Om dit te vieren, organiseert 
dé Kinderdierentuin een 10-daags feest. Iedere dag zijn er speciale activi-
teiten, variërend van thema-evenementen tot extra bezienswaardigheden. 
Voor het zover is, opent Dierenrijk op woensdag 16 april een nieuw verblijf 
met ringstaartmaki’s en rode vari’s.

Dierenrijk blijft groeien en breidt het 
park uit met Afrikaanse diersoorten. Zo 
komen er binnenkort ringstaartmaki’s 
en rode vari’s. Deze halfapen uit Mada-
gaskar zijn erg nieuwsgierig. Bezoekers 
kunnen zelfs het dierenverblijf in lopen 
om heel dichtbij de dieren te komen. 
Dierenrijk ontvangt een mannengroep-
je ringstaartmaki’s en een fokgroepje 
rode vari’s. Dierenrijk opent het verblijf 
op woensdag 16 april. De verzorgers 
trakteren de dieren om 11.00 uur op een 
smakelijke fruitcocktail.

10 jaar Dierenrijk
In 2004 opende Dierenrijk haar poor-
ten. Martin van Hees, parkmanager 
van Dierenrijk, vertelt: “Een aantal 
jaar na de opening is er al veel veran-
derd. Er zijn nieuwe verblijven ge-
bouwd om naast Europese dieren ook 
Aziatische - en Afrikaanse dieren te 

houden. En alle verblijven van toen 
zijn zodanig aangepast dat de dieren 
nog beter zichtbaar zijn voor het pu-
bliek”. Sinds 2008 zijn er Aziatische 
dieren, waaronder olifanten, Siberi-
sche tijgers, rode panda’s, kraagberen 
en gibbons. In 2012 heeft het park 
Afrikaanse leeuwen gekregen. “Uit-
eindelijk komen de kinderen ook 
vooral om te spelen. De combinatie 
van de verschillende speelattributen 
en de dieren van heel dichtbij kunnen 
zien, zorgt ervoor dat Dierenrijk dé 
Kinderdierentuin is”, voegt van Hees 
toe. Dierenrijk viert het 10-jarige be-
staan met een 10-daags feest. Donder-
dag 24 april vindt de aftrap plaats. Dé 
Kinderdierentuin houdt diverse festi-
viteiten om dit jubileum te vieren. Op 
zaterdagavond 3 mei vindt het grote 
eindfeest plaats. Meer informatie is te 
vinden op www.dierenrijk.nl/10jaar

Lentedag in de tuinen van   
De Walburg
Deze tuindag staat helemaal in het teken van het voorjaar. Om ons heen- én 
in ons hoofd- gonst en jubelt de lente. Als je nú nog niet aan je tuin toege-
komen bent is het toch echt tijd om te beginnen!

Presentatieavond nieuw 
seizoen Het Klooster
Ieder jaar is het een groot succes geweest, dus ook dit jaar zal Theater Het 
Klooster een presentatieavond verzorgen. Dit jaar vindt deze plaats op dins-
dag 13 mei om 19.30 én 21.00 uur. Tijdens de avond wordt een indruk gege-
ven van de voorstellingen voor het aankomende theaterseizoen. Gedurende 
de presentatie zal de bezoeker kleine optredens te zien krijgen van cabare-
tiers, muzikanten en overige theatrale acts. Op deze manier kan de bezoe-
ker alvast live voorproefjes zien van wat Het Klooster in het nieuwe seizoen 
allemaal te bieden heeft. 

Voor de tuinliefhebber is de Lentedag 
van de Walburg dé gelegenheid om 
het tuinseizoen te openen. Met een 
rondgang door inspirerende tuinen en 
een nieuwe blik op de mogelijkheden 
in je eigen tuin. Degelijk advies en bij-
zondere planten zijn nu volop voorra-
dig! Er is niet veel voor nodig om je 
lekker te voelen in deze oude en gast-
vrije tuinen. Op deze speciale inloop-
zondag kan de bezoeker zomaar aan-
sluiten bij een van de rondleidingen 
die regelmatig gehouden worden en 
genieten van alle verhalen die in dit 
bijzondere stukje Brabant besloten 

liggen. Naast de tuincultuur heeft het 
insectenleven hier de volle aandacht 
en wordt de tuin gezien en geëxploi-
teerd als bron van voedsel en welzijn 
voor mens en dier. De Theetuin van de 
Walburg geeft gelegenheid om al dit 
moois te proeven in smakelijke pro-
ducten. 

De Lentedag van de Walburg vindt 
plaats op 27 april en duurt van 11.00 
uur tot 17.00 uur. De entree is een vrij-
willige bijdrage voor Stichting de Wal-
burg Tuinen. Info via de website www.
dewalburg.nl - tel. 040-2449682.
 

Naast de acts tijdens de presentatie 
zullen de bezoekers ook als eerste de 
nieuwe theaterbrochure in ontvangst 
nemen. Deze avond kunnen de bezoe-
kers met voorrang boeken, daarmee 
maken ze de meeste kans op kaartjes 
voor hun favoriete voorstellingen. 
Bent u al nieuwsgierig geworden wat 
betreft het nieuwe theaterseizoen? Wij 
mogen al twee namen vrijgeven…. 
Huub Stapel en Van der Laan en Woe! 
De bijdrage voor een entreekaartje 
voor de presentatieavond is € 5,00 per 
persoon voor een volledig verzorgde 
avond. Naast het kaartje, ontvangt u 
ook een kopje koffie of thee bij binnen-
komst en wordt u ook een drankje aan-

geboden na afloop van de presentatie. 
Kaartjes zijn af te halen vanaf donder-
dag 17 april bij de kaartverkoop in 
Theater Het Klooster en op www.het-
klooster.org. De kaartverkoop is ge-
opend van maandag tot en met vrijdag 
van 13.30 uur tot 17.30 uur. Net zoals 
voorgaande jaren worden de brochu-
res niet huis-aan-huis verspreid. Als u 
de nieuwe theaterbrochure wilt ont-
vangen dan kunt u deze aanvragen via 
de website www.hetklooster.org. Vanaf 
vrijdag 16 mei worden de brochures 
voor theaterseizoen 2014 – 2015 ver-
zonden. Vanaf 17 mei kunt u ook 
kaartjes bestellen voor het nieuwe sei-
zoen via www.hetklooster.org 

Kofferbakverkoop Nederwetten
Op zondag 11 mei organiseert CV de Wetters een kofferbakverkoop in 
Nederwetten. Ruim je zolder of garage op en verkoop zelf de overbodige 
spullen. Speelgoed, kleding en huisraad kunnen zo op een gezellige manier 
van eigenaar wisselen.

Kennismaken met 
een oppas in Nuenen
Dinsdag 22 april kunnen ouders die een 
oppas zoeken voor hun kinderen van 
19.00 tot 20.30 uur kennis maken met 
jongeren die de oppascursus van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
gevolgd hebben. De cursus reikt jonge-
ren tussen de 12 en 16 jaar handvatten 
aan om op verantwoorde manier op te 
passen. De jongeren hebben onder an-
dere een presentatie bijgewoond van de 
jeugdverpleegkundige van het consul-
tatiebureau. Hier kregen zij informatie 
geven over het verzorgen van en om-
gaan met kinderen in de leeftijd 0-4 
jaar. De GGD zoemde in op de leeftijd 
van 5 tot 10 jaar en een maatschappelijk 
werker van de LEVgroep heeft geoe-
fend met kennismakingsgesprekken 
met ouders en kinderen.
Tijdens de meet & greet in de jonge-
renhuiskamer, Sportlaan 12, kunt u 
kennis maken met oppassers uit Nue-
nen. Aanmelden via alice.erkelens@
levgroep.nl. Vermeld in deze email uw 
naam, adresgegevens en telefoon-
nummer. De avond zal onder begelei-
ding zijn van CJG-medewerkers.

Het voormalige Dinercafé Zinn heet nu 
Goesting en al enkele jaren bevindt 
zich daar hét blues podium van Nue-
nen. De organisatie, Sunny Blues Nue-
nen, organiseert om de 6 weken een 
optreden in dit caférestaurant en op 
zondag 20 april is weer een topband uit 
Nederland van de partij. Mike & The 
Mellotones maakt al vanaf hun oprich-
ting in 1993 onderdeel uit van een nieu-
we blues beweging in Europa. In Ne-
derland bereikten ze al snel de top op 
basis van hun live-reputatie en hun on-
geëvenaarde vermogen om muziek en 
show hand in hand te laten gaan. Re-
centelijk is ook Little Steve aan de band 
toegevoegd. Deze jonge en zeer ge-
waardeerde bluesgitarist uit de Neder-
landse blues scene stuwt de band naar 
nog grotere hoogtes. Sleutelwoorden 
die in recensies van optredens terugko-
men zijn: energiek, strak, krachtig, in-
tens, vermakelijk, origineel, creatief, 
innovatief en bluesy. Op hun nieuwe 

CD (1 + 1 = 3) speelt ook Enrico Crivel-
laro mee. Een van de beste bluesgitaris-
ten die Italië te bieden heeft.
Zondag 20 april. Vanaf 21.00 uur. En-
tree gratis. Locatie: Café Goesting, 
Park 61 te Nuenen.

Of ben je creatief en wil je je zelfge-
maakte spullen graag verkopen? Laad 
alles in je auto en kom gezellig naar 
Nederwetten. Ook aanhangers en 
busjes mogen gebruikt worden. De 
opbrengst komt geheel ten goede aan 
de verkoper. Bezoekers kunnen gezel-
lig rondsnuffelen en genieten van di-
verse hapjes en drankjes. De entree 

bedraagt € 2,- inclusief koffie of thee. 
Kinderen tot 12 jaar gratis. Heb je in-
teresse in een standplaats meld je dan 
aan via www.dewetters.nl. Op de web-
site kun je ook terecht voor meer in-
formatie.
Wanneer: Zondag 11 mei van 08.30 
uur tot 15.30 uur.
Waar: Hoekstraat 84 te Nederwetten.

Leerlingen 
Strabrecht 
College in Van 
Abbemuseum
Iedereen moet zo nu en dan zijn (on)
hebbelijkheden opzij zetten om zo 
nieuwe en originele wegen in te kunnen 
slaan. Dit is precies wat zo’n 100 vmbo-
t, havo- en vwo-leerlingen van het Stra-
brecht College gedaan hebben in “Kill 
Your Darlings - To Combine”. Deze 
leerlingen, met de beeldende vakken te-
kenen of handvaardigheid in hun eind-
examenpakket, exposeren in april en 
mei hun eindexamenwerk in de Studio 
van het Van Abbemuseum. Hun wer-
ken zijn geïnspireerd door kunstwer-
ken uit de collectie van het museum. De 
opening van de expositie “Kill Your 
Darlings - To Combine” vindt plaats op 
donderdag 17 april om 16.30 uur in het 
Van Abbemuseum in Eindhoven, in-
loop vanaf 16.00 uur. De tentoonstel-
ling is tot en met 11 mei te bezichtigen.

Opnieuw archeologische vondsten Luistruik

Sporen uit een ver verleden
De afgelopen dagen zijn in de bodem 
van de Luistruik, tussen de Vincent 
van Goghstraat en het busstation, 
eeuwenoude sporen gevonden van 
menselijke activiteiten. Volgens me-
dewerkers van Bureau BAAC, dat de 
werkzaamheden uitvoert, zijn ze af-
komstig uit de IJzertijd en de Middel-
eeuwen. Het betreft onder andere 
scherven en verkleuringen in het 
zand. Die verkleuringen kunnen wij-

zen op een waterput. De bevindingen 
sluiten aan bij een eerste inventarisa-
tie in 2009 waarbij verschillende voor-
werpen werden gevonden.
Op dit deel van de voormalige voet-
balvelden moet fase 2 van Park Luis-
truik verrijzen. Het is wettelijk ver-
plicht archeologisch onderzoek te 
doen voordat de bouw begint. Er 
wordt nog bekeken of het onderzoek 
uitgebreid moet worden.
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PASEN

Op 1e en 2e paasdag bent u vanaf 12.00 uur van harte 
welkom om te genieten van een heerlijke paaslunch 

of een uitgebreid paasdiner.

Paaslunch:  3 - gangen voor € 25,00 p.p.

Paasdiner:  3 - gangen voor € 29,50 p.p.
Paasdiner:  4 - gangen voor € 34,50 p.p.
Paasdiner:  5 - gangen voor € 39,50 p.p.

Bij ieder gerecht kunnen wij een passend glas wijn schenken

Ook is het mogelijk om vanaf 12.00 uur gebruik te maken 
van onze lunch- of dinerkaart. 

LANG LEVE DE KONING!
Bij Olijf kunt u van 26 april t/m 29 april genieten van 

een koninklijk 6 gangen menu voor € 40,00 p.p.

Reserveren is mogelijk via onze site:
 www.restaurantolijf.nl

Keuken geopend vanaf 12.00 uur Woensdag gesloten.
www.restaurantolijf.nl
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Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

Na een flinke verbouwing
is het tijd voor een feestje

Laat je verrassen
ook aan de kinderen is gedacht

2e paasdag 10-17 uur

Dagelijks verse aarDbeien
& (geschilDe) asperges

Een groot
assortiment: - tuinplanten- hangplanten- groenteplanten

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

STERK IN HEKWERK

Spegelt 40  |  5674 CD Nuenen  |  info@freyja.nl  |  www.freyja.nl

Wij zoeken per direct

SCHOLIEREN, STUDENTEN, FULLTIME, 
PARTTIME MEDEWERK(ST)ERS

Functie
Je zorgt dat alle materialen die wij verhuren goed klaargezet worden, zodat ze 
naar de Evenementen- en Bouwprojecten kunnen worden getransporteerd.  Je
krijgt instructie en wordt aangestuurd. Nadat de materialen verhuurd zijn, moeten 
ze worden gecontroleerd, schoongemaakt, nageteld en eventueel gerepareerd. 
Je werkt in teams. Het is heel afwisselend, soms hectisch en je bent veel buiten.

Gevraagd
Wij zijn op zoek naar jonge mensen in de leeftijd van 16 – 20 jaar, die parttime 
of fulltime beschikbaar zijn om bovenstaande werkzaamheden uit te voeren. Je 
beschikt over logistiek en praktisch inzicht,  doorzettingsvermogen en vindt het fijn
om “met je handen” te werken. Je bent fysiek gezond en in goede conditie. Je vindt 
het fijn om in de “open lucht” te werken en samen met anderen een klus te klaren.

Wij bieden
De mogelijkheid om naast school of andere werkzaamheden aan de slag te gaan.
De uren zijn altijd in overleg. Je maakt kennis met de Evenementen- en Bouw
branche en wat er zich achter de schermen afspeelt.
Geïnteresseerd? neem contact op met Barbara Blommaert, tel. nr. 040-2913475.

Caravan Centrum
Coppelmans

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

www.caravancompleet.nl

• In- en Verkoop Caravans

• Onderhoud & Reparatie

• Haal- en Brengservice

• Schadeherstel

• Occasions

2e PAASDAG PAASSHOW 
10.00 - 16.00 U

10% korting op alle 
123 schoonmaakproducten 

en toiletvloeistoffen!

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Een bezorger voor Rond de Linde. 
Wijk 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
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

Opwettenseweg 72, NUENEN, tel. 040-2121314
www.kdv-kiddies.nl - email: info@kdv-kiddies.nl
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Zilveren KBO-speld    
voor Toos van Breugel
Toos van Breugel (87) is onlangs om gezondheidsredenen gestopt als gast-
vrouw van D’n Inloop. Toos heeft dit sinds de opening in 1997 van de KBO-
huiskamer in Het Klooster met heel veel plezier gedaan. Tijdens het jaar-
lijks uitje van de gastvrouwen is Toos, dit jaar naar de Snuffeltuin in Neder-
wetten wegens haar vele verdiensten onderscheiden met de zilveren KBO-
bondsspeld met Oorkonde. De speld en oorkonden worden beschikbaar 
gesteld door KBO-Brabant.

Pelgrimage naar het Licht, 
Paasnacht 2014
In de Paasnacht, de nacht van zaterdag 19 op 20 april aanstaande, wordt 
opnieuw de Pelgrimage naar het Licht gelopen. Deze meditatieve wandel-
tocht van ongeveer 23 km, voert ons langs de kerken en kapellen in en om 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Het thema van de tocht is dit jaar: “Zie, 
raak bewogen en sta op!”.

Uitnodiging kijkavond 
Crijnsschool
De leerlingen en het team van de Crijnsschool nodigen ouders, verzorgers 
en andere belangstellenden van harte uit om op donderdag 17 april tussen 
18.00 uur en 19.00 uur te komen kijken in de groepen.

We starten om 23.45 uur met een korte 
viering in de H. Clemenskerk aan het 
Park in Nuenen. Even na middernacht 
vertrekken we voor de wandeltocht. We 
zullen onderweg voor een lied, een tekst 
of stilte, stilhouden in de St. Clemens-
kerk te Gerwen, bij de kapel van 
Hooijdonk, in de H. Lambertuskerk van 
Nederwetten, bij het kruisbeeld op de 
hoek van de Boord en Vorsterdijk, bij de 
Antoniuskapel in Eeneind, in het van 
Goghkerkje in Nuenen en op de be-
graafplaats de Roosdoncken aan de 
Broekdijk. Tijdens die laatste stop zul-
len we met het licht van de lantaarn die 
we de hele nacht meedragen het Paas-
licht ontsteken op elk graf en lezen we 
samen het Paasevangelie. Tenslotte zal 
er een Paasontbijt zijn in de Regenboog. 
Daarna zijn er in de verschillende ker-
ken Paasmorgenvieringen, maar de 
meeste wandelaars, die de hele nacht 
hebben meegelopen en de tocht hebben 
volbracht, liggen tegen die tijd in hun 
bed en zullen niet meer in de kerk zijn.
U wordt uitgenodigd aan de wande-

ling (gedeeltelijk) deel te nemen. Er 
zijn altijd mensen die vanaf het begin 
een deel meelopen en daarna terug 
gaan naar huis. En er zijn mensen, 
vaak met kinderen, die tegen de och-
tend aansluiten bij de wandelgroep 
om het laatste deel van de tocht mee te 
lopen en mee te ontbijten.
Als u mee wilt ontbijten, dient u zich 
op te geven bij Tietie Ekkel, tel. 
2834869, e-mail: tietie@ekkel.com of 
bij Martien Habraken, tel. 2834654, 
email: m.habraken02@onsnet.nu. Aan 
de wandeling en het ontbijt zijn geen 
kosten verbonden. Ook tijdens de wan-
deling zal op verschillende plaatsen on-
derweg te eten of te drinken zijn.

De werkgroep zoekt nog versterking. 
Mensen die mee willen doen aan de in-
houdelijke of praktische voorbereidin-
gen, of informatie wensen, kunnen zich 
ook melden bij Tietie Ekkel. De voor-
bereidingsgroep bestaat uit: Tietie Ek-
kel, Ellen Reuver, Suus Lier, Irma Turk, 
Martien Habraken en Pieter Flach.

Toos is sinds 1987 KBO-lid en zat in 
talloze commissies. Zo was ze in 1988 
in het KBO-bestuur vicevoorzitter 
met voorzitter Frans Dekkers tot Har-
ry de Haas het voorzitterschap over-
nam.. Ze zat ook in het bestuur van 
het Wit-Gele Kruis en met de toenma-
lige voorzitter Frans Bekkers had ze 
veel contacten naar de gemeente toe. 
Ze heeft veel cursussen gevolgd en 
met succes de hiervoor staande diplo-
ma’s behaald.
Bij D’n Inloop was een telefoondienst, 
waar ouderen vragen konden stellen 
over zaken waar ze zelf niet uitkwa-
men. Deze dienst verzorgde Toos sa-
men met enkele andere dames. Ook 
had ze zitting in het vrouwenoverleg. 
D’n Inloop was destijds iedere dag 
open. Onder andere door terugloop 
van het aantal bezoekers is dit terug-
gebracht tot de middagen op maan-

dag, woensdag en vrijdag en tot 1 mei 
op zondag. Toos heeft op zoveel ver-
schillende terreinen vrijwilligerswerk 
gedaan dat die hier niet allemaal ge-
noemd kunnen worden.

De Crijnsschool voert de slogan: 
“Veel, veelzijdig en met veel plezier le-
ren” en geeft die ook handen en voe-
ten in praktijk. We zijn een relatief 
kleine school, groot in kwaliteit en 
zorg. Een fijne sfeer is daarbij een be-
langrijk uitgangspunt. In onze groe-
pen is veel aandacht voor verschillen 
in capaciteiten, interesses en werk-
tempo en werken we in een goed voor-
bereide, rustige omgeving aan uitda-
gende thema’s en projecten. 
Leerlingen werken afwisselend indivi-
dueel, klassikaal of met gestructureerde 
coöperatieve werkvormen. Door geva-
rieerd gebruik van elementen uit meer-
voudige intelligentie, komen we tege-
moet aan de verschillende leerbehoeften 
van kinderen. We leren niet alleen bin-
nen de school, maar ook daarbuiten! Zo 
onderhouden we een moestuin, werken 
we bij elk thema met doe- en ontdekkis-
ten en maken we veelvuldig educatieve 
uitstapjes van de bibliotheek tot een 
melkveebedrijf, Dierenrijk, Technobiel 
en het Rijksmuseum. Juist de koppeling 
van deze praktische activiteiten met de 
leerstof en andersom, maakt dat leerlin-
gen er veel van leren. We maken gebruik 
van moderne middelen als digitale 
schoolborden, computers en laptops en 
bieden leerlingen Engels aan vanaf 
groep 4.

Lezen is een speerpunt van de school. 
Dit is immers een vaardigheid die bij 
alle schoolvakken en ook in het dage-
lijks leven onontbeerlijk is. Een goede 
taal- en leesontwikkeling hebben blij-
vend positieve effecten op veel andere 
ontwikkelgebieden. We besteden daar-
om aandacht aan diverse facetten van 
taal: gesproken, geschreven en gedruk-
te taal, lichaamstaal en ook beeldtaal.
Voor alle leerlingen geldt dat we sa-
men met hen en hun ouders eruit wil-
len halen wat erin zit. Leerkrachten 
houden daarom een groepspagina op 
internet bij om ouders zicht te geven 
op de onderwijsinhoud van de betref-
fende groep. Via links kunnen kinde-
ren en ouders thuis lesstof herhalen 
en/of verdiepen. 
Tijdens de kijkavond kunt ook zien en 
beleven hoe veelzijdig in elke groep 
aan hun thema is gewerkt de afgelo-
pen periode. De leerlingen en leer-
krachten zullen u graag vertellen wat 
ze ervan hebben opgestoken. Wilt u 
graag op een ander tijdstip een kijkje 
nemen op onze school, neem dan even 
contact op met de directeur: Monique 
van Ekert voor een vrijblijvend ken-
nismakingsgesprek en een rondleiding 
door de school. 

m.vanekert@crijnsschool.nl of 2835349.

Ger Coppens mi 
heur Apostelen in 
Ons Tejater
Ger Coppens en heur Apostelen staan 
op zaterdag 19 april op het podium 
van Ons Tejater in Lieshout. Het is de 
eerste voorstelling van Ons Tejater in 
de vernieuwde grote zaal van het 
Dorpshuis. Ger Coppens uit Boerdonk 
zingt en speelt streektaalmuziek. Haar 
apostelen zijn de vier leden van de be-
geleidingsband. Naast muzikant is Ger 
ook waardin van haar eigen hotel ’t Mi-
rakel in Boerdonk.
Aanvang 20.30 uur in het Dorpshuis Lies-
hout. Kaarten verkrijgbaar in het Dorps-
huis of reserveren via www.vierbinden.nl/
onstejater of op tel. 0499-422878.

Paasconcert Seniorenkoor 
Vogelenzang
Seniorenkoor Vogelenzang, van KBO Lieshout geeft tweede paasdag een 
Paasconcert. Het concert is een inlossing van de belofte die het koor vorig 
jaar aan sponsoren, adverteerders en begunstigers deed om een gratis con-
cert te geven in Lieshout.

Seniorenkoor “Vogelenzang” heeft een 
zeer gevarieerd repertoire en zingt lie-
deren in verschillende talen zoals, 
naast het Nederlands, Frans, Duits, En-
gels, Fins en Russisch. Volgend jaar mei 
viert het koor haar 40-jarig bestaan, 
waarvoor een jubileumcommissie al 
druk bezig is met de voorbereidingen. 
Het koor repeteert elke maandag, van 
13.15-15.15 uur, in de Sint Servatius-
kerk, in Lieshout. 

Paasconcert, 21 april van 14.00-16.00 
uur in de Koepelzaal van Bavaria Brou-
werij Café, aan de Heuvel 5 in Lieshout. 
Toegang gratis. 

Voor vragen: 
Voorzitter Wim Verhoeven (0499-
423425), secretaris Jeanne van de Ven 
(0499-422674), penningmeester Henk 
Vogels (0499-421220) of dirigent Arie 
Ketelaars (0499-425071).

Foto Joost Duppen.

Open avond   
BS De Mijlpaal
Donderdag 24 april van 17.00 tot 18.30 
uur sluiten wij het project De Uitvin-
ders af met een open avond. Er worden 
verschillende demonstraties en pre-
sentaties gegeven zowel door leerlin-
gen als ouders. Ook is er volop gele-
genheid om een indruk te krijgen van 
de manier waarop het onderwijs op 
deze school vorm krijgt. De ouders van 
de medezeggenschapsraad, de ouder-
raad, de leerlingen en de leden van het 
schoolteam staan u graag te woord.
Bent u niet in de gelegenheid om deze 
avond te bezoeken en hebt u belang-
stelling voor basisschool De Mijlpaal? 
Bel of stuur een berichtje naar 040-
2952279 of info@obsdemijlpaal.nl. 
Wij zorgen er dan voor dat u een uit-
gebreid informatiepakket ontvangt. 
Ook voor een persoonlijk gesprek 
bent u altijd welkom.

smeuldersisopen
Op 26 en 27 april is er weer een exposi-
tie bij de openbare kunsthuiskamer 
‘smeuldersisopen’. U bent van harte 
uitgenodigd om een kijkje te komen 
nemen naar het werk van Judith Tesser 
en Frank van Vught. Beekstraat 23 van 
13.00 uur tot 18.00 uur, gratis entree.

Country dansen in 
Lieshout
Komend weekend is Paasweekend. Dit 
keer organiseert The Black Longhorn op 
Tweede Paasdag de maandelijkse Coun-
try Dance Party op CD muziek. Maan-
dagmiddag 21 april vanaf 13.30 uur dan-
sen wordt gedanst in de mooie grote zaal 
van het Dorpshuis in Lieshout. Alle po-
pulaire line- en partnerdansen worden 
zoals altijd keurig achter elkaar gezet 
door Country-DJ Henk. De nadruk ligt 
hierbij op echte country muziek. Volop 
genieten dus en alleen kijken mag ook.
Tot ziens op Tweede Paasdag 21 april bij 
The Black Longhorn: Dorpshuis-Lies-
hout, Grotenhof 2, Lieshout. Telefoni-
sche info: 0499-422088. 
Meer info? www.blacklonghorn.nl 

Tweede paasdag waarom eigenlijk?
Door Mariët Jonkhout

isschien vraagt u het zich ook af waarom we in Nederland 
behalve een eerste ook een tweede paasdag en daarbij ook een 
tweede kerst- en pinksterdag hebben, terwijl dit in heel veel 
landen niet de gewoonte is. Na een vraag van een Rond de Linde 

lezer hierover, ben ik maar eens op zoek gegaan naar het antwoord hierop. 
Met het internet ligt de wereld binnen handbereik en zo vond ik al snel, een 
voor mij plausibel, antwoord...

Dat in Nederland niet alleen de eerste 
en tweede paas-, pinkster- en kerst-
dag, maar ook Hemelvaartsdag en 
Goede Vrijdag officiële feestdagen en 
dus zondagen zijn, is vastgelegd in de 
zondagswet van 1815. Deze wet voor-
zag voor het eerst in uniforme, voor 
het hele land geldende regels voor de 
openbare rust op deze (in principe) 
godsdienstige dagen en de mate waar-
in feestelijkheden op deze dagen wa-
ren toegestaan. De katholieke kerk 
had zich al in de middeleeuwen inge-
spand om extra feestdagen te koppe-
len aan de belangrijkste christelijke 
feestdagen. De kerkelijke viering van 
de hoofdfeesten (Kerstmis, Pasen, 
Pinksteren) duurde toen zelfs acht da-
gen. De gedachte achter die extra da-
gen was dat het mensen in staat stelde 
vaker naar de kerk te gaan. 
Met de vastlegging ervan in 1815 kre-
gen de tweede paas-, pinkster- en 

kerstdag ook een hele belangrijke so-
ciale functie. Feestdagen waren de 
enige dagen in het jaar waarop men-
sen vrij hadden. Op die dagen werd 
van alles geregeld. Op paas-, pinkster- 
en kerstmarkten werden inkopen ge-
daan, konden jongelui elkaar ontmoe-
ten en er werd aan sport, spel en ander 
vermaak gedaan.

In Nederland werden na de Reforma-
tie alle feestdagen, die aan heiligen 
waren gewijd, afgeschaft. De aandacht 
diende gericht te zijn op de christelijke 
boodschap zelf: alleen de feestdagen 
gewijd aan de verlossings- en lijdens-
geschiedenis van Christus werden ge-
handhaafd. Het inrichten van een 
nieuwe feestkalender was ook nood-
zakelijk vanuit maatschappelijk en 
economisch oogpunt. De verschei-
denheid aan regionale feestdagen en 
de uitspattingen waarmee openbaar 
feestvermaak gepaard ging, stonden – 
zo dacht men – een moderne, unifor-
me en efficiënte manier van werken in 
de weg. In 1618 bepaalde de Nationale 
Synode dat Kerstmis, Pasen, Hemel-
vaartsdag en Pinksteren naast de zon-
dag de officiële godsdienstige feestda-
gen werden. Een vrije feestdag op 
tweede kerst-, paas- en pinksterdag en 
Goede Vrijdag werd wenselijk geacht 
(omdat het op veel plaatsen de ge-
woonte was), maar niet verplicht ge-
steld. Elke plaats kon daarin nog zijn 
eigen koers varen. Pas met de wet van 
1815 zijn er de uniforme regels voor in 
de plaats gekomen.

Kort door de bocht hebben we deze 
tweede dagen dus om onze uitspattin-
gen op feestgebied door het jaar heen 
in te perken en slechts te beleven op 
enkele dagen in het jaar, waarna we de 
rest van de tijd efficiënt aan ons werk 
kunnen besteden.

Bron: Evelyne Doelman

2e Paasdag live 
muziek in Ons Dorp
Zanger en gitarist Jan van Os zal deze 
middag vanaf 16.00u   zorgen voor 
heerlijke muziek van de jaren 60 tot en 
met de hits uit de huidige top 40. Ie-
dereen is van harte welkom deze mid-
dag Café Ons Dorp aan te doen.

M

Quilttentoonstelling
Op zaterdag 19 april is er een quiltten-
toonstelling in de Regenboog. De 
quilts worden aan tehuizen in Oost-
Europa geschonken en zijn gemaakt 
door de Regenbooggroep. Deze groep 
van rond de 25 dames komt ongeveer 
zes zaterdagen per jaar op vrijwillige 
basis bij elkaar in kerkelijk centrum de 
Regenboog in Nuenen.

Op de tentoonstelling zijn eenper-
soons- en kinderquilts, kussens, pan-
nenlappen, tassen, speelgoed, wand-
quilts en andere kleine artikelen te 
koop. Van de opbrengst wordt materi-
aal voor de quilts gekocht. In septem-
ber begint de groep weer met het ma-
ken van nieuwe quilts. Wie interesse 
heeft, kan contact opnemen met coör-
dinator Geke Weerman, 040-2837169. 
De quilttentoonstelling is van 12.00 
uur tot 16.00 uur in de Regenboog, 
Sportlaan 5 in Nuenen. Entree €1,-.

Wandelexcursies 
door het Wettens 
broek bij buurtschap 
Heerendonk
Op tweede paasdag, maandag 21 april, 
organiseren Brabants Landschap en 
IVN Nuenen gratis wandelexcursies 
over Landgoed Heerendonk. Thema 
van de wandelingen is ‘Lekker Land-
schap’. Tijdens de excursies ontdekken 
de wandelaars hoe ze allerlei lekkers 
kunnen verzamelen in de natuur. De 
wandelingen vertrekken bij de infor-
matiestand van Brabants Landschap 
en IVN Nuenen. Hier is ook de ‘groot-
ste’ imker van Nederland aanwezig: 
Ruud Korteling. De excursies starten 
om 12.00 uur, 13.30 uur en 15.00 uur 
en duren anderhalf uur. 
Heerendonk ligt aan de Eikelkampen 
in Nederwetten. Parkeren uitsluitend 
rechts op het zandpad, (waterdichte) 
wandelschoenen of laarzen worden 
aanbevolen. Honden kunnen niet 
mee. Zie ook www.dagvanhetland-
schap.nl. Meer tips over ‘lekkers uit 
het landschap’ zijn te vinden op www.
foodwalks.nl of bel 040-2421423. De 
wandelexcursies maken onderdeel uit 
van de Dag van het Landschap, die op 
10 locaties in Brabant wordt gevierd. 
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Leerlingen Eckartcollege 
winnen publieksprijs 
Technasium Top Award 2014
Leerlingen van het Eckartcollege uit Eindhoven hebben de publieksprijs in 
de wacht gesleept tijdens de finale van de Technasium Top Award 2014. De 
Eindhovense Technasium-leerlingen kregen de meeste internetstemmen 
voor hun idee voor tijdwinst bij woningbrand: een slim systeem dat onder 
meer brandweer en omwonenden kan alarmeren bij brand. 

‘Warme Beer’      
bij Albert Heijn - Parkstraat
Op paaszaterdag 19 april staat de stichting “Warme Beer” centraal bij Albert 
Heijn – Parkstraat in Nuenen. Op deze dag zal clownsgroep “met Hart en 
Neus” actief aanwezig zijn om samen met iedereen de stichting een extra 
steuntje in de rug te geven, en daar is uw hulp natuurlijk ook voor nodig!

Tussen 10.00 en 16.00 uur kan men 
lege flessen of de emballagebon done-
ren aan de clown die zorgt dat deze 
opbrengst geheel ten goede komt aan 
de stichting. De clown heeft hiervoor 
in ruil nog een leuke kortingsbon van 
€ 16,- voor Family park Bobbejaan-
land beschikbaar! Ook kan men voor 
een minimale donatie van € 0,50 de 
boodschappen door een clown naar 
de auto laten brengen. Daarnaast is de 
suikerspinclown aanwezig die voor 
een minimale donatie van € 1,- een 
heerlijke suikerspin draait. Het wordt 
echt een feest bij Albert Heijn deze 
dag! Alle donaties en opbrengsten van 
deze activiteiten zijn geheel voor 
stichting “Warme Beer”.

Tot 16.00 uur kan worden meegedaan 
aan een kassabonwedstrijd waarbij men 
bij een minimale besteding van € 15,- 
ook nog eens kans maakt op leuke prij-
zen waaronder gevulde boodschappen-
tassen, vrijkaartjes voor Family park 
Bobbejaanland en andere leuke prijzen! 
Aan het einde van de festiviteiten, om 
16.30 uur, worden de prijswinnaars be-
kend gemaakt!

Stichting “Warme Beer”, met voorzit-
ter Tomas uit Nuenen, stelt zich ten 
doel om jaarlijks aan zo’n 400 kinde-
ren met kanker op de oncologische 
afdelingen van de diverse ziekenhui-
zen in geheel Nederland, een “warme 
beer” te schenken. Zonder steun en 
donatie is het onmogelijk om dit stre-
ven jaarlijks ten uitvoer te brengen, 
vandaar dat Tomas deze dag ook zelf 
aanwezig zal zijn. Het doneren van 
een financiële gift is natuurlijk ook 
mogelijk. 
Voor informatie: www.warmebeer.nl

Foto: TechniekTalent.nu/Peter de Koning

De Technasium Top Award daagt 
havo/vwo- leerlingen uit het tweede 
jaar een technische opdracht uit te 
voeren in wedstrijdvorm. Die op-
dracht draait om oplossingen die goed 
zijn voor mens en/of milieu. Dit jaar is 
Brandweer Nederland de opdrachtge-
ver. De wedstrijdopdracht was het 
ontwerpen van een systeem dat tijd-
winst oplevert na het uitbreken van 

een woningbrand. Gefeliciteerd 
Quinn van Veen, Floris Damen, Timo 
Bossema en Ted Jansen van team E-
bridge! Zij mochten samen op de foto 
met voorzitter Stephan Wevers van 
Brandweer Nederland en ze mogen nu 
een dag meelopen bij de Brandweer! 
Kijk voor meer info en alle ideeën op 
www.technasiumtopaward.nl en face-
book.com/technasiumtop. 

Trends, tips en ontwikkelingen op gebied van interieur

Combineer met Kleur!
Door Thea Hollanders

In het huidige trendy interieur mag kleur niet ontbreken. Van de nieuwe 
collecties op de internationale beurzen krijg je een frisse en vrolijke kijk op 
het nieuwe wonen. We schudden letterlijk de crisis van ons af en richten ons 
weer vol overgave op de toekomst. In de mode zien we deze zelfde trend 
terug! Maar meestal hebben wij er geen moeite mee om ons in een fleurige 
outfit te steken. De toepassing in ons interieur blijkt toch voor velen een 
hele uitdaging te zijn. 

Stoeltje gestoffeerd in twee kleurcombi-
naties afkomstig uit het gordijn. 

Nuenen -  Cock eveld  12a
info@gijsbersinstallaties.nl

tel. 040 - 283 17 56

GAS

WATER

SANITAIR

ZINK

C.V.

Paas-Art Nuenen
Na vier succesvolle Paas-Art tentoonstellingen, viert Atelier Nuenen in 
2014 op 20 en 21 april haar eerste lustrum met een groots overzicht van 
ruim 300 schilderijen van 33 schilders. Hun nieuwste werk is te bezoeken in 
de sfeervolle, professionele fotostudio van John Geven Nuenen, Spegelt 
45-47 in Nuenen. De art-fair is interessant en aantrekkelijk voor kunstlief-
hebbers, kunstkenners maar ook voor geïnteresseerde bezoekers. U ont-
moet een breed palet aan schilderstijlen.

De presentatie loopt uiteen van realis-
tische fijn-schilderwerken tot figura-
tieve afbeeldingen. De puur abstracte 
en (half )- abstracte schilderijen ma-
ken deze grootse expositie compleet. 
Alle deelnemers hebben meer dan tien 
jaar hun creativiteit en schilder-vak-
manschap verworven via talloze vak-
opleidingen. Evenals het deelnemen 
aan workshops die Atelier Nuenen zelf 
organiseert. Gerenommeerde docen-

ten worden ingehuurd en voor de 
workshops portret- en modelschilde-
ren werken ze met professionele mo-
dellen. Op deze wijze worden de schil-
ders steeds opnieuw uitgedaagd hun 
horizon te verbreden en verwerven ze 
nieuwe technieken. U leest het goed: 
de honger van deze schilders naar nog 
betere prestaties is groot. Jaarlijks 
schilderen ze daarnaast een week op 
diverse rustieke plekjes die Nuenen 
telt. En zijn ze, op verzoek van de John 
Geven Studios, ook dit jaar weer vaste 
deelnemers aan het Bloem & Tuin-
evenement in Nuenen. De entree is 
gratis! Openingstijden zijn van 11.00 
tot 17.00 uur. Als bezoeker kunt u ook 
deelnemen aan de publieksprijs en 
meedingen naar een uniek kunstwerk-
je! In het restaurant van de kookstudio 
John Geven kunt u genieten van een 
hapje en drankje. Dit jaar is er ook een 
buitenterras. Tot slot: alle schilders 
werken nauw samen met Museum 
Vincentre, Berg 29 in Nuenen. Naast 
de vaste expositie, kunt u daar tijdens 
beide paasdagen twee bijzondere tij-
delijke tentoonstellingen bezoeken.
Meer informatie: www.ateliernuenen.
nl, www.vangoghvillage.nl en www.
johngevenstudios.nl

Het combineren met kleuren en prints 
in ons interieur maakt het geheel let-
terlijk levendiger. Hoe kies je de juiste 
kleur of print en hoe pas je het toe 
zonder dat het geheel rommelig oogt 
of schreeuwerig gaat worden? Eigen-
lijk is het niet anders als bij het combi-
neren van je outfit. Dragen we bij-
voorbeeld een jurkje met een drukke 
print dan willen we meestal het geheel 
rustiger maken met een vestje in een 
kleur uit het jurkje. Of als we een effen 
jurkje dragen dan willen we juist het 
geheel opvrolijken door te kiezen voor 
meer kleur in onze ketting, armband 
of oorbellen. 

Kleurgebruik in het interieur is eigen-
lijk niet anders. Als je de basis naturel/
rustig houd, krijg je meer ruimte om 
te spelen met kleur. Kleur in de gordij-
nen, vloerkleden, meubels, accessoi-
res en kussentjes. Een strak, onopval-
lend vloerkleed dat letterlijk 
ondergeschikt is aan de zithoek, dat 
willen we niet meer. De nieuwste ta-
pijten zijn echte blikvangers. Ze zijn 
kleurrijk, hoogpolig of voorzien van 
vrolijke franjeranden. Kies je voor een 
kleed stem dan de kleur af op een 

mooi meubelstuk of een andere eye 
catcher in huis, dit kunnen natuurlijk 
ook de kleuren uit een schilderij zijn. 
Hierdoor ontstaat er een balans en 
oogt het geheel rustig. Een andere 
mogelijkheid is te gaan voor nieuwe 
gordijnen. Ga voor een levendige print 
en laat de kleur(en) uit je prints terug-
komen in bijvoorbeeld de kussens op 
je bank. Met wat minder middelen 
kun je ook gaan voor een kleurrijk 
schilderij op bijvoorbeeld canvas. Wil 
je deze boven de bank hangen let er 
dan op dat je deze niet in een te kleine 
afmeting neemt. Een vuistregel is dat 
het schilderij 2/3 van de breedte van 
de bank moet zijn. Tegenwoordig zijn 
deze overal in allerlei maten te koop. 
Laat vervolgens de frisse kleuren uit 
het zojuist aangeschafte schilderij te-
rugkomen op verschillende plekjes in 
de rest van je woonkamer. Bijvoor-
beeld in de kussens op de bank, in de 
gekleurde kaarsen op een dienblad of 
plateau en in een leuk accessoire zoals 
een beeldje. 
Kortom maak je interieur levendiger 
door gebruik te maken van kleur en 
kleurrijke prints. Durf te combineren 
met kleur!

Geïnspireerd? 
Kijk dan ook eens op de website: www.
by-Holland.nl of breng een bezoek aan 
Van Lieshout Interieur, Opwettense-
weg 76 in Nuenen.

Alweer 3 jaar  
Café Ons Dorp
Het is alweer drie jaar geleden dan 
Martijn Hems en Sharon Pijs de toen-
malige Zwaan overnamen   en ver-
bouwde tot het huidige Ons Dorp. Nu 
drie jaar verder kijken ze met trots te-
rug op de afgelopen jaren. 

“Toen we drie jaar geleden begonnen 
wilden we ons onderscheiden van de 
reeds bestaande horeca, we wilden 
juist een aanvulling zijn. Buiten de ge-
moedelijke sfeer die we graag uitstra-
len proberen we dit ook te doen door 
het mede organiseren van diverse 
jaarlijkse activiteiten   zoals de ha-
loweentocht, caféquiz en de avond-
wieler4daagse.” aldus Sharon.
Maar ook het ruime assortiment speciaal 
bieren met onder andere een aantal van 
Nederlandse microbrouwerijen horen 
hierbij. “We hebben een bierkaart met 
+/- 60 bieren ingedeeld op smaakt en 
type zodat iedereen een passend bier kan 
uitkiezen.” legt Martijn uit.
“Natuurlijk zijn we blij met hoe het nu 
gaat maar we hebben nog genoeg 
ideeën voor de toekomst en hopen dat 
onze gasten de weg naar Ons Dorp 
blijven vinden. Of het nu is voor een 
drankje op het terras, het geven van 
een feest of voor de gezelligheid aan 
de bar wij blijven de komende jaren 
ons uiterste best doen.” aldus beiden.

Zie ook www.CafeOnsDorp.nl 



17 april 2014Rond de Linde  Nr.  16

40 dagen zonder alcohol, 
uitdaging of een makkie?
Nu Pasen nadert, zijn we bijna aan het einde van de ’40 dagen zonder alcohol’ 
vastenactie. Ruim 45 deelnemers hebben de afgelopen 40 dagen geen alcohol 
gedronken. We interviewen een aantal ‘Bekende Nuenenaren’ over hun erva-
ringen van de afgelopen weken. Was het voor hen een uitdaging of een makkie?

Heel veel dank 
voor de zegels
Medewerkers en bestuur van Voedsel-
bank Nuenen zeggen HARTELIJKE 
DANK tegen de vele Nuenenaren die 
met hun zegels voor heel veel JUMBO 
“verhuispakketten” gezorgd hebben. 
Natuurlijk ook heel veel dank aan de 
helpende handen van het supermarkt-
personeel. 
Met de inhoud van de pakketten ko-
men weer erg bruikbare producten 
beschikbaar voor die groep Nuenena-
ren die daarvoor, na strenge selectie, 
in aanmerking komt.
Daarom Nuenaren, nogmaals dank en 
de Voedselbank hoopt begin juli, tij-
dens de inzamelactie, weer op uw be-
trokkenheid te kunnen rekenen.

Wethouder van o.a. welzijn en ge-
zondheidsbeleid, Johan Ebberink: “Ik 
heb eigenlijk helemaal niet zoveel 
moeite gehad om niet te drinken. Ik 
heb een aantal feestjes en bezoeken 
gehad de afgelopen weken, daar viel 
het best mee. Lastiger was het bij een 
etentje waar ik het glas wijn miste. Nu 
ik hier aan mee doe, merk ik hoe vaak 
je na bijeenkomsten en vergaderingen 
iets van een drankje aangeboden 
krijgt. Dan moet je iets ter vervanging 
vragen en dat zorgt dan weer voor een 
leuk gespreksonderwerp. Doordat het 
gemakkelijk ter sprake komt, gaan an-
deren er ook over nadenken of ze in 
staat zijn om een tijdje zonder alcohol 
te kunnen. Ik constateer zelf dat ik 
zonder veel moeite alcoholvrij kan le-
ven. Het is fijn om voor jezelf aan te 
tonen dat je zo gemakkelijk een ge-
woonte kunt doorbreken. Ik wil elk 
jaar ‘40 dagen zonder alcohol’ tijdens 
de vastenperiode doen.”

Ex-PvdA-raadslid Aaltje Schouten: 
“Het is me eigenlijk heel erg meege-
vallen om deze 40 dagen niet te drin-
ken. Ik drink normaal nauwelijks, al-
leen soms in het weekend of op 
feestjes. Toch zijn er momenten waar-
op ik een drankje mis. Ik heb geluncht 
op een terras, heerlijk in het zonnetje, 
dan is het toch wel jammer om er geen 
fris biertje bij te kunnen drinken. Ook 

mis ik soms wel een glas wijn bij het 
eten, want het eten smaakt met een 
goed glas wijn toch wel beter. Als ik 
aan mensen vertel dat ik nu niet drink 
dan zeggen ze dat het een goede actie 
vinden, wel lijkt het hen lastig om er 
zelf aan mee te doen. Het is wel goed 
dat die mensen er over na denken. Dat 
er in Nederland teveel gedronken 
wordt is een feit, mensen mogen hier 
gerust meer bewust van zijn. Ik hoop 
dat we in Nuenen volgend jaar weer 
mee kunnen doen aan deze actie.”

Wethouder van o.a. economische za-
ken en openbare werken, Jan Dierckx: 
“Voor mij is het vasten van alcohol 
niets bijzonders. Ik gebruik al vijftien 
jaar geen alcohol. Dus in die zin ben ik 
niet het meest sprekende voorbeeld 
voor deze actie. Wel kan ik je vertellen 
dat ik van het leven kan genieten, ook 
zonder alcohol. Zelfs bij een diner is de 
smaak van het eten zonder een wijntje 
zuiverder, puur. En ik sta altijd fris en 
monter op, in vergelijking met anderen 
die de avond van te voren wel gedron-
ken hebben. Kortom: het leven gaat er 
op vooruit zonder al die verleiders.”

De deelnemers van de 40 dagen vas-
tenactie worden door de gemeente 
uitgenodigd voor een lunch om het 
einde van de vastenperiode te vieren. 
Zij ontvangen hierover nog bericht.

Ontmoetingscentrum 
Rabobank Dommelstreek 
klaar voor gebruik
Het nieuwe kantoor van Rabobank Dommelstreek aan de Laan der Vier 
Heemskinderen in Geldrop is klaar voor gebruik. De bouw is afgerond, de 
inrichting is gereed en de laatste hand wordt gelegd aan de tuin. Op dinsdag 
22 april wordt het Ontmoetingscentrum in gebruik genomen. “Dan beschik-
ken we over een nieuwe omgeving die helemaal klaar is voor het ‘bankieren 
zoals morgen’ met veel ruimte voor persoonlijke dienstverlening. Boven-
dien bieden we de Rabobank medewerkers die klaarstaan voor het begelei-
den van klanten, een aangename werkomgeving”, aldus Adri Geerts, direc-
tievoorzitter van Rabobank Dommelstreek. 

Het nieuwe gebouw gaat fungeren als 
ontmoetingspunt. “Een plek voor per-
soonlijk contact met onze klanten.” Er 
zijn mooie ruimtes voor klantgesprek-
ken, instructieruimtes voor het ver-
zorgen van workshops en een restau-
rant en atrium waar allerlei soorten 
bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. 
“De nieuwe omgeving sluit beter aan 
op de manier waarop onze klanten nu 
en in de toekomst hun bankzaken re-
gelen. Bankzaken worden steeds vaker 
digitaal geregeld, en dat maakt het 
persoonlijk contact als dat nodig is, 
juist zo belangrijk.” In het nieuwe ge-
bouw zijn 64 Arbo werkplekken waar 
ongeveer 120 Rabomedewerkers ge-
bruik van gaan maken. 

Betrokken
Bovendien krijgt het Ontmoetings-
centrum een centrale en eigentijdse 
rol om de coöperatie in al haar facet-
ten te ondersteunen. “We staan dicht-
bij onze klanten, midden in onze regio 
en voelen ons zeer betrokken bij wat 
er binnen onze kernen Heeze-Leende, 
Nuenen en Geldrop allemaal gebeurt. 
Ontmoeten en iets voor elkaar kun-
nen betekenen: dat blijft passen in de 

coöperatieve rol die we ook in de toe-
komst spelen. In onze regio liggen bo-
vendien de wortels van de coöperatie-
ve Rabobank, we zijn de oudste 
Boerenleenbank van Nederland en 
daar zijn we heel trots op.” 

Verleden en toekomst
In het interieur vind je een deel terug 
van de geschiedenis van de bank in 
oude documenten die op de wanden 
zijn geprint. “Een detail, maar het 
maakt de band zichtbaar tussen het 
verleden en het bankieren van nu en in 
de toekomst. Het rijke verleden maakt 
dat we met veel vertrouwen naar de 

Fotograaf: Fred de Werdt.

Rondetafel-
gesprekken nu 
te lezen op site 
gemeente Nuenen
In het raadsbesluit in november 2012 
van de gemeenteraden van Geldrop-
Mierlo, Nuenen ca. en Son en Breugel 
is gekozen voor een strategische sa-
menwerking in het gebied Dommel-
vallei. Een van de eerste stappen daar-
toe was het organiseren van een viertal 
rondetafelgesprekken over onderwer-
pen zoals economie, de rol van Dom-
melvallei en Brainport, de vrijetijds-
economie, ‘zorg en welzijn’ en ‘wonen 
en leven’. Daarom zijn op uitnodiging 
van de gemeenten Geldrop-Mierlo, 
Nuenen en Son en Breugel tientallen 
vertegenwoordigers van organisaties, 
het bedrijfsleven en inwoners in fe-
bruari 2014 met elkaar in gesprek ge-
gaan. Het verslag van deze rondetafel-
gesprekken is inmiddels te lezen op de 
site van de gemeente Nuenen:
www.nuenen.nl

Ingezonden brieven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 

kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Bezwaren voorgenomen   
verplaatsing Coppelmans
Een groep bewoners uit de omgeving van de Panakkers (o.m. Mauritsgaarde 
en Boordseweg) heeft recent aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt ern-
stige bezwaren te hebben tegen de verplaatsing, zoals thans voorzien, van 
tuincentrum Coppelmans, van zijn huidige locatie aan de Vorsterdijk naar 
de hoek Europalaan- Panakkers.

Zij merkt op, dat deze voorgenomen verplaatsing niet alleen in strijd is met het 
huidige bestemmingsplan, maar dat deze zelfs haaks staat op één van de uitgang-
punten van dat plan, n.l. dat daarin alleen woningbouw zou plaats vinden en dat 
er geen plaats zou zijn voor een tuincentrum. Dit uitgangspunt ligt immers ook 
mede ten grondslag aan het feit dat Coppelmans weg moet van zijn huidige loca-
tie. Betrokkenen merken in dit verband verder nog op, dat nog niet zo lang gele-
den een ander tuincentrum, t.w. Intratuin, tegen veel kosten juist uit de bebouw-
de kom is weggehaald.
Gewezen wordt op onderzoek, eerder gedaan m.b.t. de verplaatsing van het 
tuincentrum, dat aangeeft dat de klandizie voor het tuincentrum voornamelijk 
uit Woensel zal komen, en betrokkenen zijn van mening dat er meer voor de 
hand liggende plekken voor het centrum te vinden zouden moeten zijn. Plekken 
ook die aanzienlijk minder overlast voor inwoners van Nuenen en voor de omge-
ving met zich mee zouden brengen.

De bezwaren van betrokkenen tegen het plan als zodanig richten zich met 
name tegen:
De te verwachten extra verkeersoverlast op onder meer de Panakkers en Boord. 
Dit mede gelet op de locatie van het parkeerterrein en de toe- en afrit daarvan
De te verwachten nog verder oplopende verkeersdruk op de Boordseweg
De omvang- en hoogte van de op te richten bebouwing, alsmede in samenhang 
daarmee de verlichting, gelet op het feit dat het front van deze bebouwing, met 
reclameverlichting, kennelijk gericht zal zijn naar de Panakkers.

De betrokken bewoners merken tenslotte op dat de gemeente tot op heden op 
geen enkele wijze ruimte voor overleg heeft geboden aan omwonenden, dit ter-
wijl deze reeds vanaf medio 2013 daar om hebben gevraagd. Zij noemen het feit 
dat hun belangen door de gemeente kennelijk als sluitpost worden gezien van dit 
dossier ’niet behoorlijk en niet acceptabel’ en roepen de gemeenteraad op, in 
deze stelling - en actie te nemen.

Namens bezorgde bewoners uit de omgeving van de Panakkers.

Uit d’n hoek…
Broeders

Vorige week werd pater-jezuïet Frans van der Lugt vermoord in de Syrische 
stad Homs.
Het deed me denken aan pater Lambert Schoenmakers, één van de zogenaam-
de Martelaren van Bondo, de 31 paters en broeders die in 1965 in Buta (Congo) 
werden vermoord. Schoenmakers kwam uit Nederwetten. Uit zijn dagboek, 
enkele dagen voor zijn dood:

‘We leven in een bange tijd. De beste spullen van kerk en sacristie, die we niet 
direct nodig hebben, alsook wat kleren van ons eigen, bergen we op. ‘t Werk 
ligt helemaal stil, ook de steenmakerij en de timmerwinkel. Gisteren avond 
rond 8 uur hoorden wij ‘n auto, zo graag we vroeger een auto hoorden komen, 
zo’n hekel hebben wij er nu aan.
Met dankbaarheid herdenk ik vandaag de dag waarop ik 25 jaar geleden mijn 
professie mocht doen. In uwe handen, o Heer, ligt ons levenslot.’

En het deed me denken aan broodpater Van Kilsdonk in Tilburg. En aan karme-
lietenpater Titus Brandsma, gestorven in het concentratiekamp in 1942. Zo zijn 
ze dan ook wel weer, die broeders.

Edwin Coolen

Verstuurd vanaf mijn iPad

Geblaat
Elwien Bibbe

Of ik er geen last van heb...., vragen mensen mij soms, als ze gezellig staan te 
buurten bij mij voor de deur. Vaak met een hond of hondje aan de lijn. Van op-
winding is geen sprake meer. De schapen zijn hun gereserveerdheid inmiddels 
totaal kwijt. Het is net of ze de honden niet meer zien en de balen wol op pootjes 
voor de honden volslagen onzichtbaar zijn geworden. Maar als je een werpge-
baar maakt, dan komen ze al blatend op je af. Ook zijn ze alert op het ritselen van 
plastic zakjes. Ze eten overigens alles: brood, aardappelen, peen, broccoli, noem 
maar op. Vanaf mijn oprit gooi ik dat met een behendige beweging zo de wei in. 
En de schoolkinderen. Die komen ook nooit meer ongemerkt voorbij. Schapen 
en schoolkinderen zijn mijn natuurlijke wekker geworden.
Soms lijkt het wel een opstootje. Wat opvalt is hoeveel plezier voorbijgangers 
beleven aan de dieren. Even verderop broeden ook twee ganzen. En dat trekt dan 
weer de nodige fotografen.
En of ik ze niet ruik...., dat vragen de mensen mij ook. Ja natuurlijk ruik ik ze. 
Vooral als ik dichtbij sta. Vandaag zijn er opnieuw lammetjes geboren. Een twee-
ling. En als ik goed geteld heb, dartelen er nu 10. Maar over een paar weken dar-
telen er opeens veel minder lammeren. Dan begint het grote blaten en bloedt het 
moederhart! Shoarma of gewoon uithuisgeplaatst. Ik weet het niet.

toekomst kunnen kijken. We zijn er 
voor onze leden en klanten, maar ui-
teraard op een eigentijdse manier die 
past bij het bankieren zoals dat in de 
toekomst gebeurt.”

Duurzaamheid
Bij zowel het ontwerp als de realisatie 
van het pand stond duurzaamheid 
voorop. Bij de keuze voor het ontwerp 
heeft Rabobank Dommelstreek bewust 
gekozen voor herontwikkeling van het 
bestaande kantoor. Adri Geerts: “Duur-
zaam ondernemen is belangrijk voor 
Rabobank. Dat betekent dat we als bank 
een optimale balans zoeken tussen eco-
nomische, sociale en ecologische belan-
gen. Bovendien zit het in ons bloed, in 
de coöperatieve identiteit van de bank.” 
Om de mate van duurzaamheid inzich-
telijk te maken, is het gebouw middels 
de BREEAM methode beoordeeld en 
gecertificeerd met ‘Very good’.

Transparant
“Maatschappelijk verantwoord onder-
nemen stimuleert het kiezen voor een 
omgeving om te werken en te ontmoe-
ten, met slimme en duurzame voor-
zieningen. Het is ook een heel trans-
parant gebouw, mede door het vele 
glas. Het geeft een prettige, open sfeer 
en benadrukt dat klanten welkom 
zijn”, aldus Adri Geerts.

Wijkzorg en wijkverpleging       
de Zorgboog nu ook in Nuenen

Daarnaast biedt de Zorgboog dagactivi-
teiten, beeldschermzorg, personenalar-
mering en diverse diensten via de leden-
organisatie Zorgboogextra, waardoor 
mensen zo lang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen. Via Zorgboog in Balans 
kunnen we fysiotherapie, ergotherapie, 

logopedie, diëtetiek, psychologie en een 
specialist ouderengeneeskunde inzetten.

Kom eens binnenlopen
Wijkzorg en wijkverpleging van de 
Zorgboog wordt geboden vanuit een 
klein, deskundig team dat zorg op 

Begin 2014 heeft de Zorgboog, organisatie voor wonen, welzijn en zorg haar 
werkgebied voor wijkzorg en wijkverpleging uitgebreid naar de gemeenten 
Nuenen, Geldrop en Eindhoven-Woensel. De thuiszorg van de Zorgboog 
omvat vele vormen van zorg, variërend van persoonlijke verzorging, zoals 
hulp bij het aantrekken van steunkousen of ondersteuning bij het douchen, 
tot specialistisch verpleegkundige handelingen als wondzorg, zorg bij CVA, 
toedienen van medicijnen via infuus, geven van injecties, advies bij long-
aandoeningen, oncologie, geriatrie en pijnbestrijding. 

maat geeft. Zij ondersteunen cliënten 
ook bij het aanvragen van indicaties, 
eventueel via de versnelde procedure 
regelarme zorg. Wilt u meer informa-
tie of direct zorg aanvragen? Neem 
dan contact op met wijkverpleegkun-
dige Rianne van de Laar via de Zorg-
centrale, telefoonnummer 0900 - 899 
86 36 (€ 0,01 p/m). Voor advies en in-
formatie over verzorging en verple-
ging thuis kunt u ook iedere dinsdag 
vrijblijvend bij haar binnenlopen tus-
sen 13.00 en 15.00 uur in De Vank, 
Kerkstraat 7 in Nuenen. 
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Veldhuis & Kemper    
en Karin Bruers in een      
uitverkocht Klooster 

‘Coaching Dichtbij’
De Nuenense Monique Ketelaars, 48 jaar, is onlangs gestart met een eigen 
onderneming: ‘Coaching Dichtbij’. Nadat ze haar studie Psychologie had afge-
rond, is ze meer dan 20 jaar werkzaam geweest in diverse managementfunc-
ties in het bedrijfsleven en in de functie van psycholoog in de zorg. In Coa-
ching Dichtbij combineert ze deze ervaringen met een grote passie; “mensen, 
die even zijn vastgelopen, weer een zetje in de goede richting geven zodat ze 
zelfverzekerder en gezonder weer verder kunnen” aldus Monique. 
Ze heeft drie speerpunten gedefinieerd; 
persoonlijke ontwikkeling, bedrijfscoa-
ching en mediation. Persoonlijke ont-
wikkeling sluit het meest aan bij de er-
varing die ze heeft opgedaan in de zorg; 
hulp voor mensen die zijn vastgelopen 
en die handvaten willen om van hun ge-
zondheidsklachten af te komen en zich 
blijvend beter kunnen redden. Bedrijfs-
coaching sluit aan bij de ervaring in het 
bedrijfsleven; organisaties helpen om 
hun menselijk kapitaal meer te benut-
ten waardoor er zowel voor het perso-
neel als voor de organisatie veel voor-
deel te halen valt (denk aan opzetten 
afdeling personeelszaken, terugdringen 

ziekteverzuim etc.). Mediation sluit aan 
bij de ervaring die ze heeft op het gebied 
van bemiddeling bij bijvoorbeeld echt-
scheiding, lastige situaties in een gezin 
of tussen werknemer en werkgever.

“Tijdens het eerste gesprek brengen we 
de situatie in kaart. Is het nodig om 
sterker te staan, handiger met lastige si-
tuaties om te gaan, duidelijke handva-
ten te krijgen voor de dagelijkse gang 
van zaken of om een verdrietig voorval 
beter te plaatsen? We bepalen samen 
waarmee we aan de slag gaan. Mijn aan-
pak is zeer praktisch; samen doen wat 
nodig is om op korte termijn verbete-
ring te realiseren. Werken op deze ma-
nier betekent werken aan een algehele, 
blijvende verbetering. Een bewezen 
methode!”

Er is geen verwijsbrief nodig van de 
huisarts. Ze richt zich op mensen van-
af ongeveer 15 jaar en ze heeft een 
grote betrokkenheid bij ouderen. Ook 
in het kader van PGB kunt u haar in-
zetten als coach om bijvoorbeeld beter 
om te gaan met ADHD of ADD. De 
gesprekken vinden plaats bij u aan 
huis en duren gemiddeld een uur. 

Meer informatie vindt u op de site 
www.coachingdichtbij.nl. U kunt ui-
teraard ook bellen; 06-2789 4130.

Voor het eerst dit jaar staat het cabaretduo Veldhuis & Kemper in Het Kloos-
ter. Na de laatste voorstelling ‘Onder de douche’ is het nu tijd voor een com-
pleet nieuwe show, in Het Klooster spelen ze dan ook een try-out. Daarnaast 
staat ook Karin Bruers met een nieuwe show in een uitverkocht Klooster. 

Nadat Veldhuis & Kemper stil hebben 
gestaan bij hun muzikale hoogtepun-
ten ‘Onder de douche’ is de blik weer 
op de toekomst gericht. Zo gaan ze nu 
beginnen aan een nieuw cabaretpro-
gramma, de zevende alweer! Een 
nieuw programma met dezelfde muzi-
kaliteit, zelfspot, humor en de wens 
om het publiek een geweldige avond te 
bezorgen. 
Karin Bruers en Henk van Straten, ze 
vormen samen een onwaarschijnlijk 
duo. Zo schelen ze twintig jaar, vijf li-
ter tatoeage-inkt en twee borsten. An-
derzijds vullen ze elkaar grandioos 
aan. De één een gerenommeerd caba-
retière en aspirant schrijfster (Briga-

dier oversteekmoeder), de ander een 
gerenommeerd schrijver (nominatie 
Libris) en aspirant cabaretier. Twee 
Brabanders met een grote mond en 
een klein hartje. Karin en Henk heb-
ben allebei kinderen. Die van Karin 
inmiddels groot, die van Henk nog ge-
deeltelijk in de luiers. 

Deze voorstellingen spelen respectie-
velijk op dinsdag 22 en donderdag 24 
april om 20.15 uur. U kunt uzelf nog 
wel aanmelden voor de wachtlijst. 
Hiervoor kunt u van maandag tot en 
met vrijdag tussen 13.30 uur en 17.30 
uur telefonisch contact opnemen met 
Het Klooster via tel.nr. 040 -284 33 99. 

Stekjesruilmarkt  
in Gerwen 
Op 10 mei, de dag voor Moederdag, 
is er in Gerwen een stekjesruilmarkt 
met een workshop voor kinderen. 
Waar: De (recent vernieuwd opgele-
verde) Tip in Gerwen. 

Hoe werkt het?
Iedereen die uit zijn tuin wat plan-
ten splitst en in potjes of plastic zak-
ken zet, of die plantjes in potjes 
heeft ‘voorgetrokken’ kan deze aan-
leveren. 
Zet de naam van de plant erbij! 
•	 op	10	mei	tussen	10.30	en	11.30	

uur kunt u de plantjes brengen;
•	 om	 11.30	 uur	 begint	 de	markt,	

waarbij de koffie klaar zal staan, 
plantgoed kan dan geruild wor-
den;

•	 er	 is	 volop	 gelegenheid	 voor	
‘groene gesprekken’ om ideeën 
en suggesties uit te wisselen;

•	 er	zijn	tuinboeken	en	bladen	ter	
inzage of (voor een luttel bedrag) 
te koop;

•	 bezoekers	die	niets	te	ruilen	heb-
ben, hebben de mogelijkheid om 
te kopen nadat het ruilen afge-
rond is (opbrengt is voor WLG);

•	 naast	 plantgoed	 kunnen	 zelfge-
maakte jams, chutneys e.d. ver-
kocht worden.

De markt is het beste te bereiken via de 
ingang hoek Torenakker /Akkerstraat. 

Voor meer informatie kunt bellen naar 
06-41102625 of mailen naar: 

werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.com

LAST VAN OVERBE-
HARING?  Ontharen 
mbv. DIODE LASER; 
beste methode voor ont-
haren,  ook   elektrisch 
ontharen. Vergoeding 
door ziektekostenverze-
keraar mogelijk.  Ook voor 
mannen!  INSTITUUT 
ZILVERSCHOON Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

DE MEEST EFFECTIE-
VE EENVOUDIGE  OP-
LOSSING VOOR KALK 
OF SCHIMMELNAGELS!! 
Behandeling met de FOX III 
Laser. Zeer mooie resulta-
ten. Geen  schadelijke medi-
cijnen  meer nodig! INSTI-
TUUT ZILVERSCHOON 
Berg 51, 5671 CB Nuenen, 
telefoon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

PERMANENT MAKE-
UP! Altijd een verzorgd 
uiterlijk. Voor perfecte 
wenkbrauwen ook hair-
stroke methode, eyeliners. 
lipliners. Al 15 jaar  erva-
ring GGD- gecertificeerd. 
INSTITUUT ZILVER-
SCHOON Berg 51, 5671 
CB Nuenen, telefoon 040-
2300025. www.instituutzil-
verschoon.nl. 

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

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

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

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

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

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

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

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

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

M rcel v n de Kerkhof

Stuc doorswerk

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

5% korting* 

op  een nieuwe scooter en 
2 onderhoudsbeurten gratis!

20% korting*

op accessoires!

*Bij inlevering van deze advertentie*Bij inlevering van deze advertentie

2e PAASDAG OPEN!

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

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

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

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

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

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

GEZOCHT HONDEN-
VRIEND! Tegen leuke ver-
goeding leuke hond uitlaten, 
ongeveer 3 x per week. Te-
vens ook als oppas met va-
kantie’s tegen vergoeding! 
Bel 06-15614737.

NUENEN(GERWEN): 
TE HUUR 2 stalen con-
tainers, geïsoleerd, groot 18 
en 36 m2, evt. met stroom, 
op afsluitbaar terrein, geen 
plantjes. tel. 06-25492520.

PARKEERPLAATS TE 
HUUR in parkeergarage ‘t 
Oog van Nuenen. Huurprijs 
€ 22,50 per maand. Informa-
tie 040-2863964.

AANGEBODEN: huis-
houdelijke hulp. Tel. 06-
84338501 of 040-2368450.

TIJDELIJK TE HUUR: 
centrum Nuenen, vrijstaand 
woonhuis met garage. Per 
direct beschikbaar, tel: 040-
2831905.

TE KOOP: openhaard-
hout eiken € 65,- per m3. 
Volle kruiwagen € 10,- 5 vol-
le kruiwagens € 40,-. Verse 
eieren en aardappels. Fam.  
van Baren, Boord 30. Tel: 
040-2836270.

ONDERHOUD, REPA-
RATIE, AUTO’S, BAN-
DENOPSLAG. Na 18.00 
uur. Tel: 06-17032108.

TE KOOP: CONIFEREN 
Diverse soorten en maten. 
Voor haag, tuin en terras. 
Tel. 06 - 51 99 83 11.

20 APRIL VLOOIEN-
MARKT Sporthal Tivo-
li, Geert Grootestraat 72, 
Eindhoven. 9-16 uur. 90 kra-
men Bomvol! € 2 p.p.  06-
20299824.

Wegens omstandigheden 
oppompbare Karstentent 
350 te koop aangeboden. 
Met regenluifel en nieuwe 
compressor. Alles in zeer 
goede staat. Tegen ieder 
aannemelijk bod. Tel. 040 - 
283 8416.
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E2 RKSV voorjaarskampioen!
Nadat in november vorig jaar het kampioenschap werd behaald, heeft de E2 
maandagavond dit huzarenstukje herhaald. Op het terrein van DVS E1 werd ge-
wonnen van een moeilijk te bespelen tegenstander. Afgelopen zaterdag werd in 
Nuenen de voorlaatste wedstrijd nipt met 4-3 van DVS E1 gewonnen. Een tegen-
stander waarmee rekening gehouden moest worden dus. Na een eerste helft 
waarin niet gescoord werd, moest het na rust gebeuren. Het team stond goed. 
Lowieno schakelde de beste DVS-er uit. De backs Joost en Luc lieten hun oppo-
nenten niet gevaarlijk worden en als ze er door glipten was ‘kleine’ Milan een 
laatste horde voor ‘Grote’ Milan die met verve de nul hield. Het moest dus in de 
voorhoede gebeuren. De stuwende krachten Niels en Kyra zorgden in de tweede 
helft voor prima toevoer. Tenslotte maakte Yart (2x), Stan (2x) en de opgekomen 
Luc het karwei vakkundig af. E2 verslaat als team de E1 van DVS met 0-5. Dank 
aan de begeleiding van het team Davy, Niels, Harold en Daan. Proficiat!
 

2x goud voor Aylin 
Een mooi begin van het seizoen voor Aylin Nederlof. In het weekend van 
4,5,6 april werd in Zaandam de internationale wedstrijd kunstrolschaatsen 
(de Sean Trophy 2014) gehouden. Voor Aylin was het de eerste wedstrijd. De 
korte kuren junioren waren zaterdag. 

Paaseieren zoeken onder water 
bij Z&PV Nuenen
Zwem en polovereniging Nuenen had afgelopen zaterdag bezoek van de Paashaas 
voor alle kinderen van de vereniging. Natuurlijk had de Paashaas eieren verstopt 
en deze mochten de kinderen zoeken, het waren geen echte eitjes maar plaatjes 
die samen een kwartet vormden. Nadat alle eitjes gevonden waren, kwam de 
zwemtechniek om de hoek kijken want de kinderen gingen een leuk hindernis 
parcours afleggen. Hierbij moesten ze onder andere over matten klimmen, met 
flexibeams zwemmen en op het einde onder water de paashaas ontmoeten, die 
daar paaseitjes aan het uitdelen was. Voor de winnaars was er nog een leuke paas-
prijs en alle andere kinderen kregen na afloop spekjes en paaseitjes. Lijkt het je 
ook een keer leuk om te komen zwemmen mail dan naar recreatief@zpvnuenen.
nl Of kijk voor meer informatie op de website www.zpvnuenen.nl

RKSV Nuenen verslaat   
RKSV Bekkerveld met 0-8
Nuenen heeft bij degradatiekandidaat RKSV Bekkerveld ongenadig hard uitge-
haald. De nummer laatst van de ranglijst werd met maar liefst 0-8 op eigen veld 
verslagen. Voor slechts een honderdtal toeschouwers opende Noel Jansen na 15 
minuten de score. Vijf minuten later scoorde Joep van Maasakkers met een ver-
woestende uithaal de 0-2. Nuenen combineerde naar hartenlust en was op alle 
fronten heer en meester. Bekkerveld probeerde weliswaar de bakens te verzetten 
maar kon alleen de aanvallers bedienen met lange ballen. Van combinatiespel was 
bij de Limburgers geen sprake, bovendien greep men nogal fors in. Voor de rust 
werd de score verder opgevoerd door Noel Jansen 0-3 en Mart van de Gevel 0-4. 
Deze twee goals vielen binnen drie minuten.
Nuenen kwam in de tweede helft goed en snel uit de startblokken en na drie minu-
ten was het weer raak. Noel Jansen kwam bij de eerste paal goed voor zijn tegen-
stander en knalde de voorzet van Rick Wijnen resoluut binnen, 0-5. In de 55ste 
minuut liep Mart van de Gevel een voorzet van verdediger Joey Maas in het doel, 
0-6. Het derde bijna identieke doelpunt na rust was weer een voorzet van Rick 
Wijnen die door Noel Jansen werd binnengetikt 0-7. Het was de vierde treffer van 
Noel, frappant is dat al zijn doelpunten op Limburgse bodem zijn gescoord. Tus-
sen de bedrijven door werd een Bekkerveld speler met zijn tweede gele kaart, dus 
rood uit het veld gezonden. Nuenen bleef verzorgd spelen wat resulteerde in een 
doelpunt vanaf de rand strafschopgebied door Joep van Maasakkers, 0-8. Ook 
twee invallers lieten van zich horen. Joep van den Oever zag zijn pegel net naast 
het doel verdwijnen. Een vrije trap van Coen Jansen kon ternauwernood gered 
worden door de doelman en de terugspringende bal werd door Loed Kuijten pri-
ma binnengeschoten. Het arbitrale trio besloot het doelpunt te annuleren. Aan-
staande zaterdag komt Baronie op bezoek op Oude landen. Aanvang 19.30 uur.

Real Lunet - EMK 
4-1
Tegen koploper Real Lunet begon 
EMK uitstekend aan de wedstrijd. 
Vanaf de aftrap voorkwam de Lunet 
doelman met snel uitkomen een doel-
poging van Piet van Dorenmalen. Di-
rect hierna was er een kans voor Ruud 
Bijsterveld, maar zijn schot ging net 
naast het Lunet doel. EMK kwam in 
deze wedstrijd toch op voorsprong uit 
een penalty genomen door Ronnie 
Jansen na een overtreding op Ruud 
Boerema in het strafschopgebied. 
EMK doelman Edwin Cuppen voor-
kwam met een mooie redding in de 
34e minuut de gelijkmaker. Direct na 
rust kreeg Lunet een strafschop toege-
kend. Deze werd onberispelijk binnen 
geschoten. Lunet speelde vanaf dat 
moment zeer gedreven en in de 63e 
minuut werd de EMK verdediging 
even zoek gespeeld en kwam Lunet op 
een 2-1 voorsprong. In de 66e minuut 
krulde de rechtsbuiten van Lunet de 
bal mooi langs de EMK doelman en 
keek EMK tegen een 3-1 achterstand 
aan. EMK kreeg in de 75e minuut 
middels Geert-Jan Kemperman nog 
een kans maar zijn schot ging naast. In 
de 87e minuut kreeg een Lunet speler 
te veel ruimte en met een bekeken 
schot zette hij de 4-1 eindstand op het 
scorebord.

Zwemmers Z&PV Nuenen   
op alle fronten succesvol
Van afgelopen donderdag tot en met zondag namen de zwemmers van 
Z&PV Nuenen deel aan de Swimcup, de Pietercup, de Juniorcup en een 
limietwedstrijd. Bij alle wedstrijden werden er mooie successen geboekt.

De nieuwe kür met moeilijke elemen-
ten en mooi uitgevoerd, zorgde voor 
verassing en scoorde hoge punten. Een 
mooie 1e plaats. Op zondagmiddag 
kwamen de lange kuren. Aylin liet ook 
daar een mooi kür zien en eindigde met 
meer dan 30 punten voorsprong op een 
mooie 1e plaats. Bij deze wedstrijd 
werd ook een selectie gemaakt wie in 
mei naar de internationale wedstrijd in 
Freiburg (Duitsland) mag. Inmiddels is 
bevestigd dat Aylin aan deze wedstrijd 
deel gaat nemen. 
Afgelopen zondag 13 april werd in 
Kerkdriel de eerste internationale se-
lectie wedstrijd kunstrolschaatsen ge-
houden. Aylin liet ook hier weer mooie 
kuren met gewaagde elementen aan de 
jury zien. Ze werd door de jury beloond 
met zeer hoge punten en 2x een 1e 
plaats. Haar trainster Gerrie Obbens 
was dan ook terecht trots op haar. 

Deelnemers Juniorcup samen met Pie-
ter van den Hoogenband.

Bij de Swimcup, die tevens diende als 
Open Nederlands Kampioenschap 
voor de senioren, verschenen er totaal 
12 zwemmers uit Nuenen aan de start. 
Meest succesvol was Silke Voets die 
tot tweemaal toe de jeugdfinale wist te 
halen. Op de 200m wisselslag eindigde 
ze op de 5e plaats, terwijl ze de 100m 
rugslag als 8e wist af te sluiten. Daar-
naast was er mooie progressie te note-
ren voor Anne Gibbels (100vrij), Ruud 
van Heerbeek (50school en 50vlinder), 
Anneloes Peulen (50 en 100vlinder), 
Joeri Phaff (50 en 200vrij), Frans Slaats 
(50vlinder en 50school) en Maayke 
Voets (50rug).
In de pauze tussen de series en de fina-
les van de Swimcup werd op zaterdag 
de Pietercup gehouden en op zondag 
de Juniorcup. Bij de allerjongsten 

(2004) waren er nieuwe persoonlijke 
toptijden voor Flore Meulendijks en 
Chris Verhoeven, beiden op de 100m 
vrijeslag. Met 1.10.66 werd Chris bo-
vendien 2e in zijn leeftijd, om later 
met 1.33.67 de 100m schoolslag te 
winnen.
Bij een leeftijd ouder tekende Milan 
Meurs (2002) voor een 4e plaats op de 
100m schoolslag en werd hij 11e op de 
100m vrijeslag. Pieter Tijs Nijsen 
(2003) en Ashley Stevens (2002) wis-
ten op al hun afstanden beste tijden in 
het 50m bad te verbeteren.
Bij de junioren waren er ook persoon-
lijke records te noteren, plus een twee-
tal limieten voor de Nederlandse Junio-
ren en Jeugd Kampioenschappen in 
juni. Thomas van Ekert (1999) zorgde 
er op de 100m schoolslag voor dat hij 
daarop in juni van start mag gaan, Me-
rel Phaff (2001) deed datzelfde op de 
100m rugslag met 1.14.92. Persoonlij-
ke 50m bad records waren er verder 
voor Frederiek Geurts (100rug), Bas 
Gibbels (50 en 100school), Lot Sauren 
(100 en 200vrij) en Tessa Verdonschot 
(50school). Restte er op zondagmid-
dag voor Marit Verspaget, Maayke en 
Marjolein Wijnen nog de limietwed-
strijd in Waalwijk, op jacht naar limie-
ten voor de Brabantse Kampioen-
schappen. Marit slaagde hierin op de 
50m rugslag, met 41.46 bleef ze net 
binnen de 41.50 die nodig was.

Jeugd RKGSV Gerwen & 
RKVV Nederwetten gaan 
verder onder de naam Juventud
Rik Mighels presenteerde op woensdagavond 9 april onder groot applaus in 
de voetbalkantine van RKGSV Gerwen het nieuwe tenue en logo van de 
gezamenlijke jeugdafdeling van de voetbalverenigingen Gerwen en Neder-
wetten: de groene hand van Gerwen en de blauwe hand van Nederwetten 
worden ineengeslagen. Groen en blauw maakt de kleur paars. Vandaar de 
naam Juventud (jeugd in het Spaans) in paarse letters. “Juventud staat voor 
jeugd, joined people, jeugdigheid, jonge mensjes oftewel jeugd.”

Die avond is er ook afscheid genomen 
van de werkgroep die de samenwer-
king heeft gerealiseerd en die ervoor 
gezorgd heeft dat de clubs staan, waar 
ze nu staan. Bram Daams, Nick de Loo, 
Dennis Wouterse, Theo den Ouden, 
Martijn Migchels, Johan de Louw, Frits 
Driessen en Willy Raaijmakers. Ook 
werd de nieuwe jeugdcommissie ge-
presenteerd. Bram Daams is jeugd-
voorzitter, Theo den Ouden vice-voor-
zitter, Nick de Loo wedstrijdsecretaris, 
Sjors Driessen activiteitencoördinator, 

Wijnand Jaspers algemene zaken en 
Dennis Wouterse als jeugdcoördinator.
"Wij willen alle aanwezigen vanavond 
bedanken voor het feit, waar we nu 
staan in de samenwerking. Ondanks 
dat dit nieuw is, vragen wij iedereen 
om hier met een open en positieve 
houding in te gaan en kritisch te kijken 
naar de gang van zaken. Iedereen die 
zijn of haar steentje heeft bijgedragen 
bedankt,” aldus Frits Driessen (voorzit-
ter RKGSV Gerwen) en Willy Raaijma-
kers (voorzitter RKVV Nederwetten). 

Wentelwiek 
tennisclinic
Op donderdag 10 april hebben onge-
veer 150 kinderen van Basisschool de 
Wentelwiek een tennisclinic gevolgd 
op de velden van TV Wettenseind. De 
kinderen kregen tennisles van gym-
stagiaires Rick en Mitchell van het Su-
macollega in samenwerking met ten-
nistrainer Bas. Om half 9 werd gestart 
met 23 kinderen van groep 8, gevolgd 
door de groepen 6, 5, 7, 3 en 4. Het was 
een geslaagde dag met alleen maar la-
chende en tevreden kinderen. Nog 
een paar jaartjes wachten en dan staat 
er vast en zeker een Wentelwiektop-
per op Wimbledon.

Jeugdwielerronde 
Lieshout
Zondag 20 april, eerste paasdag, orga-
niseert supportersclub De Lieshoutse 
Wielrenners voor de 41e keer de 
jeugdwielerronde voor 8 tot en met 
14-jarigen. Start en finish is op de Bur-
gemeester Mostermanslaan in Lies-
hout. De eerste start is vanaf 12.00 
uur, toegang gratis.
De jeugdronde is een opmaat voor de 
Nederlandse Kampioenschappen die 
in 2015 in Lieshout worden gehouden 
in het kader van het 60-jarig jubileum 
van de Lieshoutse supportersclub. 
Ook is de supportersclub gestart met 
de organisatie van de 59e Bavaria-
Ronde van Lieshout op zondag 18 mei.

Sporten is vooral 
leuk... 
Maar ook goed voor je gezondheid, 
zelfvertrouwen, motorische en sociale 
ontwikkeling!!
Op 30 april om 14.00 uur vindt er een 
clinic voor mensen met een beperking 
plaats bij FC Eindhoven. Deze clinic is 
speciaal bedoeld voor alle kinderen en 
volwassenen met een beperking uit 
Eindhoven en omstreken dus ook uit 
Nuenen c.a. Heeft u een kind met een 
beperking die gek is op voetbal of een 
kind dat graag sport maar vaak buiten 
de boot valt? Geef hem of haar dan op 
voor deze clinic. Onder begeleiding van 
selectie spelers van FC Eindhoven en 
Woutje de mascotte worden er leuke 
baloefeningen gedaan. Het maakt niet 
uit of je al ergens voetbalt of nog nooit 
gevoetbald hebt, iedereen is welkom. 
Na afloop ontvangt iedere deelnemer 
een leuke goodybag. Opgeven kan gra-
tis via: gvoetbal@fc-eindhovenav.nl.

KunstrolschaatsenVoetbal

Zwemmen
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Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Maand april
WSV-wandeling 

Woensdag 19.00 uur 
Zondag 09.00 uur 

Gemeentehuis, vijverzijde

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 
10.00-16.00 uur 

Stichting Warme Beer 
Albert Heijn Parkstraat

Zaterdag 19 april
12.00 uur tot 16.00 uur 

Quilttentoonstelling
de Regenboog, Sportlaan 5 

Zaterdag 19 april 
13.00-17.00 uur Meidenmanifestatie 

Jongerenhuiskamer
20.30 uur Ger Coppens

Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 19 april 
21.00 uur 

The Best Real Soul Disco Party
Het Klooster

Zaterdag 19 april 
23.45 uur 

Pelgrimage naar het Licht 
na korte viering in de 

H. Clemenskerk aan het Park

Zondag 20 april
11.00 tot 17.00 uur 

Paas-Art Nuenen
John Geven Studios, Spegelt 45-47

Zondag 20 april
10.00 uur Wheels Publieksdag 

Laco strandbad Nuenen
13.30 uur Opening Speeltuin De Kievit

Kuikentjes kruipen uit het ei, Weverkeshof

Zondag 20 april
21.00 uur 

Mike & the Mellowtones 
Goesting

Maandag 21 april
11.00 tot 17.00 uur Paas-Art Nuenen
John Geven Studios, Spegelt 45-47

Maandag 21 april
10.00 De Vrolijke Samenzang, kerk Neder-

wetten.  13.30 uur Paaseieren zoeken 
speeltuin De Kievit. Kuikentjes kruipen uit 

het ei, Weverkeshof

Maandag 21 april
10.30-18.00 uur 

Internationale Wielerronde van Gerwen 
Gerwen

Maandag 21 april
11.00-16.30 uur 

Neuzelmarkt Scouting Rudyard Kipling 
Duivendijk 7 

Maandag 21 april
12.00 uur, 13.30 uur en 15.00 uur 

wandelexcursies IVN Nuenen
Heerendonk (ligt aan de Eikelkampen in 

Nederwetten) 

Maandag 21 april
14.00-16.00 uur 

Paasconcert Seniorenkoor Vogelenzang 
Bavaria Brouwerij Café Lieshout

Dinsdag 22 april 
19.00 uur 

Kennismaken met een oppas
Sportlaan 12

Dinsdag 22 april 
19.30 uur 

Even aan tafel bij: Jac Coolen
Trefpunt-zaal van Het Klooster

Dinsdag 22 april
20.00-22.00 uur lezing 250 jaar pastorie 

Nuenen. Bibliotheek Dommeldal
20.15 uur Veldhuis en Kemper 

Het Klooster

Woensdag 23 april
19.00-20.30 uur 

Vakantie- weekendbanenmarkt
Bibliotheek Nuenen

Woensdag 23 april
19.30 uur 

Halve Finale Rabobank 
Voice of Nuenen

Het Klooster

Donderdag 24 april
20.15 uur 

Karin Bruers en Henk van Straten, 
Geniet er maar van

Het Klooster

Donderdag 24 april
17.00-18.30 uur 

Open avond 
Basisschool De Mijlpaal

26 april
Koningsdag

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Goede Vrijdag 18 april 15.00 uur: 
Kruisweg, gelegenheidskoor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker J. Deckers.
Goede Vrijdag 18 april 19.30 uur in 
Kerkelijk Centrum de Regenboog oe-
cumenische gebedsviering, voorgan-
gers van beide kerken.
Paaszaterdag 19 april 18.30 uur: ge-
zinsviering, kinderkoor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
kers J. Deckers en P. Peters.
Paaswake 19 april 21.30 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en pastoraal werker J. Deckers.
Paaszondag 20 april 11.00 uur: vie-
ring, Gregoriaans koor, voorgangers 
pastores J. Vossenaar en F. Verhoeven 
en pastoraal werker J. Deckers.
Paasmaandag 21 april 10.00 uur: Eu-
charistieviering, muzikale omlijsting, 
voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 19 april 18.30 uur: Pastor Freek 
Groot; Pastor Henk Gerrits; Pastoor Jan 
van Oosterhout; Marijn Zandboer; Har-
rie Vermeulen; Bert van Rooij en Margot 
van Rooij-van der Linden; Koosje van 
der Wielen-van den Nieuwenhof.
Zaterdag 19 april 21.30 uur: Pastor 
Freek Groot; Pastor Henk Gerrits; 
Pastoor Jan van Oosterhout.
Zondag 20 april 11.00 uur: Mis uit 
dankbaarheid; Noud en Marie van 
Rooij-van de Kam; Pastor Freek Groot, 
Pastor Henk Gerrits; Pastoor Jan van 
Oosterhout; overleden ouders Sanders 
en Maria en Hendrika Sanders; Mar-
tien en Dora Jacobs-van Berlo; overle-
den ouders van Berlo; George Lie; Ge-
rard Willems (vanwege verjaardag); 
Zus Teunisse-Rooijackers; Jo Jegerings; 
Paula van der Ploeg-Merckens; Bert 
van Rooij; Lowie en Cato de Brouwer-
Bartels; Sjaak Dogge; Fons Stienen; Jan 
van de Ven en Piet en Hanneke van 
Santvoort; Jan Sleegers; Adrianus 
Schepens en Peternella Schepens-van 
Grotel en schoonzoon Antoon van den 
Heuvel; Louis van der Linden.
Maandag 21 april 10.00 uur: Jan en 
Gusta Swinkels-Veldkamp; schoon-
zoon Hans Strijbosch; Jean Coenen; 
Harrie Vinke.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Jan van 
der Meulen, Zr. Celinehof 9 en Louise 
Goyvaerts, wonende in Vught. Wij 
wensen de families veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Vrijdag 18 april, De Regenboog 19.30 
uur: oecumenische viering van Goede 
Vrijdag. Medewerking van vocaal en-
semble Jubilate. 
Zaterdag 19 april, De Regenboog 
21.30 uur: Paaswake. Voorganger ds. 
C. Crouwel. In deze dienst zal belijde-
nis worden gedaan. 
Zondag 20 april, De Regenboog 10.00 
uur: Pasen. Voorganger ds. C. Crou-
wel. 
Het Open Huis is op donderdag van 
10.00-12.00 uur. Het pastorieboek 
kunt u tijdens het Open Huis kopen of 
anders via www.pastorieboek.nl
Iedere dinsdag van 16.00-17.30 uur is 
er gelegenheid de pastores van onze 
gemeente te spreken.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Goede Vrijdag 18 april 15.00 uur: 
kruisweg.
Paaszondag 20 april 09.30 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
S. Kuijpers.
Paasmaandag 21 april 9.30 uur: vie-
ring, Koor De Vrolijke Samenzang, 
voorganger pastor C. Peters.

Misintenties 
Pastoor Freek Groot; Pastor Claes; 
Adrianus Smits en Christina Smits-
Renders; Netje Fleskens-Pasman; 
Overleden ouders Verschuuren-
Sloots en Harry Verschuuren; Jan en 
Nel de Louw-de Win; Frans Saris.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Paaszaterdag 19 april 21.00 uur Paas-
wake, avondwakekoor Nederwetten, 
voorganger pastor S. Kuijpers.
Paaszondag 20 april 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
S. Kuijpers.

Misintenties
Marietje van de Water; Pastor Freek 
Groot; Overleden ouders Van de Ven-
Sengers; Piet van de Ven en Huub van 
Lieshout; Lena Saris-Swinkels; Overle-
den ouders Joseph Bierhoff en Adriana 
van de Goor en schoonouders Harrie 
van Gompel en Jo van Gompel-Gijs-
bers; Nellie de Greef-van Ravestein; 
Piet van Dijk, namens het Parochie-
koor; Vincent de Vries, i.v.m. sterfdag.

Mededeling
Vorige week is mevrouw Marietje van 
de Water van De Haverkamp 12 op 86 
jarige leeftijd overleden. Wij wensen fa-
milie en vrienden veel troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl 

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007. 
De geschiedenis van de kerk vanaf be-
gin 15de eeuw staat op www.kerken-
indepeel.sre.nl.
Donderdag 17 april Witte Donderdag 
20.00 uur Liturgie met processie, altaar-
ontbloting en aanbidding tot 24.00 uur. 
Vrijdag 18 april Goede Vrijdag 14.00 
uur H. Kruisweg. 15.00 uur Liturgie. 
Zaterdag 19 april Paaszaterdag 22.00 
uur Paaswake. 
Zondag 20 april Hoogfeest van Pasen 
10.30 uur gezongen Hoogmis van Pasen. 
Maandag 21 april Tweede Paasdag 
08.30 uur gezongen Hoogmis. Andere 
tijd wegens wielerronde te Gerwen. 
Dinsdag 22 april 18.30 uur H. Mis van 
de dinsdag in de Paasweek. 
Woensdag 23 april 07.15 uur H. Mis 
van de woensdag in de Paasweek.

Wandelexcursies door het Wettens broek 
bij buurtschap Heerendonk

Met volle nieuwsgierigheid naar hemelse wonderen maak ik mijn reis naar de 
andere kant, daar waar ik hoop in alle eeuwigheid te zijn in licht en vrede.

Tot op het laatste moment, uitziend naar het heengaan, had hij de regie en de kracht 
om zijn ziekte te accepteren en samen met ons te doorstaan. Wij zijn dankbaar dat we 
bij hem waren tot op het laatste moment. Met zijn laatste woorden: ‘Als ik dadelijk 
lekker slaap moet je me niet wakker maken’,  geven wij kennis van het overlijden van 
onze lieve man en vader.

Jan Kanbier
echtgenoot van

Joke Kanbier-Geurts
vader van

Jan - Jos - Christel
* Tjimahi (Java), 2 december 1930                   † Nuenen, 13 april 2014

                                 
Draviklaan 34
5672 BZ Nuenen

De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 19 april om 13.30 uur in de 
H. Clemenskerk, Park 53 te Nuenen.  
Aansluitend begeleiden we Jan naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats aan de 
Oude Landen in Nuenen.

Samenkomst in de kerk waar vanaf 13.00 uur gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Jan is thuis. U kunt afscheid van hem nemen op donderdag en vrijdag van 16.00 tot 
19.00 uur.

Het was de wens van Jan om in plaats van bloemen een donatie te doen aan Stichting 
Plusminus en Stichting Leergeld te Nuenen. Collectebussen hiervoor staan bij het 
condoleanceregister.

Christian Science
www.christianscience.nl   

Eerste paasdag, zondag 20 april, 10.30 
uur,  is iedereen weer hartelijk welkom 
bij de kerkdienst  die als onderwerp 
zal hebben ‘de Leer der Verzoening’. 

Het thema  zal worden belicht met  
voorlezingen uit de Bijbel en het leer-
boek van De Christelijke Wetenschap 
(Christian Science), gebed, gezangen, 
muziek. 

Locatie: 
Parkstraat 54 (congrescentrum BTB).

Gezinsviering  
‘Een nieuw begin’
In deze laatste gezinsviering vóór het 
ontvangen van de 1ste communie, 
vertellen we hoe nieuw leven ont-
stond. In deze Paaswake met water, 
vuur, en licht... staan we stil bij een 
nieuw begin. Ook jij bent daarbij!

Vertrouw op mensen om je heen, ge-
loof in een nieuwe dag met de mensen 
om je heen. Een nieuw begin om weer 
van alles te ontdekken en te leren van 
goede en minder goede dingen die je 
tegenkomt in je leven. Kom samen 
met je familie naar deze voorbereiding 
van je communie, of om de communi-
canten zich welkom te laten voelen in 
onze kerk. Iedereen is welkom op 
paaszaterdag 19 april om 18.30 uur in 
de Clemenskerk, Park te Nuenen. Met 
enthousiaste zang van ons kinderkoor 
o.l.v. Christel de Brouwer.
Alvast fijne paasdagen gewenst!

Luikse markt
Op Paasmaandag 21 april tussen 9.00 
en 16.30 uur, is er een Luikse Markt 
t.b.v. de Laarbeekse Veteranen Vereni-
ging op het Heuvelplein in Beek en 
Donk. 
De toegang is gratis en iedereen kan 
een kraam huren. Dus heb je nog wat 
over zoals serviesgoed, kleding, speel-
goed of andere bruikbare spulletjes 
waar je vanaf wilt: huur een kraam en 
verkoop het op de Luikse Markt. 

Voor info: 06-46159727 of 0495-588008 
www.org-vac.nl
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Badminton

PRO GR AMM A
Voetbal

VOETBAL

RKSV NUENEN
Zaterdag 19 april 2014
Best Vooruit-Nuenen Vet. A  ........ 16.30
Nuenen Vet. B-EMK  ...................... 15.30
Nuenen 1-Baronie 1  ...................... 19.30

Maandag 21 april
Nuenen 2-Rood Wit V 2  ............... 12.00
Nuenen 5-Tongelre 4  ..................... 12.00
Venlosche Boys VR1-Nuenen VR1  . 14.00

Zondag 27 april 2014
Nuenen 3-Brabantia 3  ................... 12.00
Nuenen 4-Geldrop 5  ...................... 12.00
UNA/Brinvast 4-Nuenen 5  .......... 12.00
Nuenen 6-Hapert 3  ........................ 12.00
Best Vooruit 6-Nuenen 7  .............. 12.00
Nuenen 9-Geldrop 7  ...................... 14.00
WODAN 13-Nuenen 10 ................ 12.15
Nuenen 11-Braakhuizen 6  ............ 10.00
Nuenen VR2-VCB VR1 ................. 10.00
Zaterdag 26 april 2014
Nuenen Vet. A-Brabantia  ............. 16.15
Braakhuizen C-Nuenen B  ............. 15.30

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 19 april
Vet. Nederwetten – RKVVO .......  16.30
Maandag 21 april
Nederwetten 1 - DVS 1  ................  14.30
Beerse Boys 7 – Nederw. 3 (beker)  13.00
Nederwetten 4 - Rood Wit V 8 ....  11.00
Beerse Boys Da3 - Nederwetten Da2  12.00

EMK
Zaterdag 19 april
Nuenen B - EMK Classics ............. 16.15
Maandag 21 april
EMK 1 - SCI/FLYNTH 1  .............. 14.30
EMK 2 - SBC 4  ................................ 11.30

KORFBAL NKV NUENEN
Zondag 20 april
NKV 1 - BMC 1 .............................. 14.30

RKSV Nuenen E7 kampioen
Afgelopen zaterdag is RKSV Nuenen E7 kampioen geworden in de 4e klasse. 
Met nog twee uitwedstrijden te gaan, had RKSV Nuenen E7 het kampioenschap 
zelf in de hand. Bij winst bij Gestel E3 is Nuenen niet meer in te halen door de 
nummer twee Eindhoven AV E4. Het bleef in de eerste helft lang spannend. Door 
een goal van Yanniek Zweegers werd het 0-1 voor RKSV Nuenen. De jongens 
hadden toch wel een beetje last van kampioenschapszenuwen. Maar in de rust 
werd er door de trainers Jeroen Moviat en Kees Verheijden tactisch goed inge-
grepen. Na de rust ging het dan ook beter. Met twee goals van Brian Moviat en 
een eigen goal van Gestel E3 werd de eindstand 1-4 voor Nuenen. En was Nue-
nen kampioen. In deze competitie heeft Nuenen E7 maar 1 wedstrijd verloren en 
alle andere wedstrijden gewonnen. Een mooi resultaat voor dit team dat in deze 
samenstelling al drie jaar samen speelt. Dit seizoen hebben ze elkaar goed gevon-
den op het veld en werd er ook door iedereen gescoord. Op 11 mei zal het team 
nog in het zonnetje worden gezet door de Supportersvereniging van RKSV Nue-
nen op het sportpark Oude Landen. Dan worden alle kampioenen van RKSV 
Nuenen nog eens gefeliciteerd met het behaalde kampioenschap.
Team RKSV Nuenen E7 bestaat uit: Trainer Jeroen Moviat; Team begeleider 
Kees Verheijden, Lucas van Os (keeper), Morris Verheijden, Arthur Makadjan, 
Camiel van Vliet, Merlijn de Vries, Daan Nooteboom, Yanniek Zweegers, Brian 
Moviat, Ward Koolhaas en Hugo de Kok.

RKSV Nuenen F8 kampioen 
 
Afgelopen zaterdag won Nuenen F8 met 5-2 de een na laatste wedstrijd tegen 
Oirschot v. F5. Door het pakken van de winst staat de F8 nu gelijk met Oirschot 
v. en kan het kampioenschap hen niet meer ontgaan. Het was een spannende 
wedstrijd waar de spelers van de F8 hun kwaliteiten lieten zien. Na afloop van de 
wedstrijd werden zij door de ouders onthaald in de kantine van RKSV Nuenen. 
Waar het feest samen met de F5 voortgezet kon worden. Een knappe prestatie 
van de kinderen en hun trainers.

Voorste rij v.l.n.r.: Herman Evers, Morendo Weiss, Liam Schilling, Divo Grunholz, 
Edmir Kasumovic, Dylan Droppert, Steven Kampen, Marc Basten, Jordy van Eer-
sel. Achterste rij: de trainers: Randy Schilling en Hemmo Jan Kampen.

RKSV Nuenen F5 kampioen
Afgelopen zaterdag heeft Nuenen F5 met 5-1 gewonnen van FC. Eindhoven Av 
F3 en daarmee zijn zij voorjaarskampioen in hun poule. Vooraf en tijdens de 
wedstrijd was de spanning goed te merken, Nuenen stond na een paar minuten 
spelen met 0-1 achter. Maar de spelers van de F5 lieten het hierbij niet zitten en 
vochten terug. Ze wonnen uiteindelijk verdiend met 5-1. Na afloop werden zij 
door het toegestroomde publiek gefeliciteerd en gefotografeerd en was het een 
feest in de kleedkamers. Daarna werden zij onthaald in de kantine van RKSV 
Nuenen waar samen met de F8 verder werd gefeest. Een mooie sportieve presta-
tie van de kinderen en hun trainers.

Drie dagen Sport en Plezier!
De RKSV Nuenen organiseert, in samenwerking met Custom-Events van 
Nuenen1-speler Mart van de Gevel, in de tweede week van de meivakantie 
een sportief spektakel voor jongens en meisjes tot en met 12 jaar.

Voorste rij v.l.n.r. Daniël Rensink, Martijn Spierings, Toby de Groot, Cas Wijnhoven, 
Lucas van Gemert, Thomas Dresen, Rens van Rijssel, Thomas Wasyliw. Achterste rij 
v.l.n.r.: trainer: Barry van Gemert, Cas Gijsbers keeper, trainer: Dick Wijnhoven.

Heette het spektakel in het verleden 
nog ‘de Voetbaldagen’ en ging het al-
leen om voetbal, nu zijn er naast voet-
bal nog meer sporten te beoefenen wat 
het breder toegankelijk maakt voor ie-
dereen die sporten leuk vindt. Bubble 
bal, voetbal, knotshockey en frisbeeën 
zijn maar een greep uit de sporten 
waarmee kennisgemaakt kan worden 
in diverse spelvormen. Op 6, 7 en 8 mei 
vanaf half 10 tot 16.00 uur kunnen jon-
gens en meisjes tot 12 jaar uit Nuenen 
en omstreken zich uitleven in traditio-
nele en niet-traditionele sporten onder 
begeleiding van volwassen begeleiders. 
Kun je maar deelnemen aan één of 
twee van de dagen, geen probleem, ver-
meld bij de aanmelding welke dagen je 
kunt. De drie dagen zijn verschillend 

van opzet en er zijn verschillende spor-
ten per dag. Er wordt zoveel mogelijk 
gesport in teams van gelijke leeftijden 
maar ook individueel word je uitge-
daagd. De derde dag wordt afgesloten 
met de prijsuitreiking voor de verschil-
lende team- en individuele onderdelen. 
Deelname aan dit spektakel kost € 
50,00 per kind en dit is inclusief drie 
dagen Sport en Plezier, een shirt, drin-
ken gedurende alle dagen, drie lunches, 
een aandenken en een ervaring om 
nooit te vergeten. Wil meer informatie 
en/of wil je jouw kind aanmelden dan 
kan dat op de site van de RKSV Nue-
nen, www.rksvnuenen.nl

Wil je sportief vakantievertier, doe 
mee met drie dagen Sport en Plezier!

EMK E5 kampioen
“De eerste wedstrijd hebben ze verloren, maar daarna hebben ze zichzelf herpakt 
en de rest van de 9 wedstrijden gewonnen,” vertellen Stefan en Ronald. “Een fan-
tastisch resultaat.” Volgend jaar gaan de meesten door naar de D. V.l.n.r. staand: 
Joel, Callum, Teun, Lola, Bram, Vlad en zittend: Tijn, Donik, Thomas, Cris.

Nederwetten/Gerwen D1 
kampioen
 
Afgelopen zaterdag heeft Nederwetten/Gerwen D1 het kampioenschap binnen-
gehaald. De wedstrijd Woenselse boys D2 - Nederwetten/Gerwen D1 stond op 
het programma, de nummer 2 tegen de nummer 1. Beide teams hadden nog de 
mogelijkheid om kampioen te worden. De spanning was enorm bij Nederwet-
ten/Gerwen, maar na een 2-0 achterstand waren de zenuwen voorbij en begon-
nen de jongens eindelijk te voetballen. De achterstand werd omgebogen in een 
welverdiende 2-5 overwinning en daarmee was het kampioenschap een feit. Na 
de champagne, confetti en het maken van de team foto, stond de rit door Neder-
wetten en Gerwen op het programma. En als afsluiting nog lekkere frietjes en 
wat drinken. De winnaars: Joey, Wouter, Jurre, Luuk, Nono, Niek, Jasper, Guus, 
Finn, Jeffrey, Tim. Teamleiders en trainers Mark Spaan, Maikel van Kemenade 
en Theo den Ouden. En een bedankje aan de invalspelers.

Nederwetten - Woenselse Boys 0-3
 
Een sterk spelend Woenselse Boys wist in de eerste helft de kansen niet te benut-
ten. Mede door prima keeperswerk van Peter Thoonen bleef het tot aan de rust 
0-0. In de tweede helft kregen beide teams veel kansen en daarin was Woenselse 
Boys doeltreffender dan Nederwetten. In de 53e en 54e minuut was het spits 
Hakan Ozol die doeltreffend was voor Woenselse Boys. Na een inworp en een 
prima voorzet in de 73e minuut kreeg Geert Vermeulen de bal toegespeeld en 
zette hij de 0-3 op het scorebord. In het laatste kwartier kwam Nederwetten nog 
diverse malen dicht bij een tegentreffer, maar verzuimde te scoren. Tweede paas-
dag zal alles uit de kast gehaald moeten worden tegen DVS uit Aalst-Waalre.

Ruud van Vijfeijken 
singlekampioen bij 
Badminton Club 
Lieshout 
Na jaren van overheersing door Pieter 
Sanders, hij was 4 x achter elkaar club-
kampioen, heeft Ruud van Vijfeijken 
dit jaar de titel Clubkampioen Single 
2014 bij de senioren van Badminton 
Club Lieshout opgeëist. De finalist van 
vorig jaar profiteerde maximaal van de 
afwezigheid van Pieter Sanders en wist 
in de finale ook nog eens Bert Manders 
voor het eerst achter zich te laten. Der-
de werd Laurence Roijackers.

Kaarten EMK
Op vrijdag 18 april vindt de laatste 
kaartavond van het seizoen 2013/2014 
plaats in de kantine van EMK. Aan-
vang kaarten 20.00 uur, kantine ge-
opend vanaf 19.30 uur.



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

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Park 1, 5671 GA, NUENEN

Congressen & Vergaderen

Condoleances & Uitvaartdiensten

Sociale Culturele Verhuur

Feesten & Evenementen

Huwelijksfeesten

info@hetklooster.org 040 - 284 31 81

www.hetklooster.org

Vanaf €14,50 per persoon

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

Vanaf €29,50 per persoon

Opwettenseweg 81, Nuenen, 040-2840013, www.beddenspecialistnuenen.nl

2e

PAASDAG
OPEN

* Vraag naar de voorwaarden

  
  

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

Website: www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!

_______________________________
Een bezoek meer dan waard!

Vrolijke PAAS-
BOEKETTEN!
Zomergoed & Hangpotten

v.a. zaterdag 19 april weer volop
tomaten-, komkommer- en paprika-
planten + diverse groentenplanten

2e PAASDAG GEOPEND
VAN 10.00 - 17.00 UUR

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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