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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
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Soenil Bahadoer 
geslaagd voor 
Meesterproef 
SVH Meesterkok

WBE Nuenen’s 
Wildbeheer houdt 
ook in 2015 
de natuur schoon

‘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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NIEUW 
in Nuenen 
FIRST-STOP

PromotietextielPromotietextiel

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

Samen     
in dezelfde zak!  
Deze week is er de folder bijgeslo-
ten van de gemeente ‘Afval scheiden 
verandert! 
Elke  week PMD, 
eens per 4 weken 
de grijze contai-
ner.’

EERSTE en LAATSTE  
zondag van de maand
Diverse activiteiten

29 maart

Tweede ophaaldag   
Scouting Rudyard Kipling
Zaterdag 28 maart zullen de scouts van Scouting Rudyard Kipling 
spullen ophalen in Nuenen. 

Afgelopen zaterdag heeft de scou-
ting veel spullen opgehaald in Nue-
nen centrum en Nuenen-Oost. 
Komende zaterdag zal de scouting-
groep neuzelwaar ophalen in Nue-
nen zuid, alle huizen ten zuiden van 
de Europalaan en Eeneind.
Neuzelwaar is allerlei kleingoed, zoals 
elektrische apparatuur, speelgoed, 
schoenen, glaswerk, boeken en fiet-
sen. U kunt de scouting erg blij maken 
met al deze spullen. Grote meubelen 
zoals kasten, tafels, stoelen maar ook 
koelkasten zal de scouting niet mee-
nemen.
Wanneer u geen spullen hebt, kunt u 
bij één van de scouts steunbonnen 
kopen. Het geld dat de scouting op 
de verkoopdag en met steunbonnen 
ophaalt, wordt besteed aan activitei-
ten voor de leden. De scouting hoopt 
op uw steun en bijdrage.
Bent u 28 maart niet thuis, dan kunt 
u ook de neuzelwaar spullen naar 
de hal brengen tijdens de volgende 

avonden: 
Dinsdag 31 
maart en 
woensdag 1 
april van 
19.00-21.00 
uur, de dagen 
erna neemt 
de scouting 
geen spullen 
meer aan.
Op maandag 6 april, 
Tweede Paasdag, zal de 
Neuzelmarkt worden gehouden in 
het gebouw aan de Duivendijk 7 
naast de Praxis en de Harense Smit 
in Nuenen.
De verkoop vindt plaats tussen 11.00 
uur en 16.30 uur. Voor meer infor-
matie kunt u kijken op de internet-
pagina van de Neuzelmarkt: 
www.neuzelmarkt.nl 

Lions Club vervult wens 
Huiskamerproject Nuenen
Tijdens de eerste Verenigingenmarkt in Nuenen, eind augustus 2014, vroeg 
de Lions Club Nuenen welke wensen het publiek had voor steun aan goede 
doelen. Een vrijwilliger van het Huiskamerproject Nuenen vertelde dat 
Steunpunt De Goudvink, de thuisbasis van het project, wel een opknap-
beurt kon gebruiken. Het was een van de vele wensen in de Lions wens-
boom. Tijdens NLdoet, op 21 maart, vervulde de club deze wens.

Het steunpunt aan de Goudvinkhof 
bestaat uit een zeer ruime huiskamer, 
een keuken, een kleine kamer en-suite 
en een ruime hal. En in al die ruimtes 
was het schilderwerk aan vervanging 
toe. In de week voorafgaand aan NL-
doet hebben vrijwilligers van het Huis-
kamerproject dan ook hard gewerkt 
om de nodige voorbereidingen te tref-
fen, zodat de klusploeg van de Lions 
Club op zaterdag meteen aan de slag 
kon. Het Nuenense schildersbedrijf 
Ton Schellens werd benaderd voor de 
materialen en hij vond het zo’n sympa-
thiek idee dat hij besloot vrijwel alle 
materialen te sponsoren. Een betere 
verbinding tussen vrijwilligers, het lo-
kale bedrijfsleven en een serviceclub 
kun je je haast niet wensen.

Goed toeven
Met een ploeg van ongeveer vijftien 
mensen, onder wie ook partners van de 
leden, klaarde de Lions Club Nuenen 
de schilderklus. Alle muren, alle pla-
fonds en alle plinten zien er weer tiptop 
uit. De senioren die wekelijks naar het 
steunpunt komen om daar anderen te 
ontmoeten en deel te nemen aan acti-
viteiten, zijn er maar wat blij mee. Ook 
de vrijwilligers zijn enthousiast en 
vooral dankbaar. Zelf hebben zij ook 
erg hard gewerkt: alles is eens goed 
schoongemaakt en ook de gordijnen 
ondergingen een intensieve reiniging. 
Het is mooi dat de NLdoet actie zoveel 
mensen enthousiast heeft gemaakt om 
het Steunpunt De Goudvink een goede 
opruim- en opknapbeurt te geven. 
Yvonne Onstenk, vrijwilliger: “Wij zijn 
zo blij met het resultaat! Ons steun-
punt is weer een frisse huisvesting 
waar het goed toeven is!” 

Graffitikunstenaar Belin  
komt weer naar Nuenen
 
In de maand mei komt de Spaanse graffitikunstenaar Belin weer een week wer-
ken in Nuenen. Belin heeft de afgelopen jaren regelmatig gewerkt in het open 
atelier aan de Berg in Nuenen. Hij werkt graag in Nuenen en heeft het atelier 
zelf omgedoopt tot zijn Casa Pintada Ollanda, zijn Nederlands schilderhuisje.

Over de hele wereld is zijn werk te 
bewonderen. Veel gemeenten over 
de hele wereld hebben hem gevraagd 
grijze muren te bewerken tot open-
bare kunstwerken. In zijn woonplaats 
Linares in Zuid Spanje is een wandel-
route langs zijn kunstwerken inge-
richt.
Momenteel loopt er in Spanje een ver-
kiezing tot Het Talent van Spanje met 

kandidaten uit allerlei sectoren. Doel 
van deze uitverkiezing is het imago 
van Spanje in het buitenland op te 
krikken. Belin neemt deel aan deze 
verkiezing onder zijn echte naam Mi-
guel Angel Belinchón. 
Stemmen kan op:
www.hechosdetalento.es

Belin op het balkon van het Vincentre.

Paasmarkt in Hobbycentrum 
de Dorpswerkplaats
Met het voorjaar in gedachten presenteert Hobbycentrum de Dorpswerk-
plaats Nuenen haar paasmarkt op zaterdag 28 maart (10.00 uur tot 17.00 
uur) en zondag 29 maart (11.00 uur tot 16.00 uur).

Veel eigen gemaakte producten zoals 
de bijzondere vogelhuisjes, gemaakt 
van onder andere oude theepotten, 
houten kinderspeelgoed, kruidenrek-
jes maar ook de momenteel populaire 
site-tables (muurtafels), staan te pron-
ken op de markt. Zomerjurkjes, jasje 
en pyjama’s, allemaal kleertjes voor de 

Baby-born poppen hangen keurig in 
een rij te wachten op nieuwe eigena-
ren. Natuurlijk ontbreken de zelf ge-
maakte bloemstukjes niet.
Voor kinderen is er een speciaal pro-
gramma. Onder begeleiding wordt er, 
eveneens in het teken van het voorjaar 
en Pasen, geknutseld. Alles wat de kin-
deren zelf maken, mag na afloop mee 
naar huis genomen worden.
Uiteraard zijn er de inmiddels beken-
de wafels die genuttigd kunnen wor-
den bij een kopje koffie of thee.
De ingang van Hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats is gelegen in het 
Park (tussen restaurant de Zonnewen-
de en restaurant Goesting).

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats.

Singlecafé 
Brandevoort
Op vrijdag 27 maart is er Singlecafé in ’t 
Brandpunt, Biezenlaan 29 in Brande-
voort. Aanvang rond 20.30 uur. Het wordt 
een avond waarop iedereeen weer gezellig 
bij kan kletsen, nieuwe contacten kan leg-
gen of samen iets organiseren. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij: Jan van der 
Sanden, telefoon 06-53105293.

Samen in  dezelfde zak!

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

Nieuwe 
openingstijden 
Praxis Nuenen:

Maandag t/m vrijdag van 9-20 uur
Zaterdag van 9-17 uur

Zondag 29 maart open van 12-17 uur

Praxis Nuenen
Duivendijk 1b, Nuenen

Nuenen
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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grijze restafvalcontainer vanaf 23 april eens per 4 weken opgehaald. 
Een grote stap op weg naar een afvalloos Nuenen. 

Waarom?
De gemeente Nuenen heeft samen met een aantal andere gemeenten 
beloofd dat in 2020 5% van het totale afval restafval is. De PMD-zak 
wordt dit jaar in de wijk Het Puyven en werd vorig jaar in Plan Luistruik 
op proef ingevoerd. Het restafval in de Luistruik is daarmee in een half 
jaar tijd met bijna 60% gedaald. De proef in Het Puyven loopt nog tot 
juni 2015. Nadat deze proef is afgerond gaat de gemeente Nuenen 
bekijken wat er aan de inzameling van GFT-afval eventueel verbetert 
kan worden.  

De ambities 
Een afvalloos Nuenen is een hoge ambitie, maar de gemeente Nuenen 
organiseert talloze mogelijkheden om afval, al dan niet gratis, geschei-
den in te zamelen. Zo kunnen Nuenense burgers onder andere papier, 
luiers, incontinentiemateriaal, textiel, PMD, batterijen, frituurvet en 
elektrische apparaten op verschillende plaatsen gratis inleveren. Het 
is vooral een kwestie van het goed organiseren van afval scheiden in 
het huishouden, dan is het restafval minimaal. Niet voor iedereen even 
gemakkelijk, maar wel haalbaar. 

Meer informatie
In de digitale afvalkalender van de gemeente Nuenen staat alle infor-
matie over de manier waarop afval scheiden in Nuenen georganiseerd 
is. Via  www.afvalkalender.nuenen.nl vinden inwoners van gemeente 
Nuenen het ophaalschema. 

LET OP: als u de afvalkalender geprint in huis heeft hangen, moet u 
zorgen dat u vanaf 31 maart een nieuwe kalender print met de juiste 
ophaaldagen voor PMD en de grijze container. De LON zendt vanaf 
22 maart een item uit over de veranderingen.
Heeft u vragen of tips, neemt u dan gerust contact op met het Klant- 
en Contact Centrum van de gemeente Nuenen, T: (040) 2631631.

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:	Menvereniging	De	Coovelse	menners	voor	het	organi-

seren van de Van Goghrit op zondag 4 oktober 2015 waarbij de 
start en finish plaatsvindt in het centrum van Nuenen.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen twee weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen 
bij het college van Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.,  
Postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen.
De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Nuenen, 26 maart 2015

COLLECTE
In de week van 29 maart t/m 4 april 2015 wordt gecollecteerd door 
Stichting Fonds Gehandicaptensport.

VERKEER
Afsluiting Berg 
Vanwege werkzaamheden aan de riolering is dinsdag 31 maart a.s. de 
Berg de gehele dag afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting 
is ter hoogte van huisnummer 23 (schuin tegenover het Medisch Cen-
trum). Winkels en aanwonenden zijn bereikbaar. De busdienst wordt 
die dag omgeleid.

UITNODIGING VERGADERING 
DORPSRAAD GERWEN
De Dorpsraad Gerwen komt in openbare vergadering bijeen op dins-
dag 31 maart 2015 in SSCA ‘Den Heuvel’, Heuvel 11 te Gerwen. Aan-
vang: 20.00 uur. Op de agenda staan onder andere de volgende on-
derwerpen: Digitaal dorpsplein, Werkgroep Leefbaarheid Gerwen, 
Stand van zaken uitbreidingsplannen Gerwen, Centrum Maatschap-
pelijke Deelname (zorg 2015) evaluatie en als gastspreker is wijkagent 
Verdonschot aanwezig.

AFVALINZAMELING VERANDERT
Elke week PMD, eens per 4 weken de grijze container!
Vanaf 31 maart 2015 gaat de gemeente Nuenen voor alle huishoudens 
de gratis PMD-zak invoeren. Dit betekent dat er behalve plastic afval 
ook metaal (blikken)  en drankkartons (melk- en sappakken) in de 
bekende zakken mag. De PMD-zakken  worden wekelijks opgehaald. 
Omdat bij goed scheiden nauwelijks restafval overblijft wordt de 

MEDEDELING OMTRENT INTREKKEN 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door 
de aanvrager ingetrokken op:
•	 13	maart	2015,	De	Vroente	123,	5672	TW	–	het	plaatsen	van	een	

dakkapel aan de achterzijde van de woning (BOUW)
Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning 
kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden 
ingediend.
 

PUBLICATIE
Ontwerp- omgevingsvergunning Collseweg 5

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven maakt 
op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht bekend dat zij het voornemen hebben om een omgevingsvergun-
ning te verlenen voor: 
•	 vervangen	van	(klep)	stuw	Kleine	Dommel,	Collseweg	5
 Zaaknummer.Vl 4/21967

De aanvraag, ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen 
vanaf 26 maart 2015 tot en met 6 mei 2015 ter inzage in het inwoners-
plein, Stadskantoor, Stadhuisplein 10 in Eindhoven: De vergunningen-
balie kunt u zonder afspraak bezoeken op maandag t/m vrijdag van 
9.00 - 13.00 uur.

De aanvraag, ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen 
vanaf 26 maart 2015 tot en met 6 mei 2015 ook ter inzage bij de re-
ceptie van het gemeentehuis in Nuenen. U kunt de ontwerpbeschikking 
inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Daarnaast is het ontwerpbesluit met de ruimtelijke onderbouwing 
digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via 
de directe link: http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMR0.0772.0VVl421967-0201
De bronbestanden zijn beschikbaar via: www.eindhoven.nl/ruimtelij-
keplannen/plannen/NL.1MR0.0772.0VVl421967-201
IN L.1MR0.0772.0VVl 421967-0201
De naam is: vervangen van (klep) stuw Kleine Dommel

Binnen de genoemde inzage termijn kan iedereen zienswijzen over de 
ontwerp-omgevingsvergunning naar voren brengen. De schriftelijke 
zienswijzen moeten worden gezonden aan het hoofd van de sector/
afdeling Ruimtelijke Expertise, Vergunningen, Postbus 90150, 5600 
RB Eindhoven.

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.

VERVOLG OP PAGINA 5

KBO ‘Schuif eens aan tafel bij’ 

Een blik ‘achter de bouten’
Nuenens gevangenisdirecteur in ruste Klaas de Graaff begon zijn KBO 
lezing afgelopen donderdagmorgen met een demonstratie van het spion-
netje in de celdeur van de gedetineerde.
Zo gunde hij zijn gehoor een blik ‘achter de bouten’, zoals gevangenisperso-
neel ‘het opsluiten van mensen die zich misdragen’ pleegt aan te duiden, 
aldus De Graaff.

“De vijf H’s, haat, hebzucht, hoog-
moed, hartstocht en honger, zijn ei-
genlijk altijd de reden waarom mensen 
in de cel belanden, waarbij armoede 
vaak een bron van criminaliteit is.” Hij 
onderstreepte dat veel mensen het mis 

hebben als ze denken dat de gevange-
nis een luizenleventje is. Wie zijn vrij-
heid verliest, levert heel veel in, ook al 
omdat je door opsluiting buiten spel 
staat bij problemen thuis, zoals met je 
vrouw of kinderen.

Behalve de ernstige kanten van cri-
minaliteit, wist de criminoloog door 
zijn geestig luchtige verteltrant de la-
chers op zijn hand te krijgen, als hij 
bijvoorbeeld verhaalt over de vin-
dingrijke ontsnapping van een ge-
vangene uit een Amsterdamse ge-
vangenis waar De Graaff werkte, 
door tijdens het bezoekuur van plaats 
te wisselen met zijn compleet iden-
tieke tweelingbroer.
Op de vraag naar strenger straffen gaf 
de inleider een opmerkzaam ant-
woord. De Graaf vindt dat criminelen 
een straf van hooguit 3 a 4 jaar opge-
legd moet worden, dan wel dat misda-
digers levenslang uit de samenleving 
moeten worden verwijderd.

Wie voor verbetering vatbaar is, gaat 
na 4 jaar ‘vergrammen’, meent De 
Graaf, hetgeen een goede terugkeer 
naar de samenleving alleen maar be-
moeilijkt. Lieden die onverbeterlijk 
zijn, bijvoorbeeld door het ontbreken 
van een geweten, moeten we voor 
onze eigen veiligheid permanent op-
bergen.

Opmerkelijk detail uit zijn verhaal: het 
Nederlands cellulair gevangeniswezen 
werd aanzienlijk humaner kort na de 
Tweede Wereldoorlog. Omdat in ’40 - 
’45 veel ‘goede’ Nederlanders in de cel 
belandden, ondergingen deze mensen 
voor het eerst zelf de ervaring wat on-
menselijk het is om zonder enige vorm 
van menselijk contact vierentwintig 
uur per etmaal geïsoleerd in je cel te 
moeten doorbrengen. Klaas de Graaff 
gunde zijn geïnteresseerd publiek een 
zeldzame blik in de wereld van de ge-
vangenen. 

Eerste openbare dorpsraad-
vergadering Gerwen 
De Dorpsraad Gerwen nodigt de bewo-
ners van Gerwen uit voor de openbare 
vergadering. Na de succesvolle bijeen-
komsten van vorig jaar is de eerste ver-
gadering in D’n Heuvel gepland op 
dinsdagavond 31 maart. Afgezien van 
het bespreken van wat algemene zaken 
binnen Gerwen, zal ook wijkagent 
Henk Verdonschot zich voorstellen. 
Heeft u een vraag of wilt u hem ergens 
op attenderen, dan kunt u dat deze 
avond persoonlijk doen. Ook zal er een 
tipje van de sluier worden opgelicht 
over de stand van zaken met betrekking 
tot de uitbreidingsplannen van Gerwen 
en wordt de ‘nieuwe zorg 2015’ geëva-

lueerd. Wethouder Martien Jansen is 
aanwezig en zal u graag te woord staan. 
De vergadering begint 
om 20.00 uur.

Koffie-inloop-ochtend bij PVGE
De PVGE, Vereniging voor senioren Nuenen, is een open vereniging waar 
iedereen van 50 jaar en ouder lid van kan worden. De PVGE is een moderne en 
ondernemende vereniging die volop in het leven staat. Zij organiseert activitei-
ten op allerlei gebied, behartigt de belangen van haar leden en is een gewaar-
deerde partner voor andere seniorenorganisaties, overheid en bedrijven.

Wilt u eens kennis maken en horen wat 
de vereniging zoal te bieden heeft op het 
gebied van ontspanning en belangenbe-
hartiging, of wilt u zomaar even koffie-
drinken, elke eerste donderdag van de 

maand is er een inloop-koffieochtend in 
het Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12 
(naast sporthal de Hongerman). Bij de 
koffieochtenden zijn zowel leden als niet-
leden welkom. Gastvrouwen zijn aanwe-
zig van 10.30 tot 12.00 uur. Aanmelden is 
niet nodig, u kunt op elk moment bin-
nenwandelen. De eerstvolgende koffie-
ochtend is op donderdag 2 april. Bent u 
slecht ter been en heeft u geen vervoer 
dan kan een vrijwilliger u op komen ha-
len. Bel dan naar Wim de Vos, tel. 283876. 



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

Ons paasbrood weer met
5 sterren bekroond!

Voor de beste kwaliteit, 
met Passie bereid!!!

Acties week 13: geldig maandag 23 t/m zaterdag 28 maart 2015
_____________________________________________________

Brood van de week:
Landbrood 
fijn volkoren op de vloer gebakken  € 1,75
_____________________________________________________

Grote aardbeienvlaai
toeslag schelp of 
harde wenerbodem € 0,60 nu € 12,95
_____________________________________________________

Bij aankoop van:
	 •	5	worstenbroodjes
	 •	6	gevlochten	luxe	broodjes 
	 •	1	paasbrood	middel of groot

Een	paas	amandelstaaf 
t.w.v. € 5,75  gratis
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

Houthakkersteaks
4 stuks ...........................................  6,50
Beef en Beans
100 gram .........................................2,25 
Bosbessen Paté
“Zacht en Zoet” 100 gram .....1,50 
Caprese al Forno
100 gram .........................................2,45 
Gevuld Broodje
per stuk ...........................................2,50 
“Lasagne”
“Kant en Klaar” 100 gram ....1,00 
GRATIS Champignon Roomsaus

bij onze Kalfs Entrecôte 

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

 Weekaanbiedingen 
donderdag 26 maart t/m woensdag 1 april

Lambada aardbeien  
 per doosje 2,45

Bospeen 
  per bos 0,99

NW. Oogst Nicola aardappel
hele kilo 0,99

Blauwe druiven   
1/2 kilo 1,79

Minneola    
7 stuks 1,99

Wokgroenten  
1/2 kilo 0,99

Atjar
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

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,-
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GRATIS VAKANTIECHECK*
WIJ VIEREN FEEST! Daarom tot en met 30 april

2e PAASDAG PAASSHOW
van 10:00 - 16:00 uur

Maak op deze dag een afspraak voor 

uw beurt en betaal slechts € 189,-

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

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

www.vansantvoort.nl

Hoekstraat 12 Nederwetten

Op prachtige locatie gelegen vrijstaand, statig woon-
huis met vrijstaande garage op een riant perceel 
(1.000 m²) met een mooie volop privacy biedende 
achtertuin. 
De woning is gelegen op een rustige woonlocatie in 
het gezellige Brabantse kerkdorpje Nederwetten, 
onder de rook van Eindhoven. 

vraagprijs € 410.000,-- k.k.

Kerkhoef 25 Nuenen

Op een unieke locatie, met vrij uitzicht aan de voor- en 
achterzijde, gelegen volop ruimte biedende en fraai 
afgewerkte vrijstaande woonboerderij met 5 riante 
slaapkamers, een inpandige garage, een vrijstaand 
bijgebouw met carport, een royale tuin en weiland. 
Het sfeervolle geheel is gesitueerd aan een rustige, 
doodlopende straat aan de rand van Nederwetten en 
het buitengebied.

vraagprijs € 995.000,-- k.k.
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Deze woningen zijn zaterdag 28 maart
vrij te bezichtingen van 11.00 - 15.00 uur

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

 

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

Paastakken
€  0,90 per bos

Roosjes
Lengte 35 cm

€  2,50  per bos
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kraaien verjagen

Gedichten over    
Vincent van Gogh
Kort voor het begin van het Van Gogh-jaar onderging de dichtbundel ‘kraai-
en verjagen’ een tweede druk. Deze bundel bevat poezie van diverse dich-
ters en ontstond in 2003 onder leiding van Jan Smeets en Catharina Bagger-
mans-Boer, die destijds ook nog schreef onder de naam Karina Baggermans. 
Nu is het vrij uitzonderlijk dat een gedichtenbundel een tweede leven 
beschoren is, maar deze prachtige, door de kunstenaar Jack van Hoek geil-
lustreerde bundel mocht in dit nieuwe Van Goghjaar niet ontbreken. Ook 
de Nuenense dichters Helma Michielsen en Fred Lambert werkten toen al 
aan de bundel mee.

Catharina Boer.

Catharina Boer schreef, naast proza 
en toneel, 7 gedichtenbundels. Ge-
dichten van haar zijn ook opgeno-
men in vele verzamelbundels. Werk 
van haar werd vertaald in het Engels, 
Duits, Noors en Roemeens Al jaren 
doet zij mee aan verschillende activi-
teiten in de Nuenense bibliotheek 
onder meer de jaarlijkse gedichten-
dagen. Dit met de onmisbare hulp 
van Annette Stevens. In januari van 
dit jaar organiseerde ze voor de twee-
de keer de Gedichtendag in de ‘goei-
kamer’ in Auberge Vincent. Daarbij 
kreeg ze hulp van Helma Michielsen. 
Deze middag werd schitterend aan-
gevuld door Marianne Schellekens 
met beelden van haar schilderijen bij 
elk gedicht.

De kraaien staan voor de demonen die 
door het hoofd van Vincent spookten.

Door steun van Heemkundekring De 
Drijehornick is de bundel nu een feit 
en binnenkort te koop bij Boekhandel 
Van de Moosdijk en bij Vincentre.

Soenil Bahadoer geslaagd voor 
Meesterproef SVH Meesterkok
Op 20 maart jl. is Soenil Bahadoer, patron cuisinier van restaurant De Lin-
dehof ** in Nuenen, geslaagd voor de Meesterproef SVH Meesterkok. Daar-
mee heeft hij de hoogste graad van vakbekwaamheid in de horeca behaald.

De proef werd afgenomen door SVH 
Meesterkoks Dennis Kuipers (Restau-
rant Vinkeles * in Amsterdam) en Onno 
Kokmeijer (Ciel Bleu Restaurant ** in 
Amsterdam) en in aanwezigheid van 
Hanneke Westland (Secretaris SVH 
Meestertitels). De commissie was erg te 
spreken over de eigen smaken en ge-
rechten van Bahadoer, die een zeer her-
kenbare eigen signatuur heeft ontwik-
keld. Als een van de topstukken werd 
genoemd het voorgerecht van lamellen 
van kabeljauw, rendang van spitskool, 
rammenas, crème van knolselderij en 
miso, rijstevel en Kingkrab. Ook de lam 
met aubergine en vadauvan viel erg in 
de smaak. Het enthousiasme van de 
chef komt overal in terug, niet alleen op 
het bord, maar ook in het team. De me-
dewerkers zijn er duidelijk trots op om 
voor hem te mogen werken.

Twee Michelinsterren
De van oorsprong Hindoestaanse Soe-
nil Bahadoer was als kind al gefasci-
neerd door koken. Hij genoot er enorm 
van om met het hele gezin maaltijden te 
bereiden en stond al jong zelf achter het 
fornuis. Hij volgde zijn passie en ging 
naar de kokschool. Daarna werkte hij 
als leerling-kok bij sterrenrestaurants 
Du Chateaux, Parkheuvel en Scholtes-
hof in België. In 1995 werd hij mede-
eigenaar van restaurant De Lindehof. 
Bahadoer en zakenpartner Frans 
Knaapen werkten keihard om het res-
taurant steeds eigentijdser te maken en 
de gerechten creatiever, zowel qua 

smaak als presentatie. In 2004 werden 
hun inspanningen beloond met een 
eerste Michelinster en vorig jaar ont-
ving Bahadoer - inmiddels 100% eige-
naar - zijn tweede ster. En nu heeft hij 
een volgende droom kunnen waarma-
ken: het behalen van de titel SVH 
Meesterkok.

SVH Meestertitels
SVH beheert namens de horecabran-
che sinds 1980 de vijf SVH Meesterti-
tels (SVH Wijnmeester, Meesterkok, 
Meestergastheer, Meesterschenker en 
Meesterijsbereider). Het is de hoogste 
graad van vakbekwaamheid die iemand 
in de horeca kan behalen. SVH Mees-
ters leveren een grote bijdrage aan het 
imago van het betreffende vak en sti-
muleren professionals om het beste uit 
zichzelf te halen. De Meestertitels zijn 

Uitzendingen LON-TV
Nuenens Swingtime:
Reportage van het optreden van Nuenens Swingtime met Joris Posthumus. 
Uitzending dagelijks om 18.00 uur, 20.00 uur, 22.00 uur en 00.00 uur. De re-
portage duurt 41 minuten en is ook op YouTube te bekijken.

In het Programma Nuenen-Nu:
•	 Drie	 studenten	 van	Hogeschool	 voor	 de	Kunsten	Utrecht	maken	 een	

film over de echte Brabander: meer dan de zachte G, carnaval en boeren-
gedrag

•	 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;	bijna	klaar	voor	de	Neuzelmarkt
•	 Edison	voor	Django	Wagner
•	 In	oprichting:	Bijna	Thuis	Huis	Nuenen.	Hier	kunnen	doodzieke	men-

sen in vertrouwde omgeving afscheid van het leven nemen.
•	 Elvira	Wersche,	wereldberoemde	kunstenares	van	zandschilderijen	
•	 Voedselbank	Nuenen	behaalt	Voedselveiligheid	Certificaat
•	 Raadslid	Joost	Vereijken	over	Nuenens	Belang	en	de	Nuenense	gemeen-

tepolitiek
•	 Biografie	van	een	Dorp,	een	stukske	Gerwen:	Gerwenseweg	14	en	44
Dit programma wordt dagelijks uitgezonden om 11.00 uur, 14.00 uur, 17.00 
uur, 19.00 uur, 21.00 uur en 23.00 uur en 01.00 uur. 

Raadsvergadering live op TV:
De raadsvergadering van donderdag 26 maart wordt rechtstreeks uitgezon-
den vanuit de raadszaal in Het Klooster. Aanvang 19.30 uur. Eerdere raads-
vergaderingen kunt u terugkijken via de website van de gemeente Nuenen: 
www.nuenen.nl/UitzendingenRaad.

www.omroepnuenen.nl: 
Onze uitzendingen zijn ook te volgen via de livestream op www.omroepnue-
nen.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 doorgegeven:
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 uur tot 12.00 uur. Loopt u gerust even binnen. Of stuur een e-mail 
naar: tv@omroepnuenen.nl

inmiddels een keurmerk geworden, 
een begrip dat niet meer is weg te den-
ken uit de Nederlandse horeca.

Gratis badmintonracket voor nieuwe jeugdleden
In de komende maanden heeft Badmintonclub Nuenen een tijdelijke actie waarbij nieuwe jeugdleden (tussen 8 en 14 jaar 
oud) een gratis badmintonracket krijgen als ze minimaal voor één jaar lid worden. Deze actie geldt voor april en mei. Het 
is ook mogelijk eerst drie gratis proeflessen te volgen.
Aanmelding voor proeflessen per e-mail (info@bcnuenen.nl). De actie duurt tot eind mei. BC Nuenen geeft jeugdtrainin-
gen op vrijdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur. Meer informatie over badminton in Nuenen op www.bcnuenen.nl

MET SPOED GEZOCHT:
Bezorgers voor Rond de Linde: 

Nuenen Oost
(omgeving Zwanenstuck/Vlos)

En vakantiebezorgers voor de: 
meivakantie/ 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

Informatieavond spataderen 
en etalagebenen 
Op donderdag 9 april organiseert het St. Anna Ziekenhuis 
een informatieavond over spataderen en etalagebenen. De 
avond vindt plaats in Nuenen bij locatie ‘Berkenbosch’, Op-
wettenseweg 80, Nuenen . Tijdens deze avond wordt dieper 
ingegaan op klachten, onderzoeken en behandelmethoden. 
De informatie wordt gegeven door dhr. A. Oomen (chirurg 
in het St. Anna Ziekenhuis) en dhr. J.Swinkels (verpleegkun-
dig specialist vaatchirurgie). Ook de Hart & Vaatgroep is 
aanwezig voor informatie en het beantwoorden van vragen.

Heikampen 40 
5672 SM Nuenen 
Telefoon 06 - 22 30 67 17 
info@saloncarpediem.nu
www.saloncarpediem.nu

Inenting voor alle 9 jarige kinderen 
GGD start vaccinatieronde vanaf 1 april
Vanaf half maart krijgen alle kinderen die dit jaar 9 jaar worden een brief 
met oproepkaart van het RIVM voor de BMR/DTP vaccinatie. Het gaat om 
de herhaling van de vaccinatie tegen bof, mazelen, rode hond (BMR) en dif-
terie, tetanus en polio (DTP). De GGD Brabant-Zuidoost voert deze vacci-
natie uit op verschillende locaties in de hele regio. 

Herhaling vaccinatie
Alle 9 jarigen krijgen een uitnodiging 
voor de vaccinatie tegen difterie, teta-
nus, polio en bof, mazelen, rode hond, 
de DTP en BMR. Deze vaccinaties zijn 
een	 herhaling	 van	 de	 baby	 prikken.	
Waarom dan op 9 jarige leeftijd een 
herhaling? 
De WHO (Wereldgezondheidsorga-
nisatie) heeft zich als doel gesteld om 
mazelen wereldwijd uit te roeien. Ma-
zelen is één van de meest besmettelij-
ke ziekten die er bestaan. Het is vele 
malen besmettelijker dan bijvoorbeeld 
griep, rodehond of bof. Mazelen kan 
een kind behoorlijk ziek maken met 
zeer hoge koorts en huiduitslag maar 
ook ernstige complicaties zoals oor-
ontsteking, bronchitis, longontsteking 
en hersenontsteking komen voor. 
De tweede BMR-inenting is nodig 
omdat bij ongeveer 5% van de kinde-

ren de eerste prik niet voldoende aan-
slaat. Door de tweede BMR zijn ook 
de laatste 5% van de kinderen goed 
beschermd tegen Mazelen. De herha-
ling van DTP is nodig omdat bij dit 
vaccin de bescherming tegen Difterie, 
Tetanus en Polio vermindert na ver-
loop van jaren.

Start vaccinatie
Vanaf 1 april start de vaccinatieronde. 
De GGD Brabant-Zuidoost voert deze 
uit. Ouders van 9 jarigen krijgen van 
het RIVM een uitnodiging thuis ge-
stuurd met een datum, tijdstip en lo-
catie. Wilt u meer weten over de BMR/
DTP vaccinatie of over de locaties en 
data van deze vaccinatieronde? Kijk 
dan op de website van de GGD Bra-
bant-Zuidoost;	www.bmr-dtpprik.nl 
of de site van het RIVM: 
www.rijksvaccinatieprogramma.nl

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.

Catharina Boer 
Babak Amiri

Diana Baggermans
Iris Van de Casteele
Jeannette Coppens

Job Degenaar
Rita Van Hauwermeiren

Jack van Hoek
Pauline Jansen

Fred Lambert
Babs de Leeuw

X-tine Mässer
Herbert Mouwen

Leo Mesman

Helma Michielsen-Van Deurzen
Elma Ouwenhand

Jan van der Pol
Toos van Raaij

Jef de Schepper
Will van Sebille

Antoinette Sisto
Jan Smeets

Klara Smeets
Margreet Spoelstra

Abel Staring
Mohamed Tetouani

Mo Tijsse Klasen
Victor Vroomkoning

kraaien verjagen

gedichten over 
Vincent 
van Gogh

Vincent, die kraaien moet verjagen om te kunnen werken. Kraaien die staan voor de demonen die door zijn hoofd 

spoken. De titel van deze bundel, ‘kraaien verjagen’, slaat op veel van de opgenomen gedichten, die met woorden 

de waanzin proberen te bezweren om de pracht en de kracht van het werk van Van Gogh naar voren te halen.
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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:

Historie van Nuenen
Mijn leven begint in het Nuenense land,
dit dorp, waar mijn wieg heeft gestaan.
Daar heb ik mijn hele hart aan verpand,
dit dorp doet mijn hart sneller slaan.
Het lag zo rustig tussen twee steden in,
maar dat is nu allemaal voorbij.
Want autowegen kruisen ons Nuenense land,
en ze razen als gekken voorbij.

Dit dorp met z’n oude lindeboom,
maar die is nu ontdaan van z’n kroon.
Vroeger stond er het rustaltaar onder,
de sacramentsprocessie was heel bijzonder.
De Berg, de Beekstraat en de Papenvoort,
die liggen daar nog op een rij.
Ook de pastorie van de vader van Vincent,
die hoort er weer helemaal bij.

De H. Clemenskerk staat er nog,
en is nu gerestaureerd.
Maar het oude patronaat,
verdween voorgoed uit onze straat.
Het Boord is ook niet meer ‘d’n ouwe’,
het staat nu vol met nieuwe gebouwen.
Ook café de Karperdoes verdween,
dat was een bekende plek voorheen.

Verder is er het Kerkje aan de Papenvoort,
geschilderd door Vincent van Gogh.
Er verdween de fabriek van Gebroeders de Kruif,
maar het weefhuis, dat staat er nog.
Vooraan in Nuenen bij de kruising staat,
de windmolen nog heel fier langs de straat.
Hij maalde het graan van de boeren van toen,
maar hij hoeft nu niets meer te doen.

Nuenen had ook een heuse baronesse,
die woonde aan de Papenvoort.
Haar villa is nu het gemeentehuis,
zelfs het koetshuis, dat leeft er nog voort.
Ook het Nuenens Broek is heel bekend,
met de bossen en de hei.
De Hooidonkse molen en de kapel,
die staan daar nog midden in de wei.

Ook het gehucht waar Eeneind ligt,
het lag er zo rustig aan een kant.
Maar nu is het moderner ingericht,
ze hebben nu ’n openlucht bad en strand.
Opwetten had een voornaam herenhuis,
dat stond daar midden in de wei.
‘Het Slotje’ was de naam van die villa van toen,
dat staat er nu nog op een boerderij.

Natuur dat kun je in Nuenen zeker nog vinden,
met de koeien en paarden op het land.
De Dommel stroomt door Nuenens dreven,
met de watermolens aan de kant.
De Razob heeft nu een schaapherder gekregen,
die loopt met z’n schapen over velden en wegen.
In Gerwen ligt een mooi natuurgebied,
daar zingen de vogels het hoogtste lied.

Dit was een greep uit het Nuenen van toen,
ik heb dit heel graag willen doen.
Voor al die nieuwe Nuenense mensen,
ik wil hun een fijn woongenot wensen.
Ook ik hoop hier lang nog te zijn,
want in Nuenen wonen is heel fijn.

Mevr. Saris-Gevers, Nuenen

Cees
Foto en tekst: Cees van Keulen

Straatjutter André van der Maat 
terug in Gerwen.....
Op 80-jarige leeftijd overleden en komende dagen weer in actie in Gerwen. 
Dat kan alleen in Gerwen. In Gerwen is de landelijke Opschoondag ver-
noemd naar straatjutter André van der Maat. De man die jarenlang zwerf-
afval opruimde in Gerwen en nabije omgeving. Hij is in 2011 overleden en 
wordt jaarlijks herdacht tijdens de André van der Maat-dag. Daar mag je 
gerust even bij stilstaan.

Zo gaan morgen de kinderen van Bre-
de School Heuvelrijk de slag aan met 
zwerfvuil. Zaterdag 28 maart struinen 
tientallen vrijwilligers langs de wegen, 
door de bermen en slootjes om Ger-
wen en het buitengebied op te scho-
nen.
André van der Maat was wereldbe-
roemd in Gerwen. “Hij had fietstassen 
achter op zijn fiets en daarnaast nog 
grote plastic zakken aan zijn stuur 
hangen. In de fietstassen en in de plas-
tic zakken stopte hij zwerfafval dat hij 
onderweg opraapte. Dat was zijn be-
zigheid of misschien meer dan dat, 
een soort levenstaak. En het moet ge-
zegd: zijn route zag er altijd keurig op-
geruimd uit.” Zo schrijft taalvirtuoos 
Wim Daniëls in zijn boek ‘Groeten uit 
Brabant’ over de straatjutter van Ger-
wen.
“Op een dag stond in de krant dat hij 
dood was. Ik schrok ervan. André van 
der Maat was zijn naam, vernam ik 
toen pas. In Gerwen hadden ze hem 
ooit verkozen tot meest waardevolle 
dorpsbewoner.” Aldus Wim Daniëls.
Terecht dus dat André herdacht 

wordt. Jong en oud komen in actie om 
het rondslingerend afval op te ruimen. 
Die rotzooi wordt ook wel zwerfafval 
genoemd. Blik, karton, plastic, pet-
flesjes en ook nog eens grofvuil. Dat 
soort afval wordt door mensen wegge-
gooid of achtergelaten op plekken die 
daar niet voor bestemd zijn. Als ieder-
een nou eens geen rommel meer op 
straat gooit en gewoon alles in de af-
valbak deponeert of bij het huisvuil, 
dan is het opgelost. Een schone leef-
omgeving verhoogt de leefbaarheid. 
Als we het schoonhouden, dan hoe-
ven we het ook niet meer op te rui-
men. En dan maak ik er geen woorden 
meer aan vuil.
Zo te zien is de woonkern Gerwen en 
het buitengebied nog niet vrij van vuil. 
Een flinke schoonmaakbeurt is hier op 
zijn plaats. Zaterdag de 28ste kan ie-
dereen meehelpen. Kom om 13.00 uur 
naar de kiosk op het Heuvelplein en 
help een handje mee.
Daarna houden we heel Gerwen 
schoon met als motto: herdenk André 
van der Maat dagelijks door geen afval 
meer te laten zwerven….

Uit & Thuis    
Particuliere Senioren Thuishulp 
Uit & Thuis is een initiatief van Petra en Jolande, gericht op het helpen van 
senioren in de samenleving. De dames komen uit Nuenen en Helmond, zijn 
in het bezit van een auto en positieve instelling. Het idee is ontstaan in de 
persoonlijke sfeer, hoe kun je oma of opa helpen actief te blijven in de 
samenleving? Er zijn heel veel mensen die met een klein beetje hulp een 
fijner leven kunnen leiden. Uit & Thuis zorgt hiervoor! 

Dit kan bijvoorbeeld door het begelei-
den naar de huisarts of ziekenhuis, het 
gezamenlijk shoppen of samen bood-
schappen doen. Ook het samen berei-
den van een maaltijd of een gezellig 
uitstapje maken behoort tot de moge-
lijkheden. Soms thuis of juist buitens-
huis, altijd persoonlijk en op maat.
Zo wordt met een mevrouw regelmatig 
de biomarkt bezocht, terwijl een ande-
re mevrouw graag gaat winkelen, ook 
al is ze minder goed ter been. Even op 
familiebezoek gaan in de regio Nue-
nen, Helmond, Mierlo of Geldrop is 
voor veel mensen vanzelfsprekend, 
maar wat als je niet meer kunt autorij-
den en toch even bij familie langs wilt 
gaan? Uit & Thuis is blij u dan te kun-
nen helpen! Veel is mogelijk en alles in 

overleg, hierbij speelt de familie soms 
een rol, zodat Uit & Thuis de verbin-
dende factor wordt.
Het eerste kennismakingsgesprek wordt 
gezamenlijk gedaan, er wordt gesproken 
over de mogelijkheden, die Uit en Thuis 
kan bieden en worden heldere afspraken 
gemaakt. “Bij Uit & Thuis geloven wij in 
een persoonlijke relatie gebaseerd op 
vertrouwen en respect,“ vertellen Petra 
en Jolande. Kent of bent u iemand die 
behoefte heeft aan gezelligheid of die 
hulp nodig heeft om activiteiten te on-
dernemen? 

Voor meer informatie bel Petra 06-
50878600 of Jolande 06-12892082 of 
kijk op onze website: 
www.uitenthuisseniorenhulp.nl

Hartstichting organiseert collecteweek
De Hartstichting zoekt collectanten in NUENEN, GERWEN EN NEDER-
WETTEN. Van 5 t/m 11 april 2015 vindt de jaarlijkse collecteweek van de 
Hartstichting plaats, de Hartweek. Om deze week tot een succes te maken, 
is de Hartstichting op zoek naar collectanten.

Collecteren kost vrijwilligers gemid-
deld maar twee uur. Tijdens de Hart-
week vraagt de Hartstichting het pu-
bliek om donaties in de strijd tegen 
hart- en vaatziekten. Met deze donaties 
zet de Hartstichting zich actief in voor 
de bestrijding van hart- en vaatziekten.
Joyce (26): ‘Mijn leven is na een hart-

Open dag Elkerliek ziekenhuis 
Op zaterdag 21 maart rolt het Elkerliek ziekenhuis in Helmond de rode 
loper uit voor publiek. Van 10.00 tot 16.00 uur is iedereen van harte uitge-
nodigd om een kijkje te nemen achter de schermen. Bezoekers van de open 
dag kunnen tijdens de open dag gratis parkeren. 

Benieuwd hoe de nieuwe operatieka-
mers eruit zien? Altijd al de binnen-
kant van een ambulance willen zien? 
Of bent u benieuwd hoe een medica-
tierobot werkt? U komt dit allemaal te 
weten tijdens de open dag in het El-
kerliek ziekenhuis. 

U kunt van 10.00 tot 16.00 uur op ei-
gen gelegenheid een route lopen in het 

ziekenhuis door de bewegwijzering te 
volgen. Onderweg kunt u verschillen-
de testjes doen. U kunt bijvoorbeeld 
uw bloeddruk laten meten of de hoe-
veelheid glucose in uw bloed. Ver-
schillende afdelingen in het Elkerliek 
zijn de laatste jaren vernieuwd. Ook 
deze willen wij graag aan u laten zien. 
Neem bijvoorbeeld een kijkje in een 
van de nieuwe operatiekamers, bekijk 
een gezinssuite of neem een kijkje op 
de afdeling Oncologie. 

Kinderactiviteiten
Natuurlijk zijn er ook verschillende 
kinderactiviteiten. Kinderen krijgen 
een stempelkaart bij binnenkomst. Bij 
elke kinderactiviteit krijgen zij een 
stempel. Vier of meer stempels? Dan 
krijgen ze een leuk cadeautje! Natuur-
lijk is ook de poppendokter weer aan-
wezig. Vergeet dus niet een pop of 
knuffel mee te nemen. 
www.elkerliek.nl 

KBO Lieshout:

Bloemschikken, fietsen    
en klassieke muziek
Na het succes van de kerstworkshop bloemschikken gaan de Lieshoutse 
senioren nu een voorjaars-/paasbloemstuk maken. Deze workshop is op 
dinsdag 31 maart in het Dorpshuis en begint om 19.00 uur ’s avonds. De 
leiding is in handen van bloemist Ralph Bertens van ‘Bloemend’. 

Woensdag 1 april: opening fietssei-
zoen 
Hoewel de fietsclub al enkele jaren 
ook in de wintermaanden fietst, is 
het toch een mooie gewoonte om in 
het voorjaar als de klok verzet is, het 
zomerfietsseizoen te openen. Dit 
gebeurt op woensdag 1 april (en dit 
is géén 1 aprilgrap!) met een ontbijt 
bij IKEA. Het vertrek is om 09.00 
uur bij het Dorpshuis. Aanmelden is 
niet nodig, fiets gewoon gezellig 
mee.

Woensdag 8 april: Philharmonie 
Zuid-Nederland 
Liefhebbers van klassieke muziek wo-
nen op 8 april een openbare repetitie 

bij van Philharmonie Zuid-Nederland 
in het Muziekgebouw in Eindhoven. 
Op het programma staan werken van 
Haydn, Korsakov, Arban en Dvorák. 
Aanvang 14.00 uur.

Inloop
Doe ook mee met al die leuke, spor-
tieve en interessante activiteiten van 
Seniorenvereniging KBO Lieshout. 
Loop eens binnen bij de Inloop voor 
informatie. De Inloop is iedere dins-
dagmorgen van tien uur tot half twaalf 
in het Dorpshuis. U bent hier van har-
te welkom met vragen over van alles, 
om u op te geven voor een van de KBO 
activiteiten of zomaar voor de gezel-
ligheid.

infarct in een klap veranderd’ Hart- en 
vaatziekten kunnen opeens toeslaan, 
zonder duidelijke waarschuwing voor-
af. Zo krijgen jaarlijks ongeveer 15.000 
Nederlanders een hartstilstand buiten 
het ziekenhuis. De meeste mensen 
overleven dit niet. Meer onderzoek is 
nodig om hart- en vaatziekten te ont-
dekken vóórdat ze toeslaan. Joyce 
kreeg op haar 26e plotseling een hart-
infarct. Het heeft haar hart zwaar be-
schadigd. “In een klap was mijn leven 
veranderd. Mijn hart werkt nu nog 
maar voor 30%. Ik kan niet meer wer-
ken en heb hulp nodig bij dagelijkse 
dingen. Dat is moeilijk te accepteren.”

Over de Hartstichting: Er zijn nu 1 mil-
joen hart- en vaatpatiënten in ons land. 
Aan hart- en vaatziekten overlijden per 
dag ruim 100 mensen. Dagelijks komen 
1000 mensen met hart- en vaatziekten in 
het ziekenhuis terecht. De preventie, be-
handeling en genezing van de ziekte is de 
belangrijke missie van de Hartstichting. 
Wij strijden tegen hart- en vaatziekten, 
een van de belangrijkste doodsoorzaken 
in ons land, door onder andere voorlich-
ting te geven over een gezonde leefstijl 
en door innovatieve verbeteringen in de 
zorg te bewerkstelligen. Collectanten 
kunnen zich aanmelden via de plaatselij-
ke contactpersoon, Ria van Happen, e-
mail pietvanhappen@gmail.com tele-
foonnummer: 040-2835570 of Nelleke 
v/d Ven 040-2833182 of via www.hart-
stichting.nl/wordcollectant of bel met 
070 - 315 56 95.

Paasmarkt  met ‘Samen Breien’ bij 
Hobbycentrum Dorpswerkplaats 
 
Ook dit jaar is het Nationaal Ouderenfonds aanwezig op de Voorjaars-Paas-
markt in de dorpswerkplaats aan het Park. De breigroepen en de thuisbrei-
sters laten zien, wat ze de afgelopen tijd allemaal gemaakt hebben. Zoals 
sjaals, mutsen, wanten, armbandjes enz. 

De breigroepen werken ook volgens 
opdracht. Die worden gemaakt met 
behulp van sponsorbijdragen. Met de 
verkoop ervan worden activiteiten on-
dersteund voor ouderen in Nuenen. 
Ook worden daar de mutsjes voor In-
nocent van bekostigd.
Meer informatie op www.ouderen-
fonds.nl of kom gewoon kijken in de 
kraam op zaterdag 28 maart (10.00 
uur tot 17.00 uur) en zondag 29 maart 
(11.00 uur tot 16.00 uur).
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Nog een week te gaan en dan opent Nune Ville haar deu-
ren voor het publiek. In aanloop hier naartoe vertelt Jan 
Kees Lemkes, voorzitter van de Stichting Van Gogh Villa-
ge, wat Nuenen allemaal te wachten staat.

Nog 1 week 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.

We tellen niet langer meer af in we-
ken, maar in dagen. Om precies te 
zijn: nog 5 dagen en dan is het dinsdag 
31 maart, de dag waarop commissaris 
van de Koning Wim van de Donk de 
opening zal verrichten van The Vin-
cent Affair.

Elektrotechnisch Buro Van Keulen 
was vorige week al druk bezig om de 
verlichting aan te leggen. Daarbij heb-
ben ze zelfs de aanlichting van het 
pand aan de buitenkant niet vergeten.
Even een tussenstand over de Van 
Goghtulpen. Ondanks het mindere 
weer de afgelopen week groeien ze 
nog steeds. Tussen de 5 en 10 cm staan 
ze nu boven de grond.

Kunstenaars
De grootste veranderingen vinden nu 
binnen plaats. Er is een timmerploeg 
het huis ingetrokken om allerlei stel-
lages in de kamers te plaatsen, zodat 
de kunstenaars en designers daarop 
hun werk kunnen tonen. Deze ‘anders 
en dwarse denkers’ kruipen als het 
ware in de geest van Van Gogh. Zij 
gaan een relatie, een affaire met hem 
aan. Wat hen en Vincent bindt in ‘an-
ders denken’ komt vervolgens tot ui-
ting in de inrichting van de kamers 
van dit huis. Een tipje van de sluier: 
laat je inspireren door de kleurproe-
ven die Atelier NL verzamelde uit de 
Nuenense grond. Ga de confrontatie 
aan met ware liefde door de ogen van 
Mike Roelofs en ga op zoek naar de 
dubbele laag in je omgeving door het 
werk van Erwin Thomasse. Voel de fy-
sieke arbeid die gevangen zit in de in-
stallatie van We Make Carpets, terwijl 
Raw Color zich afvraagt of gecontro-
leerde willekeur nieuwe kleurtinten 
kan opleveren. Lucas Maassen en Eindeloos aan het werk.

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

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Op naar         
het prijzencircus?
Bij V&D - kortgeleden nog maar net van de ondergang gered - is deze week het 
Prijzencircus weer begonnen. Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Veel consu-
menten zijn dan vatbaar voor de enorme kortingspercentages die warenhuizen, 
tuincentra en meubelverkopers van de daken schreeuwen. 

Op de huizenmarkt is het prijzencircus al lang achter de rug, als we het tenmin-
ste over spectaculaire prijsverlagingen hebben. Hier komt de omgekeerde bewe-
ging op gang en die staat grotendeels los van seizoensinvloeden en lokkertjes om 
de verkoop te bevorderen. De prijzen blijven zich in langzaam stijgende lijn be-
wegen (in februari een plus van 2,4%) en ook het aantal verkopen stijgt. In fe-
bruari werden 11.697 woningen verkocht, een toename van bijna 17% ten op-
zichte van februari 2014.

Stijgende prijzen, stijgende verkopen. “Woning kopen weer in zwang”, kopte De 
Telegraaf vorige week zelfs. Een belangrijk verschil met de markt voor kleding, 
huishoudelijke artikelen, luxe artikelen, meubelen en levensmiddelen is dat de 
meeste woningkopers moeten lenen voor hun aankoop. En de hypotheekrente is 
nog nooit zo laag geweest, dus dat heeft een duidelijk verkoopbevorderend ef-
fect. Een effect dat sterker is dan belemmeringen die er ook nog zijn.

Een tweede punt van belang is dat de prijsstijgingen volgen op een langdurige pe-
riode van prijsdaling: sinds 2008 zijn de prijzen gemiddeld met zo’n 20% gezakt tot 
het moment dat vorig jaar de prijsstijging weer voorzichtig inzette. Niemand ver-
wacht op korte of middellange termijn nieuwe dalingen. “De prikkel om op de 
koopwoningmarkt af te wachten en de kat uit de boom te kijken, is nu wel groten-
deels verdwenen”, zo verwoordde emeritus-hoogleraar Hugo Priemus het onlangs 
in een column. Dat betekent dat er een inhaalslag gaande is die op zichzelf ook 
weer een licht prijsverhogend effect kan hebben. Vier op de tien starters verwach-

ten dit jaar een bod uit te brengen op een koopwoning, zo blijkt 
uit recent onderzoek van ING. Van hen kiest ruim de helft 

voor een bestaande woning waar weinig tot niets aan 
hoeft te gebeuren en een kwart voor een nieuwbouw-
woning. Zo’n 13 procent kiest voor een ‘kluswoning’.

Dus als aanstaande zaterdag - 28 maart - de NVM 
Open Huizen Dag gehouden wordt, is er zeker meer 
bezoek te verwachten dan in vorige jaren. Want het ver-

trouwen neemt toe, de prijzen stijgen licht, het aanbod 
neemt wat af en er zweven veel mensen al geruime tijd bo-

ven de markt. Wie het slim aanpakt en niet direct het al-
leronderste uit de kan probeert te halen, maakt een 

goede kans zijn of haar woning dit jaar te verkopen. 
Of de droomwoning eindelijk zelf binnen te slepen. 
Daar kan geen V&D Prijzencircus tegenop.

Margriet Craens onderzoeken de fy-
sieke mogelijkheden van een alledaags 
object en Jólan van der Wiel geeft je de 
kans om rond te dwalen in je eigen on-
beperkte fantasie. 
Bij elke kamer staat een bord dat met 
een spreuk uit zijn brieven een toe-
lichting geeft op Vincent, gevolgd 
door een uitspraak van de kunstenaar 
zelf en een toelichting op zijn werk. 
Voor de bezoeker begint dan de ont-
dekkingstocht naar de affaire tussen 
Vincent en de kunstenaar.

Paaseieren zoeken 
De opening is nog niet geweest of Pa-
sen komt er al aan. Daarom mogen op 
tweede paasdag kinderen tot 12 jaar 
gratis paaseitjes zoeken in de grote 
achtertuin van Nune Ville, maar wel 
met de afspraak dat hun ouders of 
grootouders een kaartje kopen voor 
The Vincent Affair om deze te bezoe-
ken tussen 12.00 en 15.00 uur. Een 
ding weten we zeker: er huppelen heel 
veel konijntjes in de tuin rond, dan zul-
len er ook wel veel paaseieren liggen.

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.

Gewoon Doen!
De lente begint, een mooie tijd voor iets nieuws.
Dit jaar word ik 62 jaar en ik wil er een speciaal jaar van maken. Zowel in Neder-
land als in Afrikaanse landen probeer ik een zinvolle bijdrage te leveren om de 
gezondheidszorg op een hoger plan te brengen door samen te werken aan verbete-
ringen. Al jaren ben ik bezig met het realiseren van diverse projecten in Afrika. 
Hiervoor is altijd geld nodig. Met deze actie ga ik proberen de noodzaak tot fond-
sen werven voor goede doelen, uitdagingen en mijn natuurlijke nieuwsgierigheid 
aan elkaar te koppelen. Eén van de goede doelen is ten behoeve van de verloskun-
de.  In Kenia sterven 36 moeders per 10.000 geboorten. In Nederland is dat 1 op 
10.500. Eén van de grote problemen in de zwangerschap of bij de bevalling is de 
onvolledigheid of het ontbreken van actuele patiënt gegevens. Samen met ande-
ren, waaronder een verloskundige en een softwareontwikkelaar Orfeus is een digi-
tale toepassing ontwikkeld om verloskundige patiëntinformatie te beheren. Zo is 
informatie over de patiënt altijd en overal beschikbaar. Dit willen we graag uit-
testen, doorontwikkelen en op de markt brengen. Hiervoor ontbreken nu de finan-
ciële middelen. 
Met de actie Gewoon doen! wil ik 62 verschillende dagklussen/ banen/beroepen 
gaan uitoefenen die elk € 100,- moeten opbrengen.  Met de opbrengst hiervan wor-
den twee projecten in Afrika vlot getrokken. Wat kan dat allemaal zijn? Het lijkt 
me leuk om een dag te kunnen werken als baliemedewerker, koerier, onderwijsas-
sistent, taxichauffeur, assistente bij evenementen of congressen, hulpkok, begrafe-
nisbegeleidster, als adviseur of notuliste, gastvrouw, lokale omroepster, receptio-
niste etc. etc.
 
Sommige dingen moet je Gewoon doen!
Doe je mee en biedt je mij een dagklus aan voor € 100,- voor een goed doel? Wil je 
meer informatie over mij en Gewoon Doen! kijk dan op www.helliebv.nl of stuur 
een mail naar: hvandenbrink@onsnet.nu of bel me op 06 138 011 44.
Hartelijk dank daarvoor. 
PS een donatie mag natuurlijk ook op rekeningnummer NL62 INGB 0686 2793 36 
t.a.v. actie Gewoon Doen.  

Helma van den Brink, De Huikert 8, 5674 RG Nuenen.

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

The Bluebettes  
in Het Klooster
Op donderdag 9 april brengen The 
Bluebettes in hun theatershow Bang 
Bang! de hits van vrouwelijke artiesten 
en meidengroepen uit de jaren zestig 
tot leven: de liedjes van The Ronettes, 
de motownklanken van The Supremes 
en de krachtige Tina Turner. De zes 
vrouwen van The Bluebettes vertellen 
op het podium aan de hand van al die 
hits hun persoonlijke verhaal. The 
Bluebettes zijn deze vrouwen uit de ja-
ren zestig dankbaar voor de weg die ze 
hebben vrijgemaakt. Een ode dus.
The Bluebettes zijn: Arlette Swartjes, 
zang - Geraldine Swartjes, zang - Esther 
Groenenberg, toetsen & zang - Maartje 
de Vries, gitaar & zang - Chantal de 
Haan, basgitaar & zang - Anna Hoek-
stra, drums & zang.
Kaarten à € 19,50 zijn te bestellen via 
www.hetklooster.org of telefonisch te 
reserveren op ma t/m vr tussen 13.30 
uur en 17.30 uur via 040-2843399. 
Aanvang 20.15 uur in de theaterzaal.

Uitslagen verkiezingen 18 maart

Kinderen nemen tijdens NLDoet deel 
aan een schilder/tekenworkshop. Alle-
maal een eigen schilderijtje maken en 
je daarbij laten inspireren door Van 
Gogh. Daarbij geholpen door mede-
werkers van Vincentre. Voor de Stich-
ting Leergeld maakten de kinderen een 
groot schilderij.  

Keep looking up (Foto Peter Coppens)

Plan Nuenen West, wordt vervolgd...
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Godfried de Vocht    
bakt wederom     
bekroond paasbrood
Godfried de Vocht, de Echte Bakker met winkels in Waalre, Eindhoven & 
Nuenen heeft weer een prachtig resultaat behaald bij de landelijke paasbro-
denkeuring van het Echte Bakkersgilde. De paasbroden van De Vocht wer-
den voor het tiende jaar op rij door de gildemeester als uitmuntend beoor-
deeld en kregen wederom 5 sterren.

Voor het paasbrood gebruikt De 
Vocht altijd de beste bloemsoort. 
Deze bloem kenmerkt zich door de 
zeer goede eiwitten, waardoor het 
deeg de vulling goed kan opnemen. 
Belangrijk daarbij is dat de bakker het 
deeg precies lang genoeg kneedt. 
Wanneer er over de krenten of rozij-
nen die je aan de buitenkant ziet een 
dun laagje deeg zit, dan weet je dat de 
bakker het kneden onder de knie 
heeft. Godfried: “Wij hebben dit na-
tuurlijk bereikt samen met al onze 
vakkundige bakkers waarbij kwaliteit 
hoog in het vaandel staat. Ze staan ie-
dere nacht vroeg op, om vol passie 

ambachtelijk brood en gebak te bak-
ken. Echt een teamprestatie!”
De verkoopmedewerksters van De 
Vocht geven de klanten wel een op-
merkelijk advies mee: “Het best kunt u 
het paasbrood een paar dagen laten 
liggen voordat u ‘m eet.” Godfried: “Ik 
zou hem zelf minimaal drie dagen la-
ten liggen, zodat de smaak van de vul-
ling helemaal door het brood opgeno-
men wordt.’ Op de vraag of dat niet ten 
koste gaat van de malsheid antwoord 
hij lachend: ‘Welnee, dit zijn echte 
sterrenstollen hoor!’ Kom naar een 
van onze winkels, en proef dit lekker 
paasbrood.”
 

NIEUW in Nuenen 

FIRST-STOP
Autobedrijf v.d. Wildenberg heeft zijn service verder uitgebreid met auto-
bandenconcept FIRST STOP

 

STOP !  Naast het Bandenhotel waar u uw 
winter/zomer-banden kunt laten wis-
selen en opslaan, zijn wij nu ook in 
staat om banden voor uw auto te leve-
ren tegen zeer scherpe prijzen.
“Wij leveren A merk banden tot budget 
banden en wij monteren, balanceren 
en lijnen uw auto zonodig uit, zodat u 
met een veilig gevoel weer de weg op 
kunt” aldus Peter v.d. Wildenberg.

Autobedrijf v.d. Wildenberg staat al 
sinds lange tijd bekend als familiebe-
drijf en een zeer bekwaam en allround 
autobedrijf, momenteel werkt de 3e 
generatie van de familie ook met veel 

plezier in het bedrijf, Mark v.d. Wil-
denberg op de salesafdeling en Jan v.d. 
Wildenberg op de aftersalesafdeling.
We zijn al bijna 50 jaar gespecialiseerd 
in het merk NISSAN met onderhoud 
en verkoop van Nissan’s en nu wordt 
onze Service als aanvulling op ons eni-
ge tijd geleden opgestarte Bandenho-
tel nog verder uitgebreid door middel 
van autobandenconcept FirstStop.

Wat betekent dit voor de automobilist 
uit Nuenen, Eindhoven en omgeving?
First Stop is een netwerk van banden-
specialisten dat sinds 1994 jaar in heel 
Europa actief is. Op dit moment zijn 

V.l.n.r.: Mark, Jan, Albert, Peter en Jan van den Wildenberg.

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

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

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

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

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

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

Sam’s kledingactie
Op 18 april vindt de kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Men-
sen in Nood plaats. Gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel kunnen dan 
in gesloten plastic zakken worden ingeleverd bij de Clemenskerk, Park 55 in Nue-
nen van 10.00 uur tot 12.30 uur. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat 
dit jaar naar een ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in Nood in Bangla-
desh. Met de opbrengst kan Sam’s Kledingactie samen met Cordaid Mensen in 
Nood en Caritas Bangladesh de kwetsbare dorpen beschermen. Er worden dege-
lijke dijken aangelegd en er wordt een preventieproject opgezet.  Voor meer in-
formatie bel 073 - 6871060 of zie www.samskledingactie.nl

Thijs van de Meeberg 
in het Ketelhuis
Op donderdag 9 april organiseren de 
auteurs van ‘Prikkels in de Groep!’ een 
benefietavond met medewerking van 
o.a. Thijs van de Meeberg. Thijs is 
winnaar van het Leids Cabaretfestival 
2015 en afkomstig uit Nuenen. De ca-
baretavond vindt plaats in het Ketel-
huis in Eindhoven, aanvang 20.00 uur.

Bezoekers van de benefietavond wacht 
een leuke avond in de sfeervolle omge-
ving van Strijp - S, met optredens van 
grote cabarettalenten Thijs van de 
Meeberg en Caressa Donk. De volle-
dige opbrengst van deze avond gaat 
naar het goede doel.
Prikkels in de groep! is een boek voor 
ouders en begeleiders van kinderen 
met prikkelverwerkingsproblemen. 
De auteurs van het boek organiseren 
deze benefietavond en andere acties 
om de stichting Ancora Salvării te on-
dersteunen. Dit is een groot Neder-
lands project in Roemenië, dat al 10 
jaar loopt. Met de opbrengst van de 
benefietavond wordt het boek Prik-
kels in de Groep! vertaalt in het Roe-
meens, en voor de locale kostprijs aan 
de Roemeense hulpverleners en ou-
ders aangeboden. In Roemenië wor-
den workshops gegeven om leerkrach-
ten en begeleiders te trainen in het 
omgaan met kinderen die moeite heb-
ben met de prikkelverwerking, zoals 
kinderen met autisme en ADHD.
De locatie van de cabaretavond is het 
Ketelhuis, Ketelhuisplein 1 (Strijp S) 
in Eindhoven op de bovenverdieping. 
Entreeprijs is 12,50 euro eerste rang, 
10 euro tweede rang. Kaartjes reserve-
ren via info@prikkelsindegroep.nl. 
Meer informatie op www.prikkelsin-
degroep.nl of www.facebook.nl/prik-
kelsindegroep.

De auteurs van Prikkels in de groep 
zijn Robert de Hoog (SI-therapeut/fy-
siotherapeut), Sandra Stultiens-Hou-
ben (autismespecialist/leerkracht) en 
Ingrid van der Heijden (orthopeda-
goog /gezondheidzorg-psycholoog). 
Het boek verschijnt binnenkort in de 
derde druk. ISBN 9789044129397.
 

IVN Laarbeek doet op    
28 maart mee aan opschoondag

De Eetkamer 75 keer
Op dinsdag 2 juni kookt De Eetkamer 
in Gerwen de 75ste maaltijd. Deze 
mijlpaal wordt gevierd met een feeste-
lijke maaltijd.
De Eetkamer is gestart in november 
2008 en is het hele jaar door op de eer-
ste dinsdag van de maand om 12.00 
uur. Er wordt dan een verse driegan-
gen maaltijd gekookt met koffie na 
voor alleenstaande mensen van 65 jaar 
en ouder. Het is een ontmoetingsmo-
ment voor mensen die vaak alleen aan 
tafel zitten. Er zitten altijd 25 perso-
nen of meer aan tafel en er zijn veel 
mensen die er vanaf het begin bij zijn. 
De bijdrage voor deze maaltijd is Є 5,- 
per persoon.
Aanmelden voor De Eetkamer kan bij 
Ans Engelen, tel. 2837726.

Helpt Elkander 

Informatie-bijeenkomsten 
nieuwe Woningwet
Vanaf 1 juli 2015 geldt de nieuwe Woningwet. Deze nieuwe wet betekent 
een ingrijpende wijziging voor corporaties op allerlei gebied. Zo wordt het 
taakgebied beperkt tot het bouwen en beheren van woningen voor met 
name mensen met lage inkomens, wordt het toezicht versterkt én krijgen 
huurders meer zeggenschap. Om haar huurders hierover te informeren en 
met hen te praten over hoe huurders meer betrokken kunnen worden bij het 
beleid organiseert Woningbouwvereniging Helpt Elkander een tweetal 
informatiebijeenkomsten ‘De nieuwe Woningwet: praat u met ons mee?’

De bijeenkomsten vinden plaats op:
1 april van 19.00 - 20.30 uur in BS de 
Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3, 
Nuenen 
8 april van 15.00 - 16.30 uur in de Gas-
terij, Jo van Dijkhof 110, Nuenen.

Helpt Elkander nodigt haar huurders 
van harte uit om één van deze bijeen-
komsten bij te wonen.
Een vertegenwoordiger van Het Huur-
dershuis, een onafhankelijke stichting 
die o.a. huurders en woningcorpora-
ties adviseert, informeert de huurders 
over de veranderingen als gevolg van 
de nieuwe Woningwet. Tijdens deze 
bijeenkomst wil Helpt Elkander ook 
graag met haar huurders in gesprek 
gaan over hoe ze een structureel over-
leg met huurders vorm kan geven. 

er 2000 servicecentra in 25 Europese 
landen. Onze indrukwekkende groei 
heeft steeds in het teken gestaan van 
één ambitie: onze klanten de beste 
service, producten en advies te bieden 
op het gebied van banden velgen en 
voertuigen. First Stop is dus hét adres 
voor alles wat met uw banden te ma-
ken heeft. Van A merken zoals Bridge-
stone tot de budget varianten zoals 
Dayton. Dit betekent dus dat vanaf nu 
Autobedrijf v.d. Wildenberg banden 
kan leveren voor alle merken en type 
auto’s, voor de beste prijs.
Bij Bandenhotel Nuenen, kunt u te-
recht voor de opslag en het wisselen 
van uw banden, voor slechts 40 euro 
all in. 
Daarnaast verzorgt Autobedrijf v.d. 
Wildenberg natuurlijk als vanouds het 
onderhoud van alle merken en type 
auto’s en blijven zij gespecialiseerd in 
alle zaken met betreking tot uw Nis-
san, verder kunt u terecht voor: APK, 
uitlijnen, FOCWA schade herstel, 
mobiliteits garantie, Camper en Cara-
van reparatie en keuring en de inkoop 
en verkoop van occasions en nieuwe 
auto’s. Tijdens onderhoud en/of scha-
deherstel staat er een gratis leenauto 
tot uw beschikking.
Wij begroeten uw graag in ons bedrijf 
waar de koffie klaar staat.

2de paasdag is Autobedrijf v.d. Wil-
denberg geopend van 11.00 - 17.00 
uur. Voor meer informatie of afspraak: 
040-2831774.

www.wildenberg.nl
www.firststop.nl
www.bandenhotelnuenen.nl

NLdoet actief 
bij voedselbank 
Nuenen
Een hard werkende groep extra vrij-
willigers heeft de voedselbank in Nue-
nen tijdens NLdoet goed geholpen 
met het selecteren van een grote hoe-
veelheid producten op soort en da-
tum. Want alle levensmiddelen wor-
den voordat zij uitgereikt worden in 
de wekelijkse pakketten eerst goed 
nagekeken. De voedselbank is erg blij 
met al die vrouwen en mannen die 
met hun handige handen en hun 
scherpe ogen deze flinke klus geklaard 
hebben. Zeer speciale en zeer vakkun-
dige hulp kwam van een vrijwilliger, 
die een echte oprit maakte voor de 
koelwagen. De chauffeurs zijn daar 
heel erg blij mee. Dubbel dank aan 
Fons Linders, die deze stratenmaker 
afgelopen zaterdag liet helpen. 
www.voedselbanknuenen.nl 

  

IVN Laarbeek doet dit jaar weer mee 
aan de Landelijke Opschoondag. “Dit 
is een van de gelegenheden waarin we 
ons wat nadrukkelijker inzetten voor 
een schoner milieu door zwerfvuil in 
te zamelen,”vertelt Cor Peters. “In sa-
menwerking met de gemeente Laar-
beek en de politie Gemert-Laarbeek 
zamelen we zwerfvuil in langs wegen, 
in bossen, kanalen, sloten, in bermen 
en parken. De oogst in voorgaande ja-
ren was niet mis! De actie is niet alleen 
bedoeld om de gemeente Laarbeek 
schoon te krijgen. Natuurlijk is het 
ook een oproep om aandacht te vra-
gen voor het gemak waarmee mensen 
zwerfafval achterlaten.”

De politie Gemert-Laarbeek houdt die 
ochtend extra toezicht op de verkeers-
veiligheid, met name op de plekken 
waar kinderen aan het opruimen zijn. 
De gemeente Laarbeek zorgt ook voor 
de nodige handschoenen, vuilniszak-
ken, en wat prikkers. Op zaterdag 28 
maart vertrekken de zwerfvuilverza-
melaars om 9.00 uur vanaf verzamel-
punt ‘de Bimd’, het clubgebouw in Aar-
le-Rixtel aan de onverharde zijweg van 

de Beekseweg. Ter afsluiting is er soep 
met broodjes en voor de kinderen is er 
iets lekkers. Graag even aanmelden bij 
ivnlaarbeek@hotmail.com. En zie je 
iemand afval dumpen, meld dit dan bij 
de milieupolitie (0900 88 44).

Lunet zorg organiseert  
voorpremière film 
‘Iemand zoals ik’
In het kader van de Nationale Autis-
meweek 2015 organiseert Lunet zorg 
op 1 april de voorpremière van de film 
‘Iemand zoals ik’. De filmt volgt Birsen 
Başar, een jonge Turks-Nederlandse 
vrouw die samen met haar vriend Me-
hmet naar Turkije reist om het taboe 
rond autisme te doorbreken. 
De film - gemaakt door Karen Kuiper 
en Pauline van Tuyll - wordt tussen 
19.00 en 21.00 uur vertoond in De 
Herberg op woonpark Eckartdal, Nue-
nenseweg 1 in Eindhoven. 
Na de film volgt een interview met 
Birsen door Ad van Korven. 
De entree is gratis. Aanmelden kan 
via: h.v.nieuwburg@lunetzorg.nl. De 
zaal is open vanaf 18.45 uur.

Dit jaar vindt de Autismeweek plaats 
van 28 maart t/m 4 april. Het landelij-
ke programma van de Autismeweek 
2015 is te vinden op de actiewebsite 
van de Autismeweek 2015: 
www.autismeweek.nl

Lunet zorg biedt in Brabant zorg voor 
en ondersteuning aan mensen van alle 
leeftijden met een (verstandelijke) be-
perking: van wonen tot werk, van dag-
besteding tot vrije tijd, van 24-uurs in-
tensieve zorg tot beperkte of incidentele 
ondersteuning. www.lunetzorg.nl



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.

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

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

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.

GEZOCHT Kamer (om-
geving Eindhoven) voor 18 
jarige gezellige studerende 
jongen. Tel. 06-22307853.

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

examen 
voorbereiding
in de mei-vakantie

telefonische informatie: 

0499-785014
www.decoach.net/
huiswerksupport

HUISWERK SUPPORT

Uw hond toe aan een Trim-
beurt? TRIMSALON ALA 
PLUTO. Professioneel & 
gediplomeerd! Hooidonk 7. 
Afspraak: 06 - 53 30 78 30. 
www.alapluto.nl

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

K I N D E R K L E D I N G -
BEURS Wo. 1 april Zaal Den 
Heuvel Mierlo. 9.30-11.30 
uur maat 74 t/m 110 en van 
14.00-16.00 uur maat 116 
t/m 164. Toegang GRATIS!

MEGAVLOOIENMARKT 
29 maart de Heiberg, Heerse-
weg 49 Veldhoven. 120 kra-
men bomvol!  € 2,-. 9.00-
16.00 uur. 06-20299824.

Bonaparte Vintage
karpetten

15% KORTING

4e NL Label 
aluminium of houten 

jaloezie GRATIS

Desso Airmaster 
15% KORTING

A C T I E S  RAMEN EN VLOEREN  

VERBOUWEN OF VERHUIZEN?

ONTDEK HET GEMAK VAN COMPLETE WONINGINRICHTER PROFITA. 

ALLES VOOR UW WONINGINRICHTING COMBINEREN:
MEUBELEN, RAAMDECORATIES EN VLOERBEKLEDING. 
UW BETROUWBARE PARTNER VOOR TOTALE WONINGINRICHTING.

KWALITEIT VAN TOPMERKEN, MAATWERK EN PERSOONLIJK ADVIES.
ALLES WORDT DOOR ONS VAKKUNDIG  GEMETEN EN GEÏNSTALLEERD.

NIEUW: GEHEEL 
UITKLAPBARE 
VOETENSTEUN

GRATIS dekbedovertrek bij LIFETIME bedden

OOK IN MAATWERK

LANDELIJKE SFEER, MASSIEF HOUT

HOEKBANK MET UITGEBREIDE MOGELIJKHEDEN

2e Norma matras  gratis t.w.v. € 895,--

15% KORTING
op het totale TEMPUR 
assortiment* A C T I E

WONEN   SLAPEN   ZITTEN   MEUBELEN   VLOERBEDEKKING   RAAMDECORATIE

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTERMaandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

*vraag naar de voorwaarden

%02 sartam
-
leedroov
* in de winkel

KARPETTEN SALE

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

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

Algemeen Fysiotherapie
Oedeem & Oncologie

Steunkousen
Tape Technieken

www.fysiotherapiehendrix.nl | Sophiastraat 6 | 06-19416234 | Nuenen

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

BEL 06 1424 2624

in sfeervolle woonvilla
voor senioren (70+).

NU in prijs verlaagd! € 900 + € 250 alg. servicekosten

Beheerder Jan Willem Geurts       info@villa63.nl

www. .nl

TE HUURTE HUUR
Nog 4 appartementen, Berg 63 te Nuenen
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 PUZZELHOEKWeek 13

8 1 7
9 5

7 3 4
4 2 5 3

6 9 2 8
4

6 7
7 5

6 8 1

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 beweeglijk  6 verborgen  12 koppel  13 treuzel  15 putemmer  
17 slee  19 stoomschip  20 hoon  22 strafwerktuig  23 optreden  25 wilde haver  
26 verlangen  28 deel v.e. fiets  30 Franse kaassoort  31 kunstzin  33 stuk  
35 profeet  36 poos  38 ondergrondse  40 kweken  43 voldoende gekookt 
45 hengselvat  47 kreupel  49 sterke drank  50 pl. in Gelderland 51 waterkering  
52 lof bewijzen  54 voorzetsel  55 namelijk  57 smekend verzoek  
58 echtgenoot  60 loopvogel  62 doktersvoorschrift  63 leest.

Verticaal: 2 plotseling  3 drinkgelegenheid  4 dierengeluid  5 jaartelling  
7 wandversiering  8 hectare  9 priem  10 invoer  11 graansoort  14 wondvocht  
16 herkauwer  18 getroffen  19 loot  21 vrouwelijk dier  24 muziekschijfje  
27 vet  28 land in Afrika  29 naderhand  30 grond  32 zangstem  34 schicht  
37 landbewerking  38 rijschool  39 voorteken  40 deel v.d. voet  41 verlies  
42 bouwland  44 houding  46 Militaire Politie  48 afgunst  53 Ned. voetbalclub  
54 olm  56 bijbelse figuur  57 dik en rond  59 lidwoord  61 mijns inziens.

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

C L O W N S M O E S

W O E D E P E I S E R

W E E S H I R T P E N

E I K A T E L I E R A G A

E D S E R T E C I A

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

O O R E R A

A P P L A U S M O N S T E R

D Y A N A A P O N O

A L S A S T E R I X O O M

M E E T E G E N A R E

R E N T E O I S L A M

S T O R M L E G E R

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

Oplossingen wk 12
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

BLOEDMONSTER

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.

AANTAL
CARRE
CASSIS
COMBINE
EIEREN
FANCLUB
FILMACADEMIE
GEBIT
HAKMES
HEVIG
HYMNE
KATJES
KOGELGIETER
KRIEL
LAWINE
LOLLY
MOTOR
PALEN
PARMA
PROEFDRAAIEN
SLEEPKETTING
SPELDEN
SQUASH
STAMPEN
TANDEM
TRIEN
UPDATE

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

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.

Voorjaarsrit bij de Bromvliegers
Zondag 29 maart organiseert bromfietsclub de Bromvliegers de eerste van zes 
toertochten van het seizoen. Start en finish zijn bij het clubhuis van Zündapp-
team de Vette Ketting aan de Vossenberg 11 in Mariahout bij de champignon-
kwekerij van de familie Leenders. Inschrijven vanaf 10.00 uur. Bromfiets of Solex 
moeten 20 jaar of ouder zijn. Start om 10.30 uur voor de Solexen, de bromfietsen 
om 11.00 uur. De tocht voert over de B-wegen van het Brabantse land.

De Vette Ketting.

Jocanto in nieuwe outfit   
in Schafrath
Het Nuenense jongerenkoor Jocanto krijgt een nieuwe uitstraling. Jocanto 
wil vernieuwen en daar hoort ook nieuwe koorkleding bij. De blauwe polo’s 
waarmee de leden elk jaar langs de deuren kwamen voor de welbekende 
flessenactie werden toch al niet vaak meer gedragen. Op zaterdag 28 maart 
is het koor voor het eerst in Café Schafrath in de nieuwe kleding te zien. Het 
belooft een echt feestje te worden. De band So Last Season zorgt die avond 
voor de muziek. De toegang is gratis. Aanvang 20.00 uur.

“De vernieuwing die we de afgelopen 
jaren hebben ingezet, moest nu maar 
eens worden doorgezet”, zo geeft 
Tjeerd Dickhoff, voorzitter van Jocan-
to, aan. “We hebben een nieuwe web-
site gekregen, met een nieuwe uitstra-
ling. En die uitstraling paste eigenlijk 
niet helemaal bij de koorkleding die 
we hadden. Nou viel dat weinig op, 
aangezien we de kleding niet of nau-
welijks nog droegen.” 

De website is niet het enige dat is ver-
anderd de afgelopen jaren. Zo heeft 
het jongerenkoor haar vaste plek in 

Het Klooster verruild voor een nieuw 
thuis aan de Geldropsedijk. Een stap 
die Jocanto veel heeft gebracht, maar 
die het jongerenkoor wel uit het cen-
trum van Nuenen heeft gehaald. 
“Daarom is het belangrijk dat we bij al 
onze activiteiten, herkenbaar zijn voor 
iedereen. Dat als je rond kijkt op een 
markt, waar we staan, je meteen ziet, 
die horen bij het jongerenkoor", aldus 
Tjeerd. “Maar het moet ook kleding 
zijn waarmee niet alle aandacht wordt 
weggenomen als we in de kerk zingen. 
Ik denk dat we daar een hele mooie 
mix in hebben gevonden."

Kom zaterdag JA1 
aanmoedigen naar 
de 1e plaats
Op dit moment staat Nuenen JA1 
tweede in de super A- klasse. Aan-
staande zaterdag spelen ze om 14.15 
thuis tegen Ede, dat momenteel op de 
eerste plaats staat. Uit in Ede verloor 
jongens A1 nipt met 4-3. Als Nuenen 
weet te winnen, voor thuispubliek, 
hebben ze in deze klasse tot nu toe nog 
alles weten te winnen en nemen zij de 
eerste plaats van Ede over. Het belooft 
hockey op hoog niveau te worden. 
Dus kom de mannen aanmoedigen. 

Rikken bij de Supportersclub RKSV Nuenen 
Jef Teunisse kampioen 
rikken bij RKSV Nuenen
Afgelopen vrijdag was het de finaleavond rikken bij de 
Supportersclub RKSV Nuenen. Was er de laatste weken 
al een goede opkomst en een prima sfeer, vrijdag was de 
organisatie met een bezetting van 11 speeltafels hele-
maal in zijn nopjes. Om acht uur werd aangevangen 
met de twee speelrondes voor het dagklassement. Er 
werd fel en sportief gestreden voor de prijzen en nie-
mand werd iets kado gedaan. Na de eerste ronde was 
het Fred de Brouwer die aan de leiding ging met 98 pun-
ten, maar na een korte pauze was het Frans Smulders 
die met een score van 136 punten het dagklassement 
wist te winnen. 

Lang zag het er naar uit dat Ludo van den Berg in de fi-
naleronde met het kampioenschap 2014-2015 aan de 
haal zou gaan. Zeker na een geslaagde open solo slem, 
maar hier dacht Jef Teunisse net iets anders over. Hij 
werd tenslotte met een score van 103 punten kampioen 
van het rikconcours van de supportersclub RKSV Nue-
nen. De hoofdprijs bij de loterij, een waardebon, werd 
gewonnen door Ad Vogels.

Uitslag dag klassement over twee ronden
1 Frans Smulders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Punten
2 Fred de Brouwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Punten
3 Jack v.d.Winkel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77 Punten
4 Gerard v.d. Heijden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72 Punten
5 Nelly de Louw  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71 Punten
6 Frits Roijakkers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71 Punten
7 Hans de Vries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65 Punten
8 Piet van Genugten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58 Punten
9 Gerton van Leenders . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54 Punten
10 Willie v.d.Heuvel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 Punten

Uitslag finale over een ronde
1 Jef Teunisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103 Punten
2 Ludo v.d. Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77 Punten
3 Nelly de Louw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 punten
4 Hans de Haas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56 punten
5 Hans de Vries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 Punten
6 Bernard de Louw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 Punten
7 Gerton van Leenders . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 Punten
8 Ad Vogels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 Punten

Dank zij de medewerking van veel sponsoren en de gro-
te deelname kan de organisatie terug zien op een spor-
tief en geslaagd seizoen 2014-2015.

KBO kienavond 
Lieshout
Aanstaande vrijdag 27 maart organi-
seert Seniorenvereniging KBO Lieshout 
in het Dorpshuis Grotenhof 2 een gezel-
lige kienavond. Iedereen is van harte 
welkom. Als u nog nooit geweest bent, 
probeer het eens, het zal u zeker beval-
len. Kom gewoon naar het Dorpshuis en 
schuif gezellig aan samen met al die an-
deren aan een van de lange tafels. Kom 
kienen en win een van de prachtige prij-
zen en misschien wel het bedrag dat in 
de Jackpot zit. De zaal in het Dorpshuis 
is open om 19.00 uur en aanvang kienen 
is om 20.00 uur. Na het kienen is er tra-
ditiegetrouw de loterij. Iedereen wordt 
van harte uitgenodigd ‘ns mee te doen.

Meer wandel-
mogelijkheden  
bij WSV Nuenen
  
Bij Wandelsportvereniging Nue-
nen gaat per 1 april het zomersei-
zoen in en daarmee het zomer-
schema tot eind september. Er kan 
dan extra op woensdagavond in 
groepsverband worden gewan-
deld. Er is een snelle en een minder 
snelle groep met afstanden van 8 
tot 11 kilometer. Op zondagmor-
gen van het eerste, derde en vijfde 
weekend van de maand kan 15 ki-
lometer worden gelopen. In de 
maand april is de parkeerplaats 
aan de vijverzijde bij het gemeen-
tehuis. Op zondagmorgen vertrek 
om 9.00 uur, woensdagavond 19.00 
uur. zie ook www.wsvnuenen.nl of 
mail naar secretariaat-wsv@out-
look.com.

Hockey

WBE Nuenen’s Wildbeheer houdt 
ook in 2015 de natuur schoon
Op zaterdag 21 maart heeft de jagersvereniging ‘Samenwerkingsverband 
Nuenen’s Wildbeheer’ voor de vijfentwintigste keer, zijn jaarlijkse natuur-
schoonmaakdag gehouden. In het buitengebied van de gemeenten Nuenen 
c.a. en Son en Breugel, is zwerfvuil verzameld in wegbermen, sloten, bossen 
en landerijen. 

“Het is geen gezicht als er vuil ligt op 
plaatsen waar het niet hoort. Ook is 
zwerfvuil zoals plastic, lege flessen, 
blik en fietsbanden die door de mens 
in de natuur wordt achtergelaten, ge-
vaarlijk voor de dieren,” vertelt Jos Bex 
van het wildbeheer. Een schoon bui-
tengebied is niet alleen de verant-
woordelijkheid van jagers, maar van 
iedereen die op een of andere manier 
gebruik maakt van het buitengebied. 

Dus help mee en houd de natuur 
schoon!”
Ongeveer 20 leden hebben aan deze 
actie deelgenomen. In totaal is 6 ku-
bieke meter zwerfvuil verzameld en in 
een container op de gemeentewerf in 
Nuenen gedeponeerd. Meer informa-
tie over deze natuurschoonmaakdag 
en andere activiteiten van WBE Nue-
nen’s Wildbeheer is te vinden op:
www.wbe-nuenen.nl

Rikken

Amok door Max  
in Het Klooster
Max van den Burg speelt Amok in Het 
Klooster. Totaalcabaret door één man, 
gewapend met zijn gitaar, gekke dans-
jes en imitaties of typetjes. De voorstel-
ling is op woensdag 8 april, aanvang 
20.15 uur. Toegangskaarten à € 17.00 te 
bestellen via www.hetklooster.org of 
van ma t/m vrij tussen 13.30 uur en 
17.30 uur telefonisch reserveren via 
040-2843399.
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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 april
WSV-wandeling

Zondag 9.00 uur; woensdag 19.00 uur
Vertrek parkeerplaats gemeentehuis

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Donderdag 26 maart
09.30 uur Computercafé van SeniorWeb, 

Fietsen en wandelen met GPS
Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 

Berckellaan 18

Donderdag 26 maart 
20.00 uur 

Informatieavond OBS De Mijlpaal
Brabantring 1

Donderdag 26 maart 
20.15 uur 

De Vrek van Molière door donkere acteurs
Het Klooster

Vrijdag 27 maart
18.00 uur 

Solidariteitsmaaltijd Kenia 
Het Pleincollege, Sportlaan 8, Nuenen.

Vrijdag 27 maart
19.00-22.00 uur 

RPM marathon voor het goede doel
Basic Fit Nuenen

Vrijdag 27 maart
Hilly Billy feest RKVV Nederwetten
20.30 uur, Piet Renders Paviljoen

Zaterdag 28 maart 
10.00-16.00 uur 

Ophalen spullen tbv Neuzelmarkt
alle huizen ten zuiden van de Europalaan 

en Eeneind

Zaterdag 28 maart 
13.00-16.00 uur André van der Maat 

opschoondag 
kiosk Heuvelplein Gerwen

Zaterdag 28 maart 
19.30 uur Interact Dans Theater, De Ander-

Wereld. Het Klooster 
20.00 uur Jocanto in Schafrath

Zaterdag 28 maart
20.15 uur 

Theatervoorstelling 
‘Een Verrassende Tijdreis’

Zaal De Koekoek in Lieshout

Zaterdag 28 maart
Opschoondag Laarbeek. 

9.00 uur De Bimd.

Zondag 29 maart
08.00-14.00 uur Ruilbeurs/rommelmarkt 

Ginderdoor 55 tussen Lieshout en Mariahout

Zondag 29 maart
Voor wie van zingen houdt
20.30 uur Café Schafrath

Zondag 29 maart
10.30 uur Rik- en jokermarathon 

Gasterij Jo van Dijkhof

Zondag 29 maart
14.00 uur Interact Dans Theater, 

De AnderWereld
Het Klooster te Nuenen.

Dinsdag 31 maart
14.00 uur Afscheid Annette Stevens 

Bibliotheek Nuenen
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18

Dinsdag 31 maart
20.00 uur 

Vergadering dorpsraad Gerwen
 in D’n Heuvel

Donderdag 2 april
Inloopavond De Rietpluim 
op locatie Oude Landen 
en Van Duijnhovenlaan

tussen 18.00 en 19.00 uur.

Donderdag 2 april
Koffieochtend 

PVGE Kwetternest 10.30 -12.00 uur

Vrijdag 3 april
19.30 uur 

Interact Dans Theater, De AnderWereld
Het Klooster te Nuenen

Zaterdag 4 april
19.30 uur 

Interact Dans Theater, De AnderWereld
Het Klooster te Nuenen

Zondag 5 april
14.00 uur 

Interact Dans Theater, De AnderWereld
Het Klooster te Nuenen

Maandag 6 april
Criterium wielerwedstrijd 

49e Grote Ronde van Gerwen 
het centrum van Gerwen

Maandag 6 april
11.00-16.30 

Neuzelmarkt Scouting Rudyard Kipling 
Duivendijk 7

Woensdag 8 april
19.30-21.30 uur. 

TV opname Swingtime
 in Café Schafrath

Woensdag 8 t/m zaterdag 11 april 
Vanaf 19.30 uur Avond Wieler 4 Daagse 

i.s.m. Korfbal vereniging NKV
Café Ons Dorp, Nuenen

Woensdag 8 april
10.00-12.00 uur 

Zing en luister naar muziek met Anine
Jo van Dijkhof

Woensdag 8 april
20.40 uur Swingtime met de Japanse 

saxofonist Yuichiro Tokuda
Café Schafrath, Nuenen

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 28 maart 18.30 uur: viering, 
panfluit, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en pastoraal werker J. Deckers.
Palmzondag 29 maart 11.00 uur: vie-
ring, volkszang met klein koor, voor-
gangers pastor S. Kuijpers en pasto-
raal werker J. Deckers.
Witte Donderdag 2 april 19.00 uur: 
viering, Gregoriaans koor, alle voor-
gangers.
Goede Vrijdag 3 april 15.00 uur: Ge-
bedsdienst, Gelegenheidskoor, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en pasto-
raal werker J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 28 maart 18.30 uur: Pastor 
Freek Groot (vanwege sterfdag); Maria 
van Keulen-van der Velden en overle-
den familieleden; Mia Beguin (vanwe-
ge verjaardag); José Willems-Pijs; Piet 
en Catrien Wernaart-van den Boo-
men; Flora Aagaard-Romero.
Zondag 29 maart 11.00 uur: Pastor 
Freek Groot (vanwege sterfdag); over-
leden familie Rooyakkers-Rooyak-
kers; Jan de Haas; Paul Perrée; Harrie 
van Venrooij; Antoinetta Hendrikx-
van Luijt en Wim van Boxtel; Flora 
Aagaard-Romero.
Witte Donderdag 2 april 19.00 uur: 
Lotte van Rooij en Leo van Hevelin-
gen; Flora Aagaard-Romero.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Mien 
Weick-Coolen, zorgcentrum Bruns-
wijck, Joop Sinjou uit Eindhoven, Flora 
Aagaard-Romero, Vredehof 30 en Frans 
Leltz, De Stockbempt 2. Wij wensen de 
families en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Palmzondag 29 maart 11.00 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker P. Pe-
ters.
Goede Vrijdag 3 april 15.00 uur: Ge-
bedsdienst. 
Goede Vrijdag 3 april 19.30 uur: Oe-
cumenische viering met Jubilate.

Misintenties 
Overleden ouders Martinus Donkers 
en Hanneke Donkers-van Acht; Thea 
Maas-Köhnen

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 29 maart: De Regenboog, 
10.00 uur. Vandaag vieren we Palmpa-
sen, de laatste zondag voor Pasen. 
Voorganger: ds. C. Crouwel. Mede-
werking van vocaal ensemble Marcan-
do o.l.v. Tom Suters. Er is kinderne-
vendienst voor kinderen van de 
basisschool. De collecte is voor de ac-
tie ‘Samen Verder’. Dinsdag 31 maart 
kunt u weer ‘Samen aan Tafel’. Opgave 
bij samenaantafel@pgn-nuenen.nl. 
Donderdag 2 april vieren we Witte 
Donderdag. Aanvang: 19.30 uur. Me-
dewerking van het Regenboogkoor 
o.l.v. Ingrid de Graaff.

Als u de website bezoekt, kunt u zien 
welke andere activiteiten er deze week 
zijn. Predikant of kerkelijk werker 
houden pastoraal spreekuur op dins-
dagmiddag tussen 16.00 en 17.30 uur. 
Elke donderdag is er Open Huis tus-

sen 10.00 en 12.00 uur. Iedereen is 
welkom voor koffie en ontmoeting 
met anderen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Palmzondag 29 maart 09.30 uur: vie-
ring met parochiekoor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters
Misintenties: Marietje van den Putte-
Habraken.

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 26 maart 17.30 H. Lof; 
18.30 H. Mis van de vasten. 
Vrijdag 27 maart 07.15 H. Mis van de 
vasten; gedachtenis van Onze Lieve 
Vrouw van Zeven Smarten en van de 
H. Johannes Damascenus, belijder en 
kerkleraar. 18.00 H. Kruisweg. 
Zaterdag 28 maart 08.30 H. Mis van 
de vasten; gedachtenis van de H. Jo-
hannes van Capistrano, belijder. 10.00 
uur Godsdienstlessen. 
Zondag 29 maart 10.30 Palmzondag 
met palmwijding, processie en passie-
verhaal. 
Maandag 30 maart 18.30 H. Mis in de 
Goede Week. 
Dinsdag 31 maart 18.30 H. Mis in de 
Goede Week. 
Woensdag 1 april 07.15 H. Mis in de 
Goede Week. 

In de oude St.-Clemenskerk aan de 
Heuvel in Gerwen is een tentoonstel-
ling ingericht over de Lijkwade van 
Turijn. Deze expositie duurt tot de 
tweede zondag na Pasen. De toegang is 
vrij; de kerk is steeds open voor en na 
de diensten. De beroemde Lijkwade 
van Turijn is al eeuwenlang voor gelo-
vigen een voorwerp van devotie, van-
daar ook deze tentoonstelling in de 
kerk. De foto’s zijn afgebeeld op canvas 
en zijn levensgroot. De lichaamsvor-
men, het hoofd en het gezicht met de 
gesloten ogen zijn in alle rust te bekij-
ken. Er zijn ook foto’s in 3D bij, die nog 
indringender de afbeelding weergeven.

Zilveren KBO-bondsspeld  
voor André van Doorn 
Tijdens de algemene ledenvergadering c.a. op donderdag 19 maart zijn Ger-
rie Beks en André van Doorn na negen jaar afgetreden als bestuurslid van 
de KBO-afdeling Nuenen c.a. Negen jaar is ook de maximale zittingsduur. 
Dat zij zich in die periode zeer verdienstelijk hebben gemaakt blijkt uit de 
waardering die zij mochten ontvangen. André van Doorn ontving uit han-
den van Co van Miltenburg, voorzitter KBO Nuenen c.a. en voorzitter van 
KBO-Kring Dommeldal de Zilveren Bondsspeld met oorkonde van KBO-
Brabant. Voor beide was er een KBO-waardering in de vorm van een Van 
Goghwijnpakket en een bloemetje voor hun partners.

André van Doorn.

Gerrie Beks.

André van Doorn is vanaf 1999 lid van 
KBO Nuenen. Negen jaar lang was hij 
het aanspreekpunt voor KBO-activi-
teiten in Nederwetten, trekker en me-
deorganisator van tweetal wekelijkse 
bridgeavonden in ’t Trefpunt, de kaart-
middag in Nederwetten en de jaarlijk-
se KBO-kerstviering in Nederwetten. 
Niemand deed vergeefs een beroep op 
hem. Hij verrichte allerlei hand- en 
spandiensten en draagt de KBO een 
warm hart toe. Bij een aantal activitei-
ten zal hij zeker betrokken blijven.

Gerrie Beks is sinds 2003 lid van KBO 
Nuenen en actief als welzijnswerker en 
ouderenadviseur. In 2003 trad hij toe 
tot de KBO-commissie Welzijn en 
Zorg. Van deze commissie was hij vanaf 
2005 voorzitter. Voorts was hij mede-
initiatiefnemer van de gesprekken met 
80+ leden en bijeenkomsten van wijk-

verenigingen over belangenbehartiging 
van ouderen. Gerrie was al vanaf 1978 
actief in het Nuenense welzijnswerk en 
belangenbehartiger van en voor oude-
ren van Nuenen c.a. . Zo was hij werk-
zaam als projectleider bij de Stichting 
Gecoördineerd Open Bejaardenwerk 
Nuenen en nadien bij de Brede Wel-
zijns Instelling Geldrop -Nuenen.

Inloopavond   
De Rietpluim
Op donderdag 2 april is er tussen 
18.00 en 19.00 uur een inloopavond 
op OBS De Rietpluim. Beide locaties, 
die aan de Van Duijnhovenlaan en die 
op Oude landen zijn die avond te be-
zoeken. Meer info op www.deriet-
pluim.nl/nieuws De school is ook te 
volgen op Facebook.

Nieuwe puzzels in Bibliotheek Dommeldal
Bibliotheek Dommeldal heeft een groot aantal nieuwe loco spelletjes en hou-
ten puzzels aangeschaft. Speciaal voor peuters en kleuters. Om lekker even 
geconcentreerd bezig te zijn. Alleen of samen, met oma of papa. In de vestiging 
Nuenen en Mierlo zijn de puzzels een aanvulling in de bestaande puzzelkasten, 
maar voor de vestigingen in Geldrop en Son zijn puzzels helemaal nieuw. 

De nieuwe houten puzzels zijn kleurrijk. 
Ze zijn er in alle soorten en maten. Van 
vier stukjes, voor beginnertjes, tot wel 
honderd stukjes, voor de ervaren puzze-
laartjes. Er zijn puzzels over beroepen, 
over sprookjes, over sport of over dieren. 
Van makkelijk tot moeilijk zoals de puz-
zels van twee lagen, door de tegenstellin-
gen, van b.v. zomer en winter, of puzzels 
van vier lagen, de vier seizoenen die laten 

zien hoe de boom groeit. Voor elke leef-
tijd is er wel iets te vinden! Het leukste is 
het natuurlijk om de puzzel samen uit te 
zoeken in de Bibliotheek. Je ziet ook 
meteen of het iets is voor jouw kleuter. 
Puzzels zijn natuurlijk ook heel leer-
zaam! Het is passen en meten, met vor-
men werken en met kleuren. En ervaren 
hoeveel plezier je krijgt als het lukt! Kom 
en ontdek hoeveel jouw kleuter al kan!
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Voetbal Zwemmen

Waterpolo

P R O G R A M M A
EMK
Zondag 29 maart 2015
EMK 1 - Woenselse Boys 1  ........... 14.30
Bergeijk 3 - EMK 2  ......................... 12.00
EMK 3 - Brabantia 4  ...................... 11.00
Pusphaira 2 - EMK 4  ...................... 12.00
EMK 5 - Heeze 5  ............................ 11.00
HSE 1 - EMK 6  ................................ 14.30
EMK 7 - Unitas’59 7  ...................... 13.00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 28 maart
Vet: Nederwetten - Gerwen  ......... 16.30
Zondag 29 maart
Nederwetten 1 - Terlo 1  ................ 14.30
Puspharia 7 - Nederwetten 2  ....... 10.00
Nederwetten 3  .................................... vrij
Nederwetten 4 - Puspharia 4  ....... 11.00
Nederwetten Da1 - RKVVO Da2  12.15
Valkenswaard Da2 - 
Nederwetten Da2  ........................... 10.00

RKGSV GERWEN
Zaterdag 28 maart
Vet Nederwetten - Vet RKGSV  ... 16.30
Zondag 29 maart
FC Eindhoven AV 1 - RKGSV 1  ... 14.30
RKGSV 3 - Woenselse Boys 3  ...... 10.00
RKGSV 4 - SBC 12  ......................... 12.45
RKGSV VR 1 - Braakhuizen VR 1  10.00

RKSV NUENEN
Zondag 29 maart
Desk 1 - Nuenen 1  .......................... 14.30
RKDVC 2 - Nuenen 2  .................... 11.30
Nuenen 3 - Geldrop 3  .................... 12.00
Tongelre 2 - Nuenen 4  ................... 12.00
Nuenen 5 - Wilhelmina Boys 3  .... 12.00
Nuenen 6 - Nieuw Woensel 3  ...... 12.00
Nuenen 7 - SBC 6  ........................... 10.00
Nieuw Woensel 6 - Nuenen 8  ...... 10.00
Nuenen 9 - Nuenen 10  .................. 10.00
Nuenen VR1 - SV Venray VR1  .... 12.00
Baardwijk VR1 - Nuenen VR2  ..... 10.00
Nuenen VR3 - 
Reusel Sport Faes VR1  .................. 10.00

KORFBAL NKV
Zondag 29 maart 2015
DKB 1 - NKV 1 ................................ 14.30
DKB 2 - NKV 2 ................................ 13.00

RKSV Nuenen - VV Gestel 2-4
Door John van den Elsen

Voor RKSV Nuenen raken de prijzen steeds verder uit beeld. Wederom 
bleek Gestel sterker dan een gehavende thuisploeg en evenals in november 
trokken de Eindhovenaren aan het langste eind. Al na vijf minuten was er 
een eerste waarschuwing van Gestel maar spits Levi Ikele schoot voorlangs. 

Ruud Jansen krijgt goede kans na corner. (foto John van den Elsen).

Drie minuten later was het wel raak en 
lag de bal in het netje maar nu aan de 
overkant. Een prima pass van Mark 
Werts lag aan de basis. Mart van de 
Gevel maakte alleen voor Toon Van 
Veen geen fout en scoorde de 1-0. 
Voor het geplaagde Nuenen waar 
sinds dinsdagavond ook Joey Maas ge-
blesseerd is geraakt met meniscus-
klachten en de rest van het seizoen 
ontbreekt, een opsteker. In de 10e mi-
nuut ontsnapte Nuenen als arbiter 
Souwen laat doorspelen waar een 
strafschop voor Gestel tot de moge-
lijkheden behoorde. Zo rond het half 
uur kreeg Nuenen nog twee kansen 
om de voorsprong te vergroten. Eerst 
kon Max Verkuijl niet goed bij de bal 
en even later ging een vlammend 
schot van Coen Jansen net naast. In de 
45ste minuut volgde de koude douche, 
niet goed afdekken van de tegenstan-
der door Tom Diender stelde Levi Ike-
le in staat een schuiver in de verre 
hoek te plaatsen, 1-1.
Na de pauze kreeg Nuenen een eerste 
kans toen Mark Werts via een Gestel 
verdediger net naast schoot. Even la-
ter was het wel raak. Bij een scrim-
mage schoot Ruud Jansen uit draai 
voorbij keeper Toon van Veen. De 
Nuenen spelers juichten voor de her-
nieuwde voorsprong. Arbiter Souwen 

annuleerde de goal op advies van de 
grensrechter. Vanwege hinderlijk bui-
tenspel had die zijn vlag laten wappe-
ren. Gestel zette snel een tegenaanval 
op en mistte een enorme kans. Bij 
Nuenen zat de teleurstelling diep en 
slechts drie minuten later gaf Levi Ike-
le een steekballetje op Carsley Mathil-
de die met een bekeken schuiver de 
1-2 scoorde. Nauwelijks zes minuten 
later werd door de dezelfde Carsley 
Mathilda de definitieve genadeklap 
uitgedeeld. Na een dubbele een-twee 
scoorde hij de 1-3.
Het echte geloof op een goed resultaat 
bij Nuenen leek verdwenen hoewel in 
de 74ste minuut Mart van de Gevel de 
spanning weer terug bracht met zijn 
tweede goal, 2-3. Nuenen probeerde 
het wel en stuurde bij een corner zelfs 
de doelman mee naar voren maar 
schoot zichzelf in de voet. Uit de afge-
slagen hoekschop speelde Gestel de 
overgebleven achterspelers uit en kon 
Tim Nelemans de bal in een leeg doel 
schuiven 2-4.
Nuenen haakt mede geteisterd door 
blessures af in de strijd om een hoge 
plaats in de rangschikking. Gestel 
daarentegen veroverde met de zege de 
gedeelde (DESO) koppositie in de 1e 
klasse C. Volgende week gaat Nuenen 
op bezoek bij DESK. 

Nederwetten - ZSC 1-4
Door Leo Evers

Nederwetten moest afgelopen zondag z’n meerdere erkennen in ZSC. Uitein-
delijk werd het een verdiende maar enigszins geflatteerde 1 - 4 zege voor ZSC.

Tongelre - EMK  1-3
Door Cor Groenen

Al direct in het begin van de wedstrijd waren er kansen voor EMK. In de 5e 
minuut ging een schot over het Tongelre doel na een voorzet van Rick van 
den Bogaard. Ruud Bijsterveld kopte kort hierna de bal net naast. In de 17e 
minuut van de wedstrijd was er een scrimmage voor het doel van de tegen-
stander. De daaruit voortvloeiende corners leverden helaas niets op, maar 
een doelpunt voor EMK kon haast niet meer uitblijven gezien de druk op 
het Tongelre doel. EMK speler Geert-Jan Kemperman had in de 26e minuut 
de bal op een vrijstaande medespeler moeten geven in plaats van zelf te 
schieten op het doel.

ZSC zette Nederwetten vanaf het begin 
van de wedstrijd meteen onder druk en 
kwam in de 8e minuut op een 0 -1 voor-
sprong. Een snel uitgevoerde aanval 
over links werd bekwaam afgerond door 
Rick van Och. In de 17e minuut werd 
een fout in de verdediging van Neder-
wetten genadeloos afgestraft door Juul 
Huijbers. 0 - 2. ZSC kon achterover leu-
nen en liet Nederwetten komen. Neder-
wetten speelde inderdaad daarna voor-
namelijk op de helft van ZSC maar kon 
niet echt gevaarlijk worden.
Na rust zocht Nederwetten meteen de 
aanval en kon in de 66e minuut de aan-
sluitingstreffer maken. De voorzet van 
Pieter Donkers werd door Niek Evers 

onhoudbaar in de linkerbovenhoek 
binnengekopt, 1 - 2. Nederwetten putte 
hieruit hoop en drong verder aan. Maar 
het was ZSC dat in de 76e minuut 
scoorde. In een tegenaanval kwam de 
bal bij Pim Burgmans die de bal vanaf 
16 meter in de linkerbovenhoek krulde, 
1 - 3. Uiteindelijk werd de eindstand in 
blessuretijd op 1 - 4 bepaald door Olav 
Kuijlmans. Met dit resultaat versterkt 
ZSC haar koppositie en zal Nederwet-
ten vol aan de bak moeten om uit de 
resterende vijf wedstrijden zoveel mo-
gelijk punten te behalen om een even-
tuele nacompetitie af te dwingen. Te 
beginnen volgende week in de thuis-
wedstrijd tegen Terlo.

Het duurde tot de 30e minuut tot de 
bevrijdende voorsprong voor EMK 
bereikt werd. Tommie van Elst bracht 
met een voorzet Ruud Bijsterveld in 
stelling. Tegen diens schot was de 
Tongelre doelman kansloos. EMK 
doelman Cuppen moest vlak voor rust 
met een katachtige redding, waarbij 
de bal via de lat overging, de voor-
sprong voor EMK behouden. Na rust 
was het Tongelre dat druk probeerde 
te zetten op de EMK verdediging, 
waar echter weinig tot niets werd weg-
gegeven. In de 75e minuut moest de 
Tongelre doelman redding brengen op 
een kopbal van Ruud Bijsterveld, 
waarna Rick van den Bogaard dezelfde 

doelman op de weg van zijn schot 
vond. Man of the Match Ruud van 
Helvert schoot de afgeslagen bal daar-
na prima binnen. In de 77e minuut 
was Geert-Jan Kemperman er als de 
kippen bij om een door de Tongelre 
doelman losgelaten bal binnen te 
schieten. Na een slordigheidje in de 
EMK verdediging kon de tegenstan-
der terug komen tot 1-3, maar de 3 
punten gingen terecht mee naar Nue-
nen. A.s. zondag de thuiswedstrijd te-
gen Woenselse Boys. Alweer een top-
per in deze klasse waarbij EMK zich 
graag gesteund zag door haar leden, 
supporters en overige voetbal liefheb-
bers.

Ruud Bijsterveld scoort 0-1 voor EMK.

Groots Hill Billy 
feest bij RKVV 
Nederwetten
Vrijdag 27 maart is het tijd voor een 
groots Hill Billy feest. In het kader van 
het jubileumjaar van RKVV Nederwet-
ten (1965-2015) organiseert de jubile-
umcommissie tal van activiteiten voor 
iedereen. Dus trek een skon pakske aan, 
poets je tanden en kom gezellig feesten 
in het Piet Renders Paviljoen in Neder-
wetten. Wie als 'mooiste' Hill Billy komt, 
kan een leuke prijs verwachten. Lid of 
geen lid iedereen is welkom. Aanvang 
20.30 uur. Kaartverkoop € 7,50 + con-
sumpties (Bij Annelies achter de bar of 
op zondag in de kantine.)

Voor wie van 
zingen houdt
Kom op zondag 29 maart naar Café 
Schafrath en zing mee. De liederenta-
fel begint om 20.30 uur. Het reportoire 
is zeer gevarieerd. En er zijn liedboe-
ken aanwezig. Dus iedereeen kan op 
deze gezellige avond meezingen.

10 medailles voor Z&PV 
Nuenen in regio
De 9 koppige ploeg van Z&PV Nuenen heeft afgelopen weekend bij de 
Regionale Lange Afstand Kampioenschappen totaal 10 medailles in de 
wacht gesleept. Titels gingen in het Pieter van den Hoogenband zwemsta-
dion naar Thomas van Ekert en Merel en Joeri Phaff, zilver en brons was er 
voor Anne en Bas Gibbels, Robin Goossens en Silke Voets.

Fysiek spelende middenmoter 
bezorgt waterpoloërs veel problemen
Eerder dit seizoen behaalden de Nuenense waterpoloërs een redelijk sim-
pele 12-3 overwinning op het Waalwijkse AquAmigos. Helaas ontbrak afge-
lopen zaterdag in de return de toen ijzersterk spelende Dirk Bothof door 
een schorsing en werd ook Edwin Siepe nog gemist door een blessure. Met 
versterkingen uit het tweede team, dat eerder die dag in hetzelfde bad een 
zwaarbevochten 8-7 zege boekte tegen het tweede team van de Waalwij-
kers, werden de drie punten toch binnen gehaald.

Tijdens de regionale lange afstand 
kampioenschappen staan afstanden 
op het programma die door het jaar 
heen niet zo vaak worden gezwom-
men. Zo mochten de heren van start 
op de 1500m vrijeslag en 400m wissel-
slag en was er voor de dames een 
400m wissel en 800m vrij.
Thomas van Ekert wist op de 1500m 
vrijeslag het goud binnen te halen in 
18.00.48, ruim een halve minuut sneller 
dan vorig jaar. Ook Joeri greep zijn gou-
den medaille op die afstand, hij tikte aan 
in 18.32.43. Het 3e goud was voor Merel 
op de 400m wisselslag. Met 5.39.14 

bleef ze de concurrentie mooi voor en 
bovendien pakte ze ook nog de limiet 
mee voor de NJJK komende juni.
Zilver was er tweemaal voor Bas, op 
zowel de 1500vrij als 400wissel pakte 
hij in dikke PR’s de 2e plaats. Op die 
laatste afstand voegde Thomas ook 
nog zilver aan zijn collectie toe, terwijl 
Silke datzelfde deed bij de meiden uit 
1998. Op de 800vrij werd zij vervolgens 
3e, wat haar dezelfde medaille oplever-
de als Anne en Robin op de 400wissel.
Niet in de prijzen maar wel met mooie 
tijden: 400vrij Flore Meulendijks 12e, 
400wissel Anne 4e en 800vrij Lot Sauren. 

Het team van Z&PV Nuenen bij de RLAK.

De wedstrijd begon met een domper, 
want al na drie minuten zag Arjan 
Sleegers de rode vlag wapperen. Met 
zijn derde persoonlijke fout mocht hij 
de rest van de wedstrijd niet meer mee 
spelen. Zijn kracht en scorend vermo-
gen werden de rest van de match zeer 
gemist. Later was coach Marcel het niet 
eens met de scheidsrechters en in het 

derde part kreeg hij een rode kaart, 
waardoor hij zelfs het bad moest verla-
ten en op de tribune plaats moest ne-
men. Met veel strijd en aanmoediging 
van de meegereisde Nuenen-supporters 
werd toch de zege behaald, waardoor 
Nuenen deel van de top 3 blijft uitma-
ken en in de laatste wedstrijden nog 
mag denken aan het kampioenschap. 

 Hier kan coach Marcel tijdens de rust zijn team nog aanwijzingen geven.



Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

Voor meer informatie kijk je op www.hureninluistruik.nl

30 woningen beschikbaar

Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met

Berg 2 -4
5671 CC  Nuenen
T 040-2833708
info@nuenen.vansantvoort.nl

•     Energielabel A++ 

•     Oplevering April a.s.

•     Woonoppervlakte van 126 m2

•     Inhoud van de woning 420 m3

•     Ruime tuin met berging

•     Eigen parkeerplaats op binnenterrein

•     Luxe badkamer met ligbad en douche

•     3 slaapkamers en vaste trap naar ruime zolder

•     Complete ingerichte keuken met inbouwapparatuur

Heerlijk huren in Park Luistruik
 in Nuenen     

Bezoek de modelwoning op de bouwplaats!
(Entree: Vincent van Goghstraat)
Tijdens de NVM Open Huis Route op za. 28 maart tussen 11.00 en 13.00

ur

Huurprijs vanaf

€983,-
per maand

 

STOP !  

 

STOP !  
BANDENWISSEL DAGEN 

 40 .00 € * 

Wissel + Opslag  
Bandenhotel Nuenen  

Autobedrijf vd Wildenberg 040-2831774 

2de paasdag geopend 
van 11.00 - 17.00 uur
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