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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
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Leo van de Sande 
nieuwe voorzitter 
TV de Lissevoort

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

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

op afspraak ‘s avonds geopend.

De Gordijnenconcurrent
Mgr. Cuytenlaan 46, 5671 BK Nuenen

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

Kwaliteitsstoffen tegen bodemprijzen

Jongste team 
van NKV 
laatste 
zaalkampioen

‘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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Met ‘De 
Aardappeleters 
in de kofferbak’ 
op stap 

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

BedrijfskledingBedrijfskleding
Uitgebreid assortiment voor iedere 
bedrijfstak. Bedrukken en borduren

in onze eigen drukkerij gevestigd 
op Eeneind II in Nuenen

Aanleveren 
redactioneel

na Pasen
Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het 
nieuws wat u vindt dat 

Nuenen moet weten. Zorg 
ervoor dat het voor 

dinsdag 6 april 12.00 uur 
bij de redactie binnen is.

redactie@ronddelinde.nl

Nieuwe 
openingstijden 
Praxis Nuenen:
Maandag t/m vrijdag van 9-20 uur

Zaterdag van 9-17 uur
2e paasdag open van 10-17 uur

Praxis Nuenen
Duivendijk 1b, Nuenen

Nuenen

KBO Schuif even aan tafel bij 
…de adjudant van de Koning
Luitenant-kolonel Timo Beaufort, de adjudant van de Koning is op dins-
dagavond 7 april te gast in zaal Het Trefpunt van Het Klooster. Hij zal iets 
vertellen over zijn bijzondere functie binnen de hofhouding van het 
koninklijk paar. Zowel leden als niet leden van de KBO kunnen van 19.30 
uur tot 21.30 uur bij hem aanschuiven.

Tuin wordt Wielerpaleis in Ons Dorp 

AvondWieler4Daagse 
Komend weekeind zal het ‘wielerpaleis’ weer opgebouwd worden in de tuin 
van Café Ons Dorp. Want op woensdagavond 8 april klinkt daar om 20.00 
uur het startschot voor de derde editie van de AvondWieler4Daagse. De 
opbrengst is voor de jeugd van NKV.

16 teams, elk bestaande uit 2 renners en 
1 coach, zullen vier opeenvolgende 
avonden de strijd met elkaar aangaan 
op gefixeerde fietsen in een tent op de 
binnenplaats van Café Ons Dorp. Er 
wordt gestreden op 3 afstanden: de 500 
meter sprint, 750 meter achtervolging 
en de 1000 meter koppelkoers, de enige 
ploegenrit. Op de zaterdagavond zal te-

vens een extra race gereden worden om 
uit te maken wie de wisseltrofee voor de 
sprintkeizer van de AvondWieler-
4Daagse Ons Dorp 2015 mee naar huis 
mag nemen. Deze race wordt gereden 
door de vier beste sprinters op de 500 
meter van de voorgaande vier dagen. 
Onder het deelnemersveld Ronald van 
Eupen, sprintkeizer van 2014, en het 

The Vincent Affair geopend
Door Elwien Bibbe

Als je Nune Ville binnenkomt, achterom zoals het de bedoeling is, dan kom je 
in de eigen designsfeer van Piet Bergman als je de keuken binnen struint…. 
Piet heeft veel met aardappels en heeft de keuken tot zijn domein gemaakt. 
Aan het plafond hangen overhemden in allerlei blauwtinten. De andere kamers, 
Nune Ville is trouwens veel groter dan ik dacht, zijn ingericht door 7 kunste-
naars/designers, die hiervoor benaderd zijn door de design studio’s Edhv en 
Tinker. WE MAKE CARPETS verrast met een tapijt van loom elastiekjes. Een 
tapijt om naar te kijken. De drie makers hebben twee volle dagen op de grond 
gezeten om dit te maken…..Geen ontwerp vooraf, wel de spanning of het gaat 
lukken.  Wat ze gemeen hebben met van Gogh? Dat is de kunst van het verza-
melen. En de wil om iets tot in de perfectie uit te werken. De andere kamers zijn 
ingericht door Atelier NL, Lucas Maassen Margriet Craens, Raw Color, Mike 
Roelofs, Erwin Thomasse en Johan van de Wiel. Allemaal hebben ze iets met de 
schilder. En wat dat is laten ze zien in de door hen ingerichte kamers.

Afgelopen dinsdag  vond de officiële 
opening plaats van The Vincent Affair. 
Want zo heet de tentoonstelling in 
Nune Ville. Actrice Brûni Heinke 
opende de middag met een monoloog. 
Daarin speelt ze Margot Begemann en 
blikt terug op haar liefde voor Vincent: 
haar Vincent affaire. Een affaire die de 
directe aanleiding vormde voor de op-
zet van de tentoonstelling in het huis, 
waar zij toen woonde. Jan Kees Lem-
kes, voorzitter van Vincent van Gogh 

Village, burgemeester Houben en Si-
mone van der Heiden, directeur Vin-
centre, waren bijzonder trots op de 
prestatie die in zo’n korte tijd geleverd 
is. Want op het moment van het plan-
ten van de bloembollen op 11 decem-
ber vorig jaar, moest alles omtrent de 
realisatie van The Vincent Affair nog 
beginnen. Maar met de hulp en de in-
zet van de vele vrijwilligers was alles 
op tijd klaar en doet Nuenen volop 
mee aan de activiteiten in het Van 
Goghjaar 2015. Commissaris van de 
Koning Wim van de Donk verrichtte 
de openingshandeling. Na een klop op 
de deur verscheen Brûni Heinke als 
Margot Begemann voor het raam. Zij 
nodigde de gasten uit om toch vooral 
achterom te komen.

In het raam Brûni Heinke als Margot Begemann, rechts burgemeester Houben, 
midden Jan Kees Lemkes.

winnende team Tom Maasakkers en 
Jasper Kreveld. Ook zullen elke avond 
vier prominenten op de fietsen plaats 
nemen die soms op ludieke wijze in 
het zonnetje gezet worden en met el-
kaar de strijd aangaan.

Dit jaar wordt met de opbrengsten van 
de AvondWieler4Daagse steun gege-
ven aan de jeugd van de Nuenense 
Korfbal Vereniging NKV. ‘NKV is een 
vereniging waarbij vaak hele gezinnen 
of families betrokken zijn. De komen-
de jaren zal het voor alle Nuenense 
sportverenigingen en zo ook voor het 
NKV een uitdaging worden om spor-
ten betaalbaar te houden. Een steuntje 
in de rug is voor een kleine(re) vereni-
ging als NKV dan ook heel erg wel-
kom’, aldus Hans van der Hijden van 

de organisatie van het wielerevene-
ment, die verder bestaat uit Carola 
Stork en Nick van der Burgt.
Binnen het NKV zullen de opbrengsten 
ten goede komen aan het verbeteren 
van de trainingsmogelijkheden van de 
jeugdleden. Daarnaast zal er een clinic 
georganiseerd worden om nog meer 
kinderen enthousiast te krijgen om te 
gaan sporten. 
Hans: ‘We zijn blij dat we de Nuenense 
jeugd van NKV met ons evenement 
kunnen ondersteunen. Dat het een felle 
wielerstrijd zal worden dat weten we in-
middels uit ervaring. Dat het gezellig zal 
worden daar zijn we van overtuigd.’
AvondWieler4Daagse op 8, 9, 10 en 11 
april in Café Ons Dorp, Parkstraat 1 in 
Nuenen. Aanvang 20.00 uur, zaterdag 
11 april aanvang 19.30 uur. Toegang vrij.

Timo Beaufort (1964) woont momen-
teel in Helmond en bleek op vraag van 
waarnemend KBO voorzitter Wim 
van Ree bereid om een avondje aan de 
Nuenense gesprekstafel door te bren-
gen om over zijn interessant bestaan 
in de directe omgeving van het ko-
ningspaar te komen vertellen. Hij gaat 
uit de doeken doen hoe een militair 
uiteindelijk op deze positie belandt en 
wat de taak van adjudant van de Ko-
ning inhoudt.
Beaufort werkt heel direct met Wil-
lem-Alexander, bereidt diens openba-
re optredens voor en gaat met hem 
mee op reis in binnen- en buitenland. 
Zo maakt hij ook de buitenlandse mis-

sies en staatsbezoeken mee. En dat 
brengt hem op plaatsen en in contact 
met mensen, waarvan hij nooit had 
durven dromen. Kortgeleden was hij 
nog in Japan en Korea. 
Beaufort is geboren in Leiden, maar 
woonde vanaf 1965 in Eindhoven. Hij 
volgde het VWO aan het Pleincollege 
Eckart, studeerde aan de Koninklijke 
Militaire Academie in Breda en rond-
de zijn master Hogere Defensievor-
ming af in Den Haag. In 2012 werd 
Beaufort eerst adjudant van de Ko-
ningin, en later in 2013 adjudant van 
de Koning. Sinds 1992 woont hij in 
Helmond. Hij is gehuwd en heeft 3 
kinderen.

Naast zijn boeiende militaire baan 
heeft de adjudant plezier in filosofe-
ren, pedagogiek, Italië, bridge, piano 
spelen, wielrennen en tennissen. Ge-
interesseerd in een verhaal van heel 
kort bij de Oranjes, zorg dan dat u er-
bij bent. De entree is gratis.



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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De 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 per direct een nieuwe kalender print met de juiste op-
haaldagen voor PMD en de grijze container. De LON zendt regelmatig 
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.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 26	maart	2015	 Park	–	plaatsen	van	het	kunstwerk	
   De aardappeleters (BOUW).

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	de	heer	A.	Tsianakas	(restaurant	Elpida)	voor	het	in-

richten van een terras direct gelegen aan de voor- en zijkant van 
zijn horecabedrijf aan Parkstraat 8;

•	 Aanvrager:	de	heer	M.J.M.	Cornelis	voor	het	exploiteren	van	een	
horecabedrijf aan Vincent van Goghplein 99 i.v.m. de overname 
van een bestaand bedrijf.

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

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

Nuenen,	2	april	2015.

MEDEDELING OMTRENT INTREKKEN 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door 
de aanvrager ingetrokken op:
•	 24	maart	2015	 Soeterbeekseweg	35,	5674	NJ	–	verwijderen	
   van een brug en aanleggen van een duiker 
   (AANLEG).             

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
•	 24	maart	2015	 Velakker	11,	5672	PE	–	plaatsen	van	een	
   dakkapel aan de voorzijde en achterzijde van 
   de woning (BOUW).

De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het Col-
lege van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000,	5670	GA		Nuenen.	

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

COLLECTE
In	de	week	van	5	t/m	11	april	2015	wordt	gecollecteerd	door	de	Ne-
derlandse Hartstichting.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op	maandag	13	april	2015	is	er	een	hoorzitting	van	de	algemene	ka-
mer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeentehuis. 
De volgende zaken komen aan de orde:
•	 Om	20.00	uur	het	bezwaar	ingediend	tegen	het	besluit	van	5	no-

vember 2014 waarbij het verzoek om handhavend op te treden, 
tegen	de	activiteiten	op	het	perceel	Papenvoortse	Heide	4/4a	te	
Nuenen, is afgewezen.

•	 Om	20.30	uur	het	bezwaar	ingediend	tegen	het	besluit	van	4	maart	
2015	waarbij	het	Wob-verzoek	buiten	behandeling	is	gesteld.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

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

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

ONTVANGEN MELDINGEN    
VOOR HET HEBBEN VAN EEN UITWEG
Burgemeester en wethouders hebben een melding ontvangen voor 
onderstaande uitwegen en hebben besloten deze niet te verbieden. 
Deze besluiten zijn verzonden op:
•	 26	maart	2015	 Kapperdoesweg	8,	5674	AJ	
   (tuincentrum Coppelmans).
  
De besluiten zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het ge-
meentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het Col-
lege van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 
10.000,	5670	GA		Nuenen.	
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

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

Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten
•	 aan	H.R.	De	Collse	Hoeve	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	ver-

leend voor het plaatsen van een tent i.v.m. een verjaardagsfeest 
van	John	de	Bever	op	11	april	2015	(verzenddatum	30	maart	2015).	

•	 aan	Stichting	Triotters	Evenementen	zijn	vergunningen	en	onthef-
fing	verleend	voor	het	organiseren	van	“Avondwieler4daagse	Ons	
Dorp”	in	de	periode	van	8	tot	en	met	11	april	2015	in	een	tent	aan	
de	achterzijde	van	café	“Ons	Dorp”	aan	Parkstraat	1	(verzend-
datum	30	maart	2015).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na 
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burge-
meester	 van	 de	 gemeente	 Nuenen	 c.a.,	 Postbus	 10.000,	 5670	 GA		
Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.

PUBLICATIE
Subsidieverordening onderhoud monumenten Nuenen c.a. 2015
De	gemeenteraad	heeft	in	zijn	vergadering	van	26	maart	2015	de	Sub-
sidieverordening	onderhoud	monumenten	Nuenen	c.a.	2015	vastge-
steld. De verordening is de basis voor het behandelen van aanvragen 
van subsidies voor het onderhoud voor gebouwde monumenten van 
de gemeente Nuenen c.a. Het betreft de uitvoering van de Monumen-
tenwet 1988 en de Erfgoedverordening 2010.

De Subsidieverordening treedt in werking op de achtste dag na be-
kendmaking	via	de	officiële	kanalen	zoals	het	gemeenteblad	van	dit	
besluit. De Subsidieverordening ligt zes weken ter inzage met ingang 
van	2	april	2015	op	het	gemeentehuis	bij	de	balie	Wonen	en	Open-
bare	Ruimte	(Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen)	en	op	de	gemeen-
telijke website www.nuenen.nl

Tegen de vaststelling van de Subsidieverordening staat geen bezwaar 
of beroep open.

Nuenen,	26	maart	2015

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.

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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Samen in  
dezelfde zak!

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



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!

Wij wensen u 
gezellige en 
smakelijke
paasdagen!

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.

Wij wensen u 
een zalig Pasen!!!

Acties week 14: geldig maandag 30 maart t/m zaterdag 4 april 2015
_____________________________________________________

Grote aardbeienvlaai
toeslag schelp of 
harde wenerbodem € 0,60 

nu € 12,95
_____________________________________________________

Mini paasstolletjes 
 4 + 1 GRATIS
_____________________________________________________

Paasbreekbrood 
wit of tarwe  € 2,95
_____________________________________________________

GRATIS paas amandelstaaf 
Bij aankoop van: 
5 worstenbroodjes, 6 luxe gevlochten broodjes 
en paasbrood middel of groot
____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

 Weekaanbiedingen 
donderdag 2 t/m woensdag 8 april

Little Gem 6 stuks  
 per pak 3,49

Verse vijgen 
  2 stuks 0,99

Peulen
200 gram 1,49

Bosuien   
per bos 0,89

Tuinkers    
per bakje 0,69

Veldsla  
per bakje 1,69

Rucola
per bakje 1,49

Ei-salade 
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

Rond de Linde 
ook compleet digitaal op

www.ronddelinde.nl 

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Glen Talloch 
Scotch whisky 0,7lt €10,95

Amarula 
Marulalikeur 0,7lt €14,95

Bols
Jonge Jenever 1lt.€12,50  

Voor de paasdagen!
Franse wijnen

Guillaume rood, wit of rosé                  
per fles € 6,95

Vieille Ferme rood, wit of rosé
per fles € 7,75 

Argentijnse wijn 
Condor Peak rood, wit of rosé

per fles € 5,75
6 halen 5 betalen
Acties geldig van 2 april t/m 23 april 

.

.
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Ivm. ons 5 jarig jubileum bieden wij gedurende maand 
april het Pezzaz menu aan als arrangement:

3 gangen incl. 2 glaasjes wijn en een kopje koffie of thee  €32,50
4 gangen incl. 2 glaasjes wijn en koffie of thee  €35,00

(deze aanbieding geldt niet op feestdagen en op zaterdag)

PEZZAZ MENU ‘5 JAAR’
Tartaar van zalm 

antiboise van tomaat, basilicumpesto en knoflookcrostini  
of

Kalfsgebraad 
met tonijncrème, kappertjes en cornichons   

 *****
Heldere tomatenbouillon

met kervel   
of

Romige maissoep  
met gerookte hoender en popcorn 

*****
Gebakken snoekbaarsfilet

parelcouscous met ras el hanout, 
paksoi, paprika en soja-gember saus

of
Gegrild varkensbloemstuk  

met kruidenboter, mediterrane groente en gepofte aardappel   
 of

Taartje van spinazie met walnoot en knoflook
met gedroogde tomaat en mozzarella

  
*****

Vanilleparfait met bosvruchtencompote 
 crème Suisse en mint

of
Cheesecake met chocolade 
 mangosorbet en framboos 

 3 gangen € 24,50  /  4 gangen € 29,00

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

RestaurantDeSpecialist.nl van 15.00 - 23.00 uur

van ma. t/m do.
Alle pizza’s

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

Niet geldig bij bezorgen en feestdagen.

Kalfs Schnitzels
100 gram ......................................  2,95
Hamburgers
“puur rundvlees”

iedere 4e GRATIS 
Beef en Beans
100 gram ........................................2,25
Bij 150 gr. Beenham 
100 gr. Beenhamsalade ...GRATIS 

Katen (paas)haasjes
3 stuks ..............................................6,50 
Volop vers Hollands Lams en 
Kalfsvlees van eigen Boer!!!

SPECIAL

KOOPJE

KOOPJE

TOPPER!!

Het beschrijft de financiële gevolgen van een (echt)scheiding 
en geeft u een goed inzicht in alle zaken die moeten worden  
geregeld. Het wordt u kosteloos en discreet toegestuurd.

Gaat u scheiden?

Vraag ons  
gratis boekje  
aan: ‘Help, ik  
ga scheiden!’

Eindhoven Parklaan 81, 5613 BB Eindhoven
Tel. 0800-scheiden (0800-7243433)

eindhoven@scheidingsplanner.nl
www.scheidingsplanner.nl
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Cees
Foto en tekst: Cees van Keulen

Geen woord over de Ruit
In de column van deze week ga ik het eens niet hebben over de Ruit, er wordt 
al zo veel gezegd en geschreven over de Ruit. Over nut en noodzaak van de 
Ruit? Zijn de kiezers voor of tegen de Ruit? Iedereen heeft een mening over 
de Ruit en doet zijn zegje. Dan kan ik mijn pen gerust neerleggen. Dus 
schrijf ik deze week niks over de Ruit.

De Ruit zou een kleine miljard euro 
gaan kosten. Er was een rijksbijdrage 
van 271 miljoen euro beschikbaar, 
maar onze volksvertegenwoordigers in 
de Tweede Kamer houden de envelop-
pe met die rijksbijdrage voor de Ruit in 
hun binnenzakken. Dat geld komt niet 
beschikbaar voor de aanleg van de 
Ruit. Provinciebestuurder Ruud van 
Heugten toverde snel een goedkoper 
plannetje voor de Ruit uit de hoed. De 
provincie denkt nu dat de Ruit ook wel 
voor een kleine zeshonderd miljoen 
euro aangelegd kan worden. 

De Ruit op radio en tv. In EenVandaag 
Dossier van 10 maart kwam CDA-pro-
vinciebestuurder Ruud van Heugten 
aan het woord. “Als er een weg door-
heen ligt, dan zien ook heel veel men-
sen hoe mooi het is natuurlijk”. Ruud 
van Heugten heeft het hier over de 
Ruit, een geplande vierbaans-asfalt-
weg dwars door het Dommeldal ter 
hoogte van de Hooidonkse watermo-
len bij Nederwetten en dan ook nog 
eens dwars door natuurgebieden langs 
het Wilhelminakanaal door Stad van 
Gerwen, Lieshout en Aarle-Rixtel. 

Er ligt nu een uitgekleed plan voor de 
Ruit, zonder tunnels om het Dommel-
dal-landschap te sparen en om ver-

keerslawaai tegen te gaan. En er is nog 
meer verdwenen uit het eerste plan. 
Zo kunnen aanwonenden compensa-
tiegelden op hun buik schrijven. Want 
ook 600 miljoen euro kun je maar één 
keer uitgeven voor asfalt voor de Ruit. 
Ruud van Heugten wil de Ruit koste 
wat kost doordrukken….. 

Is de Ruit uitgegumd? Ligt de Ruit aan 
diggelen? Ik ga hier een beetje over de 
Ruit schrijven, nou mooi niet. De uit-
slag van de verkiezingen voor de pro-
vinciale staten levert verschillende 
krantenkoppen op. Een greep hieruit: 
‘Kiezer wijst Ruit Eindhoven niet af ’ 
en ‘Kiezers in Laarbeek wél tegen de 
Ruit’. Provinciale politici zullen bin-
nenkort de knoop rond de Ruit wel 
doorhakken. De vraag is of zij daarbij 
rekening houden met tegenstanders in 
onze gemeente: Instituut voor Na-
tuureducatie Nuenen, gemeentebe-
stuur Nuenen c.a. en Nederwetten-
Zegt-Nee.

En wat vindt Vincent van Gogh van de 
Ruit? Dat vroegen trouwe Rond de 
Linde-lezers mij op de man af. Die 
man heeft het helemaal gehad met de 
Ruit. Onze wereldberoemde kunst-
schilder Vincent van Gogh is vierkant 
tegen de Ruit.

Toen van Gogh in Nuenen nog geen cultfiguur was

Met ‘De Aardappeleters   
in de kofferbak’ op stap 
Door Rens Kuijten

Dit jaar 2015 wordt de beroemde schilder Vincent van Gogh, oud-Nuene-
naar en ereburger, met veel evenementen en omgeven door veelal ‘overdre-
ven commercie’ herdacht, omdat het 125 jaar geleden is dat hij gestorven is. 
Als geboren en getogen Nuenenaar en de zeventig al enkele jaren gepas-
seerd, heb ik me in dit bijzondere Van Goghjaar afgevraagd hoe het met de 
Van Gogh-cultus zo’n vijftig jaar geleden in Nuenen gesteld was.

Aankomst van de schilderijen en tekeningen bij het gemeentehuis aan de Papen-
voort. Duidelijk is te zien dat de schilderijen on-ingepakt tegen de wand van het 
bestelbusje staan.( Foto: Van den Wildenberg 1965)

Veroorzaakte onze oud-dorpsgenoot 
in mijn jeugdjaren ook al zo’n hype als 
nu het geval is?
Ik kan me nauwelijks herinneren, dat 
er toen al een mythe rond deze schil-
der bestond. Als schooljongens speel-
den we op en rond de ter ere van hem 
in 1932 opgerichte gedenksteen van 
Hildo Krop, dat in de schaduw van de 
oude Lindeboom aan de Berg staat en 
waaraan de toenmalige gemeenteraad 
bij de oprichting daarvan slechts vijf-
tig gulden aan heeft 
bijgedragen. Voor de 
Nuenenaren begon 
Van Gogh pas echt te 
(her)leven in 1955, 
toen een gedeelte van 
de Amerikaanse Van 
Goghfilm ‘Lust for 
life’ rond het Her-
vormd Kerkje aan de 
Papenvoort in Nue-
nen werd opgenomen 
met als hoofdrolspeler Kirk Douglas 
die Vincent speelde en Vincente Mi-
nelli die de regie voerde. Met nog vele 
dorpsgenoten heb ik zelf in die dagen 
staan kijken naar die spectaculaire 
opnames, waarbij het hele dorp op 
zijn kop stond. Enkele Nuenense in-
woners (met markante Van Gogh-
koppen) hebben toen ook mogen fi-
gureren bij de opnames van het 
schilderij ‘De Aardappeleters’ in een 
studio in Amsterdam.

Een van mijn herinneringen rondom 
Van Gogh in Nuenen dateert van 1965. 
In dat jaar was het tachtig jaar geleden 

dat Vincent van Gogh in Nuenen De 
Aardappeleters had geschilderd. In het 
gemeentehuis aan de Papenvoort werd 
in de maand mei een tentoonstelling 
met een veertigtal schilderijen en teke-
ningen uit zijn Nuenense periode inge-
richt. Als toenmalig ambtenaar op het 
gemeentesecretarie heb ik daar mooie 
en vooral nostalgische herinneringen 
aan overgehouden. Met name met het 
ophalen van de schilderijen en tekenin-
gen vanuit het Stedelijk Museum in 

Amsterdam. Het 
Van Goghmuseum 
bestond nog niet. 
Onder de schilde-
rijen bevond zich 
onder andere de 1e 
en 3e versie van De 
Aardappeleters, het 
Van Goghkerkje, 
het Vogelnestje, het 
Hervormd Kerkje 
en een tiental teke-

ningen met onder andere De Spittende 
boerin, de Korenschoven, boeren- en 
boerinnenkoppen. De werken, al dan 
niet verpakt in dekens of gewoon bruin 
pakpapier, konden we met een volks-
wagenbusje en enkele auto’s zo bij het 
museum ophalen. De tekeningen zaten 
in platte dozen. Een krabbeltje op de 
uitleenlijst was voldoende. Daarna 
zorgden gemeentesecretaris Janssen en 
gemeentebode Pijs, mede vergezeld 
door Nico de Jong (toenmalig hoofd al-
gemene zaken) en ik samen met een 
paar medewerkers van het Stedelijk 
voor het vervoer naar Nuenen. Ons 
toen natuurlijk nog niet beseffend dat al 

________________________________ 

“En dat 
vervoerden wij 

in kofferbakken”
________________________________ 

deze werken nog eens honderden mil-
joenen euro’s waard zouden gaan wor-
den. En dat vervoerden wij in de koffer-
bakken. Ongelooflijk!
  
Bij het gemeentehuis aangekomen 
hebben we de schilderijen en tekenin-
gen eigenhandig uitgeladen en boven 
in het raadzaaltje en de trappenhal 
aan haakjes opgehangen. Zelf heb ik, 
ongehandschoend, geholpen met het 
ophangen van beide versies van De 
Aardappeleters. En de gehele geleen-
de collectie hing daar, veertien dagen 
lang, gemakkelijk aan te raken, zonder 
enig extra alarm en beveiliging aan 
een eenvoudige ijzeren schilderijen-
haakje op een simpele houten exposi-
tiewand. En toen bleek, dat er nog 
enige lege plekken over waren, belden 
we naar het Stedelijk of er nog enkele 
tekeningen beschikbaar waren. En ja-
wel: “Kom er nog maar een paar opha-
len, ze staan hier klaar aan de balie”, 
was het antwoord. De trouwzaal had-
den we ingericht als informatie- en 
verkooplokaliteit waar men repro-
ducties, kaarten, boeken, enz. over 
Van Gogh kon kopen.

Gedurende de periode van de exposi-
tie werd het gemeentehuis in de 
schijnwerpers gezet en dag en nacht 
bewaakt door enkele regionale agen-
ten van de toenmalige Rijkspolitie en 
door een paar ambtelijke medewer-
kers. De succesvolle expositie werd 
door ongeveer 20.000 belangstellen-
den bezocht, waaronder toenmalig 
Philips-president Frits Philips en zijn 
raad van bestuur, voor die tijd een 
hele eer.
En na afloop? Een opgelopen schade-
post(je) aan de prachtige eiken parket-
vloeren in de diverse vertrekken van 
de ‘oude villa’, zoals het gemeentehuis 
toen der tijd in de volksmond ge-
noemd werd. Die zaten vol met putjes 
van de naaldhakken van de bezoeken-
de dames. En ze zijn nu, 50 jaar later, 
hier en daar nog te zien als een erfenis 
en stille getuige van een eerste succes-
volle Nuenen-promotion met Van 
Gogh. Immers Nuenen stond vanaf 
dat moment voorgoed op de kaart als 
het Dorp van Vincent Van Gogh.
De laatste Van Gogh-expositie in 
Nuenen met een tiental echte Van 
Gogh’s werd gehouden in 1984 toen 
men herdacht dat het 100 jaar geleden 
was dat Van Gogh in Nuenen woonde 
en werkte. Prinses Juliana kwam de 
toen wel zeer beveiligde tentoonstel-
ling op de bovenverdieping van het 
gemeentehuis openen. Zij heeft toen 
ook een bezoek gebracht aan het Van 
Goghhuis (Domineeshuis) aan de 
Berg. Speciaal voor haar werden zo-
wel de toilet in het Van Goghhuis als 
in het gemeentehuis totaal gereno-
veerd. Of ze er gebruik van gemaakt 
heeft vermelden de annalen niet.

Opnieuw ophef over raadsenquête
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de raadsvergadering van 26 maart deed een initiatiefvoorstel over 
een raadsenquête opnieuw veel stof oplaaien. Het werd ingediend door 
D66, GroenLinks, VVD, W70, SP, Van Den Boomen en Nuenens Belang.
Er zijn nog veel punten waarop men het fundamenteel oneens is. Bijvoor-
beeld: Een enquête gaat ongeveer 100.000 Euro kosten. Er zijn ook andere 
mogelijkheden zoals een onderzoek door de rekenkamer commissie en een 
interpellatiedebat. De doelstellingen voor een raadsenquête van de raads-
leden ontbreken en er is geen breed draagvlak. Een heldere omschrijving 
van de gewenste uitkomsten en een taakomschrijving ontbreken.

Het besluit van het initiatiefvoorstel 
wil meteen een openbaar raadsdebat 
nadat het O.M. en de Rijksrecherche 
klaar zijn met hun onderzoek, als men 
over drie maanden vanaf heden niet 
klaar is. 
De raadsvoorzitter kon over de voort-
gang niets anders mededelen dat men 
druk bezig is. Op basis van dat debat 
zal verder worden overwogen welke 
nadere stappen gezet gaan worden. De 
geheimhouding van de bestuurlijke 
verantwoording zal ophouden te be-
staan zoals verwoord in een amende-
ment van 26 juni 2014.
De oppositie CDA, De Combinatie, 
Lijst Pijs en het PvdA hadden de no-

dige bezwaren tegen het initiatief-
voorstel.
Huyinck van de PvdA dacht dat het 
bedrag voor de raadsenquête wel kon 
als daar ruim 7 miljoen mee binnenge-
haald kon worden. Verder had het 
voorstel te veel losse eindjes, vond hij. 
Donkers van De Combinatie dacht dat 
men nu bij het eindpunt van het open-
baar debat was. Zo ver was zij nog 
niet. Ze was tegen omdat haar partij 
een ander voorstel had.
A. Verijken van Lijst Pijs had zo zijn 
gedachten dat het onderzoek van het 
O.M. en de Rijksrecherche zou stop-
pen als de raad begint met het onder-
zoek van de raadsenquête.

Evi Coolen, drie jaar oud en uit 
Nuenen, vond afgelopen zaterdag 
het laatste van drie paaseieren. 
Die waren in de Jumbosuper-
markt van het Kernkwartier ver-
stopt in het kader van de actie 
‘Pasen is voor elkaar’. Daarmee 
won zij een chocolade paashaas 
die zo zwaar was dat haar grote 
zus Lize hem moest dragen.

Tijdschrift Drijehornickels 
voortaan full colour
Het cultuurhistorisch tijdschrift Drijehornickels van heemkundekring De 
Drijehornick uit Nuenen, zet zijn metamorfose door. Vorig jaar was er al een 
nieuwe opmaak en een gekleurde omslag, nu is het nieuwste nummer geheel 
in kleur van de persen van Drukkerij Messerschmidt gerold.

Omdat het dit jaar 125 jaar geleden is 
dat Vincent van Gogh overleed, wordt 
in de Drijehornickels extra aandacht 
aan de schilder besteed in een reeks 
artikelen. In deze uitgave staan de we-
vers en hun relatie tot Van Gogh cen-
traal. Andere onderwerpen in dit 
nummer zijn de opkomst en neergang 
van het Gerwense bouwbedrijf van 
Bert van Lierop (1904-1968), de ge-
zondheidszorg en het drinkwater in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten en 
schrijft Roland van Pareren over de 
wegenstructuur rond het Park die 
weer is zoals in 1832. De huidige re-
constructieplannen zijn gebaseerd op 
de kadasterkaart van 1832.
Drijehornickels verschijnt drie keer 
per jaar, de druk wordt verzorgd door 
drukkerij Messerschmidt. Voor niet-
leden van de heemkundekring is het 
blad à € 4,50 te koop bij boekhandel 
Van de Moosdijk, Parkhof en kantoor-
boekhandel Risjamo, Kernkwartier. 
Bij Jumbo Ton Grimberg zijn de Drije-

hornickels te vinden bij de tijdschrif-
tenafdeling.

Enkele woningen die Van Lierop bouwde op het Laar in Gerwen.
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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.

Rond de Linde

Informatie verspreiding: 
040-2831200 / rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders!

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

 PUZZELHOEKWeek 14
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SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 bijbelse figuur 6 staat in Amerika 12 onbehaard 13 verheven 
stand 14 Openbaar Ministerie 16 eentonig 18 deel v.h. lichaam 19 tegenover 
20 deksel 22 roem 24 voordat 25 sluis 27 nauwe straat 29 wier 30 namiddag 
31 tennisterm 33 opschudding 35 water in Friesland 37 handvat 38 militair 
39 pl. in Flevoland 40 selenium 41 pl. in Gelderland 42 optreden 44 heilige 
45 deel v.e. woning 47 Nederlander 50 mager 52 nageslacht 54 vlaktemaat 
56 zangstem 58 soortelijk gewicht 59 deel v.e. boom 61 vlug 64 Greenwichtijd 
65 kuip 66 muziekinstrument 68 maand 69 land in Europa.

Verticaal: 1 koraaleiland 2 rooms-katholiek 3 lokspijs 4 diepe afkeer 
5 op de wijze van 7 gebouw in Amsterdam 8 plan 9 telwoord 10 oosterlengte 
11 liefdesgod 15 neerslachtig 17 een weinig 18 watering 19 pech 21 domina 
23 groot hert 24 oude lengtemaat 26 stoomschip 27 optocht 28 visbeen 
29 a priori 30 Ned. omroep 32 ratelpopulier 34 etcetera 36 Europeaan 
41 eerstkomende 43 ter inzage 46 slee 48 aanslibbing 49 zelfkant 51 getijde 
52 Europese hoofdstad 53 bagger 55 vogel 57 grote plaats 59 vogel 
60 Engels bier 62 indien 63 wens 65 motorraces 67 blijkens de akten.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

M O B I E L G E H E I M

T P A A R T A L M E

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

R O E A C T O O T

W E N S Z A D E L B R I E

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

E L I T Y D

E M E T R O T E L E N A

G A A R E M M E R M A N K

G I N E P E D Y K

E R E N I N N L B E D E

N G A D E E M O E R

R E C E P T T A I L L E

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

Oplossingen wk 13
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

DREMPELVREES

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.

BEELD
FLOEP
GELOOF
GELUID
JEHOVA
KLONT
LANTERFANTEN
MEETBAAR
NOBEL
ONAFGEBROKEN
PANEL
PENALTY
POTIG
PRUIK
RADIO
RADON
RUGBY
TAPIOCA
ULTIEM
VAKKUNDIG
VERVOER
VOODOO
VRIENDENCLUB
ZEEHOND
ZENIT
ZOMER
ZONKANT

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

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

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

examen 
voorbereiding
in de mei-vakantie

telefonische informatie: 

0499-785014
www.decoach.net/
huiswerksupport

HUISWERK SUPPORT

Kent u, of bent u iemand die behoefte heeft aan extra gezelligheid 
of hulp nodig heeft om activiteiten te ondernemen? Wij zijn 2 jonge 
vrouwen tussen de 40/50 jaar, beide in het bezit van een auto en 
wij willen u graag helpen met boodschappen doen, een bezoek 
aan arts/ziekenhuis, een uitje of gewoon thuis. Bel ons voor een 

vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vergoeding in overleg.
PETRA 06-50878600 of JOLANDE 06-12892082.

www.uitenthuisseniorenhulp.nl

Adri Raaijmakers
Osteopaat D.O. - M.R.O.

Praktijk Nuenen
Weverstraat 16, 5671 AD Nuenen
T. 040-2913 907, M. 0655 713 664

Praktijk Horst
Hoofdstraat 24a, 5961 EZ Horst

T. 077-3986 818

Praktijk Son & Breugel
Thermaelaan 2 5691 PM

T. 0499-476383

E. aad.raaijmakers@online.nl
I. www.raaijmakers-osteopathie.nl

PRAKTIJK VOOR OSTEOPATHIE
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Weverstraat 16, Nuenen | Tel 040-2913 907 
www.raaijmakers-osteopathie.nl

DE RUG EN 
NEKSPECIALIST

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

VLOOIENMARKT zon-
dag 5 april. Sporthal Tivoli 
Eindhoven, Geert Groote-
straat 72. 90 kramen bom-
vol! € 2,-. 9.00-16.00 uur. 
06-20299824.

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

PRACHTIG VAKANTIE-
APPARTEMENT te huur 
met Wifi, TV, airco en groot 
zwembad in Spanje, om-
geving Benidorm/Altea. 
Meer info: www.casamama.
jouwweb.nl of 040-284 66 
90 / 0031 6 51 28 27 15. 
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1ste BezigBoek voor niet meer de jongste

Schrijversdebuut     
van Ine Pfeil-van Rongen
“Op een warme dag gingen we voor het eerst met moeder naar het oude 
zwembad. Mam is er niet in geweest, ze zat te breien. Zusje Tillie en ik zijn 
er niet uit geweest. Wij waren in ons element. Toen, en ik heb het nu over 
het laatste oorlogsjaar, droeg niemand zwemkleding. Wel ondergoed.
Er kwam weer een mooie dag en ons mam zei: je weet nu de weg en je hebt 
een Hollandse mond. En we gingen alleen, 4 en 5 jaar oud en bovendien te 
voet. Als we het huis van ome Grad voorbij waren, waren we ongeveer op de 
helft, dus nog 20 minuten te gaan.”

Het “1ste BezigBoek voor niet meer de 
jongste” is het debuut van schrijfster 
Ine Pfeil-van Rongen. Zelf ook niet 
meer de piepjongste (73) kijkt ze in dit 
boek lichtvoetig en met veel gevoel 
voor humor terug op een bewogen en 
enerverend leven. Persoonlijk en heel 
herkenbaar voor haar leeftijdgenoten. 
Of, zoals Ine het zelf zegt: “Voor wie de 
geraniums liever water geeft dan er 
achter zit en zijn of haar kostbare her-
sens wil trainen”. Jeugdherinneringen 
en langere (reis)verhalen worden in het 
boek afgewisseld met korte observaties, 
overpeinzingen en gedichten. Maar 
ook door taal- en woordspellen, kleur-
opdrachten, raadsels en kwissen. Het 

Keep looking up (Foto Peter Coppens)

De Oude Toren in Nederwetten.

Met basisschool De Mijlpaal 
aan tafel
Deze week is op De Mijlpaal een project van start gegaan waar alle kinderen 
van de hele school aan meewerken. Ook ouders worden uitgenodigd om 
mee te doen. Op 30 april is een open avond.

In de groepen gaan de kinderen op on-
derzoek uit naar het functioneren van 
hun lichaam. Er worden hartslaggra-
fieken gemaakt vóór en na inspannin-
gen, bloeddruk gemeten, skeletten be-
studeerd en er wordt geëxperimenteerd 
met de functies van zintuigen. En waar 
begint het gezond en goed functione-
ren van het menselijk lichaam? Juist, 
aan tafel!
Bij iedereen thuis staat wel een tafel. Sa-
men met de stoelen, bestek, pannen en 
servies zijn dat de dingen die nodig zijn 
om te eten. Maar is de tafel wel groot 
genoeg? Of is de tafel juist té groot? Zit 

de stoel wel zo fijn? Bestaat er handiger 
bestek? Het kan altijd beter, leuker en 
origineler. De komende weken worden 
de kinderen van De Mijlpaal ontwer-
pers die het tafelen anders, makkelijker, 
beter, gezelliger of leuker maken. Ze 
gaan werken in teams, met een maatje 
of in hun uppie. Ouders begeleiden de 
kinderen daarbij op een aantal momen-
ten op school. Ouders mogen ook een 
eigen ontwerp inbrengen. Een deskun-
dige jury kiest op donderdag 30 april de 
beste ontwerpen. Op de open avond, 
diezelfde dag zijn alle ontwerpen te be-
wonderen. Iedereen is welkom.

resultaat is een lekker dik,122 pagina’s 
tellend, lees-, kleur-, denk- en puzzel-
boek, met zorg samengesteld en ge-
maakt, en in een ongedwongen, pretti-
ge en heel toegankelijke stijl geschreven. 
Alsof je Ine de verhalen zelf hoort ver-
tellen. Heel leuk om zelf mee bezig te 
zijn, maar al even leuk om aan een niet 
meer de jongste cadeau te doen.

Op zaterdag 4 april is Ine in Boekhan-
del Van de Moosdijk te gast. Naast het 
signeren van het BezigBoek zal ze ook 
stukjes uit het boek voordragen. Ine is 
van 11.00 uur t/m 15.00 uur aanwezig.

Gerwense Dorpsmuzikanten 
naar wijnfeesten in Fankel
 
De Gerwense Dorpsmuzikanten zijn uitgenodigd om de wijnfeesten op te luiste-
ren in Fankel, een dorpje aan de rivier de Moezel in Duitsland. Tijdens de wijn-
feesten worden er in het dorp allerlei activiteiten georganiseerd waaraan ieder-
een kan deelnemen. De Gerwense Dorpsmuzikanten organiseren een dagtocht 
inclusief busreis naar Fankel met optreden van De Gerwense Dorpsmuzikanten 
van 11.00 uur tot 13.00 uur en een afsluitend diner in Duitsland. Liiefhebbers 
kunnen mee op zondag 12 juli à 25 euro p.p. Voor meer informatie en aanmel-
den: Henk van de Wijdeven, tel. 040-2835239 of mailen naar h.vandewijdeven@
onsnet.nu of l.tebbens@onsnet.nu.

Inloopochtend 
Kiekeboe!
Op dinsdag 7 april vervalt Kiekeboe! 
in verband met studiedag bij basis-
school De Rietpluim. Inloopochtend 
Kiekeboe! wordt iedere dinsdagoch-
tend gehouden van 9.30 uur tot 11.00 
uur op de hoofdlocatie van basis-
school ‘De Rietpluim’ naast de BSO 
ruimte, aan de van Duynhovenlaan in 
Nuenen en is voor kinderen tussen 0 
en 4 jaar en hun (groot)ouders. Deze 
wekelijkse ochtend wordt verzorgd 
door vrijwillige gastvrouwen die zelf 
ook kinderen hebben en is een initia-
tief dat wordt ondersteunt door het 
consultatiebureau. Kiekeboe is geslo-
ten tijdens de schoolvakanties.

Zie voor meer informatie: 
www.kiekeboenuenen.blogspot.nl

Musicalgroep Kapsones

De betover-ring in het bos
Ook dit jaar heeft de Nuenense musicalgroep Kapsones een kersverse pro-
ductie in elkaar gezet. Met de ‘De betover-ring’ in het bos laten de spelers 
de kinderen en hun ouders weer genieten van een origineel stuk met span-
ning, humor en leuke liedjes.

In een groot bos stond ooit een prachtig 
kasteel. Er woonden ridders en jonk-
vrouwen. De ridders gingen er wel eens 
op jacht in het bos en op het kasteel 
werden feesten en riddertoernooien ge-
houden… Maar helaas, dat is voorgoed 
voorbij. Erger nog: van het mooie kas-
teel is nu niet veel meer over. Hier en 
daar wat brokkelige muurtjes en een 
half ingezakte poort, een ruïne tussen 
mooie oude bomen. In het bos komen 
niet veel mensen meer. Het zou er spo-
ken en je hoort er enge geluiden. Maar 
of dat waar is? Want wie gelooft er nou 
nog in spoken? Sjonnie, Sjors en Sjakie, 
die durven er wel in, want zij hebben 
ook nog een ander verhaal gehoord. Iets 
over een schat… En een filmploeg is in 

hetzelfde bos druk bezig met de opna-
mes van een beroemd sprookje. Maar 
zij weten niets over een schat. Er loopt 
ook nog een groepje padvindsters in het 
bos. Komen ze elkaar tegen? En van wie 
is toch die vreemde stem? Als dat maar 
goed afloopt! 

Kapsones speelt de voorstelling op 17, 
18 en 19 april in de theaterzaal van 
Het Klooster. Voor het eerst is na af-
loop een cd met alle liedjes van de mu-
sical te koop. Leuk als herinnering en 
om thuis nog eens mee te zingen. De 
kaartjes zij te koop bij Boekhandel 
Van de Moosdijk in het Parkhof en 
kosten € 5,- per stuk. 
www.musicalgroepkapsones.nl 
 

Dit jaar geen 
Paas-Art 2015
Atelier Nuenen slaat een jaartje over! Dit 
jaar geen Paas-Art-kunstevenement in 
Nuenen. Na 5 succesvolle jaren wordt 
het tijd voor een nieuwe formule. Dat 
houdt in dat de kunstenaars en de orga-
nisatie meer tijd nodig hebben om hier 
inhoud aan te geven. In de loop van 2015 
zullen de kunstenaars wel op een ander 
moment en op een andere locatie naar 
buiten treden en wel met een bijzondere 
expositie gericht op het ‘Van Gogh 
-2015 jaar.’ In 2016 volgt dan op de vaste 
locatie John Geven Studio’s in Nuenen 
het kunstevenement in de nieuwe Paas-
Art-Plus-formule. In deze bredere for-
mule zullen de schilders van Atelier 
Nuenen ook andere kunstwerken tonen, 
zoals sieraden, keramiek, boeken en fo-
to’s. www.ateliernuenen.nl

De Vrolijke 
Samenzang zingt 
op tweede paasdag
Seniorenkoor De Vrolijke Samenzang 
uit Nuenen zingt op tweede paasdag, 6 
april, om 09.30 uur in de kerk in Neder-
wetten.Voor de eerste keer zal het Seni-
orenkoor de Deutsche Messe van Franz 
Schubert zingen. Daarnaast zingt het 
koor: Christus die verrezen is, Herr Dei-
ne Gute, Tebe Poem-Ave Verum, U zij 
de Glorie en The Holy City.

Bedevaart naar 
Banneux
Op 10 mei 2015 vertrekt er om 06.30 
uur vanaf de H. Clemenskerk in Nuenen 
een bus voor de bedevaart naar Ban-
neux. Kosten zijn € 22,- per persoon en 
aanmelden kan bij Mevr. A. Maas, tele-
foonnummer 040-2838645. Snel aan-
melden is zinvol want er zijn maar een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Ik droom   
van iets nieuws 
Een ‘oud’ verhaal om aan nieuwe com-
municanten te vertellen. In deze paas-
viering het ‘oude’ verhaal van een leeg 
graf, het wijden van een nieuwe kaars, 
nieuw doopwater, dit alles voor de 
communicanten welke in mei/juni 
hun 1ste heilige communie gaan ont-
vangen. Voor deze kinderen zijn er het 
afgelopen jaar vele nieuwe gebeurte-
nissen geweest. Men hoopt natuurlijk 
dat hun ouders, opa’s en oma’s hen 
hierbij helpen en zo nodig opnieuw 
uitleg geven. We dromen van iets 
nieuws en vieren met Pasen samen 
een nieuw begin.
Kom jij naar de gezinsviering ? Het 
kinderkoor zingt, je bent van harte 
welkom. 
Paaszaterdag 4 april. H. Clemenskerk 
te Nuenen om 18.30 uur. 
Eerste paasdag 5 april om 11.00 uur in 
Gerwen.

Brabantse middag
De Mariahoutse Liederentafel ver-
zorgt samen met het Seniorenorkest 
op woensdag 8 april een Brabantse 
middag met loterij en meezingliedjes 
in zaal De Pelgrim aan de Mariastraat 
21 in Mariahout. Aanvang 14.00 uur.

Pelgrimage naar het Licht   
in de paasnacht
In de paasnacht, de nacht van zaterdag 4 op 5 april, wordt opnieuw de ‘Pel-
grimage naar het Licht’ gelopen. Deze meditatieve wandeltocht van onge-
veer 23 km voert langs de kerken en kapellen in en om Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten. Het thema van de tocht is dit jaar: ‘Licht maakt levend’.

De start van de wandeling is om 0.00 
uur met een korte viering in de H. Cle-
menskerk aan het Park in Nuenen. 
Rond 0.15 uur begint de wandeltocht. 
De tocht wordt onderbroken voor een 
lied, een tekst of stilte. Gestopt wordt 
in de St. Clemenskerk in Gerwen, bij 
de kapel van Hooijdonk, in de H. Lam-
bertuskerk van Nederwetten, bij het 
kruisbeeld op de hoek van de Boord en 
Vorsterdijk, bij de Antoniuskapel in 
Eeneind, in het Van Goghkerkje in 
Nuenen en op de begraafplaats de 
Roosdoncken aan de Broekdijk. Tij-
dens die laatste stop zal met het licht 
van een lantaarn, die de hele nacht is 
meegedragen op elk graf het paaslicht 
ontstoken worden en wordt samen het 
paasevangelie gelezen. Afgesloten 
wordt met een paasontbijt in de Re-
genboog. Daarna zijn er in de verschil-
lend kerken paasmorgenvieringen.

Iedereen is uitgenodigd om aan de 
wandeling deel te nemen. Een gedeel-
te lopen kan ook. Er zijn altijd mensen 
die vanaf het begin een stuk meelopen 
en daarna terug gaan naar huis. En er 
zijn mensen, vaak met kinderen in de 
basisschoolleeftijd, die tegen het och-
tendgloren aansluiten bij de wandel-
groep om juist het laatste deel van de 
tocht mee te lopen en mee te ontbij-
ten. Wie mee wil ontbijten dient zich 
even aan te melden bij Tietie Ekkel, tel. 
2834869, e-mail: tietie@ekkel.com of 
bij Martien Habraken, tel. 2834654, 
email: m.habraken02@onsnet.nu. Aan 

de wandeling en het ontbijt zijn geen 
kosten verbonden. Tijdens de wande-
ling zal op verschillende plaatsen on-
derweg iets te eten of te drinken zijn.
Mensen die mee willen doen in de 
werkgroep die deze oecumenische 
traditie inhoudelijk en praktisch voor-
bereid of informatie wensen, kunnen 
zich ook melden bij Tietie Ekkel.
De voorbereidingsgroep bestaat uit: 
Tietie Ekkel, Ellen Reuver, Suus Lier, 
Irma Turk, Martien Habraken en Pie-
ter Flach.
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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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BESTEMMINGSPLAN ‘EUROPALAAN/HOV2’ 
GEWIJZIGD VASTGESTELD 

Correctie dataset
Dit bestemmingsplan is opnieuw ter inzage gelegd, omdat in de daarbij behorende toelichting 
een door de gemeenteraad aangenomen amendement nog niet was verwerkt. In deze versie 
is de toelichting aangepast overeenkomstig het raadsbesluit. Het bestemmingsplan is met de 
correcte dataset opnieuw voor zes weken ter inzage gelegd met ingang van 3 april 2015.

Raadsbesluit 5 maart 2015
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat de gemeenteraad 
op 5 maart 2015 het bestemmingsplan ‘Europalaan/HOV2’ gewijzigd heeft vastge-
steld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Daarbij is een amendement 
aangenomen met betrekking tot de bestemming ‘Bedrijventerrein’.
Het bestemmingsplan ‘Europalaan/HOV2’ maakt een reconstructie van de Europa-
laan en de realisering van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer-verbinding (HOV2) 
voor Nuenen mogelijk.

Wijzigingen 
Bij de vaststelling werden op voorstel van burgemeester en wethouders ten opzich-
te van het ontwerpbestemmingsplan de volgende wijzigingen aangebracht:
•	 de	redactie	van	artikel	5	van	de	regels	is	gewijzigd	teneinde	onder	voorwaarden	

een ander wegprofiel mogelijk te maken;
•	 in	artikel	4	is	een	afwijkingsbevoegdheid	opgenomen	om	op	de	tot	‘Groen’	be-

stemde gronden onder voorwaarden een bushalte te kunnen realiseren;
•	 in	de	toelichting	is	aangeven	dat	de	kwaliteitsverbetering	van	het	landschap	in	

het buitengebied, zoals bedoeld in artikel 3.2 van de provinciale Verordening 
ruimte, wordt ingevuld door:

	 •	 de	aanplant	van	400	nieuwe	laanbomen,	als	hoogwaardige	(groen)structuur	
  versterkende maatregel langs het gehele tracé en;
	 •	 de	verbetering	van	het	openbaar	vervoer	als	maatregel	die	de	fysieke	leef-
  omgeving ten goede komt;
•	 in	artikel	15.4.1	van	de	regels	is	opgenomen	dat	de	waterbeheerder	dient	te	wor-

den gehoord in het kader van een aanvraag omgevingsvergunning voor de betref-
fende werken en werkzaamheden;

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

•	 in	 de	 toelichting	 worden	 de	 resultaten	 van	 het	 archeologisch	 vooronderzoek	
opgenomen.

Als gevolg van het aannemen van het amendement zijn ten opzichte van het ont-
werpbestemmingsplan nog de volgende wijzigingen aangebracht:
•	 bij	de	bestemming	‘Bedrijventerrein’	is	artikel	3.3.2	(Afwijkingsbevoegdheid	ten	

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

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

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

Inzage 
Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de overige daarop betrekking hebbende 
stukken liggen met ingang van 3 april 2015 gedurende zes weken (tijdens kantooruren 
of op afspraak) op de gemeentesecretarie, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor 
eenieder ter inzage. 
Tevens is het plan in te zien via de landelijke internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het plan kan rechtstreeks worden geraadpleegd via de volgende deeplink: http://
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.BPHOV2Nue-
nen2014-D001

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

gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, dan wel door;
•	 belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verweten	niet	tijdig	een	

zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te heb-
ben gemaakt;

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

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

Nuenen, 2 april 2015
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.
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Nuenens Swingtime

De BigBand Nuenen   
speelt met Yuichiro Tokuda  
en Joris Posthumus
De BigBand Nuenen heeft twee jaar geleden het programma ‘Nuenens Swing-
time’ in Nuenen geïntroduceerd door voorstellingen te programmeren met 
Bart van Lier, Greetje Kauffeld, Rob van Bavel en Joris Posthumus. Ieder die 
deze gratis evenementen in café Schafrath heeft bezocht, weet dat dit swin-
gende, indrukwekkende en bovenal gezellige voorstellingen zijn geweest met 
grote jazzsolisten die anders alleen op de grotere jazzpodia te vinden zijn. Op 
YouTube zijn alle voorstellingen van Nuenens Swingtime terug te zien.

Op 8 april is het de beurt aan Yuichiro 
Tokuda gast van BigBand Nuenen te 
zien. Deze Japanse saxofonist (en zan-
ger) is in Nederland voor een tournee 
met zijn Nederlandse collega Joris 
Posthumus. Yuichiro Tokuda, uit het 
land van de rijzende zon, is een rijzende 
ster in de Japanse muziekscene. Hij stu-
deerde in 2008 aan het prestigieuze 
Berklee College of Music in Boston, 
Amerika. Sinds die tijd produceerde hij 
met zijn band ‘RALYZZ DIG’’ vier cd’s 
en ontving hij diverse awards voor zijn 
werk. In 2014 reisde saxofonist Joris 
Posthumus naar Japan om een tournee 
met Yuichiro Tokuda te spelen. Het 
tweede deel van deze samenwer-
kingstournee vindt nu plaats in Neder-
land. Dankzij de vorige voorstelling van 

Nuenens Swingtime waarbij Joris Post-
humus in café Schafrath een indruk-
wekkende performance neerzette, is 
het nu ook mogelijk geworden om bei-
de saxofonisten naar Nuenen te halen!
 
Bigband Nuenen
Vele Nuenenaren herinneren zich 
misschien nog wel de band Carte 
Blanche. Begin jaren negentig vanuit 
de muziekschool begonnen als amu-
sementsorkest heeft dit muziekgezel-
schap jaarlijks diverse optredens ver-
zorgd in en rond Nuenen. In de loop 
der jaren bleek de passie van de leden 
te liggen bij de jazzmuziek. Met het 
aantrekken van de professionele diri-
gent Richard Beeren werd het muzi-
kale roer omgegooid. Ondertussen 

Kraam op de 
Oranje Markt
Aanstaande Zaterdag stopt de 
inschrijving voor de Oranje Markt.
Vanaf 4 april is dit niet meer moge-
lijk. Inschrijven kan bij Boekhandel 
Van De Moosdijk, Parkhof, Nuenen.

W70 trekt volle theaterzaal    
en vol Rabobankplein
Door Gerrit van Ginkel

Expositie in BTB Congrescentrum

Een hommage aan Jan Laming

De laatste jaren hing in het Business to 
Business Congrescentrum aan de 
Parkstraat 54 in Nuenen een perma-
nente expositie van Jan. Harry en Net-

tie de Weerd stelden hun centrum be-
langeloos ter beschikking aan hun 
goede vriend en in iedere ruimte wa-
ren een of meerdere werken van Jan te 
bewonderen.

Dit jaar bestaat Business to Business 
Congrescentrum 25 jaar en dit jubi-
leumjaar wordt gevierd met een aantal 
verschillende acties. Met deze eerste 
activiteit willen Harry en Nettie eerste 
en tweede paasdag, als hommage aan 
hun vriend, het Nuenense publiek in de 
gelegenheid stellen alle tentoongestel-
de werken van Jan nog een keer te be-
wonderen. Op beide dagen zetten zij 
hun deuren van 12.00 tot 17.00 uur 
open en is iedereen welkom door de 

Informatiemiddag  ‘het levenstestament’

Goed voorbereid      
op onverwachte situaties
De PVGE Vereniging voor senioren Nuenen organiseerde op 24 maart in de 
Scarabee een informatiemiddag over het levenstestament. Waar het bekende 
testament zaken regelt voor na het overlijden, is het levenstestament er voor 
situaties tijdens uw leven. Wie regelt uw zaken als u hiertoe zelf niet in de 
gelegenheid bent of wanneer u niet meer in staat bent om zelf, bijvoorbeeld 
door een ongeluk, een hersenbloeding of dementie, beslissingen te nemen?

Dat het onderwerp erg leeft bij de se-
nioren bleek wel uit het feit dat de Sca-
rabee geheel volgeboekt was. De spre-
kers, mevrouw Mariëlle van der Putten 
specialist ouderengeneeskunde bij de 
‘Zorgboog’ en notaris Piet Henri Schä-
fer van het gelijknamige notariskan-
toor in Eindhoven en Nuenen, presen-
teerden eerst een overzicht van de 
medische aspecten en de juridische 
begrippen die hierbij een rol spelen. 
Zo werden termen als behandelver-
bod, intensive care en wilsverklaring 
uitgelegd, gevolgd door begrippen als 
gevolmachtigde, bewindvoerder, men-
tor en curator. Daarna werd aan de 

hand van een aantal voorbeeldsituaties 
uit de praktijk een en ander ‘inge-
kleurd’ en verduidelijkt. Tenslotte was 
er nog een levendig vragenuurtje met 
veel discussie wat weer tot nieuwe vra-
gen en opmerkingen leidde. Daarbij 
ging het ook over de moeilijke situaties 
in geval van dementie en kwam ook 
goed tot uiting wat de verschillen zijn 
tussen het gewone testament, voor na 
het overlijden, en dit levenstestament, 
voor als men wilsonbekwaam is. Het 
was een zeer leerzame middag die veel 
van de deelnemers aanzette tot verder 
nadenken en thuis te bespreken met 
partner en kinderen.

Het 70 jarig bestaan vierde W70 op 24 
maart j.l. met leden en belangstellen-
den in Het Klooster. De film Lust For 
Life, die voor een deel op Nuenens 
grondgebied werd opgenomen, werd 
er gratis vertoond en dat viel duidelijk 

in smaak tijdens het Van Gogh jaar. 
Een gratis loterij en een gastoptreden 
van Ton de Brouwer, die uitleg gaf over 
hoofdzakelijk de Nuenense periode 
van van Gogh, maakten deze avond ex-
tra aantrekkelijk en interessant.

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nlBruisende paaszaterdag 
Winkelhart van Nuenen
Op zaterdag 4 april is het weer zover. 
De vlaggen hangen uit, de rode lopers 
voor de winkels zijn uitgerold en in de 
sfeervol ingerichte pagodes valt weer 
vanalles te zien en te beleven: in een ge-
zellige paassfeer laten de hostesses u 
tussen 11.00 en 16.00 uur genieten van 
de proeverijen, zullen de kledingwin-
kels u verrassen met modeflitsen en 
lopen er paashazen rond met heerlijke 
versnaperingen. En zijn er verschillen-
de leuke aanbiedingen. 
De Bruisende Zaterdag wordt elke 
eerste zaterdag van de maand georga-
niseerd door de winkeliersvereniging 
“Winkelhart van Nuenen”.

heeft de band zich ontwikkeld tot een 
volwassen jazz-bigband.

De vijfde Nuenens Swingtime voor-
stelling is op woensdag 8 april, van 
20.00 tot 22.30 uur in Café Schafrath. 
Van 20.00 tot 21.00 uur zijn de open 
repetities met de gastsolisten Yuichiro 
Tokuda en Joris Posthumus. Van 21.30 
tot 22.30 uur is het eigenlijke optre-
den, waarvan de LON (Lokale Om-
roep Nuenen) tv opnames maakt die 
ook later te zien zijn op de LON en 
YouTube. De entree is gratis. Lees ook 
over het programma van de bigband 
op de Facebook pagina ‘Nuenens 
Swingtime’ of op de website van de 
bigband www.bigbandnuenen.nl

December vorig jaar overleed hij vrij onverwachts, kunstschilder Jan Laming 
uit Mierlo. Veel werken, geschilderd met olieverf of acryl op doek of paneel, 
waaronder een aantal prachtige detailschilderijen van klaprozen, laat hij achter.

ruimten te lopen en onder andere de 
klaprozen van zeer dichtbij te bekijken. 
De schilderijen zijn voor de liefhebber 
ook te koop. Wilt u alvast meer infor-
matie over de schilderijen welke tijdens 
deze unieke expositie tentoon worden 
gesteld, kijk dan op www.janlaming.nl 
BTB Congrescentrum hoopt u op een 
van beide paasdagen te mogen be-
groeten.
Het is tevens een mooie gelegenheid voor 
een nadere kennismaking met de moge-
lijkheden van Business To Business.
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Scouting Lieshout - Mariahout actief 
tijdens NLdoet en Zwerfvuildag
Scouting Lieshout - Mariahout heeft twee drukke weekenden achter de rug! 
Zaterdag 21 maart werd met een grote groep vrijwilligers deelgenomen aan 
NLdoet en zaterdag 28 maart hebben de bevers, samen met vrijwilligers van 
het Brabants Landschap, deelgenomen aan de Zwerfvuildag. 

Tijdens NLdoet werd het terrein van 
Scouting Lieshout - Mariahout stevig 
aangepakt. Het toegangspad vanaf de 
parkeerplaats van sportpark de Luyte-
laar naar de blokhut was dringend aan 
een opknapbeurt toe. Ouders en ande-
re familieleden van de leden van Scou-
ting Lieshout - Mariahout hebben de 
tegels van het pad opnieuw gelegd, zo-
dat iedereen weer veilig de blokhut kan 
bereiken. Tegelijkertijd werd met het 
schoonmaken van het dak en de bijbe-
horende goten een eerste voorberei-
dende start gemaakt met de recon-
structie van het dak van de blokhut. De 
daadwerkelijke reconstructie wacht 
nog op de definitieve goedkeuring van 
de plannen en om verdere lekkages in 
de blokhut te voorkomen, is er, tot die 
tijd, een oranje zeil op het dak ge-
plaatst. Daarnaast was de klimtoren 
aan een onderhoudsbeurt toe. Deze 
was door veelvuldig gebruik scheef ko-
men te staan en diende opnieuw ver-
stevigd te worden. Nu de toren weer is 
rechtgezet en verstevigd, kunnen de 
leden weer veilig op de klimtoren klim-
men en spelen. In het verleden hadden 
de leden van Scouting Lieshout - Ma-
riahout de beschikking over een mooie 
kabelbaan. Ouders van de leden heb-
ben NLdoet aangegrepen om een con-
structie te bouwen, zodat vanaf de 
klimtoren weer een kabelbaan aange-

legd kan worden. Tevens was NLdoet 
een mooie gelegenheid om het gras-
veld, de kampvuurplaats en de bossen 
op het terrein van Scouting Lieshout - 
Mariahout eens goed op te ruimen.
De blokhut van Scouting Lieshout - Ma-
riahout is al jaren de uitvalsbasis voor 
de deelnemers aan de zwerfvuildag van-
uit Lieshout en Mariahout. ’s Morgens 
kunnen de vrijwilligers zich bij de blok-
hut verzamelen en onder het genot van 
een kopje koffie of thee kunnen de loop 
en schoonmaakroutes bepaald worden. 
Tevens worden er bij de blokhut de ver-
scheidene hulpmiddelen (grijpers, zak-
ken en handschoenen) uitgereikt om de 
vrijwilligers goed op weg te sturen. La-
ter op de dag staan er voor de vrijwilli-
gers broodjes, soep en koffie/thee klaar. 
De vele zakken met zwerfafval kunnen 
dan door de vrijwilligers in de daarvoor 
geplaatste container achtergelaten wor-
den. Onder leiding van Hetty en Astrid, 
nemen ook de bevers ieder jaar deel aan 
de zwerfvuildag. Dit jaar trokken zij, sa-
men met de vrijwilligers van het Bra-
bants Landschap, erop uit om de He-
rendijk richting Beek en Donk van het 
vele zwerfaval te ontdoen. Na ongeveer 
twee uur verzamelen kwamen zij met 
maar liefst acht vuilniszakken terug bij 
de Blokhut waarna ook de Bevers, vol-
daan van het gedane werk, konden ge-
nieten van een drankje.

Laatste kans op veel voordeel op een Windak dakkapel
BLADEL - Bent u van plan om binnenkort een dakkapel te plaatsen? Dan 
is het zeker de moeite waard om dit uit te laten voeren voor 1 juli 2015. Tot 
deze datum profiteert u namelijk nog van het tijdelijke 6% btw tarief op 
arbeidskosten. Alle reden om in maart en april de showroom van Windak 
dakkapellen in Bladel te bezoeken. Alleen dan weet u zeker dat de dakka-
pel nog voor 1 juli 2015 geplaatst kan worden. Een bezoek aan de Windak 
showroom van 16 maart tot en met 18 april is extra interessant want u draait 
ook nog eens uw eigen korting aan het Rad van Korting.

Advertorial

Windak dakkapellen is één van de wei-
nige leveranciers in Nederland en België 
die gebruik maakt van polyester. Door 
gebruik te maken van deze hoogwaar-
dige materialen is de dakkapel onder-
houdsvrij. 
Een dakkapel van Windak wordt geheel 
volgens de wensen van de klant in eigen 
fabriek prefab geproduceerd. Ook voor 
de houtliefhebbers heeft Windak een 
dakkapel ontwikkeld dat nagenoeg niet 
meer van hout te onderscheiden is. Alle 
dakkapellen worden gebouwd met een 
eigen ontwikkelde sandwichconstruc-
tie zonder balklagen en koudebruggen. 
Door deze speciale manier van bouwen 
zijn Windak dakkapellen optimaal ge-
isoleerd. Alle dakkapellen van Windak 
worden op maat gemaakt in de eigen 
fabriek. Daarna wordt de dakkapel com-
pleet in één dag met een kraan gemon-
teerd.

Draai uw eigen korting 
Van 16 maart tot en met 18 april 2015 
profiteert u ook nog eens van het Rad 
van Korting. Deze actie houdt in dat u 
bij de aanschaf van een dakkapel uw 
eigen korting draait die kan oplopen tot 
0% BTW. De gedraaide korting én het 
verlaagde btw-tarief van 6% op arbeid 

maken het dus zeker de moeite waard 
om u in maart en april te laten inspireren 
in de Windak showroom. Voorwaarde is 
wel dat de dakkapel voor 1 juli 2015 ge-
plaatst moet zijn om van de 6% BTW re-
geling gebruik te kunnen maken. (zie de 
actievoorwaarden). Bij een bezoek aan 
de showroom ervaart u de onderschei-
dende, duurzame kwaliteit van Windak. 
De adviseurs gaan graag samen met u 
op zoek naar de juiste dakkapel voor uw 
woning. De showroom van Windak zit, 
net als de rest van het bedrijf, aan de Nij-
verheidsstraat 16a in Bladel. 

Meer informatie over Windak, openings-
tijden van de showroom en de actievoor-
waarden vindt u op www.windak.nl. En 
telefonisch kunt u contact opnemen via 
0497-388062. 

Rotary is een serviceclub. De leden 
steunen op verschillende wijzen hun 
medemensen. Dit alles zonder onder-
scheid van ras, geloof of politieke 
overtuiging. Rotary is een wereld-
omvattende vriendschapsorganisatie 
met een levenshouding: dienen. Bij 
Rotary betekent dat iets van jezelf te 
willen geven. Rotary is de eerste 
serviceclub ter wereld en telt ruim 
1,2 miljoen leden wereldwijd. In 
Nuenen telt de Rotaryclub 30 leden.

www.rotary.nl/nuenen

Rotary Nuenen   
ondersteunt bij rampen

Rotaryclub Nuenen ondersteunt actie 
voor noodonderdak na rampen
Rotary Nuenen heeft onlangs een 
tweede ShelterBox aangeschaft. 
ShelterBox is een internationaal 
noodhulpfonds die wereldwijd voorziet 
in noodonderdak, warmte en waardig-
heid voor mensen die getroffen zijn 
door (natuur-)rampen. De aanschaf 
van deze shelterBoxen is mogelijk ge-
maakt door de inzamelingsacties die 
Rotary Nuenen jaarlijks houdt in Nue-
nen door het organiseren van diverse 
acties of uitvoeren van verschillende 
‘handen uit de mouwen’ projecten. 

Daarnaast ondersteunt de Rotary 
Nuenen Nuenense stichtingen en/of 
initiatieven. Recent is nog een cheque 
uitgedeeld aan Stichting Leergeld en 
Club Sam.

Op zaterdagmorgen 28 maart hebben Tom, Lex, Jochem en Rick Albert Heijn 
Parkstraat vertegenwoordigd met de Landelijke Opschoondag. Samen maken 
we Nuenen weer een beetje schoner.

Gerwen schoon na    
André van der Maat-Dag
 
Gerwen is weer schoon dankzij de basisschoolkinderen en vrijwilligers die 
op André van der Maat-dag in actie kwamen. De start was afgelopen vrijdag 
27 maart op Brede School Heuvelrijk en zaterdagmiddag 28 maart bij de 
kiosk op het Heuvelplein.

Vrijwilligers klaar voor vertrek bij de Gerwense kiosk voor de André van der 
Maat-dag. (foto Cees van Keulen)

Ondanks regen en wind kwamen toch 
35 vrijwilligers, jong en oud, in actie om 
in drie uur het dorp Gerwen en buiten-
gebied zwerfvuil-vrij te maken. Onder 
de vrijwilligers in Gerwen leden van de 
dorpsraad en van de Werkgroep Leef-
baarheid Gerwen, die gezamenlijk deze 
jaarlijkse actie organiseren. Twee Nue-
nense wethouders staken in Gerwen 
ook de handen uit de mouwen. Gehuld 
in hesjes en uitgerust met afvalgrijpers 
en vuilniszakken brachten de vrijwilli-
gers het motto ‘Met elkaar iets nuttigs 
doen voor het dorp’ in praktijk. De con-

tainer bij ’t Huysven was goed gevuld 
met alle verzamelde vuil en de gemeen-
te zorgde voor afvoer.
Gerwen is één van de 1500 locaties in 
het land waar tijdens de Landelijke 
Opschoondag het zwerfvuil is opge-
ruimd door ruim 95.000 vrijwilligers. 
De Landelijke Opschoondag heet in 
Gerwen André van der Maat-dag ter 
nagedachtenis aan straatjutter André 
van der Maat die in 2011 op 80-jarige 
leeftijd overleed. Hij hield in zijn een-
tje Gerwen en omgeving jarenlang 
schoon van zwerfafval. 

Nieuw:    
IBX behandeling bij 
Nagelsalon Tip Top
Nagelsalon Tip Top is al weer 14 jaar 
een begrip in Nuenen. U kunt hier, on-
der het genot van een kopje koffie of 
thee, terecht voor mooie Acrylnagels 
met of zonder een kleurtje. U kunt er 
natuurlijk ook terecht voor een heer-
lijke manicure en sinds eind 2014 voor 
een behandeling met IBX.
IBX is een product dat splijtnagels, 
zwakke nagels door bijvoorbeeld ziek-
te en traumanagels, zoals nagels die 
tussen een deur hebben gezeten of die 
door andere ongelukjes ontstaan zijn, 
herstelt. Het wordt aangebracht op de 
natuurlijke nagel. Het is geen kunst-
systeem, zoals acryl of gel. IBX is een 
kuur van drie weken waarbij een keer 
per week de nagels worden behandeld. 
Daarna volgt om de 2 weken een nabe-
handeling. Belangrijk hierbij is dat 
met de bijgeleverde Dadi oil twee keer 
daags de nagels verzorgd worden. 
Dadi oil voedt de nagels en dringt 
door in het nagelbed. Een kuur van 
drie weken kost 35 euro, inclusief olie. 
Na de kuur volgen de nabehandelin-
gen. In het begin een keer in de twee 
weken, totdat de nagels sterk genoeg 
zijn. Daarna is het afhankelijk van de 
nagels hoe vaak een klant terugkomt.
Nagelsalon Tip Top heeft in de maan-
den april en mei een speciale aanbie-
ding. De kuur en twee opbouwende 
behandelingen kosten in deze maan-
den 45 euro. Daarna zijn de kosten 10 
euro per behandeling. Deze behande-
ling is ook zeer geschikt voor de heren! 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Nagelsalon Tip Top. Te-
lefoonnummer: 0615212881.

Open dag Dierenbescherming 
en Dierenopvangcentrum   
De Doornakker
Dierenopvangcentrum De Doornakker en de Dierenbescherming organise-
ren samen een open dag op 11 april van 13.00 tot 16.00 uur. Los van een 
kijkje achter de schermen bij de dierverblijven, meldkamer en dierenambu-
lance, is er deze keer een bijzondere activiteit voor kinderen. Zij kunnen 
hun dierenambulancerijbewijs halen door zes dieren in nood te helpen bij 
een postenspel in de omgeving van het asiel.

Deze keer hoeft dus niet het telefoon-
nummer van de meldkamer dieren-
hulp (0900 - 112 00 00) gebeld te wor-
den voor de dieren in nood. Want bij 
het postenspel zijn de kinderen de 
Dierenbeschermers! Vinden de kinde-
ren alle dieren in nood en bieden ze de 
juiste hulp, dan is dat steeds een stic-
ker waard. Is de route met de verschil-
lende posten afgelegd (parcours van 
ongeveer 600 meter) en zijn alle stic-
kers verzameld, dan mogen de kinde-
ren zich chauffeur van de dierenam-
bulance noemen en even achter het 
stuur van een echte dierenambulance 
kruipen. Papa of mama kan dan een 

foto maken én ieder kind krijgt een 
klein cadeautje voor het geleverde 
werk! Het begin- en eindpunt van dit 
spel is bij Dierenopvangcentrum De 
Doornakker aan de Doornakkersweg 
51 in Eindhoven. Kinderen kunnen 
daar hun lege rijbewijs ophalen en 
starten met de route.
Het dierenopvangcentrum in Eindho-
ven krijgt steeds meer konijnen en 
knaagdieren binnen. Konijnen zijn ge-
weldig leuke dieren, die helaas vaak 
nog alleen gehouden worden. Mensen 
die een maatje zoeken voor hun ko-
nijn, zijn welkom om een afspraak te 
maken voor een heuse konijnendate. 
Tijdens de open dag zijn er presenta-
ties met allerlei interessante wetens-
waardigheden over konijnen. Wie op 
11 april een konijn uit het opvangcen-
trum reserveert, krijgt een leuk verras-
singspakket bij de definitieve adoptie.

Uitzendingen LON-TV
Vanaf zondag 5 april nieuw in het programma Nuenen-Nu:
•	 De	‘Aardappeleters’	in	brons;	binnenkort	te	bewonderen	in	het	Park?	
•	 Solidariteitsmaaltijd,	samen	eten	voor	een	goed	doel.	De	opbrengst	was	

dit jaar voor Keniaanse jongeren
•	 Voortgang	restauratie	Van	Goghvijver	in	pastorietuin
•	 Wat	houdt	de	Seniorenraad	in?
•	 Lions	Club	geeft	Steunpunt	De	Goudvink	een	opknapbeurt	
•	 Leden	van	TV	Wettenseind	exposeren	op	het	tennispark
•	 Repetities	voorstelling	Musicalgroep	Kapsones,	‘De	betover-ring	in	het	bos’.	
•	 Biografie	van	een	Dorp,	 ’n	 stukske	Gerwen:	Gerwenseweg	44-A	 -	54,	

Heuvel 10-12, Moorvensedijk 2
Genoemde onderwerpen zijn onder voorbehoud. De tv-uitzending vindt da-
gelijks plaats om 11, 14, 17, 19, 21 en 23 en 01.00 uur. Ook is het programma 
te volgen via de livestream op www.omroepnuenen.nl. Tevens vindt u op 
deze site actuele nieuwsberichten en kunt u oude filmpjes terugkijken. 
Voor tips op ideeën  voor een reportage kunt u een email sturen naar : tv@
omroepnuenen.nl Binnenlopen in Het Klooster kan ook. De studio is dage-
lijks geopend van 10.00 tot 12.00 uur. 
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De bruisende zaterdag:
iedere 1e zaterdag van de maand

ZATERDAG 4 APRIL

WinkelhartvanNuenen
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Vincent van Goghstraat 145 Nuenen  T (040) 283 30 57  www.metselaarsmakelaardij.nl  Volg ons nieuwste aanbod op facebook

Spierkesdreef 21 Nuenen
Zeer speels ingedeelde grote semi-bungalow met totaal 4 
slaapkamers, 2 badkamers als volgt verdeeld: 2 grote slaapkamers 
en prachtige badkamer op de begane grond en 2 slaapkamers en 
een 2e badkamer op de verdieping gelegen op een unieke lokatie 
aan de rand van het dorp nabij het buitengebied.

•	 Inhoud:	600	m3
•	 Woonopp:	221	m2
•	 Bouwjaar:	1998
•	 Vraagprijs:	€	525.000,00	k.k.

verkocht

Refeling 23 Nuenen
Royale half vrijstaande hoekwoning in de gewilde omgeving van 
Nuenen-Zuid met garage. De woning heeft een woon-/eetkamer, 
keuken en extra berging, er zijn drie riante slaapkamers en een 
zolderkamer . De achtertuin is gelegen op het oosten en de oprit aan 
de voorzijde biedt plaats aan meerdere auto’s. 

•	 Inhoud:	460	m3
•	 Woonopp:	150	m2
•	 Bouwjaar:	1969
•	 Vraagprijs:	€	259.000,00	k.k.

verkocht

Weverstraat	104	Nuenen
Aan een van Nuenens bekendste straten en nagenoeg in hartje 
centrum gelegen unieke hoekwoning. De woning beschikt over 
een lichte woonkamer, een woonkeuken, 2 slaapkamers en een 
badkamer op de eerste verdieping en een royale zolderkamer op de 
tweede verdieping. 

•	 Inhoud:	562	m3
•	 Woonopp:	111	m2
•	 Bouwjaar:	1961
•	 Vraagprijs:		€	175.000,00	k.k.

verkocht

Grote	Heiakker	16	Nuenen
Prachtig gelegen, nieuw opgeleverde woning in plan Eeneind Oost. 
Deze patiobungalow beschikt op de begane grond over een grote 
woonkamer, een open keuken, 2 slaapkamers en een badkamer. 
De woningen worden casco opgeleverd en moeten nog afgewerkt 
worden. 

•	 Inhoud:	667	m3
•	 Woonopp:	137	m2
•	 Bouwjaar:	2010
•	 Vraagprijs:		€	295.000,00	k.k.

verkocht

Voor al onze 
kopers	en	verkopers,	

hulp nodig bij uw verhuizing? 
Bel	voor	onze	

gratis	verhuiswagen,	
040 - 283 30 57!

Sleedoornlaan 12 Stiphout
Deze verrassend ruime 2-onder-1-kap villa met dubbele garage is volledig 
onderkelderd. Het souterrain is een complete extra woonverdieping. Ideaal als 
geluidstudio of slaapkamer cq werk-/praktijkruimte, kortom multifunctioneel. 
De woning is keurig onderhouden en voorzien van 6 slaapkamers en 
2 badkamers. Kortom zeker de moeite waard om eens te komen kijken!

•	 Inhoud:	838	m3
•	 Woonopp:	250	m2
•	 Bouwjaar:	1978
•	 Vraagprijs:		€	350.000,00	k.k.

aanbod aanbod aanbod aanbod aanbod

Schout Appelslaan 24 Nuenen
Grote uitgebouwde en instapklare 2-onder-1 kapwoning met garage, 
5 grote slaapkamers,badkamer, eigen oprit met parkeergelegenheid 
voor 2 auto’s en een royale voortuin. Aan de achterzijde van de garage 
is een uitbouw gerealiseerd waardoor er op de begane grond een 
extra slaap-/werkkamer en badkamer zit. 

•	 Inhoud:	610	m3
•	 Woonopp:	162	m2
•	 Bouwjaar:	1993
•	 Vraagprijs:		€	315.000,00	k.k.

De Hal 7 Nuenen
Verrassend ruime semi-bungalow met garage gelegen in een 
rustige straat in een sfeervolle woonomgeving. De woning beschikt 
over een slaap- en badgelegenheid op zowel de begane grond als 
op de eerste verdieping. Met aan de achterzijde een 
privacybiedende en zonnige achtertuin.

•	 Inhoud:	425	m3
•	 Woonopp:	131	m2
•	 Bouwjaar:	1995
•	 Vraagprijs:		€	298.000,00	k.k.

Steenen Huys 51 Nuenen
Ruim en sfeervol 3-kamer appartement rustig gelegen op de 
tweede en tevens bovenste etage van klein appartementencomplex 
met liftinstallatie. Het appartement is voorzien van een ruime 
woonkamer, een open keuken, 2 slaapkamers, een badkamer, 
berging en een ruim rond balkon gelegen op zonzijde.

•	 Inhoud:	270	m3
•	 Woonopp:	95	m2
•	 Bouwjaar:	1998
•	 Vraagprijs:	€	189.000,00	k.k.

Culenhof 44 Nuenen
Royale en speels ingedeelde moderne kwadrantwoning met vrij 
uitzicht. De woning is voorzien van een tuingerichte woonkamer, een 
open keuken in l-opstelling, 3 slaapkamers, een moderne badkamer 
en een voortuin overlopend in de achtertuin. De woning is gunstig 
gelegen nabij diverse scholen en het Winkelcentrum Kernkwartier. 

•	 Inhoud:	310	m3
•	 Woonopp:	89	m2
•	 Bouwjaar:	2009
•	 Vraagprijs:	€	219.000,00	k.k.

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

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

Extra: Windscherm • Valbeugel • Bagagerek • Zwaar slot 

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

•	 Kip	Knoflook	Speciaal
•	 Babi	Pangang
•	 Foe	Yong	Hai
•	 Indisch	rundvlees
•	 4	Pisang	Goreng
•	 Kroepoek
•	 Bami,	Nasi	of	Rijst

€ 1750

Maandmenu 
April

Afhaalmenu	voor	2	à	3	personen

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

Chinees Indisch Restaurant

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

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

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 
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Sunny Blues Nuenen  
presenteert:
Howlin’ Stone
Op eerste paasdag 5 april staan vier 
jonge muzikanten op het podium van 
Cafe Schafrath. Dat je niet oud hoeft 
te zijn om goede bluesmuziek te ma-
ken met veel passie, bewijzen deze 
jonge mannen van Howlin’Stone. Een 
bluesband die zeker aandacht verdient 
en ook al heeft van de verschillende 
blues criticasters in Nederland. Ze 
stonden al op het podium bij The 
Dutch Blues Challenge in 2014 en ook 
al op menig ander groot blues festival 
in Nederland.

Sunny Blues Nuenen is er weer in ge-
slaagd een veelbelovende band naar 
Nuenen te halen. Een mooi moment 
om de eerste paasdag af te sluiten met 
een muziekavond waar Robert John-
son van zou genieten. Gespeeld wordt 
vanaf 21.30 uur. De entree is gratis. 
www.howlinstone.com

Sunny Blues Nuenen organiseert blues 
optredens op twee verschillende podia 
in Nuenen. De optredens zijn altijd 
gratis te bezoeken en inmiddels heb-
ben al vele bekende acts én aankomend 
talent op een van de podia gestaan. Via 
de website www.sunnybluesnuenen.nl 
kunt u zich inschrijven voor de gratis 
nieuwsbrief.

Pannenkoekenmiddag in de Jo van Dijkhof op 27 maart. (Foto Peter Coppens)

Lorentz Casimir Lyceum wint 
wederom Artistieke Interlyceale
Afgelopen vrijdag, 27 maart, won het Lorentz Casimir Lyceum voor het 
tweede jaar op rij de Artistieke Interlyceale met een ruime voorsprong. De 
Artistieke Interlyceale is een landelijke wedstrijd tussen de oudste lycea in 
Nederland op algemene grondslag met een traditie van bijna 80 jaar. Ruim 
400 leerlingen nemen het tegen elkaar op bij diverse onderdelen, zoals 
muziek, toneel, cabaret, dans, beeldende kunsten en literaire kunsten. 
 
Dit jaar vond de wedstrijd plaats in het 
epicentrum van de grote stroomsto-
ring van vrijdag jl., namelijk op het 
Kennemer Lyceum te Overveen. Dat 
maakte het een bijzondere wedstrijd 
omdat de gehele ochtend unplugged 
gespeeld moest worden. De verduiste-
ring moest deels van de ramen gehaald 
worden om wat licht binnen te laten 
en veel juryleden konden de school 
niet bereiken. Tot 14.15 uur in de mid-
dag was het onduidelijk of de wed-
strijd wel door kon gaan, want onder-
delen als dans en de bands kunnen 
hun performance niet brengen zonder 
elektriciteit. Ook bij video, film en 
beeldbewerking raakten de batterijen 
van de laptops op. Een groot gejuich 
steeg op toen even na twee uur de lich-
ten weer aansprongen en de beeld-
schermen tot leven kwamen. 
 

Het programma kon doorgang vin-
den. Uiteindelijk behaalde het Lorentz 
Casimir Lyceum een eerste plaats bij 
de onderdelen muziek klassiek solo, 
muziek vrij ensemble, toneel en beeld-
bewerking. Een tweede plaats werd 
behaald door de deelnemers van de 
onderdelen: muziek klassiek ensem-
ble, eloquentia (welsprekendheid), ca-
baret, dans, handvaardigheid, fotogra-
fie en video. 
 
Toen de laatste uitslagen van de niet-
podiumkunsten ’s avonds bekendge-
maakt werden, bleek het Lorentz Ca-
simir Lyceum deze uitwedstrijd 
evenals vorig jaar alweer gewonnen te 
hebben. De wisselbeker ging terug 
naar Eindhoven en moet volgend jaar 
opnieuw bevochten worden op het 
Amsterdams Lyceum.

Leerlingen van het Lorentz Casimir spelen ‘writers block’.

Leo van de Sande nieuwe 
voorzitter TV de Lissevoort
Tijdens de algemene ledenvergadering van donderdag 26 maart, nam Joep 
Pernot na 5 jaar en met pijn in het hart, onder dankzegging voor de bewezen 
diensten afscheid als voorzitter van TV de Lissevoort. Een combinatie van 
het voorzitterschap met zijn werkzaamheden als wethouder van de gemeen-
te Nuenen bleek in de praktijk niet goed uitvoerbaar, met name door het 
tijdsbeslag.

Joep wordt opgevolgd door Leo van de 
Sande. Van 1991 tot 1999 was Leo al 
actief als jeugdcoördinator en als be-
stuurslid/penningmeester bij TV de 
Lissevoort. Volgens de nieuwe voor-
zitter krijgen de jeugdleden in de ko-
mende jaren bijzondere aandacht. Het 
park met 16 kunstgrasbanen verkeert 
in goede conditie en het eigen pavil-

joen wordt komende maanden gere-
styled tot een gezellige huiskamer. De 
technische staf houdt momenteel het 
beleid tegen het licht.
Het 50-jarig jubileum van de ruim 
1000 leden tellende vereniging wordt 
groots gevierd met diverse activitei-
ten. Hoogtepunt van de viering ligt in 
het weekend van 20 en 21 juni.

Links de nieuwe voorzitter Leo van de Sande.

Advocatuur
Arbeidsrecht:       
de wijzigingen door       
de wet Werk & Zekerheid
De wet Werk en Zekerheid zorgt voor vele wijzigingen in het arbeidsrecht 
en wordt gefaseerd ingevoerd in 2015 en 2016. Een gedeelte is per 1 januari 
2015 in werking getreden en in juli 2015 zal het tweede deel in werking 
treden. Hierna de belangrijkste wijzigingen tot en met juli 2015.

Wijzigingen per 1 januari 2015
Aanzegtermijn: indien een arbeidsover-
eenkomst voor bepaalde tijd is overeen-
gekomen voor zes maanden of langer, is 
de werkgever verplicht één maand 
voordat de arbeidsovereenkomst van 
rechtswege afloopt, de werknemer te 
informeren over of de overeenkomst 
wordt verlengd en onder welke voor-
waarden. Doet de werkgever dit niet is 
hij een vergoeding verschuldigd.
Proeftijd: er kan géén proeftijd wor-
den overeengekomen bij een arbeids-
overeenkomst voor bepaalde tijd voor 
de duur van zes maanden of korter.
Concurrentiebeding: een concurren-
tiebeding kan in beginsel niet worden 
overeengekomen bij arbeidsovereen-
komsten voor bepaalde tijd. Dit kan 
enkel indien de werkgever schriftelijk 
motiveert dat een concurrentiebeding 
noodzakelijk is vanwege zwaarwegen-
de bedrijfsbelangen.

Wijzigingen per 1 juli 2015
Ketenregeling: in de huidige wetgeving 
kan de werkgever een arbeidsovereen-
komst drie keer verlengen met een 
maximum duur van 3 jaar, waarnaar van 
rechtswege een contract voor onbe-
paalde tijd ontstaat. Per 1 juli 2015 kan 
een werkgever een contract drie maal 
verlengen met een maximum duur van 
2 jaar, waarnaar van rechtswege een 
contract voor onbepaalde tijd ontstaat. 

Ontslagprocedure: in de huidige wet-
geving kan een werkgever kiezen wel-
ke ontslagroute hij zal volgen. Per 1 
juli 2015 moet de werkgever bij be-
drijfseconomische omstandigheden 
en langdurig ziekteverzuim de opzeg-
gingsprocedure bij het UWV volgen. 
Bij onder meer verwijtbaar handelen 
van de werknemer en een verstoorde 
arbeidsrelatie dient de werkgever een 
ontbindingsprocedure bij de kanton-
rechter te starten.

Transitievergoeding: de werknemer 
heeft in beginsel recht op een transi-
tievergoeding indien de arbeidsover-
eenkomst tenminste 24 maanden 
heeft geduurd en wordt beëindigd 
door de werkgever of van rechtswege 
eindigt.

U kunt altijd vrijblijvend contact op-
nemen met een advocaat van Lamers 
Tielemans Advocaten voor meer in-
formatie, zodat u weet waar u aan toe 
bent. E-mail naar info@lamerstiele-
mans.nl of bel 040-2180515.

Van Gogh- Orgelconcert-Wandeling

Orgelmuziek rondom Van 
Gogh en de Weense klassieken
Op zondag 12 april vinden een aantal activiteiten rondom van Gogh plaats. 
Een OpeningsConcert op het Verschuerenorgel in het Van Goghkerkje aan 
de Papenvoort; aanvang 14.30 uur en 15.15 uur. Een wandeling met Vincen-
tre-gids langs Van Goghlocaties om 14.30 uur en 15.15 uur. Een slotconcert 
op het Smits-Vermeulenorgel in de H. Clemenskerk aan het Park om 16.15 
uur: Concert in het Van Goghkerkje.
 
Omdat het kerkje een beperkt aantal 
zitplaatsen heeft, wordt dit concert 
twee keer gegeven; ook de wandeling 
vindt twee keer plaats. Dit orgelcon-
cert beluistert u in het door Vincent 
geschilderde Van Goghkerkje, ook Na-
poleonskerkje genoemd. Het was im-
mers Napoleons broer Lodewijk die als 
koning van Nederland de bouw van dit 
soort kerkjes na ± 1800 mogelijk heeft 
gemaakt. Zijn ‘grote’ broer Napoleon 
Bonaparte zorgde voor een Europese 
(politieke en sociale) omwenteling, die 
ook in de muziek hoorbaar was. Bij de 
Weense klassieken gaat het om Haydn, 
Mozart en Beethoven, die alle drie de 
grote veranderingen van die tijd in hun 
muziek uitdrukten. In die periode werd 
concertmuziek ook iets voor de burge-
rij en was niet alleen meer voor de adel 
bestemd. De orgelmuziek van deze 
‘grote drie’ in dit eerste concert past 
uitstekend op het eenklaviers Ver-
schuerenorgel van dit kerkje. 

Concert in de St. Clemenskerk
In het concert op het Smits-Vermeulen-
orgel van de ook door Vincent vereeu-
wigde Clemenskerk, horen we vooral 
muziek van zijn tijdgenoten. 
Wat had Vincent met klassieke mu-
ziek? In Van Gogh ‘s werk komen we 
enkele afbeeldingen van musici tegen, 
die hij tijdens een concert portretteer-
de. In zijn brieven lezen we, dat hij 
naar klassieke muziek geluisterd heeft 
en erover las. In een brief aan zijn zus 
Will, die in Nuenen bij haar ouders 
woonde, vergelijkt Van Gogh de schil-

derkunst met de muziek van Richard 
Wagner. Hij schrijft dat een schilderij 
met alle denkbare kleuren net zo’n 
kalmte en harmonie kan weergeven als 
Wagners muziek, uitgevoerd door een 
groot orkest met vele instrumenten. In 
een brief die hij vanuit Nuenen aan 
zijn broer Theo in Parijs schrijft, ver-
gelijkt hij de kleuren van een schilderij 
met een symfonie (de Pastorale) van 
Beethoven. En zoals een musicus die 
Beethoven speelt, zijn persoonlijke in-
terpretatie geeft, zo werkt ook een 
schilder met zijn compositie, aldus 
Vincent. Bij de schilderijen van Millet 
denkt hij aan ‘plechtig orgelspel’. 
De componisten Théodore Dubois en 
Erik Satie waren Parijse tijdgenoten 
van Van Gogh. Erik Satie speelde zijn 
pianocomposities in Parijse cafés en 
was evenals Vincent een miskend ge-
nie, die pas na zijn dood beroemd 
werd. Nog een bijzonder detail: Van 
Gogh heeft in zijn Nuenense periode 
(1883-1885) heel kort pianoles gehad 
van de organist van de Eindhovense 
Catharinakerk, Hein van der Sande. 
Vincent bleek er geen talent voor te 
hebben…. Omdat Vincent steeds 
maar kleuren in de klanken en akkoor-
den hoorde, kreeg zijn leraar genoeg 
van hem. 
Jan Vermulst heeft een lyrisch Pasto-
rale gecomponeerd als een hommage 
aan Vincent van Gogh. Het is een 
schilderachtige muzikale impressie 
van het landelijke Nuenen, dat grenst 
aan het geboortedorp van deze com-
ponist, Stiphout. 

De Soos Nuenen is een plek waar 
mensen met een beperking elkaar 
op ongedwongen wijze kunnen 
ontmoeten.

Iedere donderdagavond van 19.00 
- 21.30 uur hebben we een soos 
avond in het LEV gebouw aan de 
Sportlaan 12 in Nuenen.

De deelnemers maken plezier met 
elkaar en genieten er van een kopje 
koffie, een drankje, een zakje 
chips….. 
We hebben allerlei activiteiten, bij-
voorbeeld:
Crea-avonden, speurtocht door 
Nuenen, museum bezoek, hal-
loween avond, sinterklaas surprises 
maken, playbackshow carnaval, 
paasactiviteit, jeepsafari, paarden-
rit en nog veel meer. 

We zitten te springen om vrijwilli-
gers. Iedere week, om de week, één 
keer per maand, alles kan…….Geef 
je op ! 

Neem contact op met één van de 
onderstaande coördinatoren voor 
meer informatie. 

Correspondentieadres:
Weverstraat 116, 5671 BE Nuenen
Info: soos_2012@live.nl

Coördinatoren:
Ria Vlassak. Tel: 06 385 07 240
Diana Verheijden. Tel: 06-25317380



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

Dorpsstraat 95 Mierlo   |   T 0492 66 11 00   |   info@lenssenmannenmode.nl   |   www.lenssenmannenmode.nl

20 EURO KORTING OP ALLE JASSEN EN JACKS

Tot en met 4 april a.s. €20.- korting bij aankoop van een jas/jack.
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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,-

Gratis 
parkeren
± 300 parkeerplaatsen

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Winkelhart
van Nuenen

P

Opwettenseweg 81, Nuenen, Tel. 040-2840013

WWW.BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Sandra, Stijn en Ans, 
de slaapspecialisten van Stijn’s Slaapstudio

heten u van harte welkom!

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Heeft u het gevoel niet 
serieus genomen te worden door de betreffende verkoper en/of 

winkel? Wordt u een bepaald bed opgedrongen? 

Kom dan naar Stijn’s Slaapstudio! 
Van maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 17.30 uur krijgt u bij ons persoonlijk en deskundig 

advies. Onder het genot van een kop koffie of thee kijken we samen wat voor u de beste 
slaapoplossing is en het parkeren voor de deur is gratis! Twijfelt u, kies dan voor onze 

Slaapgarantie zodat u gegarandeerd géén kat in de zak koopt.

Collectie; matrassen, boxsprings, (deelbare) ledikanten, 
verstelbare bodems, waterbedden, bedtextiel etc.
Merken; Pullman, Eastborn, Mline, Matrair, Clima Comfort, 
Carpe Diem, Silvana, Bella Donna etc. SLAAPSPECIALIST

KEUZE uit ruim 50 OCCASIONS in elke prijs categorie

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

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

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!

Vrijdagavond
Koopavond 

Onderstaande winkels  
in Nuenen centrum   
zijn op de vrijdagavonden 

OPEN TOT 21.00 UUR

• Albert Heijn
• Crooijmans Mannenmode
• Etos
• Expert Nuenen
• Harry Goede Haarmode
• Hema
• I Fratelli
• IJssalon Italia (t/m okt.)
• Jan Linders
• José Cuypers Mode 
  & Lingerie
• Jumbo Ton Grimberg
• Kruidvat
• Raymond Deckers 
  Haarmode
• Schijvens Mode
• Shoeby
• Slijterij Van Lieshout
• Smolders Schoenen
• SNS Bank
• Team Kapsalon
• Ted’s Mode
• Wendy’s Jeansshop
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Vilten bij het CAN
Zoals vele oude ambachten wordt ook 
het vilten de laatste jaren weer volop 
beoefend. Dit ambacht waarbij onge-
sponnen wol wordt behandeld met 
water en zeep geeft als resultaat vilt. 
Het vilt, dat vaak niet alleen erg mooi 
van kleur is, maar ook erg sterk kan 
verder bewerkt worden tot onder an-
dere kleding, sloffen, sjaals, tassen en 
vloerkleden. Ook kennen we technie-
ken, die het mogelijk maken decora-
ties in diverse vormen te maken.
Sedert een aantal jaren biedt CAN, 
Cultureel Activiteitencentrum Nue-
nen, de mogelijkheid om onder des-
kundige leiding van Lilian van Rossum 
te vilten. De cursisten van het eerste 
uur zijn in de loop der jaren steeds en-
thousiaster geworden. Daarom vilten 
de cursisten dit voorjaar, na het beëin-
digen van de lessen nog enkele maan-
den door.
Heb je belangstelling voor vilten, wil je 
zelf eens meedoen om te zien of het 
iets voor jou is dan ben je van harte 
welkom op de vrijdagochtenden 10 en 
17 april van 10.00 tot 11.30 uur in Het 
Klooster. Aan hen die deze uitdaging 
aan willen gaan, wordt een klein mate-
riaalpakketje aangeboden voor € 2,50. 
Dit pakketje volstaat om een eerste er-
varing met dit fascinerende ambacht 
op te doen. Je krijgt natuurlijk ook in-
formatie over de cursus.
Het werk van deze viltgroep is in het 
verleden tentoongesteld in het Weve-
rij Museum in Geldrop en in 2014 was 
er een kleine collectie bij Boekhandel 
Van de Moosdijk te zien. Jaarlijks ex-
poseert de groep in de vitrines in Het 
Klooster, de thuisbasis. Van de LON is 
een korte film over de viltgroep uit 
2012 op youtube te zien.

Onderlinge irritaties 
Gemeenteraad zijn minachting 
naar Nuenense burgers
Door Gerrit van Ginkel

De raadsvergadering van 26 maart j.l. was opnieuw een bewijs van onvermo-
gen om de belangen van de Nuenense burgers te behartigen. Er werd weer 
volledig voorbij gegaan aan het feit dat de Gemeenteraad er zit om dat zij 
gekozen is door de Nuenense bevolking. Een weldenkend mens kan zich 
toch niet voorstellen dat deze voorstelling van de raad voldoet aan hetgeen 
de Nuenense burger wil.

Een nieuw dieptepunt werd bereikt bij 
het bespreken van het voorbereidings-
krediet tot de start van een woning-
bouwproject in Gerwen waarvoor een 
bedrag van 75.000 Euro beschikbaar 
gesteld moest worden. De gevolgen 
voor de voetbalclub RKGSV, het per-
centage sociale woningbouw, de juri-
dische positie van de gemeente, de 
aanleg van een kunstgrasveld en een 
eventuele grond aankoop/ruil met een 
Garagebedrijf zijn ongetwijfeld be-
langrijke zaken in het Gerwense. Maar 
om deze zaken zo ver te betrekken in 
het onderwerp over een startkrediet 
voert wel erg ver.
Het voorstel Toos van de Ven van W70 
was wel erg begrijpelijk maar niet zo 
democratisch.

Ze stelde voor om de spreektijd voor 
de rest van de vergadering te beperken 
per fractie tot nul. Alleen een stemver-
klaring kon nog wel volgens haar 
voorstel van orde.
Ze deed dit om de ellenlange en niet 
ter zaken doende interrupties van de 
oppositie te voorkomen. Het voorstel 
werd later aangepast tot een spreek-
tijd van 4 minuten per fractie en zo 
aangenomen. Donkers van de Combi-
natie deed meteen daarop weer een 
ordevoorstel om het vorige aangeno-
men voorstel te verwerpen maar dat 
werd afgewezen. Het voorstel over het 
beschikbaar stellen van het krediet 
werd aangenomen behalve door de 
Lijst Pijs die te veel onduidelijkheden 
zag.

Nuenens Belang start 
zorgspreekuur in Archipel Jo 
van Dijkhof in Nuenen-Zuid 
Zoals bekend zal Nuenen een van de drie gemeenten in Nederland zijn, die 
het hardst getroffen worden door de vergrijzing. In Nuenen-Zuid is relatief 
geen zorg voor deze doelgroep. Er is geen huisartsenpost, geen apotheek 
waardoor het de inwoners van Zuid lastig gemaakt wordt voldoende zorg 
dicht bij huis te krijgen.

Men moet altijd naar Nuenen-Cen-
trum toe om daar een bezoek te bren-
gen aan een zorgverlener. Mede dank-
zij Nuenens Belang is in de Jo van 

Dijkhof al een prikpost gekomen, 
maar dat vindt Nuenens Belang veel te 
weinig. Daarom heeft Nuenens belang 
in goed overleg met de Archipel beslo-
ten daar verandering in te brengen 
middels een spreekuur. Door dit 
spreekuur kunnen alle bewoners van 
de Jo van Dijkhof alsmede van de om-
wonenden in Zuid voortaan terecht 
voor alle vragen waar behoefte aan is 
op het gebied van wonen, werk, wel-
zijn en gezondheid. Ook spelen er tal 
van wetten op zorggebied zoals de 
Participatiewet, de Wet maatschappe-
lijke organisatie, de Zorgverzekerings-
wet en de komende Zorgwet. Raadslid 
Joost Vereijken van Nuenens Belang 
heeft daartoe afspraken gemaakt met 
de Archipel en houdt op elke eerste 
vrijdag van de maand tussen half 
twaalf en half een, gratis spreekuur in 
de Jo van Dijkhof in Zuid. Het eerste 
spreekuur is op vrijdag 3 april. 

Contacpersoon: Joost Vereijken, tel 06-
18459790, joost.vereijken@onsnet.nu 

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.

Burger ordevoorstel
De afgelopen raadsvergadering heeft maar weer eens aangetoond hoe explosief de 
verhoudingen binnen de Nuenense raad nog steeds zijn. Het zeer ondemocratische 
ordevoorstel van de VVD om de rest van de agenda zonder discussie in stemming 
te brengen ging zelfs de SP te ver. Te hopen valt dat Chris met zijn voorstel be-
doelde dat discussiëren bij de huidige verhoudingen in de raad toch geen zin heeft. 
De overdreven geïrriteerde reactie vanuit de coalitie bevestigde dit, immers alles 
was toch al in de commissie besproken. Het feit dat zelfs de onafhankelijke voor-
zitter dit uitsprak oversteeg mijn democratisch gevoel. Als burger moet je dus 
voortaan naar de commissievergaderingen om nog iets mee te krijgen van wat 
welke partij voor je doet.
Om te voorkomen dat de raad in de toekomst verder explodeert hierbij een burger 
ordevoorstel, spreekrecht 1-mansfracties 0 minuten tenzij er een lijstverbinding is 
aangegaan, anderen in de 1e termijn 3 minuten spreektijd met max. 3 interrupties, 
de 2e termijn 2 minuten en max. 2 interrupties, stemverklaringen 1 minuut. Dit le-
vert de volgende voordelen op, de voorzitter hoeft de griffier niet meer te consulteren 
of hij de regels wel correct toepast, 4 sprekers minder, nauwelijks schorsingen, John 
kan op tijd naar huis, Toos wordt niet meer boos, Erik hoeft geen stoom meer af te 
blazen, Chris kan democratisch blijven en om 22.00 uur kan iedereen aan de wijn.
Nog effectiever is het om per ordevoorstel de raadsvergaderingen gewoon af te 
schaffen.

Jan Zuring, Haffmanslaan 9, Nuenen

Dommel en PMD: beide zakkig
De Waterschapverkiezingen zijn net achter de rug en het lijkt wel of er dan opeens 
ellende moet zijn.
Ons Waterschap, De Dommel, stuurde acceptgiro’s rond met een verkeerd IBAN. 
Stuur je zo een biljet in dan betaalt een ander je waterschapslasten. Leuk. We krij-
gen bericht, van het Waterschap dat men de afschrijvingen zal bewaken (jawel) en 
waar nodig terug zal betalen. Maar of eenzelfde IBAN bij meerdere acceptgiro’s is 
terechtgekomen en over welke betalingstermijnperiode het allemaal gaat: het 
staat er niet. Leuk om zo opgeknald te worden met extra werk, nauwkeurig een 
paar maanden (schat ik, gezien mijn betalingstermijn) al je afschrijvingen contro-
leren op valse afschrijvingen.
Stroomstoringen, falende SVB-zorgbetaling systemen, bankkantoren die sluiten 
(de ergere dingen noem ik maar niet), dit kan er ook nog wel bij.
 En dan nog zoiets, de PMD-zak. Gemeentevoorlichter, werk aan de winkel. Stuur 
niet zo een nietszeggend foldertje over de PMD-zak  rond verwijzend naar een site 
die weer naar een andere site verwijst, maar zeg duidelijk wat wel en wat niet erin 
mag en waarom. Niemand snapt toch waarom plastic en aluminiumfolie wel is 
toegestaan maar een chipzak niet en plastic speelgoed ook niet. Leg uit dat een 
aluminiumlaag op plastic (zoals vaak bij chipzakken) slecht te verwijderen is en 
dat een plastic waterpistooltje…ja waarom mag dat eigenlijk niet? En piepschuim 
wat is daar anders aan dan opblaaslucht? Niet elke Nuenenaar is afvalverwer-
kingstechnoloog. Vertel het. En o ja, wedden dat er binnenkort betaald moet wor-
den voor de ophaal van de PMD-zak, de nu semi-grijsbak. Vertel!
 

N. Wiedenhof, Egelantierlaan 37, Nuenen
——————————————————————————————————————————
Langs deze weg wil ik mijn ongenoegen uiten over het onderhoud van de groen-
stroken en bomen bij ons in de straat. 
Vorige week heb ik contact gehad met een zeer vriendelijke meneer van de groen-
voorziening van de Gemeente Nuenen met het verzoek eens te kijken naar onze 
straat. Net als op meerdere plaatsen in Nuenen lopen ook wij aan tegen bomen die 
voor veel overlast zorgen en een onverzorgde groenstrook.
De hazelnootbomen en hazelaars veroorzaken enorm veel afval op de stoep en in 
de struiken. De noten, hoe lekker ze dan ook mogen zijn, liggen het hele jaar ruim 
voorhanden voor de vogels, ratten en muizen en we vinden zelfs aan-geknaagde 
noten bij ons in de tuin en schuur. De hazelaars hebben hun beste tijd gehad en 
daardoor produceren ze extra veel slierten met pollen, die een gele deken op de 
stoep vormen. Voor een zware hooikoorts patiënt dus zeker geen pretje. 
Regelmatig komt er een team van de groen voorziening langs met een schoffel. Dat 
is ronduit lachwekkend. Ze porren een beetje langs de kanten die vol liggen met 
troep van de bomen, er is daar geen onkruid want dat wordt verstikt door de troep 
en alle onkruid in het plantsoen hoger dan een meter rukken ze uit het plantsoen. 
De troep blijft gewoon liggen. Een medewerker met een bladblazer die het vuil 
wegblaast en opruimt hebben we al heel lang niet meer gezien.
Eens in de zoveel tijd komt er wel een veegwagen door de straat. Doordat deze niet 
aangekondigd is en auto’s dus niet opzij worden gezet blijft de troep, u raad het al, 
liggen. De gemeente kan niets voor ons betekenen, en verder als “u heeft mijn toe-
stemming om de troep op het wegdek in de goot te vegen” kom ik niet. 
Ik snap dat er bomen moeten staan en groenstroken moeten zijn en dat die aan de 
leefbaarheid van een buurt bijdragen, maar de verwaarloosde boel bij ons in de 
staat heeft een negatief effect op het woongenot. 
De gemeente is op dit moment bezig om van bedrijf dat de groenstrook onderhoud 
te veranderen. Het lijkt mij een mooi moment voor de Gemeente Nuenen om dus 
eens goed te kijken naar de bestaande plantsoenen en bomen en het onderhoud 
eraan, want zoals het nu gebeurt is het in mijn ogen weggegooid geld. 
Voor de minder valide mensen is het ondoenlijk om hun stoep zonder hulp schoon 
te houden. De overlast is zo groot dat zelfs degene die de stoep wel schoon kunnen 
houden daar een aantal keren per week een flinke kluif aan hebben. 
Zorg dat de bestaande groenstrook net als vroeger (want toen kon het wel) goed 
bijgehouden wordt. 

Laura Mariën, Vosseveld 9, Nuenen.
(Mededeling door redactie ingekort)

Vogelwandeling 
Grotelse Heide
Vogelwerkgroep de Ortolaan van IVN 
Laarbeek wandelt op 6 april, Tweede 
Paasdag, in de Grotelse Heide. Deze 
eerste vogelwandeling van het seizoen 
begint om 8.00 uur en duurt ongeveer 
twee uur. Start bij restaurant/café Gro-
tels Hof vanaf de parkeerplaats die langs 
Grotels Hof ligt aan de Grotel 5 in Bakel. 

De geelgors. Foto: Leo van den Heuvel.

BOA-Buurt-
hulpplan voorziet 
in behoefte
Op 19 januari introduceerde Buurt-
vereniging Omgeving Andriesplein het 
BOA-Buurthulp Plan. “We zijn nu tien 
weken verder en vastgesteld kan wor-
den dat het buurthulpplan in een be-
hoefte voorziet, vertelt Jan de Smit. “Er 
zijn inmiddels diverse hulpvragen ge-
steld, zoals vragen om vervoer, pc-klus-
jes en hulpvragen in de sociale sfeer en 
die konden we allemaal honoreren”. Vo-
rige week hebben de coördinatoren en 
buurthulpaanspreekpunten een eerste 
evaluatiebijeenkomst gehouden. En 
daarbij bleek dat de positieve ontvangst 
bij de introductie zich de afgelopen we-
ken heeft voortgezet. Het buurthulp-
plan werkt prima en hoeft naar aanlei-
ding van de eerste ervaringen, slechts 
op een paar details te worden gewijzigd. 
Het plan is inmiddels voldoende be-
kend bij de wijkbewoners. Er heerst wel 
het gevoel dat er nog steeds enige 
schroom is om hulp te vragen. Toch is 
dat niet nodig. Achteraf was iedere 
hulpvrager blij dat hij of zij buurthulp 
had ingeschakeld. Meer informatie op 
www.boa-nuenen.nl of kijk in de folder 
van BOA-Buurthulp, die op alle adres-
sen van de buurt is verspreid.

WBE Nuenen’s Wildbeheer 
plaatst eendenkorven
Een aantal weken geleden hebben de jagers van de lokale jagersvereniging Sa-
menwerkingsverband Nuenen’s Wildbeheer (WBE) een 30-tal zelfgemaakte 
eendenkorven geplaatst in Nuenen c.a. en in Son en Breugel. De eendenkorven 
zijn bedoeld om eenden veilig te laten broeden. 
Het ambacht van de jager kent vele tradities. Het vlechten en plaatsen van een-
denkorven is er één van. De korven worden door jagers zelf gemaakt en geplaatst. 
Omdat de korven boven het water staan en geen makkelijke toegang bieden voor 
andere soorten dan het eendje, zijn de eendennesten een minder makkelijke 
prooi voor kraaien, katten en vossen. 
Jagers zijn op diverse terreinen vrijwillig actief in het buitengebied. Voor meer 
informatie over het eendenkorven plaatsen en andere activiteiten van WBE Sa-
menwerkingsverband Nuenen’s Wildbeheer zie www.wbe-nuenen.nl
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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 2 april
Inloopavond De Rietpluim op locatie 
Oude Landen en Van Duijnhovenlaan 

tussen 18.00 en 19.00 uur

Donderdag 2 april
10.30 -12.00 uur Koffieochtend 

PVGE Kwetternest

Vrijdag 3 april
19.30 uur 

Interact Dans Theater, De AnderWereld
Het Klooster te Nuenen

Vrijdag 3 april
Kienen in Dorpshuis Lieshout

Aanvang 20.00 uur

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

Zondag 5 april
Vanaf 21.30 uur 

Howlin’ Stone in Schafrath

Maandag 6 april
12.00-15.00 uur

Paaseieren zoeken in de tuin 
van Nune Ville

Maandag 6 april 
12.00, 13.30 en 15.00 uur

Dag van het Landschap, 
wandelexcursies Heerendonk,

Kautergat Nederwetten

Maandag 6 april
Criterium wielerwedstrijd 

49e Grote Ronde van Gerwen 
Centrum van Gerwen

Maandag 6 april
11.00-16.30 

Neuzelmarkt Scouting Rudyard Kipling 
Duivendijk 7

Dinsdag 7 april
20.00 uur. 

Kienen op het Pleincollege Nuenen

Dinsdag 7 april
19.30 uur KBO Schuif even aan tafel bij..

..de adjudant van de Koning
Het Trefpunt Klooster

Woensdag 8 april  
Open repetitie 20.00; 

TV opnamen 21.30 uur 
Nuenen’s Swingtime in Café Schafrath

met saxofonist Yuichiro Tokuda

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
20.15 uur 

Max van den Burg, Amok
Het Klooster

Donderdag 9 april
19.15-21.15 uur Informatieavond 
over spataderen en etalagebenen

Het Klooster

Donderdag 9 april
20.15 uur 

The Bluebettes, Bang Bang
Het Klooster

Zaterdag 11 april
21.00 uur 

The Best Real Soul Disco Party 
Het Klooster

Zaterdag 11 april
Aanvang 20.30 uur 

Cabaret “Nee Gij” door Marlon Kicken
in Ons Tejater, Lieshout

Zondag 12 april 
14.00-17.00 uur Dansmiddag 

Gasterij Jo van Dijkhof 

Zaterdag 11 april
13.00-16.00 uur 

Open dag Dierenbescherming

Zondag 12 april 
14.30-15.15 uur Openingsconcert 

op het Verschuerenorgel
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Zondag 12 april 
14.30-15.15 uur 

Wandeling langs Van Goghlocaties
16.15 uur Slotconcert op het Smits-Vermeulen-

orgel. H. Clemenskerk, Park Nuenen

Maandag 13 april
19.00-21.00 uur Revue

Jo van Dijkhof

Op 17, 18 en 19 april
Musicalgroep Kapsones 

‘De Betover-ring in het bos’ 
Het Klooster.

Zondag 19 april
08.30-15.30 uur 
Kofferbakverkoop

Lankveld 10 Gerwen

Kerkberichten

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Witte Donderdag 2 april 19.00 uur: 
Viering, Gregoriaans koor, alle voor-
gangers.
Goede vrijdag 3 april 15.00 uur: Kruis-
weg.
Paaszaterdag 4 april 18.30 uur: Vie-
ring, kinderkoor, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werkers P. Pe-
ters en J. Deckers.
Paaswake 4 april 21.30 uur: Paaswake, 
Jocanto, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en pastoraal werker J. Deckers.
Paaszondag 5 april 11.00 uur: Viering, 
Parochiekoor, voorgangers pastor S. 
Kuijpers en pastoraal werker J. Dec-
kers.
Tweede paasdag 6 april 10.00 uur: Vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Witte Donderdag 2 april: Lotte van 
Rooij en Leo van Hevelingen.
Zaterdag 4 april 18.30 uur: pastor 
Freek Groot; pastor Henk Gerrits; 
pastoor Jan van Oosterhout; Nick Per-
not; Marijn Zandboer.
Zaterdag 4 april 21.30 uur: Pastor 
Freek Groot; Pastor Henk Gerrits; 
Pastoor Jan van Oosterhout; Nico van 

Soerland en overleden ouders Van 
Soerland en Van der Dussen;
Zondag 5 april 11.00 uur: Pastor Freek 
Groot; Pastor Henk Gerrits; Pastoor Jan 
van Oosterhout; Cato en Lowie de Brou-
wer-Bartels; Jo Cuijpers-Coppens; Nar-
da Renders-de Koning; overleden ou-
ders Sanders-de Greef; Riek Sanders en 
Miet Sanders; Martien en Dora Jacobs-
van Berlo; overleden ouders van Berlo; 
Nico van Mulken; Jo Jegerings; Lotte van 
Rooij en Leo van Hevelingen (sterfdag 
Lotte); Ouders Vermeulen, Donkers en 
overige familie; Riet Slippens-van Gils 
(vanwege verjaardag); overleden ouders 
Teunissen-Rooijakkers en overleden fa-
milieleden; Harrij van der Velden; over-
leden ouders van der Velden-Foederer; 
Francien van der Linden-Meulendijks; 
Willy Spaanjaars; Frans Daams; Piet 
Roijakkers; overleden ouders van 
Heugten - Scheepers; overleden ouders 
Scheepens - Verberne; Jan Sleegers; 
Sjaantje de Bar-Beekmans; Lau Leen-
ders, vanwege verjaardag; Marinus van 
Maasakkers, vanwege verjaardag.
Maandag 6 april 10.00 uur: geen in-
tenties.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Mien 
Jansen-van der Wouw, Pieter Dek-
kerstraat 42, en Henk Gödde, Pieter 
Dekkerstraat 66. Wij wensen de fami-
lies en vrienden veel troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Donderdag 19.00 uur, alleen in Nuenen.
Goede Vrijdag 3 april 15.00 uur: 
Kruisweg, voorganger S. Kuijpers.
Goede Vrijdag 3 april 19.30 uur: Oe-
cumenische viering met Jubilate, 
voorgangers pastores beide kerken.
Paaszaterdag 4 april geen viering; wij-
water afhalen in de hal van de kerk van 
11.30 - 12.00 uur.
Paaszondag 5 april 11.00 uur: Viering 
met voorstellen van de E.H. commu-
nicantjes, Parochiekoor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters.
Tweede paasdag geen viering in Gerwen.

Misintenties 
Bert van den Biggelaar; Annie van den 
Biggelaar-van der Putten; Pastor Freek 
Groot, vanwege sterfdag; Pastor Jan 
van Dooren; Philippus van Hoek, van-
wege verjaardag; Sjef en Lena Saris-
Swinckels; Piet van Dijk; Harry van 
Gompel en Jo van Gompel-Gijsbers; 
Jozef Bierhof en Adriana v.d. Goor en 

Erica; Fam. Van Lierop-Sanders; Cor-
nelis, Miet en Cor v.d. Heijden; Sjef 
Roijakkers vanwege verjaardag, over-
leden zussen en broers Roijakkers; 
Nellie de Greef -van Ravestein; Marie-
tje van de Water, vanwege sterfdag; 
Overleden fam. Jansen-Aalbers.
 
Mededeling
Communicanten in actie voor Make-A-
Wish!! Het thema van de communie dit 
jaar is ‘Ik droom van.....’, met daaraan 
verbonden het goede doel Make-A-
Wish. Make-A-Wish vervult de liefste 
wensen van kinderen met een levensbe-
dreigende ziekte. Het laat een kind weer 
gewoon kind zijn en geeft het hele gezin 
kracht om verder te gaan. De communi-
canten van Nuenen en Gerwen willen 
graag zoveel mogelijk geld ophalen voor 
Make-A-Wish zodat nog veel meer 
wensen in vervulling kunnen gaan! De 
kinderen hebben thuis en met de klas 
geknutseld en gebakken voor Pasen. Ze 
verkopen hun werkjes na de paasvierin-
gen van zaterdag 4 april om 18.30 uur in 
Nuenen en zondag 5 april om 11.00 uur 
in Gerwen. De opbrengst gaat volledig 
naar Make-A-Wish. Steun dit mooie 
doel, koop een mooie paasdecoratie of 
iets lekkers en doneer aan Make-A-
Wish. Laat zo dromen uit komen!!

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Donderdag 19.00 uur, alleen in Nue-
nen.
Goede Vrijdag 3 april 15.00 uur: 
Kruisweg, voorgangers Theo van den 
Tillart en Helen Messemaeckers.
Paaszaterdag 4 april 21.00 uur: Vie-
ring, Avondwakekoor, voorganger 
pastor S. Kuijpers.
Paaszondag 5 april 9.30 uur: Viering, 
Parochiekoor, voorganger pastor S. 
Kuijpers.
Tweede paasdag 6 april 9.30 uur: Vie-
ring, seniorenkoor Vrolijke Samen-
zang, voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties 
Pastor Freek Groot; Netje Fleskens-Pas-
man; Bert Sengers; Overleden ouders 
Verschuuren-Sloots en Harrie Ver-
schuuren; Fien Raaijmakers-Aalders; 
Theo Rovers; Overleden familie Rovers 
en overleden familie Verkuijlen; Jan en 
Nel de Louw-de Win; Overleden ouders 
Joosten-Sanders en familie; Adrianus 
Smits en Christina Smits-Renders; Gili-
ana Sanders-Adriaans en Theodorus 
Sanders; Anna Meijers-Van Tilborg.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Donderdag 2 april: De Regenboog, 19.30 
uur. Witte Donderdag, met Maaltijdvie-
ring. Medewerking van het Regenboog-
koor. Voorganger: ds. C. Crouwel. Vrij-
dag 3 april: oecumenische viering van 
Goede Vrijdag in de St. Clemenskerk in 
Gerwen. Aanvang: 19.00 uur. Voorgan-
gers: pastores van beide kerken. Mede-
werking van vocaal ensemble Jubilate. 
Zaterdag 4 april: Paaswakeviering. Aan-
vang: 21.30 uur. Voorganger: ds. C. 
Crouwel. Zondag 5 april: De Regenboog 
10.00 uur: Pasen. Voorganger: ds. C. 
Crouwel. Medewerking van interkerke-
lijk koor Cantabile. Er is kinderneven-
dienst voor kinderen van de basisschool. 
De collecte is voor JOP, jeugdwerk van 
de PKN. Dinsdag 7 april: maaltijdcate-
chese voor kinderen van 8 t/m 10 jaar.
Als u onze website bezoekt, kunt u zien 
welke andere activiteiten er deze week 
zijn. Predikant of kerkelijk werker hou-
den pastoraal spreekuur op dinsdag-
middag tussen 16.00 en 17.30 uur. Elke 
donderdag is er Open Huis tussen 10.00 
en 12.00 uur. Iedereen is welkom voor 
koffie en ontmoeting met anderen.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.

Donderdag 2 april. Witte Donderdag, 

20.00 gezongen H. Mis met voetwas-
sing, processie, altaarontbloting en 
aanbidding tot 24.00 uur. 
Vrijdag 3 april. Goede Vrijdag, 14.00 
H. Kruisweg; 15.00 Liturgie met lezin-
gen, passieverhaal, plechtige gebeden, 
kruisverering en H. Communie. 
Zaterdag 4 april. Paaszaterdag, 22.00 
wijding van het vuur en van de paas-
kaars, Exsultet, lezingen, Litanie van 
alle Heiligen, wijding van paas- en 
doopwater, hernieuwing van de doop-
beloften en gezongen H. Mis. 
Zondag 5 april. Hoogfeest van Pasen, 
10.30 gezongen Hoogmis; kinderzegen. 
Maandag 6 april. Tweede paasdag, 
08.30 gezongen Hoogmis. Let op mis-
tijd: deze is vroeger wegens de wieler-
ronde van Gerwen. 
Dinsdag 7 april. 18.30 H. Mis in de 
Paasweek. 
Woensdag 8 april. 07.15 H. Mis in de 
Paasweek. 

In de oude St.-Clemenskerk aan de 
Heuvel te Gerwen is er een tentoon-
stelling 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.

Communicanten  
in actie voor  
Make-A-Wish!!
Het thema van de communie dit jaar is 
“Ik droom van.....”, met daaraan ver-
bonden het goede doel Make-A-Wish. 
Make-A-Wish vervult de liefste wen-
sen van kinderen met een levensbe-
dreigende ziekte. Het laat een kind 
weer gewoon kind zijn en geeft het 
hele gezin kracht om verder te gaan. 
De communicanten van Nuenen en 
Gerwen willen graag zoveel mogelijk 
geld ophalen voor Make-A-Wish zo-
dat nog veel meer wensen in vervul-
ling kunnen gaan! De kinderen heb-
ben thuis en met de klas geknutseld en 
gebakken voor Pasen. Ze verkopen 
hun werkjes na de paasvieringen van 
zaterdag 4 april 18.30 uur in Nuenen 
en zondag 5 april om 11.00 uur in Ger-
wen. De opbrengst gaat volledig naar 
Make-A-Wish.
Steun dit mooie doel, koop een mooie 
paasdecoratie of iets lekkers en do-
neer aan Make-A-Wish. Laat zo dro-
men uit komen!!

Gérard Broeksteeg
* Eindhoven, 12 januari 1932 † Eindhoven, 28 februari 2015

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

Anny Broeksteeg- van Rooij
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Nuenen, april 2015
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WielersportVoetbal
P R O G R A M M A
EMK
Zaterdag 4 april
RKGSV 1 - EMK 1  .......................... 16.30
EMK 8 - Geldrop 8  ......................... 11.45
Maandag 6 april
EMK1 - SCI/FLYNTH 1  ............... 14.30
EMK 4 - Wodan 5  .......................... 13.00
EMK 8 - SBC 12  .............................. 11.00

RKVV NEDERWETTEN
Donderdag 2 april
Hulsel Da1 - Nederwetten Da1  ... 20.00
Zaterdag 4 april
Nederwetten 2 - DVS 7  ................. 16.30
Nederwetten 3 - RKVVO 6  .......... 16.30
RKGSV 4 - Nederwetten 4  ........... 16.30
Maandag 6 april
Nederwetten 3 - Acht 5  ................. 10.00
Nederwetten 4 - Nuenen 10  ......... 11.00
ODC Da2 - Nederwetten Da1  ..... 12.15

RKGSV GERWEN
Zaterdag 4 april
RKGSV 1 - EMK 1  .......................... 16.30
RKGSV 4 - Nederwetten 4  ........... 16.00
Maandag 6 april (2e paasdag)
Acht 1 - RKGSV 1  .......................... 14.30
Brabantia 5 - RKGSV 2 .................. 12.00

RKSV NUENEN
Donderdag 2 april
VV DESK 1 - RKSV Nuenen 1 ...... 20.00
Zaterdag 4 april
WODAN 4 - Nuenen 5 .................. 16.30 
Gestel VE2 - Nuenen VE1 ............. 16.45 
Maandag 6 april (2e paasdag)
Nederwetten 4 - Nuenen 10 .......... 11.00
JEKA 2 - Nuenen 2 .......................... 11.30
Moerse Boys 1 - Nuenen 1 ............ 14.30

KORFBAL NKV
Zondag 5 april 2015 (1e paasdag)
NKV 1 - Ready’60 1 ........................ 14.30
NKV 2 - DOT 2 ............................... 13.00

VV DESK 1 - RKSV Nuenen 1
(gestaakt)

Tekst en foto John van der Elsen

RKSV Nuenen gaat op herhaling naar Kaatsheuvel. Scheidsrechter Briene staakte 
het duel na 45 minuten wegens weersomstandigheden. Tijdens de hele wedstrijd 
viel de regen gestaag en het werd van kwaad tot erger. In verband met de veilig-
heid van de spelers en de staat van het terrein valt het besluit van de heer Briene 
te billijken. In deze eerste helft kregen beide teams enkele kansen om tot scoren te 
komen. Nadat keeper Korebrits van DESK een schot van Luuk Tielemans keerde 
wist alleen Mart van de Gevel te scoren, 0-1. 
Het restant (de gehele 2e helft) van de wedstrijd DESK 1 - Nuenen 1 wordt a.s. 
donderdag 2-4 gespeeld in Kaatsheuvel. Om 20.00 uur wordt er afgetrapt.

Mart van de Gevel scoort 0-1.

EMK - Woenselse Boys 1 - 0
Door Cor Groenen

De beste kansen in de eerste helft waren voor tegenstander Woenselse Boys. In 
de 10e minuut redde doelman Cuppen zijn team voor een vroege achter-
stand.  Tien minuten later was het in 1e instantie de paal die EMK voor een ach-
terstand behoedde en in de rebound schoot de W.B. aanvaller de bal vrij voor het 
doel naast. Hierna kwam EMK beter in de wedstrijd. De eerste EMK kans was 
voor Tommie van Elst, maar zijn schot ging over het W.B. doel. Vlak voor rust 
was het Ruud Bijsterveld die Tommie van Elst een uitstekende kans bood, maar 
van Elst vond de W.B. doelman op zijn weg. Met een 0-0 stand gingen beide 
teams de rust in. Na rust werden de weersomstandigheden niet veel beter.  In de 
46e minuut ging een schot van W.B. nog over het EMK doel. Ronnie Jansen (Man 
of the Match) schoot EMK in de 52e minuut met een verwoestend schot over de 
W.B. doelman naar een 1-0 voorsprong. De condities van het veld werden steeds 
slechter, en W.B. gewend aan hun kunstgras had moeite om  EMK onder druk te 
zetten. EMK als team sleurde de voorsprong over de speeltijd  en deed in deze 
wedstrijd goede zaken, ook gezien de nederlaag van concurrent Den Dungen 
tegen Acht.  Aanstaande zaterdag de eerste wedstrijd van EMK in dit paasweek-
end uit tegen  Gerwen om 16.30 uur en op paasmaandag de thuiswedstrijd tegen 
SCI om 14.30 uur.

Buikschuiver van Ronnie Jansen na het scoren van de 1-0.

Nederwetten - Terlo 2 - 3
Door Leo Evers

Er leek na één helft spelen weinig aan de hand maar Nederwetten gaf van-
daag een comfortabele 2-0 voorsprong toch uit handen. In de 9de minuut 
van de wedstrijd werd een snelle combinatie prima afgerond door Ben van 
der Bruggen: 1-0. Nederwetten had gedurende de eerste helft een veldover-
wicht en kwam geregeld dreigend voor het doel van Terlo uit Bergeijk. Kee-
per Robert Kaal van de gasten pareerde echter een aantal malen de aanval-
len van Nederwetten. Toch moest hij in de 40ste minuut de bal uit het net 
vissen toen Ben van der Bruggen hem met een lob wist te verrassen. 2-0 
ruststand. Een comfortabele en verdiende voorsprong gezien het verloop 
van de eerste helft.

Brabantse kleppers en lokale renners op wielercriterium

Wielerronde van Gerwen   
op tweede paasdag 
In Gerwen wordt maandag 6 april, tweede paasdag, de 49ste editie van de 
Grote Ronde van Gerwen verreden. Nieuwelingen, junioren en elite/belof-
ten komen in actie. Het eerste startschot klinkt om 11.15 uur. Gerwenaar 
Paul Dekkers start bij de categorie elite/beloften en een drietal Nuenenaren 
bij de junioren. De Ronde van Gerwen is het eerste criterium in deze regio 
en publiek heeft gratis toegang. Het is de eerste gelegenheid voor wielerlief-
hebbers om de renners in deze regio aan het werk te zien. De GS Staalwer-
ken Groep is hoofdsponsor van deze wielerronde. 

RKSV Nuenen VR1 met goed gevoel paasweekend in 

RKSV Nuenen VR1      
- Venray VR1 3 - 1
Tekst Frits Hallink

De vrouwen van RKSV Nuenen blijven naar vermogen spelen. Bij koploper 
FC Eindhoven werd nog verloren met 2-0. Toch zat er een stijgende lijn in. 
Een prima wedstrijd tegen nummer 2 Eldenia (1-1) volgde. De groenwitten 
verzuimden de punten in eigen huis te houden en vorige week eenzelfde 
verhaal bij nummer 3 van de ranglijst Buitenveldert in Amsterdam. Opnieuw 
1-1 (doelpunt Shannon Janssen) daar waar de ploeg de wedstrijd eerder in 
het slot had moeten gooien. Neemt niet weg dat je vooral de punten moet 
halen tegen directe concurrenten. Dat gebeurde deze middag tegen Venray.

Nieuwelingen en junioren
Het eerste startschot klinkt om 11.15 
uur bij het kerkplein en wel voor de 
nieuwelingen die een wedstrijd rijden 
over 40 km. Aansluitend volgen de ju-
nioren (12.30 uur over 60 km) met 
drie Nuenenaren aan de start: Jeroen 
van Gennip, Louis Raaijmakers en 
Niels Verbruggen. Zij gaan het opne-
men tegen onder meer Dylan Bouw-
mans uit Gemert, Paul Gruithuijzen 
uit Breugel en een juniorenploeg uit 
Denemarken. 

Tijdrit en 80 km voor Elite/Beloften
De hoofdschotel van deze wielerdag 
wordt gevormd door de elite/belof-
ten-renners, die om 14.15 uur aller-
eerst een tijdrit over 3,5 km afleggen 
en rond vier uur beginnen aan de wed-
strijd over 80 kilometer. Onder de 
deelnemers de plaatselijke renner Paul 
Dekkers en Koos Jeroen Kers uit Am-

stelveen, de winnaar van vorig jaar. Zij 
gaan het opnemen tegen Brabantse 
kleppers, zoals Ronan van Zandbeek 
uit Schijndel en Coen Vermeltfoort uit 
Vlijmen. Renners in deze categorie 
kunnen punten veroveren voor het 
Baby-Dump Kempenklassement, dat 
gaat over 15 wedstrijden in de Bra-
bantse Kempen. 

Klassieker onder criteriums
De Wielerronde van Gerwen is dé 
klassieker onder de criteriums. Een 
prachtig parcours over 3,5 kilometer 
in combinatie met een mooi deelne-
mersveld staan garant voor een leven-
dige strijd. Tweede paasdag zijn lief-
hebbers van de wielersport welkom in 
Gerwen, waar Café De Stam aan het 
parcours die dag als rennerskwartier 
dienst doet. Let op: vanaf even na el-
ven rijden wielrenners hun rondjes in 
wielerdorp Gerwen. 

Het kleurrijke rennersveld in actie in wielerdorp Gerwen. (foto Cees van Keulen)

Nederland lag onder een dik wolken-
dek met wind en regen. Verre van ide-
ale omstandigheden voor een lekkere 
wedstrijd. Daar kwam ook weinig van 
terecht. Het werd zo’n wedstrijd waar 
heel duidelijk was wat de insteek was. 
Nuenen kwam goed uit de startblok-
ken. Het zette vandaag veel druk naar 
voren. Dat pakte in het eerste deel van 
deze eerste helft goed uit. Jaimy Meijer 
zorgde voor de 1-0. Nuenen werd 
daarna wat slordig en onrustig waar-
door Venray sterker werd. Nuenen 
bleef in deze fase op de been. Rust-
stand 1-0.
De tweede helft begon daar waar deze 
eindigde. Een sterker Venray nam het 
initiatief. Dit leidde ook tot kansen en 
een logisch gevolg was dan ook de ver-
diende gelijkmaker. 1-1. Toch wist 
Nuenen waar het deze middag om 
ging. Ervaring gaf wellicht deze middag 
de doorslag. Nuenen wilde koste wat 
het kost winnen en zette na deze gelijk-
maker aan. Het knokte zich terug in de 
wedstrijd. Shannon Janssen werd ver-
vangen. Shauny Regli betrad het veld. 

Dat bleek een gouden wissel want Regli 
wist uit een corner Sanne de Boer te 
passeren. 2-1. Het spel bleef hetzelfde 
al wisselde ook Venray om op zoek te 
gaan naar de gelijkmaker. Die kwam er 
niet. Ellen van der Hulst werd mooi 
vrijgespeeld en haar afstandsschot be-
tekende de 3-1 waarmee de wedstrijd 
in het slot werd gegooid. Eindstand dus 
3-1. Een belangrijke overwinning 
waarmee RKSV Nuenen VR1 nu op 22 
punten komt. Het staat daarmee op 
plek 7. Dat is 6 punten meer als Venray 
wat nu op de tweede directe degrada-
tieplaats staat, plaats 11. De eerste di-
recte degradatieplek is vrijwel zeker 
voor het Alkmaarse Kolping Boys dat 
nu op 8 punten staat. Op zondag 12 
april gaat Nuenen op bezoek in Etten-
Leur. Het speelt daar tegen DSE. Wint 
Nuenen deze wedstrijd dan zal het zich 
gaan mengen in de strijd om de 3e peri-
odetitel. Belangrijker nog is dan dat de 
plekken 9 en 10 verder weg zijn waar-
door directe handhaving, het doel, feit 
kan worden. Nog 4 spannende speel-
ronden!

‘Hoe een talentvolle voetbal-
ler zijn loopbaan weggooide’.
Biografie   
’Geen genade’ 
Andy van der Meijde  
bij RKSV Nuenen
Op 17 april vertelt Andy van der Meijde 
in samenwerking met Thijs Slegers 
(PSV Watcher) zijn verhaal. ‘Hoe een 
talentvolle voetballer zijn loopbaan 
weggooide”.

Zijn biografie heet Geen genade, ver-
wijzend naar hemzelf. Hij geeft nie-
mand de schuld, behalve zichzelf. “Ik 
ben niet sterk genoeg geweest om de 
weelde te dragen”, zegt hij ergens. Het 
boek had ook Goeie genade kunnen 
heten, naar alle verwikkelingen bij 
vooral Internazionale en Everton, zijn 
clubs na Ajax. Wil je het verhaal van 
Andy zelf horen, kom dan op 17 april 
naar Sportpark Oude Landen, aanvang 
20.00 uur. Entree kaarten zijn à € 10,- 
verkrijgbaar aan de bar bij Bart en Ma-
rina in de kantine van de RKSV Nue-
nen, sportpark ‘Oude Landen’. Ben op 
tijd want vol is vol.

Behalve de regen was er blijkbaar ook 
iets anders over Nederwetten heen ge-
komen, want ze wisten het goede spel 
van de eerste helft niet te continueren. 
De tweede helft was nog geen minuut 
aan de gang en Terlo had de 1-2 er al in 
liggen. Een vrije trap van John Vosters 
werd van richting veranderd en was 
onhoudbaar voor keeper Thoonen. In 
de 55e minuut kwam Terlo op gelijke 
hoogte. Een vrije trap vanaf links door 
Steven Das glipte door de handen van 

de keeper en belandde in het net: 2-2. 
Daarna probeerde beide ploegen op 
het zeer glibberige veld de winst naar 
zicht toe te trekken. Het was uiteinde-
lijk Terlo dat in de 88e minuut aan het 
langste eind wist te trekken. Uit een 
corner tikte Ruben van Kuijk de win-
nende treffer binnen. Feest op ’t Loo 
en mineur stemming bij Nederwetten. 
Nederwetten heeft even om dit te ver-
werken en kan op 12 april weer aan de 
bak in de uitwedstrijd tegen DVS.
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Toptennis op TV 
de Lissevoort 
Vanaf  6 april  start de KNLTB voor-
jaarstenniscompetitie weer op tennis-
vereniging de Lissevoort.
De komende 7 weken worden er door 
ongeveer 60 teams wedstrijden ge-
speeld. De vaandelteams van de Lisse-
voort spelen op zondagen tegen ver-
schillende teams uit het hele land.

Het eerste team (foto’s links), bestaat 
uit Iris Mathijssen, Marjolein Theeu-
wen, Bob Perik, Bowen Straatman en 
Paul Klaver. Zij spelen landelijk 2e klas-
se gemengd en spelen hun thuiswed-
strijden op 6 april, 19 april en 10 mei.

In het tweede team spelen Veerle Jans-
sen, Sabine van den Boomen, Nicole 
van den Reek, Kjel Beks, Rob van Din-
ther en Frank van Gils. Zij spelen lande-
lijk 3e klasse gemengd en spelen thuis 
op 12 april, 26 april, 10 mei en 31 mei.
De wedstrijddagen beginnen op de 
zondagen om 10.00 uur met de single 
wedstrijden. Er worden 2 dames sing-
les, 2 heren singles, 1 dames dubbel, 1 
heren dubbel en 2 gemengd dubbels 
gespeeld. De dag wordt rond 17.00 uur 
afgesloten met de gemengd dubbels.
Ter aanmoediging en in het kader van 
het 50-jarig jubileum van TV de Lis-
sevoort, schenkt de vereniging op 2e 
Paasdag 6 april aan het aanwezige pu-
bliek gratis koffie en thee in de och-
tend en één consumptie in de middag.

Jongste team van NKV   
laatste zaalkampioen
Deze maand werd ook het jongste team van NKV kampioen in de zaalcom-
petitie. NKV F2 wist op 1 wedstrijd na alle wedstrijden te winnen. De laatste 
wedstrijd was een inhaalwedstrijd. De jonge groep van 6-7 jaar haalde de 
volle winst binnen tegen SDO Veldhoven.

Kylie von Kriegenbergh wint 
Internationale Open Televie Cup

Coach Berry was trots en tevreden na 
afloop: 'Trots omdat ze op jonge leeftijd 
al hebben geleerd dat ze dit alleen samen 
kunnen bereiken. Ze spelen goed samen 
en geven iedereen kansen. We hebben 
zoveel spannende wedstrijden gespeeld 
dat we echt blij mogen zijn met dit resul-
taat'. In NKV F2 spelen Laia Brunsveld, 
Nienke Jeurissen, Meike Grooten, May-
sam Schoenmakers en Daniek Zand-
boer. Het publiek werd na de laatste 

wedstrijd professioneel bedankt. Er was 
taart, en voor iedereen een echte kampi-
oensbeker! De begeleiding en coaching 
bij NKV is gebaseerd op het succesvolle 
programma 'Positief coachen', een pro-
ject dat al enkele jaren draait in de Nue-
nense sportwereld. Dit programma 
zorgt duidelijk voor resultaten. Op het 
veld ligt er dit voorjaar een nieuwe uit-
daging. De F2 doet haar best om het suc-
ces van de zaal te evenaren.

Waterpoloërs Z&PV Nuenen houden het hoofd koel

Sterk spel met af en toe 
concentratieverlies
Na eerder dit seizoen met een allerkleinst verschil Zeester-Meerval te heb-
ben verslagen, wist Nuenen dat het moest oppassen. Met de opdracht om 
het hoofd koel te houden en weinig persoonlijke fouten op te lopen, doken 
de spelers zaterdag om kwart voor vier in het water.
 
In het eerste partje waren beide par-
tijen aan elkaar gewaagd. Zeester-
Meerval nam zelfs bij een 1-2 stand de 
leiding. Maar Nuenen herstelde zich 
goed en eindigde het eerste partje met 
een 3-2 voorsprong. Het tweede partje 
was duidelijk voor Nuenen. Met een 
sterk spelende en driemaal scorende 
Arne Meeldijk stond na het tweede 
partje 8-5 op het bord. 
Nuenen startte het derde partje sterk. 
Nu was het Lars van Raaij, die met 4 
doelpunten de voorsprong vergrootte. 
Met nog 53 seconden op de klok kreeg 

Nuenen een strafworp toebedeeld. 
Helaas werd deze gemist door Lars 
van Raaij. De concentratie was even 
weg bij Nuenen en Zeester-Meerval 
wist nog twee keer te scoren. Het vier-
de partje was bijna een kopie van het 
derde partje. Nuenen begon weer 
sterk maar de laatste 42 seconden 
kreeg Nuenen nog twee doelpunten 
tegen door concentratieverlies. Hier-
door werd de einduitslag 14-10. Com-
plimenten voor de spelers, die het 
hoofd koel hielden en, in totaal, maar 
één Ptje hadden gehad.

Lars van Raaij.

Dag van het landschap
Wandelexcursies door landgoed Heerendonk
Op maandag 6 april, tweede paasdag, organiseert IVN Nuenen in het kader van 
de Dag van het Landschap wandelexcursies door buurtschap Heerendonk. Hee-
rendonk is onderdeel van het Nuenens Broek, een typisch Brabants populieren-
landschap met een uitbundige voorjaarsflora. De wandelingen starten bij de in-
formatiestand van Brabants Landschap en IVN Nuenen aan het Kautergat in 
Nederwetten, voorbij Imkerij de Walhut. Parkeren kan langs de weg aan de Ei-
kelkampen. De wandelingen starten om 12.00 uur, 13.30 uur en 15.00 uur en 
duren ongeveer anderhalf uur. Deelname is gratis en inschrijven is niet nodig.
Bij de informatiestands van Brabants Landschap en IVN Nuenen zal ook de ‘groot-
ste’ imker van Nederland aanwezig zijn in de persoon van Ruud Korteling. Hij weet 
alles over honingbijen, maar ook over de wilde bijen. Verder zijn er oud-Hollandse 
spelletjes. Zie ook www.dagvanhetlandschap.nl of bel naar 040-2421423.

3 keer de 1e prijs voor 
Gerwense Dansmariekes
 
Tijdens het 24e Danstoernooi, georganiseerd door CV De Buurlanders in 
Eersel, hebben de Gerwense dansmariekes van carnavalsvereniging De Nar-
re-Kappen drie keer de eerste prijs in de wacht gesleept.

In een overvol gemeenschapshuis De 
Muzeval was het de dansgarde van CV 
De Narre-Kappen die al vrij vroeg in 
het programma het spits moest afbij-
ten. Aangemoedigd door een grote 
Gerwense fanclub, bestaande uit 
(groot)ouders van de dansmariekes en 
leden van de carnavalsvereniging, be-
gonnen zij aan hun dans. De achttien-
koppige garde uit Gerwen kwam uit in 
de divisie Garde Junioren-A en wist de 
jury te overtuigen van hun kunnen. 
Meteen na de gardedans waren de 

zusjes Bastiaansen aan de beurt met 
hun duodans. Zij behaalde de eerste 
prijs in de groep Garde Junioren-B 
Duo. Als laatste kwamen de meiden 
van de Showdans. Met hun spetteren-
de dans werden zij eerste bij de Show 
Freestyle Junioren-B Duo.
Op 8 maart behaalden de dansmarie-
kes van de Narre-Kappen ook al de 1e, 
2e en 3e prijs bij het danstoernooi in 
Mierlo. Het seizoen 2014/2015 is nu 
afgesloten, de trainingen voor de nieu-
we dans zijn weer begonnen.

Korfbal Waterpolo

Inloop 
korfbaltraining 
voor de 
allerjongsten
Op zaterdag 11 april is er voor nieuwe 
kangoeroeleden, dit zijn kinderen van 
3,5 tot 6 jaar, van 10.00 tot 11.00 uur 
een inlooptraining korfbal. Rennen, 
balspelletjes doen, lekker bewegen, 
puzzelen. Ouders en kinderen zijn van 
harte welkom op de korfbalvelden van 
NKV aan het Wettenseind. 
www.nkvkorfbal.nl 

Afgelopen zondag 29 maart werd in 
het Belgische Jambes, gemeente Na-
men, een sterk bezet taekwondo toer-
nooi gehouden met 410 deelnemers uit 
12 landen. De vijf finalisten maakten er 
een mooie en spannende wedstrijd 
van. De 5 koppige jury was duidelijk 
onder de indruk van de Nuenense Kylie 
die haar poomsae’s strak en technisch 
zeer goed uitvoerde. Ze kreeg van de 
jury dan ook mooie punten, waar nie-
mand van de andere finalisten maar bij 
in de buurt kon komen. Met een voor-
sprong van 0.50 punt won ze deze fina-

Rankingsysteem 
bij clubcompetitie 
Bridgeclub Nuenen
Om een eerlijkere competitie te orga-
niseren, is BC Nuenen in navolging van 
enkele andere clubs afgestapt van een 
competitie met cycli van vijf avonden 
gevolgd door promotie en degradatie. 
In plaats daarvan wordt een ranking-
systeem gebruikt. Hierin wordt de ran-
king bepaald aan de hand van de laatste 
vijf resultaten. Het nieuw behaalde re-
sultaat vervangt dan het resultaat van 
zes keer geleden en dan wordt de ran-
king opnieuw berekend. Voordelen van 
dit systeem zijn onder andere geen op-
komstplicht, indeling op niveau van de 
laatste vijf keer en individuele ranking. 
Bij BC Nuenen functioneert het ran-
king systeem nu een aantal maanden 
naar tevredenheid. Ook is het voor 
nieuwe bridgers eenvoudiger om op 
eigen niveau in te stappen. Bel voor 
meer informatie naar Jan Vos, tel. 
2835090 of zie de website:
www.nbbclubsites/club/30022

Er was veel belangstelling voor de kaartmarathon jokeren en rikken op zondag 
29 maart in de Jo van Dijkhof. Ondanks dat de klok verzet was, het is zomer-
tijd, waren de meesten op tijd, zodat er op tijd begonnen kon worden. Het ging 
er gezellig aan toe en er werd goed gekaart. Tegen zes uur werden de prijzen 
uitgedeeld en ging men tevreden huiswaarts. In het najaar wordt een nieuwe 
kaartmarathon georganiseerd. Houd hiervoor Rond de Linde in de gaten.
(Foto: Peter Coppens)

le. Na diverse tweede plaatsen is dit 
voor de pas 10-jarige Kylie het eerste 
grote internationale toernooi dat ze 
weet te winnen. Het volgende toernooi 
is het Luxemburg Open, waar ze zich 
voor de eerste keer mag meten met de 
wereldtop.
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BH’s

  € 10,-
Dames bikini

2 st 
€ 40,-

Dames badpak

 2 st 
€ 40,-

   Kids ondermode

 4 stuks 
€ 10,-

Kids badmode

€ 10,-
Heren badmode

 € 10,-NU NU NU NU NU NU

BodyBrand
merken voor minder

• TEN CATE - TWEKA FABRIEKSWINKEL •  BOORDSEWEG 1B • NUENEN 
OPENINGSTIJDEN: MA 13.00 - 18.00 / 
DI  9.30 - 18.00 / WO 9.30 - 18.00 / DO 9.30 - 18.00 / 
VR 9.30 - 20.00 / ZA 9.30 - 17.00 WWW.BODYBRAND.NL
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