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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. 

www.ronddelinde.nl

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

Samen in  
dezelfde zak!

Afval scheiden verandert!
Elke week PMD, eens per 4 weken de grijze container
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‘Moet er niet 
aan denken 
te stoppen, 
nog nie bekant’

Marc Smits 
per Porsche naar 
zijn laatste werk-
dag op Heuvelrijk

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

www.quikservice.nl
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
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Viparrangement 
voor 
Huiskamerproject 
in Vincentre

SportprijzenSportprijzen
bekers - medailles
bokalen - trofeeën

vanen - rozetten

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het 

nieuws wat u vindt dat Nuenen 
moet weten. Plaats gratis uw 

redactioneel artikel.

redactie@ronddelinde.nl

Puzzel mee 
En win een kadobon ter waarde van 
€ 10,- van Albert Heijn Parkstraat. 
Kijk op de puzzelpagina in ons 
weekblad voor meer informatie.

Interact Dans Theater

Jari Beerens speelt hoofdrol  
in De AnderWereld
Door Elwien Bibbe

Die arrogante, dwarse jongen uit de voorstelling heeft dezelfde naam als jij. 
Is dat toevallig? “Nee, dat is niet toevallig,” vertelt Jari Beerens (18), die de 
hoofdrol speelt in de nieuwste voorstelling van Interact Dans Theater: De 
AnderWereld. 

“Het stuk staat zo heel dicht bij mij-
zelf, ik kan mij zo goed inleven en 
overstappen naar de AnderWereld. 
Maar de Jari op het toneel is niet de 
Jari in ´het echt´. Want hij lijkt hele-
maal niet op mij. Dat is echt mijn te-
genpool. De Jari die je op het toneel te 
zien krijgt is een arrogante driftkikker, 
die zich niks aantrekt van de mensen 
om hem heen. Hij krijgt een ongeluk, 
raakt in coma en komt dan in de An-

derwereld. Daar moet hij zichzelf vin-
den. En hoe dat gaat en of dat lukt. 
Daarvoor moeten de mensen naar Het 
Klooster komen.”
De Anderwereld is niet alleen toneel, 
maar ook zang en dans. Het is totaal 
theater. Dus zien we jou ook dansend 
en zingend? Vraag ik. “Zingend wel, 
maar dansend niet. Dat laatste laat ik 
aan de dansers over.” En hij moet la-
chen. Je zingt al wat langer. Vertel. “Ik 
heb lange tijd op het Lorentz in een 
bandje gezeten, zo vanaf mijn 13e, 14e 
en ik heb een aantal kleinere en gro-
tere optredens gedaan onder andere 
op het Tower Festival in Son. En ik 
deed mee aan de schoolmusicals. Ik 
zing pop, soft rock. Eigenlijk probeer 
ik van alles uit. Soms lukt het en soms 
niet. Zangles heb ik niet, maar dat ben 
ik wel van plan.”
Hoe ben je aan die rol gekomen? “Via 
mijn muziekleraar van school. Die 
heeft me op Facebook getagd. Via 
Facebook zocht Interact nog een 
hoofdrolspeler en zo is het balletje 
gaan rollen. Ik heb auditie gedaan en 
ben bij het gezelschap met open ar-
men ontvangen. Een aantal spelers 
doet al jaren mee. Ik voel me helemaal 
thuis in de groep. Het is super.”
Ik ken je trouwens van The Voice of 
Nuenen. ”Ja, dat klopt. Dat was een 
leuke ervaring. Ik zat in de eerste voor-

Prijsvraag
Win 2 kaarten voor de première 

van De AnderWereld

Beantwoord de volgende vraag:
Hoe oud is de hoofdrolspeler die uit 

Nuenen komt?

Stuur de oplossing voor 
17.00 uur 24 maart 2015 naar:

interactdanstheater@gmail.com

De Ruit klaar voor doorstart       
na verkiezingen
 

 
Het overdrachtdossier bevat geen 
nieuwe plannen voor de Verkeersruit 
en er wordt door dit college ook geen 
nieuw besluit meer over de plannen ge-
nomen. Gedeputeerde Van Heugten: 
“De provincie heeft in de afgelopen 
vier jaar alle benodigde onderzoeken 
uitgevoerd en het aantal alternatieven 
afgewogen. We hebben eind vorig jaar 
een Voorkeursalternatief voor het tra-
cé gepresenteerd waar dit college nog 
volledig achter staat. Er ligt een uitge-
breid plan voor de compensatie waar-
bij we 180 hectare nieuwe natuur 
aanleggen en de regio een extra ruim-
telijke impuls geven. We hebben ons 
huiswerk gedaan en het provinciebe-
stuur wil dit langlopende dossier nu op 
een goede manier overdragen aan het 
nieuwe college.”
 
Het doorstartdossier geeft een over-
zicht van het proces dat de afgelopen 
jaren is doorlopen en de onderzoeken 
die zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn de 
kostenramingen voor het Voorkeursal-
ternatief verder in detail berekend. 
Hierbij zijn naar aanleiding van circa 

ronde in Ons Dorp. Samen met de uit-
eindelijke winnares Evi Schuts. Ik zong 
toen verschillende liedjes. In de finale 
Somebody to Love. Met Evi heb ik nog 
steeds contact. We zingen straks sa-
men op de kermis in Nederwetten.” In 
AnderWereld zing je 4 liedjes, die spe-
ciaal voor deze voorstelling geschre-
ven zijn en heb je heel veel tekst. Weer 
laat hij een glimlach zien. “Eigenlijk is 
zingen mijn sterke punt en nu moet ik 
ook toneelspelen. Dat is heel leerzaam, 
maar vooral ook erg leuk.”
Jari komt uit Nuenen en studeert pe-
dagogiek aan de HBO Fontys in Til-
burg.
 
De AnderWereld, de 8e voorstelling 
van Interact Dans Theater onder lei-
ding van Jeanette-Maleander Maquiné 
speelt op 28, 29 maart en 3, 4 en 5 april 
2015 in Het Klooster te Nuenen. Een 
groots spektakelstuk met live muziek 
o.l.v. Angelo Smulders uitgevoerd 
door 60 muzikanten, zangers, dansers 
en spelers. De AnderWereld is een 
grootse show gebracht door amateur- 

en professionele deelnemers. Jongeren 
van basis- en voortgezet onderwijs 
kregen via audities de kans om mee te 
doen. Samen met volwassen amateur- 
en professionele zangers, dansers, spe-
lers en muzikanten werkten zij bijna 
twee jaar aan de voorbereiding.

De kaartverkoop verloopt via: 
www.interactdanstheater.nl
De kaarten kosten (inclusief pauze-
drankje): leeftijd t/m 10 jaar € 14,- en 
ouder dan 10 jaar € 16,-. 

140 gesprekken met eigenaren en be-
woners in het tracé enkele suggesties 
ter verbetering verwerkt. Een eventuele 
extra aansluiting bij Son en Breugel is 
nog niet in de berekening meegeno-
men. Al met al blijkt dat er ondanks het 
vervallen van de Rijksbijdrage van € 
271 miljoen voldoende financiële ruim-
te bestaat om de Ruit Eindhoven in de 
voorgestelde vorm uit te voeren. Hier-
bij worden geen concessies gedaan aan 
de natuurlijke inpassing of de vormge-
ving van de weg. “Dat is mogelijk omdat 
de aanpak van de A67 eerst onderdeel 
was van het project en nu volledig voor 
rekening komt van het ministerie van 
I&M. Met het budget van € 590 miljoen 
dat de provincie beschikbaar heeft, is 
het mogelijk om de Verkeersruit en de 
lokale maatregelen in Veghel aan te leg-
gen,” aldus Van Heugten.
 
In de afgelopen maanden zijn de plan-
nen voor de bereikbaarheid in en rond 
Veghel verder uitgewerkt. Samen met 
de gemeente Veghel en Rijkswater-
staat is een principe-oplossing opge-
steld. Gekozen is om de provinciale 

weg om te leiden over een nieuwe 2x1 
baans randweg bij bedrijventerrein 
Foodpark/De Dubbelen en deze met 
een nieuwe aansluiting aan te sluiten 
op de A50. Ter hoogte van Doornhoek 
komt de weg half verdiept te liggen. 
De bestaande N279 door Veghel wordt 
50 km/uur en blijft belangrijk voor het 
bestemmingsverkeer. Ook de drie 
kruispunten op de N279 tussen Veg-
hel en Bemmer worden zodanig aan-
gepast dat de doorstroming en 
veiligheid wordt verbeterd. Deze prin-
cipe-oplossing wordt de komende 
maanden met inwoners en partijen in 
de omgeving besproken.

Aanleg van De Ruit is ook na het vervallen van de Rijksbijdrage mogelijk. 
Een nieuw provinciebestuur dat de ambitie heeft om De Ruit te realiseren 
kan daar snel mee aan de slag. Dat blijkt uit het doorstartdossier dat Gede-
puteerde Staten hebben vastgesteld en dat aan het nieuwe provinciebe-
stuur wordt meegegeven om een besluit over de daadwerkelijke realisatie 
van De Ruit te nemen.

Afvalinzameling 
verandert
Vanaf 31 maart kunnen de inwoners 
van de gemeente Nuenen behalve Plas-
tic afval ook Metaal (blikken) en 
Drankkartons (melk- en sappakken) in 
de bekende oranje zakken doen. Dit af-
val samen heet PMD.  De PMD-zakken  
worden wekelijks opgehaald. Omdat 
bij goed scheiden nauwelijks restafval 
overblijft wordt de grijze restafvalcon-
tainer vanaf 22 april eens per 4 weken 
opgehaald. Een grote stap op weg naar 
een afvalloos Nuenen. 

Op donderdag 26 maart ontvangt u 
een folder met alle verder informatie. 
Daarnaast kunt u de uitzending van de 
Lokale Omroep Nuenen (LON) bekij-
ken. Hierin wordt uitgelegd hoe de 
afvalinzameling in Nuenen geregeld 
wordt. Vanaf die dag is ook de infor-
matie te vinden op de site van de ge-
meente Nuenen.

Praxis Nuenen
Duivendijk 1b, Nuenen

Nieuwe openingstijden 
Praxis Nuenen:

Maandag t/m vrijdag 
van 09.00 – 20.00 uur
Zaterdag
van 09.00- 17.00 uur

Wijziging postadres Leergeld-
Plusminus Nuenen c.a.
Per 1 april a.s. wordt het gewijzigde 
postadres van de Stichting Leer-
geld/Plusminus Nuenen c.a.:
Centrum Maatschappelijke deelname 
(CMD). Berg 22 C, 5671 CC Nuenen.

Dit postadres geldt zowel voor Stich-
ting Leergeld Nuenen c.a. als voor 
Stichting Plusminus Nuenen c.a.

Stichting Leergeld Nuenen c.a.:
Voor meer info tel. 06-25286545,
email: leergeld @onsnet.nu
website: www. Leergeldnuenen.nl
Giften en donaties zijn welkom op: 
NL 55RABO 0109 1308 55.

Voor Stichting Plusminus is dat:
Giften en donaties zijn welkom op:  
NL 57 RABO 0177 4164 08
Voor informatie kunt u bellen:  
06-4841 8894.



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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•	 het	grove	tuinafval	aanbieden	bij	de	milieustraat	aan	De	Huufkes,	
omdat dit bij het grove huisvuil hoort. U mag 2 kubieke meter per 
keer	storten.	Hieraan	zijn	kosten	verbonden.	Deze	kunt	u	terug-
vinden op onze website www.nuenen.nl

Zwerfafval (straatafval)
Met zwerfafval bedoelen we huishoudelijke afvalstoffen van zeer be-
perkte	omvang	en	gewicht	zoals	proppen	papier,	sigarettenpeuken,	
kauwgom,	 blikjes,	 etenswaren,	 verpakkingsmateriaal	 etc.	 Dit	 afval	
ontstaat	buitenshuis,	bijvoorbeeld	op	straat,	voetpaden	of	in	een	park.	
Zwerfafval kan schadelijk zijn voor het milieu en is storend voor het 
oog. De gemeente heeft ter voorkoming van zwerfafval diverse afval-
bakken in de openbare ruimte geplaatst. 

Het is verboden om:
•	 zwerfafval	op	een	andere	plaats	achter	te	laten	dan	in	de	afvalbakken;
•	 de	afvalbakken	te	gebruiken	voor	huishoudelijk	afval;
•	 chemisch	afval	te	deponeren	in	de	afvalbakken.	

U kunt tuinafval en zwerfafval volgens de hiervoor beschreven wijze 
aanbieden,	deponeren	of	storten.	Doe	dit	dus	niet	in	parken,	gemeen-
telijke	plantsoenen,	bossen	of	op	parkeerplaatsen.
Deze regels komen uit de Afvalstoffenverordening. De BOA’s zijn be-
voegd om overtredingen van de genoemde regelgeving over tuinafval 
en zwerfafval te verbaliseren. 
Voor meldingen over bijvoorbeeld illegaal gestort tuinafval kunt u 
contact opnemen met het meldpunt van de gemeente Nuenen: 040 
- 2 631 631.  Ook kunt u uw melding doen via www.nuenen.nl . Daar-
naast	vindt	u	op	onze	site	meer	informatie	over	afval,	bijvoorbeeld	
over het aanbieden van bouwafval. 

DOE-BUDGETTEN VOOR LEEFBAARHEID
Met de invoering van DOE-budgetten geeft de provincie Noord-Bra-
bant een volgende impuls aan de leefbaarheid in Brabant. DOE-
budgetten zijn kleine subsidies die leefbaarheidsinitiatieven net dat 
steuntje in de rug geven. Van idee tot realisatie. 

Verbeteren leefbaarheid
De provincie Noord-Brabant bouwt voort op tal van initiatieven die 
zij eerder ontplooide om de leefbaarheid in de provincie te verbeteren. 
Mede dankzij de IDOP-regeling (Integrale Dorpsontwikkelplannen) 
en L@B-projecten oordelen inwoners van Brabant positief over de 
verbetering	van	de	leefbaarheid	in	wijk,	buurt	en	dorp.	
 
Co-financiering 
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele projectkosten tot een 
maximum van € 5.000. De provincie financiert een project dus altijd 
samen met in ieder geval één andere partij (co-financiering). De aan-
vraagprocedure is zo simpel mogelijk gehouden: alle projecten die 
gericht zijn op het versterken van de leefbaarheid in Noord-Brabant 
komen in aanmerking voor de regeling. Uiteraard moeten de projecten 
wel het algemeen belang dienen en lokaal draagvlak hebben. 
 
De provincie laat zich graag verrassen 
Door slechts één inhoudelijke voorwaarde te stellen aan subsidiabele 
voorstellen is de regeling open voor een grote diversiteit aan initiatie-
ven. Die voorwaarde is de versterking van leefbaarheid in de provincie. 
Met dit open kader nodigt de provincie subsidieaanvragers graag uit 
om haar te verrassen met vernieuwende initiatieven. 
 
Subsidieaanvragers betrokken bij toewijzing van subsidies 
‘Leefbaarheidsondernemers’ weten zelf het beste welke projecten suc-
cesvol	zijn,	en	welke	niet.	Daarom	betrekt	de	provincie	de	subsidie-
aanvragers actief bij de beoordeling en ranking van de initiatieven. 
Iedere subsidieaanvrager mag zelf ook vijf aanvragen beoordelen. Zo 
maakt de provincie gebruik van de in de samenleving aanwezige ken-
nis,	en	komen	de	aanvragers	in	aanraking	met	inspirerende	initiatieven	
die ze wellicht nog niet kenden. 
 
Meer informatie 
In totaal is er € 800.000 beschikbaar voor de DOE-budgetten. De pro-
vincie verdeelt dit bedrag in vier tenderperiodes van elk € 200.000 on-
der de aanvragers. De eerste tenderperiode loopt van 2 maart tot en 
met 1 april 2015. Meer informatie over de aanvraagprocedure vindt 
u op brabant.nl/doebudgetten. Ook op www.leefbaarheidbrabant.
nl houden we u op de hoogte van ontwikkelingen rondom de nieuwe 
regeling.

40 DAGEN ZONDER ALCOHOL
Over de helft met ‘40 dagen zonder alcohol’ door Charlotte:

Hoe	dichter	we	in	de	buurt	komen	van	het	einde	van	de	40	dagen,	hoe	
meer ik begin in te zien dat het nuttigen van alcohol eigenlijk maar iets 
nutteloos	is.	Ja,	ik	geef	toe	dat	ik	er	behoorlijk	wat	(puber)	tijden	bij	
gehad	heb,	met	veel	drinken	en	heftige	katers.	De	feestjes	waarbij	het	
niet anders was dan je ladderzat zuipen omdat er anders niks aan zou 

COLLECTE
In de week van 22 maart t/m 28 maart 2015 wordt gecollecteerd door 
Stichting	ZOA,	(hulp,hoop,herstel),	begunstigden	zijn	vluchtelingen	
en slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld.

VERKEER
Afsluiting spoorwegovergang Collse Hoefdijk 
In de nacht van zaterdag 21 maart op zondag 22 maart aanstaande 
wordt	de	spoorwegovergang	aan	de	Collse	Hoefdijk	afgesloten	tussen	
23.30 uur en 07.30 uur voor onderhoudswerkzaamheden. De Collse 
Hoefdijk	is	dan	geheel	afgesloten.	Het	verkeer	wordt	ter	plaatse	om-
geleid via Eeneind. 

UITNODIGING RAADSVERGADERING
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op 26 maart  2015 
vanaf	 19.30	 uur	 in	 Het	 Klooster.	 Agenda	 en	 bijbehorende	 stukken	
staan op www.nuenen.nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis.

Onderwerpen o.a.:
•	 Subsidieverordening	onderhoud	monumenten
•	 Verordening	voorzieningen	huisvesting	onderwijs
•	 Woningbouwproject	Gerwen	ZO
•	 Verordening	adviesraad	sociaal	domein
•	 Afdrachten	fonds	bovenwijkse	voorzieningen
•	 Proces	en	inhoud	kadernota

Burgers kunnen in de openbare raadsvergaderingen gebruikmaken 
van het spreekrecht. Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 
2631679 of email griffie@nuenen.nl

UITNODIGING VERGADERING WIJKRAAD 
EENEIND
Dinsdag 24 maart 2015 komt de wijkraad Eeneind in openbare ver-
gadering	bijeen	in	’t	Enodegebouw,	Eeuw	Driessestraat	1.	De	verga-
dering begint om 20.30 uur en belangstellenden zijn van harte welkom.

AFVALINZAMELING
Thema: Landelijke compostdag 21 maart 2015
De Vereniging Afvalbedrijven en de Branche Vereniging Organische 
Reststoffen organiseren ieder jaar de Landelijke Compostdag in sa-
menwerking met veel leden en gemeenten. De volgende Landelijke 
Compostdag vindt plaats op zaterdag 21 maart 2015. Met het eenma-
lig gratis uitdelen van compost bedanken gemeenten de burgers voor 
hun inspanning om gft-afval en groenafval gescheiden aan te leveren. 
Bovendien willen zij iedereen kennis laten maken met dit product dat 
zowel voor de bodem als voor het milieu van grote waarde is.
Op de milieustraat kunt u gratis compost ophalen vanaf zaterdag 21 
maart tot en met 27 maart 2015. De openingstijden van de Milieu-
straat	zijn	dinsdag,	woensdag	en	vrijdag	van	13.00	uur	tot	17.00	uur	
en zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Tuinafval en zwerfafval
Wij	 hebben	 een	 jaarprogramma	 opgesteld	 waarin	 op	 thematische	
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd.	Wij	zien	gedurende	week	13	en	14	extra	toe	op	het	thema	
tuinafval en zwerfafval. Op de naleving van andere regels wordt uiter-
aard ook toegezien. 

Tuinafval
Gedumpt	tuinafval	kan	het	milieu	verontreinigen	maar	is	ook	storend	
voor het oog. Illegaal gestort tuinafval kan ook sneller leiden tot het 
illegaal	storten	van	andere	zaken.	Hierom	hebben	wij	in	de	gemeente	
Nuenen een aantal regels voor tuinafval waar u zich aan moet houden. 
Zo moet u:
•	 tuinafval	afzonderlijk	aanbieden,	dus	niet	in	de	grijze	container;
•	 het	kleine,	“normale”	tuinafval	in	de	groene	GFT-container	aanbieden.	

Deze	wordt,	afhankelijk	van	uw	woongebied,	om	de	twee	weken	op	
woensdag of donderdag geleegd (in het buitengebied kunt u bellen met 
het	gratis	nummer	0800–0232499	voor	het	legen	van	de	container);

zijn	 (zoals	gedacht	werd),	om	vervolgens	wakker	 te	worden	en	een	
telefoontje te krijgen dat iemand je pumps ergens op straat gevonden 
heeft. Oeps….

Afgelopen	week	hadden	wij	een	bbq	in	de	warme	zon.	Waar	ik	zonder	
moeite	mijn	0,0%	Jillz	zat	te	drinken.	Nadenkende	over	hoeveel	ik	nor-
maal dan al niet gedronken zou hebben. Ik had het enorm naar mijn 
zin	en	de	dag	erna	werd	ik	fris	wakker.	Waarom	zou	je	dan	naar	feest-
jes gaan om daar vervolgens te drinken en niet meer jezelf te zijn en 
de dag erna je zo beroerd te voelen.

Doe mij maar een alcoholvrije avond waarbij ik het enorm naar mijn 
zin heb en mezelf ben. Vind ik persoonlijk dat je een sterker karakter 
toont ipv het onderhand coma zuipen wat zoveel jongeren doen. Ik 
hoop	dat	er	ook	meer	van	mijn	leeftijd,	met	de	ervaringen	die	ik	nu	
heb,	gaan	inzien	dat	het	helemaal	niet	
nodig	is	om	zoveel	te	drinken.	Trust	me…	
je wordt er niet leuker op. En als ik heel 
eerlijk	ben,	zit	 ik	zelfs	op	het	punt	om	
het hele alcohol drinken geheel achter 
me te laten. Dat mensen af en toe lekker 
een wijntje nuttigen oké. Maar in mijn 
geval… ik blijf liever mezelf en ga lekker 
voor een gezond vruchtensapje. Net 
zoveel plezier en de dag erna heb ik er 
alleen maar meer profijt van.
 

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving	ingediende	aanvraag	omgevingsvergunning	op:
•	 6	maart	2015	 Soeterbeekseweg	35,	5674	NJ	–	plaatsen	van	
   een duiker en verwijderen van een brug 
	 	 	 (AANLEG);
•	 9	maart	2015	 Oranjestraat	20,	5671	HJ	–	plaatsen	van	een	
	 	 	 tijdelijke	woonunit	(BOUW).

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

Aanvragen op grond van de APV en Bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aan-
vraag om vergunning op grond van de A.P.V. en Bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Stichting	Van	Goghmert	Nuenen	voor	het	organiseren	

van	 een	 braderie	 onder	 de	 naam	 “Van	 Goghmert	 Nuenen”	 op	
zondag	14	juni	2015	in	de	straten	Park,	Parkstraat,	Berg	en	Vincent	
van	Goghstraat.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen 2 weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen bij 
het	college	van	Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,		Postbus	
10.000,	5670	GA		Nuenen.

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

Nuenen,	19	maart	2015.

MEDEDELING VERLENGING OMTRENT 
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Het	besluit	op	de	volgende	aanvraag	omgevingsvergunning	is	op	basis	
van	artikel	3.9	lid	2	Wet	algemene	bepalingen	omgevingsrecht	met	6	
weken verlengd:
•	 Zandstraat	29,	5674	NM		-	aanleggen	van	een	mestplaat,	verlengd	

tot uiterlijk 21 april 2015.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
•	 10	maart	2015	 Kapperdoesweg	8,	5674	AJ	–	oprichten	van	
	 	 	 een	tuincentrum	(BOUW	en	RECLAME);
•	 12	maart	2015	 Beekstraat	38,	5673	NA	–	uitbreiden	van	de	
	 	 	 woning	(BOUW	en	RO,	afwijken	van	de	
	 	 	 bestemming);
•	 13	maart	2015	 Berg	26,	5671	CC	–	kappen	van	2	bomen	in	
	 	 	 de	pastorietuin	(KAP).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van	bekendmaking	(verzenddatum)	van	het	besluit,	op	grond	van	de	

GEMEENTEHUIS NUENEN
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	de	volgende	
website: www.nuenen.nl

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp	of	advies	nodig	over	opvoeding	van	uw	kind,	omgaan	met	geld,	
dagbesteding,	zelfstandig	blijven	wonen,	vrijwilligerswerk	of	mantel-
zorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke	 Deelname	 (CMD),	 het	 voormalige	 Servicepunt.	
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd! 

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
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Ga de uitdaging aan!

Kun jij 40 dagen zonder alcohol of heeft
het toch meer invloed op je dan je denkt?
Doe mee en ga de uitdaging aan! Kijk op
veertigdagenzonderalcohol.nl voor meer
informatie.



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

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Ze zijn er weer, onze 
bekroonde paasbroden!

Voor de Beste
Service en Kwaliteit!!!

Acties week 12: geldig maandag 16 t/m zaterdag 21 maart 2015
_____________________________________________________

Brood van de week:
Woudkorn  € 1,75
_____________________________________________________

Grote aardbeienvlaai
toeslag schelp of 
harde wenerbodem € 0,60 

nu € 12,95
_____________________________________________________

Paas- amandelstaaf
met roomboter en 
zuivere amandelspijs  € 4,75
_____________________________________________________

Roomboter Paascake
   € 4,50

_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

Kalfs gehaktballen
4 stuks ...........................................  5,50
Belle Hélène
100 gram .........................................1,80 
Runder Minute steaks
4 stuks ..............................................6,00 
Kalfs Oesters
100 gram .........................................2,95 
100 gr. Boterhamworst + 
100 gr. Snijworst ............. samen 2,25 
Runder Ribeye Reepjes
100 gram .........................................2,20
De best belegde broodjes!!

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

 Weekaanbiedingen 
donderdag 19 t/m woensdag 25 maart

Babyleaf 
 per zakje 1,49

Cherrytomaatjes 
  per bakje 0,99

Komkommers
2 stuks 0,99

Pruimen  
1/2 kilo 1,49

Jonagold    
hele kilo 0,99

Gekookte bieten  
1/2 kilo 0,89

Wittekool zoetzuur
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!

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

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 

Nuenen Oost
(omgeving Zwanenstuck/Vlos)

En vakantiebezorgers voor de: 
meivakntie/ juli & augustus vakantie
Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE
10
%

5%

0%

5%

5%
10%

btw

KORTING

   Korting

    D
raaien

16-3 t/m 18-4

DAKKAPEL SHOWROOMACTIE: DRAAI UW EIGEN KORTING

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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NA DE SCHEIDING!
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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

TOPPER!!

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.

TE KOOP AANGEBODEN: VESPA LX50
€ 2250,- • Bouwjaar okt. 2012 • Km. stand 14980

Extra: Windscherm • Valbeugel • Bagagerek • Zwaar slot 

Caravan Centrum
Coppelmans

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

www.caravancompleet.nl

 VAKANTIECHECK:
• Afpersen gasleiding
• Controle bandenspanning
• Controle verkeersverlichting
• Controle correcte verwerking
 stablisator koppeling
• Accutest

MOVERS 
AL VANAF 

€1149,-

WIJ VIEREN FEEST! 
Daarom tot en met 30 april

GRATIS VAKANTIECHECK*
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COLOFON
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 
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 040-2831200
E-mail: rdel@onsnet.nu
Ook voor verspreiding van folders.

© 2015 - “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:

 

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

First Class ziet 
de nieuwe mode 

wel zitten
 

Zéker met 
de comfort smalle broeken

Speciaal met 
fijne losse bloesjes 

+ five pocket Sport rokjes
 

* Tevens a.s. vrijdag
Showtime in de middag
van 14.00 tot 17.00 uur

 
Graag tot ziens!

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

Angklungclub Adisoerjå  
zoekt nieuwe leden
Angklungclub Adisoerjå uit Nuenen is op zoek naar nieuwe enthousiaste 
leden. Daarom wordt u uitgenodigd voor de open repetitie-avond op dins-
dag 24 maart van 19.30 uur tot 21.30 uur in oefenruimte De Pas, Pastoor 
Aldenhuysenstraat 1 te Nuenen. 

De angklung is een ééntonig muziek-
instrument en komt uit Indonesië. 
Acht instrumenten vormen een oc-
taaf. Een volledige unit angklungs (31) 
vormt meerdere toonladders. Een 
angklung bestaat uit drie bamboeko-
kers in een raamwerk. Als de angklung 
heen en weer wordt geschud geeft ze 
een verrassend warm geluid. Voor ie-
dere angklung heeft men een speler 
nodig, wil men een melodie kunnen 
spelen. Om de angklung te bespelen 
hoef je geen noten te kunnen lezen.
Ieder instrument heeft zijn eigen 
nummer. De nummers staan in een 
noten/nummerbalk die aangewezen 
wordt door de muzikaal leidster. Als 
jouw nummer aan de beurt is rammel 
je met de angklung. Een prachtig 
warm geluid vloeit in elkaar over en 
vormt de melodie. 

Ze spelen natuurlijk Indonesische 
liedjes, maar Hollandse nummers en 
ook evergreens staan op hun repertoi-
re. Tussen door wordt er ook zachtjes 
gezongen en hebben ze altijd onder-
steuning van een gitariste. Met hun 
optredens, in traditionele kleding, 
richten ze zich voornamelijk op zorg/
wooncentra en op manifestaties op 
multicultureel gebied. Ze laten de toe-
hoorders niet alleen genieten van de 
angklungmuziek, maar geven hen 
door middel van een workshop de ge-
legenheid om zelf de angklung te be-
spelen. Als na enig oefenen een liedje 
klinkt dan zijn de mensen dolenthou-
siast. Adisoerjå betekent prachtige 
zon. U bent van harte welkom en laat 
u op de open repetitive-avond verwar-
men door de mooie melodieën uit de 
‘Gordel van smaragd’.

Cees
Foto en tekst: Cees van Keulen

Wonen in weelde       
in Nuenen...
Je koopt een prachtig huis voor zo’n drie ton en ‘Wonen in weelde’ valt je ten 
deel. In Nuenen, niet in Weelde. Weelde is een dorpje in de Belgische provin-
cie Antwerpen. Daar woon je in Weelde, in Nuenen woon je in weelde. Wie 
wil dat nou niet? Ga je in Park Luistruik wonen, dan woon je in weelde…..

In Park Luistruik wordt volop ge-
bouwd aan de tweede fase van de 
tweede witte wijk in ons dorp. De eer-
ste witte wijk is verrezen op het terrein 
waar eens de Boschhoeve stond. De 
witte huizen in die wijk staan, komen-
de vanuit Eindhoven, rechts van de 
rotonde Smits van Oyenlaan. En waar 
eens veel groen-witters voetbalden, op 
Sportpark De Luistruik, verrijzen nu 
nieuwe witte woningen in de tweede 
witte Nuenense wijk. Op de grote re-
clameborden nabij het Nuenense bus-
station staat: ‘Wonen in weelde’.

Waar vind je een busstation voor de 
deur? Juist, in Park Luistruik met een 
prima verbinding met Eindhoven-cen-
trum en Eindhoven-Woensel en bin-
nenkort ook nog de Tweede Hoog-
waardig Openbaar Vervoerlijn (HOV2) 
op loopafstand. Nuenen, de groene pa-
rel in deze regio, met een stad op af-
stand. Zeg maar gerust twee steden op 
afstand, want Helmond telt ook mee als 
stad op afstand van Nuenen. En met de 
auto is Park Luistruik ook al prima be-
reikbaar en de ontsluiting naar de uit-
valsweg richting snelwegen is gunstig. 
Een weelde voor nieuwe Nuenenaren.

Waar vind je Park Luistruik: een grote, 
openbare tuin met woningen en ap-
partementen? Voor mensen die ter 
plekke niet bekend zijn: dit Park vind 
je tussen het fietspad Dwerspad, Vin-
cent van Goghstraat, Smits van Oyen-
laan en Europalaan. 
Loop je de wijk in, dan springen de 
speelse binnenhoven in het oog. Geen 
woningen gelegen aan doorlopende 
straten. De frisse, witte woning in 
combinatie met de geringe loopaf-
stand tot het dorpscentrum en het 
busstation geeft een weelde waar men 
dagelijks van kan genieten.

Park Luistruik combineert een eigen-
tijdse en traditionele bouwstijl. Zo 
groen als Nuenen en de directe omge-
ving is, zo wordt ook Park Luistruik. 
Besloten, maar naar buiten gekeerd. 
Ruimtelijk en open, landelijk en 
groen. Zeer eigentijds, maar zonder 
de traditie van het dorp uit het oog te 
verliezen. Park Luistruik weerspiegelt 
al het goede dat Nuenen te bieden 
heeft.

Het is duidelijk: in Nuenen woon je in 
weelde, vandaag en ook morgen….

Start KBO jubileumjaar met Van Gogh

Jong en Oud samen     
in beweging
KBO Nuenen viert feest. In 2015 bestaat de Nuenense afdeling 60 jaar. Het 
jubileumcomité heeft een hele reeks afwisselende activiteiten door de loop 
van het kalenderjaar ingepland om deze mooie verjaardag te vieren. De 
aftrap gebeurt medio april met een culturele activiteit rond Van Gogh. Ook 
al omdat het Van Goghjaar, 125 jaar geleden stierf de beroemde schilder, 
samenvalt met het Nuenense KBO jubileumjaar.

Voor woensdag 15 april heeft KBO 
Nuenen met medewerking van het 
Vincentre en de Dorpswerkplaats een 
boeiend middagprogramma samen-
gesteld rond Van Gogh. De invulling is 
als volgt: Rond 13.30 uur wordt u ont-
vangen in het Vincentre met koffie of 
thee. Aansluitend volgt er een wande-
ling naar het Van Gogh Kerkje, waar 
Jacqueline Bekkers om 14.00 uur een 
lezing geeft over De Aardappeleters. 
Om 15.00 uur wandelt de groep van 
het kerkje naar de Dorpswerkplaats. 
Daar kan men genieten van de resulta-
ten van een schilder- en graffiti work-
shop die 10 KBO senioren samen met 
10 Nuenense basisschoolleerlingen 
die middag op de Dorpswerkplaats 

hebben gevolgd. Deze workshop 
wordt verzorgd door leden van Het 
Atelier Nuenen (schilderen) en Me-
vrouw Elke Kip (graffiti).
Nuenense KBO leden kunnen in-
schrijven voor de lezing of de work-
shop door even te bellen naar 040 -283 
84 87 (bereikbaar op maandag en don-
derdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur) 
of door even binnen te lopen bij de 
KBO administratie in Het Klooster. 
Deelname aan een van beide activitei-
ten kost € 3,- te voldoen via: de KBO 
RABO bankrekening: NL 34RABO 
01374 86 75 8 o.v.m.v. deelname lezing 
of de workshop. Wie het eerst komt, 
wie het eerst maalt. Inschrijven kan 
tot uiterlijk 21 maart. 

Scouting Panta Rhei en NLdoet
Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied en laat 
Nederland van zijn beste kant zien. Het Oranje Fonds organiseert op 20 en 
21 maart 2015, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de 
grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de 
spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mou-
wen te steken.

Scouting Panta Rhei doet dit jaar ook 
weer mee en heeft verschillende klus-
sen in en om de blokhut die ze samen 
willen realiseren. Daarom willen ze 
zoveel mogelijk geïnteresseerde vra-
gen om op: 
21 maart vanaf 10.00 uur op de 
blokhut aan de pastoorsmast te 
komen om samen met de kinderen, 
leiding en bestuursleden verschillende 
werkzaamheden uit te voeren. Ze 
stoppen de middag om 16.00 uur.
Zo zijn er onder andere nog de vol-
gende werkzaamheden die moeten 
gebeuren:
Schilderen van de container, het bui-
tenterrein onkruidvrij maken, het bui-
tenterrein en omgeving afvalvrij ma-
ken, de bovenste ring van stookkuil 
afwerken, de buitenverlichting aan-
sluiten, het opruimen/opknappen van 
het hout hok, container dak afbreken, 
en verschillende poetswerkzaamhe-
den zoals ramen en tegels wassen etc. 
De scouting zorgt voor het benodigde 
materiaal en voor koffie/thee en een 
broodje in de middag. Samen zorgen 
we voor de gezelligheid.

Ze hopen erop om 
er samen een ge-
slaagde klusdag van 
te kunnen maken. 
Een dag waarop veel van de eerder ge-
noemde klussen die er liggen geklaard 
kunnen worden. Dit zodat ze met z’n 
allen met plezier terug kunnen kijken 
op alweer de vierde NLdoet van scou-
ting Panta Rhei.

U bent van harte welkom om hen te 
komen helpen, zowel alleen als met 
een gehele vriendengroep. Heeft u 
vragen of suggesties over deze bijzon-
dere klusdag, weet u anderen te en-
thousiasmeren om mee te helpen of 
bent u zelf een fanatieke klusser en 
heeft u 21 maart tijd, neem dan con-
tact op door een mailtje te sturen naar: 
info@scoutingpantarhei.nl

www.scoutingpantarhei.nl

Nieuw in Nuenen: 
Dansmiddag   
in Jo van Dijkhof
Zondag 12 april organiseert Archipel 
in samenwerking met dansschool Hel-
lendoorn van 14.00 tot 17.00 uur in 
Gasterij Jo van Dijkhof een gezellige 
Dansmiddag.

Voor iedereen die zelf van dansen 
houdt of er graag naar kijkt. Er wordt 
een dansdemonstratie en workshop 
gegeven en er is voldoende ruimte om 
samen gezellig te dansen of te aan-
schouwen.
Stijldansen, oude dansen, zoals walsen, 
de veleta e.d. en latin dance passeren de 
revue.
De entree is gratis. U bent van harte 
welkom!

Heel Gerwen schoon
De jaarlijkse schoonmaakdag heet in Gerwen: André van der Maat–dag. 
Omdat André het hele jaar deed wat heel Nederland in een dag per jaar 
doet: de rommel opruimen die anderen voor ons achterlaten en dat om de 
lieve vrede die ‘zwerfvuil’ heet. Dit jaar wijst de agenda 28 maart aan. De 
leerlingen van Brede school Heuvelrijk beginnen al op vrijdag 27 maart met 
de straten in de kern van het dorp. Op zaterdag wordt de rest van de kern 
van Gerwen en het hele buitengebied schoongemaakt. 

En dat is nodig. Al enkele jaren op een 
rij wordt op de landelijke opschoon-
dag in Gerwen alleen al zo’n 800-1000 
kg plastic, karton, blik, pet-flessen, 
bundels niet bezorgde kranten en al-
lerhande ander afval verzameld. 
Dankzij veel vrijwilligers, gehuld in 
felgekleurde hesjes, worden perkjes, 
straatgoten, bermen en sloten zo goed 
mogelijk gekuist. Het afval wordt in 
zakken gestopt en bij het Huijsven 
verzameld, waar de gemeente zorg 
draagt voor het afvoeren naar de ge-
meentewerf.

Wie de karavaan vrijwilligers wil ver-
sterken, is meer dan welkom. Ouders, 
grootouders, met of zonder (klein -)
kinderen, clubleiding en jeugd van di-
verse verenigingen: echt iedereen kan 
een steentje bijdragen. Graag aanmel-
den via werkgroepleefbaarheidger-
wen@gmail.com. Dit in verband met de 
voorbereidingen. Zaterdag 28 maart is 

de start om 13.00 uur bij de kiosk op 
het Heuvelplein. Daar worden de rou-
tes uitgereikt en groepen samenge-
steld. Er wordt toegelicht hoe een en 
ander in zijn werk gaat, waarna de 
schoonmaakactie begint. WLG zorgt 
na afloop, rond 16.00 uur voor koffie 
en soep (‘met’) in het Huijsven. 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Reisverslag  
‘Kenya Classic’  
in de Inloop
Op 23 maart vertellen Marja Schrurs, 
Joke van Gestel en Astrid Theunissen 
in de Inloop in Gerwen over hun fiets-
tocht door Kenya. Het belooft een 
boeiend reisverslag te worden. Behal-
ve dat zij zich voorafgaand aan de 
tocht veel moeite hebben getroost om 
sponsorgelden te verzamelen, zijn ze 
bovendien ter plekke, ‘op de fiets’, gaan 
kijken hoe het geld besteed is. Waar 
menigeen die aan dergelijke acties do-
neert zich afvraagt of de donatie wel 
goed terecht komt, hebben zij van die 
prangende vraag een avontuurlijk uitje 
gemaakt. Of het bevredigend was? Dat 
kunt u horen vanaf 13.00 uur tijdens 
de Inloop in D’n Heuvel in Gerwen; de 
koffie staat klaar. Rond 13.30 uur start 
de presentatie.
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl 



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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Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het Col-
lege 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	Backstage	Chevy	Club	zijn	vergunningen	en	ontheffingen	ver-

leend voor het organiseren van een American Car Weekend in de 
periode van 11 tot en met 13 september 2015 op het terrein van 
strandbad Nuenen aan Enodedreef (verzenddatum 10 maart 
2015);

•	 aan	Scouting	Rudyard	Kipling	zijn	toestemming	en	vergunningen	
verleend voor het organiseren van de jaarlijkse Neuzelmarkt in de 
voormalig	hal	van	“BKL”	aan	Duivendijk	7	(verzenddatum	16	maart	
2015);

•	 aan	drumfanfare	“Jong	Leven	Gerwen”	is	een	vergunning	verleend	
voor het organiseren van een collecte in de periode van 24 tot en 
met 30 mei 2015 (verzenddatum 16 maart 2015);

•	 aan	organisatie	Buitenschilderdag	Nuenen	c.a.	zijn	een	vergunning	
en	ontheffing	verleend	voor	het	organiseren	van	een	artistiek	en	
cultureel	evenement	onder	de	naam	Buitenschilderdag	dat	hoofd-
zakelijk	in	het	Park	plaatsvindt	en	verder	zich	uitstrekt	tot	Berg/
Papenvoort op zondag 31 mei 2015 (verzenddatum 17 maart 2015).

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.
 

VERKEERSBESLUIT PARALLELWEGEN 
EUROPALAAN
Op de parallelwegen van de Europalaan ter hoogte van huisnummers 
101	t/m	133	(noord)	en	102	t/m	144	(zuid)	wordt	eenrichtingsverkeer	
ingesteld.

Indienen bezwaarschrift
Het verkeersbesluit en de daarbij horende tekening ligt vanaf donder-
dag 19 maart 2015 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage bij de 
balie	 Wonen	 en	 Openbare	 ruimte	 van	 het	 gemeentehuis,	 Jan	 van	
Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.
Bent	u	het	niet	eens	met	de	inhoud	van	de	besluiten,	of	vreest	u	voor	
onacceptabele gevolgen? Dan kunt u schriftelijk uw bezwaar indienen. 
Let	op:	Dit	moet	u	doen	binnen	de	periode	dat	de	verkeersbesluiten	
ter inzage liggen. Uw reactie richt u aan het college van burgemeester 
en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen.

Het bezwaar moet ten minste bevatten:
1. naam en adres;
2.  de dag en handtekening;
3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;
4. een uitleg waarom u bezwaar maakt.

Nuenen, 19 maart 2015

AFVALINZAMELING VERANDERT!
Elke week PMD, eens per 4 weken de grijze container
Vanaf 31 maart kunnen de inwoners van de gemeente Nuenen be-
halve Plastic afval ook Metaal (blikken) en Drankkartons (melk- en 
sappakken) in de bekende oranje zakken doen. Dit afval samen heet 
PMD. De PMD-zakken worden 
wekelijks opgehaald. Omdat bij 
goed scheiden nauwelijks restaf-
val overblijft wordt de grijze rest-
afvalcontainer vanaf 22 april 
eens per 4 weken opgehaald. Een 
grote stap op weg naar een afval-
loos Nuenen. 

Op donderdag 26 maart ont-
vangt u een folder met alle verder 
informatie. Daarnaast kunt u de 
uitzending	 van	 de	 Lokale	 Om-
roep	 Nuenen	 (LON)	 bekijken,	
hierin wordt uitgelegd hoe de 
afvalinzameling in Nuenen gere-
geld wordt. Vanaf die dag is ook 
de informatie te vinden op de 
site van de gemeente Nuenen.

PUBLICATIE
Verleende omgevingsvergunning Nuenen-West gemeente Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten

Omgevingsvergunning
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.	hebben	op	12	maart	2015	
besloten medewerking te verlenen aan de aanvraag om omgevingsver-
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gunning 2e fase voor de activiteit ‘het bouwen van een bouwwerk’ 
(artikel 2.1 lid 1 onderdeel a Wabo) voor het bouwen van een woning 
in bestemmingsplan ‘Uitbreidingsplan Nuenen-West, uitwerkingsplan 
fase 1’. De aanvraag is geregistreerd onder nummer N-HZ-2014-0162. 
De omgevingsvergunning is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp 
van de omgevingsvergunning.
Voor de ontwerp-omgevingsvergunning 2e fase is op 6 mei 2014 een 
omgevingsvergunning 1e fase voor de activiteit gebruik (artikel 2.12, 
lid 1, onderdeel a, onder 3° Wabo) verleend. Die omgevingsvergun-
ning is geregistreerd onder nummer N-HZ-2013-0107. 
De beschikking ‘omgevingsvergunning fase 1 voor de activiteit gebruik’ 
én de beschikking ‘omgevingsvergunning fase 2 voor de activiteit bou-
wen’ worden op moment van inwerking treding tezamen aangemerkt 
als één omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning treedt inwer-
king na afloop van de beroepstermijn.
De omgevingsvergunning ligt met ingang van 20 maart 2015 voor 
eenieder gedurende zes weken ter inzage bij de balie Wonen en Open-
bare ruimte op het gemeentehuis. U kunt de onderstaande omgevings-
vergunning inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. 

Omgevingsvergunning	2e	fase	N-HZ-2014-0162	(Bakertdreef	16,	kavel	23).

Beroep
Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning 2e fase is geen zienswijzen 
ingebracht. Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking 
van de omgevingsvergunning beroep worden aangetekend. Het beroep 
kan worden ingesteld door:
•	belanghebbenden	die	tijdig	zienswijzen	op	de	ontwerp-omgevings-

vergunning aan het college kenbaar hebben gemaakt, dan wel door;
•	belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verweten	

geen zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvergunning bij het col-
lege kenbaar te hebben gemaakt;

Voor	de	behandeling	van	een	beroep	is	griffierecht	verschuldigd.	Het	
beroepschrift	moet	in	tweevoud	worden	ingediend	bij	de	Rechtbank	
’s-Hertogenbosch,	Sector	bestuursrecht,	Postbus	90125,	5200	MA	
’s-Hertogenbosch. De omgevingsvergunningen treden in werking
nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. 
Het beroepschrift schorst de werking van de omgevingsvergunning 
niet. Indien tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift een 
verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de omge-
vingsvergunning niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Het 
verzoek moet worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank	’s-Hertogenbosch,	Sector	bestuursrecht,	Postbus	90125,	
5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Crisis en herstelwet
Op het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning is afdeling 
2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing (artikel 
1.1. Chw in samenhang met artikel 3.1, bijlage I Chw). Deze afdeling 
beperkt het beroepsrecht en stelt striktere eisen aan het beroepschrift.
Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroepsgronden in het 
beroepschrift dienen te worden opgenomen. Tevens kunnen de be-
roepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer worden 
aangevuld.

Nuenen, 19 maart 2015
Burgemeester	en	wethouders	Nuenen	ca.

PUBLICATIE
Verkeersbesluit voetgangersoversteekplaats Margot Begemannstraat
Burgemeester	en	wethouders	hebben	een	verkeersbesluit	genomen.	
Op	de	Margot	Begemannstraat	ter	hoogte	van	de	Jan	Linders	wordt	
een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) gerealiseerd.

Indienen bezwaarschrift
Het verkeersbesluit en de daarbij horende tekeningen liggen vanaf 
donderdag 12 maart 2015 gedurende 6 weken voor eenieder ter in-
zage bij de balie Wonen en Openbare ruimte van het gemeentehuis, 
Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.
Bent	u	het	niet	eens	met	de	inhoud	van	het	besluit,	of	vreest	u	voor	
onacceptabele gevolgen? Dan kunt u schriftelijk uw bezwaar indienen. 
Let	op:	Dit	moet	u	doen	binnen	de	periode	dat	het	verkeersbesluit	ter	
inzage ligt. Uw reactie richt u aan het college van burgemeester en 
wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen.

Het bezwaar moet ten minste bevatten:
1. naam en adres;
2. de dag en handtekening;
3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;
4. een uitleg waarom u bezwaar maakt.

Nuenen, 12 maart 2015

PUBLICATIE
Reglement van Orde monumentencommissie Nuenen c.a. 2015
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat het 
college	 in	 zijn	 vergadering	 van	 10	 februari	 2015	 het	 Reglement	 van	
Orde monumentencommissie Nuenen c.a. 2015 Nuenen heeft vastge-
steld.	Het	Reglement	is	de	basis	voor	de	vergaderingen	van	de	monu-
mentencommissie van de gemeente Nuenen c.a.. Het betreft de uit-
voering van de Monumentenwet 1988 en de Erfgoedverordening 2015.

Het	Reglement	van	Orde	treedt	in	werking	op	de	achtste	dag	na	de	
bekendmaking	op	19	maart	2015.	Het	Reglement	van	Orde	ligt	ter	
inzage met ingang 19 maart 2015 op het gemeentehuis bij de balie 
Wonen	en	Openbare	Ruimte	(Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen)	en	
op de gemeentelijke website www.nuenen.nl

Tegen	de	vaststelling	van	Het	Reglement	van	Orde	monumentencom-
missie Nuenen c.a. 2015 staat geen bezwaar of beroep open.

Nuenen, 13 maart 2015

PUBLICATIE
Bestemmingsplan ‘Europalaan/HOV2’ gewijzigd vastgesteld
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.	maken	bekend	dat	de	
gemeenteraad	op	5	maart	2015	het	bestemmingsplan	‘Europalaan/
HOV2’ gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbe-
stemmingsplan. Daarbij is een amendement aangenomen met betrek-
king	tot	de	bestemming	‘Bedrijventerrein’.
Het	bestemmingsplan	‘Europalaan/HOV2’	maakt	een	reconstructie	
van de Europalaan en de realisering van een Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer-verbinding (HOV2) voor Nuenen mogelijk.

Wijzigingen 
Bij	de	vaststelling	werden	op	voorstel	van	burgemeester	en	wethouders	
ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan de volgende wijzigin-
gen aangebracht:
•	 de	redactie	van	artikel	5	van	de	regels	is	gewijzigd	teneinde	onder	

voorwaarden	een	ander	wegprofiel	mogelijk	te	maken;
•	 in	artikel	4	is	een	afwijkingsbevoegdheid	opgenomen	om	op	de	

tot ‘Groen’ bestemde gronden onder voorwaarden een bushalte 
te kunnen realiseren;

•	 in	de	toelichting	is	aangeven	dat	de	kwaliteitsverbetering	van	het	
landschap in het buitengebied, zoals bedoeld in artikel 3.2 van de 
provinciale Verordening ruimte, wordt ingevuld door:

•	 de	aanplant	van	400	nieuwe	laanbomen,	als	hoogwaardige	(groen)
structuur versterkende maatregel langs het gehele tracé en;

•	 de	verbetering	van	het	openbaar	vervoer	als	maatregel	die	de	fy-
sieke leefomgeving ten goede komt;

•	 in	artikel	15.4.1	van	de	regels	is	opgenomen	dat	de	waterbeheerder	
dient te worden gehoord in het kader van een aanvraag omge-
vingsvergunning voor de betreffende werken en werkzaamheden;

•	 het	akoestisch	onderzoek,	bijlage	bij	de	toelichting,	wordt	vervan-
gen door een nieuwe versie, waarbij als snelheid voor het wegvak 
tussen de Vorsterdijk en de Dommel is uitgegaan van een maximum 
snelheid	van	80	km/uur	en	waarin	berekeningen	zijn	opgenomen	
voor 3 varianten van het ontwerp ter hoogte van de kruising Eu-
ropalaan	–	Kerkstraat;

•	 in	de	toelichting	worden	de	resultaten	van	het	archeologisch	voor-
onderzoek opgenomen.

Als gevolg van het aannemen van het amendement zijn ten opzichte 
van het ontwerp bestemmingsplan nog de volgende wijzigingen aan-
gebracht:
•	 bij	de	bestemming	‘Bedrijventerrein’	is	artikel	3.3.2	(Afwijkings-

bevoegdheid ten aanzien van de goothoogte) van de regels komen 
te vervallen. De regels en de toelichting zijn hierop aangepast.

•	 In	paragraaf	4.2.3	(Uitbreiding	bedrijfspercelen)	van	de	toelichting	
van het bestemmingsplan wordt de zin ‘De ontsluiting van deze be-
drijfspercelen kan via de Pinckart plaatsvinden, dan wel vanaf de aan 
te leggen parallelweg langs de Europalaan’ vervangen door ‘De ont-
sluiting van deze bedrijfspercelen moet via de Pinckart plaatsvinden’;

•	 de	tekst	van	artikel	3.2.2.	lid	b	is	gewijzigd	in:	‘Gebouwen	mogen	
uitsluitend op een afstand tussen 2 (twee) en 6 (zes) meter van de 
naar de Europalaan gekeerde bouwgrens worden gesitueerd’.

Inzage 
Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de overige daarop betrek-
king hebbende stukken liggen met ingang van 20 maart 2015 gedu-
rende zes weken (tijdens kantooruren of op afspraak) op de gemeen-
tesecretarie,	 Jan	 van	 Schijnveltlaan	 2	 te	 Nuenen,	 voor	 eenieder	 ter	
inzage. Tevens is het plan in te zien via de landelijke internetsite www.
ruimtelijkeplannen.nl
Het plan kan rechtstreeks worden geraadpleegd via de volgende 
deeplink: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0820.BPHOV2Nuenen2014-D001

Beroep 
Tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 
kan binnen de termijn van tervisielegging beroep worden ingesteld bij 
de	 Afdeling	 bestuursrechtspraak	 van	 de	 Raad	 van	 State,	 Postbus	
20091,	2500	EA	Den	Haag.	Beroep	kan	worden	ingesteld	door:
•	 belanghebbenden	die	 tijdig	zienswijzen	op	het	ontwerpbestem-

mingsplan aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, dan 
wel door;

•	 belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verweten	
niet tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de 
gemeenteraad kenbaar te hebben gemaakt;

•	 belanghebbenden,	voor	zover	het	beroep	betrekking	heeft	op	de	
bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerp. 

Voor	de	behandeling	van	een	beroep	is	griffierecht	verschuldigd.	
Het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan treedt niet in 
werking dan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afloopt. 
Een beroep schorst niet de werking van het plan. Daarvoor moet naast 
het beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak een afzonderlijk ver-
zoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzitter van 
de	Afdeling	bestuursrechtspraak	van	de	Raad	van	State,	op	boven-
staand adres.

Nuenen, 19 maart 2015
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.

Samen in  
dezelfde zak!

Afval scheiden verandert!
Elke week PMD, eens per 4 weken de grijze container



19 maart 2015Rond de Linde  Nr.  12

Mindfulness 
training Nuenen
Op woensdag 8 april start Annema-
rie Vaarkamp in Nuenen met een 
nieuwe mindfulness groepstrai-
ning. Gedurende acht bijeenkom-
sten begeleidt zij een kleine groep 
deelnemers bij het kennismaken en 
oefenen met ‘meer mindful’ zijn. 

Door mindfulness kun je bijvoorbeeld 
meer ontspannen, verbetert je con-
centratie en neem je makkelijker af-
stand van je hersenspinsels. Je vangt 
hierdoor stressprikkels eerder op en 
gaat anders om met gedachtenpatro-
nen die mogelijk kunnen leiden tot 
oververmoeidheid, stress of somber-
heid. Mindfulness is een vaardigheid 
die je kunt oefenen. Dat leer je in deze 
training.
Annemarie Vaarkamp is gecertifi-
ceerd mindfulness trainer en heeft ja-
renlange ervaring met mindfulness. 
Ze werkt tevens als psycholoog/coach 
in haar eigen praktijk Psychologie en 
Mindfulness Nuenen. Wil je je opge-
ven of wil je meer informatie, bel 06-
82000876 of kijk op de website 
www.MeerMindful.nl.

Annemarie Vaarkamp
mindfulness training.

Anton van den Berg, 55 jaar kapper

‘Moet er niet aan denken te 
stoppen, nog nie bekant’
Door Edwin Coolen

Buiten aan de muur hangt nog zo’n typische kapperspaal zoals je ze vroeger 
vaker zag: rood-wit-blauw gestreept die rond draait als de zaak open is. Op 
het hoekje van de Vallestap en Europalaan zit Kapsalon Anton, van Anton 
van den Berg. In april zit hij 55 jaar in het kappersvak.

‘Toen ik bijna veertien jaar was, begon 
ik met werken. Overdag leerde ik het 
kappersvak bij een baas, ’s avonds deed 
ik de opleiding. Zes dagen in de week, 
alleen op dinsdagmiddag was ik vrij. Ik 
moest op de fiets vanuit St. Oedenrode 
naar Eindhoven. Dan was ik ooit van 
7.00 uur tot 23.00 uur van huis’, vertelt 
kapper Anton van den Berg.

Zijn eerste jaren in het kappersvak 
waren bij de kappers Van Winkel en 
Van de Laak in Eindhoven, vervolgens 
bij kapperszaken in Son en in Schijn-
del. Hij herinnert zich: ‘De zoon van 
de baas had lang haar. Dat was in die 
tijd ongebruikelijk. Hij wilde alleen 
door mij geknipt worden en niet door 
zijn vader want die zou het er af heb-
ben geknipt. Tja, de jeugd gaat naar de 
jeugd. Zo is dat nog steeds.’

Dan komt Anton in 1976 naar Nue-
nen. ‘Ik kon hier de kapperszaak over-
nemen van Peer van Liempt aan de Ja-
cob Catsstraat. Hij verhuisde naar het 
Kernkwartier. Ik kende Peer, hij kwam 
ook uit St. Oedenrode net als ik. Maar 
toen ik een paar weken open was, brak 
ik mijn sleutelbeen bij het trimmen en 
moest ik meteen twee maanden dicht.’
In 1987 verhuist Anton de zaak naar 
de Pastoor Aldenhuijsenstraat 22. Dat 
was toen nieuwbouw. De kapsalon 
breidde meteen uit met een afdeling 
voor dames die werd gerund door Lies 
Nagel. 15 jaar zit Anton op die locatie. 
Dan stoppen in 2002 toevallig twee 
personeelsleden tegelijkertijd. ‘Ik kon 
niet aan goede vervangers komen. 
Daarom besloot ik de salon te verhui-
zen naar mijn woonhuis aan de Val-
lestap en als eenmanszaak verder te 
gaan.’

In zijn vrije tijd is fietsen Antons grote 
hobby: ‘Twee keer in de week ga ik 
met ToerClub Nuenen op pad. Iedere 
donderdagmorgen verzamelen we bij 
mij. Na een flinke fietstocht pakken 
we hier nog gezellig een kop koffie. 
Met fietsen heb ik trouwens ooit mijn 
knie en pols gebroken. Dat is niet han-

dig met een eigen zaak. Vroeger mocht 
je bij een baas dan ook niet sporten in 
je vrije tijd.’

Van den Berg heeft de papieren voor 
zowel heren- en dameskapper, al knipt 
hij voornamelijk heren. Met cursussen 
en bijscholing heeft hij zijn vak altijd 
bijgehouden. Ook heeft Anton exa-
mens afgenomen en aan kapcon-
coursen mee gedaan.
In die 55 jaar heeft hij verschillende 
modestijlen zien komen en gaan: 
‘Nieuwe trends zijn vaak een variant 

op oudere, dus ik herken de meeste 
wel.’ Op dit moment is scheren op de 
ouderwetse manier weer in. ‘Ik leer nu 
jongere collega’s hoe dat moet: inze-
pen, scheren, incrèmen en een warme 
doek. Want met scheerschuim en 
scheermes, dat kennen ze niet meer. 
Toen ik met de opleiding begon, werd 
dat net afgeschaft. Iedereen ging thuis 
zelf scheren. Ik heb het scheren ge-
leerd bij mijn eerste baas. In die tijd 
kwamen er iedere dag zo’n veertig 
klanten om zich te laten scheren’, ver-
telt Anton.

‘Het kappersvak is een fijn vak, veel te 
leuk om te stoppen. Ik blijf doorgaan 
zolang als mijn gezondheid het toe 
laat. Tegenwoordig werk ik wel een 
dagje minder. Mijn vrouw Corry doet 
de administratie, de telefoon en zorgt 
voor de koffie. Ik heb nog twee stoelen 
in de salon. De meeste klanten zijn he-
ren maar er komen ook dames of stel-
len. Die kunnen dan allebei in een 
stoel plaats nemen. Er komen nog 
steeds klanten van mijn eerste baas. 
Die komen al ruim vijftig jaar bij mij.’ Avond voor huurders

Door Gerrit van Ginkel

De door de SP georganiseerde bijeenkomst voor huurders op maandag 16 
maart in de Dorpswerkplaats, telde zo’n dertig belangstellenden. De avond 
die het motto meegekregen had: ‘Actieavond huur te duur’ mondde uit in 
een klaagzang naar de Nuenense woningbouwcorporatie Helpt Elkander.

Er werden schrijnende gevallen ge-
meld van huurders die 50% van hun 
netto inkomen aan huur moeten beta-
len. Vooral door de regelmatige verho-
gingen en de verhuurdersheffing ko-
men veel huurders, ook in Nuenen, in 
de problemen.
Bas Smouter van de SP maakte bekend 
dat die verhuurdersheffing 1,7 miljard 
Euro opleverde voor het Rijk maar dat 
van dat bedrag niets ten goede kwam 
aan de huurmarkt en dat is ongehoord, 
vond hij.
“Het is toch de omgekeerde wereld dat 
dit bedrag niet besteed wordt aan wo-
ningverbetering, onderhoud en bouw 
van sociale huurwoningen”, vervolgde 
hij.
Francis Bevers van de Stichting Huur-
dershuis refereerde aan de nieuwe wet 
per 1 juli waarin de bewonersstem be-
ter wordt gewaarborgd.
Het overleg tussen huurder, verhuur-
der en gemeente is in die wet gelijk-
matiger verdeeld. Volgens Bevers een 
bij uitstek geschikt moment om nu de 
krachten te bundelen en te komen tot 
krachtdadige organisaties die voor de 
huurders en de huurdersbelangen op-
komen.
Er komen trainingen voor huurders 
die zitting willen nemen in de huur-
dersorganisaties. 
Helpt Elkander heeft al te kennen gege-
ven dat zij de oprichting van zo’n huur-
dersorganisatie volop zal steunen en 
actief aan werving zal gaan doen. Ook 

zullen de bestuursverantwoordelijkhe-
den en de bestuurslagen van een wo-
ningbouwcorporatie aanzienlijk wijzi-
gen.

Enkele vragen die onbeantwoord ble-
ven waren o.a. Waarom een huurver-
hoging als ik mijn huis al 2 tot 3 keer 
betaald heb? Waarom duurt het jaren 
voordat er onderhoud gepleegd wordt 
aan mijn huis? Is het mogelijk om 
huurverlaging te krijgen via de nieuwe 
huurdersbelangen?
Om in Nuenen meer sociale huurwo-
ningen of koopwoningen op de agen-
da’s te krijgen, werd gewezen op de 
mogelijkheid van het invullen van een 
enquête op de site van de SP: 
www.sp.nuenen.nl
Deze avond zal nog een vervolg krij-
gen op het pleincollege. Juiste datum 
en locatie volgen nog.

De avond voor huurders met veel 
klachten over slecht onderhoud.

Neuzelmarkt
Scouting Rudyard Kipling uit Nuenen organiseert op Tweede Paasdag, maan-
dag 6 april net als voorgaande jaren de grote en overdekte Neuzelmarkt. 

Twee zaterdagen hebben de leden van 
Scouting Rudyard Kipling hun uiterste 
best gedaan om de Neuzelmarkt hal 
weer vol spullen te krijgen en dat is 
goed gelukt. Er is zoveel opgehaald dat 
er voor ieder wat wils te vinden is.
Dankzij de goed gesorteerde spullen 
en de grote locaties is de Neuzelmarkt 
een bekendheid in de regio geworden. 
Ook zal er een veiling zijn, waar prach-
tige spullen worden geveild.
De Neuzelmarkt is 6 april geopend 
van 11.00 tot 16.30 uur, zodat u alle 
tijd heeft om op uw gemak bij alle kra-
men te neuzelen. Ook is het mogelijk 
om wat te drinken of te eten. 
Het geld dat de scouting deze dag zal 
ophalen wordt besteed aan de activi-
teiten van de scouts.
U vindt de Neuzelmarkt in een grote 

overdekte hal van ruim 1000m² aan de 
Duivendijk 7 in Nuenen. De hal ligt op 
het terrein naast de Goossens, Praxis 
en de Harense Smid.
De toegangswegen zullen duidelijk 
aangegeven staan. De entree bedraagt 
van 11.00 tot 13.00 uur € 2,- en daarna 
€ 1,- voor volwassen, kinderen zijn de 
gehele dag gratis.
www.neuzelmarkt.nl

Platform Andere Zorg Nuenen
Op 10 maart gaf Platform Andere Zorg Nuenen de aftrap met de bijeen-
komst ‘Samen bereiken we meer’ voor mantelzorgers en hun naasten. Het 
Business to Business Congrescentrum had hiervoor in het kader van hun 25 
jarig jubileum gratis een ruimte ter beschikking gesteld. De avond werd 
bezocht door ruim 30 mensen en stond in het teken van kennis maken, ont-
moeten en verbinden.

In deze roerige tijden van veranderin-
gen in de zorg worden er nieuwe vaar-
digheden van de mantelzorger ver-
wacht. Deze krijgt te maken met allerlei 
hulpverleners en met de WMO consu-
lent voor het bekende keukentafelge-
sprek. Hoe ga je als mantelzorger in ge-
sprek met de WMO consulent? Hoe 
maak je duidelijk wat je nodig hebt? 
Hoe zorg je ervoor dat je niet over-
vraagd wordt? Hoe geef je aan wat je 
wel en wat je niet kunt of wilt doen?
Platform Andere Zorg Nuenen is een 
burgerinitiatief dat geheel kosteloos 

deze avond heeft georganiseerd. Met als 
doel om mantelzorgers handvatten te 
geven voor de gesprekken die zij vanuit 
hun situatie regelmatig moeten voeren.

De acteurs van Theducater speelden 
twee scenes van een keukentafelge-
sprek. In de eerste scene was de mantel-
zorger zwaar overbelast en vroeg hulp 
aan de WMO consulent. In de tweede 
scene was de mantelzorger zwaar over-
belast maar aanvaarde geen hulp. In 
beide situaties kreeg de mantelzorger 
niet wat hij of zij echt nodig had.
Nadat de hele scene gespeeld was 
werd deze herhaald en mocht het pu-
bliek de scene stop zetten en verande-
ren. Het publiek had hierdoor de mo-
gelijkheid om de spelers van tips te 
voorzien en reageerde enthousiast. 
Door deze veranderingen ontstond er 
een betere dialoog. Deze positieve be-
weging in het voeren van het gesprek 
gaf duidelijk een beter resultaat van de 
onderhandeling; een ervaring die je bij 
het keukentafelgesprek goed kan in-
zetten. Door als mantelzorger de juis-
te informatie te geven en zelf initiatief 
te nemen in het gesprek ben je helder 
in wat je nodig hebt en waar je gren-
zen liggen.
Het geheel werd in goede banen geleid 
door de dagvoorzitter Jeanneke van 
Santvoort van Morfose training en ge-
fotografeerd door Hans Jaspers van 
Orlavando Fotografie. Ook werd er 
een waardevolle bijdrage geleverd 
door organisaties als het Steunpunt 
Mantelzorg en De Zorg Verandert.

Lammeren geboren op Lobroec
De lammertijd is aangebroken bij de schapen die verblijven op het Lobroec in 
Nuenen. Op zondag 15 maart is omstreeks 21.00 uur de eerste tweeling geboren. 
Het zijn twee ooien en ze heten Marjolein en Fem. ”We verwachten dit jaar veel 
tweelingen “ vertelt Myrande van Os-Janssen. “De schapen zijn in de winter zo 
goed verzorgd door de buurt, dat ze zeer veel reserve hebben. De ram, Edwin, zal 
nog zo lang mogelijk bij de kudde blijven.” 
De lammetjes worden vernoemd naar mensen die bij de geboorte aanwezig zijn 
of die de schapen aan het Lobroec een warm hart toedragen. Vermoed of ziet u 
dat een schaap aan het lammeren is, geef dan een seintje aan de verzorgers (Adri-
aan 06-20404927 of Myrande 06-54336688). Een vriendelijk verzoek aan men-
sen die met honden langs de schapen lopen. “Mocht uw hond zijn behoefte doen 
in het gras voor de omheining, wilt u dit dan aub opruimen. Er komen de ko-
mende tijd veel (groot)ouders en kinderen naar de lammetjes kijken of te aaien. 
Het is niet fijn als die mensen dan thuis komen met hondenpoep aan hun schoe-
nen.”. (Er geldt trouwens een opruimverplichting, red.) 

 

Marjolein en Fem met moeder Ooi. (Foto Elwien Bibbe)

Kinderkleding-
beurs voor 
zomerkleding  
door Midako
Op woensdag 1 april zal er door korf-
balvereniging Midako weer een (zo-
mer) kinderkledingbeurs georgani-
seerd worden. De kledingbeurs vindt 
plaats in Party Centrum Den Heuvel, 
gelegen aan Heuvel 2 te Mierlo.

De verkooptijden zijn:
van 09.30-11.30 uur voor baby en kleu-
ter maat 74 t/m 110 en van 14.00-16.00 
uur voor kleding maat 116 t/m 164.
De toegang is gratis! U kunt kleding 
inleveren t/m vrijdag 20 maart uiter-
lijk 17.00 uur!: 
www.midako.nl/kledingbeurs
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Kleurrijke zondag in Het Klooster

Nog twee weken te gaan en dan opent Nune Ville haar 
deuren voor het publiek. In aanloop hier naartoe vertelt 
Jan Kees Lemkes, voorzitter van de Stichting Van Gogh 
Village, wat Nuenen allemaal te wachten staat.

Nog 2 weken te gaan 
Het aftellen naar de opening van The Vincent Affair 
in Nune Ville is begonnen. Achter de schermen wordt 
hard gewerkt. Elke week beschrijven de vrijwilligers 
van Vincentre hun ervaringen.

Zondag 22 maart is de eerste kleurrijke zondag van dit jaar in Het Klooster. 
Deze dag zijn er optredens van zanggroep Plezzang en Blazerij de Mols-
hoop. Kom ook genieten van zang en blazerij en u heeft gegarandeerd een 
leuke zondagmiddag!

Plezzang is een groep van 55 enthou-
siaste mensen die het leuk vindt met 
elkaar te zingen. Met als twee andere 
belangrijke doelen: Gezelligheid en 
muzikale ontwikkeling. De groep be-
staat nu zo’n 5 jaar en komt elke week 

bij elkaar o.b.v. Willem van der Heij-
den. Op het repertoire staan zo’n 75 
Nederlandstalige liedjes, waarvan een 
aantal zeer bekende maar ook behoor-
lijk wat onbekende. Plezzang wil zich 
daarmee onderscheiden van collega 

zanggroepen. Het meeste materiaal is 
meerstemmig en aangepast aan de 
mogelijkheden van de zangers en zan-
geressen. 
Blazerij de Molshoop begon ruim 35 
jaar geleden met enkele carnavals-
deuntjes. De geestdriftige muzikanten 
hebben het carnavalsrepertoire gro-
tendeels vervangen door blues, Zuid-
Amerikaanse muziek en hits uit de ja-
ren '60, '70 en '80. De teller van het 
aantal zelf gearrangeerde staat inmid-
dels op ruim 160. De Molshoop gaat 
gewoon door met waar ze goed in is; 
geestdriftig en met veel plezier mu-
ziek maken! 
De deuren van Het Klooster gaan om 
14.00 uur open. De entree is gratis!

Wilt u de volgende kleurrijke zondag 
niet missen? Noteer dan alvast zondag 
26 april in uw agenda. Er zijn dan op-
tredens van Gerwens Gemengd Koor 
St.Caecilia, Mierlo Vocaal en Memory 
Music. 
www.hetklooster.org

De diepe tuin is grondig gesnoeid waardoor het uitzicht weer terugkomt.

Het is gedaan met de rust in Nune Vil-
le. Er wordt nu op alle fronten hard 
gewerkt. De voordeur en de tuindeu-

ren zijn door Ban Bouw in orde ge-
maakt, zodat deze weer goed open en 
dicht gaan. Dan kunnen we binnen-
kort vanuit het huis zo het terras oplo-
pen. In de achtertuin is vijf jaar geen 
onderhoud geweest. Die achterstand 
halen de hoveniers van Fons Linders 
en enkele vrijwilligers van Vincentre 
snel in. Het terras wordt een stuk uit-
gebreid zodat we ook buiten kunnen 

Open dag St. Anna Zorggroep 
zaterdag 21 maart
Op zaterdag 21 maart nodigt de St. Anna Zorggroep bezoekers van harte uit 
om van 10.00 tot 16.00 uur een kijkje achter de schermen te nemen. Op deze 
dag presenteren de verschillende onderdelen van de zorggroep zich in het 
St. Anna Ziekenhuis te Geldrop (Bogardeind 2). Bezoekers kunnen letter-
lijk voelen, proeven en zien wat ‘Anna’ te bieden heeft. De open dag is een 
leuke en laagdrempelige manier om nader kennis te maken met de diensten, 
medewerkers en sfeer van het St. Anna Ziekenhuis (inclusief locatie Eind-
hoven), het medisch sportgezondheidscentrum TopSupport en de woon-
zorgcentra van Ananz. De toegang is gratis.

Programma voor jong en oud
Tijdens de open dag biedt de St. Anna 
Zorggroep een kijkje achter de scher-
men, aan jong en oud. Bezoekers kun-
nen testjes en proefjes doen en in de 
aanwezige stands geven medewerkers 
graag nadere informatie over een on-
derwerp of behandeling. Zo kunnen 
bezoekers zich laten informeren over 
verantwoord zoutgebruik, het bevol-
kingsonderzoek darmkanker, het Ge-
boortecentrum Anna, hun BMI of 
cholesterol laten bepalen, een kijkje 
nemen in een nagebootste OK en In-
tensive Care of deelnemen aan een 
fietstest. Voor de kinderen is er een 
heuse poppendokter die hun meege-
nomen pop of knuffel graag even on-
derzoekt, een speurtocht naar leuke 
weetjes over het menselijk lichaam en 
de St. Anna Zorggroep, een workshop 
hechten en allerlei geheugentestjes. 
Uiteraard is PSV mascotte Phoxy ook 
weer de gehele dag van de partij. Zijn 
fans kunnen een balletje met hem 
trappen of met hem op de foto.
Studio040 zendt de gehele dag een live 

radioverslag uit vanuit de centrale hal 
van het ziekenhuis.

Als bezoeker kun je aan alle activitei-
ten meedoen, of een selectie maken. 
De activiteiten en informatie wordt 
themagewijs aangeboden, zodat u zelf 
uw programma kunt samenstellen. 
 
De nieuwe ‘Anna.’ geeft u alle infor-
matie
Vlak voor de open dag verschijnt de eer-
ste editie van Anna. Een huis-aan-huis-
blad van en over de St. Anna Zorggroep 
dat in de omgeving van respectievelijk 
Geldrop-Mierlo en Eindhoven wordt 
verspreid. In deze krant vindt u het ge-
hele programma van de open dag, inclu-
sief plattegrond. De Anna (wordt ver-
spreid samen met uw lokale weekkrant) 
valt ongeveer een week voor de open 
dag op de deurmat. Uiteraard is het ge-
hele programma ook te vinden op onze 
website: www.st-anna.nl/opendag

Graag tot ziens bij het ‘Anna’ op zater-
dag 21 maart!

Ook dit jaar kunt u weer uw bloedglucose laten meten tijdens de Open Dag St. 
Anna Zorggroep 2015

zitten. Met een schitterend uitzicht op 
de diepe tuin.
In de voortuin steken de Van Goghtul-
pen al een paar centimeter boven de 
grond uit. Eerder dan verwacht. Komt 
ongetwijfeld door de kracht van de 
zon afgelopen week. 
De gordijnen en vitrage zijn gewassen, 
de ramen en de kamers schoongemaakt. 
Het hele huis is goed doorgetocht. Laat 
de lentelucht maar binnenkomen. Afge-
lopen week steeg de temperatuur per 
dag, maar daalde weer net zo hard. Ho-
pelijk is het aangenamer weer als vol-
gende week de kunstenaars en desig-
ners hun kamer komen inrichten. Nu 
zijn ze nog in hun eigen werkplaats be-
zig met de voorbereidingen. Wij filmen 
hen en tonen dat straks op de website.

Nieuwe website
Kijk gerust even op www.thevincent-
affair.nl. Deze nieuwe website is nog 
niet helemaal klaar, maar begint toch al 
aardig vorm te krijgen. Naast informa-
tie over de kunstenaars en designers 
staat ook iets over de culturele pro-
grammering. We gaan lezingen, con-
certen, toneelvoorstellingen etc. orga-
niseren. In The Vincent Affair maar 
ook op andere locaties in Nuenen. Zo 
kunt u op de website nu al boeken voor 
een speciaal concert op zaterdag 5 sep-
tember door 14 topmusici van de phil-
harmonie zuidnederland in de Raad-
zaal van Het Klooster. 

Er hebben zich al enkele gastheren/
vrouwen aangemeld. Het begin is er, 
maar we zijn nog steeds blij met elke 
aanmelding. Gastheren/vrouwen vra-
gen we om de bezoekers de weg in het 
pand te wijzen. Vind u het leuk om 
gasten te ontvangen in zo'n prachtig 
pand, dan kunt u zich aanmelden bij: 
a.michels@vgvn.nl 

Theatervoorstelling
‘Een Verrassende 
Tijdreis’
Op zaterdag 28 maart, aanvang 20.15 
uur is er een prachtige show van de 
Volkelse zangeres MarieChristien in 
Zaal De Koekoek in Lieshout.
Gezien het succes van een aantal in-
tieme voorstellingen maakte de Vol-
kelse Zangeres MarieChristien een 
prachtige theatershow: ‘Een verras-
sende tijdreis’. In deze show beleeft het 
publiek een hernieuwde kennismaking 
met alle mooie hits van vroeger tot nu. 
Een theatervoorstelling om nooit te 
vergeten. Met haar kenmerkende zui-
vere en verstaanbare stem zingt zij 
haar mooiste eigen nummers over de 
gewone en herkenbare dingen. Anek-
dotes en vooral veel interactie met het 
publiek. Verzoeknummers bepalen 
mede het programma. Deze voorstel-
ling heeft wederom alle ingrediënten 
in zich voor een heerlijke avond uit. 
Reserveren: www.mariechristien.nl of 
telefonisch: 0413 274250.

Ode aan de legendarische 
‘Matthäus Passion’
Ook Pasen 2015 kunt u een heel uitdagend programma gaan zien. Dit in 
1728 door Johann Sebastian Bach geschreven Oratorium zal in een eigen-
tijdse klassieke muziek / tango-setting gespeeld worden. 
 
Theatermaker Jan Rot zal de rol van 
Evangelist op zich nemen en zal zijn 
geheel eigen vertaling van het lijdens- 
en sterfverhaal brengen. De populaire 
zangeres Pearl Jozefzoon zal verschil-
lende recitatieven en aria’s voor haar 
rekening nemen. Jozefzoon, vooral 
bekend van het eerste seizoen van 
‘The Voice of Holland’ en als winnares 
van het televisieprogramma ‘Mat-
thäus Masterclass’ zal voor het eerst in 
haar stormachtige carrière op deze 
bijzondere manier te zien zijn in de 
Nederlandse theaters. 
De muzikale omlijsting door Tango 

Extremo (Ben van den Dungen, Tanya 
Schaap, Rob van kreeveld, Marc van 
Rooij en Oleg Fateev) voegt een La-
tijns-Amerikaanse dimensie toe aan 
deze Paas-voorstelling.
De voorstelling is op maandag 23 
maart te zien in Het Klooster. De 
voorstelling begint om 20.15 uur en 
toegangskaarten voor de voorstelling 
kosten € 25,50. Kaarten kunt u bestel-
len via onze website www.hetklooster.
org of u kunt van maandag tot en met 
vrijdag tussen 13.30 uur en 17.30 uur 
telefonisch reserveren via het tele-
foonnummer 040-284 33 99.

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

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

Democratie in Nuenen
Onze democratisch gekozen coalitie is voornemens om een op 26 juni 2014 demo-
cratisch vastgesteld raadsbesluit (of amendement) op democratische wijze te ver-
vangen door een nieuw democratisch raadsbesluit waarbij het oude democrati-
sche besluit bij meerderheid van stemmen democratisch nietig wordt verklaard. 
Ja, leest u het nog maar een keer goed, zo gaat het helaas in onze Nuenense poli-
tiek met haar eigen democratie. Juist op zo’n moment zou je mogen verwachten 
dat de hoogste en niet democratisch gekozen bestuursvoorzitter zou opstaan.
Diezelfde democratie heeft niet tijdig voldaan aan een provinciaal verzoek om een 
bestuurskracht onderzoek en een bestuurlijk strategische visie in te leveren. Een 
eigen democratie in stand houden vergt nu eenmaal veel tijd en geniet de priori-
teit.
De oppositie overweegt nog een al dan niet bindend referendum, maar dat is ge-
doemd democratisch te sneuvelen.
Eindhoven, we komen eraan, het wachten is op een democratisch provinciebesluit.

Jan Zuring, Haffmanslaan 9, Nuenen

ASO gedrag in en om het Park
Sinds kort ziet het Park er weer gelikt uit, klaar om de toeristen te ontvangen. Het 
wachten was nog op de vervolmaking van de beplanting. Dat kreeg vorige week 
zijn beslag.
Reden tot voor kort de fietsers vanuit en naar de van Aldenhuijsenstraat recht-
streeks en onterecht het Park in, nadat de grond was geëgaliseerd en ingezaaid, 
ging men daar rustig mee door. Een paar hekken mochten niet helpen, daar fietste 
men gewoon omheen. Ook de tweede barrière die de Gemeente had aangelegd, het 
spannen van een lint werd, gezien de sporen, door een enkeling genomen. Daarna 
reageerde men zich af door binnen het ingezaaide gazon heen en weer te crossen, 
enkel uit frustratie neem ik aan. De bandensporen spreken boekdelen.
Mogelijk wordt dit asociale gedrag gestimuleerd door het voorbeeld van fietsers 
die aan de westkant van de Parkstraat zeer regelmatig heen en weer over het trot-
toir fietsen.
Het lijkt zinvol dat de BOA’s hier ook eens naar kijken, in plaats zich alleen te 
houden aan een jaarlijks vastgelegd activiteitenprogramma. Mogelijk levert het 
financieel ook nog wat op.
De Gemeente zelf zou een bijdrage kunnen leveren door na te gaan of met de hui-
dige parkeerdichtheid in de Parkstraat de fietsers wel de weg op kunnen.

Jan Lammerts, Toon Swinkelshof 2, 5671 DM Nuenen
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Het KAFI rapport leeft nog 
steeds bij de Nuenense bevolking
Door Gerrit van Ginkel

De afgelopen weken bereikten ons persberichten uit verschillende hoeken 
over het KAFI rapport. We hebben geprobeerd hiervan een samenvatting te 
maken die het licht vanuit de coalitie en de oppositie beide politieke stro-
mingen laat schijnen.

Het rapport was aanleiding om aan-
gifte te doen van vermeende grond-
fraude. Naar aanleiding hiervan is het 
OM een strafrechtelijk onderzoek ge-
start. De Raad heeft zich uit te spreken 
over de bestuurlijke verantwoordelijk-
heid.

De feiten op een rijtje
Op 26 juni 2014 heeft de raad door 
middel van een amendement beslo-
ten: Het KAFI-rapport op dat moment 
niet openbaar te maken;
Nadat de geheimhouding is opgeheven 
- na afronding of seponering van het on-
derzoek van het OM - een raadsenquête 
te houden.

Het OM gaf aan dat zij hinder zou on-
dervinden van een raadsenquête wan-
neer dit tegelijk met het onderzoek 
zou plaats vinden.
Inmiddels is ook de Rijksrecherche 
met een onderzoek gestart en ook zij 
gaf aan dat haar onderzoek niet tege-
lijk met een raadsenquête kon plaats-
vinden. In dat geval zou het onderzoek 
worden gestopt.

Een raadsenquête is het zwaarste poli-
tieke middel dat er is om een onder-
zoek naar de bestuurlijke verantwoor-
delijkheid te doen. In Nederland 
wordt dit middel vooral ingezet als er 
ernstige misstanden zijn. Wat de 
Combinatie, CDA en PvdA betreft is 
daar in Nuenen met een mogelijk ver-
lies van 5 of meer miljoenen alle reden 
voor. Vanwege de mindere bekend-
heid met dit middel zijn de raadsleden 
door extra sessies nader geïnformeerd 
over proces en werkzaamheden.

Stel dat er misstanden aan het licht 
komen dan kan iemand (zowel een 
ambtenaar als anderen) vervolgd en 
gestraft worden door het OM. Maar 
daarmee staan de bestuurders nog 
steeds buiten het spel. In de landelijke 

en lokale politiek is het heel gebruike-
lijk dat bij misstanden de minister, 
staatssecretaris of wethouder opstapt 
als een en ander onder zijn verant-
woordelijkheid valt ook al dateert dat 
uit het verleden.

Er is een strikte scheiding tussen straf-
rechtelijke vervolging en de bestuur-
lijke verantwoordelijkheid.

Het is een vreemde gang van zaken dat 
een meerderheid van de raad een 
raadsenquête voorlopig niet ziet zit-
ten. Natuurlijk kan men voortschrij-
dend inzicht hebben en daarmee een 
andere mening uitdragen. De indie-
ners van de mogelijke raadsenquête 
(de oppositie: Het CDA, De Combina-
tie en PvdA) vinden deze stap erg jam-
mer aangezien er al veel tijd in nadere 
toelichting is gaan zitten en nu voorbij 
gegaan wordt aan de voorbereidingen 
en uiteindelijk de kans om duidelijk-
heid te verschaffen aan de Nuenense 
inwoners hoe er is omgegaan met ge-
meenschapsgeld, procedures en ver-
antwoordelijkheden.

De coalitie W70, D66, SP en Groen-
Links, aangevuld met fracties Nue-
nens Belang en Tom Van Den Boo-
men, heeft op dit moment een 
meerderheid in de raad met 12 van de 
19 zetels. Op basis van de op dit mo-
ment bekende informatie vindt die 
meerderheid dat, zolang de onderzoe-
ken van het OM en de Rijksrecherche 
lopen, er onder geen beding met de 
voorbereidingen van raadsenquête ge-
start kan worden.
Daarnaast is het denkbaar dat de on-
derzoeken die nu gaande zijn een zo-
danig resultaat opleveren, dat een 
raadsenquête ongewenst of zelfs over-
bodig is.
Ze vraagt zich af of de opbrengsten 
opwegen tegen de kosten van het on-
derzoek. 

Pensioen voor     
twee medewerkers     
van Bibliotheek Dommeldal
Voor Bibliotheek Dommeldal is 31 maart een bijzondere dag. Dan nemen 
bezoekers en collega’s afscheid van twee medewerkers die jarenlang met 
hun energie, kennis en ervaring, hebben bijgedragen aan de eigentijdse 
Bibliotheek Dommeldal. Beiden beginnen zij vanaf die dag aan een nieuw 
leven, dat van Bibliotheekbezoeker.

Nuenen, Annette Stevens
Naar Het Klooster, naar het van Gogh-
plein, naar het Gemeentehuis! Dat was 
de route die Annette de afgelopen 42 
jaar, gedurende 3, soms 4 dagen per 
week, fietste. Na haar opleiding bij de 
Bibliotheek in Eindhoven, begon An-
nette in Nuenen, in de Bieb op de zol-
derverdieping van Het Klooster (voor-
dat het theater werd). Op de oude 
vloerbedekking - nog van de nonnen - 
stonden overal balies, stempeltjes, 
kaartjes en typemachines. De compu-
ters kwamen pas later. Annette maak-
te diverse bezuinigingsrondes mee, 
waarbij zelfs collega’s door vrijwilli-
gers werden vervangen. Er werd geau-
tomatiseerd, verhuisd en vernieuwd. 
Medewerkers gingen van werken ach-
ter een balie, naar werken volgens de 
Retail-formule. Collega’s en vrijwilli-
gers kwamen en gingen. Bestuursle-
den kwamen en gingen. En ook mana-
gers kwamen en gingen (zeven in 
totaal).
De trouwe bezoekers bleven! Ze kwa-
men al op jonge leeftijd. Daarna als 
volwassenen en vervolgens met hun 
kinderen en kleinkinderen. Annette 
maakte voor iedereen tijd. Want ze 
heeft een groot hart voor de Biblio-
theekbezoeker, jong en oud. Samen 
met haar collega’s maakte ze de Biblio-
theek, op de diverse locaties in Nue-

nen, tot een fijne plek om te verblijven. 
Met haar betrokkenheid leverde ze 
ook een flinke bijdrage aan de omslag 
naar de eigentijdse Bibliotheek. 
Op dinsdag 31 maart, Annette’s laat-
ste werkdag in de Bibliotheek in Nue-
nen, is iedereen vanaf 14.00 uur, wel-
kom om haar persoonlijk gedag te 
zeggen. En vanaf 17.00 uur is het tijd 
voor de collega’s om afscheid te ne-
men van zowel Annette als Ineke.

Geldrop-Mierlo, Ineke van der 
Kleijn
In de Bibliotheek, van -toen nog- de 
gemeente Mierlo, begon Ineke’s loop-
baan in Dommeldal. Als Bibliotheca-
ris gaf ze tijdens de openingsuren in-
formatie en advies. Ze bouwde een 
enorme kennis op. Niet alleen van de 
collectie, maar ook van de digitale in-
formatie-wereld om ons heen. Zelf 
twittert en facebookt ze actief over 
haar hobby: boeken en lezen. Ook op 
Pinterest is ze te vinden.
Daarnaast is ze bekend onder poëzie-
liefhebbers. 
Sinds de fusie van de Bibliotheek in 
Mierlo met Bibliotheek Dommeldal is 
Ineke verantwoordelijk voor de aan-
schaf van de complete boekencollec-
tie, voor Jeugd en Volwassenen. 

Ook Ineke wordt 31 maart, samen met 
Annette, door de collega’s feestelijk 
uitgezwaaid.

Stichting Meedoen    
stapje verder in Nuenen
De Stichting ‘Meedoen’ die ook al actief is in Son en Breugel, hield onlangs 
een presentatie in Nuenen. Voor een zeer enthousiast gehoor bestaande uit 
medewerkers van de LEV groep, Mee groep, scholen en gemeente werd de 
doelgroep oudere ’bijzondere kinderen’ nader omschreven.

Spechten-
wandeling in 
Nuenens Broek
Op zondag 22 maart verzorgt IVN-Nue-
nen een natuurwandeling met oog voor 
spechten. Het roffelen van de spechten 
is in deze tijd van het jaar overal in het 
bos te horen. Dit is hun manier van het 
afbakenen van een territorium, spechten 
zingen nu eenmaal niet. 
Gidsen van de vogelwerkgroep ver-
trekken om 10.00 uur te voet vanaf de 
ingang van natuurgebied Het Nue-
nens Broek aan de Lissevoort. De 
wandeling duurt ongeveer 1½ uur. Het 
dragen van laarzen wordt sterk aange-
raden. Deelname is gratis. 
Voor informatie tel. 040-2421423.

Ruilbeurs/rommelmarkt
Klassieke Landbouw Werktuigen Vereniging organiseert op zondag 29 maart 
weer haar voorjaar ruilbeurs/rommelmarkt aan de Ginderdoor 55 tussen Lies-
hout en Mariahout. Aanvang 08.00 uur tot 14.00 uur. Info: Jos Heijmans, Tel: 
0413-476619. www.klw-vereniging.nl

Geslaagde vrijdag de dertiende…
Afgelopen vrijdag de dertiende was er bij de blokhut van scouting Rudyard Kip-
ling een spooktocht. Deze spooktocht werd door de scouting georganiseerd in 
samenwerking met het Jongerenwerk van stichting LEV groep. Om half 8 ont-
vingen we alle kinderen en na een spannend verhaal bij het kampvuur konden de 
kinderen in groepjes beginnen aan de zenuwslopende spooktocht. Nadat de 
tocht gelopen was, hebben alle kinderen aan het kampvuur marshmallows ge-
bakken. Het was een geslaagde spooktocht die zeker voor herhaling vatbaar is. 
Deze spooktocht was niet mogelijk geweest zonder al de vrijwilligers. Nogmaals 
bedankt voor jullie top inzet. 

Paul Dekkers van de LEV groep ver-
telt dat het initiatief, om te komen tot 
de oprichting van een Nuenense 
Stichting Meedoen, helemaal bij de 
ouders moet liggen.
Hij wil graag een nieuwe bijeenkomst 
beleggen voor die ouders van bijzon-
dere kinderen om met de expertise die 
in huis is bij de Sonse stichting en de 
LEV groep verdere stappen te zetten.
Werkplekken zoeken, culturele en 
sportieve bezigheden, naast vormen 
van dagbesteding, zijn zo maar wat 

zaken die in Son van de grond geko-
men zijn.
Ook het initiatief van Splendid sport-
schoolhouder John van Hout, die in 
zijn garage aan de Zagerstraat in 
Breugel een laagdrempelige ruimte 
inrichtte voor mensen met een beper-
king, wordt van harte ondersteund 
door stichting Meedoen.
Locatie en tijdstip voor de nieuwe 
bijeenkomst voor de ouders van de 
bijzondere kinderen zullen nog be-
kend gemaakt worden. 

Country dansen 
Komend weekend organiseert The 
Black Longhorn de maandelijkse Coun-
try Dance Party op CD muziek. Deze 
keer niet op zaterdag maar op zondag-
middag 22 maart. 
Er wordt gedanst in de grote zaal van het 
Dorpshuis in Lieshout. Alle populaire 
line- en partnerdansen worden achter 
elkaar gezet door Country-DJ Henk. De 
nadruk ligt hierbij op echte country mu-
ziek. Volop genieten dus en alleen kijken 
mag ook. Aanvang is 13.00 uur.
Tot ziens op zondagmiddag 22 maart 
bij The Black Longhorn: Dorpshuis-
Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout. Tele-
fonische info: 0499-422088. 
www.blacklonghorn.nl 

Jeugdromans      
Anja Vereijken verfilmd
“Een unieke kans en een prachtig project” zegt auteur Anja Vereijken uit 
Gerwen over de verfilming van haar twee jeugdromans over (cyber)pesten. 
Producent/regisseur Willem Beekwilder benaderde Vereijken omdat de 
manier waarop ze (cyber)pesten belicht in haar boeken hem aansprak. De 
uitvoering ligt in handen van een groep studenten van de opleiding Audio-
visueel van het Sint Lucas in Eindhoven, onder supervisie van docent Siad 
Mohamoud Ali.

Vereijken schreef het scenario en is 
nauw betrokken bij het gehele proces: 
“Mijn boeken heb ik geschreven om 
pesten bespreekbaar te maken. Ik hoop 
dat de lezer zich kan identificeren met 
een van de personages en dat het ver-
haal stof tot nadenken biedt. Datzelfde 
vind ik ook van groot belang bij de film. 
Want meidenvenijn en cyberpesten blij-
ven vaak verborgen voor de buitenwe-
reld en spelen zich voornamelijk buiten 
het gezichtsveld van volwassenen af. En 
door de anonimiteit die het internet 

biedt en de digitale afstand tussen dader 
en slachtoffer, is de grens tussen plagen 
en pesten aan het vervagen.”
Beekwilder wil van ‘Koningin van het 
web’ geen standaardfilm maken maar 
onderscheidend zijn. Eind mei moet 
de film af zijn. De verfilming kan ge-
volgd worden op Facebook en Twitter 
(‘Koningin van het web’). 
Facebook: www.facebook.com/Koningin-
VanHetWeb?fref=ts
Twitter: twitter.com/KvhWeb?lang=nl
Meer info op www.anjavereijken.nl
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Dorine Renders 

Wij doen mee met de 

actie: 

Clubheld 

verkiezing 
____________ 

De winnaar wint: 

€ 25.000 
voor:  

DOEN KPJ Nederwetten 

____________ 

Ga naar: 

DOENNEDERWETTEN.NL en 

stem voor 26 april op: 

Dorine Renders 

 

Alvast bedankt! 

 

 

Stem op clubheld: 
Dorine Renders, 
DOEN!
DOEN! KPJ Nederwetten doet mee met 
de verkiezing van de clubheld! Bestuurs-
lid, jeugdcommissielid en jeugdleidster 
Dorine Renders is hiervoor genomi-
neerd! Zij kan hiermee € 25.000,- verdie-
nen voor DOEN! KPJ Nederwetten! Om 
dit bedrag te kunnen winnen heeft ze 
zoveel mogelijk stemmen nodig. Op de 
site van www.doennederwetten.nl staat 
hoe je kan stemmen. Stemmen kan tot 
26 april 2015 en is gratis. Door te stem-
men kun je zelf ook leuke prijzen win-
nen! Dus DOEN! Alvast bedankt!
De verkiezing Clubhelden van de 
amateursport is een initiatief van het 
AD in samenwerking met De Lotto. 
Zonder de energie, passie en liefde van 
vrijwilligers zouden alle sportieve ac-
tiviteiten niet kunnen bestaan.

Kledingwinkel 
Vrouwencentrum 
de ‘Vlinder’
Het is weer voorjaar en de kleding-
winkel heeft de rekken weer gevuld 
met voorjaarskleding!
U kunt ook goede gebruikte kleding 
inleveren op de volgende dagen:
*Dinsdag van 09.30 tot 11.30 uur.
*Woensdag van 09.30 tot 11.30 uur.
*Donderdag van 12.00 tot 15.30 uur.
Kom gerust een kijkje nemen in de 
winkel. De koffie/thee staat klaar!
Vrouwencentrum 'de Vlinder', Sport-
laan 12 5671 GR Nuenen (voorbij 'De 
Drietip' naast 'Plein College Nuenen').
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Viparrangement voor 
Huiskamerproject in Vincentre
“Ik heb al zoveel over Vincentre gehoord en ik was er nog nooit geweest. 
Geweldig dat we nu dit uitstapje hebben!” Mevrouw Keeris genoot op 11 
maart met volle teugen van het uitje naar Vincentre, samen met alle andere 
deelnemers en vrijwilligers van de woensdaggroep van het Huiskamerpro-
ject Nuenen. De maandaggroep was op 9 maart al verblijd met een bezoek 
aan Vincentre. Allemaal mogelijk gemaakt dankzij de Lions Club Nuenen.

Werven,    
hoe doe ik dat?
Op donderdag 7 mei van 19.30–22.00 
uur wordt bij de LEVgroep, Mierlose-
weg 30c in Geldrop voor alle vrijwilli-
gersorganisaties in Geldrop- Mierlo 
en Nuenen een workshop gehouden.

In deze tijd is het niet altijd even mak-
kelijk om nieuwe mensen te vinden die 
zich vrijwillig willen inzetten ten be-
hoeve van uw organisatie. Veel organi-
saties geven aan uit dezelfde vijver te 
vissen en daardoor vaak áchter het net 
of willen graag verjongen maar weten 
niet hoe deze groep te bereiken is.
Hoe maak je de organisatie aantrekke-
lijk voor nieuwe vrijwilligers, wat doe 
je wel en wat beter niet?
Wacht niet af maar meld uzelf, samen 
met een collega vrijwilliger, aan voor 
deze workshop. Na aanmelding nemen 
wij contact met u op om uw specifieke 
wensen en behoeften door te nemen 
en het programma hier verder op af te 
stemmen. Deelname is gratis en het 
liefst zien wij u met twee personen, per 
organisatie, komen. Organisaties uit 
Nuenen c.a. die zich willen aanmelden 
of meer informatie willen, kunnen 
contact opnemen met Ismene Borger 
via e-mail: ismene.borger@levgroep.nl 
of tel.nr. 06-43119415

Drijehornick 
lezing kadastrale 
archieven
Op donderdag 19 maart geeft Maan 
Verheijen een lezing over de kadastra-
le archieven. Verheijen, oud-mede-
werker van het kadaster, heeft veel 
historisch onderzoek gedaan in de ar-
chieven van het kadaster en is auteur 
van het handboek: Aan de slag in de 
kadastrale archieven. Het Kadaster 
houdt vanaf 1832 gegevens bij over 
bijvoorbeeld panden, percelen en to-
poniemen. Deze kunnen geraadpleegd 
worden in de Regionaal Historische 
Centra, gevestigd in de provincie-
hoofdsteden. 
Aanvang lezing 20.00 uur in Het 
Klooster. Toegang vrij.

Mevrouw Keeris haalt enthousiast 
herinneringen op.

Een deel van de opbrengst van het 
Lions ‘Hollandse Nieuwe’ Festijn in 
juni 2014 was bestemd voor deelne-
mers en vrijwilligers van het Huiska-
merproject Nuenen. Zij kregen een 
viparrangement aangeboden in Vin-
centre. Het Huiskamerproject Nue-
nen is er voor mensen (voornamelijk 
vrouwen tussen de 58 en 94 jaar) die 
vanwege fysieke of mentale beperkin-
gen moeite hebben om deel te nemen 
aan reguliere activiteiten. Voor hen 
wordt er iedere week een ochtend met 
allerlei leuke en gezellige activiteiten 
georganiseerd in steunpunt de Goud-
vinkhof. Het project is onderdeel van 
de LEVgroep, maar draait volledig op 
de inzet van vrijwillige begeleiders en 
chauffeurs die de deelnemers thuis 
ophalen en terugbrengen. Af en toe 
kan er een echt uitstapje georgani-
seerd worden, zoals deze keer. 

Programma op maat
Vincentre stelde in opdracht van de 
Lions Club en in overleg met de bege-
leiders van het Huiskamerproject een 
mooi programma samen voor deze 
bijzondere doelgroep. Na een kop kof-
fie met gebak, genoten de bezoekers in 
de bioscoopzaal van de Van Gogh-
wandeling door Nuenen, die voor 
deze gelegenheid in een presentatie op 
een groot scherm in beeld gebracht 
was. Een vrijwilliger van Vincentre gaf 
een levendige en boeiende toelichting. 
“De verhalen riepen allerlei herinne-
ringen bij me op”, vertelt mevrouw 
Keeris. “Bijvoorbeeld aan het Van 
Gogh kerkje en hoe mooi de klokken 
luidden toen we op het pad naar het 
kerkje liepen om naar de mis voor 
mijn tachtigste verjaardag te gaan.” 
Dat is intussen al meer dan tien jaar 
geleden, maar opeens staat het me-

vrouw weer helder voor de geest. Ze 
gaat zeker nog een keer terug naar 
Vincentre, dat staat voor haar als een 
paal boven water. Dan gaat ze met 
haar dochters.

Lions Club Nuenen en NLdoet
Tijdens NLdoet op 21 maart wacht het 
Huiskamerproject nóg een verrassing. 
Leden van de Lions Club Nuenen en 
hun familieleden trekken dan massaal 
hun kluskleren aan om de huiskamer 
een goede lik verf te geven, zodat het 
er allemaal weer fris en verzorgd uit-
ziet. Bent of kent u iemand die deel 
zou willen nemen aan het Huiskamer-
project? Neem dan contact op met 
Ans Lammerts (040-2833118).

Deelnemers en vrijwilligers Huiskamerproject genieten van koffie met gebak in 
Vincentre.

 

Recept v/d maand
Haaskarbonades     
met mosterd-tijmsaus
Hoofdgerecht - 4 personen - 15 min.

Ingrediënten: 3 el boter; 4 haaskarbonades, 300 gr gesneden prei (zak), 400 gr 
gewassen en gesneden snijbonen (zak), 1 el gedroogde tijm (potje 15 gr), 2 blik-
ken cannellinibonen (à 400 gr uitgelekt), 250 ml slagroom, 2 el Franse mosterd 
(potje 280 gr Marne), ½ kippenbouillontablet.

Stap 1. Verhit 2 el boter in een koekenpan en bak de haaskarbonades op mid-
delhoog vuur in 8 min. goudbruin en gaar. Keer halverwege. Neem uit de pan en 
houd warm op een bord onder aluminiumfolie.
Stap 2. Verhit ondertussen de rest van de boter in een hapjespan. Voeg de prei, 

snijbonen en de helft van de tijm toe 
en bak 4 min. op middelhoog vuur. 
Voeg de bonen toe en warm 3 min. 
door. Breng op smaak met peper en 
eventueel zout.
Stap 3. Voeg de slagroom, mosterd en 
de rest van de tijm toe aan het achter-
gebleven bakvet van de karbonades. 
Verkruimel het kippenbouillontablet 
erboven en laat al roerend 2 min. op 
middelhoog vuur zachtjes koken.
Stap 4. Verdeel het bonen-preimeng-
sel over de borden, leg op elk bord een 
haaskarbonade en serveer met de 
mosterdjus.

Rectificatie
In de editie van vorige week stond abu-
sievelijk Road van Zatterdag vermeld. 
Dit moet zijn Raod van Zatterdag, ook 
voor de website raodvanzatterdag.nl.

Verstuurd vanaf mijn iPad

De zomer       
hou je ook niet tegen
Door Elwien Bibbe 

Vorig jaar was ik met 'Een mooie jonge vrouw ' op stap. Ik weet het nog goed. 
Mijn bestemming was Haarlem. Het was prachtig weer. En ik kon het niet laten 
om ook nog even door te reizen naar het strand. Want Zandvoort was verleideli-
jk dichtbij.  Nu zit ik samen met clown Wouter in de sprinter naar Den Haag. En 
hij deelt flyers uit. Maar ook zonder die te lezen, kun je zien dat hij een clown is, 
want hij heeft zijn clownspak  aan.  De sprinter raast door het Groene Hart van 
Zuid Holland. Polderlandschap. Groene matten in een zee van water. De koeien 
staan nog op stal. De weitjes zijn leeg. Net zo leeg als mijn hoofd. Geen idee op 
wie ik voor het waterschap zal stemmen. En het vele water maakt het er niet 
makkelijker op. Wouter maakt een tackel van een ballonnetje voor het meisje in 
de coupé  tegenover mij.
Dan doemen de eerste huizen op. De oma van het meisje herinnert zich nog de 
lange weg door de polder naar het huis van haar oma. Een half uur met links en 
rechts alleen maar water, wei, koeien en wind. Vaak moest ze plassen, zo ver was 
het lopen, en dat deed ze dan maar in de berm. Vijftig jaar later is het een weg 
met links en rechts alleen maar huizen, huizen en kantoren en leegstaande kan-
toren. En plassen langs de weg is heel duur geworden. Concluderen wij. We 
moeten vreselijk lachen. Naar de kappersschool op de Oostzeedijk in Kralingen 
ging ze op de fiets. En dan hebben wij een link. Want mijn eerste afrokapsel komt 
daar vandaan. Het was een stevig permanentje! En Gordon bestond nog niet.
Vandaag laat ik de conducteur een ander boek zien...."de zomer hou je ook niet 
tegen" , is het treinkaartje en het boekenweekgeschenk van dit jaar. En dat hoop 
ik dan maar. Want het is een koude zondag.
Op station Eindhoven sta ik op het perron tussen een zestal dames uit Nuenen. 
Ook allemaal op stap geweest met een boek.

Ger Driesen presenteert  
Van Gogh in Saudi Arabië
Vorige week vond in de hoofdstad van Saudi Arabië, Riaad een internatio-
nale conferentie plaats over leren en leiderschapsontwikkeling. Nuenenaar 
Ger Driesen was uitgenodigd als spreker en presenteerde ‘Van Gogh over 
leiderschapsontwikkeling’. Een combinatie die veel Saudi’s prikkelde en 
waar ze graag meer van wilde weten.

De conferentie werd georganiseerd door 
de Amerikaanse beroepsvereniging As-
sociation for Talent Development (ATD) 
in samenwerking met een locale congres 
organisator. De deelnemers waren des-
kundigen op het gebied van leren en 
ontwikkelen van diverse bedrijven en 
overheidsorganisaties uit de regio Mid-
den Oosten en Noord Afrika. Ger Drie-
sen is directeur bij Challenge Leadership 
Development Academy in Nuenen en 
spreekt vaker op internationale confe-
renties. In zijn werk adviseert hij organi-
saties over hoe zij hun medewerkers en 

leiders professioneel kunnen ontwikke-
len. Hij bestudeerde de brieven van Van 
Gogh en vond daar in mooie voorbeel-
den wat Vincent deed om zijn talenten 
te ontwikkelen. De combinatie heeft 
geleid tot een presentatie die inmiddels 
op diverse plaatsen in Nederland maar 
ook in Denver, Berlijn, Londen, Lausan-
ne, Milaan en nu ook in Riaad tot en-
thousiaste reacties heeft geleid. De 
meeste Saudi’s kennen de zonnebloe-
men van Van Gogh en waren aange-
naam verrast wat ze nog meer van het 
werk en leven van Vincent konden leren.

Sjef Bollen,      
KBO-vrijwilliger 2014
Vorige week dinsdag, tijdens de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst van de 
Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Nuenen, is Sjef Bollen uitgeroepen 
tot KBO-vrijwilliger van het jaar 2014.

Sjef verdient deze titel omdat hij zich 
vanaf het begin dat hij lid werd bij de 
KBO, 15 jaar geleden, als vrijwilliger 
verdienstelijk maakt bij allerlei uiteen-
lopende hand- en spandiensten. Sjef is, 
gevraagd en ongevraagd, inzetbaar waar 
het om allerlei klusjes op te knappen, de 
keuken te bedienen bij afwezigheid van 
een gastvrouw, het herschikken van 
meubilair in de vergaderruimte, kleine 
technische storingen van de computer, 
enzovoorts op te lossen. Ook is hij vele 
uren aanwezig in ’t Trefpunt om daar 

waar nodig een toeziend oog te houden. 
Vrijwel dagelijks is hij ook als fervent 
biljarter te vinden in de biljartzaal. Hij 
zorgt dan dat de drie biljarttafels er 
speelklaar bij staan en dat ze ’s avonds 
ook weer netjes afgedekt worden. Bij de 
KBO-kaartclub De Oude Vrienden is hij 
op donderdagmiddag een enthousiast 
‘jasser’. Foto’s maken en filmen is zijn 
hobby en daardoor loopt hij vaak met 
de camera rond om, hetzij bij de KBO, 
dan wel voor ONSNET evenementen 
vast te leggen en reportages te maken.

Lezing hartfalen
Op uitnodiging van de Nederwettense VrouwenVereniging komt Mw. Dian-
ne Visser naar de Koppelaar voor een lezing over hartfalen. Mw. Visser is 
hartfalenverpleegkundige in het Maxima Medisch Centrum.

Hartfalen wil zeggen dat de pomp-
functie van het hart is verminderd en 
er dus niet voldoende bloed wordt 
rondgepompt. Hartfalen is meestal 
een chronische aandoening. In het be-
gin merkt de patiënt hier niks van om-
dat het hart de verminderde pomp-
functie compenseert door harder te 
werken of extra spieren aan te maken.
Wat de klachten zijn en wat er gedaan 

kan worden aan hartfalen, wordt op 
deze avond verteld. Ook is er gelegen-
heid om vragen te stellen. 
De lezing vindt plaats op woensdag 25 
maart in de Koppelaar in Nederwet-
ten. Aanvang 20.00 uur.
Iedereen is welkom, maar wel graag 
even aanmelden voor 23 maart via 
nederw.vrouwenvereniging@onsbra-
bantnet.nl of tel. 040-2836587.



GROND TE KOOP aan de 
Huikert in Gerwen. 2 perce-
len 0,56 en 0,28 are. Mobiel 
06-53238374.

V. van Goghstraat 88, Nuenen | 040 - 2835753 Openingstijden: iedere dag

RestaurantDeSpecialist.nl van 15.00 - 23.00 uur

van ma. t/m do.
Alle pizza’s

€ 6,00
Pizza’s met ✱ gemerkt € 2,- korting!

Niet geldig bij bezorgen en feestdagen.

LINDEBLAADJES

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Tevens verkoop van AEG, 
Siemens, Miele en Beko. 
Zowel vrijstaand als inbouw. 
Voor aanbiedingen zie www.
adivitswasdroogkoelspec-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.

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.

(MEDISCH) PEDICURE 
Anouk van Dijkhuizen. Ge-
specialiseerd in reumati-
sche en diabetische voeten. 
Bel voor een afspraak 040-
2834576.

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.

C L E A N  S E R V I C E 
NUENEN - Gevelreiniging 
- Schoorsteenrenovatie - 
Voegwerken - Impregneren. 
VRIJBLIJVENDE OFFERTE 
06-23703691 / 040-2832957.

WARRINK COMPUTER 
SERVICE Bij problemen 
of advies op maat. Wij ko-
men bij u thuis. Bel: 06-
40947823 of mail: info@
warrinkcomputerservice.nl

MEDEWERKER VER-
KOOP EN DEMON-
STRATIES (M/V) Aantal 
uren in overleg. Eventueel 
ook als oproepkracht. Zie 
www.ftas.nl

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

€ 19,95
Jansen Auto BV
De Pinckart 10, Nuenen

Tel. 040-2831284

 PUZZELHOEKWeek 12

3 4
8 9 2 3
6
3 7 2

8 5 7
7 2 4

6 1 9 3
2 4 7 1

8 9

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 grappenmaker  5 uitvlucht  10 toorn  12 partij in een geding  
14 pers. vnw.  15 sporthemd  18 voegwoord  20 boom  21 werkplaats  22 Turks 
bevelhebber  23 en dergelijke  25 bijwoord  26 voorzetsel  28 dierengeluid  
29 overblijfsel  32 biljartspel  35 handvat  36 jaartelling  37 handgeklap  
41 ondier  45 deel v.h. been  46 achter  47 a priori  48 numero  49 indien  
50 stripfiguur  52 familielid  53 pers. vnw.  55 anti  57 zangnoot  58 interest  
61 godsdienst  64 harde wind  65 strijdmacht.

Verticaal: 1 compagnon  2 watering  3 of dergelijke  4 windrichting  6 direct  
7 onzes inziens  8 ratelpopulier  9 selenium  10 grasland  11 geneesmiddel  
13 spelleiding  14 opnieuw  16 herkauwer  17 treksluiting  19 akelig  24 brede 
sjaal  27 bloemenoptocht  30 zeepwater  31 papegaai  33 domoor  34 huisdier  
37 bijbelse figuur  38 steunpilaar  39 weegtoestel  40 vleesgerecht  41 tijding  
42 oordeel  43 reusachtig  44 Europese hoofdstad  51 ik  54 takje  56 Engels 
bier  59 boom  60 tegenover  62 soortelijk gewicht  63 slee

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22

23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63

64 65

V E I L I G S E D E R T

S L E A A L A E N K P

A P T A L M L E U S V A

L I D T A M B O E R M I N

V L A G D E M N Z A A D

O R E B E L O D E O N A

M E N M

O K A S S A K A T E R S

P R A K T L A R R A A M

T O T P R A I R I E M I E

I K P O O S A A R D R E

E A A L K I T W O L R

J U D O K A E N T R E E

6 8 2 7 9 5 3 4 1
1 5 7 2 4 3 8 6 9
4 3 9 6 8 1 7 5 2
8 9 4 3 1 7 5 2 6
5 2 1 8 6 4 9 7 3
3 7 6 5 2 9 4 1 8
2 1 5 4 3 8 6 9 7
9 4 8 1 7 6 2 3 5
7 6 3 9 5 2 1 8 4

Oplossingen wk 11
C A N A D A W G I N D S

R L C A N U R N W O M S

E E T M A E R I P S R O

P E E L Z S T L V A E S

P S B H N H T E A A K S

O M I N E U S P L C A A

H A T E P N L E E L M L

C P T L L E G O K E L A

S U A S E T A S A A I A

L A N B H E E R T N E T

E D A O C O Z E P E Z S

R E O N S B X V O R S T

COMMANDOPOST

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AANZIEN
ATOOM
GEHEIM
GRINNIKEN
HOSTA
HOTDOG
KLOON
KOBALT
KOKET
LUCIDE
OLIFANTSPOOT
ORIENT
PREEK
ROLROER
ROUTE
SCHAAK
SCHELDEN
SPION
STROT
TEELT
TEXEL
TUSSENBALANS
VARIABELE
VOUCHER
ZEILER
ZWAVEL
ZWENDEL

B L N E K I N N I R G O
E G O D T O H O S T A D
M V A R I A B E L E O N
T O O P S T N A F I L O
T U S S E N B A L A N S
S C H E L D E N A T T C
T H T Z Z G I N R R E H
L E D N E W Z C O S X A
E R K H E I A T U O E A
E T E O E I L V T L L K
T I E N K P R E E K R K
M O O T A R E O R L O R

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en email 
het antwoord naar: puzzel@ronddelinde.nl
Vermeld naam, telefoonnummer en adres. 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij 
Drukkerij Messerschmidt tijdens kantooruren.

Nagelstudio ALTA GRACE 
• Pedicure-Manicure be-
handeling • Voetmassage 
NIEUW! Kleine Pedicure 
behandeling € 15,- (Alleen in 
salon) Lekker makkelijk, 
ik kom ook bij u thuis! 
(ook in de avonduren) Dia-
betes en reuma aantekening. 
KADOTIP: Kadobonnen 
hier te verkrijgen. Marieke: 
06- 50 57 11 83.

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.

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

Witgoedapparaten met lichte 
transportschade. Witgoed-
specialist Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop (naast DAF), tel. 040-
2802390.

Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect? Van de 
Weijer, De Hooge Akker 29, 
Geldrop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

Wasmachine, koelkast, vaat-
wasser defect? Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

VLOOIENMARKT 22 
maart sporthal Eckart. Air-
bornelaan Eindhoven. 90 
kramen bomvol!  € 2,-. 9.00-
16.00 uur. 06-20299824.

Hulp nodig bij invullen en 
controleren van particulieren 
Belastingaangifte voor een 
gunstig tarief. Bas Lammers 
06-55751545.

WONINGRUIL App. in 
Nuenen met 2de verdieping. 
2 slpk., zolder, ruime badk. 
en berging. Huur € 441,-. 
Ruilen met woning in Ger-
wen max € 600,-. Tel. 06-
42370509.

BASIS OPLEIDING PE-
DICURE Omscholing of 
nieuwe start. Bepaal je ei-
gen inkomen. Word pedicu-
re! Voorlichtingsdata: Za 28 
maart 10.00 tot 14.00 uur; 
Di 31 maart 19.00 tot 21.00 
uur. Esp 220 5633 AC Eind-
hoven. www.beautyrus.nl

Uitnodiging
In 7 stappen naar een gezond gewicht!

Een innovatief concept rond het thema gezondheid 
voor 40+ vrouwen

• geen (crash) dieet • geen calorieën tellen
• positieve aanpak • advies op maat

Geef u nu op voor de GRATIS informatie-avond;
incl. gratis gezondheidscheckup en stressniveau-meting!

Dinsdag 24 maart van 20.00 - 22.00 uur 
in Het Klooster, Nuenen

Marieke Gijsberts - Gezondheidspraktijk Siems & 
Yvonne vd Sloot - Praktijk Yens

Opgeven: info@praktijkyens.nl (beperkt aantal plaatsen)
meer info op: www.siemswellness.nl/cursus-in-7-stappen 
 of www.praktijkyens.nl/7-stappen

TE HUUR (Nuenen-Ger-
wen) Opslagruimtes op af-
gesloten terrein. 90 m2 en 
44 m2. Garage 5,85 x 2,80. 
Info: 06-13320300.

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

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

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

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

040 - 283 88 56 
Ruiterweg 13, Gerwen.
www.glazenwasserij-jbbal.nl
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Waterpolo
Z&PV Nuenen waterpolo heren 1

Team heeft geen kind aan tegenstander
Onder de bezielende leiding van coach Edwin van Raaij gaf het Nuenense vaandelteam het Cuijkse Merlet geen enkel 
moment het idee dat er iets te halen viel in Nuenen. 
Ondanks een week waarin een zware conditietraining en tips en trucs van gasttrainer Maarten Dekker van PSV was op-
genomen, was Merlet geen partij voor Nuenen. De aanvallen van de thuisploeg verliepen snel, het verdedigen was stevig 
en het publiek werd regelmatig verrast op mooie staaltjes combinatiespel. Helaas werd gespeeld zonder de nog steeds 
geblesseerde Edwin Siepe en was er een vroege uitsluiting van aanvoerder Dirk Bothof, waardoor Nuenen al snel nog 
maar 1 wissel had. Via 6-1 in de eerste helft werd de eindstand 13-4 mede dankzij vier doelpunten van de voortreffelijk 
spelende Danny Raaijmakers.

Geslaagd Pannenkoekentoernooi 
TV Wettenseind
 
Op zondag 15 maart hebben bijna 30 jeugdleden met veel enthousiasme meege-
daan aan het pannenkoekentoernooi georganiseerd door de oudere jeugd en ou-
ders van de deelnemertjes in samenwerking met Bas van der Leegte. Ondanks de 
kou was de belangstelling bij familieleden groot om de kinderen aan te moedigen 
en zo nu en dan op te beuren als de ballen niet de goede kant op wilden. In de 
keuken van het paviljoen werden ondertussen hele stapels pannenkoeken gebak-
ken. De kinderen hebben er van gesmuld! In de drie categorieën rood, oranje en 
groen zijn Robin, Floris, Sophie en Maxime clubkampioen geworden. Natuurlijk 
waren alle deelnemers aan deze dag winnaars; ieder kind ging naar huis met een 
mooie medaille. Ze kunnen terugkijken op een hele gezellige en leerzame dag. 
Voor meer foto's en activiteiten bij Wettenseind de komende periode.
www.tvwettenseind.nlRikken bij 

Supportersclub 
RKSV Nuenen 
Coen van Gastel wint met straat-
lengte voorsprong voorlaatste rik 
avond.

Er was deze week weer volop sfeer en 
ambiance in het spelershome van de 
supportersclub RKSV Nuenen en even-
als de laatste weken was er weer veel 
animo om deel te nemen aan het rikken, 
met 10 speeltafels bezet kan men weer 
spreken van een zeer goede opkomst.

Was het vorige week nog Coen van 
Gastel die met de tweede prijs genoe-
gen moest nemen, deze avond bestond 
er geen enkele maat op Coen, die met 
een voorsprong van 74 punten ruim 
winnaar werd voor de nummer twee 
Good old Frits Roijakkers die met een 
score van 78 punten op ruime afstand 
tweede werd. Opvallend was het dat 
voor de tweede week op rij geen van 
de deelnemende dames zich in de prij-
zen wist te spelen. De hoofdprijs bij de 
loterij werd deze week gewonnen door 
Jan van Kemenade.
 
Vrijdag 20 maart a.s. is de laatste rik 
avond bij de supportersclub RKSV 
Nuenen seizoen 2014-2015 aanvang 
20.00 uur uiterlijk.
Aangevangen wordt met de twee 
speelronden voor het dagklassement 
en daarna wordt er gespeeld om het 
algemeen kampioenschap met extra 
grote prijzen.

Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 06 40320419.

Uitslag vrijdag 13 maart 2015. 
1 Coen van Gastel 152 punten
 2 Frits Roijakkers  78 punten
 3 Hans de Haas  70 punten
 4 Gerad van der Heijden  64 punten
 5 Jan Elbers 59 punten
 6 Noud Leenders 53 punten
 7 Antoon Hurkmans 50 punten
 8 Jan van Kemenade 50 punten
 9 Hub Marquenie 45 punten
10 Willij van den Heuvel 44 punten
11 Gerard van Orsouw 44 punten

Rikken

Badminton
Duidelijke website voor 
Badminton Club Lieshout 
Badminton Club Lieshout heeft haar website volledig vernieuwd. De ‘oude’ 
site is vervangen door een volledig nieuwe site. Op deze nieuwe site is, op 
een overzichtelijke wijze, alle informatie van de Lieshoutse badmintonver-
eniging te vinden. Van speeltijden tot een evenementenkalender en van 
trainingstijden tot huisregels. Uiteraard staat ook alle informatie over com-
missies en de sponsoren van Badminton Club Lieshout vermeld.

Interesse? Ga dan zelf maar eens kijken 
op www.badmintonclublieshout.nl

Inmiddels is de site van Badminton 
Club Lieshout volledig vervangen. De 
‘oude’ site was aan een opfrisbeurt toe 
en … die is er gekomen. Bij de oude 
site lag de nadruk bij de inrichting en 
het beheer meer op het familiaire van 
Badminton Club Lieshout, waardoor 
de site een soort ‘social medium’ 
vormde. Uiteindelijk is gebleken dat 
deze opzet weinig bezoekers trok en 
dus weinig gebruikt werd. Om die re-
den heeft het bestuur besloten de site 
opnieuw op te zetten. De nieuwe site 
is dan ook volledig anders. De site be-
vat enkel de meest noodzakelijke in-
formatie en gegevens, weergegeven op 
een zakelijke wijze. Hierdoor is deze 
site veel beter bruikbaar voor mensen 
van buiten de vereniging, die informa-
tie willen hebben over Badminton 
Club Lieshout. Zo is eenvoudig te vin-

den hoe je lid kunt worden, wanneer 
de trainingen zijn, welke evenementen 
er zijn gepland, wat de huisregels zijn, 
wie de sponsoren zijn, welke commis-
sies de vereniging kent en wie de be-
stuursleden zijn. Kortom, alle relevan-
te informatie is met enkele kliks 
makkelijk en overzichtelijk te vinden.
vvDe nieuwe website van Badminton 
Club Lieshout is voortaan onder het 
beheer van een nieuwe webmaster: Ri-
chard Essers. Deze vrijwilliger ver-
zorgt niet alleen de website maar is 
daarnaast ook fanatiek speler van de 
vereniging.

Inmiddels is de site volledig opge-
bouwd en met informatie gevuld. In-
dien je interesse hebt in Badminton 
Club Lieshout of gewoon een keer wilt 
komen badmintonnen kun je dus alle 
relevante informatie vinden op deze 
site. Kijk daarom gerust eens op:
www.badmintonclublieshout.nl

TennisRaod van 
Zatterdag zoekt 
dansmariekes
Carnavalsvereniging Raod van Zatter-
dag gaat starten met een groep dans-
mariekes. Zij zoeken daarvoor meiden 
tussen 4 en 11 jaar oud die op willen 
treden tijdens het carnavalsseizoen. 
Oud-dansmariekes Linda (25) en Lin-
sey (22) gaan de groep op woensdag 
trainen bij RKSV Nuenen. 

Zie ook www.raodvanzatterdag.nl/
dansmarietjes

Uitzendingen LON-TV
Vanaf zondag 22 maart NIEUW in het Programma Nuenen-Nu:
•	 Nieuwe	methode	voor	inzameling	van	PMD:	plastic,	metaal	en	drank-

kartons. Per 1 april gaan deze afvalstoffen in een zak.
•	 Vijf	generaties	in	de	vrouwelijke	lijn;	ze	wonen	allemaal	in	Nuenen
•	 Lente-avond	bij	De	Akkers
•	 Scouting	Rudyard	Kipling	nodigt	u	uit	voor	de	Neuzelmarkt
•	 Edison	voor	Django	Wagner
•	 In	oprichting:	Bijna	Thuis	Huis	Nuenen,	waar	doodzieke	mensen	in	ver-

trouwde omgeving afscheid van het leven kunnen nemen.
•	 Kunstenares	Elvira	Wersche	maakt	zandschilderijen	
•	 Voedselbank	Nuenen	behaalt	Voedselveiligheid	Certificaat
•	 Raadslid	Joost	Vereijken	over	Nuenens	Belang	en	de	Nuenense	gemeen-

tepolitiek
•	 Biografie	van	een	Dorp,	‘n	stukske	Gerwen:	Gerwenseweg	14	en	44
Genoemde onderwerpen zijn onder voorbehoud. De tv-uitzending vindt 
dagelijks plaats om 11.00, 14.00, 17.00, 19.00, 21.00 en 23.00 en 01.00 uur. 
Ook is het programma te volgen via de livestream op www.omroepnuenen.
nl.	Tevens	 vindt	u	op	deze	 site	 actuele	nieuwsberichten	 en	kunt	u	oude	
filmpjes terugkijken. 

Via welke tv-kanalen is LON te ontvangen?
Op de volgende zenders en frequenties wordt het signaal van de LON door-
gegeven:
UPC analoog   frequentie 256.00 MHz, kanaal S14+
Ons BrabantNet analoog  frequentie 792 MHz, kanaal 39
Ons BrabantNet Nuenen HD frequentie DVB-C 44, kanaal 61+
Ons	BrabantNet	Nuenen	IPTV	 Animo	set-up	box,	 kanaal	2009

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

Vijf generaties in Nuenen

Marc Smits per Porsche naar zijn 
laatste werkdag op Heuvelrijk
Marc Smits heeft zijn carrière als directeur van Brede School Heuvelrijk 
stijlvol afgesloten. Hij mocht zijn allerlaatste ritje naar zijn werkplek in 
Gerwen afleggen in een Porsche.

Afgelopen vrijdag heeft Brede School 
Heuvelrijk op feestelijke wijze afscheid 
genomen van Marc Smits, die sinds 
2003 directeur was van de Gerwense 
basisschool. 's Morgens werd meester 
Marc door groep 8 thuis in Mierlo op-
gehaald. Hij moest mee naar Gerwen 
op een tandem! Het leek er even op dat 
hij het hele stuk zou moeten fietsen, 
maar onderweg mocht hij overstappen 
naar een stijlvoller vervoermiddel. Er 
stopte ineens een chique grijze Por-
sche naast de fietsers. De chauffeur 
(een van de ouders uit Gerwen) bood 
hem aan om plaats te nemen achter 
het stuur. Daar had meester Marc, die 
gek is op mooie auto’s, wel oren naar. 
“Dit is nou echt een auto van mijn 
soort”, zei hij tegen meester Huub van 
groep 8, van achter op de tandem.

Op het Heuvelplein voor Brede school 
Heuvelrijk stonden de kinderen mees-
ter Marc op te wachten. Ze hadden 
een haag gemaakt en zwaaiden met 
slingers. Meester Marc maakte, samen 
met zijn gezin, een rondje langs alle 
klassen. Elke groep had wel iets moois 
voor hem gemaakt, zoals een portret, 
een kroon of een stropdas.
Tijdens	de	lunch	werd	de	hele	school	
getrakteerd op frietjes en een kroket 
of frikandel, verzorgd door Cafetaria 
Heuvelplein. Om 13.00 uur begon de 

officiële afscheidsviering in de gym-
zaal. De kinderen hadden verschillen-
de optredens voorbereid, die helemaal 
waren afgestemd op Marcs persoon-
lijke smaak. Zo was er een Frans lied, 
omdat hij zo van Frankrijk houdt, en 
een optreden over zwemmers, omdat 
hij nou juist niet van zwemmen houdt. 
Ook was er een geschiedenisquiz - 
Marc zijn lievelingsvak op school - 
waarbij hij steeds in een tijdmachine 
moest en allerlei moeilijke vragen 
kreeg om te beantwoorden. Als echte 
geschiedenisliefhebber wist hij na-
tuurlijk alle antwoorden.
Tot	slot	kreeg	Marc	nog	een	cadeau:	een	
schilderij van een boom met gekleurde 
blaadjes. De blaadjes aan de boom wa-
ren de vingerafdrukken van alle kinde-
ren van Brede school Heuvelrijk.

Toen	de	kinderen	naar	huis	waren,	was	
er nog een receptie voor Marc en zijn 
familie zodat iedereen nog persoonlijk 
afscheid kon nemen. Marc Smits heeft 
een nieuwe functie als hoofd onder-
wijs en ontwikkeling bij Eenbes Basis-
onderijs, de overkoepelende organisa-
tie waar Heuvelrijk onder valt. Zijn 
oude plek wordt nu tijdelijk overgeno-
men door Wil van der Velden, die ook 
directeur is van Eenbes Kindcentrum 
De Vlinder in Geldrop, totdat er een 
nieuwe directeur is.
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Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

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   

Maand februari
WSV-wandeling
Zondag 9.00 uur

Lissevoort, ingang tennisterreinen

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

16 t/m 21 maart
Landelijke collecte Reumafonds

Donderdag 19 maart
09.30 uur Computercafé van SeniorWeb, 

Email op PC en mobiel
Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 

Berckellaan 18

Donderdag 19 maart
14.00-16.00 uur 

Kienen
Jo van Dijkhof

Donderdag 19 maart
09.30-11.30 uur KBO lezing 
Schuif eens aan tafel bij……

Klaas de Graaff
Het Klooster

Donderdag 19 maart
20.00 uur 

Drijehornick Lezing Maan Verheijen, 
kadastrale archieven

Het Klooster

Donderdag 19 maart
20.00 uur 

IVN, Marcel van de Kerkhof natuurfotografie
clubgebouw de Bimd Aarle-Rixtel

Donderdag 19 maart
20.15 uur 

Voice Male Unzipped
Het Klooster

Vrijdag 20 maart
08.30-12.30 uur 

Kijkje ‘in de keuken’ van De Crijnsschool
Heikampen 3, Nuenen

Vrijdag 20 maart 
20.00 uur laatste rik avond RKSV Nuenen 

Locatie ‘Oude Landen’ 
Pastoorsmast 14 Nuenen

Vrijdag 20 maart 
20.00 uur 

Kienavond Katholieke Vrouwenvereniging 
Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 21 maart
NL Doet

Zaterdag 21 maart
Sponsor sportdag t.b.v. 
Stichting Alpe d’Huzes

Korfbalvereniging N.K.V.
Sportpark aan Wettenseind 20

Zaterdag 21 maart
10.00-16.00 uur 

Ophalen spullen tbv Neuzelmarkt
Nuenen-centrum + noorden van de Europa-
laan + oosten van de Smits van Oyenlaan

Zaterdag 21 maart
10.30-11.30 uur 

inloop-uurtje
Eenbes basisschool St Jozef, Nederwetten

Zaterdag 21 maart
10.30 uur + 14.00 uur 

Leergeld actief met NLdoet
Kinderatelier in Het Koetshuis

Berg 26 /A Nuenen

Zaterdag 21 maart
13.30-17.00 uur 

Rikken en Jokeren Jubileum Toernooi
Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 21 maart
15.00 uur actiedag Harten Vier

op het terrein van 
korfbalvereniging NKV Nuenen

Zaterdag 21 maart
20.15 uur 

‘Carnage’ van de Lindespelers
Weverkeshof, Nuenen

Zaterdag 21 maart
20.30 uur 

John West Live
Café René Nuenen

Zondag 22 maart
10.00-17.00 uur Expositie van de hobby’s 

van de leden van TV Wettenseind
op het sportpark Wettenseind

Zondag 22 maart
10.00 uur IVN-Nuenen natuurwandeling 

vanaf de ingang van natuurgebied 
Het Nuenens Broek aan de Lissevoort

Zondag 22 maart
11.00 uur 

Art in Listening zondagmorgenconcert
met The Young Musicians Academy

Het Klooster te Nuenen

Zondag 22 maart
13.00 uur Country Dance Party

Dorpshuis Lieshout

Zondag 22 maart
14.00 uur 

Kleurrijke zondag, Blazerij de Molshoop, 
Plezzang

Het Klooster

Zondag 22 maart
14.30-16.30 uur 

Optreden Seniorenorkest Senore
Jo van Dijkhof

Zondag 22 maart
20.15 uur 

‘Carnage’ van de Lindespelers
Weverkeshof, Nuenen

23 tot en met 28 maart
Collecte Stichting Samen Verder

Maandag 23 maart
13.00 uur 

Reisverslag ‘Kenya Classic’ in de Inloop
De Inloop in D’n Heuvel in Gerwen 

Kerkberichten

Willy van den Boomen
 * Eindhoven, 30 juli 1929              † Nuenen, 12 februari 2015

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de steun 
en blijken van medeleven tijdens het korte ziekbed en na het 
overlijden van mijn lieve man, onze dierbare (schoon)vader en opa.

Onze speciale dank gaat uit naar dokter Bakker, dokter Veen, het 
VTT-team, de nachtzorg en alle andere medewerkers van de 
ZuidZorg voor hun toegewijde inzet en zorg.

Leny
Saskia en Richard
Stephan, Irma, Koen en Bart  Nuenen, maart 2015

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten 
Zaterdag 21 maart 18.30 uur: viering, 
vormselvoorbereiding, muzikale om-
lijsting, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en pastoraal werker J. Deckers.
Zondag 22 maart 11.00 uur: Woord en 
Communieviering, Gelegenheidskoor, 
voorganger de heer J. van der Graaf.
Zondag 22 maart 15.30 uur: Terug-
komviering dopelingen.

Misintenties
Zaterdag 21 maart 18.30 uur: Ernest, 
Gerard en Lenard de Haas; Harry 
Schmitz; een bijzondere intentie voor 
een ernstig zieke.
Zondag 22 maart 11.00 uur: Theo 
Teuwen (vanwege sterfdag); Julia 
Moonen-Kwinten; Sjaak en Annie 
Borrenbergs; Koos en Diny Borren-
bergs; Piet, Theo en Dorie Keeris-
Hiemstra.

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Roos 
Meijer, Draviklaan 10. Wij wensen 
de familie van harte proficiat en veel 
geluk.

In onze parochie is overleden Theo 
Kuijpers, Lissevoort 15. Wij wensen de 
familie en vrienden veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl
Zondag 22 maart 09.30 uur: viering 
met volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Pastor Freek Groot; Rietje Kluijtmans 
en overige overleden familie; Marietje 
van den Putte-Habraken; Piet en Ilse 
Renders; Martinus de Vries en Catha-
rina de Vries-van Hoof.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 22 maart 11.00 uur: viering 
met parochiekoor, voorganger pastor 
S. Kuijpers. 

Misintenties 
Sjef en Lena Saris-Swinkels; Mies 
Bouw; Flora Aagaard-Romero.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor Solidaridad van vorige week zon-
dag (dus niet van de zaterdagviering) 
heeft € 96,- opgeleverd. Met dank voor 
de gevers.

Bach als bron van geloofsbeleving
Op woensdag 25 maart wordt in het kader van de oecumenische thema-
avonden een zangavond georganiseerd met bovenstaand thema. Deze 
avond staat onder leiding van een professionele koordirigent: Geert 
Broeksteeg.

 
Zaterdag 14 maart is overleden me-
vrouw Flora Aagaard-Romero. Op 
zondag 22 maart om 13.00 uur is in 
deze kerk haar uitvaart.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 22 maart: De Regenboog, 
10.00 uur. De vijfde zondag van de 
veertigdagentijd. Voorganger: kerke-
lijk werker P. Flach. Medewerking van 
Jongerenkoor Jocanto o.l.v. Anouk 
Demos. Er is kindernevendienst en 
jongerenviering. De collecte is voor 
Vluchtelingen in de Knel. 
Woensdag 25 maart is er een Oecu-
menische thema-avond. Dit keer een 
zangavond met als thema: ‘Bach als 
bron van geloofsbeleving’. Als u onze 
website bezoekt, kunt u zien welke an-
dere activiteiten er deze week zijn. 
Predikant of kerkelijk werker houden 
pastoraal spreekuur op dinsdagmid-
dag tussen 16.00 en 17.30 uur. Elke 
donderdag is er Open Huis tussen 
10.00 en 12.00 uur. Iedereen is wel-
kom voor koffie en ontmoeting met 
anderen.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 19 maart 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Jozef, echtgenoot 
van de H. Maagd en patroon van de 
Kerk; gedachtenis van de Vasten. 
Vrijdag 20 maart. 07.15 uur H. Mis 
van de Vasten; 18.00 H. Kruisweg. 
Zaterdag 21 maart. 08.30 uur H. Mis 
van de Vasten; gedachtenis van de H. 
Benedictus, abt. 10.00 uur Gods-
dienstlessen. 
Zondag 22 maart. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Passiezondag. 
Maandag 23 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten. 
Dinsdag 24 maart. 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten. Gedachtenis van de H. 
Aartsengel Gabriël. 
Woensdag 25 maart 18.30 uur gezon-
gen H. Mis, Maria Boodschap; ge-
dachtenis van de Vasten; sterfdag van 
Mgr M. Lefebvre in 1991. 

Naar Bachs eigen zeggen heeft muziek 
twee doelstellingen: God tot eer te 
strekken en het gemoed te ontspan-
nen. Op deze zangavond aan de voor-
avond van de Stille Week voor Pasen 
zullen we beide doelstellingen trach-
ten te verwezenlijken. We studeren 
gezamenlijk een koraal in, 'tot Gods 
eer en ter ontspanning van ons ge-
moed'. 

Onder de deskundige leiding van 
Geert Broeksteeg zullen we aan het 
einde van de avond dit stuk vierstem-
mig kunnen zingen. We zullen een 
aantal koren uit Nuenen benaderen 
om te ondersteunen, maar daarnaast 
is iedereen van harte welkom, ook 
zonder zangervaring!

De avond begint om 20.15 uur, maar 
vooraf is er koffie. De kosten voor deze 
avond zijn € 3,-. Voor vragen of infor-
matie kunt u terecht bij pastor Jos Dec-

kers of ds. Christien Crouwel. (tel. resp. 
283 9473 en 787 8383). De avond wordt 
gehouden in kerkelijk centrum De Re-
genboog aan de Sportlaan 5 te Nuenen.

Amnesty haalt € 4.598,82   
op tijdens collecte in Nuenen
De collecte van Amnesty International, die van 1 tot en met 7 maart 2015 
werd gehouden, heeft in Nuenen € 4.598,82 opgebracht. 39 Vrijwilligers 
hebben gecollecteerd. Amnesty dankt alle gulle gevers voor hun bijdrage. 
Ook dankt Amnesty de vrijwilligers voor hun geweldige inzet. 

Het was de dertiende keer dat de orga-
nisatie een landelijke collecte hield. 
Amnesty International is een onaf-
hankelijke en onpartijdige organisatie. 
Voor onderzoeken en acties ontvangt 
zij geen geld van overheden of van po-
litieke groeperingen. Bijdragen van 
leden en giften, zoals tijdens de col-
lecte, zijn voor Amnesty dus van groot 
belang.

Het belang van de collecte
Met het geld dat tijdens de collecte 
bijvoorbeeld wordt opgehaald, kan 
Amnesty haar werk blijven doen. Bij-
voorbeeld voor Ales Bialiatski. 
Op 21 juni 2014 werd de Wit-Russi-
sche mensenrechtenverdediger Ales 
Bialiatski onverwacht vrijgelaten, na 
drie jaar in de gevangenis gezeten te 
hebben. Hij zat een gevangenisstraf 
van vierenhalf jaar uit vanwege zijn be-
trokkenheid bij Viasna. Deze mensen-
rechtenorganisatie ondersteunt slacht-
offers van schendingen en verzamelt 

informatie over de mensenrechtensi-
tuatie in het land. Amnesty voerde uit-
voerig actie voor de vrijlating van Bia-
liatski in 2013. Later gaf hij aan dat hij 
mede door de druk vanuit Amnesty is 
vrijgelaten.

Horloge verloren
Maandag 16 maart is Noortje van den 
Broek een zilverkleurig dameshorloge 
verloren op weg van de Vallestap naar 
de markt. Als u dit horloge gevonden 
heeft, zou u dan contact met haar wil-
len opnemen via 06-19419324?
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Korfbal

Voetbal Zwemmen

Laat Nuenen   
  het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het 

nieuws wat u vindt dat Nuenen 
moet weten. Plaats gratis uw 

redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl

P R O G R A M M ADen Dungen - EMK 1-5
Door Jacques Ribot

In het begin van de wedstrijd was het Den Dungen dat druk zette op het 
EMK doel, echter zonder echte kansen te creëren. In de 13e minuut kwam 
EMK onder deze druk uit en Geert-Jan Kemperman opende de score voor 
EMK met een kopbal over de Den Dungen doelman. 

Rick van den Bogaard wordt neergehaald in het strafschopgebied .

In de 29e minuut bracht deze doelman 
met de benen redding na een vrije trap 
van Rick van den Bogaard. EMK spe-
ler Kemperman had in de 38e minuut 
zijn 2e doelpunt kunnen scoren maar 
hij plaatste de bal voor het doel van de 
tegenstander waar geen medespelers 
waren op dat moment om deze voor-
zet te benutten. In de laatste minuut 
van de eerste helft was Tommie van 
Elst zijn tegenstander te slim af en hij 
bracht EMK op een verdiende 2-0 
voorsprong. Direct na rust kwam Den 
Dungen tot scoren nadat een voorzet 
bij de 2e paal ingeschoten werd. De 

vreugde bij de tegenstander was ech-
ter van korte duur, want Ruud Bijster-
veld scoorde direct hierna uit een 
voorzet van Rick van den Bogaard de 
1-3. In de 60e minuut benutte van den 
Bogaard een penalty  na een overtre-
ding op hemzelf. Het laatste doelpunt 
in deze wedstrijd kwam op naam van 
Ruud Bijsterveld die na een pass van 
Ronnie Jansen de doelman omspeelde 
en de bal binnenschoot. Een mooie 
teamprestatie en EMK blijft in de race 
om het kampioenschap in deze klasse 
zeker nu de concurrentie punten liet 
liggen.

Volle tribunes bij 
Kampioenschap NKV B1
Na een tegenvallend einde van het veldseizoen, begon NKV B1 
in de zaal weer vol goede moed aan het indoor gedeelte van de 
korfbalcompetitie. Coaches Robin Messerschmidt en Joost Renders hadden er 
zin in en het hele team was gebrand op een kampioenschap. Er werd hard ge-
traind, gewerkt aan de techniek, teamspel, plezier, en vertrouwen in de teamge-
noten en zichzelf.  Zienderogen werd het niveau alsmaar beter. De B1 is dit sei-
zoen met sprongen vooruit gegaan en liet dat ook in de wedstrijden zien. Ook 
het publiek zag dat er heel wat leuke en spannende wedstrijden op de mat wer-
den gelegd, en kwam in grote getale naar de Hongerman. In de beslissende fase 
van het seizoen wilden de coaches iets extra’s uit het team halen en inspireerden 
het team met een heuse motivational speech. De spelers pakten dit geweldig op, 
speelden fantastisch, en wisten op beslissende momenten een goal binnen te 
schieten. Het was een erg spannende competitie, maar de winnaarsmentaliteit 
van dit team zorgt dat zij zich de terechte kampioen van de tweede klasse mag 
noemen! Na de laatste wedstrijd tegen SDO werd er gespoten met champagne. 
Daarna is het hele team (samen met mede-kampioen A1) gehuldigd en werd het 
kampioenschap tot in de kleine uurtjes gevierd. We hebben de smaak te pakken 
en hopen op het veld dezelfde inzet en spelplezier op het Wettenseind terug te 
zien.

Jelmer North naar NK Junioren 
Het was weer een druk weekend voor de zwemmers van Z&PV Nuenen, met 
wedstrijden op 3 verschillende locaties. De jongste jeugd zwom in St. 
Oedenrode, terwijl de oudere zwemmers zich verdeelden over de Challen-
ger in Dordrecht en een limietwedstrijd in Eindhoven. Bij die laatste wed-
strijd was het Jelmer North die op de 200m wisselslag zijn allereerste limiet 
voor de Nederlandse Junioren en Jeugd Kampioenschappen pakte. Met 
2.49.14 bleef hij keurig binnen de gevraagde 2.49.77 voor jongens uit 2002.
Tijdens het NJJK van 11 t/m 14 juni is 
Jelmer al deelnemer nummer 5 van 
Z&PV Nuenen die definitief aan de 
start mag verschijnen. Milan Meurs, 
Bram Zwetsloot en Joeri en Merel 
Phaff plaatsten zich al eerder voor dit 
toernooi, waarbij Merel afgelopen 
zondag in Dordrecht nog 2 afstanden 
aan haar lijstje toevoegde. Op de 200m 
vrijeslag had ze geen moeite met de 
gevraagde 2.23.85 en ook op de 100m 
rugslag zwom ze de limiet. Met 1.13.32 
hield ze daarop precies 0.01 over. Voor 
Thomas van Ekert waren er nog net 
geen limieten te noteren, maar hij 
krijgt komende zondag op de 1500m 
een nieuwe kans. Vorige week donder-
dag kwam hij in een 25m bad tot 
17.19.81 en dus moet de in een 50m 
gevraagde 17.55.24 ook haalbaar zijn.
Voor de jongste zwemmers van het 
weekend was het nog niet mogelijk 
zich te kwalificeren voor een NK, zij 
waren vooral met veel plezier zichzelf 
aan het verbeteren. Dat lukte in St. 
Oedenrode weer bijzonder goed, van 
de 16 kids kwamen er maar liefst 14 
naar huis met 1 of meer persoonlijke 
records. Grootverdieners daarin wa-

ren Lennart van Sas, Lotte Bastiaan-
sen (2003), Anne van Besouw (2003), 
Erica Sledders (2005), Floris Son-
neveld (2004), Diede Struijk (2004), 
Minke Braat (2005) en Nienke van 
Lieshout (2005), op al hun gezwom-
men afstanden zwommen ze sneller 
dan ze ooit hadden gedaan. Daarnaast 
werden er ook nog 23 medailles meer 
naar Nuenen genomen, wat een extra 
glimlach op de gezichten van de 
zwemmers toverde.
Komend weekend staan de regionale 
lange afstand kampioenschappen op 
het programma, met voor Z&PV Nue-
nen wederom kans op persoonlijke 
records, limieten en medailles.

D e jongste jeugd in St. Oedenrode.

Beerse Boys wint    
wederom van Nuenen 2-1
Tekst en foto: John van den Elsen

Het hobbelige hoofdveld van sportpark ’De Klep” was zondagmiddag het 
decor waar Nuenen revanche zou nemen voor de thuisnederlaag eerder 
deze competitie tegen Beerse Boys. Het kwam echter anders, op karakter 
moest Nuenen het afl eggen tegen de promovendus.

Eerste helft voor Nuenen
Al na twee minuten liet de thuisclub 
zien geen ontzag te hebben voor het 
hoger geplaatste Nuenen. Een inzet 
van Pepijn van Spreuwel die buiten ie-
ders bereik net voorlangs de Nuenen 
goal over de achterlijn verdween was 
de eerste waarschuwing. Hierna nam 
Nuenen het initiatief en probeerde 
voetballend de oplossingen te zoeken. 
Het duurde tot de 29ste minuut toen 
Mart van de Gevel uitgeweken naar de 
linkervleugel ter hoogte van de ach-
terlijn Rob van Bijsterveldt te snel af 
was. De verdediger bracht binnen de 
beruchte lijnen Mart ten val. De pe-
nalty werd door de Nuenen topscoor-
der koelbloedig achter Koen van Kol-
lenburg geschoten 0-1. Lang heeft 
Nuenen niet kunnen profiteren van de 
voorsprong. In de 34ste minuut werd 
een hoekschop door Niels van Heer-
beek langs de mistastende Stijn van 
der Donk gekopt 1-1. Nog voor rust 
ontsnapte Beerse Boys drie maal aan 
een achterstand. 
Een scherpe hoekschop van Luuk 
Tielemans werd in een mêlee van spe-
lers quasi op de doellijn door de kee-
per gekeerd. Hierna kreeg Rai Max-
well de bal vrij voor de goal maar zijn 

roller werd wederom door Koen van 
Kollenburg opgeraapt. Bij de derde 
kans kopte aanvoerder Coen Jansen de 
bal steenhard voorbij de keeper. Ter-
wijl de bezoekers juichten besloot ar-
biter Wesdorp op advies van zijn as-
sistent de treffer wegens buitenspel te 
annuleren.

Tweede helft Beerse Boys feller
Al snel na de hervatting moest Stijn 
een harde inzet uit zijn doel ranselen. 
Het verdere verloop van de tweede 
helft voltrok zich voornamelijk op het 
middenveld. Nuenen was voetballend 
de betere maar Beerse Boys stelde 
daar een mateloze inzet tegenover. De 
Nuenen voorwaartsen slaagde er niet 
in om de goede Beerse Boys keeper te 
verontrusten. Pas in de 84ste minuut 
moest Koen van Kollenburg met een 
geweldige save een knal van Luuk 
Tielemans onschadelijk maken. Het 
was voor Nuenen het laatste wapen-
feit. De thuisploeg daarentegen kreeg 
in de 87ste minuut ook een strafschop 
toegekend na een lichte overtreding 
door een Nuenen verdediger. Rob van 
Bijsterveldt nam de buitenkans dank-
baar en bezorgde Beerse Boys op de 
valreep de overwinning 2-1. 

Uitslag
Gulbergen Cross

De dertiende editie van de Gulber-
gen Cross trok zondagmorgen 15 
maart een record aantal deelne-
mers. In totaal 243 lopers namen 
deel aan het evenement op en rond 
de voormalige afvalberg in. De eer-
ste man op de 10 km: Tomas Hen-
drickx uit Arendonk, tijd: 36:38. De 
eerste vrouw op de 10 km: Anne 
Rindt, Eindhoven Atletiek, tijd: 
48:45. Er deden 27 deelnemers uit 
Nuenen mee. Hieronder hun resul-
taten.
 
Heren, 6 km 
5 Jaco de Hartog          31:06  
Dames, 6 km 
8 Yvonne Vermulst      36:46   
Heren, 8 km
6 Eric de Heer              47:35   
7 Paul Verspaget           51:09  
Dames, 8 km
10 Maria van Hout        51:03  
Heren, 10 km
7 Arno Arts                   42:07   
8 Ruud Huijzer              42:41   
10 Richard Smulders     43:20   
16 Pepijn van Rooij       46:02   
30 E Schuur                   49:07   
33 Olav Boiten               49:51   
47 Jeroen van Gestel      52:16   
51 Maarten Greijn          53:17   
53 Corne Jansen             53:31   
55 Onno v/d Louw         53:48   
61 Walther Verhoeven   54:52   
63 Dirk de Vries             55:00   
72 Drik van Berkel          55:49   
78 Dave Markerink        57:06   
84 Toine van Gog          58:22   
88 De Vries                    1:00:06   
91 Bram Stoop               1:01:20   
92 H. Verheij                  1:01:32   
93 Geert Willems           1:02:05   
94 Gerben Bruijstens     1:02:11  
Dames, 10 km 16 t/m 99 
4 Janneke Raaijmakers   52:03   
5 Yvonne Derksen          52:58

Aanvoerder Coen Jansen kopt steenhard binnen. Later wordt de goal geannuleerd 
wegens buitenspel.

RKVV NEDERWETTEN

Zaterdag 21 maart
Vet.: EMK - Nederwetten  ............. 15.30
Zondag 22 maart
Nederwetten 1 - ZSC  .................... 14.30
Best vooruit 10 – Nederwetten 2  10.00
Nederwetten 3 - HSE 2  ................. 10.00
Nederwetten 4 - Nuenen 9  ........... 11.00
SVSOS Da1 - Nederwetten Da1 ..  11.00
RKGSV Da1 - Nederwetten Da2  . 11.00

EMK

Zaterdag 21 maart
EMK VE 1 - Nederwetten VE 1  ... 15.30
Zondag 22 maart
Tongelre 1 - EMK 1 ........................  14.30
Nuenen 4 - EMK 2  ......................... 12.00
UNA 4 - EMK 3  .............................. 14.00
RKGSV 2 - EMK 4  .......................... 11.00
EMK 5 - UNA 5 ..............................  11.00
EMK 7 - HSE 3  ................................ 13.00
EMK 8 - Geldrop 8  ......................... 11.00

RKGSV GERWEN

Zaterdag 21 maart
Vet RKGSV - Vet Braakhuizen  .... 15.30
Zondag 22 maart
RKGSV 1 - Essche Boys 1  ............. 14.30
RKGSV 2 – EMK 4 ........................  11.00
SBC 6 - RKGSV 3  ........................... 12.00
Braakhuizen 6 - RKGSV 4  ............ 13.00
RKGSV VR 1 - Nederwetten VR 2  11.00 

RKSV NUENEN

Zondag 22 maart
Nuenen 1 – Gestel 1 ....................... 14.30
Nuenen 2 – OJC Rosmalen2 ......... 12.00
Braakhuizen 2 - Nuenen 3 ............. 11.30
Nuenen 4 – EMK 2 ......................... 12.00
Brabantia 4 - Nuenen 5 .................. 12.00
Woenselse Boys 2 - Nuenen 6 ....... 12.00
Unitas ’59 6 - Nuenen 7.................. 12.00
Nuenen 8 – SBC 5 ........................... 14.00
Nederwetten 4 - Nuenen 9 ............ 11.00
Nuenen 10 – Unitas ’59  10 ........... 12.00
Buitenveldert VR2 - Nuenen VR1 14.00
Nuenen VR2 – VCB VR1 ..............  10.00
Pusphaira VR1 - Nuenen VR3 ...... 12.00



Een aandeel in elkaar

Locatie: Ontmoetingscentrum, Laan der 4 Heemskinderen 7 te Geldrop

Op zaterdag 21 maart staan onze financieel adviseurs van 10.00 tot 15.00 uur klaar om antwoord te

geven op uw hypotheekvragen. U krijgt inzicht in uw toekomstige maandlasten en ontdekt hoe u zich

verder online kunt oriënteren. Zo kunt u zich goed voorbereiden op de NVM Open Huizen Dag.

Een goede hypotheek begint met een vrijblijvend gesprek.

Kom naar ons 
Inloopspreekuur.   

Hypotheek-
vragen?

Berg 2 - 4 Nuenen - T. 040-2833708 
E. info@nuenen.vansantvoort.nl www.vansantvoort.nl

Kruisakker 7 Nuenen

Op een perceel van circa 1.000 m² gelegen riant 
vrijstaand landhuis met ruime vrijstaande garage van 
260 m³ met daarin een apart gastenverblijf. 
Het woonhuis heeft een inhoud van 600 m³ en heeft 
een tuin gelegen op zonzijde. 
Gunstig gelegen in buurtschap ‘Eeneind’, nabij groot 
natuurgebied en uitvalswegen naar Helmond en 
Eindhoven. 
Op fietsafstand van Eindhoven gelegen.

Het perceel kan uitgebreid worden met circa 2.000 m². 
Het is rondom goed afgesloten en uitermate geschikt 
voor het bouwen van een multifunctionele bedrijfs-
ruimte.
Ideaal aanbod voor degene die zijn beroep/bedrijf aan 
huis wil uitoefenen.

perceel
1.200 m2

inhoud
± 600m3

bouwjaar
1996

Vraagprijs € 495.000,-- k.k.

Nu sterk in prijs verlaagd!!

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