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WEEKDIENSTEN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:____________________________ 
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m. vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. 
BENU Apotheek Kernkwartier,
Hoge Brake 2. 
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur. 

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Bn’ers 
stellen 
zich voor!

De 
Drijehornickels 
in nieuw jasje

Cultuurdag 
Eeneind 2014, 
Hollywood 
in Nuenen?

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

25/26 april 2014

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

Koningsnacht en Koningsdag!
(Helaas is het optreden van 4th Avenue afgelast)

OPEN

en
Zondag van de maand

WWW.WOENSXL.NL

Koningsdag 26 april
winkels geopend

Winkelhart van Nuenen

Lunch in Café Ons Dorp

40 Dagen zonder alcohol
Door Elwien Bibbe

ven samen lunchen in Café Ons Dorp, dat was de afsluiting voor de 
45 Nuenenaren afgelopen zaterdag, die meededen aan de actie 40 
dagen zonder alcohol. 40 Dagen vasten, maar dan heel specifiek: 
zonder drank! In de periode tussen Carnaval en Pasen, de traditio-

nele vastentijd. Initiator was burgemeester Houben. En voor de uitvoering 
zorgde Jonna van Zijl, die op dit moment stage loopt bij de afdeling commu-
nicatie van de gemeente Nuenen. 

E
De verlokkingen
“Soms dacht ik, nu heb ik toch wel zin in 
een glaasje wijn, we zijn bezig met een 
verbouwing,” vertelt een lachende Harry 
van de Wielen, “ en op de verjaardag van 
mijn dochter.” Voor hem en zijn vrouw 
Ria is het trouwens al de tweede keer dat 
ze op deze manier vasten. Vorig jaar de-
den ze mee met een wethouder en een 
huisarts in Best. En Aaltje Saarloos had 
niet gedacht dat ze op een van de mooi-
ste zomerse dagen zo principieel zou 
zijn: geen wijntje op het terras. Ellen Ba-
lemans vond structureel niet drinken 
makkelijk. Maar incidenteel, de etentjes 

met de eetclub zonder wijn, het eerste 
terrasje en op de familiereünie, dan is 
alcoholvrij lastig. Burgemeester Houben 
gaf ook toe dat het moeilijk was om van 
die ‘mooie blonde jongens’ af te blijven. 
En ook bij die verlokking speelde het 
mooie zomerse weer hem parten. In de 
koelkast die mooie bieren en wijnen te 
laten staan en tevreden zijn met een 
blikje Spa bosvruchten light. “Toch 
merk je dat je langzaam los komt van de 
routine iets met alcohol te drinken. Ook 
ervaar je dat je geen alcohol nodig hebt 
om het gezellig te hebben,” vertelt Hou-
ben. Ook zijn twee dochters, 12 en 15, 

deden mee. Die deden 40, of eigenlijk 46 
dagen zonder cola en chips! Als het aan 
Houben ligt, doet hij het volgend jaar 
weer. Ook wethouder Ebberink hoort bij 
de 45 niet-drinkers. Op zijn afscheids-
feestje op het ROC zat hij de hele avond 
aan de bitter lemon.
Oud Prins Jeronimo, Jeroen Moviat, 
heeft geen moeilijk moment gekend. Hij 
is een sporter, hockey, en heeft tot zijn 
20e nooit gedronken. “Het was altijd 
‘een blad bier en een fris’. En die fris was 
dus voor mij”. Op 5 maart zette hij de 

knop om. Het weekend erop waren er 
meteen twee feestjes. “Je maakt toch 
een statement naar je omgeving. Op een 
bepaald moment krijg je alleen nog 
maar fris aangeboden. Ik ben blij dat ik 
het gedaan heb.” Jeroen ontving veel po-
sitieve reacties. Ook zijn zoon, even-
eens een sporter, roept: tot mijn 20e 
blijf ik alcoholvrij. De enige die voor de 
verlokking is bezweken is Oud Prins 
Hypermarchee, Jan van Vlerken. Een 
zondag maar. Voor de rest geen pro-
bleem. Ook hij volgend jaar weer!

Speeltuin de Kievit is weer open
Speeltuin de Kievit beleefde een mooi openingsweekend met leuke activi-
teiten, muzikale optredens, veel publiek en prachtig weer.

Na de opening door jeugdburgemees-
ter Jan Peter van Irsel werd de kleur-
rijke SocialSofa onthuld door de 
kinderen van BS De Wentelwiek en 
vertegenwoordigers van Rabobank 
Dommelstreek. Op tweede paasdag 
werden er paaseieren verstopt, waar-
onder twee gouden. Ze zijn ook ge-
vonden en de vinders hebben het ei 
gelukkig aan de speeltuin teruggege-
ven. Daarvoor kregen ze als dank een 
gratis abonnement. De Kievit trak-
teerde op wat lekkers. Ook konden de 

kinderen zich laten schminken. 
Op Koningsdag is de Kievit als van-
ouds weer even het domein van Oran-
je Comité Nuenen. De  feestelijke 
fietstocht eindigt in de vroege ochtend 
zoals vanouds in de speeltuin. In de 
speeltuin staat ook een koninklijke 
gouden troon. Speciaal voor kinderen 
die zich even koning of koningin van 
de speeltuin willen voelen.
Meer over de speeltuin op 
www.speeltuin-dekievit.nl of www.
facebook.com\speeltuindekievit

De vinder van een gouden ei.

Koningsdag
Ik hoorde via Radio 538 een heel toepasselijke oproep voor Koningsdag, 
gevolgd door een mooie pitch, “nieuwe datum, nieuwe koning, nieuw feest” 
en dat is natuurlijk zo. Dit jaar bereiden we ons voor op Koningsdag, maar 
het blijft toch raar om, na jarenlang Koninginnedag gevierd te hebben, 
opeens Koningsdag te vieren. Uiteindelijk is de opzet hetzelfde, maar het 
voelt toch een beetje anders.

Voor de Nuenense Oranje Markt ver-
andert er niets, met uitzondering van 
het wegvallen van het oplaten van de 
jaarlijkse Oranje ballonnen. Desal-
niettemin willen we alle kinderen vra-
gen om mee te doen aan de fietstocht 
door het dorp heen. Dit jaarlijkse eve-
nement geeft een jeugdig beeld aan de 
opening van Koningsdag en, eerlijk is 
eerlijk, het ziet er altijd leuk uit. Dus 
versier je fiets, fietskar, step, skelter en 
pimp deze in Oranje Stijl en misschien 
win jij dit jaar wel de titel “mooist ver-
sierde fiets’ of andere leuke prijzen. 

En dan natuurlijk de jaarlijks terugko-
mende Lintjes regen; wie ontvangt dit 
jaar de eer om gedecoreerd te worden 
voor dankbare verrichtte diensten? 
Hopelijk kunnen we er dit jaar vanuit 
gaan dat de term (pers) ‘Embargo’ bij 
de media bekend is. Daardoor blijft 
het extra spannend als de Oranje Bus 
bij jou door de straat rijdt en mogelijk 
voor jouw deur stopt, of niet … 

Wij kijken weer uit naar een leuke Ko-
ningsdag en een gezellige Oranje 
Markt. Oh, en voor ik het vergeet, wij 
zoeken nog vrijwilligers in de onder-
steuning van onze Oranje Activitei-
ten. Wil je meer weten, kom dan naar 
onze kraam op de Oranje Markt. 

Namens het Oranje Comité Nuenen,

Matthijs Brandt, 
Voorzitter

Paaslam geboren op Lobroec
Op eerste paasdag is omstreeks 21.00 
uur een paaslam op het Lobroec gebo-
ren. Het is een kleine ram en heeft de 
naam ‘Loetje’ gekregen. Op dit mo-
ment hebben 8 ooien nu gelammerd 
en zijn er in totaal 11 lammeren gebo-
ren; 7 rammen en 4 ooien. Er hoeft 
nog maar 1 ooi te lammeren. Als eer-
ste is geboren San op 12 maart, vervol-
gens kwamen Lucky, Henk & Elsje, 
Adriaan & Marith, Marijn, Sjoerd, 
Norah & Sandra en als paaslam Loetje. 
Alleen bij de tweelingen kwamen klei-
ne ooien, voor de rest allemaal ram-
men. De lammetjes zijn vernoemd 
naar mensen die bij de geboortes aan-
wezig waren of de schapen aan het Lo-
broec een warm hart toedragen. De 
kleine rammen zullen over enige tijd 
de kudde gaan verlaten, maar de moe-
ders en kleine ooien zullen tot zeker 
de herfst aan het Lobroec te bewonde-
ren zijn. Als alle ooien gelammerd 

hebben, kunnen enige tijd daarna ook 
de poorten weer open. Blijft het echter 
nog wel raadzaam om de ooien en 
lammeren rustig te benaderen.

Paaslam Loetje.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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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, 24 april 2014

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 15	april	2014,	 Mgr	Cuytenlaan	11,	5671	BJ	-		het	uitbreiden	
   van een bestaande praktijkruimte tot woning 
   (BOUWEN en RO, afwijken van de bestemming).

De vergunningen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbe-
treffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de 
dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het 
College	van	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	
10.000,	5670	GA		Nuenen.	
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
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	Hotel	Restaurant	De	Collse	Hoeve	zijn	vergunningen	en	ont-

heffingen verleend voor het organiseren van een outdoorbeurs 
onder	de	naam	Game	Fair	in	de	periode	van	16	tot	en	met	18	mei	
2014	op	het	terrein	achter	de	Collse	Hoeve	aan	Collse	Hoefdijk	24	
(verzenddatum	17	april	2014);

•	 aan	de	heren	Dooms	en	Sanders	(V.O.F.	D’n	Kleine	Dommel)	is	
een vergunning verleend voor de uitoefening van het horecabedrijf 
aan	Collseweg	47A	(verzenddatum	18	april	2014);

•	 aan	 de	 Stichting	 Buitenschilderdag	 Nuenen	 zijn	 vergunning	 en	
ontheffing verleend voor het organiseren van de Buitenschilderdag 
op	18	mei	2014	op	de	hoofdlokatie	Park	en	de	sub	lokaties	aan	
Berg	t.h.v.	de	Lindebvoom	en	aan	Papenvoort	t.h.v.	het	protestants	
kerkje	(verzenddatum	18	april	2014);

•	 aan	de	heer	M.	Hems	is	een	ontheffing	verleend	voor	het	schenken	
van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de Buitenschilderdag 
op	18	mei	2014	in	het	Park	(verzenddatum	18	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 het col-
lege van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester 
van	de	gemeente	Nuenen	c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA		Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter	bij	de	rechtbank,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	
90.125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.

GEMEENTEHUIS GESLOTEN
Op	maandag	5	mei	2014	is	het	gemeentehuis	Nuenen	gesloten	in	ver-
band met Bevrijdingsdag. 

MILIEUSTRAAT GESLOTEN
Op	zaterdag	26	april	is	de	Milieustraat	in	verband	met	Koningsdag	
gesloten.

VERKEER
Verkeersmaatregelen rondom Koningsdag Nuenen 

 Koningsnacht 25 april
 Niet parkeren: 
	 25	april	vanaf	20.00	uur	tot	26	april	12.00	uur
	 •	 Een	deel	van	het	Vincent	van	Goghplein.

	 Parkeerverbod	en	wegsleepregeling	(ook	in	parkeervakken):
	 25	april	vanaf	18.00	uur	tot	26	april	18.30	uur:
	 •	 Park,	tussen	de	Vincent	van	Goghstraat	en	de	ingang	van	de	
  kerk. 
	 •	 Park,	vanaf	de	kerk	tot	aan	de	kiosk.

 Afgesloten voor alle verkeer
 Vanaf 18.00 uur tot 01.00 uur:
	 •	 Park,	tussen	de	Vincent	van	Goghstraat	en	de	kerk
	 •	 Park,	vanaf	de	kerk	tot	aan	de	kiosk.

 Koningsdag 26 april 
	 Parkeerverbod	en	wegsleepregeling	(	ook	in	de	parkeervakken):
	 Vanaf	07.00	uur	tot	20.00	uur:
	 •	 Kerkstraat,	vanaf	de	ingang	van	de	speeltuin	“de	Kievit”	tot	
  aan de ingang van de kerk en rondom het park. 

 Afgesloten voor alle verkeer:
	 Vanaf	07.00	uur	tot	20.00	uur
	 •	 Park,	tussen	de	Vincent	van	Goghstraat	en	de	ingang	van	de	
	 	 speeltuin	“de	Kievit”	aan	de	Kerkstraat
	 •	 Park,	vanaf	de	kerk	tot	aan	de	kiosk
	 •	 Park,	het	weggedeelte	voor	Het	Klooster.

De	 kinderoptocht	 trekt	 vanaf	 het	 Vincent	 van	 Goghplein	 door	 het	
centrum van Nuenen vanaf 10.30 uur tot 11.30 uur 

Vooraankondiging: grootschalige werkzaamheden A50 in zomer
•	 Vier	weken	afsluitingen	op	A50	tussen	Eindhoven	en	Veghel	
 Rijkswaterstaat staat voor een bereikbare regio. Daarom wordt 

onderhoud	uitgevoerd	aan	de	A50	en	werken	we	aan	de	omlegging	
en opwaardering van de Zuid-Willemsvaart. Rijkswaterstaat voert 
van 11 juli tot en met 8 augustus werkzaamheden uit aan en rond 
de	A50	tussen	Eindhoven	en	Veghel.	Weggebruikers	en	de	omgeving	
moeten rekening houden met verschillende afsluitingen en forse 
verkeershinder. 

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

De snelwegen in Nederland zijn van goede kwaliteit. Om dit zo te 
houden voert Rijkswaterstaat beheer- en onderhoudswerkzaamheden 
uit.	Komende	zomer	staat	het	groot	onderhoud	van	de	A50	tussen	
Eindhoven en Veghel op de planning. Ook verhoogt Rijkswaterstaat 
de	brug	in	de	A50	in	Veghel	zodat	grotere	schepen	(met	3	lagen	con-
tainers) straks over de Zuid-Willemsvaart varen. Een schip met 3 lagen 
containers haalt ongeveer 100 vrachtwagens van de weg. 

De werkzaamheden op een rij
•	 Vrijdag	11	juli	23.00	uur	tot	zaterdag	19	juli	23.00	uur:	
	 Rijkswaterstaat	voert	groot	onderhoud	uit	aan	de	A50	en	vervangt	

zowel	 asfalt	 als	 voegovergangen.	 Daarom	 is	 de	 A50	 dicht	 van	
knooppunt Ekkersrijt tot afrit 11 Veghel in de richting van Oss/
Nijmegen.

•	 Zaterdag	19	juli	23.00	uur	tot	maandag	28	juli	05.00	uur:	
	 Rijkswaterstaat	voert	groot	onderhoud	uit	aan	de	A50	en	vervangt	

zowel	asfalt	als	voegovergangen.	De	A50	is	dicht	van	oprit	11	Veg-
hel tot knooppunt Ekkersrijt in de richting van Eindhoven. 

•	 Maandag	28	juli	05.00	uur	tot	vrijdag	1	augustus	21.00	uur:
 Rijkswaterstaat verhoogt de Julian J. Ewellbrug in het kader van 

de opwaardering van de Zuid-Willemsvaart. Ter hoogte van de 
Julian J. Ewellbrug over de Zuid-Willemsvaart bij Veghel worden 
weggebruikers over verschoven en versmalde rijstroken geleid. 

•	 Vrijdag	1	augustus	21.00	uur	tot	maandag	4	augustus	06.00	uur:
 Rijkswaterstaat verhoogt de Julian J. Ewellbrug in het kader van 

de	opwaardering	van	de	Zuid-Willemsvaart.	Daarom	is	de	A50	
tussen oprit 11 Veghel en afrit 10 Eerde dit weekend in beide rich-
tingen afgesloten.

•	 Maandag	4	augustus	06.00	uur	tot	vrijdag	8	augustus	21.00	uur
 Rijkswaterstaat verhoogt de Julian J. Ewellbrug in het kader van 

de opwaardering van de Zuid-Willemsvaart. Ter hoogte van de 
Julian J. Ewellbrug over de Zuid-Willemsvaart bij Veghel worden 
weggebruikers over verschoven en versmalde rijstroken geleid.

Hinder beperken
Rijkswaterstaat neemt verschillende maatregelen om de hinder zoveel 
mogelijk te beperken. Weggebruikers worden vroegtijdig gewaar-
schuwd over de afsluiting en de omleidingsroutes. Dat gebeurt onder 
andere via www.vananaarbeter.nl.	Meer	informatie	en	details	over	de	
omleidingsroutes volgen binnenkort. Heeft u vragen over de werk-
zaamheden?	Kijk	op	www.rijkswaterstaat.nl of www.vananaarbeter.
nl of bel met de gratis informatielijn 0800-8002. 

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving	ingediende	aanvraag	omgevingsvergunning	op:
•	 15	april	2014,	 Olen	26,	5674PJ	–	oprichten	van	een	woonhuis	
   met een bijgebouw (BOUWEN).

Deze aanvraag ligt vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. U kunt hiertegen 
nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omgevings-
vergunning 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 aanvraag 
om	vergunning	op	grond	van	de	APV	en	bijzondere	wetten	ingekomen:
•	 Aanvrager:	Organisatie	Internationale	Stationaire	Motoren	Show	

voor	het	organiseren	van	de	jaarlijkse	Stationaire	Motorenshow	
op	8	en	9	juni	2014	op	het	terrein	aan	Schoutse	Vennen	15.

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.

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.

Twee weken geleden begon de gemeente Nuenen 
met een artikelenreeks over de nieuwe zorgtaken 
voor de gemeenten. Het is belangrijk dat iedereen 
begrijpt wat er gaat gebeuren. Elke twee weken 
vindt u een artikel in deze krant waarin verschil-
lende onderwerpen besproken worden gezien van-
uit het perspectief van verschillende groepen inwo-
ners van Nuenen. Onderstaand artikel is het tweede 
in de reeks en is geschreven door de heer Gerrie Beks 
en is afgeleid van een presentatie die hij hield voor 
een wijkvereniging in Nuenen.

De Kanteling
 
De derde dinsdag in september 2013 deed koning Willem Alexander in zijn 
troonrede de volgende uitspraak: “Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd 
verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving”. 
Dit betekent, dat in het lokale beleid een kleine aardverschuiving gaande is: 
een grondige herinrichting van het sociale domein. 
 
Het recht op zorg, nu geregeld in de Al-
gemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ), maakt begin 2015 plaats voor 
collectieve- en individuele voorzienin-
gen van de Wmo. 
Mensen worden aangewezen op zorg 
in de thuissituatie. Wijkverpleegkundi-
gen gaan samen met mantelzorgers en 
zorgvrijwilligers een centrale rol in de 
thuisverzorging vervullen. Dat woord 
‘samen’ is een woord van deze tijd! 

Het wordt steeds belangrijker om ver-
bindingen te leggen tussen de Wmo en 
bestaande netwerken in wijken, dor-
pen en buurten. Natuurlijke ontmoe-
tingspunten van burgers zijn een be-
langrijk middel om welzijn en 
participatie te verbeteren. Sportvereni-
gingen, muziekverenigingen, carnaval-
sclubs en de buurtbarbecue hebben 
een rol in de verbetering van de leef-
baarheid, veiligheid en samenwerking 

van de buurt. Om de veranderingen te 
laten slagen en om een echte kanteling 
in de samenleving te krijgen, is het be-
langrijk dat de nieuwe Wmo goed 
‘wortelt’ in de woon- en leefomgeving 
van burgers. Onbewust vervullen for-
mele en informele netwerken nu al 
vaak een belangrijke sociale functie in 
de wijk. Als een sportvereniging twee 
keer per week een speciaal sportuurtje 
aanbiedt voor ouderen, dan kan dit een 
belangrijke bijdrage leveren aan de be-
strijding van eenzaamheid. Of: als de 
wijkvereniging in de eigen wijk bezoek 
organiseert aan mensen die weinig de 
deur uit kunnen, dan kan dit een be-
langrijke preventieve bijdrage leveren.
Het gaat om de volgende vragen: Hoe 
kan iemand meedoen? Wat gebeurt er 
in het leven van die persoon? Hoe heeft 
hij/zij zijn/haar leven georganiseerd? 
Welke ambities zijn aanwezig? Wat zijn 
de hobby’s? Doet de persoon vrijwilli-
gerswerk? Zo ja, wat? Heeft de persoon 
bezoek? Gaat zelf op bezoek? Wat zijn 
de eventuele belemmeringen hierbij? 
Burgers moeten duidelijk maken, hoe 
hun leven er uit ziet en wat zij nodig 
hebben om in hun situatie mee te doen. 
Een kookcursus kan een belangrijkere 
voorziening zijn dan een aanbod van Ta-

feltje Dekje. Dit is anders dan we nu ge-
wend zijn. Zowel voor burgers als amb-
tenaren. Tijdens een keukentafelgesprek 
zoeken we uit wat de vraag is en welke 
oplossingen op maat er zijn. Tijdens dit 
gesprek kijken we wat de burger zelf kan 
(eigen kracht) en wat de sociale omge-
ving kan doen. Maar we kijken ook naar 
de grenzen van de draagkracht van de 
burger en het sociale netwerk. De Kan-
teling wil de mensen zoveel mogelijk de 
regie en verantwoordelijkheid over zijn 
eigen leven laten houden. 
Je kunt vraagtekens zetten bij de Kan-
teling: Gaat het niet vooral om bezui-
nigingen? Het is ook goed om minder 
afhankelijk van de overheid te zijn. 
Deze afhankelijkheid is in het verle-
den door de overheid zelf gecreëerd. 
Als de Kanteling leidt tot meer waar-
digheid voor de cliënt, dan is dat mooi. 
Het gaat er om, dat er een sfeer komt 
waarin vertrouwen ontstaat tussen 
burgers onderling en tussen burgers 
en de lokale overheid. 
Op 8 mei volgt het derde bericht van 
deze artikelenreeks. De gemeente wil 
graag weten wat de vragen zijn die op 
dit moment bij de inwoners leven. Als 
u een vraag heeft kunt u deze stellen 
via het servicepunt@nuenen.nl. 

Vogelwandeling in 
natuurgebied  
De Ruweeuwsels
Op maandag 29 april gaan de IVN-
gidsen wandelen om vogels te ontdek-
ken in natuurgebied De Ruweeuwsels. 
De wandeling duurt ongeveer ander-
half uur. Vertrek per fiets om 19.00 
uur vanaf Het Klooster, Park 1 in Nue-
nen. Start van de wandeling is iets la-
ter vanaf sluis V Wilhelminakanaal op 
de weg van Gerwen naar Lieshout. 
Waterdicht schoeisel wordt aanbevo-
len. Deelname is gratis. Meer infor-
matie via tel. 040-2421423 en www.
ivn.nl.nuenen



 

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: 25 & 26 APRIL: 

Bospeen .................................. per bos 0,99
Sugarsnaps ..................... per bakje 1,99
Champignons ................per bakje 0,69
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Maandag 28 april:

Wittekool panklaar ................. 1/2 kilo 0,69
Dinsdag 29 april:

Raapstelen ........................ 2 bosjes 1,49
Woensdag 30 april:

Paksoi  .......................................per stuk 0,99
Donderdag 1 mei:

Rauwkost............................... 1/2 kilo 0,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 25 april t/m 1 mei:

Kanzi appels ..................  hele kilo 1,99
Frambozen ........................per bakje 1,99
Courgette salade .........250gr. 1,59
Perssinaasappels  ... 12 stuks 1,99

Koningsdag
tot 13.00 uur geopend!

Runder 
Hamburgers
 Iedere 4e GRATIS
100 gr. Gebraden Gehakt +
100 gr. Snijworst, samen .....2,00
Kalfs Kaaskop
100 gram .......................................1,60
Quiche Lorraine
per stuk ..........................................1,50
Runder Rib Eye reepjes
100 gram .......................................2,20
Bos Asperges
100 gram .......................................1,75

Voor de best belegde broodjes!!

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Zin in
iets lekkers?

Koningsdag
zijn wij

tot 13.00 uur
geopend

Acties geldig van 22 april t/m 26 april 2014

Oranjeslof
Met noten, rozijnen en 
zuivere amandelspijs  € 4,95
_____________________________________________________

Oranjeschnitte
€ 6,95

_____________________________________________________

Worstenbroodjes

4 + 1gratis
_____________________________________________________

Franse croissants

2 + 1gratis
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

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

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.

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Een bezorger voor Rond de Linde: 
Wijk Gerwen.
Gevraagd bezorgers vakantieperiode mei en 
juli/augustrus voor geheel Nuenen.
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

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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

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

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

Aswintha van Beek
Voedingsdeskundige & Lifestylecoach

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

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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



Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

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

• Verrassend en eigentijds 

• Sfeervolle geschenken

• Gratis interieuradvies

• Exclusief assortiment stoelen

• Gordijnen en PVC vloeren

ACCESSOIRESINDIASE POORTKASTEN BREED ASSORTIMENT 
TAFELS EN STOELEN

Olijf
r e s t a u r a n t

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

Donderdag 24 april starten wij met 

een nieuwe menukaart.

Menu Olijf 
Gemarineerde zalm

Asperge | mosterd dille crème | kropsla
***

Gamba
Asperge | kreeftensaus

***
Runderhaas

Asperge | kruiden prei jus
***

Aardbeien 
Sabayon | vanilleparfait | Romanoff crème

€ 34,50 per persoon

Reserveren is mogelijk via onze site; 

www.restaurantolijf.nl

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

PARKSTRAAT 2A, NUENENwww.bodybrand.nl

10% EXTRA KORTING OP UW 

TOTALE AANKOOPBEDRAG

 Kids ondermode
4 stuks €12,-

 Heren boxers
2 stuks €10,-

Dames bikini
2 stuks €25,-

28 APRIL T/M
3 MEI

DAGEN!
MAGAZIJN
VERKOOP
IN ONZE WINKEL!

2 Beha’s€ 25,-

6

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
EUROPALAAN 2, 5674 CA NUENEN

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Gespecialiseerd in 

tradionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

• parket
• laminaat
• renoveren
• onderhoud
• PVC-vloeren

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)

JENL
administratie.nl 

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

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

Auto Service Verbroekken

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

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

_______________________________
Een bezoek meer dan waard!

Kuipplan
ten

Perkpla
nten

Stekperk
planten

Geranium
s

Easypot hangpot 27 cm.
met waterreservoir van 1,5 liter 
€ 10,95 per stuk, 2 voor € 20,-

    Nu  • Tomatenplanten (geënt)
 • Komkommerplanten (geënt)
 • Diverse groenteplanten

Alles van eigen kwekerij

KONINGS-
DAG
GEOPEND!

Een groot assortiment van

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

Website: www.andrevanrooij.nl

Kwaliteit is belangrijk,
want we zien u graag terug!
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leonie van Hoof en Hans Raaijmakers

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

DéDé Danceballet de theaters in 
met spectaculaire show; D-Dazzled!
D-Dazzled is een theatervoorstelling waarin alle leerlingen van DéDé 
Danceballet de show stelen met hun energieke dansen. In een reeks van 27 
unieke voorstellingen zullen alle 3800 leerlingen, in de leeftijd 3 tot 63 jaar, 
ten tonele verschijnen. 

Hostess en host van de show zijn Miss 
& Mr. Dazz en met een rode draad 
rond digital en social media nemen zij 
het publiek mee door een spectaculai-
re en adembenemende programme-
ring. Van de jongste danseressen die 
‘BoBo’ optreden, tot een aanstekelijke 
‘Disco Medley’. Van een showballet-
achtig ‘New York New York’ tot een 
stoere vertolking van ‘Scream & 
Shout’. Elke show wordt bovendien af-
gesloten met als spetterende finale het 
nog geheimzinnige ‘Project D’. Elke 
choreografie wordt gedanst in een an-
der decor, ondersteund door een ultra 
HD-videoscherm van twee bij vijf me-
ter dat voor visuele effecten zorgt. En 
bij elke act horen wisselende kos-
tuums. Honderden vrijwilligers zijn al 
maanden in de weer met de meest cre-
atieve ontwerpen, kilometers stof, lint, 
glitters, pailletten, zélfs verlichting en 
een ongekende dosis enthousiasme! 
Zo zullen de originele choreografieën 
nog een extra touch krijgen en onge-
twijfeld ‘viral’ gaan. Dus like & share! 
Ook tijdens de show kan DéDé reke-
nen op vele vrijwilligers. In totaal hel-
pen maar liefst 850 oppasmoeders die 
de kinderen begeleiden tijdens de the-
atershows! Daarnaast is er een vast 
team van 100 vrijwilligers die per 
show aanwezig zijn om alles op rolle-
tjes te laten verlopen.

D-Dazzled belooft een professioneel 
georganiseerde middag of avond vol 

glitter, glamour, show en spektakel te 
worden! Maar vooral het plezier in het 
dansen van al die enthousiaste DéDé 
leerlingen, die de gelegenheid krijgen 
te schitteren in hun eigen show, is een 
genot om te zien! De première in Veld-
hoven is op vrijdag 25 april in Theater 
De Schalm en de voorstellingen lopen 
door tot 7 mei. In totaal worden er 17 
shows gegeven in Veldhoven. Daarna 
gaan de voorstellingen naar Theater 
Speelhuis in Helmond. Voor enkele 
shows zijn er nog kaarten beschikbaar. 
De kaartjes kosten € 12,50 per stuk en 
zijn te bestellen via DéDé Danceballet; 
040 2544052 of via d-dazzled@dede-
danceballet.nl. Wil je alvast een voor-
proefje? Kijk dan de teaser op www.
dededanceballet.nl of volg www.face-
book.com/ddazzled2014

De Wentelwiek beleeft WO II

Bedevaart naar Den Bosch
In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 mei vindt de bedevaart naar Den 
Bosch plaats. Dit is een nachtelijke voettocht, die je een pelgrimstocht, een 
bedevaart of wat dan ook kunt noemen. Voor eenieder is deze kleinschalige 
happening een ervaring, die op een geheel eigen manier beleefd wordt. 

De tocht voert naar Onze Lieve Vrouw 
in de Sint Jan in Den Bosch. Na afloop 
variëren de reacties van ‘eens maar 
nooit weer’ tot heel enthousiast. Wat 
de deelnemers aanspreekt zijn de ge-
sprekken onderweg, het gevoel van 
verbondenheid, de stilte van de nacht, 
de momenten van bezinning. Een bij-
zondere tocht; voor de een eenmalig, 
voor de ander een jaarlijks terugke-
rend evenement.
Het vertrek is op zaterdagavond 24 mei 
stipt om 22.30 uur vanaf het kerkplein 
aan het Park in Nuenen. Tijdens de 
tocht wordt er twee maal gestopt voor 

wat rust en een moment van bezin-
ning. De wandeling eindigt de volgen-
de (zondag)morgen rond 6.30 uur bij 
de St. Jan in Den Bosch. Om 7.00 uur 
kan men daar de eucharistieviering bij-
wonen en een kaarsje aansteken.
Er wordt gelopen als groep in een rus-
tig tempo. Toch is enige conditie en 
wandelervaring wel wenselijk. Deel-
nemers dienen zelf voor vervoer naar 
huis te zorgen. Meer informatie bij 
Toon Coolen, tel. 040-7510728 of 
Martien Habraken, tel. 040-2834654. 
Aanmelden voor 10 mei, bij voorkeur 
per e-mail m.habraken02@onsnet.nu.

De leerlingen van de groepen 8 wer-
ken al een paar weken aan het project 
De Tweede Wereldoorlog. Als afslui-
ting maakten ze een fietstoer door de 
omgeving. Op een paar plaatsen ver-
telde Edwin Popken van Battlefield 
Discovery over gebeurtenissen die 
hier tijdens WOII plaatsvonden. De 
fietstocht werd zo een ontdekkings-
tocht terug in de tijd dwars door Nue-
nen, Nederwetten en Gerwen. De eer-
ste stop was op de Geldropsedijk bij 
huisnummer 55, daar zagen de kinde-
ren zelfs de kogelgaten nog in het 
woonhuis zitten. Op het kruispunt 
Geldropsedijk Europalaan raakten 
Duitse en Engelse soldaten slaags. 
Ook hier zijn de kogelgaten nog dui-
delijk te zien. Daarna fietsten de kin-
deren langs de vroegere boerderij 
‘Kapperdoes’ richting kasteel Soeter-
beek bij het brugje over de Dommel. 
Daar heeft Willem Hiksspoor nog ge-
holpen om Smits van Oyen te laten 

ontsnappen. Hij was daar namelijk ge-
vangen genomen door de Duitsers. 
Een zeer interessante fietstocht, voor-
al de verhalen van Edwin, de kogelga-
ten en de plaatjes die hij op z’n iPad 
liet zien, maakten veel indruk op de 
kinderen.

Activiteiten bij het H. Kruisgilde 
Evenals vele verenigingen kampt ook het gildewezen met de vergrijzing. De 
aanwas van jeugdleden is zeer gering, de jeugdleden die op jonge leeftijd met 
pa mee naar het gilde gaan, haken tegen de tijd dat zij meer belangstelling krij-
gen in een vriendje of vriendinnetje, af. Jammer is dat want juist het gilde is een 
vereniging waar men vanaf zeer jong tot zeer oud plezier aan kan beleven.

Ook het Gerwense Heilig Kruisgilde 
heeft met dit probleem te maken. 
Daarom heeft de Gildeoverheid een 
commissie gevormd die hier iets aan 
probeert te doen. Velen in ons dorp 
weten eigenlijk niet wat een gilde is, 
hoe ze zijn ontstaan en met wat voor 
doelstelling. De meeste Brabantse gil-
den zijn eeuwen oud. Zij behoren tot 
het culturele erfgoed van ons land. In 
tegenstelling tot hun leeftijd zijn gil-
den geen oubollige bejaarden club. 
Om te kunnen overleven zijn vooral 
de gilden met de tijd meegegaan ech-
ter zij hebben wel hun tradities in 
stand kunnen houden. Als eerste actie 
organiseerde de commissie op 25 
maart samen met lagere school Heu-
velrijk groep 7 een middag in de 
Schutsherd, waar iets over de geschie-

denis van het gilde en wat een gilde 
zoal doet verteld werd. In de Schuts-
herd werd de jeugd ontvangen met 
broodjes kroket en frikadel. Het was 
schitterend weer dus allemaal naar 
buiten waar volop werd gedemon-
streerd in vendelen, trommen, ba-
zuinblazen en buksschieten. Het be-
viel de jeugd blijkbaar wel want er 
werd volop deelgenomen en zij geno-
ten zichtbaar. Nadat de Schutsherd- 
beheerder met de snoepzak rond ge-
gaan was, gingen ze naar huis om te 
vertellen dat zij een leuke middag had-
den gehad bij de Schut van Gerwen. 
De volgende actie zal plaatsvinden op 
zondag 29 juni. Dan organiseert de 
commissie een gezellige Gerwense 
Middag bij de Schut. Nadere gegevens 
volgen nog.

Actie voor 
Stichting Warme 
Beer door Albert 
Heijn Parkstraat 
en zorgclowns
Paaszaterdag was voor Stichting War-
me Beer weer een geweldige dag. Alle 
clowns ‘met hart en neus’ hebben zich 
ingezet om knuffels voor de ernstige 
zieke kinderen te kunnen kopen. Van 
flessen inzamelen tot karren wegbren-
gen, suikerspinnen maken, en kassa-
bonnen inzamelen. De hele dag zijn ze 
met ongeveer 8 man samen aan het 
werk geweest, samen met Tomas en 
enkele andere vrijwilligers. De clowns-
groep heeft zich vrijwillig aangesloten 
bij Stichting Warme Beer. Het zijn 
zorgclowns, die onder andere in ver-
zorgingstehuizen, dagbestedingcen-
tra, bij mensen met een beperking, in 
het buitenland, zoals in Kosovo, hun 
werk doen. Voor enkele mensen viel 
de kassabonnenactie van Albert Heijn 
geweldig uit. Tomas mocht hen bellen 
met de mededeling dat ze een mooie 
prijs op konden halen. Ook voor War-
me Beer, was er een prachtige prijs. 
Namelijk het geld dat op 19 april bij 
elkaar is gebracht, is goed voor onge-
veer 25 knuffels. Bovendien had Bart 
Swinkels van Albert Heijn nog een 
mooie partij sponsorproducten voor 
in de pakketten voor ouders, broertjes 
en zusjes van het zieke kind. Bart, 
Marco en de clownsgroep heel harte-
lijk bedankt voor deze geslaagde dag.

Wij bouwen een wijk
De groepen 5 van OBS de Rietpluim hebben de afgelopen periode gewerkt over het 
thema ‘Wij bouwen een wijk’. Als start hebben de kinderen een fietstocht gemaakt 
door Nuenen op zoek naar gebouwen, kunstwerken, (speel)voorzieningen en na-
tuurgebieden. Met veel ideeën, vragen, antwoorden en nieuwe vragen kwamen ze 
terug op school. Met al deze ideeën hebben ze een begin gemaakt met het ontwerp 
van hun eigen wijk. In een groepje hebben ze één ontwerp gekozen en een ma-
quette gebouwd. In zes weken is gewerkt naar het einddoel: een eigen wijk, met al-
les erop en eraan. De resultaten zijn te zien tijdens de inloopavond op donderdag 
24 april tussen 18.00 en 19.00 uur. Ook in de andere groepen is van alles te zien.

Cultuurdag Eeneind 2014, 
Hollywood in Nuenen?
Ook dit jaar was er op 2e paasdag de traditionele cultuurdag bij de st. Anto-
niusschut op het Eeneind. Deze dag voor jong en oud wordt ieder jaar geor-
ganiseerd door de Stichting Ezeltjesdag, de St. Antoniusschut en een grote 
groep vrijwilligers. Zoals ieder jaar begon deze 2e paasdag met een speur-
tocht voor de kinderen. Voor het verdere programma had de organisatie 
gekozen voor een nieuw en uitdagend concept: Het maken van een echte 
speelfilm voor en door Eeneindenaren.

In de zomer (tijdens een vakantie in 
Spanje) is regisseur Alexander Gielen 
al begonnen met het schrijven van een 
script en het verdelen van de rollen. 
De spelers bestaan uit bewoners van 
het Eeneind tussen de 7 en 75 jaar. 
Voor de technische realisatie is er sa-
menwerking gezocht met de Lokale 
Omroep Nuenen (LON). Ook voor de 
LON was het maken van een speelfilm 
de eerste keer. Wat iets heel anders is 
dan het maken van een documentaire. 
Toch durfde Ad Manders van de LON  
het aan om samen met een paar fana-
tieke cameramensen en technici dit 
avontuur aan te gaan. Voor de film-
voorstelling was er natuurlijk een 
voorprogramma. Een van het Eeneind 
afkomstig mondharmonica trio ver-
raste het publiek met een spetterend 
optreden. Daarna werd ‘The making 
of ’ getoond die door de LON gemaakt 
is en vervolgens de hoofdfilm.

In het verhaal zijn twee kinderen per 
ongeluk ’opgesloten’ in een verborgen 
land  ‘Het Doek’. Ze ontmoeten allerlei 
andere kinderen en vreemde figuren 
en maken spannende avonturen mee. 

En spannend was het; alle kinderen 
keken stil en aandachtig naar de film. 
Ook werd er hard gelachen om de hu-
mor die er uiteraard ook in zat. Het 
plezier in het maken van de film kwam 
mooi naar voren tijdens de Bloopers 
die er ruim voldoende waren. Na af-
loop werden alle vrijwilligers, de LON, 
de acteurs,  de regisseur en de editor 
(Denniz Hout) en de sponsoren harte-
lijk bedankt. Dankzij hun bijdrage is 
het een zeer succesvol, leuk en zeker 
voor de kinderen leerzaam project ge-
worden. Na de film had de Stichting 
Ezeltjesdag voor alle kinderen weer 
een leuke paaseieren-zoek-wedstrijd 
georganiseerd met een heuse prijsuit-
reiking en een loterij. Daarnaast kon 
iedereen op de vlakschietbaan van de 
st. Antoniusschutschut met een lucht-
buks schieten. De St. Antoniusschut 
trakteerde alle gasten op traditionele 
Brabantse lekkernijen: Balkenbrij, 
bloedworst en gebakken eieren. Voor 
veel kinderen ook een nieuwe (maar 
smakelijke) ervaring en voor veel ou-
deren jeugdsentiment. Kort samenge-
vat: Cultuurdag 2014 op het Eeneind, 
Cultuur met hoofdetter C.

ZONDAG OPEN!
TUSSEN 14.00-17.00 UUR
Atelier
Coen Blankwaard
De Tienden 1
Nuenen
(Eeneind 2) 

www.coenblankwaard.nl

Verloren
Op dinsdag 15 april is een zwarte por-
temonnee verloren met bankpassen, 
airmiles en allerlei jaarpassen van de 
KBO en PVGE. Heeft iemand die ge-
vonden? In buslijn 122, ritnummer 86 
van C.S. Eindhoven naar busstation 
Nuenen? Of in de Schout Leytengaar-
de tijdens het ophalen van de envelop-
pen voor de actie Samen Verder? Be-
loning voor het terugbrengen naar 
Schout Leytengaarde 1, Kai Tchong.



Dit jaar vind ik het ook weer een eer om in 
deze Oranjekrant, uitgegeven door de geza-
menlijke Oranjecomités van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten, een voorwoord te schrijven 
ter gelegenheid van de viering van de allereer-
ste Koningsdag op zaterdag 26 april 2014.

Op deze dag bezoeken Koning Willem-
Alexander en Koningin Máxima eerst de 
gemeente Graft-De Rijp en vervolgens gaan 
ze naar Amstelveen. Dit jaar worden de fes-

tiviteiten voor het allereerst niet meer op 30 april gevierd en is de 
datum verschoven naar de verjaardag van de koning. Omdat zijn 
verjaardag op 27 april dit jaar op een zondag valt is de viering van 
Koningsdag een dag verschoven naar zaterdag 26 april 2014. Ook 
in Nuenen, Gerwen en Nederwetten zal het  weer een  feestelijke 
dag worden, vol zonneschijn, vrolijkheid en Brabantse gezelligheid.
Wij  vieren Koningsdag ook met Brabantse uitbundigheid. Onze 
Oranjecomité’s hebben zich weer ingespannen om een aantrekke-
lijk programma te brengen voor jong en oud. Er zijn ook weer vele 
kinderen actief geweest om hun fiets of bolderkar weer helemaal te 
versieren, het is daarom ook weer  ieder jaar  een genot om de vro-
lijke kinderoptochten, in zowel Gerwen, Nederwetten en Nuenen, te 
bekijken. Honderden ballonnen worden door de Nuenense jeugd ter 
ere van de verjaardag van onze koning opgelaten. Bijna alle muziek-
korpsen in onze gemeente rukken uit om de festiviteiten te versterken. 
De oranjemarkt die jaarlijks rondom het Park wordt opgebouwd, zal 
weer een groot succes zijn. Zo is onze groene gemeente met Konings-
dag oranje gekleurd. 
Namens het gemeentebestuur wil ik de organiserende Oranjecomité’s 
en de vele vrijwilligers danken voor hun inzet, tijd en energie.  
Graag wens ik iedereen een heel vrolijke en feestelijke Koningsdag 
2014 toe.

M.J. Houben MBA
Burgemeester van Nuenen, Gerwen en Nederwetten

2014programma DRUMFANFARE JONGLEVEN

Drumfanfare Jong Leven uit Gerwen is opgericht in 
1959 als jeugddrumband. Sinds 1980 is Jong Leven 
een drumfanfare. Jong Leven heeft al diverse prijzen 
behaald, waaronder Brabantse Kampioenschappen 
en Landstitels. Jong Leven bestaat uit een groep en-
thousiaste leden van jong tot oud die vanuit drie dis-
ciplines gezamenlijk een optreden verzorgen met, als 
hoofddoel plezier met muziek en dans. Deze drie dis-
ciplines zijn de blazersgroep, de slagwerkgroep en 
de (show)dansgroep. Drumfanfare Jong Leven heeft 
een breed muziekrepertoire en spelen zowel bekende 
klassiekers als lichte jazz- en popmuziek. 
Website: www.drumfanfarejongleven.nl.

BLAASKAPEL TSJONGE JONGE

Blaaskapel Tsjonge Jonge uit Gerwen is opgericht in 1997 en bestaat uit 
een 17 leden tellende enthousiaste groep mensen die het leuk vind om 
samen muziek te maken. Regelmatig gaan ze op pad voor een optreden 
in de omgeving, een paar maal per jaar gaat de blaaskapel wat verder 
weg zoals Essen en Arnsberg in Duitsland of naar Texel. Het repertoire 
is zeer divers, van meezingers en meedeiners, gouwe ouwe, oude klas-
siekers, carnavals krakers tot het wat populairdere genre.

ZSA ZSA ZSOE
 
Zsa Zsa Zsoe is een Nuenens muziekske dat houdt van carnaval 
en andere feestjes! Dit jaar bestaat Zsa Zsa Zsoe 11 jaar, een 
jubileumjaar voor de 15-koppige band. Hun muziek is gezellig, 
de muzikanten veelzijdig. Meer info op www.zsazsazsoe.tk.

LINK

Al vele jaren staat Link op de Nederlandse 
podia. De formule om 8 muzikanten uit 
verschillende delen van Brabant te Linken, 
blijkt een succesformule. Door de pure sound, welke mede door de 
vaste blazerssectie gecreëerd wordt, is Link telkens weer een dave-
rend succes op iedere bruiloft, evenement of bedrijfsfeest. Link be-
schikt over zowel een mannelijke als vrouwelijke leadvocalist die 
beiden hun sporen in de entertainmentwereld hebben verdiend. Door 
de vocale ondersteuning van o.a. de drummer en gitarist, creëert Link 
een geluid dat vaak de originele tracks benadert, maar men weet 
hier toch telkens weer een eigen professionele uitvoering van te ma-
ken. Met songs van de jaren 70 tot heden, van Dance Classics tot 
Rock, het repertoire van Link zorgt altijd voor een overvolle dansvloer. 
De interactie met het publiek is een vaste regel binnen deze topband.

S.C. 'T EENOODJE

S.C. 't Eenoodje is een leuke, gezellige en enthousiaste club muzi-
kanten die houden van muziek maken in de breedste zin van het 
woord. Ze treden vooral op tijdens de carnavalsdagen en alle fes-
tiviteiten die hieraan gekoppeld zijn. Maar ook buiten deze gezel-
lige dagen om zijn zij vaak te bewonderen op diverse podia. Het 
repertoire is een mooie mix van moderne arrangementen met de 
nodige variatie in dynamiek en snelheid. Van prachtige slow num-
mers tot ontzettende uit-je-dak nummers. S.C. 't Eenoodje zet de tent 
graag op z'n kop en daagt het publiek uit tot zingen en swingen!!

Koningsdag 26 april 
MFA DE KOPPELAAR
---------------------------------------------

13.30 : De 5-tegen-5 spelteams worden bekend gemaakt. 
 De teams kunnen een eigen naam bedenken en hun 
 team t-shirts ontwerpen.
14.00 : Officiële opening door burgemeester Houben, met
 een toost, optredens van de Wettertetters en het 
 St. Annagilde en de ballonnenwedstrijd.
14.30 : • Spelmiddag 5-tegen-5 jongens en meisjes 
 (4-12 jaar) spelen in teams tegen elkaar
 • Afgewisseld met rad van fortuin, voor groot en klein
 • Gezellige middag voor jong en oud
17.30 : Prijsuitreiking 5-tegen-5 spel

5-TEGEN-5
Op koningsdag spelen we het 5-tegen-5 spel; leuk om 
te spelen en leuk om naar te kijken!

In het 5-tegen-5 spel, spelen iedere ronde twee teams van 
5 kinderen tegen elkaar. We spelen verschillende spel-
len, zoals het ‘letterpakkenspel’, stokvangen, vragen be-
antwoorden en nog veel meer. Het team met de meeste 
punten wint, uiteraard, en gaat naar huis met een mooie 
prijs. Neem een oud t-shirt mee in een effen kleur rood, 
wit, blauw of oranje, waarop met stiften getekend mag 
worden.

VOOR ‘JONG EN OUD’
We maken er een gezellige dag van voor ‘jong en oud’. 
Het 5-tegen-5 spel is spannend en leuk om naar te kijken. 
Tussen de spelrondes door kan je meedoen aan het Rad 
van Fortuin! Ook is er weer een ‘natje en een droogje’ te 
verkrijgen bij de balie in de MFA. Met de opbrengsten wil-
len we de organisatie van de Koningsdag in Nederwetten 
zeker stellen!

NEDERWETTEN

4TH AVENUE

4th Avenue is een pop/rock/country band uit Nuenen. Ze zijn en-
kele jaar geleden begonnen en hebben al op verschillende podia ge-
speeld. De zanger, Felix Meyer, en gitarist, Terrezzy van Haaren, zijn 
aangenomen op de Herman  Brood Academie te Utrecht. Hier hebben 
zij bassist Cas Oomen ontmoet. Samen met drummer Sander Tempe-
laars, die ook uit Nuenen komt, vormen zij 4th Avenue. Zanger Felix 
Meyer heeft enkele jaar geleden de talentenjacht ‘Singing to the Top’ 
gewonnen, en is 2e geworden bij ‘the Voice of Nuenen’.

PARTY CR@SH

Party Cr@sh is een coverband met gepassioneer-
de en ervaren muzikanten die van ieder optre-
den een party maken en garant staan voor een 
swingend optreden vol bekende klassiekers uit 
de 70’s - 80’s - 90’s - 00’s.

De band bestaat uit 4 muzikanten, Arno@Bass, 
John@Keys, Erik-Jan@Gitar, Arno@Drums, 2 
vocalisten, Astrid@Leads&Backing, Nathalie@
Leads&Backing en een geluidstechnicus, Ger-
ben@Sound&Lights. Ieder met verschillende 
achtergrond, ervaring, stijl en sound, samen 
een swingend geheel, met andere woorden: 
Party till you Cr@sh!

25 APRIL KONINGSNACHT 26 APRIL KONINGSDAG

SHOWKORPS O&V | NUENEN

Showkorps O&V | Nuenen is een enthousiaste show- 
and marchingband met dynamische percussie, een 
diverse blazerssectie, en een energieke twirlgroep. 
Momenteel bestaat het showkorps uit ongeveer 90 
leden waarvan er ruim 40 meelopen in de show en 
met optochten. Met hun spectaculaire show zijn zij 
regelmatig te vinden op muziekfestivals, streetparades 
en taptoes.

Met shows als Classic meets Rock, The Olympic Dream en Games hebben zij grote successen behaald in binnen- en buitenland. De afgelopen jaren 
namen zij onder andere deel aan de Open Dutch Showcorps Championships in Assen; de Internationale Show- en Marswedstrijden in Hamont, Bel-
gië; en het Wereld Muziek Concours in Kerkrade.  In 2014 presenteert Showkorps O&V | Nuenen haar nieuwe show The European Express. Onder 
leiding van Drummajor Carine Bartholomeus en Miss Majorette Anne van der Wijst maakt Showkorps O&V een muzikale treinreis langs onder ander 
het romantische Parijs en het klassieke Londen.

Beste Nuenenaren,
  
Het is bijna zover: 25 en 26 april... Koningsnacht & Koningsdag. De eerste officiële Koningsdag. 
Vanuit de stichting Parkevenementen hebben wij in samenwerking met de plaatselijke horeca 
en vele sponsoren weer een super programma in elkaar weten te zetten, waar in Nuenen nog 
lang over nagepraat zal worden: KONINGSNACHT en KONINGSDAG 25 en 26 april. Muziek, 
dans, kletsen, oude bekenden zien, gewoon een super gezellige avond en dag....

  

  
Namens de Stichting 

Parkevenementen Nuenen
Monique Gevers & Sjors Driessen

NUENEN
Koningsnacht 25 april             PARK
-----------------------------------------------

19.30 :  Opening door de Drumfanfare Jong Leven en 
 Showkorps Oefening & Volharding
20.00 :  Dansschool 2Dance 
20.30 :  Link, deel 1 
21.15 :  Pauze, optreden van Zsa Zsa Zsoe 
21.40 :  Link, deel 2 
22.25 :  S.C. ‘t Eenoodje 
22.50 :  Link, deel 3 
23.35 :  Tsjonge Jonge 
00.00 :  Link, deel 4 
01.00 :  Einde Koningsnacht 2014 

Koningsdag 26 april                PARK
-----------------------------------------------

13.00 :  Dansschool 2Dance, deel 1 
13.30 :  4th Avenue
14.00 :  Dansschool 2Dance, deel 2 
14.30 :  Party Crash,deel 1 
15.15 :  Parkstreet, deel 1 
15.45 :  Pleun Bierbooms 
16.15 :  Party Crash, deel 2 
17.00 :  Parkstreet, deel 2 
17.30 :  Laura Derks 
18.00 :  Party Crash, deel 3 
19.00 :  Einde Koningsdag 2014

Koningsdag 26 april HET HEUVELPLEIN
--------------------------------------------------

08.30 : • Aanvang Koningsdag 2014 op Het Heuvelplein
 • Vertrek van de Bonte Optocht volgens de route: 
 Heuvelplein - Huikert - Daal - Laar - Steenbroeken - 
 Mgr. Frenkenstraat - Hagelkruis. 
 • De fietsen kunnen aansluitend op het schoolplein 
 geparkeerd worden
09.00 : Officiële gedeelte
09.30 : Opening van de beroepenmarkt. Het wordt een groot 
 wedstrijd- en spelfestijn met leuke en grappige spellen
11.30 : Spetterend finalespel met een culinaire afsluiting
12.00 : Einde van de feestelijke activiteiten. 

“WAT WIL IK LATER WORDEN?”
De eerste koningsdag in Gerwen vindt plaats op zaterdag 26 
april, onder het thema “Wat wil ik later worden?”. De naam 
zegt het al: zaterdag wordt het Heuvelplein omgetoverd tot een 
heuse Beroepenmarkt. Dat is de ideale kans om eens te kij-
ken wat jij later wilt worden. Misschien wil je later wel model 
worden en over een heuse catwalk lopen, acrobaat, danser of 
misschien wel circusartiest. We hebben allemaal spellen en wed-
strijdjes bedacht om te kijken wat jij later wilt worden. Wat we 
precies gaan doen dat verklappen we nog niet, maar globaal zal 
het programma er zoals boven uit zien.

Voor de Bonte Optocht zouden we het leuk vinden als jullie al-
lemaal je fiets willen versieren. Dat ziet er leuk en gezellig uit.

Heb jij altijd al eens willen weten hoe het is om een leuk beroep 
uit te oefenen??? Schrijf je dan snel in en kom naar onze Ger-
wense Beroepenmarkt, email: oranjecomitegerwen@hotmail.com 

We hopen jullie allen te zien op zaterdag 26 april aanstaande!!!

GERWEN

DANSSCHOOL 2DANCE

Dansschool 2Dance uit Nuenen heeft afgelopen dans-
seizoen haar 5-jarige jubileum gevierd. Een bijzondere 
mijlpaal, met bijbehorend feestje. Dansschool 2Dance 
wordt gerund door Krista Aarts en Annika Visser en is 
bedoeld voor iedereen die van dansen houdt. Vanaf 
8 jaar is iedereen welkom: meisjes en jongens, jong en 
oud, wel of juist geen danservaring. De dansstijl die 
wordt aangeboden, is een combinatie van streetdance, 
hiphop en top 40 en de eigen inbreng van alle leden 
wordt zeer gewaardeerd! 
Het hebben van plezier in dansen 
staat met stip op nummer één en 
Dansschool 2Dance 
heeft dan ook als motto: 
“It’s fun 2 dance!”.  

Kijk voor meer informatie op: 
www.dansschool2dance.nl.

PARKSTREET 

Parkstreet is in 2005 opgericht met 
de ambitie om met een geselecteerde 
groep muziekbeoefenbaars nieuwe 
wegen in te slaan op het gebied van ei-
gentijdse muziek. Zo ontstond een ver-
rassend repertoire, aantrekkelijk voor 
zowel uitvoerenden als toebehoorders. 
Parkstreet is een gemengd koor en 
wordt ondersteund door een band. 
Naast muziek vind Parkstreet chore-
ografie belangrijk. Hun choreograaf 
maakt op elk nummer een passende 
choreografie die het nummer versterkt.

LAURA DERKS

Laura Derks, geboren op 19 januari 1992 te Nuenen, komt uit 
een muzikale familie en van jongs af aan is Laura al bezig met 
zingen. In groep 8 speelde ze de hoofdrol in de afscheidsmusi-
cal en zong ze solo voor 2 volle theaterzalen in Het Klooster. Op 
de middelbare school heeft ze diverse keren meegedaan aan de 
voorrondes voor de Artistieke Interlycealen. 
Op 14 jarige leeftijd ging ze bij Popkoor Popkoorn in Nuenen. 
Daarna heeft ze enkele keren auditie gedaan voor televisie pro-
gramma’s (popstars en the next poptalent) maar wist ze, door 
zichzelf te zijn, geen interesse te wekken bij de jury. Ze was 
helaas teveel The girl nextdoor. 
Vanaf dit seizoen zingt ze bij Jocanto in Nuenen. In december 
2013 heeft ze zichzelf ingeschreven voor The Voice of Nuenen. 
Dit om van haar faalangst af te komen. Inmiddels staat ze daar 
in de halve finale en is ze vastberaden om door te gaan met 
zingen. Laura:  “In zingen kan ik mijn emotie kwijt en vind ik de 
rust, te midden van het hectische dagelijkse leven.”

PLEUN BIERBOOMS 

Ik ben Pleun Bierbooms, 15 jaar, en een jaar geleden won ik 
the Voice of Nuenen, ik hou super veel van zingen en wil het 
ver schoppen! Ik zing al vanaf ik me kan herinneren, ben dol op 
optreden, maar aan de stress vooraf heb ik een hekel ha, ha. Ik 
probeer mensen te raken met gevoelige nummers maar hoop ze 
ook te vermaken met bekende nummers uit de top 40. Mijn droom 
is om ver te komen en veel ervaring op te doen door mooie din-
gen mee te maken!
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Wij hopen jullie allemaal 
te zien tijdens de 
geweldige Oranje Activiteiten 
in het Park van Nuenen.



Dit jaar vind ik het ook weer een eer om in 
deze Oranjekrant, uitgegeven door de geza-
menlijke Oranjecomités van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten, een voorwoord te schrijven 
ter gelegenheid van de viering van de allereer-
ste Koningsdag op zaterdag 26 april 2014.

Op deze dag bezoeken Koning Willem-
Alexander en Koningin Máxima eerst de 
gemeente Graft-De Rijp en vervolgens gaan 
ze naar Amstelveen. Dit jaar worden de fes-

tiviteiten voor het allereerst niet meer op 30 april gevierd en is de 
datum verschoven naar de verjaardag van de koning. Omdat zijn 
verjaardag op 27 april dit jaar op een zondag valt is de viering van 
Koningsdag een dag verschoven naar zaterdag 26 april 2014. Ook 
in Nuenen, Gerwen en Nederwetten zal het  weer een  feestelijke 
dag worden, vol zonneschijn, vrolijkheid en Brabantse gezelligheid.
Wij  vieren Koningsdag ook met Brabantse uitbundigheid. Onze 
Oranjecomité’s hebben zich weer ingespannen om een aantrekke-
lijk programma te brengen voor jong en oud. Er zijn ook weer vele 
kinderen actief geweest om hun fiets of bolderkar weer helemaal te 
versieren, het is daarom ook weer  ieder jaar  een genot om de vro-
lijke kinderoptochten, in zowel Gerwen, Nederwetten en Nuenen, te 
bekijken. Honderden ballonnen worden door de Nuenense jeugd ter 
ere van de verjaardag van onze koning opgelaten. Bijna alle muziek-
korpsen in onze gemeente rukken uit om de festiviteiten te versterken. 
De oranjemarkt die jaarlijks rondom het Park wordt opgebouwd, zal 
weer een groot succes zijn. Zo is onze groene gemeente met Konings-
dag oranje gekleurd. 
Namens het gemeentebestuur wil ik de organiserende Oranjecomité’s 
en de vele vrijwilligers danken voor hun inzet, tijd en energie.  
Graag wens ik iedereen een heel vrolijke en feestelijke Koningsdag 
2014 toe.

M.J. Houben MBA
Burgemeester van Nuenen, Gerwen en Nederwetten

2014programma DRUMFANFARE JONGLEVEN

Drumfanfare Jong Leven uit Gerwen is opgericht in 
1959 als jeugddrumband. Sinds 1980 is Jong Leven 
een drumfanfare. Jong Leven heeft al diverse prijzen 
behaald, waaronder Brabantse Kampioenschappen 
en Landstitels. Jong Leven bestaat uit een groep en-
thousiaste leden van jong tot oud die vanuit drie dis-
ciplines gezamenlijk een optreden verzorgen met, als 
hoofddoel plezier met muziek en dans. Deze drie dis-
ciplines zijn de blazersgroep, de slagwerkgroep en 
de (show)dansgroep. Drumfanfare Jong Leven heeft 
een breed muziekrepertoire en spelen zowel bekende 
klassiekers als lichte jazz- en popmuziek. 
Website: www.drumfanfarejongleven.nl.

BLAASKAPEL TSJONGE JONGE

Blaaskapel Tsjonge Jonge uit Gerwen is opgericht in 1997 en bestaat uit 
een 17 leden tellende enthousiaste groep mensen die het leuk vind om 
samen muziek te maken. Regelmatig gaan ze op pad voor een optreden 
in de omgeving, een paar maal per jaar gaat de blaaskapel wat verder 
weg zoals Essen en Arnsberg in Duitsland of naar Texel. Het repertoire 
is zeer divers, van meezingers en meedeiners, gouwe ouwe, oude klas-
siekers, carnavals krakers tot het wat populairdere genre.

ZSA ZSA ZSOE
 
Zsa Zsa Zsoe is een Nuenens muziekske dat houdt van carnaval 
en andere feestjes! Dit jaar bestaat Zsa Zsa Zsoe 11 jaar, een 
jubileumjaar voor de 15-koppige band. Hun muziek is gezellig, 
de muzikanten veelzijdig. Meer info op www.zsazsazsoe.tk.

LINK

Al vele jaren staat Link op de Nederlandse 
podia. De formule om 8 muzikanten uit 
verschillende delen van Brabant te Linken, 
blijkt een succesformule. Door de pure sound, welke mede door de 
vaste blazerssectie gecreëerd wordt, is Link telkens weer een dave-
rend succes op iedere bruiloft, evenement of bedrijfsfeest. Link be-
schikt over zowel een mannelijke als vrouwelijke leadvocalist die 
beiden hun sporen in de entertainmentwereld hebben verdiend. Door 
de vocale ondersteuning van o.a. de drummer en gitarist, creëert Link 
een geluid dat vaak de originele tracks benadert, maar men weet 
hier toch telkens weer een eigen professionele uitvoering van te ma-
ken. Met songs van de jaren 70 tot heden, van Dance Classics tot 
Rock, het repertoire van Link zorgt altijd voor een overvolle dansvloer. 
De interactie met het publiek is een vaste regel binnen deze topband.

S.C. 'T EENOODJE

S.C. 't Eenoodje is een leuke, gezellige en enthousiaste club muzi-
kanten die houden van muziek maken in de breedste zin van het 
woord. Ze treden vooral op tijdens de carnavalsdagen en alle fes-
tiviteiten die hieraan gekoppeld zijn. Maar ook buiten deze gezel-
lige dagen om zijn zij vaak te bewonderen op diverse podia. Het 
repertoire is een mooie mix van moderne arrangementen met de 
nodige variatie in dynamiek en snelheid. Van prachtige slow num-
mers tot ontzettende uit-je-dak nummers. S.C. 't Eenoodje zet de tent 
graag op z'n kop en daagt het publiek uit tot zingen en swingen!!

Koningsdag 26 april 
MFA DE KOPPELAAR
---------------------------------------------

13.30 : De 5-tegen-5 spelteams worden bekend gemaakt. 
 De teams kunnen een eigen naam bedenken en hun 
 team t-shirts ontwerpen.
14.00 : Officiële opening door burgemeester Houben, met
 een toost, optredens van de Wettertetters en het 
 St. Annagilde en de ballonnenwedstrijd.
14.30 : • Spelmiddag 5-tegen-5 jongens en meisjes 
 (4-12 jaar) spelen in teams tegen elkaar
 • Afgewisseld met rad van fortuin, voor groot en klein
 • Gezellige middag voor jong en oud
17.30 : Prijsuitreiking 5-tegen-5 spel

5-TEGEN-5
Op koningsdag spelen we het 5-tegen-5 spel; leuk om 
te spelen en leuk om naar te kijken!

In het 5-tegen-5 spel, spelen iedere ronde twee teams van 
5 kinderen tegen elkaar. We spelen verschillende spel-
len, zoals het ‘letterpakkenspel’, stokvangen, vragen be-
antwoorden en nog veel meer. Het team met de meeste 
punten wint, uiteraard, en gaat naar huis met een mooie 
prijs. Neem een oud t-shirt mee in een effen kleur rood, 
wit, blauw of oranje, waarop met stiften getekend mag 
worden.

VOOR ‘JONG EN OUD’
We maken er een gezellige dag van voor ‘jong en oud’. 
Het 5-tegen-5 spel is spannend en leuk om naar te kijken. 
Tussen de spelrondes door kan je meedoen aan het Rad 
van Fortuin! Ook is er weer een ‘natje en een droogje’ te 
verkrijgen bij de balie in de MFA. Met de opbrengsten wil-
len we de organisatie van de Koningsdag in Nederwetten 
zeker stellen!

NEDERWETTEN

4TH AVENUE

4th Avenue is een pop/rock/country band uit Nuenen. Ze zijn en-
kele jaar geleden begonnen en hebben al op verschillende podia ge-
speeld. De zanger, Felix Meyer, en gitarist, Terrezzy van Haaren, zijn 
aangenomen op de Herman  Brood Academie te Utrecht. Hier hebben 
zij bassist Cas Oomen ontmoet. Samen met drummer Sander Tempe-
laars, die ook uit Nuenen komt, vormen zij 4th Avenue. Zanger Felix 
Meyer heeft enkele jaar geleden de talentenjacht ‘Singing to the Top’ 
gewonnen, en is 2e geworden bij ‘the Voice of Nuenen’.

PARTY CR@SH

Party Cr@sh is een coverband met gepassioneer-
de en ervaren muzikanten die van ieder optre-
den een party maken en garant staan voor een 
swingend optreden vol bekende klassiekers uit 
de 70’s - 80’s - 90’s - 00’s.

De band bestaat uit 4 muzikanten, Arno@Bass, 
John@Keys, Erik-Jan@Gitar, Arno@Drums, 2 
vocalisten, Astrid@Leads&Backing, Nathalie@
Leads&Backing en een geluidstechnicus, Ger-
ben@Sound&Lights. Ieder met verschillende 
achtergrond, ervaring, stijl en sound, samen 
een swingend geheel, met andere woorden: 
Party till you Cr@sh!

25 APRIL KONINGSNACHT 26 APRIL KONINGSDAG

SHOWKORPS O&V | NUENEN

Showkorps O&V | Nuenen is een enthousiaste show- 
and marchingband met dynamische percussie, een 
diverse blazerssectie, en een energieke twirlgroep. 
Momenteel bestaat het showkorps uit ongeveer 90 
leden waarvan er ruim 40 meelopen in de show en 
met optochten. Met hun spectaculaire show zijn zij 
regelmatig te vinden op muziekfestivals, streetparades 
en taptoes.

Met shows als Classic meets Rock, The Olympic Dream en Games hebben zij grote successen behaald in binnen- en buitenland. De afgelopen jaren 
namen zij onder andere deel aan de Open Dutch Showcorps Championships in Assen; de Internationale Show- en Marswedstrijden in Hamont, Bel-
gië; en het Wereld Muziek Concours in Kerkrade.  In 2014 presenteert Showkorps O&V | Nuenen haar nieuwe show The European Express. Onder 
leiding van Drummajor Carine Bartholomeus en Miss Majorette Anne van der Wijst maakt Showkorps O&V een muzikale treinreis langs onder ander 
het romantische Parijs en het klassieke Londen.

Beste Nuenenaren,
  
Het is bijna zover: 25 en 26 april... Koningsnacht & Koningsdag. De eerste officiële Koningsdag. 
Vanuit de stichting Parkevenementen hebben wij in samenwerking met de plaatselijke horeca 
en vele sponsoren weer een super programma in elkaar weten te zetten, waar in Nuenen nog 
lang over nagepraat zal worden: KONINGSNACHT en KONINGSDAG 25 en 26 april. Muziek, 
dans, kletsen, oude bekenden zien, gewoon een super gezellige avond en dag....

  

  
Namens de Stichting 

Parkevenementen Nuenen
Monique Gevers & Sjors Driessen

NUENEN
Koningsnacht 25 april             PARK
-----------------------------------------------

19.30 :  Opening door de Drumfanfare Jong Leven en 
 Showkorps Oefening & Volharding
20.00 :  Dansschool 2Dance 
20.30 :  Link, deel 1 
21.15 :  Pauze, optreden van Zsa Zsa Zsoe 
21.40 :  Link, deel 2 
22.25 :  S.C. ‘t Eenoodje 
22.50 :  Link, deel 3 
23.35 :  Tsjonge Jonge 
00.00 :  Link, deel 4 
01.00 :  Einde Koningsnacht 2014 

Koningsdag 26 april                PARK
-----------------------------------------------

13.00 :  Dansschool 2Dance, deel 1 
13.30 :  4th Avenue
14.00 :  Dansschool 2Dance, deel 2 
14.30 :  Party Crash,deel 1 
15.15 :  Parkstreet, deel 1 
15.45 :  Pleun Bierbooms 
16.15 :  Party Crash, deel 2 
17.00 :  Parkstreet, deel 2 
17.30 :  Laura Derks 
18.00 :  Party Crash, deel 3 
19.00 :  Einde Koningsdag 2014

Koningsdag 26 april HET HEUVELPLEIN
--------------------------------------------------

08.30 : • Aanvang Koningsdag 2014 op Het Heuvelplein
 • Vertrek van de Bonte Optocht volgens de route: 
 Heuvelplein - Huikert - Daal - Laar - Steenbroeken - 
 Mgr. Frenkenstraat - Hagelkruis. 
 • De fietsen kunnen aansluitend op het schoolplein 
 geparkeerd worden
09.00 : Officiële gedeelte
09.30 : Opening van de beroepenmarkt. Het wordt een groot 
 wedstrijd- en spelfestijn met leuke en grappige spellen
11.30 : Spetterend finalespel met een culinaire afsluiting
12.00 : Einde van de feestelijke activiteiten. 

“WAT WIL IK LATER WORDEN?”
De eerste koningsdag in Gerwen vindt plaats op zaterdag 26 
april, onder het thema “Wat wil ik later worden?”. De naam 
zegt het al: zaterdag wordt het Heuvelplein omgetoverd tot een 
heuse Beroepenmarkt. Dat is de ideale kans om eens te kij-
ken wat jij later wilt worden. Misschien wil je later wel model 
worden en over een heuse catwalk lopen, acrobaat, danser of 
misschien wel circusartiest. We hebben allemaal spellen en wed-
strijdjes bedacht om te kijken wat jij later wilt worden. Wat we 
precies gaan doen dat verklappen we nog niet, maar globaal zal 
het programma er zoals boven uit zien.

Voor de Bonte Optocht zouden we het leuk vinden als jullie al-
lemaal je fiets willen versieren. Dat ziet er leuk en gezellig uit.

Heb jij altijd al eens willen weten hoe het is om een leuk beroep 
uit te oefenen??? Schrijf je dan snel in en kom naar onze Ger-
wense Beroepenmarkt, email: oranjecomitegerwen@hotmail.com 

We hopen jullie allen te zien op zaterdag 26 april aanstaande!!!

GERWEN

DANSSCHOOL 2DANCE

Dansschool 2Dance uit Nuenen heeft afgelopen dans-
seizoen haar 5-jarige jubileum gevierd. Een bijzondere 
mijlpaal, met bijbehorend feestje. Dansschool 2Dance 
wordt gerund door Krista Aarts en Annika Visser en is 
bedoeld voor iedereen die van dansen houdt. Vanaf 
8 jaar is iedereen welkom: meisjes en jongens, jong en 
oud, wel of juist geen danservaring. De dansstijl die 
wordt aangeboden, is een combinatie van streetdance, 
hiphop en top 40 en de eigen inbreng van alle leden 
wordt zeer gewaardeerd! 
Het hebben van plezier in dansen 
staat met stip op nummer één en 
Dansschool 2Dance 
heeft dan ook als motto: 
“It’s fun 2 dance!”.  

Kijk voor meer informatie op: 
www.dansschool2dance.nl.

PARKSTREET 

Parkstreet is in 2005 opgericht met 
de ambitie om met een geselecteerde 
groep muziekbeoefenbaars nieuwe 
wegen in te slaan op het gebied van ei-
gentijdse muziek. Zo ontstond een ver-
rassend repertoire, aantrekkelijk voor 
zowel uitvoerenden als toebehoorders. 
Parkstreet is een gemengd koor en 
wordt ondersteund door een band. 
Naast muziek vind Parkstreet chore-
ografie belangrijk. Hun choreograaf 
maakt op elk nummer een passende 
choreografie die het nummer versterkt.

LAURA DERKS

Laura Derks, geboren op 19 januari 1992 te Nuenen, komt uit 
een muzikale familie en van jongs af aan is Laura al bezig met 
zingen. In groep 8 speelde ze de hoofdrol in de afscheidsmusi-
cal en zong ze solo voor 2 volle theaterzalen in Het Klooster. Op 
de middelbare school heeft ze diverse keren meegedaan aan de 
voorrondes voor de Artistieke Interlycealen. 
Op 14 jarige leeftijd ging ze bij Popkoor Popkoorn in Nuenen. 
Daarna heeft ze enkele keren auditie gedaan voor televisie pro-
gramma’s (popstars en the next poptalent) maar wist ze, door 
zichzelf te zijn, geen interesse te wekken bij de jury. Ze was 
helaas teveel The girl nextdoor. 
Vanaf dit seizoen zingt ze bij Jocanto in Nuenen. In december 
2013 heeft ze zichzelf ingeschreven voor The Voice of Nuenen. 
Dit om van haar faalangst af te komen. Inmiddels staat ze daar 
in de halve finale en is ze vastberaden om door te gaan met 
zingen. Laura:  “In zingen kan ik mijn emotie kwijt en vind ik de 
rust, te midden van het hectische dagelijkse leven.”

PLEUN BIERBOOMS 

Ik ben Pleun Bierbooms, 15 jaar, en een jaar geleden won ik 
the Voice of Nuenen, ik hou super veel van zingen en wil het 
ver schoppen! Ik zing al vanaf ik me kan herinneren, ben dol op 
optreden, maar aan de stress vooraf heb ik een hekel ha, ha. Ik 
probeer mensen te raken met gevoelige nummers maar hoop ze 
ook te vermaken met bekende nummers uit de top 40. Mijn droom 
is om ver te komen en veel ervaring op te doen door mooie din-
gen mee te maken!
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Wij hopen jullie allemaal 
te zien tijdens de 
geweldige Oranje Activiteiten 
in het Park van Nuenen.
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Fotowedstrijd 
Rond de Linde
De winnende foto’s van de fotowed-
strijd koninginnedag 2013. 
Zie facebook voor alle ingestuurde foto’s.

Opening 
seizoen
 
Op zondag 4 mei maken Drumfanfare 
Jong Leven en het Gerwens Muziek-
korps een muzikale rondwandeling in 
Gerwen ter opening van het seizoen. 
Hierbij zullen verschillende genres ten 
gehore worden gebracht.

Verslag: kinderen groep 5

Paasviering op de Crijnsschool

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.

Berken op de Vallestap
Tot mijn verbijstering las ik in het ED dat de gemeente Nuenen een extern advies-
bureau gaat inhuren voor de problemen die er zijn met de berken op de Vallestap.
Hoe is het mogelijk dat zo’n groene gemeente geen enkele ambtenaar heeft die dit 
kan afhandelen. Kennelijk ook niet een ambtenaar vanuit de samenwerkende ge-
meentes, onbegrijpelijk. Als de ambtenaren het dan niet weten, zouden er dan niet 
tuinders, die er velen zijn in Nuenen geen helpende hand kunnen bieden? Een ge-
meente die elk jaar weer ongelooflijk op zijn centen moet passen, huurt dan maar 
een zeer duur extern bureau in. Ik begrijp dit niet.

Ria Soetendal- van de Grint

Prinsjes & 
prinsesjesdag  
op de Weverkeshof 
Op zondag 27 april viert dorps- en kin-
derboerderij De Weverkeshof prinsjes 
& prinsesjesdag. Kinderen tot ongeveer 
acht jaar staan op de kinderboerderij 
dan volop in de schijnwerpers als prins-
je en prinsesje. 

Weverkeshof verwacht de prinsjes en 
prinsesjes op die dag in hun meest favo-
riete feestkleding. De kinderen kunnen 
eventueel nog worden geschminkt. Ook 
zorgt de boerderij voor spullen om een 
prinsessenkroontje of een prinselijke 
muts te fabriceren. De aanwezige bege-
leiders van de kinderen zijn van harte 
welkom om ook hierbij een handje mee 
te helpen.
Als iedereen er klaar voor is, wordt 
vanaf 14.30 uur een optocht gehouden 
langs de dieren op de dorpsboerderij 
en het publiek. Slimmeriken hebben 
dan al een weverkeshoffietsje gereser-
veerd en versierd (versiermateriaal 
aanwezig). Meelopen kan natuurlijk 
ook. Na de optocht begint het prinsjes 
en prinsesjes bal met kindermuziek, 
spelletjes, dansen en zingen.

Ondanks bezuinigingen gaat 
inloopochtend Kiekeboe! toch door!
Helaas is ook inloopochtend Kiekeboe! getroffen door bezuinigingen 
binnen ZuidZorg. Dit zou voor Kiekeboe! betekenen dat ze er, na 17 
gezellige jaren, plotsklaps, mee zouden moeten stoppen. Inloopochtend 
Kiekeboe! is speciaal bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen tot 4 
jaar en werd destijds opgericht door het voormalige Punt Extra, onder-
deel van Zuidzorg.

De gedachte achter Kiekeboe! is een 
sociaal informeel samenkomen voor 
ouders/verzorgers en met name voor 
de kinderen. Het zou zonde zijn als 
zo’n ontmoetingsplek ineens ophoudt 
te bestaan. Wekelijks bezoeken tussen 

de 10 en 15 ouders/verzorgers met 
hun kinderen Kiekeboe! Het is ge-
moedelijk en gezellig waarbij de 
kinderen spelen met speelgoed wat 
aansluit bij de leeftijd en de ouders/
verzorgers tijdens een kopje koffie of 
thee een praatje maken. De vrijwillige 
gastvrouwen, die zich al jaren inzetten 
voor inloopochtend Kiekeboe!, zijn 
van mening dat de inloopochtend niet 
verloren mag gaan en zijn op zoek ge-
gaan naar oplossingen. De redding is 
uiteindelijk een ruimte in de hoofdlo-
catie van openbare basisschool ‘De 
Rietpluim’ aan de van Duynhovenlaan 
15. Zeer dankbaar zijn we namens alle 
wekelijkse bezoekers dat de ruimte 
binnen deze brede school gebruikt 
mag worden! Dit betekent dat de kof-
fie, thee en ranja op dinsdagochtend 
klaar blijven staan en dat je, met je 
(klein)kinderen van harte welkom 
bent vanaf 13 mei op onze nieuwe 
locatie in basisschool De Riet-
pluim. Hopelijk kan de inloopoch-
tend zo nog jaren blijven bestaan. 
Voor meer info: kiekeboenuenen.
blogspot.nl. Inloopochtend Kieke-
boe! Basisschool De Rietpluim, van 
Duynhovenlaan 15. Iedere dinsdag 
ochtend van 9.30 tot 11.00 uur. In 
de mei vakantie gesloten. Vanaf 13 
mei bent u weer van harte welkom! 

De Roostenzangers 
zoeken tenoren en 
bas-baritons
Bij het E.G.K. ‘De Roostenzangers’ uit 
Eindhoven zijn ervaren tenoren en 
bas-baritons welkom, om mee te doen 
met het instuderen en uitvoeren van de 
Missa Criolla en het Navidad Nuestra 
van Ariel Ramirez. De begeleiding is in 
handen van het Argentijns ensemble 
van Daniel Fanego. Er wordt gerepe-
teerd op donderdagavond. Het concert 
is op 7 december ‘s middags in de klei-
ne zaal van het Muziekgebouw. De 
kosten zijn € 30,- Het is belangrijk te 
weten dat het koor tussendoor ook 
werkt aan de voorbereiding van een na-
jaarsconcert. Belangstellenden: 
graag een mail met relevante gegevens 
sturen naar: Mary Swijghuisen Rei-
gersberg, Marysw10@gmail.com 
Koorinfo: http://roostenzangers.dse.nl

Zuidzorg Nuenen organiseert diner 
en Matthäus Passion voor cliënten
Op maandag 14 april jl. hebben Ben Klasens, Heleen Renders, Annette 
Pompe en Susanne van Gool van Zuidzorg Nuenen een leuke avond georga-
niseerd voor 13 van hun cliënten: een diner en een bezoek aan de Matthäus 
Passion in de St. Clemenskerk in Gerwen. 

De bewoners werden aan hun voor-
deur opgehaald en naar het kantoor 
aan de Kloosterstraat gebracht voor 
een diner in een aangeklede eetzaal. 
Ben (manager) zorgde voor een harte-
lijke ontvangst met een welkomst-
woord. Het diner is verzorgd door 
Tympaan, de maaltijdenservice van 
Zuidzorg. De kok, Erik Bolder, heeft 
een heerlijke maaltijd gekookt van 
rode kool, hachee stoofpeertjes en 
aardappelpuree. 

Na de maaltijd stonden de chauf-
feurs (collega’s) klaar om iedereen 
naar de kerk te brengen. De cliënten 
van Zuidzorg hadden gereserveerde 
plaatsen vooraan en konden alles 
goed zien. Het was een indrukwek-
kende uitvoering, waarin eerst een 
verhaal werd verteld, daarna het or-
kest inzette en vervolgens het koor 
aansloot. 

Eén van de Barok-orkestleden heeft 
uitgelegd waar de instrumenten van 
gemaakt waren en wat er bijzonder 
aan was. Tegen 22.00 uur werden de 
cliënten naar huis gebracht en ver-
zorgd, waar nodig. Ze hadden ge-
noten. Het genieten was van twee 
kanten, want ook de medewerkers 
van Zuidzorg genoten ervan dat 
hun idee en inzet zo goed in de 
smaak was gevallen.

De paasviering was dit jaar in een heel 
nieuw jasje gestoken. Het stond in het 
teken van delen, samen dingen doen 
en nieuw leven. Alle dingen waar Pa-
sen ook om draait. Gedurende de dag 
hebben alle kinderen een bezoek ge-
bracht aan de St. Clemenskerk in Nu-

enen. Daar hebben Hans (pastor) en 
Jos (pastoraal werker) ons verteld over 
het breken van broden en delen en 
waarom het Paasfeest niet een zielig 
feest is, maar juist een feest dat in het 
teken staat van nieuw leven. We moch-
ten ook rond kijken in de kerk en 
kruisjes tellen. Nou die zijn er heel 
veel!! Op school kregen we ons eigen 
Paasbroodje en hebben we in de klas 
gekeken naar de dvd van de zandtove-
naar waarin het verhaal van Pasen nog 
eens verteld werd. ’s Middags hebben 
alle kinderen een houten paasei ver-
sierd. Het was een leuke, inspirerende 
dag vol verrassingen. Bedankt Jos en 
Hans voor jullie inzet.

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

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

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

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

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

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

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

TE HUUR VOOR OPSLAG: 
75m2. Spegelt 21, Nuenen. 
040-2831679.

Voorjaarsplannen voor uw 
tuin? TUINAANLEG - 
TUINRENOVATIE AAN-
LEG NIEUW GAZON 
EVT. MET BEREGENING 
www.lapagondatuinen.nl 
Tel: 06 - 19 70 26 68.

OPENHAARD HOUT 
11 ZAKKEN HALEN, 10 
BETALEN. Houthandel, 
Geldropsedijk 55, Nuenen.

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.

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

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

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

HOE VAAK HEB JE AL 
GEKEKEN?   
www.zpvnuenen.nl/masters

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

WIJ VERHUREN 
BOXEN VOOR 

TIJDELIJKE
OPSLAG

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

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

0900 - 1118880
Ekkersrijt 2023  SON

Eindhoven - Son

0499 - 460044

Pedicurepraktijk 
Op Goede Voet 

Weverstraat 120 
5671 BE Nuenen 
Tel:040-7872991 

 
Pedicurepraktijk Op Goede Voet 

Riante bouwkavel 
2100 m2 in Lieshout te 
koop. Bouw uw droom-
huis in een bosrijke 
omgeving. Meer info: 
06-14812916.

27 APRIL MEGA 
VLOOIENMARKT 
Spor thal  de Heiberg, 
Heerseweg 49, Veldhoven. 
9-16 uur. 120 kramen Bom-
vol ! € 2 p.p.  06-20299824.

Kent u iemand die behoefte heeft aan extra gezelligheid of hulp 
nodig heeft om activiteiten te ondernemen? Wij zijn 2 jonge 
vrouwen tussen de 40/50 jaar, beide in het bezit van een auto en 
wij willen u graag helpen met boodschappen doen, een bezoek 
aan arts/ziekenhuis, een uitje of gewoon thuis. Bel ons voor een 
vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vergoeding in overleg.
PETRA 06-50878600 of JOLANDE 06-12892082.
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Scouting biedt veel diverse activitei-
ten aan. Enkele voorbeelden hiervan 
zijn: abseilen, vlottenbouwen, kampe-
ren en daarbij wordt veel materiaal ge-
bruikt. De huidige opslag was te klein 
en te onoverzichtelijk. Dankzij de 
hoofdsponsor Rabobank Dommel-
streek, die de bouw mede financieel 
mogelijk heeft gemaakt en dankzij de 
bedrijven BAN-bouw en Beerens 
Grondverzet, die als vrienden van de 
scouting hun bijdrage leveren, is de 
bouw nu in volle gang. De eerste steen 

Eerste steen       
bij scouting Rudyard Kipling
Bij de blokhut van de scouting Rudyard Kipling aan de Papenvoortse Heide 
is donderdag 17 april de ‘eerste steen’ gelegd. Naast de blokhut wordt een 
materiaalopslagruimte gebouwd, waarin de vele materialen van de scouting 
kunnen worden bewaard. 

Vogelwandeling  
De Ortolaan   
in De Biezen
Op 27 april start om 8.00 uur de derde 
vogelwandeling van vogelwerkgroep 
de Ortolaan, van het IVN Laarbeek. 
De wandeling begint bij De Biezen 5. 
Dat is vanaf Beek en Donk over de 
Peeldijk/Biezen via het missieklooster 
en vervolgens bij het gebied de Biezen 
bij de kruising naar links, waar de 
boerderij De Biezen 5 staat. De wande-
ling zal tot ongeveer 10.00 uur duren.

De roodborst. Foto Leo van den Heuvel

met Luuk & Saar

met Luuk & Saar

Bn’ers stellen zich voor!
Naam  : Saar      
Geboren : 2006 te Niemandsland
Geslacht : Meisje

Naam  : Luuk
Geboren    : 2008 te Niemandsland
Geslacht : Jongen

Door ons land loopt een oude beek waar 
Luuk graag in vist.
En tijdens het vissen zag Luuk een klein 
oud briefje aan komen drijven met een 
tekening erop.
“Wat een oud briefje, dacht Luuk .“ En heel 
mooi getekend”.
Hij stopte het in zijn zak.
Thuis gekomen liet hij het briefje zien aan 
oma Nel.
“Kijk oma , gevonden” zei hij.
Op het briefje zaten 5 mensen te eten aan 
een tafel.
“Maar dat zijn de aardappeleters”zei oma!
“De aardappeleters van Vincent van 
Gogh”!
Oma vertelde ons die avond alles over 
Vincent, een beroemde schilder. En dat 
zijn schilderijen heel veel centjes waard 
zijn.
“Daar wil ik wonen!” zei Luuk. “Dan word ik 
beroemd en maak ik van Niemandsland 
weer een fijn land om te wonen.”
“Ik ook” riep ik.
Oma knikte.
Ze wist dat de tijd was gekomen dat we 
ons eigen leventje zouden gaan leiden.
“Kom“ zei oma. “We schrijven een brief aan 
mijn neef Michael die in Nuenen woont”.
“En we zullen hem vragen of er een mooie 
plek voor jullie is om te wonen”.
Met traantjes in de ogen schreef oma een 
lieve brief aan Michael.
Ik weet niet wat erin stond maar ze gaf de 
brief nog wel een dikke zoen mee, getsie!
13 februari kregen we eindelijk de be-
langrijke post uit Nuenen.
Michael heeft een hele mooie brief ge-
schreven en vertelde dat er veel lieve 
kindjes in Nuenen wonen en dat het er 
mooi en schoon is met veel verenigingen.
Wooooow, ik kan niet wachten tot we in 
Nuenen zijn!
Hij had nog wel één klein probleem...!
En vandaag is het eindelijk zover.
Oma heeft ons verteld dat er straks een 
hele mooie taxi ons op komt halen.
Allebei hebben we 2 koffertjes met wat 
kleertjes klaar staan en hebben beloofd 
dat we elke week naar oma Nel zullen 
mailen en schrijven.
Ik vind schrijven best moeilijk en daarom 
helpt de meneer van Rond de Linde ons 
met schrijven. En Elly, Rolf, Bram en Mi-
chael ons met mailen. “Lief hè, van die 
meneren en die mevrouw?”

Willen jullie ook weten wat wij oma 
Nel iedere week schrijven en mailen?
Iedere week kun je onze avonturen lezen 
in jullie Rond de Linde en op onze web-
site die Rolf en Bram voor ons gemaakt 
hebben.
Deel 1 in de krant en deel 2 op internet.
Kijk maar eens verder in deze krant!
Vind je het nou leuk om jou vereniging, 
school of iets anders te laten zien, mail 
ons dan. Zo kunnen jullie ons helpen 
Nuenen C.A. te leren kennen.
We hebben er SUPER veel zin in!
Toet, toet daar is onze taxi we moeten 
gaan!

Ik zie jullie volgende week in Nuenen en 
sluit af met onze vaste groet,….!  

Dag Luuk, dag Saar, kushandje en 
zwaaien maar!!

Lees verder op www.luukensaar.nl

Dag lieve allemaal,
Wij zijn Luuk en Saar en zijn broertje en 
zus van elkaar.
Wij wonen momenteel in Niemandsland.
Niemandsland is een land ver van Nue-
nen.
Zoals je ziet, hebben wij geen geboorte-
datum omdat wij niet weten wanneer we 
gemaakt zijn.
Wij zijn namelijk poppen en die worden 
niet geboren, maar gemaakt!! (grappig 
hè?)
Wij zijn echte Bn’ers, omdat wij in ons land 
altijd de leukste dingen mee maken en ie-
dereen ons kent.
Maar sinds een paar maanden is het niet 
meer zo leuk in Niemandsland.
Wij woonden altijd heel mooi aan de rand 
van een groot bos en keken over een 
groot veld met mooie klaprozen.
Klaprozen, kennen jullie dat?
Dat zijn hele mooie rode bloemen!
Voor een paar maanden terug is er iets 
ergs gebeurd in ons land.
Een heel rijke meneer heeft een groot 
stuk land gekocht en er stinkende fabrie-
ken op gebouwd.
Ons mooie uitzicht is helemaal verdwe-
nen. Niemandsland is verwoest
School? Ja dat hebben wij in Niemands-
land niet, best jammer, maar oma Nel 
leert ons alles over de wereld.
Omdat ik (Saar) 2 jaar ouder ben dan Luuk 
weet ik echt veel en ik vertel het dan weer 
door aan Luuk! (slim hè?)
Oma Nel is onze papa, mama en oma te-
gelijk. (knap hè?)
Oma heeft ons namelijk gemaakt.
Oma had ons al eens verteld over Neder-
land over de molens en de mooie bloe-
men.
Ze vertelde ons over de rozen, tulpen, kro-
kussen en zonnebloemen in jullie land.
Onze oma is echt slim joh!
Ze heeft zelfs een laptop en zo konden we 
alle bloemen opzoeken, wooooooooow!
Maar toen gebeurde er iets vreemds.

IVN op Koningsdag
IVN Nuenen presenteert zich op Ko-
ningsdag, zaterdag 26 april van 13.00 
uur tot 16.00 uur in de kloostertuin, in 
het centrum van Nuenen, Park 1 (bij 
slecht weer in de IVN-ruimte in Het 
Klooster). De marktkraam van IVN 
Nuenen staat naast de andere markt-
kramen opgesteld op de hoek van het 
toegangspad naar de Kloostertuin. In 
de marktkraam zullen natuur-gerela-
teerde spullen te verkrijgen zijn waar-
onder het vernieuwd boekje De Na-
tuurgebieden rondom Nuenen met 
daarin beschreven de wandelroutes in 
24 natuurgebieden in en rond Nuenen. 
Voor de leden van IVN Nuenen bieden 
wij hen de gelegenheid om dit boekje, ter 
waarde van € 4,-, gratis op te halen. Ook 
zullen er deze dag speelse natuuractivi-
teiten zijn voor kinderen. Informatie: tel. 
040-2844414 of www.ivn.nl/nuenen

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

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

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

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
COLLSE HEIDE 4 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Kledingwinkel  
De Vlinder
De kledingwinkel van het vrouwen-
centrum De Vlinder zal tijdens de 
meivakantie gewoon geopend zijn. De 
openingstijden zijn wel veranderd, 
ook na de meivakantie. Voortaan is de 
winkel iedere donderdag geopend van 
12.30 uur tot 15.30 uur.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Vroeg en toch laat
Door Elwien Bibbe

Soms ben ik heel vroeg op. Niet dat dat voor de rest van de dag zo veel uitmaakt. 
Want die extra tijd gaat dan in de krant zitten. Vanmorgen een dik artikel van de 
hand van Aaf (Brandt Corstius). In een overigens dunne Volkskrant. Ik betrap 
me er tegenwoordig op, dat ik een 'dunnetje' makkelijker pak dan een dikke. Een 
dunne is ook meer to the point ook, vermoed ik. 
Het interview met bestsellerauteur Curtis Sittenfeld heeft ze opgenomen met 
haar iPhone. En dat moet ik ook vaker doen. Nadeel is dan wel weer, dat je veel 
meer 'nawerk' hebt. Alles afluisteren, niet alles goed kunnen verstaan, brrr. Nog 
niet zo lang geleden legde iemand argeloos zijn iPhone naast me meer. Toen ik 
merkte dat dat was om een gesprek op te nemen, was ik ' not amused'. Of te wel 
pissig. Dat ik met mijn hoofd op menig foto sta en vermalen in bits en bytes over 
de hele wereld ga. Allah! Maar zo zonder te vragen...opnemen of afluisteren?  
Het is 8.25 uur. Snel aankleden. Wordt het een rokjesdag vandaag?

Stel je vraag aan Luuk en Saar! En misschien kom jij 
volgende week wel in de krant te staan.

Deze week:
met Luuk & Saar

met Luuk & Saar

“Ja, met een beetje hulp 
kunnen wij praten!”

Luuk en Saar

Luca van Mourik, 8 jaar
School de Taalbrug in Eindehoven, groep D1

“Hallo Luuk en Saar, kunnen jullie ook praten?”

Lees verder op www.luukensaar.nu
Scan de QR-code in met je tablet of smartphone.
Hier vind je foto’s, tekeningen en alle andere 
weetjes over dit artikel en natuurlijk Luuk en Saar

‘Luuk en Saar komen aan in Nuenen’
Deel 1.1 

Hallo Lindekids, leuk dat jullie onze avonturen willen vol-
gen in Rond de Linde.
Afgelopen week was het dan zover. Na een lange autorit 
zijn we aangekomen in Nuenen.
Woooooooow, het dorp is nog mooier dan we verwacht 

hadden.
We werden ontvangen 
bij oma’s neef Michael 
waar we de komende 
tijd gaan slapen, tot we 
een eigen huis hebben 
gevonden om te kun-
nen wonen.
Zelfs de jeugdburge-

meester en de toekom-
stige jeugdburgemees-
ter waren gekomen om 
ons te verwelkomen!
Ze waren heel aardig en 
vertelde ons dat we in 
Nuenen hele leuke din-
gen konden beleven.
En nodigde ons uit voor 
een heel mooi feest.
Welk feest? Ja, dat willen jullie vast weten?
Dat vertellen we op onze website die je kunt vinden als je dit 
www.luukensaar.nu intoetst op je laptop of tablet.
We sluiten af met de woordjes die oma Nel altijd tegen ons 
zegt, doe je met ons mee?

 “Dag Luuk, Dag Saar, kushandje en zwaaien maar”!
Lees verder op www.luukensaar.nl | Deel 1.2

is gelegd en aan het einde van de 
maand zal het ruwe bouwwerk klaar 
zijn. Daarna zal de afwerking door de 
eigen klusclub ter hand genomen wor-
den. De officiële opening is gepland op 
zaterdag 5 juli. Scouting Rudyard Kip-
ling kan straks de materialen weer 
netjes opbergen. Door de hoogte van 
de opslagruimte kunnen natte tenten 
uitgehangen worden, waardoor de 
tenten veel langer zullen meegaan. De 
Scouting wil bij deze Rabobank Dom-
melstreek hartelijk bedanken voor 
hun royale bijdrage. Hierdoor kan er 
nu gebouwd worden. 
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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 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
18.00-19.00 uur Inloop avond 

OBS De Rietpluim

26 april-3 mei
TGV naar Lourdes

Zaterdag 26 april
Koningsdag

15.00-19.00 uur 
Koningsdag in de Gasterij

Jo van Dijkhof

Zaterdag 26 april
13.00 uur tot 16.00 uur

IVN in Kloostertuin

Zaterdag 26 april
13.00-18.00 uur

Expositie bij Smeuldersisopen. 
Judith Tesser en Frank van Vught.

Zondag 27 april 
13.00-18.00 uur

Expositie bij Smeuldersisopen.
11.00 -17.00 uur 

Lentedag de Walburg

Zondag 27 april
 20.30 uur.

Liederentafel in Café Schafrath

Zondag 27 april
 14.30 uur 

Weverkeshof 
prinsjes & prinsesjesdag

Maandag 29 april
Vertrek per fiets om 19.00 uur 

vanaf Het Klooster naar 
De Ruweeuwsels.

Zondag 4 mei
20.45 uur 

De Lindespelers Gif
De Koppelaar, Nederwetten

 6, 7 en 8 mei 
vanaf 9.30 tot 16.00 uur

Voetbaldagen RKSV Nuenen

Zaterdag 10 mei
LACO Survival Run 

op Strandbad Nuenen
11.30 uur Stekjesruilmarkt, 

De Tip in Gerwen

Zaterdag 10 mei
20.00-01.00 uur 

Traditionelles Bierfest Collse Hoeve
www.methartenwiel.nl

Zondag 11 mei
8.30-15.30 uur 

Kofferbakverkoop
Hoekstraat 84 te Nederwetten.

Zondag 11 mei
14.00 uur 

Kleurige Zondag, De Parkbloazers
Het Klooster

Dinsdag 13 mei
10.30–12.00 uur 
Groepsgesprekken 

Jo van Dijkhof

Donderdag 15 mei
9.30 uur 

Even aan tafel bij: Elly de Groof
Trefpunt-zaal Het Klooster

Zondag 18 mei
11.00 uur Art in 

16 tot en met 18 mei
Game Fair Collse Hoeve

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 26 april 18.30 uur: viering, 
muzikale omlijsting, voorganger pas-
tor W. Kalb.
Zondag 27 april 11.00 uur: viering, vocale 
omlijsting, voorganger pastor W. Kalb.

Misintenties
Zaterdag 26 april 18.30 uur: Koosje 
van der Wielen-van den Nieuwenhof; 
Jan Jochems.
Zondag 27 april 11.00 uur: Marinus en 
Petronella Donkers-Daams (vanwege 
verjaardag Petronella); Driek en Cato 
Verhoeven-Verberne; Willem Nagel; 
Tiny van Grotel en Lies van Grotel-
Verberne; Truus en Herman Camp-
man-Heuijerjans; Jan Jochems; Harry 
van Mierlo; overleden ouders Gertru-
de van Laarhoven-Dacus en Kees van 
Laarhoven.

Mededelingen:
In onze parochie is Téo Vincente van 
der Sanden-Pérez gedoopt. Wij wen-
sen de familie van harte proficiat en 
veel geluk.

In onze parochie is overleden Jan Kan-
bier, Draviklaan 34. Wij wensen de fa-
milie en vrienden veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.

Vanaf 4 mei is de zondagviering in de 
H. Clemenskerk in Nuenen voortaan 
om 09.30 uur.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 27 april 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor.

Misintenties 
Marietje van de Water; pastor Freek 
Groot (vanwege verjaardag); Lena Sa-
ris-Swinkels; Tiny Daniëls; Dorus 
Swinkels; overleden ouders Donkers-
Geven en overleden familieleden; 
overleden ouders van Rooij-van 
Maasakkers.
 
H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 27 april 9.30 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties 
Pastoor Freek Groot (vanwege ver-
jaardag); Anna Schenkels-Vereijken; 
de heer en mevrouw Hoeks; Vader en 
moeder Lie; An Versantvoort; Annie 
Renders-van der Heijden; Harrie 
Douven; overleden ouders Douven-
Sanders; Jan Sleegers.
   
De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 27 april, De Regenboog 10.00 
uur. Voorganger kerkelijk werker P. 
Flach. 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. Ie-
dere dinsdag van 16.00-17.30 uur is er 
gelegenheid de pastores van onze ge-
meente te spreken.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl 

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 24 april. Donderdag in de 
Paasweek. 17.30 H. Lof; 18.30 H. Mis. 
Vrijdag 25 april. Vrijdag in de Paas-
week. 7.15 H. Mis. 
Zaterdag 26 april. Zaterdag in de Paas-
week. 8.30 H. Mis. 
Zondag 27 april. Beloken Pasen. 10.30 
gezongen Hoogmis. 
Maandag 28 april. Kloosterstilte. H. 
Paulus van het Kruis, belijder. 
Dinsdag 29 april 18.30 H. Mis, H. Pe-
trus van Verona, martelaar. 
Woensdag 30 april. 7.15 H. Mis, H. 
Catharina van Siena, maagd. 

De Drijehornickels in nieuw jasje
 
Het cultuur-historisch tijdschrift De Drijehornickels heeft een moderner gezicht 
gekregen. De opmaak is veranderd en er is meer aandacht voor het plaatsen van 
foto’s. De opmaak en druk is uitbesteed aan drukkerij Messerschmidt. 

Het tijdschrift wordt drie keer per jaar 
door heemkundekring De Drijehor-
nick uitgegeven. Er staan artikelen in 
over Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten. De meest uiteenlopende onder-
werpen komen aan bod. Van archeo-
logie tot genealogie, van kerkelijke tot 
wereldse monumenten, van oorlog en 
bevrijding, van nu… en niet meer. 
Aandacht is er ook voor Eckart als on-
derdeel van de voormalige gemeente 
Nederwetten-Eckart.

In het nieuwe nummer wordt onder 
meer aandacht geschonken aan het me-
moriaal van de Nuenense Clemenspa-
rochie. Die parochie bezit een bijzon-
der historisch document, waarin ruim 
130 jaar Nuenense kerkelijke en burger-
lijke geschiedenis beschreven is. In de 
serie ‘Nu en… niet meer’ staat het voor-
malige VAM-spoorlijntje bij de Gul-
berg centraal. Tot ongeveer 1970 takte 
het spoorlijntje af van de spoorlijn 
Eindhoven-Venlo. Met speciale trein-
wagons van de VAM werden de afval-
stoffen naar de vuilverwerkingsfabriek 
aangevoerd. Foto’s laten de oude en 
huidige situatie zien, waarbij de spoor-
lijn hier en daar nog tussen de bomen 
zichtbaar is. 

Ook aan de geschiedenis van de oude 
Clemenskerk in Gerwen wordt aan-
dacht besteed. Er wordt een periode 
van 90 jaar belicht, waarin Gerwen 
weer een zelfstandige parochie wordt. 
In 1890 krijgt de kerk door ingrijpende 
verbouwingen onder pastoor Wijtvliet 
de huidige neogotische uitstraling.
Welke families er vroeger allemaal op 
de Berg woonden wordt duidelijk in 
een gedicht van Elma Saris. Het ge-
dicht is opgeluisterd met foto’s uit het 
archief van de heemkundekring.

De leden van de heemkundekring krij-
gen De Drijehornickels gratis in de 
bus. Voor andere geïnteresseerden is 
de nieuwe Drijehornickels te koop bij 
de boekhandels Van de Moosdijk 
Parkhof, Risjamo Kernkwartier en 
Bruna Parkstraat. Bij Jumbo Ton 
Grimberg is De Drijehornickels te vin-
den bij de tijdschriftenafdeling.

Koningsdag
Schieten op 
Koningsdag bij   
het St. Annagilde
Zoiets noem je een traditie. Al vele ja-
ren kun je op wat nu koningsdag heet, 
schieten op de puist bij het St.-Anna-
gilde Nuenen-dorp. De prijzen staan 
klaar, net zoals de koffie of een ander 
drankje. Aanvang rond 13.00 uur op 
het gildeterrein aan de Pastoorsmast. 
U bent van harte welkom.

Activiteiten KBO Lieshout 

Bedevaart naar Handel  en dagreis Volendam
Volgens traditie gaan de vier seniorenverenigingen van Laarbeek in mei op 
bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Handel. De organisatie is dit jaar in 
handen van de Lieshoutse KBO. Op dinsdag 6 mei zal pastoor Verbraeken de 
mis opdragen en seniorenkoor Vogelenzang uit Lieshout zorgt voor de muzi-
kale bijdrage. De mis begint om 14.30 uur. Na afloop is er een gezellig samen-
zijn in Gemeenschapshuis De Bron in Handel. Het is niet nodig voor deze 
bedevaart aan te melden. Wie bereid is bedevaartgangers mee te nemen of wie 
zelf mee wil reizen, kan dit opgeven bij de Inloop. Kosten voor meereizen zijn 
2,50 euro. De auto’s vertrekken om 13.45 uur vanaf het Dorpshuis in Lieshout. 

Dinsdag 13 mei vertrekt de touringcar 
al om half negen vanaf het Dorpshuis 
voor een gevarieerde dagreis. Na een 
koffiestop in Asperen aan de Linge 
gaat de bus verder naar de Zaanse 
Schans. Een prachtig werkdorpje uit 
de 18e en 19e eeuw. Molens, wonin-
gen, schuren en musea in de Zaanse 
houtbouwarchitectuur zijn hier naar 
toe verplaatst. Na een uitgebreid be-
zoek aan Volendam gaat de groep 

scheep voor een bezoek aan Marken. 
Een afsluitend diner ontbreekt na-
tuurlijk niet. Dit jaar gaat men in 
Haarzuilens aan tafel. Aanmelden kan 
bij de Inloop.

Biljartclub Nooit Volleerd van KBO 
Lieshout organiseert van maandag 12 
tot zaterdag 24 mei het Laarbeekse 
Driebanden Biljarttoernooi in het 
Dorpshuis. Er strijden 92 spelers om 

titels en prijzen in de A- en B-klasse. 
Toeschouwers zijn van harte welkom.

Het kienen op vrijdag 25 april begint om 
20.00 uur. De zaal van het Dorpshuis gaat 
om 19.00 uur open. Loop gewoon binnen 
en doe gezellig mee. Wie weet, gaat u met 
een mooie prijs naar huis. De volgende 
kienavonden zijn 16 mei, 6 en 27 juni.

Aanmelden voor activiteiten kan tij-
dens de Inloop, iedere dinsdagmorgen 
van 10.00 uur tot 12.00 uur in het 
Dorpshuis. 

Liederentafel
Op zondag 27 april is er weer voor ieder-
een een liederentafel in Café Schafrath, 
Park 35 in Nuenen. Aanvang 20.30 uur.
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Hockey

PRO GR AMM A
Voetbal

VOETBAL

EMK 
Zondag 27 april 
Spoordonkse Boys 2 - EMK 2 ......  12.00 
EMK 3 - Rood Wit V 4 ..................  11.30 
Wilhelmina Boys 4 - EMK 4 .........  12.00 
EMK 5 - Best Vooruit 7 .................  11.30 
SBC 7 - EMK 7 ................................  12.00 
Woensdag 30 april
EMK 6 - Nieuw Woensel 11 .........  19.00

RKGSV GERWEN
Zaterdag 26 April
Vet RKVVO - Vet  RKGSV  ........... 17.00
Maandag 27 April
RKGSV 1  .............................................. vrij
Unitas’59 5 - RKGSV 2  .................. 11.00
RKGSV 4 - DVS 6 ............................ 11.30
Geldrop 8 - RKGSV 5 ..................... 10.30
RKGSV D1 - Nieuw Woensel D1 . 11.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 26 april
veteranen: vrij 
Zondag 27 april
Nederwetten 1 - SCI 1.................... 14.30
Vessem 4 – Nederwetten 2 ........... 10.00
Nederwetten 3 - Gestel 8  .............. 10.00
Nederwetten 4 - Valkenswaard 8 . 11.00
Dees Da1 - Nederwetten Da1  ...... 11.00
Nederwetten Da2 -  ............................ vrij

RKSV Nuenen zet opmars voort

Nuenen - Baronie 2-1
In de strijd om degradatie te ontlopen heeft RKSV Nuenen zaterdagavond 
goede zaken gedaan. Doordat werd gewonnen van VV Baronie met 2-1, ter-
wijl twee directe concurrenten De Valk en Venray verloren, is Nuenen 
geklommen naar de 10e plaats op de ranglijst.

Richard van Malten in duel met Richard Zimmerman.

Baronie heeft meer dan haar sportieve 
plicht gedaan in de wedstrijd tegen 
Nuenen. De eerste helft was het de bo-
venliggende partij al moet gezegd dat 
Noel Jansen van Nuenen de beste kans 
kreeg. De ruststand was 0-0. 
In de tweede helft nam RKSV Nuenen 
meteen het initiatief en kwam in de 
46e minuut op een 1-0 voorsprong. 
Een verre inworp van Mart van de Ge-
vel werd door Noel Jansen doorgekopt 
en aan de tweede paal binnengescho-
ten door Joep van Maasakkers. Baro-
nie had direct het antwoord klaar. 
Rudy van Hoek werd de diepte inge-
stuurd, zijn voorzet kwam bij Jurgen 
Gijzen en hij liet Davey Voogt kans-
loos 1-1. Nuenen liet zich niet van de 
wijs brengen en toog andermaal ten 

aanval. Een combinatie tussen Mart 
van de Gevel en Joep van Maasakkers 
gaf de linkerspits de kans een goede 
voorzet af te leveren. Aan de eerste 
paal rees Mark Werts de hoogte in en 
hij kopte de bal  fantastisch in. Keeper 
Ralf van Gestel had geen schijn van 
kans, 2-1. De klok op het scorebord 
stond amper op 51 minuten! 
Nuenen probeerde door te drukken 
maar Mart van de Gevel en Lars van 
Stipdonk zagen hun inzet aan de ver-
keerde kant van de paal eindigen. 
Halfweg de 2e helft liet Joep van 
Maasakkers een verschroeiende kogel 
van zijn rechtervoet vertrekken. Doel-
man Ralf van Gestel raakte de bal nog 
licht aan waarna deze op de paal uit-
eenspatte. Voor Nuenen jammer dat 

EMK 1 - SCI 1 1-1
De vereniging SCI (Sport Club Irene) uit Sint-Michielsgestel was bij aanvang van 
de wedstrijd nog in de race voor de tweede plaats in de 4e klasse. Het was EMK dat 
in het eerste half uur het beste combinatiespel liet zien. De kansen kwamen er 
voor Eric Ribot, Ruud Boerema en Robbert Pieschel. Keeper Edwin Cuppen van 
EMK moest wel adequaat ingrijpen op een gevaarlijke tegenaanval van SCI. Na 31 
minuten kwam EMK op voorsprong door een goed opgezette aanval over meer-
dere spelers waarbij Ruud Boerema vrij gespeeld werd voor de goal door Ruud 
Bijsterveld. Op de effectvolle intikker had de keeper van SCI geen verweer. Verde-
diger Gilles Franssen kwam kort daarop ook voor de keeper maar zijn schot ging 
voor langs. In de verdediging van EMK ging men daarna wat nonchalant spelen, 
waardoor keeper Edwin Cuppen tot twee keer toe redding moest brengen. Uitein-
delijk moest hij zich gewonnen geven op een strafschop, waardoor SCI de gelijk-
maker scoorde. Kort voor rust kreeg Piet van Dorenmalen een grote kans om 
EMK op voorsprong te brengen maar de bal sprong van zijn voet naast de goal. De 
tweede helft was minder opwindend. SCI probeerde met lange ballen de spitsen te 
bereiken. De onder druk staande verdediging van EMK had daar moeite mee en 
vergat soms het middenveld bij het wegwerken van de ballen. Gaandeweg de twee-
de helft kreeg EMK weer vat op de tegenstander die alleen nog maar counters op-
zette. Kort voor het einde van de wedstrijd, was er nog een goede kans voor Geert-
Jan Kemperman, maar zijn schot werd gepareerd door de doelman van SCI. Het 
gelijkspel was uiteindelijk een goede weergave van de spelverhoudingen geduren-
de deze sportieve wedstrijd goed geleid door scheidsrechter Spijkers. 

Nederwetten - DVS 1-2
 
Er moet nu nog wel een wonder gebeuren wil Nederwetten na de nederlaag van 
afgelopen zondag tegen DVS directe degradatie kunnen ontlopen. In deze cruci-
ale wedstrijd moest Nederwetten winnen om de aansluiting te behouden met 
mede-degradant DVS. De eerste helft was Nederwetten iets sterker en kreeg een 
paar schitterende kansen om op voorsprong te komen. Maar de kansen werden 
niet benut. Ook DVS had de score kunnen openen, maar ook DVS liet dit na. 
Ruststand 0-0. Na de rust zette Nederwetten de tegenstander vast op eigen helft 
en dat resulteerde in de 58e minuut in de verdiende 1-0 voorsprong. Na een 
fraaie actie op de rechterflank zette Roy Sleegers de bal op maat voor op Toon 
van Rooij, die de bal daarna voor het intikken had. Nederwetten bleef aandrin-
gen en kreeg nog een drietal opgelegde kansen om de voorsprong te vergroten. 
Maar juist op deze beslissende momenten wist Nederwetten niet te scoren. En 
dat is een beetje het euvel van dit gehele seizoen. DVS daarentegen wist uit de 
paar kansen die het in de tweede helft kreeg wel doeltreffend te zijn via Yannick 
Zweers in de 75e minuut en Saif Levenstone in de 81e minuut. Aanstaande zon-
dag speelt Nederwetten thuis tegen SCI.

Tafeltennisvereniging zit       
met handen in het haar

Meisjes D3 HCN kampioen!
Het hockeyteam MD3 was het gehele seizoen al ongeslagen. Op zaterdag 19 april 
kon het team dan ook al kampioen worden. De opdracht was simpel: winnen van 
het lager geplaatste Eersel MD2. Het leek er even op dat het Nuenense team met 
minder dan 11 speelsters deze wedstrijd aan zou moeten gaan. Gelukkig waren 
Anouk en Annemijne bereid om in te vallen (heel veel dank daarvoor meiden!) en 
kon Isa, ondanks haar blessure, toch schitteren in de goal. Het was een spannende 
wedstrijd, de Eerselse speelsters boden meer tegenstand dan verwacht en de mei-
den van MD3 moesten stevig aan de bak. Onder aanmoediging van alle suppor-
ters lieten ze dan ook allemaal hun kwaliteiten goed zien. Dit resulteerde in een 
5-1 overwinning en daarmee het kampioenschap! Dit werd enthousiast met slag-
roomtaart gevierd in het prachtige nieuwe HCN–clubhuis. Heel veel dank aan de 
trainers Hidde en Nienke Swartjes en coaches Raymond van As en Jeroen Karel!

Voorste rij van links naar rechts: Janiek Hoeijmakers, Luna Karel, Sofie van Lit, 
Merel Gijsbers, Vera Hadders. Achterste rij van links naar rechts: Jeroen Karel 
(coach), Sam Kuijten, Aniek Sluiter, Lotte van As, Isa van Vlerken, Julia Nijsing, 
Raymond van As (coach). Op de foto ontbreken: Lieke Hebels, Ailien Jansen van 
Rosendaal, Jody Moviat .

Oranjeloop en ouder-kindloop
 
Zondag 27 april start om 11.00 uur de 27ste editie van de Oranjeloop in Lies-
hout. Om 9.30 uur is er een gezamenlijke warming-up, gegeven door Maike van 
Veggel bij de kiosk. Daarna kunnen de jongsten met (groot)ouders een kleine 
rondje door het centrum afleggen. Aansluitend is het de beurt aan de basis-
schoolleerlingen. Inschrijven kan vanaf 9.00 uur bij de kiosk, kosten € 1,-.
Om 11.00 uur gaat de Oranjeloop van start met vele deelnemers uit Laarbeek en 
omgeving, voor 5, 10 of 15 kilometer en de halve marathon. Inschrijven kan tot 
10.30 in sporthal de Klumper aan de Papenhoef in Lieshout, kosten € 7,-. De 
eerste drie lopers op elke afstand ontvangen een prijs. Het verbeteren van het 
parcoursrecord wordt beloond met € 50,-. Percussiegroep Slagkracht is aanwe-
zig met een springkussen, schmink en livemuziek.

Crijnsschool       
wint schoolvoetbaltoernooi groep 5/6!

de marge niet verhoogd werd, het 
werd nog billenknijpen. Baronie 
dwong Davey Voogt een kopbal on-
schadelijk te maken en een hard schot 
ging net over de Nuenen goal. Een 
harde inzet van Boushaba (Baronie) 
belandde in de 90ste minuut op de 
binnenkant van de paal. Aan het eind 
had het team van trainer Eric Clijnk er 
drie punten bij.  

Nuenen telt een aantal accommodaties waar sportverenigingen actief kun-
nen zijn, hun sport te beoefenen. Zo zijn er diverse buitensportparken en 
een aantal sportzalen, waar dagelijks of enkele keren per weer door jong en 
oud sport beoefend wordt.

Een van de sportverenigingen die ge-
bruikt maakt van, in dit geval de accom-
modatie aan de Mgr. Cuijtenlaan, is de 
TTV Nuenen, de tafeltennisvereniging. 
Een kleine club, met momenteel maar 
20 leden, maar wel een hele fanatieke en 
al bijna 45 jaar actief. Iedere maandag-
avond worden in de sportzaal wedstrij-
den in competitieverband gespeeld en 
tegelijkertijd wordt er getraind en re-
creatief gespeeld door de overige leden 
op de beschikbare tafels. Aan het woord 
is Kees Lancée, voorzitter van de ver-
eniging “we huren de zaal iedere maan-
dagavond vier uur lang, zodat al onze 
leden kunnen spelen. Vaker dan dit is 
niet mogelijk; we kunnen de zaalhuur 
die in rekening gebracht wordt niet op-
brengen als kleine club. In 2012 heeft de 
Gemeente Nuenen aangekondigd staps-
gewijs, met stappen van € 4,20 de huur 
per uur te verhogen van € 11,50 tot uit-
eindelijk € 45,- per uur. Per jaar een ver-
hoging van meer dan 35%. Je snapt dat 
dit voor onze vereniging een niet op te 
brengen verhoging is. Nu na twee ver-
hogingen teren we al in op onze reser-
ves. En als we door gaan rekenen, moe-
ten we naar een contributieverhoging 
van ruim 300%. Dat is natuurlijk vol-
strekt onhaalbaar. En dan hebben we 
het nog niet eens over het vervangen 
van materialen, daar komen we zelfs 
met de huidige huur niet aan toe. Met 
andere woorden; we zitten met onze 
handen in het haar”. Toine van de Leest, 
secretaris vult aan “we zijn genoodzaakt 
uit te kijken naar een andere vorm van 
accommodatie in of rondom Nuenen. 

Dit zal geen andere gemeentelijke 
sportzaal in Nuenen kunnen zijn, de 
prijzen zijn immers gelijk, dus we zijn 
op zoek naar een bedrijvenkantine of 
hal of eventueel een zalencentrum, waar 
wij onze tafels neer kunnen zetten en 
dan kunnen spelen. Bij deze dan ook 
een oproep:

Heeft er iemand een ruimte beschik-
baar waar op maandagavond 20 leden 
van de TTV enkele uren hun sport kun-
nen beoefenen? Het moet een ruimte 
zijn waar vier tafeltennistafels kunnen 
staan en waar in wedstrijdverband ge-
speeld kan worden. We vragen niet veel, 
hoewel bijvoorbeeld kantinefaciliteiten, 
die we nu ontberen wel een prettige bij-
komstigheid zouden kunnen zijn. Heeft 
iemand een dergelijke ruimte beschik-
baar, neem dan zo spoedig mogelijk 
contact op met Toine van de Leest.
Mocht dit niet gaan lukken dan is waar-
schijnlijk het einde van de vereniging in 
zicht en moeten we ons, na bijna 45 jaar 
helaas opheffen. Erg jammer want alle 
leden spelen er met een groot plezier”.

Opbrengst collecte 
Hartstichting
De collecte van 6 tot en met 12 april in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft 
dit jaar een totaal bedrag van € 9933,86 
opgebracht. Per dorp uitgesplitst: Nue-
nen: € 8458,68; Gerwen: € 904,15 en 
Nederwetten: € 571,03. De Hartstich-
ting bedankt haar vrijwilligers, collec-
tanten en gevers van harte voor hun 
steun. Want alleen met uw gift en inzet 
kunnen wij blijven strijden tegen hart- 
en vaatziekten.
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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

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

* Vraag naar de voorwaarden
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