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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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Vijf gedecoreerden 
in Nuenen c.a. bij 
gelegenheid van 
Koningsdag 2014

Koningsnacht 
en 
Koningsdag 
2014

Monumentje 
D’n Dwèrsklippel 
gedeeltelijk 
ontmanteld

AFWEZIG van 5 t/m 9 mei
Huisartsen A.M. Gieles, 
C. Ringeling-Bouma en 

S. van Dongen 
Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

HOME
deco

Berg 36 • Nuenen • Tel.: 040 - 283 15 24 

VERF, BEHANG, GLAS, 

RAAMDECORATIE 

EN GORDIJNSTOFFEN

www.decohomemeulendijks.nu

OPEN

en
Zondag van de maand

WWW.WOENSXL.NL

1e Lustrum Paas-Art 2014  
smaakt naar meer
De kunstenaars van Atelier Nuenen hebben in vijf jaar tijd laten zien dat ze 
flinke creatieve en schildertechnische ontwikkelingen hebben doorge-
maakt. De schilders ontvingen talloze complimenten en veel bezoekers 
uitten hun bewondering voor de hoge standaard kunst die zij mochten aan-
schouwen. Ook de luchtige en ruime opstelling in de prachtige professio-
nele fotostudio van John Geven Nuenen werd hoog gewaardeerd. Ruim 
1500 mensen hebben Paas-Art bezocht.

V.l.n.r. Antoinet Verhagen, Eva Sanders Jonsson (1e prijs), Martine van Noort, Leo 
Steehgs (2e prijs) en Corrie Bulle (3e prijs).

De publieksprijs is gewonnen door 
Tom Sommen. Nellie van Kemenade 
was 2e en Jan Grimberg en Sonja 
Schoor ontvingen beiden de 3e prijs.

Naast de publieksjury heeft een vak-
jury met een kritisch oog en op basis 
van eigen criteria de schilderijen be-
oordeeld. De jury bestond uit Martine 
van Noort (kunstschilder/docente), 
Antoinet Verhagen (beeldhouwer en 
oprichtster van Ruimte in Beeld in 
Nuenen) en John Geven (fotograaf ).
De 1e prijs van de vakjury was voor 
Eva Sanders Jonsson met ‘Etalagebe-
nen’. De jury noemde het een  heel 
spannend kloppend schilderij met een 
heel mooi kleurgebruik. Het heeft een 
perfecte compositie, mooie lijnvoe-
ring, sterke contrasten in hard en 
zacht licht. Je wordt nieuwsgierig naar 
de omgeving, de etalage. Het is een 
originele uitwerking van een eigen-
tijds thema.

Drie dagen Sport en Plezier           
bij RKSV Nuenen!

Met vijf finalisten is halve finale    
Rabobank Voice of Nuenen groot succes

V.l.n.r. Anja Olfers, Joep Hoedemakers, Adri Geerts (sponsor Rabobank), Evelyn 
Mulders, Lenny Berkers (organisator Rotary), Jari Beerens en Evi Schuts.

Samen verder 
dankt alle gevers
De collecte van Samen Verder, die 
zojuist is afgesloten, heeft ongeveer 
€ 11.500 opgebracht. Samen Verder 
wil alle gevers heel hartelijk bedan-
ken en u weet dat elke euro op de 
juiste plaats terecht komt. Ook wor-
den alle 170 collectanten bedankt die 
geholpen hebben dit mooie bedrag 
bijeen te brengen. Zonder hen kan 
deze collecte nooit zo’n mooi succes 
opleveren. Helaas zijn er elk jaar en-
kele collectanten, die na jaren van 
trouwe inzet afhaken en dat mag ook 
wel. Dat betekent echter wel dat 
meerdere straten niet bereikt wor-
den. Zoals bekend, gaat de helft van 
de opbrengst naar het project dat 
door Nuenen uitgekozen is; een on-
derwijsproject aan Maya-vrouwen in 
Guatemala in het dorp Tucuru dat 
georganiseerd wordt door de Stichting 
Nuenen-Guatemala. De andere helft 
wordt verdeeld over de 4 stichtingen: 
Kerk in actie, Vastenactie, Simavi en 
Hivos voor kleinschalige projecten in 
ontwikkelingslanden. Hartelijk dank, 
Samen Verder Nuenen.
 

Corrie Bulle ontving met ‘Exotische 
bomen’ de 2e prijs. Volgens de jury 
een werk dat abstract en visueel sterk 
is neergezet met een organische uit-
werking. Sterk en origineel in kleur en 
compositie. Het materiaalgebruik is 
duidelijk en ondersteunt het werk. 

Leo Steeghs ontving met ‘Spiegel’ de 
3e prijs. De jury spreekt over een hele 

originele eigentijdse compositie die je 
nieuwsgierig maakt. Sterk van compo-
sitie en lijnenspel.

Ton Sommen heeft, voorafgaand aan 
Paas-Art,  met enkele schilders veel 
tijd en creativiteit besteed aan de 
nieuwe Atelier Nuenen-reclame-zei-
len die op de toegangsweg naar Spe-
gelt stonden opgesteld.

Woensdagavond, 23 april, een vol Rabobankplein in Het Klooster. Met een 
podium, 10 kandidaten in de halve finales voor de Voice of Nuenen, twee 
Nuenense (ex)carnavalsprinsen als moderators, een vier- koppige profes-
sionele jury en een zeer enthousiast publiek. 

Elke halve-finalist had de opdracht 
twee nummers ten gehore te brengen, 
een ballad en een meer up-tempo 
nummer. De eerste twee rijen werden 

geheel in beslag genomen door jonge 
vrouwelijke supporters. De zangers 
Joep (met gitaar) en Jari waren dan ook 
verzekerd van een schare enthousiaste 

fans en wisten ook de jury te bekoren 
met elk hun eigen karakteristieke stem-
geluid. Ook de vrouwelijke kandidaten 
konden het publiek en de jury beroe-
ren. 11 jarige Evelyn toonde lef door de 
zaal te betrekken bij haar nummer 
’Mama Do’ (all the things a girl should 
know….). ‘Power’ vrouw Evi Schuts 
ontlokte jurylid Theo Hofmans het 
commentaar dat de soulbeweging toch 
uit Detroit kwam en niet uit Nuenen. 
En Anja wist de zaal muisstil te krijgen 
met haar nummer ‘you take my breath 
away’. De jury bestaande uit Paula 
Snoeren, Theo Hofmans, Lise Verheij-
den en Jeffrey Maas had het dan ook 
heel moeilijk. Want ook de andere hal-
ve finalisten waren sterk. Het duo Ma-
riët & Annemiek, Laura, Shari en 
Naomi hebben niet zomaar de halve 
finale bereikt. Jurylid Lise: “Het niveau 
is verrassend hoog, dat hadden we al in 
de voorrondes gemerkt. Ik kijk uit naar 
de finale op 2e pinksterdag. Ik hoop ei-
genlijk dat het ‘podiumbeest’ dan in de 
kandidaten los komt 
Het is de tweede keer dat Rotary Nue-
nen De Voice of Nuenen organiseert in 
samenwerking met hoofdsponsor Ra-
bobank. De opbrengst gaat naar Club 
Sam en Stichting Leergeld. 

BEZORGING:
Telefoon 06 - 48 69 89 19

cuijpersverspreiding@upcmail.nl
Ook voor uw folders

RKSV Nuenen organiseert, in samenwerking met Custom-Events van Nue-
nen1-speler Mart van de Gevel, in de tweede week van de meivakantie een 
sportief spektakel voor jongens en meisjes tot en met 12 jaar.

Heette dit spektakel in het verleden ‘de 
Voetbaldagen’ en ging het alleen om 
voetbal, nu zijn er naast voetbal nog 
meer sporten te beoefenen wat het bre-
der toegankelijk maakt voor iedereen 
die sporten leuk vindt. Bubble bal, voet-
bal, knotshockey en frisbeeën zijn maar 
een greep uit de sporten waarmee ken-
nisgemaakt kan worden in diverse spel-
vormen. Op 6, 7 en 8 mei vanaf 9.30 tot 
16.00 uur kunnen jongens en meisjes tot 

en met 12 jaar uit Nuenen en omstreken 
zich uitleven in traditionele en niet-tra-
ditionele sporten onder begeleiding van 
volwassen begeleiders. De drie dagen 
zijn verschillend van opzet en er zijn 
verschillende sporten per dag. Er wordt 
zoveel mogelijk gesport in teams van ge-
lijke leeftijden maar ook individueel 
word je uitgedaagd. De derde dag wordt 
afgesloten met de prijsuitreiking voor de 
verschillende team- en individuele on-

derdelen. Deelname aan dit spektakel 
kost € 50,- per kind en dit is inclusief 
drie dagen Sport en Plezier, een shirt, 
drinken gedurende alle dagen, drie lun-
ches, een aandenken en een ervaring om 
nooit te vergeten. Wil meer informatie 
en/of wil je jouw kind aanmelden dan 
kan dat op de site van RKSV Nuenen. 

Je kunt nog aanmelden tot en met zater-
dag 3 mei! Kun je maar deelnemen aan 
één of twee van de dagen, geen pro-
bleem, vermeld bij de aanmelding welke 
dagen je kunt.
Wil je sportief vakantievertier, doe mee 
met drie dagen Sport en Plezier! 
www.rksvnuenen.nl
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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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•	 22	april	2014	 Collseweg	10,	5674	TR	–	het	uitbreiden	van	de	
   bedrijfsruimte (BOUWEN);
•	 22	april	2014	 Boordseweg	11,	5671	AP	–	oprichten	van	een	
   tuinhuis en het vervangen van een erfafscheiding 
   (BOUWEN);
•	 24	april	2014	 Dilis	Ariens	Camp	22,	5674	VH	–	uitbreiden	van	
	 	 	 de	woning	(BOUWEN	en	RO,	afwijken	van	de	
   bestemming);
•	 24	april	2014	 Parallelweg	14,	5674	TP	–	afwijken	van	het
   bestemmingsplan ten behoeve van een
	 	 	 garage-berging	(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.

Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	Wandelsportvereniging	Nuenen	zijn	toestemming,	vergunning	

en ontheffing verleend voor het organiseren van de jaarlijkse avond-
wandelvierdaagse	in	de	periode	van	20	tot	en	met	23	mei	2014,	
waarbij dagelijks wordt gestart vanaf de Lissevoort (verzenddatum 
24 april 2014);

•	 aan	Johan	van	Tuijl	V.O.F.	is	een	vergunning	verleend	voor	het	in-
nemen	van	een	standplaats	voor	de	verkoop	van	Slush	Puppies,	
verpakt ijs en vers geperste jus d’orange tijdens de avondwandel-
vierdaagse in de periode van 20 t/m 22 mei 2014 ter hoogte van 
de	ingang	van	de	Lissevoort	en	op	23	mei	2014	aan	het	Park	te-
genover het Klooster (verzenddatum 24 april 2014);

•	 aan	LACO	Nuenen	is	een	vergunning	verleend	voor	het	organiseren	
van	de	LACO	Survival	Run	op	10	mei	2014	op	en	om	het	terrein	
van	Strandbad	Nuenen	aan	de	Enodedreef	(verzenddatum	25	april	
2014);

•	 aan	carnavalsvereniging	“De	Wetters”	zijn	vergunningen	en	onthef-
fingen verleend voor het organiseren van een kofferbakverkoop op 
het	terrein/weiland	aan	de	Hoekstraat,	Eikelkampen	op	11	mei	
2014	(Verzenddatum	29	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 college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burge-
meester	 van	 de	 gemeente	 Nuenen	 c.a.,	 Postbus	 10.000,	 5670	 GA	
Nuenen.
Indien	bezwaar	is	gemaakt,	kan	door	de	indiener	van	het	bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter	bij	de	rechtbank,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	
90.125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.

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

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN 
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op dinsdag 13 mei 2014 is er een hoorzitting van de algemene kamer 
van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeentehuis. De 
volgende zaak komt aan de orde:
•	 om	20.00	uur	de	bezwaren	ingediend	namens	de	heer	P.	Hotter-

beekx	en	de	heer	T.	van	Uden	tegen	het	besluit	van	14	januari	2014	
waarbij	aan	de	heer	S.	Bahadoer	een	omgevingsvergunning	is	ver-
leend voor het oprichten van een buiten berging bij restaurant De 
Lindehof gelegen aan de Beekstraat 1 te Nuenen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Honden
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze	aandachtspunten	voor	onze	opsporingsambtenaren	(BOA’s)	zijn	
benoemd. Wij zien gedurende week 19 en 20 extra toe op het thema 
honden. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toe-
gezien. 

Binnen onze gemeente gelden verschillende regels voor honden. Deze 
regels zorgen ervoor dat de verkeersveiligheid wordt beschermd en 
moeten voorkomen dat onze gemeente verontreinigd wordt en u hier-
van hinder ondervindt. De regels over honden zijn:
•	 U	moet	uw	hond	overal	aanlijnen.	Dit	geldt	natuurlijk	niet	voor	de	

hondenlosloopwegen. 
•	 Op	speelplaatsen,	zandbakken,	speelweiden	en	sportvelden	zijn	

geen honden toegestaan. U moet ervoor zorgen dat uw hond niet 
op	deze	plaatsen	komt,	tenzij	er	sprake	is	van	een	blindengeleide-
hond.

•	 U	 moet	 uw	 hond	 voorzien	 van	 een	 halsband,	 tatoeage	 of	 chip	
waaruit blijkt wie de eigenaar is.

•	 U	 moet	 ervoor	 zorgen	 dat	 uw	 hond	 zich	 niet	 van	 uitwerpselen	
ontdoet	op	een	openbare	plaats.	Als	een	hond	zich	op	een	open-
bare plaats ontdoet van uitwerpselen dan moet u deze opruimen. 
U moet hiervoor altijd een opruimmiddel bij u hebben. Dit moet 
u	kunnen	aantonen.	Voor	sommige	hondenlosloopwegen	geldt	de	
opruimplicht niet. De opruimplicht bij een hondenlosloopweg of 
–terrein	geldt	alleen	als	dit	staat	aangegeven.	

Als	u	uw	hond	uitlaat,	houd	dan	rekening	met	deze	regelgeving.	Over-
tredingen	die	door	onze	BOA’s	worden	geconstateerd	kunnen	leiden	
tot	een	boete.	De	regels	komen	uit	artikel	2.57	en	2.58	van	de	Alge-
meen	Plaatselijke	Verordening	(APV).	U	kunt	deze	vinden	via	www.

VERVOLG ELDERS IN DIT BLAD

nuenen.nl	onder	“bestuur	en	organisatie”	–	“Gemeentelijke	regelgeving	
(verordeningen)”.	Binnenkort	ontvangt	u	een	folder	met	uitgebreide	
informatie over honden.

Voor	klachten	en	meldingen	over	honden	kunt	u	contact	opnemen	
met	het	algemene	nummer	van	de	gemeente	Nuenen:	040	–	2	631	631.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 23	april	2014,	 Soeterbeekseweg	37,	5674	NJ	–	interne	
	 	 	 veranderingen	binnen	de	inrichting	(MILIEU);
•	 27	april	2014,	 Beukenlaan	16,	5671	AJ	–	verbouwen	van	een	
   woonhuis (BOUWEN).

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen	om	vergunning	op	grond	 van	de	APV	en	bijzondere	wetten	
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Doen!	KPJ	Nederwetten	voor	het	organiseren	van	een	

feestweekend	t.g.v.	het	85-jarig	bestaan	van	K.P.J.	Nederwetten	
op	de	weilanden	bij	de	Oude	Toren”	aan	de	Oude	Torendreef	in	
Nederwetten in het weekend van 20 t/m 22 juni 2014;

•	 Aanvrager:	Doen!	KPJ	Nederwetten	voor	het	organiseren	van	het	
evenement	 touwtrekken	 over	 water	 op	 17	 augustus	 2014	 op	 het	
weiland	op	de	hoek	Oude	Torendreef	en	Hoekstraat	in	Nederwetten;

•	 Aanvrager:	bs.	De	Wentelwiek	voor	het	nemen	van	verkeersmaat-
regelen	t.b.v.	verkeerseducatie	onder	de	naam	ANWB	Streetwise	
t.h.v.	de	Oude	Kerkdijk	op	5	juni	2014;

•	 Aanvrager:	de	heer	M.	v.d.	Burgt	voor	het	schenken	van	zwakal-
coholhoudende	dranken	op	het	uitgebreide	 terras	aan	Park	25	
tijdens	Nuenen	kermis	in	de	periode	van	12	tot	en	met	15	juli	2014;

•	 Aanvrager:	de	heer	E.	Hendrix	voor	het	schenken	van	zwakalco-
holhoudende dranken op het speciaal daartoe ingerichte terras 
aan	Park	63a	tijdens	Nuenen	kermis	in	de	periode	van	11	tot	en	
met	15	juli	2014.

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

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeen-
tehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.

Nuenen,	1	mei	2014.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
•	 22	april	2014	 Voirt	62,	5671	HD	-	het	oprichten	van	een
   dakkapel aan de voorzijde van de woning 
   (BOUWEN);

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.

Ingezonden brieven
Monumentje D’n Dwèrsklippel 
gedeeltelijk ontmanteld
De afgelopen weken is met tussenpozen 
het carnavalsmonumentje D’n Dwèrs-
klippel in het Park, het groen hart van 
ons dorp, ontdaan van haar vier Oud 
Prinsennaamplaten welke op de sokkel 
(een eeuwenoude bijzondere kei) waren 
bevestigd. Deze messingplaten, waar-
op de namen van alle tot nu toe 56 re-
gerend prinsen van CV De Dwèrsklip-
pels (ook wel bekend als de ‘Club van 
en voor goede doelen’) zijn vermeld, 
zijn door een of meerdere ‘onverlaten’ 
er af geschroefd of zeg maar gestolen. 
Wat de lol hiervan is, mag zich raden. 
Materiële waarde hebben deze platen 
niet, maar des te groter is de emotio-
nele waarde voor de carnavalsvereni-
ging en de club van oud prinsen. Ge-
hoopt wordt nu, dat de ontvreemder(s) 
zich melden met de mededeling dat het 
hier om een ludieke grap gaat, passend 
in het carnavalsgebeuren, dan wel 
aangeven waar de naamplaten zich nu 

bevinden of terug te geven of dat er tip-
gevers zijn, die kunnen leiden naar de 
vindplaats van deze naamplaten. Er is 
inmiddels aangifte gedaan bij de ge-
meentelijke BOA’s.

Monument D’n Dwèrsklippel werd, als 
schertssymbool voor de eigenwijze Nue-
nenaar, in 1980 bij gelegenheid van het 
tweemaal elf-jarig bestaan van carna-
valsvereniging De Dwèrsklippels ge-
schonken door 22 Oud-prinsen tijdens 
dit carnavalsfeest aan de gemeenschap 
van Nuenen c.a. Vanaf dat jaar wordt 
er ieder jaar op de tweede zondag in ja-
nuari, voorafgaande aan de receptie 
van de nieuw gekozen Prins Carnaval, 
bekend gemaakt aan wie over het jaar 
daarvoor de ludieke Oud-Prinsenon-
derscheiding ‘De Dwèrsklippel met het 
witte voetje’ is toegekend vanwege het 
feit dat deze persoon zich positief dwèrs 
heeft gedragen. Deze onderscheiding, 

uitgereikt door de burgemeester, ver-
zinnebeeldt het feit dat de prominente 
ontvanger heeft bewezen tegen de ge-
vestigde mening in te durven gaan en 
daarbij een positief resultaat boekt of 
een positieve bijdrage levert aan een of 
meerdere activiteiten binnen de sociale-, 

maatschappelijke- of culturele samen-
leving. 

Info: OP- Frans van Grotel, 
tel. 040-283 68 40  

e.mail: fransvangrotel@onsnet.nu
Club van Oud Prinsen Carnaval, Nuenen

Nieuwe locatie 
inloopochtend 
Kiekeboe!
Op dinsdag 6 mei is er geen Kiekeboe! 
wegens meivakantie. Vanaf dinsdag 13 
mei start men in een nieuwe ruimte in 
de hoofdlocatie van basisschool De 
Rietpluim. Zonder dit aanbod had 
Kiekeboe! na zeventien jaar moeten 
stoppen.

De gedachte achter Kiekeboe! is een 
sociaal informeel samenkomen voor 
ouders/verzorgers en met name voor 
de kinderen. De ochtend wordt ver-
zorgt door vrijwillige gastvrouwen 
die zelf ook kleine kinderen hebben. 
Eens per maand komt de verpleeg-
kundige van het consultatiebureau 
voor het beantwoorden van eventue-
le vragen. 

Voor meer info: 
www.kiekeboenuenen.blogspot.nl

Basisschool De Rietpluim ligt aan de 
van Duynhovenlaan 15. Via de hoofd-
ingang rechtdoor, Kiekeboe bevindt 
zich achter de deur van de BSO.



 

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

DE OPENINGSTIJDEN VAN 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: 2 & 3 MEI: 

Paksoi ........................................per stuk 0,99
Trostomaten ...................... 1/2 kilo 0,79
Mango ........................................per stuk 1,79
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Maandag 5 mei:

Veld verse prei ............. hele kilo 0,79
Dinsdag 6 mei:

Witlof ............................................ 1/2 kilo 0,69
Woensdag 7 mei:

Spinazie ................................. hele kilo 0,99
Donderdag 8 mei:

Chinese kool ....................per stuk 0,99
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gehele week van 2 t/m 8 mei:

Bami pakket ...................... 1/2 kilo 0,99
Satsuma mandarijnen 10 stuks 1,99
Venkel salade ............. 250 gram 1,59
Perssinaasappels  ... 12 stuks 1,99

Voor Service en 
Kwaliteit!!!

3 Peper Steaks ...........6,95
Kalfs Kaas Kop
100 gram .......................................1,60
100 gr. Gebr. Rosbief  en 
100 gr. Boterhamworst, 
samen ...........................................3,00
Pineapple Inside
“Ananas in Varkenshaas”
100 gram .......................................2,20
Carpaccio Misto
100 gram .......................................2,10
4 Kalkoen 
Schnitzels ............................5,50

Voor de best belegde broodjes!!!

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

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Zin in
iets lekkers?

Acties geldig van 29 april t/m 3 mei 2014

Kaaskoppen
Broodjes gevuld met 
Goudse kaas 4 voor  € 2,75
_____________________________________________________

Franse appeltaart
€ 6,95

_____________________________________________________

Nougatine ijstaart klein
€ 6,95

_____________________________________________________

Kwarkbolletjes

4 + 1gratis
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN
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5.99

Laminaat
Basic living 
7 mm dik, Klasse 31

Lamel parket
EXTRA RUSTIEK EIKEN LANDHUISDELEN  
17,5 cm breed, 15 mm dik, 4 mm massief  
eiken top laag, in wit of naturel geolied

29.95

25.95

PVC
EASY CLICK SYSTEEM 
OP MDF DRAGER, IN 6 KLEUREN, EENVOUDIG ZELF  
TE LEGGEN

MULTIPLANK
RUSTIEK EIKEN LANDHUISDELEN  
18 cm breed, 15 mm dik, 4 mm toplaag  
ONBEHANDELD WERKINGSARM WISSELENDE 
LENGTES 

29.95

Laminaat
extra lange en brede landhuisdelen 
220 cm lang, 24 cm breed, 8mm dik, 
4x v-groef, one click-to-go, leverbaar in 
12 kleuren, voor internsief woongebruik  

18.95

normaal 54.95 

per m2  VOOR

van 37.95 

per m2  VOOR

van 11.95 

per m2  VOOR

van 48.95 

per m2  VOOR

van 34.95 

per m2  VOOR

VLoER HET ZELf EINDHoVEN
Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade   Tel. 040-2468180   Gratis parkeren  www.vloerhetzelf.nl 

 kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl   Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Eindhoven. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

 oP=oP   GoEDKooPSTE VAN NEDERLAND!   UIT VooRRAAD LEVERBAAR

de mooiste en goedkoopste vloeren vind je bij vhz

daar is het
voorjaar

al begonnen

T  040 283 16 96

F   040 283 95 09

De Pinckart 9

5674 CB Nuenen

E  ln.nenowhv@ofni 

I   www.vhwonen.nl

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

19
92

2

raamdecoraties, shutters &

horren 

overgordijnen & inbetweens

vloerbedekking

karpetten & kleden op maat

marmoleum, vinyl & pvc-stroken

Kijk nu op onze website

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



vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen
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Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

Opwettenseweg 72, NUENEN, tel. 040-2121314
www.kdv-kiddies.nl - email: info@kdv-kiddies.nl

 

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

Park 1, 5671 GA, NUENEN

Congressen & Vergaderen

Condoleances & Uitvaartdiensten

Sociale Culturele Verhuur

Feesten & Evenementen

Huwelijksfeesten

info@hetklooster.org 040 - 284 31 81

www.hetklooster.org

Vanaf €14,50 per persoon

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

Vanaf €29,50 per persoon

BINNENKORT
IN NUENEN
NIEUW OP DE DUIVENDIJK!

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

SCHRIJF JE ALVAST ONLINE IN!

 INSCHRIJVEN
  T.W.V. 

    € 25,-

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

 INSCHRIJVEN+Onbeperkt sporten v.a.

per maand€15,95

Maandmenu 
Mei

(voor 2 of 3 personen)

•	Gon	Bao	Kai	
	 (Kip	met	cashewnoten)
•	Babi	Pangang
•	Foe	Yong	Hai
•	Kou	Lou	Yuk
•	6	Chun	Kun	Loempia
•	Bami,	Nasi	of	Rijst

€ 1750

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

Chinees Indisch Restaurant

_______________________________
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

Meimaand-aanbieding:
Geraniums € 0,90 per stuk

In de maand mei van maandag t/m 
vrijdag koopavond tot 20.00 uur

Alles van eigen kwekerij

A.S. ZONDAG
GEOPEND

van 
10.00-17.00 uur

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!

Vrijdagavond
Koopavond 

Onderstaande winkels  
in Nuenen centrum   
zijn op de vrijdagavonden 

OPEN TOT 21.00 UUR

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

Barisakker 72, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Nuenen -  Cock eveld  12a
info@gijsbersinstallaties.nl

tel. 040 - 283 17 56

GAS

WATER

SANITAIR

ZINK

C.V.

VERKEER
De verkeersregelautomaten op de Smits van Oyenlaan / Papenvoortsedijk en Smits 
van Oyenlaan / Vincent van Goghstraat worden in de maand mei van 2014 vervan-
gen. Ook de verkeerslichten worden net als op het viaduct van de A270 vervangen 
door energie zuinige LED lampen. Hiervoor moeten de verkeerslichten een aantal 
keer buiten bedrijf, dit gebeurt buiten de spits. Om het verkeer in goede banen te 
leiden zijn, wanneer de situatie daarom vraagt, verkeersregelaars aanwezig om het 
verkeer veilig hun weg te laten vervolgen.
Tijdens de werkzaamheden zijn alle rijrichtingen zonder noemenswaardige vertraging 
voor het autoverkeer beschikbaar.

Vervolg van pagina 2

Win toegangskaarten voor 
stunt-spektakelshow 
U kunt toegangskaarten voor 2 personen voor stunt-spektakelshow Winkelcen-
trum Woensel (t.w.v. € 25,-) winnen door deelname aan de prijsvraag/loterij.

Wat moet u doen?
Kom op koopzondag 4 mei naar win-
kelcentrum Woensel en tel de ganzen 
die rondlopen tijdens de ganzenpara-
de. Die koopzondag staat namelijk in 
het teken van de WoensXL Beesten-
boel en de ganzenparade loopt die 
middag diverse keren door het winkel-
centrum. Vul het aantal ganzen in via 
het contactformulier op onze website 
(www.woensxl.nl). Onder de inzen-
dingen worden 20 kaarten verloot 
voor deze Stunt Show. Oplossingen 
kunnen tussen 4 en 6 mei worden in-
gezonden.

Wat is de Stunt show?
Na de succesvolle tournee in 2013 
komt het Stunt Movie Production-
team wederom terug naar Eindhoven 
en wel op zaterdag 17 en zondag 18 
mei! Ditmaal wordt de show georgani-
seerd op het parkeerterrein van win-
kelcentrum WoensXL (ingang aan de 
Genovevalaan).
Motoren, quads, auto’s en de beroem-
de Monster-Trucks met hun enorme 
banden zijn één van de rekwisieten 
het stuntteam meebrengen. Met hun 
motoren maken ze lange en hoge 
sprongen, tonen spectaculaire stunts 

Onbruikbaar of veilingobject?
De meeste mensen hebben wel een zolder of een andere ruimte die dient als 
opslagruimte voor zaken die niet dagelijks op tafel komen. Het kan maar zo 
zijn dat daar spullen liggen die waarde vertegenwoordigen. Wellicht een 
erfstuk of verzameling munten die onder het stof ligt of een doosje met sie-
raden van oma. Verzamelaarsveiling organiseert door het gehele land taxa-
tiedagen en binnenkort ook in Nuenen. Welkom!

Verzamelaarsveiling is eigendom van 
familie de Ruiter. Deze familie is al 
ruim 25 jaar actief op de verzamelaar-
smarkt en lid van diverse vakvereni-
gingen. Hun specialisme spitst zich 
toe op munten, postzegels, oude an-
sichtkaarten en oude bankbiljetten 
van over heel de wereld. Ook op het 
gebied van goud, zilver en platina 
heeft familie de Ruiter haar sporen 
verdiend. Verzamelaarsveiling is op-
gezet met als doel om geheel vrijblij-
vend verzamelingen, erfstukken, gou-
den sieraden of bijvoorbeeld tafelzilver 
te taxeren. Na de taxatie kan men be-
sluiten of het erfstuk of de collectie 
ingebracht wordt ter veiling. Verza-

melaarsveiling zet de objecten op de 
fysieke of online veiling en alle verza-
melaars die actief zijn, kunnen mee-
bieden op bijvoorbeeld sieraden, 
bankbiljetten of die oude ansichtkaart. 
Het veilen van objecten vergroot de 
kans op een hogere opbrengst en dat 
kan interessant zijn. Vraag naar de 
voorwaarden aan de taxateur voor de 
verkoop van objecten via de veiling.

Iedereen is van harte welkom tijdens de 
inname- en taxatiedag op woensdag 14 
mei van 10.00-17.00 in het Het Kloos-
ter’ aan het Park 1 te Nuenen. Kijk voor 
meer informatie op www.verzame-
laarsveiling.nl of bel 0186 - 746 746.

En nu vooruit. www.D66nuenen.nl

STERK NEDERLAND
STERK EUROPA
www.D66.nl Lijst 5

Politieberichten
Nuenenaar omgekomen
Bij een ongeval op de Bestseweg in Son is donderdag 17 april een 57-jarige mo-
torrijder uit Nuenen om het leven gekomen. Kort na 13.30 uur is hij door nog 
onbekende oorzaak met zijn motor gevallen en onder een tegemoetkomende 
auto geschoven. Er is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat bleek te-
vergeefs. Het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. De poli-
tie onderzoekt de toedracht van het ongeval.

Arrestaties na meenemen broedende zwaan
De politie hield donderdagmiddag 18 april op de Dorpsstraat in Lieshout een 
28-jarige man uit die plaats aan op verdenking van het meenemen van een broe-
dende zwaan in Helmond. Een groepje jongeren zag woensdagavond dat de 
zwaan bij de Warande van haar nest werd getrokken en in een bus werd gegooid. 
Daarop werd de politie gewaarschuwd. Aan de hand van het doorgegeven kente-
ken traceerden agenten donderdag de bus met daarin de verdachte. In het voer-
tuig werden veren aangetroffen en even later vonden agenten in de garage van de 
woning van de verdachte de knobbelzwaan. Op het politiebureau verklaarde de 
verdachte uit Lieshout dat hij het dier wilde verkopen. Hij is eerder veroordeeld 
voor verwaarlozing van dieren en in verzekering gesteld voor verder onderzoek. 
De zwaan is inmiddels weer herenigd met haar mannetje.

Antwoorden op zienswijzen      
Ruit Eindhoven
De provincie Noord-Brabant heeft de ingediende inspraakreacties voor de 
plannen om een Ruit om Eindhoven bestudeerd, beantwoord en gebundeld 
in een reactienota. Naar aanleiding van de adviezen en zorgen uit de inge-
diende zienswijzen worden de onderzoeken naar het beste voorkeursalter-
natief op punten uitgebreid of meer geconcretiseerd. De provincie gaat nu 
verder met de onderzoeken naar de milieueffecten voor de keuze van het 
voorkeursalternatief van het tracé van de Ruit. Een besluit over dit voor-
keurstracé wordt dit najaar genomen.

Van de ongeveer 1900 ingediende 
zienswijzen waren er zo’n 450 unieke 
reacties waaronder het advies van de 
commissie m.e.r. en de Provinciale 
Omgevingscommissie. Deze adviezen 
hebben er onder andere toe geleid dat 
in de verdere onderzoeken de project- 
en milieudoelen concreter gemaakt 
worden. Daarnaast voert de provincie 
een analyse uit naar milieueffecten, 
verkeerscijfers en kosten van de sepa-
rate onderdelen van de Ruit: de totale 
T-structuur met de opwaardering van 
de N279 en de aanleg van een nieuwe 
verbinding tussen Eindhoven en Hel-
mond, het verbreden van de N279 
Veghel - Asten, de aanleg van een 
nieuwe Oostwestverbinding tussen 
Son en Breugel en Helmond en de 
Oostwestverbinding gecombineerd 
met de opwaardering van de N279 
Gemert - Asten. Alle indieners van 
een zienswijzen ontvangen een brief 
met het antwoord op hun vraag of ad-
vies. De gebundelde zienswijzen en 
antwoorden zijn ook te vinden op de 
website van de provincie: 
www.brabant.nl/noordoostcorridor

Maatregelenpakket
De plannen voor de aanleg van een ruit 
om Eindhoven en Helmond dateren 

inmiddels uit begin jaren 2000. Rijk en 
regio maakten toen afspraken om de 
regio Eindhoven/Helmond in de toe-
komst bereikbaar te houden als be-
langrijke economische regio en aange-
name woonomgeving voor 750.000 
inwoners. Het Rijk verbreedde de A2 
aan de westzijde van Eindhoven en de 
regio zou de bereikbaarheid via de 
oostzijde verbeteren. Er werd besloten 
tot een pakket aan maatregelen voor 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
(HOV), een nieuw treinstation, aanleg 
van snelfietspaden, mobiliteitsma-
nagement en de realisatie van nieuwe 
infrastructuur. De regio koos na uitge-
breid onderzoek niet voor een nieuwe 
verbinding tussen Eindhoven en Hel-
mond, de ‘kleine Ruit’ maar voor op-
waardering van de N279 Veghel – As-
ten en een nieuwe verbinding tussen 
Ekkersrijt en Helmond. Deze ‘grote’ 
Ruit zorgt ervoor dat verkeer een alter-
natieve route heeft en zo verkeer weg-
trekt uit Helmond (Kasteeltraverse), 
Eindhoven (N270), Veghel (N279) en 
sluipverkeer door de omliggende dor-
pen (o.a. Beek en Donk, Nederwetten 
en Nuenen) voorkomt en de regio ook 
in de toekomst bereikbaar houdt. In-
vesteringen in projecten in het groene 
gebied tussen Eindhoven en Helmond, 

het Rijk van Dommel en Aa zorgen er-
voor dat de regio ook prettig is om te 
wonen, werken en te recreëren. Dit na-
jaar neemt de Tweede Kamer een be-
slissing over de definitieve toezegging 
van de rijksbijdrage voor de Ruit om 
Eindhoven. In september 2014 kiezen 
Gedeputeerde Staten van de provincie 
het voorkeursalternatief voor het tra-
cé. Dit voorkeursalternatief wordt ver-
volgens in detail uitgewerkt in het Pro-
vinciaal Inpassingsplan (PIP) dat in 
2015 aan Provinciale Staten wordt 
voorgelegd om een besluit over te ne-
men. De werkzaamheden voor de Ruit 
zijn gepland voor 2017. In 2020 moet 
dan het project klaar zijn.

Gratis naar 
MuseumMaandag 
met het Nationaal 
Ouderenfonds
Op maandag 19 mei openen meer dan 
twintig musea door heel Nederland 
gratis hun deuren, speciaal voor oude-
ren en de vrijwilligers van het Natio-
naal Ouderenfonds. Deze Museum-
Maandag wordt mogelijk gemaakt 
door de BankGiroLoterij. Aanmelden 
om te genieten van een museum in uw 
regio kan tot 15 mei.

Op deze culturele dag wordt er een 
speciaal programma georganiseerd, 
met bijvoorbeeld rondleidingen, 
workshops of films. Natuurlijk zijn 
ook de prachtige collecties en ten-
toonstellingen gratis te bezichtigen. 
Zo wordt deze MuseumMaandag, de 
dag waarop veel musea gesloten zijn, 
de meest bijzondere museumdag van 
het jaar.
Deelnemend museum in de omgeving 
is het Van Abbemuseum in Eindho-
ven. U kunt in het Van Abbemuseum 
meedoen aan de workshop ‘Maak uw 
eigen tentoonstelling’. U kunt natuur-
lijk ook een ander museum bezoeken 
tijdens MuseumMaandag.

Bel met 0900 - 60 80 100 (2 cent per mi-
nuut) of kijk op www.ouderenfonds.
nl/museummaandag

Thema-avond huwelijk en gezin
De parochie Heilig Kruis nodigt u van harte uit voor het bijwonen van een 
thema-avond over het pastorale beleid van de parochie inzake huwelijk en 
gezin. Graag lichten we deze uitnodiging toe.

Paus Franciscus heeft eind november 
via de bisschoppen aan alle parochies 
een enquête gestuurd met vragen over 
huwelijk/huwelijksleven, gezin en op-
voeding in deze tijd. Hij heeft ook vra-
gen gesteld over wat we kunnen doen 
als kerk voor mensen die gescheiden 
zijn, alsook voor hen die leven in een 
gelijkgeslachtige relatie. De pastores 
moesten deze vragen voor 15 december 
2013 beantwoorden. Zij kozen er toen 
voor om met Parochiebestuur en Pas-
toraatsgroep gezamenlijk een ant-
woord te formuleren. Op uitdrukkelijk 
verzoek van de Paus willen we ons ant-
woord bespreken met alle parochianen. 

In het antwoord hebben wij ons pasto-
rale beleid inzake huwelijk, gezin en 
alle andere relaties verwerkt.

Op maandag 12 mei willen we de vra-
gen met u bespreken. Wij leggen u de-
zelfde vragen voor en zouden graag 
ùw antwoord willen horen. Zo hopen 
we zicht te krijgen op wat er bij u leeft. 
Mogelijk kunnen we met de paus tot 
nieuwe inzichten komen op deze zo 
vaak gestelde vragen.

De avond is gepland op 12 mei, 19.30 
uur in het Pastoraal Centrum aan het 
Park te Nuenen.

met auto’s, zoals de multiple rollover 
en frontale crashes. Ook rijden de au-
to’s op slechts twee wielen en worden 
er achtervolgingen uit films nage-
speeld. Aan het einde van de show ko-
men de Monster-Trucks met hun gi-
gantisch grote banden en verpletteren 
met hun 1200 pk de sloopauto’s alsof 
het speelgoedauto’s zijn. Kaarten van 
de stuntshow zijn op die dagen bij de 
kassa verkrijgbaar.
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Corry de Thouars-Vonk (73) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Corry is al 40 jaar betrokken als vrijwilliger bij KWF Nuenen. Eerst als wijkhoofd 
en sinds 2001 als voorzitter van de plaatselijke afdeling. Vanaf 1980 tot 2003 was ze 
onbezoldigde achterwacht en als assistent fulltime actief in de dokterspraktijk van 
haar echtgenoot. Van 1992 tot 2003 was ze lid van het bestuur van de Landelijke 
Vereniging Huisartsen. Zij fungeerde als contactpersoon tussen de huisartsen en 
de Landelijke Vereniging van Huisartsen en zette zich in voor de belangen van de 
achterwachten en meewerkende partners. Tussen 2002 en 2013 was ze gids en 
baliewerker bij het Van Gogh Documentatiecentrum, het latere Vincentre.

Theo Swinkels (74) is bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
nadat hij in 2001 al was benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Theo was en is nog steeds actief binnen de RK Kerk, waarbinnen hij vele functies 
vervulde en initiatieven ontplooide en de CNV Onderwijsbond. Vanaf 1982 is hij 
secretaris van het Oranje Comité Nuenen. Theo was betrokken bij veel initiatie-
ven en verenigingen en evenementen. Onder andere bij PlusMinus, Scouting 
Panta Rhei, Stichting Poolse Kinderen. Commissie Welzijn KBO, Buitenschil-
derdag en Stichting Leergeld. Verder is hij lid van de lokale politieke partij de 
Combinatie en werkt hij mee aan de jaarlijkse kerstpakkettenactie van de geza-
menlijk kerken. 
Daarnaast was hij secretaris van de werkgroep historisch schouwspel en in 2000 
was hij bestuurslid van de Stichting Nuenen c.a. 2000 Deur.
Sinds 1998 is hij ook wijkcoördinator. De laatste 10 jaar organiseert Theo ook 
familieavonden in de verzorgingshuizen Vitalis Vonderhof en is hij organisator 
van de sinterklaasavond in het verzorgingshuis Vitalis Engelsbergen.

Mevrouw Jannie Verhoeff-Kentie 
(82), Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. 
Mevrouw Jannie Verhoeff was van 
1969 tot 2004 actief als vrijwilliger bij 
het Nederlandse Rode Kruis. Onder 
andere als hoofdverpleegkundige op 
de vakantieboot Henry Dunant en tij-
dens vakanties in de Rode Kruisbunga-
lows in Someren. Sinds 1985 is zij re-
dactielid van het clubblad van de 
REVAK (Revalidatie- en Reactive-
rings-zwemvereniging). Daar was ze 
ook jaren zwembegeleider van ver-
standelijk gehandicapten. Daarnaast 
was ze 10 jaar gastvrouw op dorps-
boerderij Weverkeshof. Sinds 1990 is 
ze lid van de Ambtsgroep Pastoraat 
van de Protestantse Gemeente Nue-
nen. Vanaf 1997 is ze de vaste mantel-
zorger van een meisje met het syn-
droom van Down. Ook verleende ze 
jaren zorg aan een zware MS-patiënt. 
Vanaf 2002 is Jannie ook vrijwilliger bij 
het landelijke secretariaat van Sinter-
klaas. Zij leest en beantwoordt brieven 
van kinderen aan de Sint. 

Bart van der Sijde (75) is benoemd 
tot Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. 
Bart startte zijn wetenschappelijke 
carrière als plasmafysicus. Van 1982 
tot 2008 was hij werkzaam aan de 
Technische Universiteit Eindhoven, 
laatstelijk bekleedde hij de functie van 
hoofddocent Natuurkunde & Samen-
leving. Hij gaf zo’n 20 jaar lang de col-
leges over kernbewapening en maakte 
het aan de kaak stellen van kernwa-
pens tot zijn roeping. Hij was betrok-
ken bij de oprichting van het Vredes-
centrum en zette het keuzevak 
Techniek, Vrede en Veiligheid op. 
Hij werd en wordt met grote regel-
maat als nationaal en internationaal 
erkende kernwapendeskundige voor 
televisie en radio gevraagd. Tot op he-
den houdt hij zich bezig met vredes-
vraagstukken.
Bart was vanaf 1976 actief bij het In-
terkerkelijk Vredesberaad (IKV). In 
1983 was hij medeauteur van het boek 
De Nucleaire erfenis. In 1988 op de 
TU/e betrokken bij de oprichting van 
de Stichting Vredescentrum en was hij 
betrokken bij de organisatie van tallo-

Ad Hendrikx (66) is benoemd tot Rid-
der in de Orde van Oranje-Nassau.
Ad was tot 2009 werkzaam als uro-
loog bij het Catharina Ziekenhuis Als 
vooraanstaand lid van de beroeps-
groep van urologen heeft hij zich on-
derscheiden door vele initiatieven op 
het gebied van het specialistisch uro-
logisch onderwijs en onderzoek. Hij is 
de pionier geweest op het gebied van 
simulaties in de urologie. Van 1987 tot 
2012 was hij oprichter en voorzitter 
van de Stichting Werkgroep Endo-
urologie Nederland en van 1991 tot 
2009 bestuurslid van de Nederlandse 
Vereniging voor Urologie. Van 
1999 tot 2009 opleider van 
urologen. Van 2002 tot 
2005 oprichter en voor-
zitter van de Stichting 
Urologisch Opleidings 
Instituut. Van 2006 tot 
heden oprich-
ter van het 
‘40-uren pro-
ject’. Dit is 
een pro-
ject waar-
bij weten-
schappelijk 
onderzoek in 

ze symposia en lunchdebatten. 
In 1995 auteur van het boek Kernwa-
pens op hun retour?

Vanaf begin jaren 70 tot vervulde hij 
verschillende functies binnen de Pro-
testantse Gemeente in Nuenen en was 
hij medeorganisator van een avond 
over het Joods-Palestijnse vraagstuk.

Corry de Thouars-Vonk

Ad Hendrikx

Theo Swinkels

Jannie Verhoeff-Kentie

Bart van der Sijde

Vijf lintjes in Nuenen
Door Elwien Bibbe

“Het heeft zijn zijne majesteit de koning behaagt”… Burgemeester Houben 
vergiste zich geen enkele keer, toen hij afgelopen vrijdag voor het eerst 
namens Koning Willem Alexander de lintjes uitreikte aan de vijf Nuenense 
gedecoreerden.

Evenals vorig jaar bezocht burge-
meester Houben samen met wet-
houder Ebberink, een aantal raadsle-
den en vertegenwoordigers van het 
Oranje Comité de gedecoreerden 
thuis. Een grote bus, gevolgd door 
een kleinere met daarin de Nuenen-
se pers stopte op de Vallestap, Meie-
rijlaan, Lobroec, de Jacob Catsstraat 
en de Refelingse Erven. 
In tegenstelling tot vorig jaar, Mid-
denstandsbelangen had per ongeluk 
de namen al gepubliceerd en het ED 
vond het nodig om daar iedereen 
nog eens op te wijzen, was de komst 
van de burgemeester dit jaar voor 
iedereen een verrassing gebleven.
Corry de Thouars-Vonk was de eer-

IVN-wandeling in 
de Rietmussen
IVN Nuenen organiseert een wande-
ling onder begeleiding van gidsen op 
maandagavond 5 mei in natuurgebied 
De Rietmussen, gelegen in het Dom-
meldal. Het vertrek is per fiets om 19.00 
uur vanaf Het Klooster, Park 1, Nuenen. 
De start van de wandeling iets later 
vanaf de kenmerkende rij knotwilgen 
aan het begin van Achterbos, hoek Soe-
terbeek/Soeterbeekseweg/Boord. 
Laarzen of waterdichte schoenen aan-
bevolen. Deelname is gratis. 

Voor meer informatie: 
tel. 040-2421423.

Vijf gedecoreerden in Nuenen c.a. 
bij gelegenheid van Koningsdag 2014

het Catharina Ziekenhuis plaatsvindt 
en heeft als doel assistent-urologen 
buiten de patiënt om in een skillslab 
vaardigheden aan te leren. Van 2008 
tot heden initiator van het Europese 

Basic Laparoscopic Urological Skills 
(E-BLUS). Tussen 2006 en 2011 was 
hij periodiek actief als uroloog in zie-
kenhuizen in Suriname en Chinanda-
ga en Leon in Nicaragua.

ste die blij verrast werd. Ze dacht 
met haar kinderen op stap te gaan 
en had haar wandelschoenen al aan. 
Maar de dag liep dus anders. Ad 
Hendrikx wist ook van niets. Hij 
was nog even de deur uit en precies 
op tijd weer thuis voor de uitreiking 
van het lintje. Via facetime werd hij 
toegesproken door zijn oud-colle-
ga’s in het Catharinaziekenhuis. 
Bart van der Sijde ging een dag later 
op vakantie. Zijn vrouw had hem 
wijsgemaakt, dat een van de klein-
kinderen eerst nog een belangrijke 
hockeywedstrijd moest spelen. Be-
rend had heel overtuigend zijn hoc-
keyspellen meegenomen. Jannie 
Verhoeff-Kentie werd compleet 

overdonderd. Al die vrienden, fami-
lie, de dominee, de burgemeester, ze 
herkende bij thuiskomst steeds 
meer bekenden op de oprit. Maar 
waarom ze daar stonden, drong niet 
meteen tot haar door. Jannie was 4 
dagen weg met wandelvereniging de 
Zandlopers naar Monschau. En ze 
was die morgen al vroeg met een 
onduidelijke smoes door haar 
schoondochter opgehaald. En daar 
heeft ze de hele reis flink om ge-
mopperd. 

De laatste gedecoreerde zat in de 
bus. Dat was Theo Swinkels, die voor 
de laatste keer als secretaris van het 
Oranje Comité aanwezig was. Hij 
gaat stoppen. De bus reed met een 
omweg terug naar het gemeentehuis 
en toen Theo werd afgezet bij zijn 
huis en burgemeester Houben uitge-
sproken was, werd pas duidelijk 
waarom. Voor zijn verdiensten werd 
hij bevorderd tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau. In 2001 was hij al 
benoemd tot lid, maar in de periode 

daarna is hij gewoon doorgegaan 
met zijn vrijwilligerswerk. Van Hou-
ben mag hij volgend jaar nog een 
keertje mee in de bus. Theo: “Ik was 
de enige die zich druk maakte over 
de extra kilometers. En toen Anneke 
Gevers zei ‘we brengen je thuis’, kon 
ik alleen maar zeggen ‘mijn fiets staat 
nog bij het gemeentehuis’. En toen 
dacht ik misschien krijgt mijn vrouw 
een lintje of mijn broer. Ik had echt 
geen idee. Pas bij de zin: het heeft 
Zijne Majesteit behaagt, viel bij mij 
het kwartje…”

De Nuenens lintjesregen nieuwe 
stijl bij de gedecoreerden thuis, bin-
nen in de woonkamer of buiten in 
de tuin, is een ontspannen gebeuren 
waarin plezier en blijheid de boven-
toon vieren. Het Oranje Comité 
overhandigde aan iedere gedeco-
reerde een schitterende bos bloe-
men. Ook reisde er in het gezel-
schap een accordeonist mee en dat 
zorgde voor een extra feestelijke 
sfeer.
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De nieuwe jeugdburgemeester van Nuenen is Pim Rombouts. Roxy 
Putman is de nieuwe wethouder. Beiden zitten in groep 8 van 

Basisschool De Dassenburcht. Zij zullen deze functie een jaar lang 
vervullen. Pim en Roxy waren op vrijdag 26 april ook aanwezig bij 

de uitreiking van de lintjes.

Project Kinderen voor Kunst 
haalt geld op voor goed doel
Het project Kinderen voor Kunst, een initiatief van Kiwanis Nuenen Dom-
meldal, wordt op 6 mei feestelijk afgesloten met een expositie en presenta-
tie van de kunstwerken die gemaakt zijn door vmbo-leerlingen van Sint 
Lucas onder leiding van kunstenaars uit Nuenen en omgeving.

De kunstwerken zijn te koop voor 
€500,-. Een aantal van de werken is al 
verkocht aan bedrijven. Het geld dat 
wordt opgehaald met de verkoop do-
neert Kiwanis aan het project Match-

maker. Dit project is een initiatief van 
LEV en is bedoeld voor jongeren in de 
leeftijd van 10 tot 23 jaar, die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken 
in hun school-of thuissituatie, vrije 
tijd of werk. Met behulp van een men-
tor worden deze jongeren geholpen 
om een positieve stap te zetten naar 
volwassenheid.
De leerlingen van SintLucas volgen 
een creatieve vmbo-opleiding bij Sint-
Lucas in Eindhoven. Door een leerling 
te koppelen aan een kunstenaar erva-
ren ze hoe je op een andere manier 
met creativiteit aan de slag kunt gaan. 
Hiervoor bezochten ze onder andere 
het atelier van de deelnemers en werk-
ten ze samen aan het kunstwerk. Aan 
het project hebben deelgenomen: An-
neke Brenninkmeijer-Govaarts, Maar-
ten Coolen, Marja van Dooremalen-
Verheul, Jan Peter van Opheusden, 
Coen Blankwaard, Maartje Winters, 
Lex Grote, Rogier Walrecht en Suzan-
ne van de Ven.

SintLucas
SintLucas heeft vmbo- en mbo-oplei-
dingen voor beroepen in de creatieve 
industrie. SintLucas ontwikkelt zich 
als een creative community die mid-
den in de samenleving staat. SintLucas 
verbindt leerlingen, studenten en me-
dewerkers met oud-studenten, het be-
drijfsleven, andere scholen en cultu-
rele instellingen. Binnen en buiten de 
school, online en via social media, 
24/7 en over de landsgrenzen heen 
werken zij samen aan een toekomst in 
de creatieve industrie. Meer informa-
tie via www.sintlucas.nl

Bijeenkomst voor mantelzorgers 
Steunpunt Mantelzorg Verlicht Eindhoven, een project van de GGD Bra-
bant-Zuidoost, organiseert een lotgenotenbijeenkomst voor mantelzor-
gers. De gratis bijeenkomst wordt georganiseerd in het gebouw van het 
Summa College Zorg en Welzijn. Mantelzorgers van alle leeftijden en 
situaties zijn welkom om hun verhaal te vertellen en naar het verhaal van 
anderen te luisteren.

Praten met lotgenoten helpt
Het zorgen voor een ander heeft be-
wust en onbewust effect op de mensen 
om de hulpbehoevende heen. Mantel-
zorgers zijn mensen die vrijwillig en 
onbetaald voor een ander zorgen om-
dat ze een relatie hebben met degene 
die ze helpen. Mantelzorg overkomt je. 
Je kiest er in eerste instantie niet voor 
maar je wilt het graag doen of je vindt 
dat je het moet doen. Vaak leeft het ge-
voel dat je er met (bijna) niemand over 
kunt praten. Een lotgenotengroep geeft 
mantelzorgers gelegenheid om met el-
kaar te praten. Steunpunt Mantelzorg 
Verlicht werkt samen met het Summa 
College in hun project Lokaal+ waarbij 
mantelzorgers in Eindhoven en omge-
ving praktisch ondersteund worden 
door studenten. Die ondersteuning kan 
variëren van boodschappen doen, klei-

ne huishoudelijke zaken tot gezellig sa-
men een kopje koffie drinken of tot het 
mede aanbieden van lotgenotencon-
tact voor mantelzorgers.

Lotgenotenbijeenkomst 
Waar: Summa College Zorg en Wel-
zijn Willem de Rijkelaan 3 Eindhoven.
Wanneer: woensdag 14 mei, 10.00 tot 
12.00 uur.

Mantelzorgers die aan activiteiten van 
het Steunpunt Mantelzorg Verlicht 
Eindhoven willen meedoen, kunnen 
zich aanmelden bij het steunpunt en 
ontvangen het mantelzorgcadeau. 
Voor meer informatie
nemen zij contact op met Steunpunt 
Mantelzorg Verlicht in Eindhoven op 
telefoonnummer 088 - 0031 288 of 
info@mantelzorgverlicht.nl

Uit d’n hoek…
Bankje

Er staat een bankje tegen over ons huis. Regelmatig zitten er wat jongelui op. 
Ze kletsen, sjansen en nemen de dag door. Over school, vriendjes/vriendin-
netjes, hun problemen en de nieuwste muziek. Stiekem roken hoort er ook bij 
zo te zien.

We hebben ook een eigen bankje voor de deur. Een heerlijke plek om bij goed 
weer naar onze spelende kinderen te kijken, met wat te drinken erbij. Of om de 
krant lezen in het ochtendzonnetje. Bankjes staan ook vaak langs fiets- en wan-
delroutes of in het bos. Je kunt er even bijkomen en wat uitrusten. Nadenken. 
Simpel maar doeltreffend, bankjes.

En dan zijn er natuurlijk de bankjes in het Park. Mensen eten er hun ijsje op, 
ouwehoeren wat en halen herinneringen op. Of zomaar wat rondkijken, de tijd 
even vergeten.

Bankjes worden onderschat.
Edwin Coolen

‘Genade’
Op zondag 4 mei houdt soefismecen-
trum Eindhoven een informele bijeen-
komst. Mevrouw Michaela van der 
Vliet, zal hierin het thema “Genade" 
vanuit de grote wereldreligies belich-
ten. De bijeenkomst vindt plaats in de 
bovenzaal van “de Herberg” van Eckart-
dal, Nuenenseweg 1, Eindhoven. Aan-
vang 11.00 uur, toegang is vrij. Na de 
bijeenkomst is er koffie, een boekenta-
fel en gelegenheid tot een gesprek.

Zonnige Koningsspelen op de 
Wentelwiek
Vrijdag 25 april, de laatste dag voor de meivakantie, stond net als bij andere 
basisscholen bij de Wentelwiek in het teken van Koningsdag: de Konings-
spelen en het Koningsontbijt. 

Lieve mensen, wat was het weer super: Koningsnacht & Koningsdag 2014. We 
hebben er weer een mooi feestje van gemaakt. De sfeer was gezellig, het weer zat 
mee (een paar druppels tijdens Koningsnacht, maar dat mocht de pret niet druk-
ken), de artiesten waren goed, er werd gedanst maar bovenal: het was een feestje 
van Nuenen voor Nuenen. Mensen die elkaar lang niet gezien hebben, hebben 
elkaar weer eens mogen begroeten tijdens dit evenement. Bij deze willen wij ie-
dereen bedanken die het mogelijk hebben gemaakt om een feest als dit te kun-
nen organiseren: de horeca van Nuenen, de sponsoren, de artiesten en ga zo 
maar door, maar bovenal jullie, want zonder jullie was het niet gelukt om dit 
feest te kunnen organiseren. NUENEN BEDANKT!!!!
 
Wij hopen jullie weer te mogen zien tijdens Koningsnacht & Koningsdag 2015 in 
het Park van Nuenen!

Groetjes, 
namens de stichting Parkevenementen Nuenen

Monique Gevers & Sjors Driessen.

NKV op Koningsmarkt
De Nuenense Korfbalvereniging was ook aanwezig op de eerste Koningsmarkt 
van Nuenen met een kraampje bij Het Klooster. Men had een diapresentatie, 
drie korfbalpalen en ballen en een grabbelton waar kinderen naar een cadeautje 
mochten grabbelen als ze hadden gescoord.

Na een gezamenlijke warming-up kon-
den alle kinderen in de klas genieten 
van een heerlijk Koningsontbijt. Op het 
digi-bord in de klas was te zien hoe de 
Koning het officiële startsein gaf voor 
de Doe de Kanga-dans. Om 9.45 uur be-
gon de sportdag met 25 spelletjes zoals 

peperkoekhappen, sponzengooien, zak-
lopen, touwtrekken, jeu d’boules, vlag-
genrace, skilatloop en ringwerpen. Vlak 
voor 12.00 uur kwam er een einde aan 
deze Koningsspelen. In de klas was er 
voor elk kind nog een Sportpaspoort en 
een officieel certificaat van deelname.

Koningsnacht & Koningsdag 2014
 

Sint Jozefschool 
speelt 
Koningsspelen!
Ook Eenbes basisschool Sint Jozef-
school in Nederwetten deed op 25 
april mee aan de Koningsspelen! Na 
een goed verzorgd en smakelijk ont-
bijtje dansten alle kinderen eerst “de 
Kanga”. Dit vrolijke lied van Kinderen 
voor Kinderen was speciaal voor de 
Koningsspelen 2014 geschreven en 
werd door alle kinderen uitbundig 
meegezongen en meegedanst. Daarna 
gingen de kinderen vol enthousiasme 
van start met de Koningsspelen: krui-
wagen race, verspringen, spijkerbroek 
hangen, korfballen, suikerklontjes sta-
pelen, vraag- en antwoord spel, bal 
gooien en voor de bovenbouw was er 
’s middags nog een judo-les.
Met een sportpaspoort, een oranje 
sjaal, een certificaat en moe van het 
sporten gingen de kinderen aan het 
einde van de schooldag naar huis. Het 
was een gezellige dag met allemaal 
winnaars! Bij deze bedanken we de or-
ganisatie, vrijwilligers en de sporters 
voor deze leuke dag!
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Uitzendingen LON-TV 
Vanaf zondag 4 mei in de uitzending van LON-TV:
•	 Speeltuin	de	Kievit	is	weer	open!
•	 Paas-Art	tijdens	de	Paasdagen
•	 Cultuurdag	 Eeneind	met	 de	 première	 van	 de	 eerste	 echte	 Eeneindse	

speelfilm	“Het	Doek”.	Deze	keer	geen	wagenspel	maar	Hollywood	aan	de	
Dommel.

•	 Lintjesdag	Nuenen,	vijf	keer	een	echte	verassing	met	zelfs	een	ontvoe-
ring	uit	Duitsland.

•	 Praktijkondersteuner	 GGZ,	 kaderhuisarts.	Wat	 is	 in	 Nuenen	 aan	 het	
veranderen	bij	de	huisartsen	en	met	name	in	de	geestelijke	gezondheids-
zorg?

•	 Afscheid	van	de	jeugdburgemeester	en	installatie	van	zijn	opvolger.
•	 Geocoaching,	een	avontuurlijk	spel	voor	GPS-gebruikers.	De	Nuenense	

geocoaching-winkel	bestaat	vijf	jaar	en	is	een	begrip	in	de	regio.

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

Speelfilm “Het Doek”
De	speelfilm	“Het	Doek”	wordt	van	4	t/m	17	mei	dagelijks	uitgezonden	
om	12.00,	18.00	en	20.00	uur.

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

Basisschool De Nieuwe Linde 
wint Rabobank BankBattle
 
Op donderdag 24 april verrasten twee medewerkers van Rabobank Dom-
melstreek groep 8 van Basisschool De Nieuwe Linde uit Nuenen om hen te 
feliciteren met het winnen van de Rabobank BankBattle 2014.

Voor	 het	 tweede	 jaar	 op	 rij	 was	 één	
van	de	deelnemende	groepen	van	deze	
school	het	snelst.	In	iets	meer	dan	42	
minuten	wist	de	klas	de	code	 te	kra-

ken.	Volgens	 juf	 Judith	 van	 Barschot	
dankzij	 een	 goede	 voorbereiding,	
taakverdeling	 en	 samenwerking.	 De	
prijs	was	 een	 gezellige	 bioscoopmid-

dag	voor	de	hele	groep	en	een	taart	die	
werd	overhandigd.
De	BankBattle	vond	plaats	op	maan-
dag	14	april.	Deelnemers	waren	groe-
pen	8	van	diverse	basisscholen	in	Nu-
enen,	 Geldrop	 en	 Heeze-Leende.	
BankBattle	 is	 een	 online	 wedstrijd,	
waarbij	leerlingen	diverse	opdrachten	
moeten	uitvoeren	om	zo	de	code	van	
de	BankBattle	kluis	te	achterhalen.	De	
groep	 die	 de	 code	 het	 snelst	 correct	
invoert,	 wint	 een	mooie	 prijs.	 Bank-
Battle	 wordt	 mogelijk	 gemaakt	 door	
Rabobank	Dommelstreek.

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.

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

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

Kent u, of bent 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.

GLAZENWASSERIJ
Ook dakkapellen en 
reinigen van goten. 
Tel. 06 - 53 41 06 92 

040 - 283 88 56 
Ruiterweg 13, Gerwen.
www.glazenwasserij-jbbal.nl

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

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

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

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

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

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg
Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

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

eigen geluidsinstallatie zodat deze zaal zeer geschikt is voor

bruiloften - verjaardagen
recepties - vergaderingen

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

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

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

MEGA VLOOIENMARKT 
4 MEI 220 KRAMEN. 
Tennishal Ehv. Noord, Vijf-
kamplaan 12, Eindhoven. 
9-16 uur. 220 kramen Bom-
vol! € 2 p.p.  06-20299824.

Zoekt u een bedrijf waar u 
terecht kunt voor alle grote 
en kleine werkzaamheden 
en woningonderhoud? BEL 
TRANSFORMA WONING-
BEHEER: 06-1079 5585

Uw een eigen waterput!
Milieuvriendelijk en duurzaam

beregenen van uw tuin. 
Welwater.eu 

of 06-46266532

VETROLLETJES BEU? 
PLAATSELIJK AFSLAN-
KEN, met ultrageluid en 
endermologie; het alter-
natief voor liposuctie, bel 
voor  proefbehandeling 
met LIPO II. INSTITUUT 
ZILVERSCHOON Berg 
51, 5671 CB Nuenen, tele-
foon 040-2300025. www.
instituutzilverschoon.nl.

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

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

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

STATE OF ART WEEKEND 2/3 MEI
20% KORTING OP ALLE STATE OF ART ARTIKELLEN MET LANGE MOUW 
EN... MAAK KANS OP EEN FANTASTISCHE RACE EXPERIENCEE!

Dorpsstraat 95 Mierlo | T 0492 66 11 00 | info@lenssenmannenmode.nl | www.lenssenmannenmode.nlDDorDorpspsspsstratraatat 959595 MieMiMie lrlorlo ||| T 0T 0T 0492492 6666 1111 0000 ||| i finfinfo@l@lo@lensenssesennmanmannennenmodmode ne.n |l |l | wwwwww le.lens

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

Tijdens het State of Art weekend staan er twee bloedmooie Porsches voor de deur!

De gebruikte modebeelden zijn 
alleen ter inspiratie.

Wie wil er koken voor 
onze lieve ouders (80 
en 83 jaar)? 3 of 4 da-
gen per week (3 uur 
per dag), ong. € 12,50 
per uur. Werktijden in 
overleg. 06-46713064.
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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

“Ik, Saar heb blauwe ogen 
en mijn broertje Luuk 
heeft groene ogen!”

Lotte Verdaasdonk, 4 jaar
School De Rietpluim in Nuenen, groep 1/2

“Welke kleur ogen hebben jullie”?

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 beleven Koningsdag.’
Deel 2.1

Hallo Lindekids, leuk dat jullie onze avonturen weer wil-
len volgen in Rond de Linde. Wooooooow, wat was het 
een leuke week zeg en wat hebben we al veel gezien en 
beleefd! Koningsdag was echt vet, cool en wat hadden 
jullie mooie versierde fietsen en karren! We keken onze 
ogen uit! We hadden nog nooit zoveel kinderen bij elkaar 

gezien. En alles was zo 
mooi versierd in het 
rood, wit, blauw en 
natuurlijk oranje.
We begonnen de dag 
in Gerwen met een 
prachtige optocht en 
gingen daarna vlug 
door naar Nuenen 

waar we ook van alles 
beleefden. Na de kin-
deroptocht daar, gingen 
we naar speeltuin ‘De 
Kievit’ waar de wisseling 
van de jeugdburge-
meester was. Daarna 
konden alle kinderen 
lekker spelen en er zijn 
zelfs kinderen met ons 
op de foto geweest. Even later kwamen we aan in Nederwet-
ten en daar werden wel 100.000 ballonnen opgelaten.
Misschien sta jij wel op één van de foto’s op onze site www.
luukensaar.nu? En mogen we ook eens bij jouw vereniging of 
iets anders komen kijken? Mail ons dan! Dus snel kijken maar:

 
“Dag Luuk, Dag Saar, kushandje en zwaaien maar!”

Lees verder op www.luukensaar.nu | Deel 2.2

5000ste Honingpotje van 
bijenclub Lorentz Casimir Lyceum
Het Lorentz Casimir Lyceum is een school voor havo, atheneum en gymna-
sium en ligt in de prachtige groene omgeving van het Wasven. Op het Was-
ven, naast de school, is in het voorjaar 2013 een bijenhal geopend waar de 
leden van de bijenclub regelmatig te vinden zijn.

Bijen zijn belangrijke bestuivende in-
secten van voedselgewassen en wilde 
planten. Biologiedocent de heer J. 
Thurlings imkert al sinds 1982 met de 
bijenclub en op donderdagmiddag 15 
mei vanaf 15.15 uur gaan de leerlingen 
het 5000ste honingpotje vullen! De 
honing is al verzegeld en vervolgens 
wordt de honing geslingerd. Dan moet 
de honing nog een paar dagen rijpen 

en kan in potjes afgevuld worden. Tij-
dens het afvullen van de potjes komt 
de tellerstand op 5000 te staan! Dat is 
nog eens stadsimkeren! 

Wilt u dit bijwonen? Kom genieten in 
het groen donderdagmiddag 15 mei 
om 15.15 uur in lokaal C25 in het Ca-
simirgebouw aan de Celebeslaan 10-
20 te Eindhoven!

Door Nannie van den Eijnden

In de film in het Vincentre, die er tij-
dens de expositie over De Aardappele-
ters draaide, vertelden zij hun verhaal: 
Tinie de Groot, haar zoon Eric en zijn 
oudste zoon Pepijn, en Tinie’s dochter 
Carolien met haar dochter Julia. Ze 
zijn familie van Gordina (Sien) de 
Groot, links op het schilderij. Ze zijn 
samen met Van Gogh-kenner en op-
richter van Vincentre Ton de Brouwer 
geportretteerd door de Engelse schil-
der Martin Huxter in een nieuwe ver-
sie van De Aardappeleters. 

De Aardappeleters is in 1885 door 
Vincent van Gogh gemaakt, in de huis-
kamer van de familie De Groot aan de 
Gerwenseweg 4 in Nuenen. Het zijn 
dochter Sien en moeder Cornelia de 
Groot en twee ooms, Antonius en 
Francis van Rooij. Van Gogh werd ge-
inspireerd door een schilderij van Jo-
zef Israëls van een boeren-familie aan 
het avondmaal. Ze zijn bewust zo ge-
schilderd, omdat ze altijd in de aarde 
werkten. Sien de Groot was een schil-
dersmodel van Vincent, een geboren 
en getogen Nuenense. Ze leefde van 22 
april 1855 tot 2 februari 1927.
In oktober 1885 kreeg ze een zoon, 
Cornelis. Er werd ten onrechte aange-
nomen dat Vincent de vader was. In 
die tijd was het niet gewoon om onge-
huwd moeder te zijn. Cornelis trouw-
de met een Eindhovense en ze kregen 
een zoon, Martien. 

Via Ton de Brouwer werd Martien de 
Groot vrijwilliger bij Vincentre. Hij 
was geliefd om zijn vriendelijke, zachte 
karakter. Iedereen werkte graag met 
hem samen, omdat hij de rust zelve 
was, en geduldig. Hij heeft er heel lang 
gewerkt. Drie jaar geleden is Martien 
op 73-jarige leeftijd overleden. Op het 
laatst had hij wat meer vrede met het 
verleden. “Het is niet leuk hoe dat 
vroeger is gegaan” vertelt zijn vrouw 
Tinie. “Hij wilde er liever niet over pra-
ten, dat hij familie is van Sien de Groot. 
Vanaf zijn 14e jaar spitte hij ieder jaar 
de grond om bij het aardappeleters-
huisje, toen hij er zelf woonde”. 

Martien was timmerman, maar wilde 
graag onderwijzer worden. Op 14-ja-
rige leeftijd moest hij gaan werken, 
toen zijn vader overleed, 56 jaar oud. 
Terwijl hij werkte, volgde hij de avond-
school. Wat hij verdiende werd bij zijn 
moeder ingehouden op haar wedu-
wengeld. “Martien heeft het niet mak-
kelijk gehad” zegt Tinie. 

Een heel belangrijk moment in zijn le-
ven was een reis naar Rome, met de 

Nuenenaren nader 
belicht... 

Familie de Groot, 
nazaten van 
De Aardappeleters

Martien de Groot, 
kleinzoon van Sien de Groot.

kajotters (Kristelijke Arbeidersjonge-
ren; een jeugdbeweging). Ze gingen 
daar naar de kerk. Hij was toen een 
jaar of 16 en mocht mee als hij geen 
gekke dingen zou doen. Tinus van Gils 
hield een oogje in het zeil. Toen hij te-
rug kwam uit Rome, had hij de griep, 
terwijl Martien nooit ziek was. 

Tinie en Martien zijn bijna 48 jaar ge-
trouwd geweest, na vijf jaar verkering 
te hebben gehad. Tinie is in Helmond 
geboren. Van daaruit ging ze op de 
fiets naar Nuenen om te dansen bij 
Maasakkers aan het park; een film- en 
danszaal. Later werd dit Zaal Apollo. 
Nu is er restaurant Comigo gevestigd. 
Op een avond was haar band kapot en 
ging ze met de bus terug naar huis. 
Toen ze haar fiets de volgende dag 
ging ophalen, ontmoette ze Martien. 

Ze hebben 1,5 jaar bij Martien’s moe-
der gewoond in de Bernardstraat, tot 
ze zelf een huis gingen bouwen. “Ik 
kom uit een groot gezin, mocht ook 
niet studeren en ben wat feller” vertelt 
Tinie. “Ik had een heel goede band 
met zijn moeder; zij was ook heel 
zacht. Er was een klik en er werd naar 
mij geluisterd.” 

Tinie werkte als vrijwilliger bij De Ak-
kers en bezocht mensen die alleen wa-
ren. Nadat Martien was overleden, 
ging dit niet meer. Nu werkt ze zelf als 
vrijwilliger bij Vincentre. Ze is voor-
zitter geweest van de bridgeclub 
B.O.C.N. en speelt bij drie clubs, al 30 
jaar. “Het gaat om het sociale, het spel. 
Je moet er heel goed bij nadenken. Het 
is goed voor die grijze cellen hierbo-
ven,” lacht Tinie. 

Ze woont al bijna 50 jaar in Nuenen en 
doet nog alles zelf, ook de tuin. Dat 
was Martien’s lust en leven. Hij was al-
tijd in de tuin en garage bezig, dinge-
tjes maken. Hij knapte de huizen van 
zijn kinderen op en hielp een speeltuin 
bouwen bij school. Hij kluste wat af. 
Ook deed hij veel vrijwilligerswerk en 
was secretaris bij FNV. Samen met 
Tinie heeft hij 16 jaar van zijn ver-
vroegd pensioen kunnen genieten. Ze 
gingen veel fietsen, wandelen, bridgen 
en rikken met vrienden. Iedere vijf 
jaar maakten ze met hun kinderen sa-
men een mooie reis. Ze zijn naar 
Mexico, Bali en Amerika geweest. 
Martien maakte altijd de foto’s en 
stond er zelf niet zo vaak op. Daarom 
dit eerbetoon aan hem, postuum. En 
aan zijn familie. 

In september 2014 exposeert Martin 
Huxter met zijn eigentijdse interpre-
tatie van De Aardappeleters in een 
nieuwe galerie in Southend-on-Sea in 
Engeland. 

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

Meer dan één zwaluw 
We profiteren dit jaar al vroeg van een mooi voorjaar. Soms denk je dan: het kan 
nog een keer flink gaan vriezen. Maar afgezien van een enkele frissere dag zet de 
lente gelukkig goed door en komt langzamerhand de zomerse periode in zicht. 
Nee, u bent niet per ongeluk in het praatje van de weerman terechtgekomen. Dit 
gaat echt over de huizenmarkt, maar ik zie op dit moment wel degelijk parallel-
len met het weerbeeld dat wij ervaren. Onlangs mocht ik de nieuwe raadsleden 
van de gemeente Eindhoven bijpraten over de ontwikkelingen op de regionale 
woningmarkt. Gelukkig kon ik daar toch een zonniger plaatje neerzetten dan 
wanneer ik dit één of twee jaar geleden had moeten doen.
Met 24.360 verkochte woningen in het eerste kwartaal van dit jaar werd een stij-
ging van bijna 42% geboekt vergeleken met het eerste kwartaal van 2013. Het 
was het beste eerste kwartaal sinds jaren. Weliswaar een daling ten opzichte van 
het vierde kwartaal van vorig jaar, maar het vierde kwartaal is traditioneel vaak 
het beste van het jaar. En in 2013 was dit vierde kwartaal al het beste sinds in 
2008 de crisis uitbrak. Er was ook sprake van een kopersspurt om nog te profite-
ren van voordelen die door de verscherpte hypotheekregels per 1 januari van dit 
jaar niet meer te halen zouden zijn. Dit zijn overigens de landelijke cijfers, het 
beeld in onze regio wijkt niet heel erg van die grote lijn af. 
Andere positieve indicatoren: de prijzen stijgen weer licht, de verkooptijd neemt 
een beetje af en ook het verschil tussen de aanvankelijke vraagprijs en de uitein-
delijke verkoopprijs wordt weer wat kleiner. Zeker zo belangrijk is dat de kente-
ring in het consumentenvertrouwen doorzet: niet dat we al laaiend enthousiast 
zijn, maar er is wel sprake van een aanhoudende verbetering. De inflatie blijft 
daarnaast laag, evenals de hypotheekrente. 

Om in weertermen te blijven: één zwaluw maakt nog geen 
zomer, maar we zien er nu wel duidelijk meer vliegen. Na-

tuurlijk, we zijn er nog niet, het zal gerust nog wel eens 
bewolkt zijn, regenen of wat frisser aanvoelen. De be-
perking van de hypotheekrenteaftrek heeft geen posi-
tieve invloed op de woningmarkt en de verdere verla-
ging van de grens voor de Nationale Hypotheek 
Garantie heeft eveneens negatieve gevolgen. De werk-
loosheid neemt nog niet af en dat maakt mensen 

meestal huiverig om te kopen. Maar al met al gaan we een 
warmere en mooiere tijd tegemoet, dat maken de recente 

cijfers wel duidelijk. Op een wat langere termijn zou de 
terugloop van het aantal woningen dat te koop staat 

en de stagnatie die nu is opgetreden in de ontwik-
keling van nieuwbouw wel eens voor een heel an-
der soort turbulentie op de markt kunnen zorgen.

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

o.l.v. Harold Lenssen o.l.v. Frederik de Vrees

Toegang gratis
Zaal open 19.30 uur

Park 1 • 5671 GA   Nuenen • Tel. 040 - 284 31 81
info@hetklooster.org • www.hetklooster.org

Kaartverkoop:  040 - 284 33 99

N U E N E N

met een verfrissend repertoire
en muzikale hoogvliegers

Moederdagconcert 
Wil je je moeder verrassen met een concert vol veelzijdige muziek? 10 mei, 
de avond voor Moederdag, geven het Gerwens Muziekkorps en het Konink-
lijk Woensels Muziek Corps een gratis concert in Het Klooster in Nuenen. 

Tijdens deze speciale avond zullen de 
twee orkesten zich van hun beste kant 
laten zien voor alle moeders en andere 
belangstellenden.Samen zijn de twee 
muziekverenigingen goed voor meer 

dan 150 jaar muziekervaring. Al heel 
wat speciale concerten staan op hun 
naam. Zo organiseerde het Woensels 
Muziek Corps in 2013 een Promscon-
cert. En misschien herinnert u zich 
het Halloweenconcert van het Ger-
wens Muziekkorps nog wel. 
Zij zullen op 10 mei een mooie avond 
verzorgen, met muziek uit alle wind-
streken. Van klassiek naar pop en van 
filmmuziek naar evergreens: het komt 
allemaal voorbij. Zelfs een solo van 
Martien van den Broek (dit jaar 50 
jaar lid van het GMK) mag niet ont-
breken. Er is voor iedereen wat te be-
leven en te luisteren. Op deze avond 
kun je ervaren hoe mooi muziek is als 
de muzikanten en dirigenten plezier 
hebben op het podium. 

Wij verwelkomen u graag op zater-
dagavond 10 mei in Het Klooster. Dit 
concert is gratis. De zaal is geopend 
vanaf 19.30 uur. Het concert zal be-
ginnen om 20.00 uur. 
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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 mei
WSV-wandeling 

Woensdag 19.00 uur 
Zondag 09.00 uur 

Parkeerplaats EMK Wettenseind Nuenen

Vrijdag 2 mei 
19.00 uur 
kienavond 

Dorpshuis in Lieshout

Zondag 4 mei
07.00 uur 

Opening Muzikaal seizoen
Drumfanfare Jong Leven en GMK

D’n Heuvel Gerwen

Zondag 4 mei
11.00 uur 

is er een plechtige eucharistieviering 
Lourdesgrot in Mariahout

Zondag 4 mei
20.45 uur 

De Lindespelers Gif
De Koppelaar, Nederwetten

Maandag 5 mei
19.00 uur 

IVN wandeling natuurgebied 
De Rietmussen

Vertrek per fiets vanaf Het Klooster

Dinsdag 6, woensdag 7 en 
donderdag 8 mei 

vanaf 9.30 tot 16.00 uur
Sport en Plezier dagen, RKSV Nuenen

Zaterdag 10 mei
13.00 uur massale start LACO 

Survival Run op Strandbad Nuenen
11.30 uur 

Stekjesruilmarkt, De Tip in Gerwen

Zaterdag 10 mei
19.00 uur 

Disco voor mensen 
met verstandelijke beperking

Café René

Zaterdag 10 mei
20.00 uur Moederdagconcert 

Gerwens Muziekkorps en 
het Koninklijk Woensels Muziek Corps

Het Klooster

Zaterdag 10 mei
20.00-01.00 uur 

Traditionelles Bierfest voor goede doel
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

Maandag 12 mei
19.30 uur 

Thema-avond huwelijk en gezin
Pastoraal Centrum aan het Park 

te Nuenen.

Dinsdag13 mei
10.30–12.00 uur 
Groepsgesprekken 

Jo van Dijkhof

Dinsdag13 mei
14.00 uur 

Ierse sessie
Weverkeshof

Dinsdag13 mei
19.30 + 21.00 uur 

Presentatieavond nieuw seizoen 
Het Klooster

Woensdag 14 mei
10.00–17.00 

Verzamelaarsveiling 
inname- en taxatiedag 

Het Klooster

Donderdag 15 mei
9.30 uur 

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

Vrijdag 16 t/m zondag 18 mei
Game Fair Collse Hoeve

Zaterdag 17 mei
13.00-18.00 uur 

Open Dag Archipel i.s.m. 
‘t Win en de basisscholen

Gasterij Jo van Dijkhof

Zaterdag 17 mei
19.00 uur 

Tienerdisco Sparkz
Jongerenhuiskamer

Zaterdag 17 mei
20.15 uur 

Philips Harmonie & 
Gildenbondsharmonie Boxtel

Het Klooster

Zondag 18 mei
11.00 uur Art in Listening 

Het Klooster
14.00 uur Daddy’s Hobby Jazzbanf

Weverkeshof

Zondag 18 mei
Jeugdviswedstrijden H.S.V. ’t Pluimke 

gemeentevijver Jhr. Hugo van Berckellaan 
11.00-17.00 uur 

Buitenschilderdag Nuenen Centrum

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 3 mei 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers leden van de 
werkgroep.
Zondag 4 mei 09.30 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorgangers 
leden van de werkgroep.

Misintenties
Zaterdag 3 mei 18.30 uur: Piet Elzen-
ga; Pastor Henk Gerrits (vanwege ver-
jaardag); Koosje van der Wielen-van 
den Nieuwenhof; Aly Dörenberg-
Engbersen; Wim van Boxtel; Annie 
Kouwenberg-Clijsen.
Zondag 4 mei 09.30 uur: Pastor Henk 
Gerrits (vanwege verjaardag); Hen-
drika van Stratum-Rooijakkers; Ar-
nold Backx; Frans en Trina van Keme-
nade-van Maasakkers; Marinus van 
Maasakkers; Diny van Zon-van de 
Ven; Harry Schmitz; Grada en Harrie 
Sanders-van Roosmale; Riet Slippens-
van Gils; Wil Crooymans; Jo Cuijpers-
Coppens; Narda Renders-de Koning.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Anne-
ke Meulendijk-Biemans, Pieter Dek-
kerstraaat 62 en Tilly Jacobs-Wensing, 
Boordeseweg 39. Wij wensen de fami-
lies en vrienden veel troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.

Vanaf komende zondag is tijdens de 
zomermaanden de viering in de H.
Clemenskerk in Nuenen voortaan om 
09.30 uur.

De Regenboog   
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 4 mei, De Regenboog 10.00 
uur. Voorganger ds. C. Crouwel. De 
collecte is voor het Diaconaal werk in 
Nuenen. Om 19.30 uur is er in het Van 
Gogh Kerkje een Taizé-viering. Het 
Open Huis is op donderdag van 10.00-
12.00 uur. U bent van harte welkom! 
Het pastorieboek is tijdens het Open 
Huis verkrijgbaar of anders via www.
pastorieboek.nl. Iedere dinsdag van 
16.00-17.30 uur is er gelegenheid de 
pastores van onze gemeente te spreken.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 4 mei 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers leden van de 
werkgroep 

Misintenties 
Tina van Hoof; Karel Foolen; Anneke 
Mouwen; Paula Smits-Kuunders; Pas-
toor Freek Groot; Theo en Dora van 
der Putten-Van Rooij.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 4 mei 11.00 uur: viering, paro-
chiekoor, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintenties
Maria van Vroenhoven-Sanders; Nel-
lie de Greef-van Ravestein; Marietje 
van de Water; Tiny Wouters-Agten; 
Hann de Brouwer-Coolen; Ouders De 
Louw-Geven; Harrie de Louw en Teun 
Oomen.

Oude St. Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl 

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007. 
De geschiedenis van de kerk vanaf be-
gin 15de eeuw staat op www.kerken-
indepeel.sre.nl.

Donderdag 1 mei. Feest van de H. Jo-
zef, arbeider, echtgenoot van de H. 
Maagd Maria. Eerste donderdag van 
de maand. 17.30 uur H. Lof; 18.30 uur 
gezongen H. Mis. 
Vrijdag 2 mei. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur H. Lof. 18.30 uur H. 
Mis, votiefmis van het H. Hart van Je-
zus; gedachtenis van H. Athanasius, 
bisschop en kerkleraar. 
Zaterdag 3 mei. Eerste zaterdag van de 
maand. 8.30 uur H. Mis, votiefmis van 
het Onbevlekte Hart van Maria. Ge-
dachtenis H. Alexander, Eventius en 
Theodulus, martelaren en H. Juvena-
lis, bisschop en belijder. Na de H. Mis 
uitstelling tot 12.30 uur.
Zondag 4 mei. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 2de zondag na Pasen; zon-
dag van de Goede Herder. Collecte 
voor het seminarie in Zaitzkofen; kin-
derzegen.
Maandag 5 mei. Kloosterstilte. H. Pius 
V, paus en belijder.
Dinsdag 6 mei 17.30 uur H. Lof met 
meibezinning in de Mariamaand. 
18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 7 mei. 07.15 uur H. Mis, H. 
Stanislaus, bisschop en martelaar.

Schuif even aan tafel bij…

Jac Coolen
“Ik was een kind hoe kon ik weten, dat het voorgoed voorbij zou gaan.” Jac 
Coolen was de eerste die zijn KBO tafelgesprek afgelopen dinsdagavond al 
zingend begon.

Samen met zijn veertig koppig publiek 
blikte hij met humor en nostalgie te-
rug op het eenvoudige dorpsleven in 
Nuenen van ruim een halve eeuw ge-
leden. Hij schetste kleurrijk hoe thuis 
elk najaar een vetgemest varken het 
leven moest laten om de talrijke Beek-
straatse familie Coolen de winter door 
te helpen.

In de pauze van deze KBO bijeen-
komst werd getrakteerd op rogge-
brood met zult, een lekkernij uit die 
dagen van de slacht. Deze hartige hap 
werd aangeboden door de locale keur-
slager. Jac Coolen legde uit dat hij het 
zelf zult maken weer opnieuw onder 
de knie kreeg onder de vaardige bege-
leiding van Evert Tebak. Zijn goed-
lachs gehoor trakteerde Jac niet alleen 
op zult, maar ook op zijn kostelijkste 
belevenissen als boerenjongetje en la-
ter als ondernemer. Mooie geschiede-
nissen uit Nuenens verleden. De inlei-
der benadrukte dat er zoveel mooie 
verhalen onder de mensen leven. En 
dat hij vooral hoopt dat ook andere 
mensen hun boeiend relaas komen 
doen, voordat dat anders aan de ver-
getelheid wordt prijsgegeven.

Elly de Groof
Voor de vierde en laatste bijeenkomst 
van de eerste editie van deze nieuwe 
KBO cyclus staat een andere bekende 
Nuenenaar gepland: Elly de Groof. 
Deze bijeenkomst vindt plaats, zoals 
reeds in de voorgaande uitgave van 
Het Trefpunt aangekondigd, donder-
dag 15 mei van 09.30 uur tot 11.30 uur, 
in de KBO ruimte van Het Klooster. 
De ochtend is vrij te bezoeken voor 
zowel KBO-leden als niet-leden en 
hoeft u niet meer te kosten dan uw ei-
gen kopje koffie of thee.
Elly de Groof was in 1996 een van de 
eerste vrouwen die in deze regio als 
uitvaartverzorger aan de slag ging. Ze 
wil deze ochtend helpen wat taboes 
rond uitvaart en overlijden te laten 
verdwijnen. De informatie van die 
ochtend biedt mensen meer kansen 
om ook voor het laatste afscheid echt 
persoonlijke keuzes te maken. Ook al-
lerlei nieuwe wensen rond het levens-
einde, zoals balseming of het gebruik 
van een natuurbegraafplaats, zullen 
op deze slotbijeenkomst van dit sei-
zoen aan de orde komen.

Opening meimaand 
Lourdesgrot Mariahout
Op zondag 4 mei om 11.00 uur is er een plechtige eucharistieviering bij de 
Lourdesgrot in Mariahout. De Lourdesgrot die in 1935 is gebouwd, werd na 
verval herbouwd en in 1999 opnieuw in gebruik genomen. Jaarlijks brengen 
ongeveer 40.000 mensen een bezoek aan de grot. 

Aan het begin van de meimaand, (Ma-
riamaand) wil de parochie Onze Lieve 
Vrouw van Lourdes de traditie voort-
zetten met een viering bij de Mariagrot. 
Wij willen ons tijdens de Heilige Mis 
verbonden voelen met de bedevaart-
plaats Lourdes waar Maria 156 jaar ge-
leden aan het 14 jarig meisje Bernadette 
Soubirous verscheen. 
Aansluitend aan de viering brengen wij 
i.v.m. dodenherdenking, gezamenlijk 

een bezoek aan het oorlogskerkhof. Het 
is dit jaar 70 jaar geleden dat de twee 
jonge Engelse soldaten, David Stride 20 
jaar en Jack Crompton 22 jaar, hier in de 
omgeving gesneuveld zijn. Pater Wes-
ter zal in de viering voorgaan. Het oMa-
se-koor met enkele leden van het Koor-
Marcanto zullen de viering muzikaal 
verzorgen. Er worden ook gezamenlijk 
verschillende Marialiederen gezongen. 
Bij slecht weer is de viering in de kerk.
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Hockey

Tennis

PRO GR AMM A
Voetbal

VOETBAL

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 3 mei
Vet. Nuenen – Nederwetten ........  16.30
Zondag 4 mei
Tongelre 1 - Nederwetten 1  ......... 14.30
Nederwetten 2 - Wodan 13  .......... 10.00
Brabantia 12 - Nederwetten 3  ...... 09.45
Rood Wit V 8 - Nederwetten 4  .... 10.00
Nederwetten Da1 - 
Best Vooruit Da1  ............................ 12.00
Nederwetten Da2 - 
Braakhuizen Da1  ............................ 10.00

RKSV
Zondag 4 mei
Gemert 1- Nuenen 1  ...................... 14.30
JEKA 2- Nuenen 2  .......................... 11.30
Unitas ’59 4-Nuenen 3  .................. 12.00
Nuenen 5-EMK 3  ........................... 12.00
Reusel Sport/Faes Gr 6-Nuenen 6  12.00
Nuenen 7-Wilhelmina Boys 4  ...... 10.00
Nuenen 8-Braakhuizen 3  .............. 12.00
Tivoli 2-Nuenen 9  .......................... 11.00
Nuenen 10-Brabantia 11  ............... 10.00
RKGSV 5-Nuenen 11  .................... 11.00
WODAN VR1-Nuenen VR2 ........ 11.00
Zaterdag 3 mei
RKGSV-Nuenen Vet. A  ................. 15.30
Nuenen B-Nederwetten  ............... 15.30

EMK
Zondag 4 mei
WODAN 1 - EMK 1  ...................... 14.30
EMK 2 - RKSV Heeze 4  ................ 11.30
Nuenen 5 - EMK 3  ......................... 12.00
EMK 4 - Nieuw Woensel  .............. 11.30
Spoord. Boys 5 - EMK 5 ................. 12.00
SBC 13 - EMK 6............................... 12.00
EMK 7 - WODAN 17 ..................... 11.30

Hockey JA1
JA1 speelt in de landelijke competitie nog 3 wedstrijden thuis op 3, 10 en 17 mei. 
Wellicht leuk om te gaan kijken. Dit is misschien wel de laatste kans om hockey 
op het allerhoogste niveau in Nuenen te zien. 
De laatste 3 wedstrijden in de landelijke competitie worden thuis gespeeld:
•	 3	mei	om	14.15	tegen	Rotterdam	JA1	(waar	uit	gelijk	tegen	gespeeld	werd)
•	 10	mei	om	14.15	tegen	Kampong	JA1
•	 17	mei	om	14.15	tegen	Pinoké
Kom hockey op het allerhoogste niveau kijken en moedig ze aan, de mannen van 
Nuenen JA1!

Lorenz Casimir    
kampioen schoolhockey
Afgelopen vrijdag werd in Amsterdam de finaledag schoolhockey gespeeld. Het 
Lorentz Casimir Lyceum jongens bovenbouw team had zich als enige team ge-
kwalificeerd tijdens de voorrondes, die op 4 april georganiseerd werden door 
Hockey Club Nuenen. Nadat de jongens in Amstelveen ongeslagen poulewin-
naar werden, werd vervolgens in Amsterdam ook de kwart- en de halve finale 
overtuigend gewonnen. In de finale in het Wagener stadion namen ze het op te-
gen het Bloemendaalse Kennemer Lyceum. De finalewedstrijd werd na een 1-0 
voorsprong in de rust uiteindelijk verdiend met 4-2 gewonnen. In het team van 
het Lorenz Casimir deden 8 jongens uit Nuenen mee. Het schoolhockeytoer-
nooi wordt georganiseerd door de Nederlandse Hockey Bond.

Nederwetten - SCI  1-2
 
In een zeer aantrekkelijke wedstrijd kreeg Nederwetten geen loon naar werken. 
Nederwetten streed voor wat het waard was om nog in aanmerking te komen 
voor nacompetitie. Het was echter SCI dat in de 12e minuut op een discutabele 
0-1 kwam. In vermeend buitenspel kon William van Oss de treffer op z’n naam 
zetten. Nog geen drie minuten later kwam via een corner de bal toevallig op de 
voeten van Lars van Tilburg en zo kwam SCI op een goedkope manier op 0-2. 
Nederwetten had een veldoverwicht en verscheen diverse malen gevaarlijk voor 
de doelman van SCI, maar een doelpunt bleef uit. Een tegenslag voor Nederwet-
ten was ook het uitvallen van middenvelder Giel van Korven. Ondanks deze te-
genslag bleef Nederwetten aandringen en kreeg Alvin Kuster op slag van rust de 
uitgelezen mogelijkheid om de blauw-witten op 1-2 te zetten, maar hij kwam 
niet tot scoren. Na de rust ging Nederwetten voortvarend van start en kreeg we-
derom een aantal kansen en uiteindelijk lukte het Niek Evers om de 1-2 te maken 
na goed voorbereidend samenspel van Roy Sleegers en Koen van Gorp. Neder-
wetten bleef keihard strijden en ook voor het publiek bleef het een zeer aantrek-
kelijke partij, maar Nederwetten kwam niet meer tot scoren en daarmee is het 
doek gevallen en komen de blauw-witten volgend seizoen uit in de 5e klasse. 
Volgende week staat de uitwedstrijd tegen Tongelre op het programma.

EMK F1       
zonder puntverlies kampioen
 
In een zinderende wedstrijd tegen de nummer 2 in de competitie is EMK F1 op zater-
dag 19 april tegen Marvilde F1 kampioen geworden. Na een spannende eerste helft, 
op het hoofdveld van EMK, waarin beide partij meerdere kansen wisten te creëren, 
stond er een ruststand van 0-0 op het scorebord. Maar in de tweede helft wisten de 
mannen van EMK snel de score te openen, waarna alle spanning van ze afviel. Het 
snelle en flitsende spel daarna resulteerde in een eindstand van 5-0. Met nog twee 
wedstrijden te gaan en zonder enig puntverlies is EMK hiermee voortijdig kampioen 
geworden in de eerste klasse. Gedurende het seizoen heeft F1 zich ontpopt tot een 
geweldig spelend team met flitsende combinaties van hoog niveau. Na afloop van de 
wedstrijd werden de spelers en trainers in het zonnetje gezet met champagne en vele 
lekkernijen. De spelers ontvingen uit handen van de trainers een mooie beker en 
medaille. Het was nog lang onrustig in de kantine aan het Wettenseind…

Boven: Glenn Hirschberg, Maxim Zwaan (HCN), Sven Hessing (HCN); midden: 
Emile List, Casper van Dijk, Koen Modderman (HCN), Ewout Timmer (HCN), 
Jorrit Steinweg (HCN), Jeroen Wiezer (HCN), Daan Bergman (HCN), Stijn Hal-
vorsen (HCN), Daan Zandbergen (coach, ook HCN). 
Onder: Floris Jan Hoogland, Casper van den Boomen, Arnoud Lever, Tom Bed-
dows, Gijs Brouns. Vanwege buitenlandse reizen ontbraken helaas de Nuenen 
spelers Luuk Bergman en Floris Verheyen.

Inschrijving Bavaria Open 
Dubbeltoernooi 2014 geopend
Van zaterdag 21 juni t/m zondag 30 juni 2014 wordt op het tennispark van 
Tennisvereniging de Raam Lieshout, het ‘Bavaria Open Dubbel toernooi 
2014’ gehouden.
 
Op de 7 kunstgrasbanen spelen we dubbels voor dames, heren en gemengd in de 
categorieën  3 t/m 8. Inschrijven kan tot en met vrijdag 6 juni a.s. via www.toer-
nooi.nl, of via de website van www.tvderaam.nl. Omdat we elk jaar mensen moeten 
teleurstellen door over-inschrijving, beginnen we dit jaar al op vrijdagavond 20 
juni. Het toernooi telt mee voor de officiële KNTLB-ranking.
De finales worden gespeeld op zondag 30 juni. Het toernooi belooft een spannende 
maar vooral sportieve en gezellige week te worden. Het Bavaria Open toernooi van 
Tennisvereniging de Raam komt jaarlijks terug en mag altijd rekenen op een trou-
we club deelnemers uit de gehele regio. Daarnaast is er op vrijdagavond 27 juni een 
feestavond. Natuurlijk maken we het ook extra gezellig op het terras. Zo hopen we 
de neutrale toeschouwer eens te mogen begroeten. Of bijvoorbeeld mensen die 
erover denken om lid te worden, maar net even het laatste zetje in de richting van 
de Tennisvereniging nodig hebben. Zij kunnen onder het genot van een drankje en 
hapje op het terras genieten van de vele wedstrijden en een breed aantal speelklas-
sen.. Tot ziens, bij het Bavaria Open Toernooi 2014!

Nieuw groots evenement in     
Nuenen voor het goede doel
Op zaterdag 10 mei wordt voor het eerst een spectaculaire Survivors Run 
gehouden op het Strandbad Nuenen. Want kinderen moeten onbezorgd 
kunnen rennen, fietsen, spelen en sporten! 

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 2 mei organiseert carna-
valsvereniging De Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis aan het Gro-
tenhof in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom.

Gespot

Voor zo’n 20.000 kinderen in Neder-
land is dit niet vanzelfsprekend. Zij 
hebben een spierziekte en dat beperkt 
hen in alles wat ze willen en kunnen. 
Spieren voor Spieren helpt deze kin-
deren. Dat doen we door mensen op te 
roepen om in actie te komen en ge-
zonde spieren in te zetten voor zieke 
spieren. Helemaal hype zijn deze hin-
dernislopen die veel in het buitenland 
worden georganiseerd. Het is geen 
wedstrijd maar een sportief doel om 
geld te verzamelen voor het goede 
doel “Spieren voor Spieren”. Bedrijven, 
families, verenigingen en individuelen 
kunnen meedoen en inschrijven voor 
dit doel. Het is een loop van 5 of 10 ki-
lometer in en rondom het Strandbad 
Nuenen. Er zijn diverse hindernissen 
die genomen moeten worden zoals 
stapels autobanden, bergen met pal-
lets en het nodige kruip en sluipwerk. 

Er zijn 12 obstakels die genomen moe-
ten worden. Wat je moet hebben is lef, 
doorzettingsvermogen, conditie en 
houden van een uitdaging. Het is hard 
werken en afzien, maar ook een on-
vergetelijke ervaring. 

Om 13.00 uur is de massale start en het 
inschrijfgeld bedraagt minimaal € 10,- 
die geheel naar het goede doel ‘Spieren 
voor Spieren’ gaat. Inschrijven kan bij 
Laco sportcentrum Nuenen en het 
Strandbad of online inschrijven via 
m.bergmans@laco.eu

Wijziging 
startplaats 
WandelSport-
Vereniging  
Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmor-
gen- en woensdagavondwandeling bij 
de Nuenense wandelsportverenging 
WSV is in de maand mei de ingang 
van	het	EMK-terrein	(parkeerplaats)	
aan het Wettenseind. 

Op zondag 9.00 uur en woensdag 
19.00 uur vertrekken twee groepen 
voor een sportieve wandeling van 
maximaal twee uur. Iedereen is wel-
kom, melden op de startlocatie. 

Voor meer informatie: 
www.wsvnuenen.dse.nl of mail naar 
joke_wsv@hotmail.com.
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Bezoek nu een van onze zes inspirerende 
keukenshowrooms.

Elke zondag geopend

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

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

DE WATERLAAT 8 STATIONSSTRAAT 67 IN DE CRAMER 148A 

T0497 552882 T0493 441111  T045 5506550

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

BOERENKAMPLAAN 143 APHRODITESTRAAT 2 CORRIDOR 7

T0493 441111 T013 5784444 T0413 312200

SieMatic alleen in Bergeijk, Heerlen en Tilburg.

KOM EN 
BEKIJK ONZE 

VERNIEUWDE 
COLLECTIE

Oude
bankbiljetten

PostzegelsMunten Gouden/zilveren
sieraden

Onbruikbaar
of veilingobject?

Laat uw kostbaarheden verkopen bij opbod!

Veilen is een interessante manier om uw erfstuk, collector’s item of verzameling 
van de hand te doen. De deskundigen van VerzamelaarsVeiling geven u een vrij-
blijvende taxatie en garanderen u de hoogste opbrengst.

U kunt bij ons ook terecht met uw oude ansichtkaarten en Swarovski. Verzame-
laarsVeiling is eigendom van de familie De Ruiter en wij zijn al meer dan 25 jaar 
een betrouwbare partij op de verzamelaarsmarkt.

Bezoek onze taxatiedag en kijk voor meer informatie op onze website:
verzamelaarsveiling.nl

Antiek
speelgoed

Taxatie en inname:
Woensdag 14 mei, 10.00 - 17.00 uur
Evenementencentrum Het Klooster 
Park 1, 5671 GA Nuenen
Tel. 0186-746746

Woensdag 14 mei
Nuenen

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.

Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

Een groot assortiment
tuinplanten - perkplanten

hangpotten - groenteplanten

DagElijks vErsE
(gEschilDE) aspErgEs

& aarDbEiEn

zondag 
4 mei

 geopend

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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