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

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

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

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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D&J Workwear 
+ Premium Gifts 
vertrouwd 
en toch nieuw

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Paaseieren 
zoeken 
Nederwetten 
groot succes

‘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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Duivendijk 7B, Nuenen
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Cultuurdag 
voor en door 
Eeneind

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

RelatiegeschenkenRelatiegeschenken
Uw specialist voor  
relatiegeschenken,

give-aways en premiums 
kundig advies en snelle service

Berg 8 | 5671 CC Nuenen | 040 29889665

www.telecombinatienuenen.nl

“Altijd
 de 

beste deal!”

Sterke renners op podium 
Wielerronde van Gerwen
 
De Wielerronde van Gerwen draagt niet voor niks als eretitel ‘Dé klassie-
ker onder de criteriums’. Tweede paasdag, maandag 6 april, bleven in alle 
drie de categorieën sterke kleppers over die streden om de podiumplaat-
sen. Bij de Nieuwelingen won Edo Maas uit Rotterdam, bij de Junioren was 
Stefan van Drunen uit Dordrecht de snelste en bij de Elite klopte Robin 
Wennekes uit Dodewaard de winnaar van vorig jaar Koos Jeroen Kers met 
een banddikte. De tijdrit van bijna 3,5 km werd gewonnen door Eliterenner 
Luuc Bugter uit Arnhem die een gemiddelde snelheid van bijna 50 km op 
de klokken bracht.
 
Het was vanaf een uur of elf wielren-
nen in het dorp Gerwen. De 49ste edi-
tie gaat de boeken in als een droge, 
koude wielerronde waar het zonnetje 
zich later op de middag nog even liet 
zien. Ruim tweehonderd deelnemers 
gingen van start, dus de wielrenners 
weten Gerwen nog steeds te vinden.
 
Internationaal veld
Aan de start in Gerwen niet alleen 
renners uit ons land, maar ook deelne-
mers uit Denemarken, Duitsland, Li-
touwen, Nieuw Zeeland en Japan. Een 
internationaal veld van ruim tweehon-
derd renners verdeeld over drie cate-
gorieën kwam in actie. Bij de junioren 
ging een drietal Nuenenaren van start 
en Louis Raaijmakers werd 14de in het 
grote peloton. Bij de Elite eindigde 
Gerwenaar Paul Dekkers als 27ste in 
de tijdrit op 23 seconden van de win-
naar, die een tijd liet noteren van 4 

min. en   7 seconden. De organisatie 
klonk weer als een klok. Rondemiss 
Patricia Bol zette de sterkste renners 
in de bloemen. Volgend jaar staat 
tweede paasdag, maandag 28 maart, 
de 50ste editie van de Ronde van Ger-
wen op het programma.
 
Podiumplaatsen Ronde van Ger-
wen 2015
Nieuwelingen 40 km 1. Edo Maas, Rot-
terdam 2. Marijn van den Berg, De 
Meern 3. Danny Maas, Oudenbosch. 
Junioren 60 km 1. Stefan van Drunen, 
Dordrecht 2. Patrick van Benthem, 
Hellendoorn 3. Daan Zebel, Dord-
recht. Elite/Beloften   Tijdrit 1. Luuc 
Bugter, Arnhem  2. Coen Vermeltfoort, 
Vlijmen 3. Koos Jeroen Kers, Amstel-
veen. Criterium 80 km: 1. Robin Wen-
nekes, Dodewaard   2. Koos Jeroen 
Kers, Amstelveen 3. Ronan van Zand-
beek, Schijndel.
 

Noé Habraken wint 
Sjorstekenwedstrijd
Op woensdag 8 april was de Kick-Off van Sjors Spor-
tief en Sjors Creatief Nuenen. Op dinsdag 7 april 
vond de 'symbolische' uitreiking plaats van het eerste 
Sjorsboekje aan de winnaar van de Sjorstekenwed-
strijd. Dat is met 1066 stemmen Noé Habraken van BS De Mijlpaal gewor-
den. Wethouder Joep Pernot reikte het boekje uit. Noé ontving ook nog 
een Sjorsverrassingscheque voor een sportieve en gezellige middag met 
haar hele klas. Ze gaan naar de Drietip, zwemmen.

Edo Maas was de snelste bij de nieuwelingen.

Podium van de tijdrit: Coen Vermeltfoort (2e), winnaar Luuc Bugter en rondemiss 
Patricia Bol, Koos Jeroen  Kers (3e). (foto’s Cees van Keulen)

Renners in actie in Ronde van Gerwen 

Het Sjorsboekje staat vol met allerlei 
kennismakingsactiviteiten bij sport-
verenigingen, culturele en andere or-
ganisaties.  Zo kunnen de kinderen 
zich oriënteren op de diverse takken 
van sport & cultuur. Aanmelden voor 
de activiteiten kan via de site. Alle 
Nuenense kinderen ontvangen via de 
basisschool een Sjorsboekje. 
www.sjorssportief.nl

Anne Potma 
nieuwe 
jeugdburgemeester
Anne Potma is 
de nieuwe jeugd-
burgemeester 
van Nuenen. 
Anne zit in 
groep 7 van OBS 
De Rietpluim en 
komend jaar zal 
zij samen met 
haar twee wet-
houders aanwe-
zig zijn bij activiteiten van de Stichting 
Oranje Comité Nuenen c.a., zoals de 
lintjesregen en de bevrijdingsherden-
king. Haar eerste activiteit is het openen 
van de kinderoptocht op Koningsdag. 
Daarna zal Pim Rombouts, de oude 
jeugdburgemeester in Speeltuin De Kie-
vit het ambt en de ketting overdragen 
aan Anne. Anne is ook al eerder te zien 
bij de lintjesregen op vrijdag 24 april. 
Dan zal ze samen met burgemeester 
Houben de gedecoreerden thuis bezoe-
ken.

Speelgoedmarkt in 
Het Kernkwartier 
op zaterdag 18 april
Op zaterdag 18 april zal er weer een 
overdekte speelgoedmarkt zijn in het 
Kernkwartier. Overwegend tweede-
hands speelgoed zal zijn weg vinden 
naar nieuwe gebruikers. Van 10.00 tot 
16.00 uur zal het een levendig gebeu-
ren zijn. Vanaf 09.00 uur kunnen de 
standhouders opbouwen en aanmel-
den kan via Kapsalon Werner tegen 
betaling van € 10,- per kraam.

De Thea’s slimste van Ons Dorp
Donderdag 2 april was de grote finale van de Ons Dorp Caféquiz. De beste 
15 teams uit maar liefst twee series gingen de strijd aan voor de titel ‘slim-
ste van Ons Dorp’.

Vanaf november was er maandelijks een quiz en hoewel de insteek altijd is ge-
weest om er een gezellig avondje uit van te maken, werd er bloedfanatiek ge-
speeld. Dit bleek wel uit het feit dat na publicatie op Facebook waarbij de 
finalisten bekend werden gemaakt. Door een klein technisch foutje hoopte 
meerderen zich in de finale strijd te kunnen mengen en probeerde men al voor 
negen ’s morgens verhaal te halen per telefoon. Erg vroeg voor een café ;)
Tot op de laatste ronden was het een nek aan nek race en lag de top 5 heel dicht 
bij elkaar. Uiteindelijk mocht het team van ‘de Thea’s’ er met de titel vandoor 
gaan. Buiten deze eer ontvingen zij ook nog een mooi prijzenpakket met onder 
andere een borrelbon van Café Ons Dorp.



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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Dat kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij 
ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV EN 
BIJZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de APV en bijzondere wetten 
ingekomen:

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen twee weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen 
bij het college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., 
Postbus 10 000, 5670 GA Nuenen.

De aanvragen liggen ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en op 
woensdag ook van 14.30 uur tot 18.00 uur) in het gemeentehuis, Jan 
van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

INTREKKEN AANVRAAG   
OMGEVINGSVERGUNNING
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door 
de aanvrager ingetrokken op:
•	 25	maart	2015	 Dungense	Kant	ongenummerd	-	plaatsen	
   van een erfafscheiding (BOUW). 

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

VERLEENDE VERGUNNINGEN    
EN ONTHEFFINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
•	 31	maart	2015	 Daniel	Eyndhoutsgaarde	16,	5671	CM	-	op-
   richten van een woonhuis (BOUW en RO, 
   afwijken van de bestemming);
•	 1	april	2015	 Bosweg	12,	5674	RB	-	vervangen	van	een	
   woonverblijf (BOUW);
•	 2	april	2015	 Bosweg	54,	5674	RB	-	plaatsen	van	een	
   woonverblijf (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.

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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING 
OLEN
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 2 april 2015 
besloten medewerking te verlenen aan de aanvraag om omgevings-
vergunning voor de activiteit ‘het bouwen van een bouwwerk’ (artikel 
2.1 lid 1 onderdeel a Wabo) en het oprichten, veranderen of verande-
ren van de werking of het in werking hebben van een inrichting. De 
aanvraag is geregistreerd onder nummer N-HZ-2014-0022.

De omgevingsvergunning treedt inwerking na afloop van de beroeps-
termijn.

De omgevingsvergunning ligt met ingang van 10 april 2015 voor een-
ieder gedurende zes weken ter inzage bij de receptie op het gemeen-
tehuis. U kunt de onderstaande omgevingsvergunning inzien tijdens 
de openingstijden van het gemeentehuis. 

Omgevingsvergunning N-HZ-2014-0022 Olen 42.

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

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

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

Voor de behandeling van een beroep is griffierecht verschuldigd. Het 
beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank 

COLLECTE
In de week van 13 t/m 17 2015 wordt gecollecteerd door Stichting 
Nationaal	Fonds	Kinderhulp.

10 APRIL TEXTIEL INZAMELING   
HUIS AAN HUIS 
Aanstaande vrijdag 10 april wordt er huis aan huis textiel ingezameld. 
De	gemeente	Nuenen	heeft	één	partij	aangewezen	nl.	Sympany	(voor-
heen	Humana).Door	het	doneren	van	gebruikt	textiel	aan	Sympany,	
krijgt het textiel een tweede leven en met een gedeelte van de opbrengst 
uit	de	textielinzameling	steunt	Sympany	verschillende	ontwikkelings-
projecten.	Kijk	voor	meer	informatie	op	http://www.sympany.nl 
U kunt uw textiel natuurlijk ook altijd kwijt in de textielcontainers die 
in Nuenen staan.

AFVALINZAMELING GEWIJZIGD
Wekelijks	halen	wij	nu	PMD	(plastic,	metalen	(blik)	en	drankkartons)	
op. Zorgt u dat u op tijd uw zakken aanbiedt, mogelijk komen we op 
andere tijden in uw wijk of straat dan u gewend bent. 
U mag de zakken de avond van tevoren vanaf 22.00 uur aanbieden. 
Ook voor de containers geldt dat we mogelijk een andere route rijden.

ZWERFAFVAL
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien gedurende week 16 en 17 extra toe op het thema 
zwerfafval. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook 
toegezien. 

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

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

Blikvangers
In de gemeente Nuenen staan op diverse locaties blikvangers. Blik-
vangers zijn bedoeld om zwerfafval in te verzamelen zodat het niet in 
het milieu terecht komt. Ze zijn dus niet bedoeld om huishoudelijk- of 
bedrijfsafval in te dumpen. Gebruik de blikvangers dus waar ze voor 
bedoeld zijn en let erop dat het zwerfafval niet rondom de blikvangers 
komt te liggen.

Deze regels komen uit de Afvalstoffenverordening. De BOA’s zijn be-
voegd om overtredingen van de genoemde regelgeving over zwerfafval 
te verbaliseren. 

Voor meldingen over bijvoorbeeld illegaal gestort huishoudelijk afval 
kunt u contact opnemen met het meldpunt van de gemeente Nuenen: 
040 - 2 631 631. Ook kunt u uw melding doen via www.nuenen.nl. 
Daarnaast vindt u op onze site meer informatie over afval, bijvoorbeeld 
over het aanbieden van bouwafval. 

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving	ingediende	aanvraag	omgevingsvergunning	op:
•	 2	april	2015	 De	Beethof	11,	5673	LV	-	vervangen	van	de	
   huidige erfafscheiding (BOUW);
•	 2	april	2015	 Dungense	Kant	ongenummerd	-	plaatsen	
   van een berging-schuilgelegenheid (BOUW).

Deze aanvragen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. U kunt hierte-
gen nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omge-
vingsvergunning is verleend. Als u een aanvraag wilt inzien, vragen wij 
u hiervoor een afspraak te maken voor ‘inzien ontvangen aanvraag’. 

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

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

Nuenen, 9 april 2015

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING 
NUENEN-WEST 
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 2 april 2015 
besloten medewerking te verlenen aan de aanvraag om omgevings-
vergunning 2e fase voor de activiteit ‘het bouwen van een bouwwerk’ 
(artikel 2.1 lid 1 onderdeel a Wabo) voor het bouwen van een woning 
in bestemmingsplan ‘Uitbreidingsplan Nuenen-West, uitwerkingsplan 
fase 1’. De aanvraag is geregistreerd onder nummer N-HZ-2014-0163. 
De omgevingsvergunning is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp 
van de omgevingsvergunning.

Voor de ontwerp-omgevingsvergunning 2e fase is op 6 mei 2014 een 
omgevingsvergunning 1e fase voor de activiteit gebruik (artikel 2.12, 
lid 1, onderdeel a, onder 3° Wabo) verleend. Die omgevingsvergun-
ning is geregistreerd onder nummer N-HZ-2013-0107. 

De beschikking ‘omgevingsvergunning fase 1 voor de activiteit gebruik’ 
én de beschikking ‘omgevingsvergunning fase 2 voor de activiteit bou-
wen’ worden op moment van inwerking treding tezamen aangemerkt 
als één omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning treedt inwer-
king na afloop van de beroepstermijn.

De omgevingsvergunning ligt met ingang van 10 april 2015 voor een-
ieder gedurende zes weken ter inzage bij de receptie op het gemeen-
tehuis. U kunt de onderstaande omgevingsvergunning inzien tijdens 
de openingstijden van het gemeentehuis. 

Omgevingsvergunning 2e fase N-HZ-2014-0163 (Bakertdreef 8 en 
Aangelag 17, kavel 43 en 47).

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

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

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

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

Crisis en herstelwet
Op het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning is afdeling 
2	van	hoofdstuk	1	van	de	Crisis-	en	herstelwet	van	toepassing	(artikel	
1.1.	Chw	in	samenhang	met	artikel	3.1,	bijlage	I	Chw).	Deze	afdeling	
beperkt het beroepsrecht en stelt striktere eisen aan het beroepschrift.

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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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 speltbrood: 100% 
ambachtelijk en eerlijk!

 

Bijna al onze belegde broodjes, 
gaan warm de deur uit!!

Acties week 15: geldig dinsdag 7 t/m zaterdag 11 april 2015
_____________________________________________________

Brood van de week; 
monnikenbrood

 € 1,75
_____________________________________________________

Suikerbrood 
Fries (met kaneel) of Brabants

 nu € 2,00
_____________________________________________________

Verwenbrood 
 

 € 2,50
_____________________________________________________

Lentevlaai 
half € 6,95

 € 12,95
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

 Weekaanbiedingen 
donderdag 9 t/m woensdag 15 april

Bleekselderij   
 per struik 0,99

Tomaten 
  1/2 kilo 0,99

Champignons
per bakje 0,69

Witte druiven pitloos   
1/2 kilo 1,99

Pinklady appels     
hele kilo 1,99

Worteltjes panklaar  
1/2 kilo 0,99

Tomaat-salade 
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

Rond de Linde iedere
donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 

4 Speklapjes +
4 Uienburgers
samen ............................................  6,95
Bij 150 gr. Gebraden Kipfilet 
100 gr. Kip Kerrie salade .GRATIS 

Pittige Puntpaprika
per stuk ..........................................2,75
Biefstukreepjes
Gemarineerd, 400 gram .........6,95
Peren Honing Paté
100 gram ........................................1,60
Italiaanse Biefstukrol
100 gram ........................................1,95

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

KOOPJE

Dagopvang • Tieneropvang • BSO • VSO

w w w. k i d s s o c i e t y. n l

Goed voor je kind!

10
%

5%

0%

5%

5%
10%

btw

KORTING

   Korting

    D
raaien

16-3 t/m 18-4

DAKKAPEL SHOWROOMACTIE: DRAAI UW EIGEN KORTING

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

Binnenkort 
koken wij voor u! 

 
Heerlijke 
dagverse 

maaltijden door 
onszelf bereid 

elke dag opnieuw. 
 

PUUR NATUUR! 

Verantwoord en 
gezond eten bij 
Riny van Kessel 

  

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

Moederdag foto actie
Op zaterdag 11 april, tussen 9.00 en 17.00 uur, 
kan je je kinderen op de foto laten zetten. 

De foto kan je dan op 8 en 9 mei voor Moeder-
dag ophalen. De foto wordt leuk verpakt, in 
een lijstje, samen met een kleurig plantje in pot.
 
Een prachtig cadeau voor 
alle moeders en oma’s!!!

De kosten zijn € 19,95*
 

* vraag naar de voorwaarden in de winkel.

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



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

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

BROEKENTIENDAAGSE
Elke tweede broek voor de helft van de prijs!*

KOOP

ZONDAG

12 APRIL
12.00 - 17.00

*  Deze actie geldt niet voor shorts/korte broeken en niet in combinatie met andere acties.
Van de goedkoopste broek berekenen we de helft van de prijs.

Breng de lente in huis!
Passe Partout • M-Flor PVC vloeren 

PTMD • Ambiant Karpetten 

NORDAL • UrbanSofa

d-Bodhi meubelen

Passe Partout • M-Flor PVC vloeren 

Ruim assortiment 
stoelen

Accessoires en alles 
wat sfeer brengt 3D Art

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel  /  T. 0499 - 479 508 / info@styleathomeson.nl

Auto Service Verbroekken

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

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

Tel. 040 - 283 60 43
b.g.g. 0495 - 53 87 37 

Soenil Bahadoer, chef-kok van Restaurant De Lindehof, mag zich sinds kort 
SVH Meesterkok noemen. En hoogtepunten moet je vieren. Daarom nu elke 

donderdag het Meesterlijk Menu met topgerechten uit zijn bijzondere keuken.    
 
 

Meesterlijk Menu (all-in) 
Champagne met diverse amuses 

★

5-gangen diner of lunch met bijpassende witte en rode wijnen 

★


Koffie of thee met huisgemaakte friandises 
 

U kunt dit menu tot eind 2015 uitsluitend op donderdag reserveren voor de speciale prijs 
van € 129,50 per persoon, alles inclusief. 

 
 

Restaurant De Lindehof heet de inwoners van Nuenen e.o. van harte welkom! 

Beekstraat 1 - 5671 CS  Nuenen - T  040 283 73 36 - www-restaurant-delindehof.nl - info@restaurant-delindehof.nl 

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

MET SPOED GEZOCHT:
Bezorgers voor Rond de Linde: 

Nuenen Oost
(±180 kranten)

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 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt vanaf 1 
juni 2013 volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.
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BESLUITEN OP GROND VAN DE APV     
EN BIJZONDERE WETTEN
Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	 Musicalgroep	 Kapsones	 zijn	 ontheffingen	 verleend	 voor	 het	 uitdelen	 van	

flyers en het ten gehore brengen muziek op 4 en 11 april 2015 i.v.m. de promotie 
van de musicalvoorstelling “De betover-ring van in het bos” (verzenddatum 2 
april 2015);

•	 aan	Stichting	Truckersday	Stiphout	1990	is	medewerking	verleend	voor	de	door-
komst	op	14	 juni	2015	over	de	Stiphoutseweg,	Smits	van	Oyenlaan	en	Collse	
Hoefdijk (verzenddatum 7 april 2015);

•	 aan	Stichting	Wielerbelang	Schijndel	is	een	verklaring	van	geen	bezwaar	afgege-
ven	voor	de	doorkomst	van	de	Ster	ZLM	Toer	op	21	juni	2015	over	Soeterbeekse-
weg,	Zandstraat,	Hoekstraat,	Eikelkampen,	Broekdijk,	Gerwenseweg,	Laan	van	
Gherwin,	Smits	van	Oyenlaan	en	Lieshoutseweg	(verzenddatum	7	april	2015);

•	 aan	Stichting	Broederschap	der	Handelse	Processie	is	een	evenementenvergun-
ning verleend voor de doorkomst van de jaarlijkse bedevaart op 20 en 21 juni 
2015,	waarbij	op	beide	dagen	in	het	Park	een	rustpauze	plaatsvindt	(verzend-
datum 7 april 2015).

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

ONTWERPBESLUIT ARTIKEL 3      
DRANK- EN HORECAWET     
STICHTING KINDERBOERDERIJ NUENEN
De	burgemeester	is	voornemens	vergunning	te	verlenen	aan	Stichting	Kinderboer-
derij Nuenen op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening 
van	het	horecabedrijf	in	dorpsboerderij	Weverkeshof	aan	Jhr.	Hugo	van	Berckellaan	
5 in Nuenen.

De	aanvraag,	het	ontwerpbesluit	en	de	daarop	betrekking	hebbende	stukken	liggen,	
met	ingang	van	9	april	2015,	gedurende	zes	weken	ter	inzage	bij	de	receptie,	Jan	van	
Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.

Tijdens	de	inzagetermijn	kan	een	ieder	een	zienswijze	schriftelijk	kenbaar	maken	bij	
de	burgemeester	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.	In	de	ziens-
wijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit 
deze betrekking heeft.

Nuenen,	9	april	2015

COLOFON
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout en 
Mariahout.

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
(Aanleveren advertentie tot uiterlijk
 dinsdag 12.00 uur.) 

REDACTIE
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Elwien Bibbe, Edwin Coolen, Josine Janssen, 
Mariët Jonkhout. Telefoon 040 - 787 02 81
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur: redactie@ronddelinde.nl
Berichten en/of advertenties die door omstandighe-
den foutief of niet geplaatst zijn, geven geen recht 
op schadevergoeding. Kopij en beeldmateriaal die-
nen vrij van rechten te worden aangeleverd.

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt, Nuenen
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: rdel@onsnet.nu
Ook voor verspreiding van folders.

© 2015 - “Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna-
men of op enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgevers.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Uitzendingen LON-TV
Deze week in het Programma Nuenen-Nu:
•	 De	‘Aardappeleters’	in	brons;	binnenkort	te	bewonderen	in	het	Park
•	 Annette	Stevens	neemt	afscheid	van	de	bibliotheek
•	 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
•	 Musicalgroep	Kapsones	speelt	op	17,	18	en	19	april	‘De	betover-ring	in	

het	bos’.	Wij	waren	bij	een	van	de	laatste	repetities
•	 Biografie	van	een	Dorp,	 ’n	 stukske	Gerwen:	Gerwenseweg	44-A	 -	54,	

Heuvel 10-12, Moorvensedijk 2

De	tv-uitzending	vindt	dagelijks	plaats	om	11.00,	14.00,	17.00,	19.00,	21.00	
en 23.00 en 01.00 uur. Ook is het programma te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens vindt u op deze site actuele nieuwsberich-
ten	en	kunt	u	oude	filmpjes	terugkijken.	Voor	tips	op	ideeën	voor	een	re-
portage kunt u een email sturen naar : tv@omroepnuenen.nl 
Binnenlopen in Het Klooster kan ook. 
De studio is dagelijks geopend van 10.00 tot 12.00 uur.

GMK en WMC bundelen 
muzikale krachten
Het aspirantenorkest van het Gerwens Muziekkorps is een enthousiaste groep 
mensen die samen muziek maakt. De leeftijd van de leden varieert van 10 jaar tot 
65 jaar. Muziek maken is niet leeftijdsgebonden: iedereen is welkom. Onder de 
bezielende	leiding	van	Raymond	Sondagh	wordt	er	elke	woensdag	van	18.30	uur	
tot	19.30	uur	gerepeteerd	in	Gerwen.	Net	als	de	mensen,	is	de	muziek	gevari-
eerd, zeker niet saai dus. Door het jaar heen zijn er verschillende concerten. Zo 
waren	de	muzikanten	te	bewonderen	op	de	Winterfair	in	Nuenen	en	in	de	Efte-
ling, ook op de van Goghmarkt brengen ze sfeer.

Het volgende concert vindt plaats op 11 april in Zaal Unitas, Eindhoven. Dit 
concert	organiseert	het	GMK	samen	met	het	leerlingenorkest	van	het	Woensels	
Muziekcorps. Het belooft een mooie muzikale avond te worden. Beide orkesten 
spelen een gevarieerd programma. Muziek van Game of Thrones, Happy van 
Michael Bublé, maar ook swingende muziek uit de '50: dat en nog veel meer 
komt voorbij.
11	april,	Zaal	Unitas,	Vlokhovenseweg	49	Eindhoven.	Aanvang	concert:	19.00	
uur. Meer informatie over het aspirantenorkest: www.gerwensmuziekkorps.nl, 
info@gerwensmuziekkorps.nl 

Onze klant aangenaam verrassen, dat zit in onze genen

D&J Workwear + Premium 
Gifts vertrouwd en toch nieuw
Begin dit jaar zijn ze verhuisd, van naam veranderd en hebben ze hun werk-
terrein uitgebreid, Dick en Jacqueline Wijnhoven. Zaten ze voorheen als 
D&J Print op de Collse Heide, nu zijn ze gevestigd aan de Huufkes en heet 
hun bedrijf D&J Workwear + Premium Gifts.

Direct bij binnenkomst in de ruime 
showroom wordt het verschil met de 
vorige locatie duidelijk want naast be-
drijfskleding in alle soorten en maten, 
is een deel van de ruimte volledig in-
gericht voor de premium gifts en staan 
in de vitrine de meest uiteenlopende 
gifts opgesteld.

Dick vertelt enthousiast over de uit-
breiding	van	zijn	bedrijf.	“We	zitten	al	
enige jaren in het vak van de bedrijfs-
kleding	 en	 promotietextiel.	 Wij	 be-
schikken over een ruim assortiment 
voor promotiedoeleinden maar ook 
voor het aankleden van bedrijven en 
verenigingen. Ook zijn wij gespeciali-

Dick & Jacqueline Wijnhoven samen met Maureen van den Berk in de nieuwe 
showroom van D&J Workwear & Premium Gifts

seerd in het produceren van special 
made artikelen voor de bedrijfskleding 
helemaal in de huisstijl van het bedrijf. 
Doormiddel van zeefdruk, transfers of 
borduren kunnen wij alle artikelen 
voorzien van onder andere het be-
drijfslogo, waarmee een sterk beeld 
wordt gecreëerd dat bijdraagt aan een 
positief imago van het bedrijf. 
De laatste jaren kregen we van onze 
klanten steeds meer verzoeken ons 
kleding assortiment uit te breiden met 
premium gifts, om het totaalpakket te 
kunnen aanbieden. Bijvoorbeeld als 
weggever of als presentje voor het per-
soneel in een eindejaarspakket. Daar-
om hebben we besloten om ons bedrijf 
dan ook uit te breiden met deze, kwali-
tatief hoge gifts waarmee je iemand 
echt een plezier doet bij het geven er-
van. Ook de gifts kunnen wij voor ie-
der bedrijf special made produceren.
In de vitrine staan allerlei uiteenlopen-
de	 gifts	 opgesteld.	 “Van	 een	 ‘gewone’	
koffiemok, een goeie pen of een echt 
hot-item, zoals bijvoorbeeld een po-
werbank, die naast mooi, voorzien van 
logo, ook nog eens erg functioneel zijn 
en zeker niet bij iemand in het laatje 
‘wat	moet	ik	ermee’	zullen	verdwijnen.	
Wij	 maken	 graag	 afspraken	 met	 de	
klant om samen te kijken wat voor zijn 
of haar branche een passende gift zou 
zijn. Met bedrukte premium gifts laat 
u altijd een goede indruk achter!
Iedereen is welkom een kijkje in onze 
showroom te komen nemen of D&J 
Workwear	+	Premium	Gifts	op	het	ge-
bied van bedrijfskleding en/of gifts iets 
kan betekenen, maar nog liever komen 
wij bij de bedrijven zelf over de vloer. 
Dat geeft ons de mogelijkheid de look en 
feel van een bedrijf zelf te ondervinden 
en daardoor is het mogelijk een passend 
advies te gegeven. Hier komen tevreden 
en langdurige klantrelaties uit voort”.

Nieuwsgierig? 
D&J	Workwear	+	Premium	Gifts,	040	
7878304. www.dj-print.nl 

Samen Verder 
dankt alle gevers 
en collectanten 
De	 collecte	 van	 Samen	 Verder,	 die	
zojuist is afgesloten, heeft ongeveer  
€ 11.000,- opgebracht.
Het	 actiecomité	 van	 Samen	 Verder	
Nuenen dankt  alle gevers heel harte-
lijk. U mag verzekerd zijn dat alle Eu-
ro’s	 	op	de	juiste	plaats	terecht	komt.	 
Ook danken wij alle 170  collectanten 
die er voor zorgden dat dit mooie be-
drag bijeen gebracht werd. Zonder jul-
lie	 hulp	 kan	 Samen	Verder	 nooit	 tot		
zo’n		mooi	resultaat	leiden.	Helaas	wa-
ren er ook dit jaar  weer enkele collec-
tanten, die na jaren van trouwe inzet 
af moesten haken en dat mag ook wel. 
Dat betekent echter wel dat meerdere 
straten niet bereikt werden. 
Zoals bekend gaat de helft van de op-
brengst naar het project dat door 
Nuenen uitgekozen is: de opleiding 
van jonge kansarme talenten in Kenia. 
De andere helft wordt verdeeld over de 
4	 stichtingen:	 Kerkinaktie,	 Vastenak-
tie,	Simavi	en	Hivos	voor	kleinschalige	
projecten in ontwikkelingslanden.

Ouderschap kan makkelijker
Voor ouderschap bestaat geen opleiding. Eigenlijk worden we allen geacht 
de kwaliteiten ervoor in huis te hebben. Dat klopt ook wel maar soms zou-
den we willen dat het makkelijker zou verlopen dan het soms doet. Er 
bestaan trainingen die je praktische vaardigheden leren hoe met je kind om 
te gaan. Er bestaat ook een training die er vanuit gaat dat we de vaardighe-
den reeds in ons hebben, alleen dat we door een grote hoeveelheid stress 
vergeten zijn hoe we bij die informatie kunnen komen. Die training heet 
Mindful Parenting. 

Mindful Parenting is een training 
waarin door middel van lichaam- en 
concentratieoefeningen je leert hoe je 
op stressvolle momenten als ouder te-
genover je kind de rust kan bewaren. 
Door te oefenen ben je in staat andere 
keuzes te maken dan je voorheen ge-
wend was te doen. Orthopedagoog en 
gecertificeerd	 trainer	 Natasja	 Schip-
per van Mindful Opvoeden Eindho-
ven:	"Stress	ontstaat	in	ons	lichaam	en	
maakt dat we niet meer in staat zijn 

datgene te kiezen wat we het liefste 
zouden	 doen.	 Stress	 veroorzaakt	 dat	
we de verkeerde keuzes maken. De oe-
feningen die geleerd worden tijdens de 
training maken dat we in ons hoofd 
wel de ruimte krijgen om de juiste 
keuzes te kunnen maken. Bij Mindful 
Parenting worden geen vaardigheden 
aangeleerd hoe je het beste met je kin-
deren om kunt gaan maar gaat uit van 
je eigen deskundigheid en leert je de 
rust over jezelf te krijgen om die des-
kundigheid daadwerkelijk te gebrui-
ken. Mindful Parenting is een evi-
dence based training, dit wil zeggen 
dat het gebruik maakt van het huidige 
beste bewijsmateriaal'.
Op	 de	 feelgood	Market	 van	 zondag	 19	
april geeft Natasja workshops en lezin-
gen waar je Mindful Parenting kunt 
meemaken en voelen. Tevens start 20 
mei de eerste training Mindful Parenting 
in de wijde omgeving van Zuid Oost Bra-
bant. Meer informatie kun je vinden op: 
www.mindfulopvoedeneindhoven.nl

Orgelconcerten
Op	 12	 april	 vindt	 er	 een	Van	Gogh-
Orgelconcert-Wandeling	plaats.	Dit	is	
een bijzonder evenement: orgelmu-
ziek	 rondom	 ‘Weense	 klassieken	 en	
Van	Gogh’.	Gerard	Habraken	zal	spe-
len	in	het	Van	Goghkerkje	en	in	de	H.	
Clemenskerk.
Concert	in	Van	Goghkerkje	14.30	uur	
en	15.15	uur,	afgewisseld	met	een	Van	
Goghwandeling.	 Slotconcert	 H.	 Cle-
menskerk in Nuenen: 16.15 uur. Gratis 
toegang.

OCN Inloopcafé
Het Ondernemers Contact Nuenen 
(OCN) organiseert een inloopcafé 
voor ondernemers in Nuenen op 
donderdag 16 april 2015 van 17.00 
- 19.00 uur in Parkhotel Auberge 
Vincent, Park 69 in Nuenen, Tele-
foon 040 2906 390. U wordt harte-
lijk ontvangen door Wilmi Aarts.

OCN organiseert het inloopcafé om 
in een gezellige ambiance bij te kun-
nen praten met collega-ondernemers 
uit het Nuenense onder het genot van 
een borrelhapje en een drankje.
Ondernemers die (nog) geen lid zijn 
van het OCN zijn dus eveneens van 
harte welkom.
De eigen bijdrage van € 10,- kan bij 
binnenkomst worden betaald.
Voor	meer	informatie	kunt	u	contact	
opnemen met het OCN-secretariaat, 
013 205 00 17, ocn@bzw.nl
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Cees
Foto en tekst: Cees van Keulen

Eeneind in Gerwen
Een bekentenis vooraf: ik heb geen verstand van voetbal. Ik ben Jan Mulder niet. 
Paaszaterdag kwam RKVV EMK op bezoek bij RKGSV. Niet om paaseieren te 
zoeken, maar om het spelletje te spelen dat voetbal heet. De geelzwarten van 
koploper Eeneind Maakt Kracht tegen de groenwitten van hekkensluiter Ger-
wen in een gemeentelijke derby. Amateurvoetbal in de klasse 4G met volop 
strijd en inzet. Beide clubs Rooms Katholiek. Het ging er flink mannelijk aan toe 
en soms over het randje.

EMK meldt vooraf op de clubsite dat de ranglijst er even niet toe doet. Het gaat 
om Spanning en Sportiviteit. Er wordt gespeeld op het scherpst van de snede en 
er telt slechts één ding: de overwinning! Die Eeneinders hebben makkelijk pra-
ten, zij rijgen de zeges aaneen, staan fier aan kop met 39 punten uit 18 wedstrij-
den.

De Gerwense groenwitters sprokkelden in 19 wedstrijden slechts zes punten 
bijeen, terwijl het spel dat ze op de grasmat leggen meer dan het aanzien waard 
is. RKGSV mist een goalgetter, iemand die de bal in het vijandige doel legt. In 
het clublied klinkt het zo makkelijk: ‘Vooruit, vooruit groen-wit; ‘n loeier en ie 
zit; hup hup zet Gerwen toch weer op z’n kop. Kom jongens geef ze klop.’

Het arbitrale trio wordt gevormd door een neutrale scheidsrechter die geassis-
teerd wordt door twee grensrechters van de spelende clubs. Die grensrechters 
passen niet steeds objectief de spelregels toe. En de scheids ook al niet, althans 
in de ogen van enkele supporters. In het uitvak heet de scheids een thuisfluiter 
en de aanhang van de groenwitten denkt dat de man met de fluit blind of ten-
minste kleurenblind is. Hij trekt een zestal kaarten: vijf gele en één rode. De 
krachttermen die klinken staan niet in het Rooms Katholiek woordenboek. 
‘Voetbal is oorlog!’ roept de oudste supporter van RKGSV.

Tijdens de wedstrijd is het verschil van 33 punten nauwelijks merkbaar. De elf 
van Gerwen staan hun mannetje en keeper Jeroen van Berlo stopt zowat alle 
ballen die de geelzwarten op zijn doel afvuren. En dan te bedenken dat hij inval-
ler-doelman is. In de tweede helft geeft de scheids EMK een hoekschop, terwijl 
het voor iedereen duidelijk een achterbal is. De scheids is de baas en EMK pro-
fiteert van dit presentje. EMK-kopspecialist Leon Roijakkers scoort uit deze 
corner en EMK viert een feestje (zie foto). Eeneind stevent op het kampioen-
schap af en in Gerwen delen ze het wel en wee bij RKGSV….

Oranjemarkt in  
Het Kernkwartier 
op zaterdag 25 april
Op zaterdag 25 april zal er een oranje-
markt zijn in het winkelcentrum 
Kernkwartier van 10.00 tot 16.00 uur. 
Alles waar u vanaf wilt kunt u te koop 
aanbieden. Vanaf 09.00 uur kunnen 
standhouders hun kraam opbouwen 
en aanmelden kan via Kapsalon Wer-
ner tegen betaling van € 10,- per 
kraam.

Kienen met KVL  
in Lieshout
Vrouwenvereniging KVL houdt op vrij-
dag 10 april een kienavond met mooie 
prijzen en een jackpot. Het kienen 
wordt gehouden in het Dorpshuis aan 
de Grotenhof in Lieshout en is voor ie-
dereen. De avond begint om 20.00 uur 
en de zaal gaat open om 19.00 uur.

Er vliegen meer drones boven Nuenen c.a.
De foto van de Oude Toren in Nederwetten is gemaakt door Stijn Brandt en niet 
door Peter Coppens, zoals vorige week abusievelijk werd vermeld.

(Foto Stijn Brandt)

Cultuurdag       
voor en door Eeneind
‘Het is een dag waarop je iedereen weer ziet. Ook mensen die niet meer op 
Eeneind wonen en speciaal hiervoor terug komen. We willen een gezellige 
dag organiseren, voor en door Eeneind’, vertelt Willie van der Heijden van 
de Sint Antoniusschut Eeneind tot Opwetten. 

Deze schutterij organiseerde afgelopen 
Tweede Paasdag opnieuw een Cultuur-
dag op en rond hun terrein aan de Mulak-
kers. Willie: ‘Ongeveer alles en iedereen 
op deze dag komt van Eeneind. Zo is het 
podium opgebouwd met spullen en 
onderdelen van boeren uit de omge-
ving.’ Op dat podium werd ’s middags 
een wagenspel opgevoerd: De draak 
moet dood. Het werd gespeeld door 17 
Eeneindenaren; 5 volwassenen en 12 
kinderen in de leeftijd van 8 tot 76 jaar. 
Het stuk stond onder regie van Christel 
de Brouwer en Elly Dijstelbloem van 
musicalgroep Kapsones.

Verder gaven de slagwerkers van 
Showkorps O&V een optreden en was 
er de mogelijkheid om, onder begelei-
ding van een Gildebroeder, met een 
luchtbuks te schieten. De stichting 
Ezeltjesdag organiseerde een speur-
tocht voor de kinderen en natuurlijk 
eieren zoeken. De dag werd afgesloten 
met het mee-eten bij de schut: brood, 
eieren, zult, balkenbrij en bloedworst.
Bijdragen aan de sociale verbonden-
heid van de wijk is één van de doelstel-
lingen van een schutterij. Daar zijn ze 
bij de Sint Antoniusschut weer in ge-
slaagd.

Foto: Henrie van de Griendt.

Met KBO Nuenen    
naar Zichem en omgeving
Ook dit jaar organiseert KBO Nuenen een voorjaarsdagtocht. Deze keer 
naar Zichem (België) en omgeving en wel op donderdag 30 april. De bus 
vertrekt om 08.30 uur in Nederwetten en 08.40 uur in Nuenen. 

Ze vertrekken naar restaurant de Kaas-
boerin waar u koffie en gebak krijgt aan-
geboden. Daarna rijden ze door naar 
bedevaartplaats Scherpenheuvel. Met 
een gids maken ze een rondrit door de 
omgeving. Vervolgens gaat u in restau-
rant de Ram aan tafel voor een goed ver-
zorgde koffietafel. Ze rijden door het 
Hageland, met Averbode en Zichem. 
Dan naar Tongerlo, naar de beroemde 
Norbertijnenabdij, die in 1133 werd ge-
bouwd. Onderdeel van de abdijgebou-
wen is het Da Vinci-museum, waar een 
kopie uit de 15e eeuw te zien is van Da 
Vinci’s beroemde schilderij: Het laatste 
avondmaal. Dit alles gaat u zien onder 
leiding van een gids. Na het bezoek rij-
den ze naar Soerendonk, waar ze de dag 
afsluiten met een goed diner. Om onge-
veer 20.45 uur zijn ze weer in Nuenen.

De reissom voor deze dagtocht be-
draagt € 59,- per persoon. Kaartver-
koop op 16 april, van 13-14 uur, in Het 
Klooster. Indien er nog plaatsen vrij 
zijn is er ook nog een kaartverkoop op 
21 april, 13-14 uur.

Paasspeurtocht op de Crijnsschool
Dit jaar mochten alle kinderen met hun groep naar buiten op zoek naar figuren 
uit het Paasverhaal. Zo kwamen we Johannes tegen en liet hij ons zien wat blind 
vertrouwen, zoals hij dat voor Jezus had, inhoud. We mochten ons geblinddoekt 
een stuk laten leiden door een klasgenootje. Ook Pontius Pilates stelde ons voor 
moeilijke keuzes, zoals hij destijds ook het volk liet kiezen. Net zoals Jezus heb-
ben wij ook het kruis gedragen. Dat was niet makkelijk en heel zwaar. Bij judas 
speelden we Judas, Judas Koekoek! En Maria moesten we helpen bij het maken 
van puzzels. Ook had de Paashaas het druk met het verstoppen van de eieren, die 
wij gelukkig allemaal gevonden hebben. De bovenbouw heeft naast het lopen 
van de speurtocht ook de staties geschilderd. Het resultaat was inspirerend en 
kleurrijk. Kortom het was een educatieve en leuke speurtocht, waar de kinderen 
veel plezier aan hebben beleefd.

Pasen op de 
Dassenburcht 
Op Basisschool De Dassenburcht wa-
ren alle kinderen op donderdagoch-
tend 2 april bezig met de tafelversie-
ring voor de paaslunch in de klas of 
met het versieren van een groot paasei 
voor de slotpresentatie. De onder-
bouwleerlingen werden ondertussen 
ook nog uitgenodigd door twee gezel-
lige paashazen om eieren te komen 
zoeken op het veldje bij de Wilgen-
straat. Wat een enthousiasme. Geluk-
kig straalde er een fijn lentezonnetje 
onder het zoeken. Voor iedere groep 
was er behalve alle gekleurde eieren 
ook nog een gouden ei verstopt! Wie 
vindt het Gouden ei?

Na de gezellige paaslunch genoten we 
allemaal van een bijzondere mode-
show. Op de catwalk toonden de leer-
lingen van de bovenbouw hun creaties 
waar ze op die ochtend met elkaar aan 
hadden gewerkt. Alle kinderen ver-
sierden een reuze- ei en presenteerden 
deze zelf op de catwalk. Het was een 
bijzondere eiershow! Iedereen genoot 
ervan, het was een leuke afsluiting van 
de ochtend die in het teken stond van 
Pasen, het feest van de lente en een 
nieuw begin.

Nuenen-West van de grond
Tekst en foto: Roland van Pareren

Nuenen-West komt langzaam maar zeker van de grond. De eerste huizen krijgen 
vorm en de straten zijn aangelegd en van een naam voorzien. Geen half werk om 
eerst voorlopige borden neer te zetten, meteen maar de definitieve lichtgevende 
straatnaamborden geplaatst. De nieuwe huizen langs de Europalaan liggen aan 
een nieuwe parallelweg, de Ligtsedreef. Deze nieuwe weg loopt vanaf de Dub-
bestraat in de richting van het gebied dat De Ligt heet. Ligt betekent laagte, een 
aflopende akker als het ware. Een dreef is een weg waarlangs het vee naar de 
graasgronden wordt gedreven. Tja, dat er nog ooit koeien op deze weg naar de 
graasgronden langs de Dommel zullen worden gedreven, lijkt niet waarschijn-
lijk. Hoewel, door de makelaars wordt bij de huizenverkoop wel gezegd dat het 
nieuwe plan in het landelijk gebied ligt, schilderachtig mooi…

Rectificatie
Informatieavond 
spataderen en 
etalagebenen in 
Zaal Berkenbosch
Op donderdag 9 april van 19.15 uur 
tot 21.15 uur organiseert het St. Anna 
Ziekenhuis een informatieavond over 
spataderen en etalagebenen. De avond 
vindt plaats in Nuenen bij locatie ‘Ber-
kenbosch’, Opwettenseweg 80, Nue-
nen en niet in Het Klooster zoals vori-
ge week in de uitgaansagenda is 
vermeld. Tijdens deze avond wordt 
dieper ingegaan op klachten, onder-
zoeken en behandelmethoden. De in-
formatie wordt gegeven door dhr. A. 
Oomen (chirurg in het St. Anna Zie-
kenhuis) en dhr. J. Swinkels (verpleeg-
kundig specialist vaatchirurgie). Ook 
de Hart & Vaatgroep is aanwezig voor 
informatie en het beantwoorden van 
vragen.
Aanmelden via www.st-anna.nl/aan-
melden-activiteiten en 040-2864874.
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Moodboard-avond Il Punto 
groot succes
Zoals enkele weken geleden al aangekondigd in Rond de Linde, heeft op 
afgelopen woensdag 26 maart de eerste moodboard-cursusavond plaatsge-
vonden onder leiding van Jovita van Hoften en Alice Vermeulen van Il Punto 
interieursstyling. Gastheer van deze avond was Rogier van Hoogstraten van 
de firma Van Hoogstraten Wonen, die hiervoor zijn winkelruimte ter 
beschikking stelde.

Bij binnenkomst viel meteen op dat er 
veel aandacht was besteed aan de ver-
zorging van de avond. Om mooie 
sfeerplaatjes te kunnen creëren, had-
den Alice en Jovita naast de noodzake-
lijke tijdschriften voor allerlei leuke 
materialen gezorgd, zodat iedere cur-
sist de mogelijkheid kreeg om een 
prachtig driedimensionaal mood-
board te maken. Op de achtergrond 
was Rogier aanwezig om vragen te be-
antwoorden met betrekking tot stof-
fen en om stalen van vloerbedekking, 
pvc etc. op verzoek te snijden, zodat 
deze op de moodboards gebruikt kon-
den worden.
"Het is wel hard werken", aldus één 
van de aanwezigen. "Ik gun mij bijna 
geen tijd om te genieten van de hapjes 
en de drankjes die worden aangebo-
den". Aan het eind van de avond ging 
iedere cursist naar huis met een per-
soonlijk sfeerplaatje, welke hij (ja, in-
derdaad er was ook een man bij) /zij 
als uitgangspunt kan gebruiken voor 
de inrichting van het huis of zoals één 

van de cursisten voor de kinderslaap-
kamers.
Met 10 deelnemers is het een succes-
volle en gezellige avond geworden die 
zeker voor herhaling vatbaar is.

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

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

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

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

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

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

Lezing 16 april 
Parochie Mariahout 
in buurthuis 
Mariahout
De parochie Mariahout dateert van 
1933. Op oude kaarten komen we de 
naam Mariahout nog niet tegen, wel 
Ginderdoor. Ginderdoor is al oud, het 
was een zogenaamd kapelgehucht. De 
kapel van Ginderdoor is in 1815 afge-
broken en met de stenen is in Lieshout 
het veldwachtershuisje gebouwd, wat 
inmiddels ook al verdwenen is. Tij-
dens de lezing krijgt u foto’s te zien 
over het ontstaan van Mariahout, de 
bouw van de kerk en de grot. Na de 
pauze krijgt u een film te zien over 
Mariahout, waar een klein dorp, groot 
in kan zijn. 16 april 20.00 uur in het 
buurthuis te Mariahout.

Paaseieren zoeken 
Nederwetten      
groot succes
Op eerste paasdag verzamelden zich tientallen 
kinderen met ouders en opa’s en oma’s in Nederwetten voor de 
tradionele paaseieren zoektocht. Deze tocht wordt jaarlijks georganiseerd door 
Carnavalsvereniging de Wetters.
In de vroege ochtend waren verschillende leden al druk bezig om een goed ver-
stopplekje te vinden.
Onder een stralende zon en in het bijzijn van de paashaas, zoals ieder jaar mag de 
huidige carnavalsprins of prinses deze titel dragen, gingen de kinderen s’middags 
op zoek naar de paaseieren. Aan het einde van de zoektocht was er nog een prijs 
voor diegene die in zijn leeftijdscategorie de meeste eitjes had gevonden. Uitein-
delijk werden alle paaseieren eerlijk verdeeld onder de kinderen en ging iedereen 
tevreden en met een tas vol lekkers weer op huis aan.

Vogelwandeling in 
het Nuenens Broek
Op maandag 13 april nodigt IVN Nue-
nen u uit om mee te gaan wandelen in 
natuurgebied Nuenens broek. De 
naam ‘Broek’ betekent oorspronkelijk 
‘Elzenmoerasbos’ en is ontstaan in de 
11e eeuw, toen de elzenbroeken wer-
den ontgonnen tot hooiland. Vertrek 
per fiets om 19.00 uur vanaf Het 
Klooster, Park 1 Nuenen. Start wande-
ling iets later vanaf de ingang van na-
tuurgebied Het Nuenens Broek aan de 
Lissevoort. Het dragen van laarzen 
wordt sterk aanbevolen! Deelname is 
gratis, info: 040-2421423 / 06-10 56 64 
87, of www.ivn.nl/nuenen

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

De winkels in Kernkwartier:
Brabant Sports (sport speciaalzaak) • Drogisterij Noordveld

Albert Heijn • Fleur-Inn bloemsierkunst • Het Sieradenkasteeltje (cadeau) 
Gall&Gall slijterij • John’s Kitchen (Horeca Italiaanse specialiteiten)

Action • Sanders Mode • Keurslager Vogels • Bakkerij Schellens
Jumbo • Risjamo (kantoorhandel, postagentschap) 

Schoenmaker Eef Imming • Reisburo VakantieXperts
Snackbar Vinnie’s • Werner Ulrich (kapper) 

Winkelen onder één dak

Op ZATERDAG 18 APRIL zal er weer 
een overdekte speelgoedmarkt 
zijn in het Kernkwartier. 
Overwegend tweedehands 
speelgoed zal zijn weg 
vinden naar nieuwe 
gebruikers. 
Van 10.00 tot 16.00 uur
zal het een levendig 
gebeuren zijn. Vanaf 
09.00 uur kunnen de 
standhouders opbouwen
en aanmelden kan via 
Kapsalon Werner tegen 
betaling van € 10,- per 
kraam.

SPEELGOEDmarkt op zaterdag 
18 APRIL in het KERNkwartier

Toerclub Nuenen veilig op weg!
De lente komt eraan, begin van het fietsseizoen voor toerfietsers en wielren-
ners, maar ook voor talloze andere fietsliefhebbers, zoals gezinnen, oude-
ren, toeristen etc. En dat merk je op het fietspad, maar ook in de media: een 
groot artikel in het Eindhovens Dagblad, TV-onderwerp bij Omroep Bra-
bant en zelfs de NOS besteedt er aandacht aan. De strekking is niet altijd 
even positief voor ons, wielrenners. De titel in het ED is zelfs ‘Strijd op het 
volle fietspad’. Hoogste tijd dus om aan onze mede-Nuenenaren te laten 
weten wat Toerclub Nuenen met deze signalen doet.

TCN heeft 300 leden, en is daarmee 
een van de grootste toerclubs in Ne-
derland. Voor ons is veiligheid een erg 
belangrijk onderwerp. Wij voelen ons 
zeer verantwoordelijk voor de veilig-
heid van anderen en voor onze eigen 
leden. Enkele jaren geleden hebben 
wij dit bovenaan onze agenda gezet. 
Hieronder vermelden wij graag de ge-
nomen maatregelen.

-  Al onze groepen fietsen met maxi-
maal 15 mensen, en altijd onder lei-
ding van een wegkapitein. Zijn taak 
is het begeleiden van de groep met 
betrekking tot veiligheid, weggedrag 
en sociaal gedrag.

-  Al onze leden hebben een fietsbel 
gekregen met de bedoeling deze te 
gebruiken als we gaan inhalen. En ja, 
we schreeuwen best vaak en hard, 
maar dat is alleen om onze mensen 
in de groep te waarschuwen voor te-
gemoetkomers, paaltjes, kruispun-

ten en andere gevaarlijke situaties. 
Dat klinkt voor anderen soms on-
vriendelijk, maar is echt bedoeld 
voor onszelf.

-  Als we inhalen, geeft de eerste aan 
hoeveel wielrenners er nog volgen 
en de laatste van de groep zegt be-
dankt en dat hij/zij de laatste van de 
groep is.

-  We gooien geen afval weg.
-  Al onze leden hebben een setje 

groene ventieldopjes gekregen ten 
teken dat we ons fietsvriendelijk ge-
dragen.

-  We houden ons aan de verkeersregels.
-  Onze clubritten zijn op tijdstippen 

dat er weinig andere fietsers op de 
weg zijn: zondagochtend, dinsdag- 
en donderdagavond, dinsdagmor-
gen en vrijdagmiddag.

-  We fietsen zo veel mogelijk rustige 
en verkeersarme routes.

-  We fietsen altijd met helm en opval-
lende kleding.

Jammer genoeg is dit alles geen garan-
tie voor nul ongelukken. Maar we blij-
ven hameren op veiligheid en wegge-
drag bij onze leden. En omdat onze 
clubkleding herkenbaar is valt het 
meteen op als we iets niet goed doen. 
Iedereen kan ons daar op aanspreken. 
Voor informatie zie www.tcnuenen.nl.
Kortom, wij zijn ons ervan bewust dat 
we een grote verantwoordelijkheid 
hebben en wij willen graag dat elke 
fietser, wie het ook is, veilig thuiskomt 
en een fijne tocht heeft gereden, hoe 
druk het ook is op onze mooie Bra-
bantse wegen.

Namens alle leden
Maarten Klomp

Voorzitter TC Nuenen

Stem op onze 
penningmeester:   
Carolien Sengers, 
DOEN!
DOEN! KPJ Nederwetten doet mee 
met de verkiezing van de penning-
meester van het jaar 2015! Bestuurs-
lid, jeugdcommissielid en penning-
meester Carolien Sengers is hiervoor 
genomineerd! Voor DOEN! KPJ Ne-
derwetten kan zij € 2.500,- en een 
clubfeest winnen! 

Ze heeft daarvoor zoveel mogelijk 
stemmen nodig! Op de site van www.
doennederwetten.nl staat hoe je kunt 
stemmen. Stemmen kan tot en met 26 
april 2015 en is gratis. Dus DOEN! Al-
vast bedankt!
Penningmeesters doen onmisbaar 
werk voor hun sportvereniging, vaak 
op de achtergrond. Ze zijn ‘De Stille 
Motor’ van de club. De Regiobank zet 
penningmeesters in het zonnetje met 
de nationale Bedank je Penningmees-
ter campagne.

Grieks Mediterraans Restaurant
Wij zijn hier elke dag in Restaurant Elpida en verwelkomen jullie 
van harte vanaf 16.00 uur met speciale originele Griekse gerechten, 
warm en koud, in een warme gezellige Griekse atmosfeer door 
familie zelf. Gastvrije bediening. 

Wij hebben plaats voor 80 gasten en binnenkort 150 zitplaatsen 
in een Griekse buitentuin.

Elpida, Grieks Mediterraans Restaurant
Parkstraat 8 | 5671 GG Nuenen | Tel. 040-298 89 13

www.restaurant-elpida.nl

Elpida

Wij bieden u een 
aanbiedingsverrassing 

vanaf ma. t/m vrij. 

10% 
korting 

op totale afhaalprijs.



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.

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.

 PUZZELHOEKWeek 15

9 6
5 4
4 5

4 3 9 2
3 1 9
8

5 9 3 1
8 4 6 5

2 1

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

A B R A H A M A R I Z O N A

T K A A L A D E L M

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

L I D T E R E E E E R

S A S S T E E G A L G

N M S E T N R E P E E

O O R S O L D A A T E N S

S E E P E I A C T S T

D A K T W E N T I E L

O I R S A R E F B A S

S G B L A D G A U W G T

L T E I L L U I T A

O K T O B E R E S T L A N D

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

Oplossingen wk 14
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

BANKETLETTER

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.

AFPERSER
AMUSEREN
ATHEISME
BALLON
BAZEN
BOOMVRUCHTEN
BUIZEN
ERKER
FOBIE
GEWAS
GOLFEN
KABELBREUK
KWELLEN
LOMMERD
LOPER
MANUEEL
MARGE
MONTAGE
OPBERGMEUBEL
OPIUM
RENTE
RIBBE
SONNET
TENNO
TOETER
VALSSPELER
VLEES

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

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

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.

VOORZITTER GEZOCHT
Toneelvereniging De Lindespelers uit Nuenen 
zoekt een enthousiast verenigingspersoon 
die het leuk vindt om o.a. vergaderingen 
te leiden en de belangen van onze 
vereniging te bewaken. 
Affiniteit met toneel en theater 
is natuurlijk fijn, maar geen must. 

Meer informatie over onze vereniging is te vinden op 
www.lindespelers.nl Nieuwsgierig? Neem contact op 
met secretaris@lindespelers.nl / 040-2906367

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

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

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

VLOOIENMARKT Zon-
dag 12 april. Sporthal Strijp 
Eindhoven, Rijstenweg 7. 
90 kramen bomvol! € 2,-. 
9.00-16.00 uur. 06-20299824.

ZOEKT U HUISHOUDE-
LIJKE HULP? Ik ben een 
hardwerkende, veel ervaren 
en betrouwbare vrouw. Con-
tact: 040-2555750. Mob: 06 
85 86 58 35 / 06 84 60 20 30.

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

Algemeen Fysiotherapie
Oedeem & Oncologie

Steunkousen
Tape Technieken

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

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

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

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

Wijk Keizershof
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

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

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

BEL 06 1424 2624

in sfeervolle woonvilla
voor senioren (70+).

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

Beheerder Jan Willem Geurts       info@villa63.nl

www. .nl

TE HUURTE HUUR
Nog 4 appartementen, Berg 63 te Nuenen
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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.

Bladoverlast in de Hugo Brouwerhof
De ouderen in de Hugo Brouwerhof klagen dat ze na de storm van afgelopen 
week geen hulp van de gemeente krijgen om het opgewaaide blad uit de portie-
ken en balkons te verwijderen. 
Veel ouderen op dat hof zijn niet meer in staat om het zelf te doen. Voor allerlei 
Gemeentelasten weet men de bewoners wel te vinden.
Vooral de bewoners die minder goed ter been zijn vragen en kijken uit naar de 
hulp van de Gemeente om het blad op te ruimen daar.

Frans van Steen, Hugo Brouwerhof, Nuenen.

Geheugentechniek

Wegens succes extra workshop 
in Bibliotheek Dommeldal, 
vestiging Nuenen
Leren, lezen en weten is meedoen! 
Daarom ga je naar de Bibliotheek waar veel informatie te vinden is in boeken, 
tijdschriften en digitale dossiers. Maar je kunt ook naar de Bibliotheek voor le-
zingen, workshops en trainingen. Want ook dàt is informeren. Zo biedt Biblio-
theek Dommeldal nu workshops aan op het gebied van persoonlijke ontwikke-
ling. In samenwerking met Competenza coaching training&advies. En met 
korting voor biebleden. De workshops zijn een groot succes en zullen dan ook 
een vervolg krijgen. 

Workshop verplaatst naar vestiging 
Nuenen
In verband met de opknapbeurt van 
de Backoffice in de Bibliotheek in 
Geldrop wordt de komende workshop 
verplaatst naar de cursusruimte van 
de Bibliotheek in Nuenen, aan de 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18 (in 
een vleugel achter het gemeentehuis).

Geheugentechniek
Of we nu lopen, studeren, ontspannen 
of werken, altijd is ons geheugen aan 
het werk. Het archiveert, sorteert en 
filtert grote hoeveelheden informatie. 
Waarom dan een geheugentraining? 
Omdat we allemaal ook wel eens mee-
maken dat ons geheugen ons in de 
steek laat: hoe heet hij ook al weer, 
waar heb ik dat gelaten, hoe zat dat 
ook al weer? 
In deze workshop krijg je dan ook niet 
alleen uitleg over hoe het geheugen 

werkt, maar ook hoe je er structuur en 
verbetering in aanbrengt.
De workshop Geheugentechniek van 
20 april om 19.30 uur is in vestiging 
Nuenen en duurt tot 22.00 uur. Leden 
van de Bibliotheek krijgen op vertoon 
van hun pas € 5,00 korting op de toe-
gangsprijs van € 20,00. 
Meer informatie en reserveren op: 
www.bibliotheekdommeldal.nl en 
info@bibliotheekdommeldal.nl

Het Nederlandse 
vermogenslandschap 
Er is dit jaar veel aandacht voor de schilderkunst, onder andere dankzij de ten-
toonstelling over de Late Rembrandt. Natuurlijk is het Van Goghjaar - met Nue-
nen als een van de pleisterplaatsen - eveneens een belangrijke trekker. En op 
verscheidene tentoonstellingen staat het Nederlandse landschap centraal, ge-
zien door de bril van befaamde landschapschilders.
 
Dit is misschien op het eerste gezicht een rare inleiding voor het volgende on-
derwerp: de vermogenspositie van de huishoudens in Nederland. Ik las daarover 
een pittig rapport van De Nederlandsche Bank en de onderzoekers gebruikten 
een aantal keren de term: het Nederlandse ‘vermogenslandschap’. Een mooi 
woord! De hamvraag is dan: ligt het vermogenslandschap er net zo mooi bij als 
de mooiste landschappen op de kunstwerken van de Hollandse meesters?

Helaas is het antwoord op zo’n vraag natuurlijk niet met een simpel ‘ja’ of ‘nee’ te 
beantwoorden. Maar enkele ontwikkelingen kan ik wel voor u schetsen. Zowel 
onze bezittingen als onze schulden zijn de afgelopen decennia fors toegenomen. 
Dus we hebben veel vermogen opgebouwd. Dat is mooi. We kunnen er vaak niet 
direct een schitterend en prijzig kunstwerk voor kopen, want het grootste deel van 
ons vermogen ligt vast in onze huizen en in onze pensioenpot. Op zich is dat ook 
weer mooi. We wonen veelal naar ons zin in ons eigen huis en we hebben (veel 
meer dan inwoners van andere EU-landen) goed gespaard voor onze ‘oude dag’. 

Natuurlijk is er een keerzijde van de medaille, zo laten de onderzoekers van de Ne-
derlandsche Bank zien. De Nederlandse huishoudens zijn kwetsbaar voor schok-
ken, bijvoorbeeld in de prijsontwikkeling. Sinds 2008 zijn de huizenprijzen met 
20% gedaald en dat heeft ertoe geleid dat ongeveer een miljoen huishoudens (voor-
al jongere huishoudens) met de hypotheek ‘onder water’ staat. Hun financiële buf-
fers zijn meestal niet groot genoeg om de restschuld weg te werken. Dat kan de 
persoonlijke financiële planning frustreren en het uitvoeren van mogelijke verhuis-
wensen tegenhouden. Andere huishoudens worden (door belastingmaatregelen) 
geprikkeld om hun hypotheek volledig af te lossen en dat is weer slecht voor de 

ontwikkeling van de consumptieve bestedingen en dus voor de 
ontwikkeling van de economie. Ook de zorg over de pensioe-

nen (de kosten voor onze pensioenen bleken toch minder 
goed gedekt) en de stijging van de zorgkosten baren zor-
gen.
 

Nou ja, ik weet niet wat een ervaren landschapsschilder 
hiervan zou maken. In ieder geval een boeiende plaat, 
lijkt me, met grote verschillen in hoogte en diepte, zon 

en regen, dreiging en geruststelling. Ik denk dat het koeste-
ren van een bepaald vermogen in een eigen huis toch de 

voorkeur verdient boven het koesteren van spaargeld met 
een op dit moment zeer beperkte rente. En als de stij-

ging van de huizenprijzen de komende jaren gestaag 
doorzet, dan kan ook het ‘onder water’-gedeelte in 
ons landschap weer aardig droog komen te liggen.

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

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Gezellig open podium St. Jozefschool
Na een tijd van veel voorbereidingen en oefenen was het dan eindelijk zover: het 
open podium van de St. Jozefschool Nederwetten ging van start! Er was een vro-
lijke klompendans met door juf Marian op maat gemaakte kostuums, prachtig 
pianoconcert, afwisselende gedichten van 11 woorden, geweldig lied van Adele 
gezongen door juf Vera en juf Laura, mooi schimmenspel, stoere dansoptredens, 
grappig toneelstukje over de 3 biggetjes en een leuke dans van onze Roy Don-
ders-fans. Kortom: het was een hele gezellige ochtend met super optredens! Ie-
dereen bedankt voor jullie inzet!

Keep looking up (Foto Peter Coppens)

Plan Luistruik, wordt vervolgd...

Stichting SPEK; 
Een nieuwe 
stichting  
van en voor de 
gemeente Nuenen
Misschien heb je het al gehoord, maar 
sinds kort is er binnen de gemeente 
Nuenen een nieuwe stichting actief; 
Stichting SPEK. Een groepje enthousi-
aste mensen is het gezicht achter deze 
stichting. Houdt de komende paar we-
ken Rond de Linde in de gaten want 
dan wordt er steeds meer duidelijk. 
Wie zijn toch deze mensen, wat bete-
kent SPEK, wat gaat deze stichting 
doen en wie is toch KO?? Een ding 
kunnen we alvast verklappen; de stich-
ting is te herkennen aan dit logo:

Lezing 
Drijehornick: 
Nuenen, toen en nu
 
Op donderdag 16 april organiseert 
heemkundekring De Drijehornick een 
lezing door Arjaan de Haan: Nuenen, 
toen en nu. Met medewerking van 
Will van Buul en Martin van Riet, le-
den van de fotowerkgroep van de 
heemkundekring, worden in een dia-
presentatie foto's van het historische 
Nuenen tegenover recent gemaakte 
foto’s gezet. De presentatoren hopen 
dat bezoekers zullen reageren op de 
getoonde foto's met commentaar of 
aanvullingen. De lezing zal plaatsvin-
den in Het Klooster, Park 1 in Nuenen. 
Aanvang 20.00 uur, toegang gratis.

Wandeling in Ruweeuwsels en  
lezing van Ido Cranen 
Op 12 april zal het IVN Laarbeek een wandeling houden in de Ruweeuwsels, 
die in het teken van het voorjaar zal staan. Gidsen van het IVN zullen deze 
verzorgen. De Ruweeuwsels vormen ’n gebied met grote ecologische waar-
de. Het scoort hoog voor onder meer hogere planten, mossen, paddenstoe-
len, vlinders, mollusken en vogels. In het voorjaar is het zeer bekend van-
wege de weelderige bloei van bosanemonen en speenkruid, die dan hele 
tapijten kunnen vormen. De wandeling in de Ruweeuwsels begint om 10.00 
uur en zal ongeveer twee uur duren. De wandeling zal beginnen bij de brug 
van Sluis 5 aan het Achterbosch te Lieshout. 

IVN voorjaars-
wandeling 
Ruweeuwsels
Het IVN Nuenen nodigt iedereen uit 
voor een voorjaarswandeling op zon-
dagmiddag 12 april. Aan de Ruweeuw-
sels grenzen veel natuurlijke overgan-
gen. In het noorden de vlakke 
ontginning van weilanden, in het wes-
ten de naaldbossen van de Molenhei-
de en in het oosten de kanaaldijk. Ook 
is het Natuurgebied vooral bekend om 
de rust, de bosanemonen en het grote 
aantal broedvogels in het voorjaar. 
Vertrek per fiets vanaf Het Klooster, 
Park 1 Nuenen, om 13.15 uur, aanvang 
wandeling: 14.00 uur vanaf sluis V, de 
brug over het Wilhelminakanaal op de 
weg van Gerwen naar Lieshout. 
Het dragen van waterdicht schoeisel 
wordt sterk aangeraden. Info: 040-
2421423/06-10566487.

Op 16 april organiseert het IVN een 
lezing met een beamerpresentatie 
over ‘Wilde planten als groente en ge-
neeskruid’. Om 20.00 uur zal deze be-
ginnen in De Bimd, Beekseweg, Aarle-
Rixtel. De presentatie wordt verzorgd 
door de voorzitter van de Vereniging 
voor Ekologische Leef- en Teeltwijze 
(VELT) uit Gemert, Ido Cranen. Een 
aantal ouderen kunnen zich het nog 
herinneren: de Schapenzuring in de 
berm met een fris zuur blaadje, heer-
lijk in je mond op een warme zomer-
dag. Maar de natuur in de directe om-
geving Laarbeek heeft veel meer wilde 
planten in de aanbieding waarmee je 
kunt koken en waarvan een groot deel 
ook nog medicinaal werkt. Het ver-
haal van Cranen gaat over veel: een 
soep met Zevenblad, salade met 
Kraailook, kloven en Smeerwortel, 
jeuk en Viooltjes, zenuwpijn en St. 
Janskruid en nog veel meer. In de le-
zing wordt ingegaan waarom planten 
een werking hebben die mensen zo 
goed van pas komt. Onze dagelijkse 
kost bestaat uit planten die oorspron-
kelijk komen uit zonnige Mediterrane 
landen en het nabije Oosten. Geen 
wonder dat er zoveel gif en kunstmest 
wordt gebruikt in ons natte landje. 
Men realiseert zich vaak niet dat wat 
wij onkruid noemen, heel bruikbaar 
blijkt in de keuken en in de huisapo-
theek als eerste hulpmiddel. Dat groeit 

prima zonder gif en kunstmest. VELT-
Gemert heeft er vijfentwintig jaar er-
varing mee die zij graag wil delen. En 
dan kan het niet anders dat je de na-
tuur aan huis nog meer gaat waarde-
ren. Dus er zijn weer twee boeiende 
evenementen in het verschiet van het 
IVN Laarbeek.

Repair Café Laarbeek
 
De Dorpsraad van Lieshout organi-
seert op woensdag 15 April wederom 
het maandelijks Repair Café. In het 
Dorpshuis aan de Grotenhof 2, 5737 
CB Lieshout, draait het dan allemaal 
om repareren en ontmoeten. Tussen 
13.30 uur en 16.00 uur staan diverse 
vaklieden voor u klaar.
Kleding, kleine houten meubelstukken, 
fietsen en klein huishoudelijk elektri-
sche apparatuur kunnen daar allemaal 
een tweede kans krijgen. Gereedschap 
en materialen zijn aanwezig. Mensen 
die het Repair Café bezoeken, nemen 
van thuis kapotte spullen mee. Brood-
roosters, lampjes, föhns, kleding, fiet-
sen, speelgoed, servies… Alles wat niet 
meer werkt is welkom en maakt kans op 
een geslaagde reparatie. De vaklui in het 
Repair Café weten bijna altijd raad. 
Door repareren te promoten wil de 
Dorpsraad van Lieshout bijdragen aan 
het verkleinen van de afvalberg. In Ne-
derland gooien we ontzettend veel weg. 
Helaas zit repareren bij veel mensen 
niet meer in het systeem. Met het Re-
pair Café wil de Dorpsraad daar veran-
dering in brengen. 
Het Repair Café is voor alle inwoners 
van Laarbeek en omgeving. Het dient 
ook om bewoners op een andere ma-
nier met elkaar in contact te brengen. 
En te ontdekken dat er heel veel ken-
nis en praktische vaardigheden in de 
buurt aanwezig zijn. Samen repareren 
kan leiden tot hele leuke contacten in 
de buurt. Maar bovenal willen we met 
het Repair Café laten zien dat repare-
ren leuk is, en vaak heel makkelijk. 

WAREN JE GOEDE VOORNEMENS VOOR DE VAKANTIE 
NOG IN JE ZOMER KLEREN TE PASSEN 
LAAT DEZE VOORNEMENS SIMPEL EN 
ZONDER MOEITE UITKOMEN.

Met directe hypnose!
AFVALLEN, STOPPEN MET ROKEN zijn de goede 
voornemens van de meeste mensen maar komen vaak 
niet uit, te druk ,stress ,geen zin, statistisch duren de 
voornemens 3-6 weken. 
Ik garandeer dat met EEN sessie het probleem is 
opgelost, het enige wat ik vraag is dat men het WIL 
en er voor open staat, en je gaat moeiteloos naar je 
streefgewicht en blijft daar ook op de rest van je leven, 
geen jojo effect

Laat voornemens eens echt uitkomen en de besparing 
kan oplopen tot € 2500,-. Dit is toch een leuk, 
zoveel zakgeld erbij voor de vakantie of anders.

Bel voor info 06-51334155 / E-mail r.valk41@gmail.com
Bezoek onze website www.hypnobeter.nl en vul het 
contactformulier in.

Hypnotherapist René van der Valk. 
gecertificeerd lid internationale hypnose vereniging 
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Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.

Bernhardstraat 4, Nuenen
T 040 284 1550, www.vdstappen.nl   

Maand april
WSV-wandeling

Zondag 9.00 uur; woensdag 19.00 uur
Vertrek parkeerplaats gemeentehuis

Donderdag 16 april
20.00 uur 

Lezing Parochie Mariahout 
buurthuis te Mariahout

Donderdag 16 april
20.00 uur Lezing Drijehornick: 

Nuenen, toen en nu 
Het Klooster

Vrijdag 17 april
19.00 uur musicalgroep Kapsones

 ‘De Betover-ring in het bos’ 
Het Klooster

Zaterdag 18 april
10.00 uur 

Sam’s Kledingactie
H. Clemenskerk Nuenen

Zaterdag 18 april
10.00 - 16.00 uur 

2e hands Speelgoedmarkt
Winkelcentrum Kernkwartier

Zaterdag 18 april
14.30 + 19.00 uur 

musicalgroep Kapsones 
‘De Betover-ring in het bos’ Het Klooster

Elke 1e zaterdag van de maand
“Bruisende Zaterdag”

Winkelhart van Nuenen
Centrum

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

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

Vrijdag 10 april
20.00 uur 
Kienavond

Dorpshuis aan de Grotenhof in Lieshout

Zaterdag 11 april
20.30 uur 

Marlon Kicken met ‘Nee Gij’
OnsTejater Grotenhof 2, Lieshout

Zaterdag 11 april
21.00 uur 

The Best Real Soul Disco Party 
Het Klooster

Zaterdag 11 april
20.30 uur 

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

Zaterdag 11 april
13.00-16.00 uur 

Open dag Dierenbescherming

Zondag 12 april 
10.00-14.00 uur 

Grote vlooienmarkt manege Lieshout
Provincialeweg 26 in Lieshout

Zondag 12 april 
10.00 uur IVN Laarbeek wandeling 

Aan de Ruweeuwsels
Sluis 5 aan het Achterbosch te Lieshout

Zondag 12 april 
13.15 uur IVN Nuenen wandeling 

Aan de Ruweeuwsels 
Vertrek per fiets vanaf Het Klooster, 

Park 1 Nuenen

Zondag 12 april 
13.30 uur Ierse Sessie

Weverkeshof

Zondag 12 april 
14.00-17.00 uur Dansmiddag 

Gasterij Jo van Dijkhof

Zondag 12 april 
14.00 uur Opening zomerseizoen 

bij Jeu de Boulesvereniging “d’n Busser” 
hoek Laar / Van Kemenadelaan Gerwen

Zondag 12 april 
14.30-15.15 uur Openingsconcert Van 

Goghkerkje, aansluitend wandeling langs 
Van Goghlocaties 16.15 uur 

Slotconcert H. Clemenskerk Park

Maandag 13 april
19.00 uur IVN Nuenen wandeling
 Vertrek per fiets om 19.00 uur 

vanaf Het Klooster, Nuenen

Maandag 13 april
19.00-21.00 uur 

Revue
Jo van Dijkhof

Woensdag 15 april
13.30 uur 

Jong en Oud samen in beweging
Vincentre en Dorpswerkplaats

Woensdag 15 april
13.30-16.00 uur 

Repair Café Laarbeek
Dorpshuis Lieshout

Woensdag 15 april
14.00 uur 

Voorlezen in de Bieb
Bibliotheek Nuenen

Donderdag 16 april
17.00-19.00 uur 
OCN Inloopcafé

Parkhotel Auberge Vincent, 
Park 69 in Nuenen

Donderdag 16 april
20.00 uur IVN een lezing 

‘Wilde planten als groente en geneeskruid’
De Bimd, Beekseweg, Aarle-Rixtel

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 11 april 18.30 uur: viering, 
vormselvoorbereiding, muzikale om-
lijsting, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en pastortaal werker J. Deckers.
Zondag 12 maart 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vos-
senaar.

Misintenties
Zaterdag 11 april 18.30 uur: Drieka 
van de Tillaart; Antoon en Riky de 
Groof - Joosten; Kees en Constant van 
Dongen.
Zondag 12 april 11.00 uur: Tijn en Jo 
Smits-Kuijten; Jan van de Ven; Jan 
Kanbier (vanwege sterfdag); Nol 
Wentholt; Drika Saris (vanwege ver-
jaardag); Hub Verhoeven; overleden 
familie IJzermans-van der Eijnden; 
Bert en Tiny de Greef - Smulders; An-
toon Vereijken; Lau Leenders.

Mededelingen
Op 12 april vindt er een Van Gogh-
Orgelconcert-Wandeling plaats. Dit is 
een bijzonder evenement: orgelmu-
ziek rondom "Weense klassieken en 
Van Gogh". Gerard Habraken zal spe-
len in het Van Goghkerkje en in de H. 
Clemenskerk.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 12 april 11.00 uur: viering, paro-
chiekoor, voorgangers werkgroepleden.

Misintenties
Zondag 12 april 11.00 uur: Pastor Freek 
Groot; Sjef en Lena Saris - Swinkels.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 12 april 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers leden van de 
werkgroep.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 12 april: De Regenboog, 10.00 
uur. Voorganger: ds. I. de Jong uit 
Velp. Er is kindernevendienst voor 
kinderen van de basisschool en er is 
jongerenviering in de jeugdruimte. De 
collecte is voor het Diaconaal Cen-
trum Eindhoven.
Als u de website bezoekt, kunt u zien 
welke activiteiten er deze week zijn. 
Predikant of kerkelijk werker houden 
pastoraal spreekuur op dinsdagmiddag 
tussen 16.00 en 17.30 uur. Elke donder-

dag is er Open Huis tussen 10.00 en 
12.00 uur. Iedereen is welkom voor kof-
fie 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 9 april. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis in de paasweek. 
Vrijdag 10 april. 07.15 uur H. Mis in de 
paasweek. 
Zaterdag 11 april. 08.30 uur H. Mis in 
de paasweek; 10.00 godsdienstlessen. 
Zondag 12 april. Beloken Pasen, 10.30 
uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 13 april. 18.30 uur H. Mis, 
H. Hermenegildus, martelaar. 
Dinsdag 14 april. 18.30 uur H. Mis, H. 
Lidwine; gedachtenis van H. Justinus, 

5-jarige Hugo      
is 2 miljoenste bezoeker
Helemaal overdonderd was ‘ie: de vijfjarige Hugo van Zoest uit Woerden. 
Want als argeloze bezoeker verwacht je natuurlijk niet uitgeroepen te worden 
tot de twee miljoenste bezoeker van Dierenrijk. Het overkwam Hugo donder-
dagochtend 2 april bij de dierentuin in Nuenen. En toen was het natuurlijk 
groot feest: compleet met taart, een mooie dierenknuffel en bloemen. En als 
klap op de vuurpijl: een tweejarig abonnement voor het hele gezin. 

V.l.n.r. Huub Wijnen van Dierenrijk, winnaar/2 miljoenste bezoeker Hugo van 
Zoest, moeder Alinda en vader Patrick (Foto: Dierenrijk/Libéma)

Sinds de opening van Dierenrijk in 
2004 passeerden al bijna 2 miljoen be-
zoekers de poorten van de dierentuin 
in Nuenen. De bezoekersteller op de 
website van het park liep de laatste 
weken aardig op. En toen Hugo over 
de drempel stapte, was het zo ver. Dit 
tot genoegen van vestigingsmanager 
Huub Wijnen die de familie Van Zoest 
samen met medewerkers van Dieren-
rijk feestelijk welkom heette: “Want 
zoveel gasten in een kleine elf jaar tijd 
en almaar toenemende bezoekersaan-
tallen en dan nu twee miljoenste: dat 
moet gevierd worden!” aldus Wijnen.

Hoofdprijs
Voor Hugo was het sowieso al een 
speciale dag. Zijn knuffel Feffe was na-
melijk jarig! “En dan wint Hugo ook 

nog eens een dikke hoofdprijs bij Die-
renrijk. Dat heeft ‘ie nog nooit meege-
maakt. En zelf win ik nooit iets, dus dit 
is hartstikke leuk!” vertelde moeder 
Alinda enthousiast.

Hugo zelf was in eerste aanleg logi-
scherwijs nog een beetje verlegen, 
maar kwam al snel helemaal los: “Ik 
heb een hele mooie dierenknuffel ge-
wonnen. En we mogen twee jaar lang 
helemaal gratis naar deze dierentuin. 
Ik houd heel erg van dierentuinen, dus 
dat is super.” Vader Patrick beaamt 
dat: “Vanuit Woerden is het helemaal 
niet zo ver rijden naar Nuenen dus we 
gaan zeker dankbaar gebruik maken 
van dit abonnement. Wat een mooie 
prijs! We kunnen ons geluk niet op.”
www.dierenrijk.nl

martelaar, H. Tiburtius, Valerianus en 
Maximus, martelaren. 
Woensdag 15 april. 07.15 uur H. Mis. 

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.

KBO Lieshout actief in april
In de tweede helft van april heeft Seniorenvereniging KBO Lieshout weer 
een aantal fijne activiteiten op het programma. Voor elk wat wils. 

Driebanden Biljart Toernooi
Van maandag 13 tot en met zaterdag 
25 april organiseert KBO biljartclub 
Nooit Volleerd een driebanden biljart 
toernooi. De wedstrijden worden op 
drie tafels in het Dorpshuis van Lies-
hout gespeeld. Iedereen is welkom om 
een kijkje te komen nemen. De wed-
strijden beginnen om 13.00 uur. De fi-
nales worden op zaterdag 25 april 
vanaf 14.00 uur gespeeld. 

Edah museum
Dinsdag 14 april staat een excursie 
naar het Edah museum in Helmond 
op het programma. Meer dan hon-
derd jaren distributie in levensmidde-
len worden hier gepresenteerd. Het 
bezoek duurt ruim twee uur. Om 
14.00 uur worden de deelnemers ver-
wacht. 

Bridgedrive
Dit jaar viert Seniorenvereniging KBO 
Lieshout het 60 jarig bestaan. Het hele 
jaar door zijn er activiteiten rondom 
dit jubileum. Op dinsdagmiddag 28 
april is er van half 2 tot vijf uur een Ju-
bileum Bridgedrive in de Grote Zaal 
van het Dorpshuis. De KBO bridge-
club en de Lieshoutse bridgeclub 
Poort van Binderen tekenen voor de 
organisatie. Iedereen kan gratis mee-

doen. Er zijn enkele leuke prijsjes te 
winnen. Inschrijven kan zowel als paar 
als individueel, bij de eigen bridgeclub 
of bij de Inloop. Het kan ook via de 
mail: kbolieshout@gmail.com. Graag 
uw naam en van de bridgepartner ver-
melden, of vermeld dat u individueel 
inschrijft. De inschrijving eindigt op 
vrijdag 24 april. 

Aanmelden voor activiteiten kan tij-
dens de Inloop. De Inloop is iedere 
dinsdagmorgen van tien uur tot half 
twaalf in het Dorpshuis. U bent hier 
van harte welkom met vragen over 
van alles, om u op te geven voor een 
van de KBO activiteiten of zomaar 
voor de gezelligheid.

Ontmoeten   
met een   
maaltijd
De koks staan in de startblokken. Op 
17 april is er in Gerwen weer een ont-
moeting waarbij een maaltijd geser-
veerd wordt. ITTEMEE? 
Schrijf in op werkgroepleefbaarheid 
gerwen@gmail.com
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Tennis

Voetbal

Zwemmen

P R O G R A M M A

Bart Beks succesvol op WK
Bart Beks heeft de afgelopen week op de ITF Young Seniors World Champion-
ships in het Turkse Antalya 3 maal eremetaal behaald. De 41-jarige Nuenenaar 
speelde eerst de wereldkampioenschappen voor landenteams en daaropvolgend 
de wereldkampioenschappen individueel. Met het Nederlands Team mannen 
40+ behaalde hij zilver. De finale tegen het sterke Oostenrijk ging voor de Neder-
landse mannen met Beks als speler/teamcaptain nipt verloren. Op het individu-
ele wereldkampioenschap had Beks de wereldtitel  in de categorie mannen 40+ in 
de single en in het herendubbel te verdedigen. In de singlefinale trof Bart Beks dit 
jaar de Fransman Arnaud Magnin. Voor Bart Beks geen onbekende. Want net als 
in de finale op het WK van 2013 was Magnin ook deze editie te sterk voor Beks. 
In de dubbelfinale kreeg Bart Beks met landgenoot Marcus Hilpert (links op 
foto) aan zijn zijde wel hetgeen waarvoor hij naar Turkije was afgereisd. Goud en 
de wereldtitel. Maar met 1 * Goud en 2 * Zilver kun je thuiskomen. Al met al een 
buitengewoon goede prestatie van de Nuenenaar. 

Bart Beks (rechts) met dubbelpartner Marcus Hilpert.

RKGSV - EMK  0-1
Door Cor Groenen

Deze editie van de derby was zeker geen technisch goede wedstrijd, maar 
vooral een strijd. EMK probeerde voetballend de wedstrijd te beslissen, 
maar moest het qua strijd op sommige momenten toch wel afl eggen tegen 
RKGSV. 
Tot aan de 35e minuut waren er geen 
echte kansen voor beide teams. Hier-
na was het EMK doelman Cuppen die 
als eerste getest werd. Hij bracht ten 
koste van een corner redding. In de 
40e minuut kon Christian Mes-
serschmidt een corner van Rick Fre-
deriks net niet genoeg raken met het 
hoofd.

De eerste kans na rust was voor 
RKGSV. Een lange bal belandde bij 
een RKGSV aanvaller en die testte  de 
EMK doelman. Gelukkig voor de 

EMK aanhang was de doelman win-
naar in dit duel. In de 71e minuut kop-
te Leon Roijakkers na een corner de 
bal in het RKGSV doel en bracht EMK 
op een voorsprong. Ook werd er door 
de scheidsrechter een rode kaart ge-
toond aan een  RKGSV speler. Waar-
om was voor iedereen  onduidelijk. 
EMK  kreeg in de 88e minuut middels 
Tommie van Elst nog een kans maar 
zijn schot ging naast. De laatste kans 
voor EMK was voor Ruud Bijsterveld, 
maar hij  vond in de 90e minuut de 
RKGSV doelman op zijn weg. 

Leon Roijakkers (16) kopt de 0-1 voor EMK in.

Geef die bal een flinke knal
Kom kennismaken 
met meidenvoetbal
Op zaterdag 9 mei organiseert RKVV 
Nederwetten, in samenwerking met 
jeugdafdeling SJO Juventud haar der-
de vriendinnendag met aansluitend 
een clinic vrouwenvoetbal onder be-
geleiding van professionele trainers. 
Alle meiden die eens willen meema-
ken, hoe leuk voetbal is, zijn van harte 
welkom om (gratis) mee te doen!
Meld je aan via: meidennederwetten@
hotmail.com met je naam, geboorte-
datum en woonplaats. Neem ook eens 
een kijkje op www.meisjesvoetbalne-
derwetten.nl 

Vriendinnendag (vanaf 5 jaar)
13.30 uur tot 15.30 uur
Schietschijf - fotocorner - voetbalpar-
cours en veel meer.

Clinic vrouwenvoetbal
16.00 uur tot 18.00 uur
Actieve voetbaltraining onder begelei-
ding van professionele trainers.
Voor meiden vanaf 14 jaar (of B speel-
ster). Locatie: sportpark de Koppel, 
Nederwetten.

Zwemmers Z&PV Nuenen 
tussen toppers bij Swimcup
Afgelopen weekend vond in Eindhoven de Swimcup en Open Nederlandse Kam-
pioenschappen plaats. Totaal 15 zwemmers en zwemsters van Z&PV Nuenen 
hadden zich weten te plaatsen voor deze kampioenschappen, dankzij behaalde 
limieten of op basis van hun plek op de sterk bezette ranglijsten. Met internatio-
nale en nationale toppers zoals Ranomi Kromowidjojo of Femke Heemskerk 
naast zich in het water zetten de zwemmers uit Nuenen mooie tijden op de klok.
Anne Gibbels was daarbij de persoon-
lijk meest succesvolle zwemster met 
een viertal persoonlijke records, 50 en 
400m vrijeslag en de 50m vlinder en 
200m wisselslag. Ook Robin Goossens 
(2000) pakte een lekker PR mee, op de 
200m schoolslag verbeterde zij zich 
van 2.53.44 naar 2.50.77. Daarmee 
plaatste zij zich definitief voor de Ne-
derlandse Junioren en Jeugdkampi-
oenschappen in juni in hetzelfde bad 
in Eindhoven. Anneloes Peulen wist 
op de 100vlinder sneller te zwemmen 
dan ooit, om later op de 50vlinder 
haar PR op de honderdste van een se-
conde te evenaren.
Tussen de series en finales van de 
Swimcup werd ook nog de Pieter Cup 
en de Junior Swimcup gezwommen 
met voor Nuenen deelname door 6 
jongere zwemmers. Zij werden daar-
bij duidelijk gemotiveerd door de 
mooie omgeving, want alle 6 kwamen 
ze tot minimaal 1 persoonlijk record. 

Op de 100rug was Jasper van der 
Knaap (2004) goed voor 1.38.89, met 
Flore Meulendijks (2004) nog net iets 
sneller in 1.32.54. Pieter Tijs Nijsen 
(2003) zette 1.23.35 neer op de 100vrij, 
terwijl Chris Verhoeven (2004) met 
2.54.87 op de 200m wisselslag sneller 
was dan ooit.
Bij de junioren waren Thomas van 
Ekert (1999) op de 200 vrij en Merel 
Phaff (2001) op de 100 en 200 rug 
sneller dan hun PR, waarmee Merel 
wederom haar limieten voor de NJJK 
wist te bevestigen.
Overige deelnemers namens Z&PV 
Nuenen: Britt Bogers 50 vlinder 32.29. 
Bas Gibbels 200 school 2.50.60. Ruud 
van Heerbeek 100 school 1.08.17. 
Femke Hendrikx 50vrij 27.90. Sa-
mantha Kardol 100 vrij 1.0.27. Tho-
mas van Mierlo 50 vrij 26.31, Wouter 
Sijmons 26.26. Joeri Phaff 100 vrij 
57.76. Susan Teijken 50vrij 28.84. Silke 
Voets 100 vrij 1.00.08. 

VRIENDINNENDAG 9 mei 2015
KOM VOETBALLEN!

Op zaterdag 9 mei organiseert RKVV Nederwetten, 

in samenwerking met jeugdafdeling SJO Juventud 

haar 3e vriendinnendag. 
Alle meiden die eens willen meemaken hoe 

leuk voetbal is, zijn van harte welkom om 

(gratis) mee te doen! 

Programma:

Vriendinnendag (vanaf 5 jaar): 

13.30 - 15.30 Schietschijf • Fotocorner 

 • voetbalparcours • en 

 nog veel meer! 

Clinic vrouwenvoetbal (vanaf 14 jaar):

16.00 - 18.00  o.a. een voetbalclinic van 

 professionele trainers!

Sportpark de Koppel in Nederwetten

professionele trainers!

Aanmelden via:
meidennederwetten@hotmail.com 

(vermeld je naam, geboortedatum en woonplaats)

.K.V.V.  

 

GRATIS MEEDOEN VOOR LEDEN EN NIET-LEDEN!

Opening zomerseizoen     
Jeu de Boules “d’n Busser” 
 Zondag 12 april wordt het zomerseizoen bij Jeu de Boulesvereniging “d’n Bus-
ser” in Gerwen feestelijk ingeluid. Vanaf 14.00 uur gaan de ballen weer rollen op 
de dan met vlaggetjes en ballonnen versierde baan: hoek Laar / Van Kemenadel-
aan. Ook het natje en het droogje worden daarbij niet vergeten. Belangstellenden 
zijn welkom om een kijkje te komen nemen.

De vereniging telt 35 leden, waarvan een zeer groot gedeelte steeds van de partij 
is. In januari jl. bestond “d’n Busser” 5 jaar. Aan dat lustrum werd op bescheiden 
schaal aandacht besteed. 
Op dinsdagavond (v.a. 19.00 uur) en donderdagmiddag (14.00 uur ) wordt in 
wedstrijdverband gespeeld voor de Interne Competitie, die aan het einde van het 
seizoen, zowel bij de dames als bij de heren een clubkampioen oplevert. Vanaf 1 
april kon hiervoor al gespeeld worden.
Petanque, zoals het ook wel wordt genoemd, is een heerlijk ontspannend spel, 
dat tot op hoge leeftijd beoefend kan worden en bij velen een aangenaam zomers 
vakantiegevoel oproept.

VOETBAL

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 11 april
Veteranen:
Braakhuizen - Nederwetten  ......... 16.00
Zondag 12 april
Nederwetten 1 - DVS 1  ................. 14.30
Nederwetten2 - N.woensel 8 ........ 11.00
Wilhelmina B.5 - Nederwetten 3 . 10.00
EMK 8 - Nederwetten 4 ................. 11.00
Nederwetten Da1 - Acht Da2 ....... 12.15
Nederwetten Da2 - Wodan Da2... 10.00

EMK
Zaterdag 11 april
UNA VE 1 - EMK VE 1  ................. 17.00
Zondag 12 april
WODAN 1 - EMK 1  ...................... 14.30
EMK 2 - Geldrop 4  ......................... 11.00
Wilhelmina Boys 3 - EMK 3  ......... 11.00
EMK 4 - Nuenen 6  ......................... 13.00
Marvilde 5 - EMK 5  ....................... 11.00
EMK 6 - Braakhuizen 3  ................. 13.00
Best Vooruit 10 - EMK 7  ............... 10.00
EMK 8 - Nederwetten 4   ................ 11.00

RKGSV GERWEN
Zaterdag 11 april
Vet N. Woensel - Vet RKGSV ....... 15.30
Zondag 12 april 
RKGSV 1 - SCI/FLYNTH 1........... 14.30
RKGSV 2 - SBC 4  ........................... 11.00
Wodan  8 - RKGSV 3  ..................... 11.00
Geldrop 8 - RKGSV 4  .................... 12.30
RKGSV VR 1 - Heeze VR 1  .......... 11.00

RKSV NUENEN
Zondag 12 april 2015
Nuenen 1 – EFC 1  .......................... 14.30
Nuenen 2 – UNA 2  ........................ 12.00
Reusel Sport 4 - Nuenen 3 ............. 12.00
Nuenen 4 – Marvilde 3  ................. 12.00
Rood Wit V 3 - Nuenen 5  ............. 12.00
EMK 4 - Nuenen 6 .......................... 13.00
Woenselse Boys 3 - Nuenen 7  ...... 14.30
Nuenen 8 – RKVVO 4  .................. 14.00
Unitas ’59  10 - Nuenen 9  ............. 10.00
DSE VR1 - Nuenen VR1  ............... 13.00
Nuenen VR2 – SV Venray VR 2  .. 10.00
De Valk VR 1 - Nuenen VR3  ........ 11.00

EMK - SCI   1-0
Vandaag kon EMK laten zien dat het ook tegen een voetballende tegenstan-
der  punten kon halen.  SCI liet al vanaf het begin van de wedstrijd zien dat 
het niet naar Nuenen gekomen was om de punten daar zomaar achter te 
laten. Mede door de goed leidende scheidsrechter ontspon er zich een uit-
stekend en spannend kijkspel. In de 15e minuut was er een rommelige situ-
atie voor het EMK doel dat echter geen doelpunt opleverde voor SCI. 
In de 24e minuut belandde een schot 
van Ruud Bijsterveld op de paal en met 
een laatste krachtinspanning wist 
Tommie van Elst de bal binnen te 
schieten. Diezelfde speler had in de 30e 
minuut de bal af moeten spelen naar 
een medespeler in plaats van zelf naast 
te schieten. Ruud Bijsterveld had enke-
le minuten later vanaf rechts de kans 
om EMK op een 2-0 voorsprong te 
brengen, maar zijn schot ging over het 
doel. In de 39e minuut kwam EMK 
goed weg bij een SCI counter. Diverse 
EMK spelers waren uit positie ge-
speeld, maar gelukkig werd de bal die 
prima voor het doel werd gebracht 
naast geschoten bij de 2e paal. Na een 
mooie actie van Geert-Jan Kemperman 
zag Ruud Bijsterveld zijn inzet gestopt 
door de SCI doelman.  Na de rust nam 
EMK door het feit dat ze de 2e wed-
strijd in drie dagen speelden wat gas 

terug. Man of de match aan EMK zijde 
Rick Frederiks kwam wat meer op in 
deze fase, maar zijn voorzetten werden 
niet benut door de vandaag vooral hard 
werkende EMK spitsen. Een mooie lob 
van Rick van den Bogaard werd gepakt 
door de SCI doelman, en een vlam-
mend schot van Ronnie Jansen werd 
ook door hem uitstekend gepakt. SCI 
was in het restant van de wedstrijd niet 
meer in staat om het EMK echt moei-
lijk te maken en dus schreef EMK weer 
drie punten bij. Alweer een prima re-
sultaat ondanks de schorsingen en 
blessures die EMK in deze fase niet lij-
ken te deren. En door het verlies van 
concurrent Den Dungen staat EMK nu 
op 6 punten voorsprong op de nummer 
2 met een wedstrijd minder gespeeld. 
Aanstaande zondag staat de uitwed-
strijd tegen Wodan om 14.30 uur op 
het programma.

Inhaalduel DESK 

VV Moerse Boys - Nuenen   3-1
Door John van den Elsen

Inhaalduel DESK
RKSV Nuenen snakt naar het einde van het seizoen. Donderdag-
avond werd de 2e helft uitgespeeld van de wedstrijd tegen DESK. 
Met de rust was het 0-1 voor Nuenen een stand die kort na het begin door Mart 
van de Gevel werd verdubbeld 0-2. DESK toonde echter veerkracht en scoorde 
in een helft drie doelpunten, daar waar het in vier eerdere duels geen enkel doel-
punt wist te scoren. Eindstand 3-2 voor DESK. 
Moerse Boys.
Op bezoek in Zundert tegen VV 
Moerse Boys, heeft RKSV Nuenen 
met name in de eerste helft de punten 
verspeeld. De ploeg van trainer Jurgen 
Arnouts  was op alle fronten feller. In 
de 36e minuut scoorde Roy Jacobs 1-0 
en de 17 jarige Pim Goossens bepaal-
de in de 43ste minuut de stand op 2-0. 
In de 2e helft lieten de manschappen 
van Miguel van den Dungen ten min-
ste meer strijdlust zien. De groenwit-
ten waren feller in de duels en pro-
beerde de bakens te verzetten. Moerse 
Boys daarentegen wenste zich niet in 
te graven en in de 56ste minuut moest 
Stijn van der Donk zich enorm weren 
op een inzet van Pim Goossens. De 
jonge man kreeg vanaf links een hoge 
voorzet en nam de bal ineens op de 
slof. Stijn kon ten koste van een hoek-
schop erger voorkomen.

Kort hierna leek Nuenen in de wed-

strijd terug te komen. Tot drie maal 
toe werd een inzet van de Nuenenaren 
gekeerd, eenmaal zelfs van de doellijn. 
Moerse Boys kreeg het moeilijker en 
ging irritanter spelen. Bij duels vaak 
naar de grond gaan en bij dode spel-
momenten de bal wegtikken om tijd te 
trekken. Scheidsrechter G. Steeman 
gaf telkens demonstratief aan dat er 
tijd bijgeteld zou worden. Optreden 
daarentegen deed hij niet. Door de ir-
ritante spelwijze vergaten enkele Nue-
nen spelers bij de les te blijven en gin-
gen in op de provocaties. Resultaat 
Mark Werts met 2x keer geel  en Ruud 
Jansen direct rood moesten het speel-
veld voortijdig verlaten. In de 85ste mi-
nuut bracht Mart van de Gevel de 
spanning voor even terug door het be-
nutten van een strafschop, 2-1. Twee 
minuten later gooide Sjoerd Broos 
met een derde treffer het duel op slot. 
Een al met al verdiende 3-1 zege van 
Moerse Boys. 

Tom Magielse stompt de bal weg voor Leo Nijs en Max Verkuijl.
      (foto John van den Elsen)



*  LOPENDE OFFERTES EN ANDERE ACTIES UITGESLOTEN

30 x 60 cm mat of glans witMet thermostaat-
kraan, hoofd-
douche en luxe 
staafhand douche. 
Geschikt voor CW2 
ketel, artikelnr. 
27922000

GROHE DOUCHE SYSTEEM WANDCLOSET COMPLEETWAND TEGELS

Geberit UP100 frame 
met bedieningsplaat in 
Delta wit, Sphinx wand-
closet incl. zitting

NU NA BTW 
VOORDEEL

 289,-

442,-

adviesprijs 
522,-
voor 

442,-442,-

33,85

adviesprijs 
39,95
voor 

33,8533,8533,8533,8533,8533,85
NU NA BTW 
VOORDEEL

19,95pm2

ALTIJD AL 18% TOT 50% KORTING
OP ONS GEHELE ASSORTIMENT!

LAAGSTE PRIJSGARANTIE!

NU EXTRA 
21% BTW 

VOORDEEL!*

352,-

adviesprijs 
430,-
voor 

352,-352,-

1600 m² showtuin die 24/7 geopend is 
1e keus sierbestrating

nu vanaf  € 7,95 m2

PVC vloeren
nu vanaf  € 12,95 per m2

Multiplank eiken 26 cm breed
nu vanaf  € 42,- per m2

MAAKT LUXE
BETAALBAAR

DE HUUFKES 19 • 5674 TL NUENEN • 040 - 28 38 412 • WWW.RI-JO.COM, WWW.SANISALE.COM EN WWW.KEUKENSALE.COM
Openingstijden: Maandag gesloten, Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 - 17.30 uur, Zaterdag 9.00 - 17.00 uur

WWW.RI-JO.COM

• GRATIS MONTAGE ACTIE IS NIET VAN TOEPASSING 
OP DE ACTIE/SHOWROOMKEUKENS

van 7498,-
voor

4999,-
van 825,-
voor

549,-
van 1498,-
voor

999,-

DESIGN FORNUIS
Belling Vrijstaande designfornuis RVS 90 cm

3-IN-1 KOKEND 
WATERKRAAN
Inventum Easy Comfort 3-in-1 design kraan, 
Voor kokend, warm en koud water

KEUKEN VAN GOGH
Front in 2 zijdig melaminehars gecoat
Leverbaar in 5 kleuren
Getoonde afmeting 245 x 275 cm

met gratis 
bakpakket 
t.w.v. 89,-

WWW.RI-JO.COM, WWW.SANISALE.COM EN WWW.KEUKENSALE.COM

222,-
NU NA BTW 
VOORDEEL

50%
KORTING 

OP ALLE APPARATUUR

EN GRATIS MONTAGE*

3000M2 KWALITEIT ONDER ÉÉN DAK! 3000M2 KWALITEIT ONDER ÉÉN DAK! 

ELKE LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND OPEN VAN 11.00 TOT 16.00 UUR


	RdL wk15 2015
	VP wk15 2015
	Gemeente RdL wk15 2015
	Adv Kersvers wk15 RdL 2015
	Adv Lindehof wk15 RdL 2015
	Tekst D en J wk15 RdL 2015
	Tekst Eeneind wk15 RdL 2015
	Tekst TC Nuenen wk15 RdL 2015
	Adv Lindeblaadjes wk15 RdL 2015
	Tekst Dommeldal wk15 RdL 2015
	Tekst Kerk wk15 RdL 2015
	Tekst sport wk15 RdL 2015
	Adv SaniSale AP wk15 RdL 2015




