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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

AFWEZIG 
Huisartsen 

Rutten & Van den Top, 
van 27 april t/m 1 mei.

Info waarneming: 040-2837083.

Dokter K. Cornelissen 
en Dokter B. de Win zijn 

AFWEZIG i.v.m. vakantie 
van 24 april t/m 1 mei 

Telefoon 040-2951030.
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Loungen 
en borrelen bij 
Auberge Vincent
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deco

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

VERF, BEHANG, GLAS, 

RAAMDECORATIE 

EN GORDIJNSTOFFEN

www.decohomemeulendijks.nu

Nuenen 
finishplaats 
Laco Tour 
Nederland

‘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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APK €18,-

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
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Gerard bedankt 
klanten AH 
voor donaties 
Alpe d’HuZes

SportprijzenSportprijzen
bekers - medailles
bokalen - trofeeën

vanen - rozetten

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

Berg 8 | 5671 CC Nuenen | 040 29889665

www.telecombinatienuenen.nl

“Altijd
 de 

beste deal!”

Stichting Parkevenementen Nuenen:    

‘Gevoel van reünie     
tijdens Koningsdag’
Door Edwin Coolen

“Het begon eigenlijk in 2007 toen PSV kampioen werd. Dat viel samen met 
Koninginnenacht en ik stond in een veel te druk Eindhoven. Toen dacht ik: 
dat moet toch ook in Nuenen kunnen maar dan gemoedelijker. Onder de 
vlag van het Oranjecomité ben ik toen de eerste Koninginnenacht in Nue-
nen op poten gaan zetten,” vertelt Monique Gevers.

Op zondag 26 april en maandag 27 
april organiseert de Stichting Parkeve-
nementen Nuenen weer een Konings-
nacht en -dag in het Park. Monique is 
voorzitter van de stichting, Sjors 
Driessen de secretaris. John Remmig 
van Café Schafrath is penningmeester 
en vertegenwoordigt hierin de deelne-
mende horeca rond het Park. Naast 
Schafrath zijn dat Comigo, Goesting, 
Ons Dorp, Café René en Bar Van 
Gogh. Die laatste doet dit jaar voor het 
eerst mee.
‘Nuenen is een leuk en fantastisch 
dorp’, zegt John. ‘Wij als horeca heb-
ben de leefbaarheid van het Park en 
centrum hoog in het vaandel. We wil-
len met dit soort evenementen geza-
menlijk naar buiten treden en zo 
daaraan bijdragen.’

Het Koningsevenement is gegroeid. 
Eerst was er alleen een markt, toen 
kwam de avond erbij en vervolgens ook 
een dag. Monique: ‘De voorbereidin-
gen beginnen voor mij en Sjors al in 
oktober, met de eerste gesprekken, ver-
gunningen aanvragen en het samen-
stellen van het programma.’ De horeca 
haakt in januari aan. John: ‘Wij facilite-
ren en zorgen voor de voorzieningen, 
zoals de bierwagens en kassa’s. Zondag 
om 13.00 uur beginnen we met z’n al-
len in het Park met opbouwen en ver-
sieren, alles moet om 19.30 uur klaar 
zijn, dan begint het programma. 
’s Nachts is er beveiliging aanwezig. 
Dan gaat het programma op maandag 
om 13.00 uur weer verder, tot 19.00 
uur. Na afloop ruimen we natuurlijk al-
les weer op en dan zijn we rond een uur 
of negen klaar. Als het goed is.’

Het eten is ook uitgebreid. Dit jaar is er, 
behalve frietkraam Frietje Plus, voor 
het eerst een barbecue hoek aanwezig. 
Die wordt verzorgd door Evert Tebak.
De Stichting Parkevenementen Nue-
nen, inmiddels al enkele jaren zelf-
standig, timmert verder aan de weg. 

Behalve het Koningsevenement, valt 
ook de viering van Bevrijdingsdag en 
sinds dit jaar het Blues ’m festival met 
Pinksteren onder hun paraplu. John: 
‘Het geld dat we aan het ene evene-
ment overhouden, wordt weer ge-
bruikt voor een speciale gelegenheid 
of voor volgend jaar bewaard.’

‘Koningsdag en Bevrijdingsdag moe-
ten gevierd worden in een dorp als 
Nuenen. We willen het laagdrempelig 
houden, iedereen mag komen. We ho-
pen dat er een gevoel van reünie ont-
staat, dat je iedereen weer tegen komt. 
Koningsdag in Nuenen moet bij ieder-
een een vaste plek krijgen in de agen-
da’, aldus Monique.

Volgende week in Rond de Linde het 
complete programma rond Konings-
nacht en -dag.

De gezichten achter de Stichting Parkevenementen Nuenen, van links naar rechts: 
Eric Hendriks (Bar Van Gogh), René van den Berk (Café René), Monique Gevers 
(‘t Bloemenateljee), Ralf Evers (Goesting), Sjors Driessen, John Remmig (Café 
Schafrath), Marc van de Burgt (Comigo) en Martijn Hems (Café Ons Dorp).

Museumweek  
met voordeel voor 
The Vincent Affair
Het oude museumweekend is voort-
aan een nationale museumweek ge-
worden. Dit jaar van 18 t/m 26 april.
Zaterdag 18 april opent de landelijke 
museumweek onder de noemer 
‘Ons echte goud’. De organiserende 
museumvereniging wil de Neder-
landse museumcollecties extra in 
het zonnetje zetten.
Alle Nuenenaren krijgen een korting 
van 50% op de entreeprijs van The 
Vincent Affair in het historische pand 
Nune Ville. Open van dinsdag t/m 
zondag van 10.00 - 17.00 uur.

Vliegende start voor Sjors Sportief & Sjors Creatief Nuenen!

Al 550 inschrijvingen   
binnen 24 uur!
Het sport- & cultuurstimuleringsproject ‘Sjors Sportief & 
Sjors Creatief’ in Nuenen is zeer voortvarend begonnen. 
Direct vanaf de start was het een drukte van jewelste op de 
website www.sjorssportief.nl. Binnen een dag waren er al 
550 inschrijvingen op een favoriete activiteit!

Populair
Gymics, Hockey, Judo, Kickboksen, 
Lasergamen, Ponyrijden en Voetbal 
hadden binnen enkele minuten enorm 
veel inschrijvingen. Aan de creatieve 
kant waren Kleierlei, Koken, Slagwerk-
instrumenten, Tekenen & Schilderen 
en Theater erg populair. Kinderen krij-
gen het advies om de website www.
sjorssportief.nl goed in de gaten te 
houden, want aanbieders bieden in 
verband met doorslaand succes nieu-
we cursussen aan. Activiteiten die al 
vol zitten hebben vaak ook een wacht-
lijst. Bij voldoende animo mogen de 
kinderen die op de wachtlijst staan ook 
gewoon nog gaan ‘proeven’ aan de ac-
tiviteit van hun eerste keus. Verder zijn 
er nog voldoende plaatsen voor vele 
activiteiten zoals Badminton, Beeball, 
Jiu-Jitsu, Knutselen, Muzikale Ont-
dekking, Onderzoek de Natuur en 
Twirlen. Het hele schooljaar kan er ge-
woon nog ingeschreven worden.

Laagdrempelig zonder direct te 
worden
Via Sjors Sportief & Sjors Creatief kun-
nen basisschoolkinderen op een laag-
drempelige manier, vaak gratis, 
kennismaken met een grote verschei-
denheid aan activiteiten, zonder met-
een lid te hoeven worden. De LEVgroep 
heeft samen met de lokale sportvereni-
gingen/cultuurorganisaties en andere 
activiteitenaanbieders de krachten ge-
bundeld en het resultaat is te zien in 
het overvolle Sjorsboekje, waarin meer 

dan 100 activiteiten worden aangebo-
den. Alle kinderen uit groep 1 t/m 8 
van de basisscholen uit Nuenen heb-
ben een exemplaar van het Sjorsboekje 
ontvangen. Deze is ook op de website 
www.sjorssportief.nl te downloaden. 

Inschrijven nog steeds mogelijk! 
Meer informatie?
Inschrijven kan het hele schooljaar 
nog. Het verbinden van kinderen aan 
sport en cultuur is een van de speer-
punten uit het gemeentelijk beleid. 
‘Sjors Sportief & Sjors Creatief ’ zijn 
één van de instrumenten die de LEV-
groep in samenwerking met de ge-
meente Nuenen inzet om haar 
beleidsdoelen te behalen op het gebied 
van sport en cultuur.
Het blijkt een succesvolle methode 
om kinderen van de basisschoolleef-
tijd enthousiast te maken voor deel-
name aan sport en cultuur. Meer 
informatie is te vinden op de website 
www.sjorssportief.nl of stuur een e-
mail naar paul.dekkers@levgroep.nl

Unieke actie   
voor ALS
Nuenenaar Jan Zuring is een unieke 
sponsoractie begonnen om een fi-
nanciële bijdrage te leveren aan on-
derzoek naar de ongeneeslijke 
spierziekte ALS. Hij heeft een leuk 
boek uitgebracht. Zijn gedichten-
bundel ‘ALS het licht uitgaat’ bevat 
ludieke en fraai geïllustreerde lime-
ricks, met veel humor en diepgang. 
Het boek kost € 10,- en daarvan gaat 
gegarandeerd minimaal € 5,- naar de 
ALS Stichting. Maarten Houben, 
burgemeester van Nuenen, zal het 1e 
exemplaar officieel in ontvangst ne-
men. Lokale media maken hiervan 
opnames en doen verslag. De uitrei-
king vindt plaats op maandag 20 april 
om 11.00 uur in de commissiekamer 
van het gemeentehuis. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom.
Jan Zuring wil tijdens de Oranje-
markt zijn boek promoten en 
vraagt zich af bij welke standhou-
der hij mag aanschuiven. U kunt 
hem bereiken op 040-2952955.
Voor nadere informatie over de 
ziekte en het onderzoek zie www.
projectmine.com en www.als.nl

Armbandje gevonden
Dinsdag 7 april is in Winkelcentrum 
Kernkwartier een goudkleurig arm-
bandje gevonden. Aan het armbandje 
hangt een letter. Als u een armbandje 
mist en kunt vertellen welke letter aan 
dit armbandje hangt, neem dan contact 
op met de vinder: Tel. (040) 283 32 83.

Verloren
Groen-blauwe kralen ketting verloren 
op de Boordseweg. Graag contact op-
nemen als u deze heeft gevonden met 
tel. 040-2838902.
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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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•	 Groente-,	 fruitafval	 en	 etensresten	 	 overdag	 in	 een	 klein	 afval-
bakje	op	het	aanrecht	verzamelen,	voorkomt	vaak	op	en	neer	lopen	
naar de groene container.

•	 De	oranje	 zakken	voor	PMD	zijn	ongeveer	net	 zo	groot	als	een	
vuilniszak en passen daarom in een grote afvalbak. Bovendien is 
het	praktisch	om	hem	in	een	grote	afvalbak	te	doen,	omdat	u	meer	
PMD	afval	zult	hebben	dan	restafval.

•	 U	kunt	de	PMD-zak	bewaren	door	hem	in	de	restafvalcontainer	
te	hangen.	U	hebt	veel	minder	restafval,	dus	ruimte	in	uw	grijze	
container	en	uw	PMD-zak	zit	snel	vol.	Bovendien	kunt	u	de	PMD-
zak wekelijks aanbieden.

•	 Als	u	GFT+E	en	PMD	scheidt,	kunt	u	volstaan	met	een	klein	afval-
bakje voor het restafval in de keuken. 

Bovenstaande tips zijn enkele voorbeelden. Heeft u gouden tips om 
het afval gemakkelijk te scheiden? Deel dit door een bericht te sturen 
aan	de	Facebook	van	de	gemeente	Nuenen	of	maak	een	melding	via	
www.nuenen.nl/meldpunt. Meer	 informatie	 over	 afval	 scheiden	 in	
Nuenen	vindt	u	via	afvalscheiden.nuenen.nl

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 9	april	2015	 Geldropsedijk	9A,	5672	AA	–	oprichten	van	
	 	 	 een	erker	(BOUW).

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aan-
vraag	om	vergunning	op	grond	van	de	A.P.V.	en	bijzondere	wetten	
ingekomen:
•	 Aanvrager:	 H.R.	 De	 Collse	 Hoeve	 voor	 het	 organiseren	 van	 de	

jaarlijkse	tentoonstelling	Game	Fair	in	de	periode	van	8	tot	en	met	
10	mei	2015	op	het	terrein	achter	De	Collse	Hoeve;

•	 Aanvrager:	H.R.	De	Collse	Hoeve	voor	het	plaatsen	van	een	tent	
aan	de	achterzijde	van	de	Collse	Hoeve	i.v.m.	een	bruiloft	op	16	
mei	2015;

•	 Aanvrager:	de	heer	M.	Cornelis	(restaurant	New	Oriental)	voor	
het inrichten van een terras direct gelegen aan de voorzijde van 
zijn	horecabedrijf	aan	Vincent	van	Goghplein	99;

•	 Aanvrager:	Fontys	Hogeschool	voor	het	gebruik	van	het	terrein	
aan	de	Pastoorsmast	i.v.m.	overnachtingen	in	de	periode	van	24	
tot	29	augustus	2015	t.g.v.	de	introductieweek	van	Fontys	Hoge-
scholen	Eindhoven	afdeling	Verpleegkunde;

•	 Aanvrager:	Plein	College	Nuenen	voor	het	organiseren	van	de	aan-
komst van leerlingen in de galavoertuigen bij Het Klooster t.g.v. 
het	galafeest	op	5	juni	2015.

Naar	aanleiding	hiervan	wordt	eenieder	in	de	gelegenheid	gesteld	bin-
nen 2 weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen bij 
het	college	van	Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.,	Postbus	
10.000,	5670	GA	Nuenen.
De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag	van	14.30	uur	tot	19.00	uur)	bij	de	receptie	van	het	gemeen-
tehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.
Nuenen,	16	april	2015.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor 
onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 8	april	2015	 De	Boontuijn	1,	5674	PZ	–	uitbreiden	van	de	
	 	 	 bestaande	berging	(BOUW	en	RO,	afwijken	
	 	 	 van	de	bestemming);

COLLECTE
In	de	week	van	19	t/m	25	april	2015	wordt	gecollecteerd	door	Stichting	
Longfonds.

UITNODIGING COMMISSIEVERGADE-
RINGEN
De commissievergaderingen vinden plaats in de commissiekamer van 
het gemeentehuis vanaf 19.30 uur:
Commissie Ruimte, 21 april
	 Onderwerpen:	Omgevingsvergunningen	Hool	9	en	Boord	7
Commissie Samenleving, 22 april
 Onderwerpen:
	 •	 Preventie-	en	handhavingsplan	Drank-	en	Horecawet	2015-2018 

•	 Commissienotie	Financieel	maatwerk	compensatie	meerkosten	
	 	 door	een	chronische	ziekte,	beperking	of	aandoening
Commissie ABZFin, 23 april
 Onderwerpen:
	 •	 Gedragscode	en	Gentle	agreement	voor	de	gemeenteraad
	 •	 Gedragscode	voor	de	wethouders	en	burgemeester
	 •	 ODZOB	Ontwerpbegroting
	 •	 Wijziging	diverse	legestarieven
De agenda’s en bijbehorende stukken staan op www.nuenen.nl
Burgers kunnen in de openbare commissievergaderingen gebruikma-
ken	van	het	meespreekrecht.	Neem	daarvoor	contact	op	met	de	grif-
fie:	tel:	040-2631679	of	email	griffie@nuenen.nl

AFVALINZAMELING WIJZIGT
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	zak-
ken de avond van tevoren vanaf 22.00 uur aanbieden. Ook voor de 
containers geldt dat we mogelijk een andere route rijden. 
De grijze restafvalcontainers worden vanaf 22 en 23 april iedere 4 
weken	opgehaald.	Dus	daarna	pas	weer	op	20	en	21	mei.	Zet	vol-
gende week dus op tijd de grijze container aan de staat op de dag dat 
u gewend bent: woensdag 22 april of donderdag 23 april. Dat mag 
de avond van tevoren vanaf 22.00 uur.

TIPS OM AFVAL BETER TE SCHEIDEN 
Inmiddels	kunnen	de	inwoners	van	de	gemeente	Nuenen	plastic,	me-
taal	en	drankverpakkingen	(PMD)	in	één	zak	iedere	week	aanbieden.	
Enkele tips voor inwoners die stoeien met het afval scheiden in de 
keuken:

•	 8	april	2015	 Soeterbeekseweg	23A,	uitbreiden	van	een	
	 	 	 woonhuis	(BOUW);
•	 9	april	2015	 Zandstraat	29,	5674	NM	–	aanleggen	van	
	 	 	 een	mestplaat	(BOUW	en	tijdelijk	gebruik	
	 	 	 gronden	in	strijd	met	het	bestemmingsplan);
•	 9	april	2015	 Tweevoren	27,	5672	SC	–	uitbreiden	van	de	
	 	 	 woning	(BOUW);
•	 13	april	2015	 Oranjestraat	20,	5671	HJ	–	Oranjestraat	20	
	 	 	 (RO,	afwijken	van	de	bestemming).	
  
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	10000,	
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.

Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	de	Organisatie	van	de	Show	van	Historische	Stationaire	Mo-

toren zijn vergunning en ontheffingen verleend voor het organise-
ren van jaarlijkse show van historische stationaire motoren op het 
terrein	aan	Schoutse	Vennen	15	in	de	periode	van	23	tot	en	met	
25	mei	2015	(verzenddatum	13	april	2015).

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

PUBLICATIE
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nuenen 2015. 
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	maken	bekend	dat	de	vol-
gende verordening voorzieningen onderwijshuisvesting door de raad 
is vastgesteld: 
	‘Verordening	Voorzieningen	Huisvesting	Onderwijs	Nuenen	2015.		De	
raad	heeft	deze	bij	besluit	op	26	maart	2015	vastgesteld.
Aanvragen	 voorzieningen	 onderwijshuisvesting	 worden	 beoordeeld	
aan de hand van de nieuwe verordening. De verordening gaat met 
terugwerkende	kracht	in	vanaf	1	januari	2015.	

Op de site www.nuenen.nl kunt u de verordening ook inzien.

GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als	u	per	e-mail	contact	wilt	opnemen	met	de	gemeente,	kunt	u	dat	
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als	u	gemeentelijke	informatie	zoekt,	kunt	u	dat	doen	via	de	volgende	
website: www.nuenen.nl

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

Adres:	Berg	22c	|	telefoon:	040-2831675	|	e-mail:	cmd@nuenen.nl 
open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
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Lindespelers maken zich op 
voor ‘Al mijn zonen’
Na het succes van ‘Carnage’ maken de Lindespelers zich op om op 29, 30 en 
31 mei 2015 ‘Al mijn zonen’ van Arthur Miller op de planken te brengen. 

‘Al mijn zonen’ is een tijdloze klassie-
ker. Het is een hartverscheurend por-
tret van de familie Keller, die genade-
loos ontwaakt uit de nasleep van de 
Tweede Wereldoorlog. Joe Keller, een 
succesvol ondernemer, is rijk gewor-
den met de levering van vliegtuigon-
derdelen voor de oorlogsindustrie. 
Nadat zijn oudste zoon Larry vermist 
raakt tijdens de oorlog, heeft hij alle 
hoop gevestigd op zijn jongste zoon 
Chris. Chris vertelt hem over zijn 
plannen om Ann, het meisje waarmee 
Larry ooit verloofd was, ten huwelijk 
te vragen. Wanneer George, de broer 
van Ann, bij de Kellers op bezoek 
komt, loopt de spanning verder op.
‘The American Dream’ valt letterlijk in 
het water na een reeks heftige span-
nende confrontaties binnen de familie 
Keller. Het lot dendert als een stuur-
loos vliegtuig zijn onafwendbare einde 
tegemoet, valt het tij nog te keren of 
moet de hoogste tol worden betaald 
voor een nieuwe start?
“Al mijn zonen’ wordt gespeeld in de 
pastorietuin, Berg 26 in Nuenen. 
Kaarten kosten € 10 per stuk en zijn 
verkrijgbaar via:

• www.lindespelers.nl 
•	 Boekhandel	van	de	Moosdijk,	Park-

hof 5, Nuenen
•	 Speelvloer,	 Geldropsedijk	 50A,	

Nuenen op dinsdagavond van 19.00 
tot 20.00 uur.

Lindespeler 
Bram Soetendal 
(Foto: Walter Engels).

Oranjemarkt in het 
Kernkwartier op 
zaterdag 25 april
Op zaterdag 25 april zal er een oranje-
markt zijn in het winkelcentrum Kern-
kwartier van 10.00 tot 16.00 uur. Alles 
waar u vanaf wilt kunt u te koop aan-
bieden. Vanaf 09.00 uur kunnen stand-
houders hun kraam opbouwen en aan-
melden kan via Kapsalon Werner 
tegen betaling van € 10,- per kraam.

Thema-avond NAH
LEVgroep	Nuenen	en	Son	&	Breugel	
organiseert samen met Zorgatelier 
Nuenen een thema-avond rondom 
Niet Aangeboren Hersenletsel.
 
Onderwerpen die aan de orde komen:
•	 Wat	is	NAH?	
•	 Wat	zijn	de	consequenties	van	NAH	

voor de cliënt en omgeving? 
•	 Welke	vormen	van	zorg	zijn	er?

De avond zal op 21 april gehouden 
worden in het dienstencentrum Goud-
vinkhof aan de Goudvinkhof 12a te 
Nuenen. U bent vanaf 19.15 uur wel-
kom.	 Sprekers	 Monique	 Haerden	 en	
Jos Taheij zullen vanaf 19.30 uur be-
ginnen. De avond zal om 21.30 uur af-
gelopen zijn. Het is fijn als u zich even 
aanmeldt op onderstaand telefoon-
nummer of e-mailadres 040-2831675 
of aline.perdaen@levgroep.nl.



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.TOT ZIENS BIJ

Voor ideeën en recepten:www.tebak.keurslager.nl

 

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!

 

Wij helpen u graag!
Een keuze maken.

Acties week 16: geldig maandag 13 t/m zaterdag 18 april 2015
_____________________________________________________

Brood van de week; 
Woudkorn
donker meergranenbrood  € 1,75
_____________________________________________________

Oranjecake 
roombotercake overtrokken met
oranje chocolade    € 4,50
_____________________________________________________

Lentevlaai 
met heerlijke sinaasbavarois
halve € 6,95    € 12,95
_____________________________________________________

Nieuw! Granola
lekker & gezond voor b.v.  
in de yoghurt   nu voor € 2,50
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

Kropsla
 per krop 0,69

Komkommers 
  2 stuks 0,99

Frambozen
per doosje 1,49

Zoete aardappels   
hele kilo 1,99

Gekookte Bieten     
1/2 kilo 0,79

Jonagold  
hele kilo 0,99

Witte kool knoflook-salade 
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

Gehakt
Cordon Bleus ...  GRATIS
Varkens Rollade
500 gram ........................................6,25
150 gr. Filet Americain + 
100 gr. Boterhamworst .......3,75 

Pittige Puntpaprika
per stuk ..........................................2,75
Kip Parmigiana
100 gram ........................................1,80
Beliner Bol
per stuk ..........................................1,50

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

SPECIAL

Binnenkort 
koken wij voor u! 

 
Heerlijke 
dagverse 

maaltijden door 
onszelf bereid 

elke dag opnieuw. 
 

PUUR NATUUR! 

Verantwoord en 
gezond eten bij 
Riny van Kessel 

 

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

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

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 25 APRIL zal er 
een oranjemarkt 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 kun-
nen standhouders hun 
kraam opbouwen 
en aanmelden kan 
via Kapsalon Werner 
tegen betaling van 
€ 10,- per kraam.

ORANJEmarkt op zaterdag 
25 APRIL in het KERNkwartier

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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Riool Ontstoppingsservice
HAPE

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

iedere 4e
KOOPJE

KOOPJE

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

weekaanbiedingen 
donderdag 16 t/m woensdag 22 april

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08
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Aan alle kinderen in Nuenen, 

Fietstocht tijdens Koningsdag
Hallo jongens en meisjes!
Tijdens Koningsdag is er een fietstocht in Nuenen, en ik nodig jullie 
uit om mee te doen en je fiets zo mooi mogelijk te versieren.

Je kunt je vanaf 09.30 tot 10.15 uur inschrijven op het van Gogh-
plein en om 10.30 uur vertrekken we. De tocht eindigt in de Kievit. 
Om 11.15 uur wisselen we van Jeugd Burgemeester die de mooist 
versierde fietsen een leuk prijsje zal geven.
Na de prijs uitreiking kunnen jullie nog zo lang mogelijk blijven spe-
len in de speeltuin.
We hopen dat we op deze feestelijke Koningsdag mooi weer hebben 
en jullie allemaal te zien bij deze gekleurde fietstocht.

Groeten van Jeugd burgemeester Pim Rombouts 
en Jeugd wethouder Roxy Putman.

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

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Goede start vaandelteams       
TV de Lissevoort

Bij Lissevoort 1 bleef het tot het einde 
spannend en gelijk oplopend van 2-2 
na de singles, 3-3 na de dubbels en 4-4 
na de mixen. Paul Klaver is nieuw in 
het team en hij wist meteen 2 punten 
in de wacht te slepen! Door blessures 
was het team uitgedund en hebben 
alle spelers elk 3 wedstrijden gespeeld. 

Lissevoort 2 startte in Roermond 
voortvarend door alle 4 de enkelpar-
tijen te winnen. De dames (Nicole en 
Veerle) lieten erg sterk spel ziet, waar 
ook de heren (Frank en Kjel) er geen 
gras over lieten groeien. Ook de beide 
dubbels schreef de Lissevoort op haar 
naam. De dames dubbel werd wel nog 
even spannend met een 3e set, maar 
na goed coachwerk werd deze 3e set 
na een 0-2 achterstand omgezet in 
winst. Met een comfortabele stand 

van 6-0 gingen de mixen van start. Een 
mixpartij werd zakelijk binnen ge-
haald. Nicole en Frank, de 2 nieuwe-
lingen in het team, moesten de laatste 
mix helaas verloren laten gaan, zij het 
pas met een super tiebreak. Een prima 
begin van de competitie met een 7-1 
overwinning!

Voor het goede clubgevoel kwamen 
aan het eind van de dag de eerste 3 
teams samen op de club om onder het 
genot van een pizza en/ of friet met 
zijn allen de dag af te sluiten! Kortom 
een mooie eerste dag, waarvan er ho-
pelijk nog meerdere zullen volgen! 

Op zondag 12 april speelde het eerste 
team uit in Asten bij ’t Root. Het team 
was deze keer kompleet. Spelen op gra-
vel is toch wel weer wennen als je thuis 

De 2 vaandelteams van TV de Lissevoort zijn de competitie heel goed 
begonnen. Op maandag 2e Paasdag startten beide teams in prima tennis-
weer tegen NIP Roermond; Lissevoort 1 (2e klasse gemengd landelijk met 
Marjolein Theeuwen, Iris Mathijssen, Bob Perik, Bowen Straatman, Paul 
Klaver) speelde thuis gelijk met 4-4. Het team van Lissevoort 2 (3e klasse 
gemengd landelijk met Kjel Beks, Nicole vd Reek, Veerle Janssen, Frank van 
Gils, Rob van Dinther, Michelle Compter) won overtuigend met 7-1. 

kunstgras gewend bent. Een sterke start 
van de dames bracht de Lissevoort op 
een 2-0 voorsprong. Redelijk gemakke-
lijk wist ook Bowen zijn single te win-
nen en leek ook Paul de wedstrijd naar 
zich toe te trekken. Dat werd echter nog 
een heftige partij, die meer dan 3 uur 
duurde, en pas in de 3e set helaas met 
7-6 naar Asten ging. Met 3-1 voor-
sprong brak de lunchpauze aan. In de 
dubbels lieten zowel de Lissevoortse 
dames als de heren sterk tennis zien en 
werden beide partijen gewonnen. Met 
een 5-1 voorsprong begon pas om 6 uur 
de laatste ronde van de dag: de mixpar-
tijen. In de avondzon wist de Lissevoort 
met mooi tennis ook de beide mixen 
naar zich toe te trekken. Met een zeer 
voldaan gevoel, en een eindscore van 
7-1 werd de thuisreis aanvaard. 

Lissevoort 2 speelde afgelopen zondag 
thuis tegen Eeckenrode uit Aalst-Waal-
re. Vooraf was bekend dat Eeckenrode 
een sterk team heeft en het was dus 
spannend om te zien waar de Lisse-
voort zou staan in deze poule. De da-
mes singles werden gedeeld, Nicole 
wist voor ons een punt binnen te halen, 
helaas verloor Veerle haar partij waar-
door de stand op 1-1 kwam. Bij beide 
herenpartijen moest er een 3e set ge-
speeld worden. Frank wist deze goede 
partij uiteindelijk te winnen. Helaas 
verloor Kjel zijn enkel na in de tie break 
2e set nog wel een matchpoint gehad te 
hebben. Na de singles was de stand dus 
een spannende 2-2. De dubbels werden 
beide door de Lissevoort gewonnen; de 
heren hadden een moeizame start, 
echter herstelden zij prima na de 1e 
set. Bij de dames dubbel werd gewon-
nen in 2 sets. Stand na de dubbels: 4-2; 
een gelijkspel was al binnen!
In de mixpartijen wisten Nicole en 
Kjel vrij gemakkelijk met goed degelijk 
spel een van de mixpunten binnen te 
halen. De mix van Rob en Veerle werd 
helaas in 2 sets verloren met een tie-
break in de 2e set. Eindstand: 5-3 voor 
de Lissevoort. Het 2e team draait uit-
stekend mee in de competitie.

Ook deze keer werden de overwinnin-
gen nog goed gevierd bij de pizzeria 
met de eerste 3 teams. 

Zondag 19 april spelen Lissevoort 1 en 
3 weer thuis en dat biedt een goede ge-
legenheid om tennis van hoog niveau 
van dichtbij te zien op het gezellige 
park van TV de Lissevoort.

Uitzendingen LON-TV
Vanaf zondag 19 april NIEUW in het Programma Nuenen-Nu:
•	 The	Vincent	Affair
•	 Ronde	van	Gerwen
•	 Vincent	van	Gogh	bier	uit	de	Dorpsbrouwerij
•	 Bewoners	van	De	Akkers	genieten	van	de	Paasbrunch	bij	Restaurant	De	

Collse Hoeve 
•	 Finale	van	de	Bavaria	Quiz	bij	RKSV	Nuenen,	met	Koert	Westerman	en	

de Bavaria Babes.
•	 Biografie	van	een	Dorp,	’n	stukske	Gerwen:	Zorgboerderij	De	Kraken-

burg
Genoemde	onderwerpen	zijn	onder	voorbehoud.	De	tv-uitzending	vindt	da-
gelijks 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. Te-
vens vindt u op deze site actuele nieuwsberichten en kunt u oude filmpjes 
terugkijken. 

Heeft u een idee of een tip voor een reportage?
Wij horen graag van u! Onze studio in Het Klooster is dagelijks geopend van 
10 tot 12 uur. Loopt u gerust even binnen. Of stuur een e-mail naar: tv@
omroepnuenen.nl

Ontmoetingsbijeen-
komst voor mensen 
met een stoma
Op dinsdag 21 april is er van 14.00 uur 
tot 16.00 uur een ontmoetingsbijeen-
komst voor stomadragers, partners en 
belangstellenden. De bijeenkomst vindt 
plaats in inloophuis de Eik, Aalsterweg 
285 B Eindhoven. De eerstvolgende 
bijeenkomst bij De Cirkel, Piet Heinlaan 
59 in Helmond vindt plaats op dinsdag 5 
mei eveneens van 14.00 tot 16.00 uur.

Voor mensen met een stoma en hun 
omgeving is contact met andere sto-
madragers belangrijk. Zij weten van 
elkaar hoe het is om met een stoma te 
leven. De Nederlandse Stomavereni-
ging houdt daarom regelmatig bijeen-
komsten in de regio zodat leden en 
andere belangstellenden elkaar kun-
nen ontmoeten. Daarnaast krijgen be-
zoekers veel informatie over leven met 
een stoma. Bij deze bijeenkomst zijn ook 
bestuursleden aanwezig. Zij kunnen 
vragen beantwoorden over verenigings-
zaken of onderwerpen die te maken 
hebben met het hebben van een stoma.

Voor vragen over deze bijeenkomsten 
kunnen belangstellenden contact op-
nemen met Ingrid Oostindiën, vrijwil-
ligster, tel: 06 53 58 13 49 of Kees van 
Liempd, regiobestuurslid van de Ne-
derlandse Stomavereniging, tel: 040 
283 79 04.

Meer weten over het werk van de Ne-
derlandse Stomavereniging? Kijk eens 
op www.stomavereniging.nl. Onder 
nieuws en agenda zijn alle bijeenkom-
sten in alle regio’s te vinden.

Verkiezing van de 
Leukste Kapsalon 
De 4e editie van de Verkiezing van de 
Leukste Kapsalon. Ook bij deze editie 
draait alles om de mening van de klan-
ten. Tot en met 7 mei kan er kosteloos 
via de website www.kapsalonvanhet-
jaar.nl gestemd worden. 

Mooie prijzen voor stemmers 
“Kapsalons kunnen een rapport ontvan-
gen met onder meer beoordelingen en 
verbeterpunten. Mensen die stemmen 
kunnen mooie prijzen winnen zoals een 
tablet, een hotelovernachting voor 2, di-
verse cadeaubonnen en een wellnessdag 
voor 2 personen”, aldus Lisanne Feene-
ma van de organisatie van de verkiezing.

Stichting Haarwensen de grote winnaar
Ook dit jaar is Stichting Haarwensen 
het goede doel dat aan de verkiezing is 
verbonden. Dit goede doel ontvangt een 
mooie cheque tijdens de Award Uitrei-
king in Landgoed De Olmenhorst. De 
verkiezing wordt georganiseerd door 
Vote Company in samenwerking met 
Prioderm, CNV Vakmensen, MS Mode 
en Stichting Haarwensen.

Meer informatie is te vinden via www.
kapsalonvanhetjaar.nl. Kapsalons uit 
de	gemeente	Nuenen,	Gerwen	en	Ne-
derwetten kunnen zich ook tijdens de 
verkiezing nog aanmelden zodat er op 
hen gestemd kan worden.

Kindervakantiewerk 
Gerwen
De inschrijving voor de Kindervakan-
tieweek is geopend! Dit betekent ook 
dat de vrijwilligers zich weer kunnen 
aanmelden. Aanmelden kan via de site 
van Stichting Jeugd- en Jongerenacti-
viteiten	Gerwen.	
www.jeugdactiviteitengerwen.nl

De familie Van Kemenade aan de 
Paaihurken heeft een in het wild 
geboren kat. Ze doet haar afkomst 
alle eer aan: legde ze drie dagen 
geleden een puntgave wezel als 
presentje voor hen aan de achter-
deur, vanmorgen verblijdde ze 
hen met een dik in de vacht zit-
tende wit-oranje albino mol. 

Wil je herrie in de tent? 
Bel de heisa band!
Begin jij ook te dansen als je een sam-
baband hoort spelen?
Hou je van ritme en vind je het leuk 
om een nieuwe uitdaging aan te gaan? 
Dan zijn wij op zoek naar jou.

Wij zijn een sambaband uit Mariahout 
en een onderdeel van carnavalsvereni-
ging ‘De Heikneuters’. Wij zoeken le-
den die onze sambaband willen ko-
men versterken. 
We repeteren in de even weken op 
maandag van 20.00 tot 22.00 uur en in 
de oneven weken op dinsdag van 20.00 
tot 22.00 uur.

Naast diverse optredens tijdens de 
carnavalsperiode van november tot 
aan carnaval, verzorgen we ook optre-
dens voor braderieën, openingen en 
verjaardagen. 
Heb je interesse? Kijk op onze face-
book-pagina Sambaband-HeiSa of bel 
Yolanda van Lierop 0413-209999 of 
Erica Swinkels 0499-422442 en maak 
een afspraak om een keertje mee te 
doen met de repetitie. 

Het Lorentz Casimir Lyceum is gezond!
Het Lorentz Casimir Lyceum heeft twee landelijke vignetten Gezonde 
School behaald. Eén certificaat op het thema ‘Roken, alcohol- en drugspre-
ventie en één certificaat op het thema ‘Bewegen en Sport’. 
Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel 
werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en mede-
werkers. Het Lorentz Casimir Lyceum is de enige school in het voortgezet 
onderwijs in Eindhoven met één (of meer) vignetten!

Het certificaat ‘Roken, alcohol- en 
drugspreventie’ betekent dat de school 
heel veel doet om problematisch ge-
bruik van genotsmiddelen tegen te 
gaan. Het Lorentz Casimir Lyceum 
doet dat door het inzetten van speci-
fieke lespakketten, door het beleid 
met betrekking tot roken in en om de 
school, door het betrekken van ouders 
bij signalering van leerlingen met pro-
blematisch genotmiddelengebruik, 
het uitgebreide zorgteam en het geven 
van het goede voorbeeld door mede-
werkers van de school. Binnen het 
thema ‘Bewegen en Sport’ gaat het om 
het stimuleren van een actieve leefstijl 
onder leerlingen. De school voldoet 
aan de richtlijn van het ministerie met 
betrekking tot het minimum aantal 

lessen lichamelijke opvoeding, er is 
een uitgebreid vakwerkplan en er 
wordt minimaal 1 keer per jaar een 
sportdag voor alle leerlingen georga-
niseerd. Verder worden er nog sport- 
en beweegactiviteiten gehouden bui-
ten de lessen: FUNTASTICA (= 
jaarlijkse sport- en speldag), de skireis, 
de sportieve buitenlandse reis naar de 
Provence en de deelname aan diverse 
interscolaire sporttoernooien. Het 
vignet	Gezonde	School	is	een	initiatief	
van twintig landelijke gezondheidsor-
ganisaties. Meer informatie is te vin-
den op www.gezondeschool.nl of u 
kunt contact opnemen met de rector 
van het Lorentz Casimir Lyceum, me-
vrouw	 drs.	 G.J.A.	 Heijmans	 MME,	
heijmans.g@lcl.nl.

Mooie prijzen èn ondersteuning 
activiteiten Scouting Lieshout-Mariahout 
Scouting Lieshout-Mariahout heeft ook dit jaar weer een loterij op het pro-
gramma staan. De opbrengst van deze loterij komt geheel ten goede aan de 
leden, die hiermee het grootste deel van de kosten van hun scouting kamp 
2015 kunnen betalen. Verder zal de opbrengst gebruikt worden voor het in 
stand houden van de voorzieningen, die nodig zijn om de leden een veilige 
en plezierige speelplek te geven waar zij zich naar hartenlust kunnen uitle-
ven in de buitenlucht.

Meisjes scouts van Scouting Lieshout - 
Mariahout voor hun tent tijdens het kamp 
van de Regionale Scouting Wedstrijden.

Een loterij is echter niets zonder inte-
ressante prijzen. Ook dit jaar is het 
weer gelukt om een hele mooie prij-
zenpot, mede aangeboden door Laar-
beekse ondernemers, te verzamelen. 
Bij deelname maakt u dan ook kans 
om een van de vele mooie prijzen, met 
als hoofdprijs een winkelwagen vol 
met levensmiddelen te winnen. Daar-
naast vele andere prijzen variërend 
van onder andere een Tapas arrange-
ment, volledige verzorging van uw na-
gels of voeten tot een APK voor uw 
auto. Zoals voor de scouting gebruike-
lijk is, zullen tijdens de verkoop in de 
periode van 17 april tot en met 10 mei 
2015, de verschillende speltakken (Be-
vers, Welpen en Scouts) hun opkom-
sten gebruiken om loten te verkopen. 
In groepsverband en volledige outfit 
zullen de leden een rondgang door 
Lieshout en Mariahout maken en met 
de loten aan de deur komen. Met tekst 
en uitleg over de loterij, het doel en 
natuurlijk de te winnen prijzen zullen 
zij u vragen om deel te nemen. Voor de 
prijs hoeft u het niet te laten; een kans 
op één van de vele mooie prijzen kost 
slechts € 2,-, en met de wetenschap dat 
u hiermee tevens de scouting een 
warm hart toedraagt, lijkt dat zeker 
niet te veel. De trekking van de loterij 

zal plaatsvinden op 15 mei 2015, 
waarna de uitslag via de verschillende 
lokale media bekend gemaakt zal wor-
den. Bij vragen over de loterij van 
Scouting Lieshout - Mariahout kan 
contact opgenomen worden met Marc 
Janssen (06-53 190 498 of marc.jans-
sen@onsbrabantnet.nl).
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Politieberichten
Roekeloze automobilist     
na achtervolging aangehouden
13-04-2015 Eindhoven, Nuenen 
Een 41-jarige Poolse automobilist zonder vaste woon- en verblijfplaats werd 
zondagmorgen 12 april rond 08.30 uur na een achtervolging in een brandgang 
aan de Buizerdlaan in Nuenen aangehouden. Kort daarvoor zag de politie op de 
Onze Lievevrouwestraat in Eindhoven een zwaar beschadigde auto rijden met 
allerlei loshangende onderdelen aan de voorzijde. Een deel van deze onderdelen 
sleepten over het asfalt.
Toen de politie de automobilist staande wilde houden voor een controle reed 
deze met hoge snelheid weg in de richting van Nuenen. De automobilist beging 
daarbij meerdere ernstige overtredingen. Hij negeerde niet alleen diverse malen 
het rode licht, hij passeerde daarbij ook met hoge snelheid - soms ruim boven de 
100 km/u - diverse kruisingen, waaronder de kruising Sterrenlaan met de Mercu-
riuslaan en de Sterrenlaan met de Argonautenlaan. Op de Europalaan slingerde 
de automobilist behoorlijk, alsof hij onder invloed was van alcohol en/of drugs.

Geen rijbewijs
Op de rotonde Europalaan, Kappersdoesweg en de Pinckart reed hij met hoge 
snelheid rechtdoor waardoor hij werd gelanceerd en de personenauto met vier 
wielen van de grond kwam. In de nabij gelegen woonwijk sprong hij ter hoogte 
van de Spotvogelstraat uit zijn nog rijdende auto. Zijn voertuig kwam tot stil-
stand tegen een aldaar geparkeerd voertuig. Kort erna wist de politie de man in 
de kraag te grijpen. De man leek onder invloed en weigerde iedere medewerking. 
Eenmaal op het politiebureau werkte hij ook niet mee aan een ademanalyse. Bij 
hem is in een later stadium bloed afgenomen ten behoeve van een analyse. De 
verdachte had geen rijbewijs. Zijn voertuig werd daarop in beslag genomen. Hij 
is ingesloten voor verder onderzoek.

Cees
Foto en tekst: Cees van Keulen

Lente in je korte broek….
Mooie dag, vrijdag de 10de met ruim 23 graden Celsius op de teller. Wat wil 
een mens nog meer? Zonnetje, blauwe hemel, fluitende vogeltjes en bloei-
ende bloemetjes. Op zo’n dag ga je alles zonniger zien. Al toerfietsend door 
onze regio is het gras groener dan gisteren, de fietspaden lopen lichter, de 
benen voelen beter. Het is lente, tijd voor rokjesdag, voor lentebier en voor 
lentevla. Ik word blij van de zon en van de mensen die genieten van een 
mooie lentedag.

Niet iedereen wordt blij van de zon. Er 
zijn ook mensen die dan juist last krij-
gen van zomerdepressies. Hopelijk 
niet meteen van het eerste zomerse 
dagje in ons land. Mijn fietsvriendin-
nen en -vrienden van Toerclub Nue-
nen hebben daar die vrijdagmiddag in 
ieder geval geen last van. Integendeel, 
iedereen kijkt vrolijk en fietst vrij en 
blij door het Brabantse land.

Links en rechts duiken al rokjes op, 
zou vandaag uitgeroepen worden tot 
rokjesdag? Als veel vrouwen spontaan 
op een zonnige dag op straat verschij-
nen met blote benen en een rokje dan 
wordt dat wel rokjesdag genoemd. 
Dankzij columnist Martin Bril is de 
term rokjesdag populair geworden in 
ons land. Vrijdag de 10e is volgens mij 

nog geen rokjesdag geweest, dus hou-
den we rokjesdag dit jaar nog tegoed.

Het is wel tijd voor een blondje, een 
bovengistend lentebiertje met een rui-
me dosis hop en een flink handje kori-
anderzaad. Deze ingrediënten geven 
het bier een fruitige bitterheid. Zo 
wordt lentebier in reclametaal aange-
prezen. Op een zonnig terrasje laat ik 
me het lentebier prima smaken.

Een van mijn fietsmaatjes roept: één 
zwaluw maakt nog geen zomer! Over 
een maand staan de IJsheiligen op de 
kalender. Celsius kan dan nog wel een 
dag of drie, vier onder nul belanden, 
zo meldt hij. Vandaar dus IJsheiligen 
en dat ‘vieren’ we van 11 tot 14 mei. 
Een gewaarschuwd mens telt voor 
twee….

Gelukkig schijnt de zon. Het is voor-
jaar, de lente kondigt zich aan, dus is 
het ook de hoogste tijd voor lentevla. 
En de tekst op een pak lentevla liegt er 
niet om. Lees even mee en laat je ver-
rassen:
“De vogels fluiten, de zon schijnt ein-
delijk weer eens en buiten ruikt het 
lekker. Lente, eindelijk je korte broek 
weer eens aan. Campina Lentevla 
Aardbei is een lekker frisse vla met 
echte aardbeien. Lekker in de lente. En 
nog lekkerder in je korte broek.”

Verkeersexamen opa en oma
Donderdag 16 april doen alle leerlingen van groep 7 weer het VVN schrifte-
lijk verkeersexamen.
Het VVN schriftelijk verkeersexamen is één van de bekendste en langstlo-
pende projecten van Veilig Verkeer Nederland. 

De kinderen groeien op met het ver-
keer van nu, waarin we hen leren dat 
verkeer gevaarlijk is en dat er goed op-
gelet moet worden. Veel opa’s en oma’s 
hebben vroeger al het verkeersexamen 
gedaan. Lang geleden toen het verkeer 
heel anders was.
In het kader van de Provinciale cam-
pagne NUL verkeersdoden Brabant is 
2015 het jaar van de senioren. Daarom 
heeft VVN ook het schriftelijk ver-
keersexamen voor opa’s en oma’s ge-
organiseerd. In Nuenen doen de Das-
senburcht, de Nieuwe Linde en de 
Wentelwiek mee.

Samen met de kleinkinderen kunnen 
de opa’s en oma’s hun kennis van ver-
keer toetsen. We hebben de kinderen 
gestimuleerd om samen met opa of 

oma te leren. Hiervoor kunnen ze ge-
bruik maken van de VVN praktisch 
verkeersexamen app. Voor opa’s en 
oma’s meteen een goede manier om de 
verkeerskennis op te frissen en iets 
leuks te doen met de kleinkinderen. 
De kinderen en opa en oma maken 
hetzelfde schriftelijke verkeersexamen 
op hetzelfde moment.

Het is voor de kinderen natuurlijk een 
belangrijk examen! Net zoals de kin-
deren ontvangen ook de opa’s en oma’s 
hun verkeersdiploma!
Op 20 mei wordt het Praktisch Ver-
keersexamen in Nuenen georgani-
seerd. We gaan kijken of de opa’s en 
oma’s dan ook mee willen doen.
VVN afdeling Nuenen, meer informa-
tie op de site: www.nuenen-ca.vvn.nl

OnsDorpAvondWieler4Daagse 
2015 weer een geweldig succes!
Genietend van het zonnetje op het terras van Café Ons Dorp kijken we nog 
even terug op de afgelopen week. De tent (het wielerpaleis) is inmiddels 
opgeruimd maar de belevenissen van de afgelopen week gaan nog geregeld 
over de tong. 
De 3e editie van de Avond Wieler 4 Daagse ‘Ons Dorp’ Nuenen was weer een 
enorm succes. Woensdag 8 april was de avond dat het allemaal weer begon. 
Een beetje onwennig en met gemengd enthousiasme en spanning meldden 
de 16 teams zich in het wielerpaleis achter café ‘Ons Dorp’. 

Oude rivalen ontmoeten elkaar en 
herinneringen en verwachtingen wor-
den uitgewisseld. En dan is het zover, 
de 3e editie gaat van start. Het duurt 
niet lang of de strijd laait al flink op. 
Zo waar mogelijk lijkt het deelne-
mersveld dit jaar nog sterker dan de 
voorgaande jaren. De strijders op de 

fietsen bestaan uit een gemengde 
groep. Van 16-56 jaar, mannen en 
vrouwen, groot en klein. Alle varian-
ten hebben plaats genomen op de fiets 
met geregeld verrassend resultaat. Na 
vier dagen waar gezelligheid en onder-
linge strijd elkaar afwisselden, ging 
uiteindelijk na een zinderende finale 

De koppelkoers finale voor teams, met rechts de uiteindelijke winnaar Cycle Trend Nuenen.

van de koppelkoers het team van Cy-
cle Trend Nuenen met de renners Ro-
bin Trum en Ronald van Eupen er met 
de 1e prijs vandoor. De 2e plaats was 
voor het team van Active Motion/ 
Bram Brandveiligheid met renners 
Joost Michels en Carola Stork. Op de 
3e plaats eindigde het team van café 
Ons Dorp met de renners Tom van 
Maasakkers en Jasper Kreveld. Voor 
het 1e jaar waren er nu ook prijzen 
voor het individuele klassement. Ook 
hierin bleek Robin Trum onverslaan-
baar en hij ging er met de 1e plaats 
vandoor. Op de 2e plaats eindigde zijn 
ploeggenoot, Ronald van Eupen en de 
3e plaats werd gedeeld door Carola 
Stork en Teun Teurlings. 
Voor de sprintkeizer ronde werden de 
4 beste sprinters van de voorgaande 4 
dagen onder luid applaus en door een 
haag van toeschouwers naar de fietsen 
begeleid door hun coach. Het werd 
een echte finale waarbij vooraf zeker 
niet vaststond wie als winnaar van de 
fiets zou stappen. Uiteindelijk bleek 
dat na een stevige strijd met een mini-
maal verschil Robin Trum als eerste 
zou eindigen en zich dan ook voor een 
jaar Sprintkeizer ‘Ons Dorp’ Nuenen 
mag noemen. Op respectievelijk de 
2e, 3e en 4e plaats zijn geëindigd, Joost 
Migchels, Tom van Maasakkers en 
Tim Kleinoog. De organisatie, be-
staande uit Carola, Nick en Hans wil 
alle sponsoren, deelnemers, vrijwilli-
gers en natuurlijk het fantastische pu-
bliek bedanken voor hun steun en 
deelname tijdens de vier avonden. 
Dankzij jullie zijn we in staat geweest 
weer een fantastisch evenement neer 
te zetten. En niet te vergeten Is er 
dankzij jullie een mooi bedrag bij el-
kaar gefietst voor de jeugd van korf-
balvereniging NKV uit Nuenen.

De adjudant van de Koning 
schoof even aan bij de KBO
In vol ornaat stond luitenant-kolonel Timo Beaufort afgelopen dinsdag-
avond in de Trefpuntzaal van Het Klooster. Zo’n hooggeplaatst militair met 
wel een heel bijzondere functie was te gast bij de Nuenense KBO afdeling. En 
dat was toch even wennen zowel voor de organisatie als het publiek. 60 
Belangstellenden kwamen op de lezing af.

Zonder zijn verplichting om discreet te 
blijven over zijn werk in de nabijheid van 
het koninklijk paar te veronachtzamen, 
wist hij een boeiend verhaal te vertellen 
over zijn werk als adjudant van koning 
Willem-Alexander. ‘Van de modder naar 
het marmer’, zo vatte hij zijn promotie in 
2012 van landmacht officier naar de 
kringen van het Hof samen. 
Met een geestige lichtvoetigheid en met 
de nodige humor gunde overste Beaufort 
zijn publiek een blik op het hectische le-
ven van het koningspaar. De koning is 
heel veel van zijn tijd te gast in binnen- 

en buitenland om daar, in zijn functie 
van staatshoofd, te verschijnen. Is hij 
niet te gast, dan ontvangt hij weer een 
heel scala van uiteenlopende binnen- of 
buitenlandse gasten op een van zijn pa-
leizen. Al die reizen en ontvangsten wor-
den van tevoren zorgvuldig voorbereid 
en uitgewerkt in een draaiboek. Dit om 
het beoogde gewenste maximale effect 
uit een staatbezoek of een dagje het land 
in te verkrijgen. Dat betekent alles ver-
kennen, in kaart brengen, afspraken en 
programma’s maken, taal- en cultuur-
verschillen overbruggen, en de juiste 
mensen op het beste moment in de na-
bijheid van de koning brengen. Het 
wordt soms bijzonder en tegelijk ook 
spannend als dingen toch anders lopen 
dan gepland, bijvoorbeeld omdat Willem 
Alexander of Maxima zich toch nog even 
tussen het publiek willen begeven.
Nederland kent een minder strikt proto-
col aan het Hof dan veel andere landen 
zoals bijvoorbeeld Japan. En dan is het 
soms knap lastig om die cultuurverschil-
len, met respect voor beide landen, in 
een mooie balans te brengen. In de voor-
bereiding kan daar een workshopje ‘met 
stokjes eten’ zomaar bij horen. Wie het 
verhaal van Beaufort aanhoorde, kon al-
leen maar meer respect krijgen voor het 
koninklijk paar. Het paar leidt vaak een 
complex en druk leven, wat veel concen-
tratie en uithoudingsvermogen vergt.

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.

Van Maasakkers 
met Allez
In de theatervoorstelling ALLEZ ver-
haalt Gerard van Maasakkers over het 
kind dat hij nooit had, over de stille 
tragiek van twee mannen in een be-
jaardenhuis, over de lucht die nog vol 
dagen zit en zingt hij oude en nieuwe 
liedjes.
Op vrijdag 24 april en zaterdag 25 
april te zien in Het Klooster in Nue-
nen, aanvang 20.15 uur. Toegangs-
kaarten à € 25,50 te bestellen via www.
hetklooster.org of telefonisch te reser-
veren van maandag tot en met vrijdag 
tussen 13.30 uur en 17.30 uur via tel. 
040 -2843399.

Foto: Ronald Rietman.

Nuenense 
Beeldhouwers 
exposeren hun 
recente werk 
Meer dan 30 beeldhouwers van het 
beeldhouwerscollectief de ‘Vresselse 
Beeldhouwers’ exposeren op zaterdag 
en zondag 18 en 19 april hun werk van 
de afgelopen twee jaar op Landgoed 
Zwijnsbergen aan de Vresselseweg 69 
te Breugel. Onder de exposerende 
beeldhouwers bevinden zich ook de 5 
Nuenense beeldhouwers, Joke Slegers, 
Jo Jansen, Jos van Ham, Thea Slende-
broek en Chris Dekkers. De expositie, 
waar zo’n kleine 100 beelden te zien 
zijn, is beide dagen geopend van 11.00 
tot 17.00 uur. De toegang is gratis.
Het beeldhouwerscollectief telt in to-
taal 50 leden en bestaat al bijna 15 jaar. 
De ‘Vresselse Beeldhouwers’ zijn ge-
schoolde kunstenaars, autodidacten, 
mensen met veel ervaring en begin-
ners. Tijdens de expositie kunnen de 
bezoekers kennismaken met de kun-
stenaars en met hen van gedachte wis-
selen over het beeldhouwen, een zeer 
arbeidsintensieve kunstvorm. Ook 
zullen enkele beeldhouwers daadwer-
kelijk aan het werk zijn. Een aantal 
beelden is te koop.
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Jeu de boules  
D’n Busser Gerwen 
weer van start
Zondagmiddag 12 april heeft de Ger-
wense Jeu de Boulesvereniging D’n 
Busser het nieuwe seizoen geopend. 
Ruim dertig leden en enkele introdu-
cees beleefden een zonnig middagje 
boulen op de prima verzorgde banen. 
Voorzitter Jan Reijnen: “Iedereen is 
weer welkom op onze prachtige ba-
nen. De start van het nieuwe seizoen 
is zonnig en belangstellenden die in 
verenigingsverband willen boulen 
zijn als lid welkom, aanmelden bij 
onze secretaris s.v.p.”
De locatie van banen van D’n Busser is 
hoek Laar/Van Kemenadelaan in Ger-
wen. Er liggen vier banen (met verlich-
ting), die ook te huur zijn. Voor meer 
informatie hierover en voor aanmel-
den als lid kan men terecht bij secreta-
ris Willy van Lierop, telefoon 283 5180 
en w.vanlierop@onsnet.nu 

Kunstenmakers en 
vossenzoekers in Heuvelrijk
Van kunst krijg je nooit genoeg. De maand maart stond op Brede School Heuvel-
rijk in het teken van kunst. De kinderen brachten een bezoek aan het Van Abbe, 
maar maakten vooral toch zelf veel kunst. Zo waren er op de afsluitende kijk-
avond kleurige lijnenspellen a la Mondriaan en klassieke thema’s zoals stillevens 
te zien. Maar ook vreemde objecten en tekeningen, zoals alleen kinderen die 
kunnen bedenken. Er werd niet alleen geschilderd en getekend. Er werd ook mu-
ziek gemaakt en een zelfgemaakte film vertoond. Een paar kinderen stonden ge-
schminkt en al zo stil als een beeld. Bezoekers konden de kunst van groep 8 ook 
kopen. Aan het eind van de avond vond er een kunstveiling plaats in de gymzaal. 
Gerwen liet zich van zijn beste kant zien. De verkoop bracht € 325,- op, allemaal 
ten behoeve van de Stichting Doe een Wens. 
Met de lente in de lucht was het tijd om de kunstmaand af te sluiten. En dat 
kwam mooi uit, want er waren 10 ‘vossen’ in de kom van Gerwen gesignaleerd. 
De kinderen wisten genoeg: rennen!

Op vossenjacht!

Loungen en borrelen bij Auberge Vincent

‘Sushi met Nuenense asperges’
“Vanaf morgen gaan we dagverse huisgemaakte sushi serveren op de vrij-
dag, zaterdag en zondag. Onze koks worden daarin begeleid door Chang 
Ching van Beij Ching uit Son,” aldus Wilmi Aarts, hotelmanager van Auber-
ge Vincent, het hotel en restaurant aan het Park in Nuenen.

Door de recente herinrichting van de 
straat is het terras van Auberge Vin-
cent ruimer geworden. Met de zes 
nieuwe loungebanken telt het terras 
nu 140 zitplaatsen. Het terras heeft 
een nieuwe look gekregen. Wilmi: ‘We 
hebben gekozen voor een trendy stijl 
en besloten de meubels wit te schilde-
ren’. Zowel het schuren als het schilde-
ren is door het team zelf gedaan. De 
kussens zijn azuur blauw, een kleur die 
ook terugkomt in de bedrijfskleding.
Buiten op het terras is extra aandacht 
besteed aan het borrelen en loungen. 

Het assortiment zomerdrankjes is uit-
gebreid en de volledige Zadi Hugo lijn 
is aanwezig net als de nieuwe Zadi Li-
mon. Aan de borrelkaart zijn luxe 
hapjes en dus de sushi toegevoegd. Ui-
teraard is de ‘bitterbal’ ook nog steeds 
te bestellen. De nieuwe kaart is inmid-
dels ingegaan.
“Dit weekend begint bij ons het asper-
geseizoen weer. De aspergekaart ligt 
klaar met prachtige Nuenense asper-
gegerechten,” zegt Wilmi. “Maar ook 
lunchen en dineren blijft uiteraard 
mogelijk.”

Tussenstand:     
Clubheld Dorine op nummer 1!
DOEN! KPJ Nederwetten doet mee met de verkiezing van de clubheld! Bestuurslid, 
jeugdcommissielid en jeugdleidster Dorine Renders is hiervoor genomineerd! Vol-
gens de laatste tussenstand stond ze op nummer 1 van onze gemeente! Via deze 
weg wil DOEN! KPJ Nederwetten alle stemmers van harte bedanken! Mocht je nog 
niet gestemd hebben, dan kan dat, gratis, tot 26 april 2015! Je kan er zelf ook leuke 
prijzen mee winnen! Zie: www.doennederwetten.nl hoe je kan stemmen! DOEN! 

Collectebus 
Longfonds zoekt 
rammelaar (m/v)
In de week van 20 t/m 25 april wordt de 
jaarlijkse en landelijke collecte voor het 
Longfonds gehouden. Ook in Nuenen 
ca. zijn 6 organisatoren en plm. 70 col-
lectanten actief om de opbrengst van 
vorig jaar, € 5.000, te evenaren of zelfs te 
verbeteren. Maar extra collectanten 
zijn meer dan welkom. Mocht u in de 
week van 20 t/m 25 april enkele uurtjes 
willen collecteren, dan kunt u contact 
opnemen met marc.slijpen@longfonds.
nl of bellen naar 06-46325022. 

Afgelopen woensdag bij Café Schafrath;

The Japanese Connection
Op 8 april verzorgde de Bigband Nuenen weer een aflevering van Nuenens 
Swingtime. Dit evenement, wat inmiddels voor de vijfde keer plaatsvond, 
had de Japanse saxofonist Yuichiro Tokuda als gast. Saxofonist Joris Post-
humus, die de vorige aflevering van Nuenens Swingtime te gast was, had in 
2014 een tournee door Japan en Korea gemaakt met Yuichiro Tokuda. Nu 
was het de beurt voor Yuichiro Tokuda om naar Nederland te komen. Samen 
met Joris Posthumus deed deze ‘Japanese Connection’ diverse jazzpodia 
aan in Nederland en België.

Dat Yuichiro Tokuda in Japan één van 
de meest vooraanstaande jazz saxofo-
nisten genoemd mag worden, heeft 
het publiek in het bomvolle café 
Schafrath kunnen onderschrijven. Sa-
men met Joris Posthumus zette hij een 
indrukwekkende performance neer. 
Tokuda en Posthumus namen om de 
beurt het voortouw om te soleren over 
de, onder leiding van dirigent Richard 
Beeren, strak gespeelde arrangemen-
ten van de Bigband Nuenen. De twee 
verschillende stijlen van de beide vir-
tuoze saxofonisten kwam hier zeer 
goed naar voren, en was een genot om 
naar te luisteren. Ook vertolkte Toku-
da als zanger het nummer ’song of the 
seashore’, gebaseerd op een Japans ge-
dicht uit begin 1900. Voor dit nummer 
werden speciaal Bigband arrangemen-
ten geschreven door Jacob Bedaux, de 
vaste pianist van het Joris Posthumus 
Quartet. Zoals gebruikelijk werden 

ook een paar nummers door het Big-
band combo gespeeld met de gastso-
listen. Speciaal voor deze uptempo 
stukken kroop de aanwezige pianist en 
arrangeur Jacob Bedaux achter de 
toetsen waardoor het publiek verrast 
werd met drie virtuoze solisten. On-
dertussen is Nuenens Swingtime uit-
gegroeid tot een evenement wat een 
groot aantal vaste bezoekers kent. En 
er komen steeds meer bezoekers bij. 
Dat dit gratis jazz evenement zeer ge-
waardeerd werd bleek uit de vele en-
thousiaste reacties van het publiek na 
afloop. Het programma is opgenomen 
door de Lokale Omroep Nuenen 
(LON) en zal binnenkort in zijn geheel 
via de LON en, net zoals de vorige af-
leveringen van Nuenens Swingtime, 
via YouTube te bekijken zijn.

Bart de Win
De volgende aflevering van Nuenens 
Swingtime zal Nuenenaar Bart de Win 
te gast zijn. In Nuenen is Bart de Win 
vooral bekend als voormalig ‘vaste 
man’ van Gerard van Maasakkers, en 
de afgelopen jaren van zijn eigen mu-
ziek met ‘the Simple Life’ en ‘Tip Jar’. 
Wat minder bekend is, is dat Bart de 
Win als jazz-zangdocent aan het con-
servatorium in Rotterdam zelf ook een 
uitgebreid jazz repertoire heeft op pi-
ano en als zanger. Tijdens Nuenens 
Swingtime zal Bart de Win als zanger 
optreden. De volgende aflevering 
vindt zoals gebruikelijk plaats in café 
Schafrath. De datum is nog niet be-
kend, maar de voorstelling is in ieder 
geval vóór de zomervakantie en de 
toegang zal, ook zoals gebruikelijk, 
weer gratis zijn.

Thema-avond: 
‘Medische 
beslissingen rond 
het levenseinde’
Het Wit-gele Kruis Lieshout - Maria-
hout organiseert op 22 april a.s. een 
avond rond het thema: ‘Medische be-
slissingen rond het levenseinde’. Deze 
avond vindt plaats in de grote zaal van 
het Dorpshuis te Lieshout en begint 
om 20.15 uur, aansluitend aan de jaar-
vergadering van het Wit-gele Kruis. 
De avond zal worden verzorgd door 
Dr. P.E. Polak, die als cardioloog is ver-
bonden aan het St. Anna ziekenhuis in 
Geldrop. De heer Polak is tevens voor-
zitter van de Medisch Ethische Com-
missie van het ziekenhuis en auteur 
van het niet-reanimeren beleid en eu-
thanasieprotocollen.
De bijeenkomst is erop gericht om 
duidelijkheid te geven over de zorg in 
de laatste levensfase, zoals het achter-
wege laten of staken van behandelin-
gen en de wijze waarop met pijnbe-
strijding wordt omgegaan. Tevens 
zullen actieve levensbeëindiging en 
palliatieve sedatie aan de orde komen.
Na de pauze zal er gelegenheid zijn tot 
het stellen van vragen en het uitwisse-
len van gedachten met de heer Polak. 
Desgewenst kunnen vragen nu reeds 
schriftelijk worden ingediend via het 
contactformulier op www.wit-ge-
lekruis.nl en zullen deze dan aan de 
heer Polak ter hand gesteld worden. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur en de 
toegang is gratis.

Quilttentoonstelling    
in de Regenboog
In Nuenen is al vijftien jaar een groep dames bezig met vrijwilligerswerk. De 
groep maakt quilts (lapjesdekens) voor Dorcas en voor tehuizen in Oost-
Europa. Het is de bedoeling de gemaakte quilts gratis weg te geven aan door 
Dorcas geadopteerde granny’s en aan tehuizen voor gehandicapten. Er wor-
den heel wat mensen blij gemaakt met een eigen quilt.

Om samen te quilten, komt de groep 
ongeveer zes keer per jaar op een za-
terdag bij elkaar in de Regenboog in 
Nuenen. Deze Regenbooggroep wordt 
gecoördineerd door Geke Weerman. 
Per zaterdag naait ze met een groep 
van circa 25 naaisters en quiltsters. De 
groep vindt het leuk om quilts te ma-
ken en ook om elkaar te ontmoeten. 
De samenstelling van de groep dames 
wisselt maar iedereen is welkom om 
mee te doen of eens te komen kijken! 
Voordat de quilts vervoerd worden 
naar Oost-Europa, zullen ze nog ge-
toond worden aan de quiltsters en ook 
aan belangstellenden. Er is een ten-
toonstelling van de quilts gepland op 
zaterdag 18 april in de Regenboog, 
Sportlaan 5 Nuenen van 12.00 tot 
16.00 uur, entree € 1,-.
Er is veel te zien en ook te koop. Te 
koop? Ja, want de groep moet zelf ook 
materiaal, zoals fiberfill (tussenlaag 
voor quilts) kopen voor de quilts. Er 
zijn kussens, pannenlappen, tassen, 

speelgoed, wandquilts en andere klei-
ne artikelen te koop. De getoonde 
éénpersoons- en kinderquilts zijn ook 
te koop. Na de tentoonstelling komt 
de groep in september weer bij elkaar 
in de Regenboog om nieuwe quilts 
voor Oost-Europa te maken. Interesse 
om eens mee te doen met het project? 
Kom dan naar de tentoonstelling of 
neem contact op met Geke Weerman, 
040-283 7169.

Foto Cees van Keulen.
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Bart Swinkels overhandigt de cheque aan Gerard de Goeij.

Meer weten over ons? Kijk op 
www.vdstappen.nl of bel 040 284 1550.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorgster 
Nuenen

Jacques Post
Uitvaartassistent

Maanden vol emotie
Hopelijk hoeft u er nog lang niet 
over na te denken wat u zelf zou 
doen. Maar mogelijk heeft u deze 
periode van afscheid al eens mee-
gemaakt bij vrienden of familie-
leden. Dan weet u dat het moeilijke 
maanden zijn vol emotie, die echter 
ook heel mooi kunnen zijn. On-
danks het verdriet is er ook plaats 
voor mooie momenten, zoals samen 
nog wat leuks ondernemen en her-
inneringen ophalen. Het is prach-
tig als deze laatste maanden thuis 
kunnen worden doorgebracht maar  
tegenwoordig kiezen ook steeds 
meer mensen voor een hospice. 

24-uurs zorg in een hospice
In een hospice is dag en nacht ver-
zorging en begeleiding aanwezig en 
dat is een geruststellende gedachte. 
Dit aanbod van o.a. pijnbestrijding, 
medische zorg en mentale onder-
steuning wordt per patiënt ingevuld 
op basis van wensen en behoeften. 
Een vast team van verplegenden en 
vrijwilligers staat garant voor een 
liefdevolle verzorging. Familie en 
vrienden mogen ook altijd hun dier-
bare verzorgen of hierbij helpen. 
Op www.ciz.nl leest u meer over de 
indicatiestelling, nodig voor hospice-
zorg.

Net als thuis 
Over het algemeen voelt iedereen 
zich snel thuis. De sfeer is hartelijk 
en warm. Een mooie kamer, een 

fijne omgeving maar vooral de 
doorlopende persoonlijke zorg en 
aandacht van de professionals en 
de vele vrijwilligers zorgen ervoor 
dat er heel snel een thuisgevoel 
ontstaat. Bezoek is doorlopend wel-
kom op de eigen kamer of in de ge-
meenschappelijke huiskamer. Als er 
geen bezoek is, kan iemand kiezen 
voor de rust van de eigen kamer of 
voor de gezelligheid van medebe-
woners en medewerkers. Het idee 
dat er altijd iemand in de buurt is, 
geeft rust en dat is van onschatbare 
waarde. In een hospice kunnen ze u 
helaas geen extra tijd geven maar 
wel kwalitatief zeer hoogwaardige 
laatste maanden, waarin het u aan 
niets zal ontbreken. 

Hospice in uw buurt
Voor Nuenen en omstreken kunt u  
o.a. terecht bij hospice Berkenheuvel  
in Geldrop of De Regenboog in  
Eindhoven. Op www.ananz.nl/hospice  
en op www.sintannaklooster.nl vindt 
u meer informatie.

A D V E R T O R I A L

“Als ik weet dat ik nog maar een paar 
maanden te leven heb....”
Een vaak gehoorde uitspraak is: “Als ik weet dat ik nog maar een paar 
maanden te leven heb, ga ik een wereldreis maken.” Het is ook een 
mooie gedachte; nog één keer de wereld rond of een andere mooie reis 
maken. De praktijk is helaas vaak anders. Een aantal mensen heeft al 
fysieke klachten of is bang voor de ongemakken die nog komen. Ook kan 
de fysieke kracht ontbreken om nog zo iets intensiefs te ondernemen. En 
veel mensen kiezen ervoor om juist in de vertrouwde omgeving van hun 
dierbaren te blijven. 

Beeldig Walburg
‘Roest Rust’
Een expositie van beeldbouwer Kees 
van Cappellen uit Nuenen in de prach-
tige tuinen van De Walburg, Boord 64 
in Nuenen. 
Meer dan tien assemblages, beelden 
van voornamelijk ijzer, en een instal-
latie komen mooi tot hun recht in de 
natuurlijke omgevingen van deze bij-
zondere tuinen. De opening is op za-
terdag 18 april om 15.00 uur. Daarna 
nog tot 18 mei te bezoeken op de ope-
ningstijden van De Walburg: maan-
dag, donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur. 
Verdere info www.dewalburg.nl en 
www.vancap.exto.nl 

Buurtbemiddeling 
in Geldrop-Mierlo 
en Nuenen gaat door
LEVgroep is sinds maart 2014 gestart 
met het project buurtbemiddeling, 
een nieuwe aanpak om burenruzies te 
helpen oplossen. Deze aanpak werkt 
goed en daarom is er na de projectfase 
voor gekozen hiermee door te gaan. 
Gemeenten en de woningbouwcorpo-
raties Woonbedrijf, Helpt Elkander en 
Compaen blijven dit initiatief onder-
steunen.

‘Een goede buur is beter dan een verre 
vriend’, zo luidt het spreekwoord. Wij 
zijn blij met onze buren als wij onze 
huissleutels daar kunnen ophalen als 
we die vergeten zijn. Als ze postpak-
ketjes voor ons in ontvangst nemen en 
als onze planten water krijgen tijdens 
vakanties. Een goed contact met bu-
ren lijkt vanzelfsprekend. Maar soms 
klikt het niet zo goed en ontstaan er-
gernissen. Bij buurtbemiddeling wor-
den getrainde vrijwilligers ingezet om 
buren te helpen bij het oplossen van 
hun onderlinge geschillen of ergernis-
sen. Uit ervaring blijkt dat hoe eerder 
buurtbemiddeling wordt ingeschakeld 
hoe groter de kans op succes is.
Heeft u een geschil met uw buren en 
wilt u het oplossen, neemt u dan con-
tact op met Yvonne Kruizinga-Meier, 
tel. 040-2867525 of via email bbdom-
melvallei@levgroep.nl

Gerard bedankt klanten AH 
voor donaties Alpe d'HuZes
Op 4 juni gaat de in Nuenen woonachtige Gerard de Goeij zesmaal de Alpe 
d'Huez beklimmen. Het oorspronkelijke plan was om dit met zijn vader te 
doen, maar zover heeft het helaas niet mogen komen. Zijn vader is inmid-
dels overleden aan prostaatkanker.

Gerard kreeg bij Albert Heijn in de 
Parkstraat de mogelijkheid om dona-
ties te werven voor dit goede doel. 
Klanten mochten hun emballage bon 
doneren. Dit heeft een mooi bedrag 
opgeleverd. Op donderdag 9 april 
heeft hij de donaties € 392,25 in ont-
vangst genomen.

Graag wil Gerard via deze weg ieder-
een bedanken voor zijn/haar donatie 
van het statiegeld en/of giften en hij 
gelooft er in dat hij tijdens zijn beklim-
mingen extra energie haalt uit de ge-
dachte dat zoveel mensen hem hierbij 
steunen.

In het Nuenense team ´Lach en een 
traan', bestaande uit Rita Endevoets, 
Henrie en Kitty Maatje, Coen van Ber-
gen, Dolores Wijtmans, René Manniën, 
Gerard Driessen en Johnny van den Eijn-
de fietst ook Gerard De Goeij. Via www.
opgevenisgeenoptie.nl kun je hen opzoe-
ken en eventueel sponsoren. Iedere deel-
nemer heeft zijn/haar eigen drijfveer om 
te fietsen en om met een donatie aan de 
stichting de strijd tegen deze vreselijke 
ziekte te versterken. 30 Mei vertrekt de 
groep voor de laatste voorbereidingen 
naar Frankrijk en daarvoor zijn er nog 
trainingsritten gepland in Duitsland, 
Spanje maar ook in en rondom Nuenen 
en binnen in sportcentrum Laco.

Liederentafel 
Schafrath wijkt 
voor de Koning
Omdat op de laatste zondag in april 
ook in Nuenen de Koningsnacht ge-
vierd wordt is de Liederentafel ver-
plaatst naar zondag 19 april 20.30 uur 
bij café Schafrath aan het Park in Nue-
nen. Kom vast inzingen voor Konings-
dag, onder begeleiding van Hans op 
zijn oranje accordeon.

Gerwenaar Paulus Schäfer en Tim Kliphuis

Akoestisch duo op gitaar en viool
De Gypsy jazz-sterren Paulus Schäfer uit Gerwen en Tim Kliphuis uit Hil-
versum treden zaterdag 18 april op in het Tempory Art Centre (TAC) aan de 
Vonderweg in Eindhoven. Het TAC heeft de primeur om als eerste in ons 
land het duo Paulus Schäfer en Tim Kliphuis akoestisch te horen. Aanvang 
concert 20.00 uur, de entree € 7,50.

Deze virtuoze musici brengen een geva-
rieerd duo-programma met muziek van 
Django Reinhardt, rockhits en klassieke 
nummers. Met subtiele solo’s en impro-
visaties op gitaar en viool weten ze een 
boeiend en afwisselend programma 
neer te zetten. De twee maakten samen 
cd's en toerden over de hele wereld.

Gypsy Jazz
Paulus Schäfer uit Gerwen is een van de 
meest gevraagde Gypsy Jazz gitaristen. 
Hij toert deze maanden ook met The 
Five Great Guitars ‘Guitar Heroes’ 
langs de Nederlandse theaters, o.a. za-
terdag 25 april in Parktheater Eindho-
ven. In 2013 werd hem een Russische 
award International Guitar Festival 
‘The World of Guitar’ toegekend van-
wege zijn speciale bijdrage aan heden-
daagse ontwikkeling van de Gypsy Jazz.
Tim Kliphuis geniet een wereldwijde 
reputatie als crossover-violist met 
tours in Amerika, Rusland, Europa en 
Zuid-Afrika, en samenwerkingen met 
onder meer het Nederlands Kameror-
kest. In 2013 werd hem de Scottish 
Jazz Award International uitgereikt.

Gitarist Paulus Schäfer (links) en vio-
list Tim Kliphuis (foto Sinti Music).

Kofferbakverkoop Gerwen
Op 19 april tijdens de Kofferbakverkoop is het marktterrein open voor het 
publiek tussen 08.30 en 15.30 uur. Entree € 2,- per persoon (dit is inclusief 
een kop koffie of thee aan de bar op vertoon van uw entreebewijs), voor 
kinderen tot en met 12 jaar is het gratis toegang. 

Spullen verkopen vanuit je kofferbak... 
hoe werkt dat? In Engeland is de ‘car-
boot sale’ al jaren een begrip. De deel-
nemers rijden met hun eigen auto het 
terrein op. Je parkeert in lange rijen 
naast elkaar. Er wordt van alles te koop 
aangeboden tweedehands speelgoed, 
antiek, meubels, dvd’s, witgoed, fiet-
sen….. te veel om op te noemen. Alles 
kan, spullen zó vanuit de kofferbak 
van een auto of aanhanger of busje.
Bezoekers kunnen naar hartenlust 
rondsnuffelen op zoek naar de beste 

koopjes. Er zijn hapjes en drankjes te 
krijgen. En ook voor kinderen zijn er 
activiteiten. Er is ruim voldoende par-
keergelegenheid en parkeren is gratis. 
Op het terrein zijn toiletten aanwezig. 
Kortom, een gezellige markt waar ie-
dereen op een leuke en ontspannen 
manier spullen kan kopen of verkopen. 

Waar: 19 april, op het terrein van het 
Heilig Kruisgilde, Lankveld 10, 5674 
PA Gerwen.
www.kofferbakverkoop-gerwen.nl

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

HET PLANTSEIZOEN IS WEER BEGONNEN

DAGELIJKS VERSE ASPERGES

IEDERE ZONDAG
GEOPEND

GROOT ASSORTIMENT
TUIN- & GROENTEPLANTEN

Volksmuziekgroep Toemaat  
bij Weverkeshof
Volksmuziekgroep Toemaat is ontstaan uit de succesvolle muziekgroep VUR 
ONS & VOR EJ (voor ons en voor jullie). Door de instroom van nieuwe col-
lega muzikanten en de groeiende belangstelling voor Zuid-Amerikaanse, 
Ierse, Balkan en andere Oost-Europese muziek, is de muziekgroep veel inter-
nationaler geworden. Een nieuwe passende naam voor de groep werd bedacht:

Toemaat bestaat uit:
Ed Verspaandonk (Zang, Ukelele, 
Mandoline, Basgitaar en Slagwerk).
Wotje van den Borne (Zang, Gitaar 
en 5-Snaren banjo).
Maarten Sijbers (Zang en accordeon).
Anja van den Bogaard (Zang, Blokflui-
ten, Bamboefluiten en harmonica).
Henriette van Lieshout (Zang, Con-
trabas en Basgitaar).
Maaike Smagge (Zang, Viool, Cello 
en Slagwerk).

Zij brengen de muziek uit vele landen. 
Van Brabant tot Georgië maar ook eigen 
melodieën en teksten met een humoris-
tische inslag. Met een groot aantal ver-
schillende instrumenten en met solo tot 
vierstemmige zang is het programma 
zeer gevarieerd in sfeer en klankkleur. 
Toemaat is een garantie voor een gezel-
lige middag. En natuurlijk zijn ze altijd 
bereid tot het geven van een TOEMAAT. 
Zondagmiddag 19 april, 14.00 uur, en-
tree is gratis. www.weverkeshof.nl



LINDEBLAADJES

REPARATIE  van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Tevens verkoop van AEG, 
Siemens, Miele en Beko. 
Zowel vrijstaand als inbouw. 
Voor aanbiedingen zie www.
adivitswasdroogkoelspec-nl. - 
Uw specialist AD IVITS, tel. 
040-2541803 / 06-14697792, 
www.ivits.nl, email: aivits@
onsmail.nl 

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Mierlo, telefoon 
06-48273718.

Feestje? Huur: Statafels 
€ 4,-; Barkruk € 1,25; Ka-
raoke € 35,-; Tenten vanaf 
€ 20,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, te-
lefoon 0492-510855 of 06-
27175412. Website: www.
ikgeefeenfeestje.nl.

Stichting Vrijwilligers 
Thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereikbaar 
via tel. 06-12458961. Voor 
zorg aan mensen met de-
mentie en/of een lichame-
lijke beperking: Geldrop 
via Loket Zorg, tel. 14040. 
Servicepunt Nuenen: tel. 
040-2831675.

Ervaren huisarts verricht 
rijbewijs- en hypotheek-
keuring bij u thuis! Tel. 
040-2844993.

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

KUNDALINI POWER 
YOGA Nuenen dinsdag-
avond 19.30 - 21.00 uur. Ge-
meenschapshuis Enode. Info 
bvddonk@gmail.com 040-
2459332 / 06-58851066.

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.

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.

VACATURE: 
Full-time gemotiveerde 1e of 2e Autotechnicus. 

*0492-529343*  Boran@kuijtenauto.nl
Autobedrijf Kuijten   Helmond.    

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

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

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

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

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

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

 www.lineo.nl

MODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN

Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 22 042                

MA. T/M ZA. OPEN
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

D E S I G N M E U B E L E N     van   T O P M E R K E N

UW

REGIODEALER LINEO

D E S I G N M E U B E L E N     van   T O P M E R K E N

Bank Rolf Benz 50 met hoog comfort: 
Met verstelbare rugleuning dmv gasdrukveer

 www.lineo.nl

MODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN

Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 22 042                

MA. T/M ZA. OPEN
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

Bank Mayon 

Zondag 19 april geopend 11.00-17.00 uur Zondag 19 april geopend 11.00-17.00 uur

VLOOIENMARKT zon-
dag 19 april. Sporthal Gen-
derbeemd. Sterkenburg 
616 Eindhoven. 90 kramen 
bomvol! € 2,-. 9.00-16.00 
uur. 06-20299824.

DRUMS- EN BASGI-
TAARLESSEN Voor be-
ginners en gevorderden. Voor 
info: 06-39607546. www.
bassendrumschoolnue-
nen.nl

PIANOLESSEN IN 
NUENEN gegeven door 
gediplomeerd en ervaren do-
cente. Voor beginners en ge-
vorderden. Voor info: Noortje 
Sluyter, tel. 040-2843533 /06-
23094787 of kijk op www.
pianolesnuenen.nl

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

www.apspersoneel.nl

Zoek je een vakantiebaan? 
Kom dan naar onze vakantiebanenmarkt! 

      Ben jij deze zomer op zoek naar een baantje om XXX-tra te verdienen?
 
Wat         : Een vakantiebanenmarkt met diverse bedrijven uit de regio
Voor wie  : Jongeren die deze zomer op zoek zijn naar een vakantiebaan 

Wanneer : 
Dinsdag 21 april 2015    Donderdag 23 april 2015    
18.00 – 20.00 uur     18.00 - 20.00 uur

Waar   :
APS Nuenen       APS Son        
Berg 47, Nuenen      Heistraat 16, Son en Breugel 

 

  

 

               

KINDERKLEDING MEGA ZOMER SALE !!
 

Maten 62 t/m 176 – duizenden stuks!
 

SLECHTS ÉÉN DAG!
 

Alle kleding tot wel 70% korting!
 

Merken:
Diesel, Retour jeans, Pepe jeans, O&G, Funky XS, 

Relaunch, Blue System,  Hipperdepip, Doerak, Rumbl, 
Garcia, Dirkje, Liu Jo, Supertrash, Scotch Schrunk en 

R’Belle, Tommy Hilfiger, Geisha, en nog veel, veel meer…. 
 

WANNEER?
Zondag 26 april van 10.00 uur t/m 15.30 uur.

 
Waar?

Spaarpot 20E, 5667 KX GELDROP
 

Gratis parkeren, geen tassen toegestaan,
enkel pin en contante betalingen.
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Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

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

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

Maand april
WSV-wandeling

Zondag 9.00 uur; woensdag 19.00 uur
Vertrek parkeerplaats gemeentehuis

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Donderdag 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

Donderdag 16 april
20.00 uur 

Drijehornick lezing: Nuenen, toen en nu
Het Klooster, zaal Het Trefpunt

Donderdag 16 april
20.00 uur 

Lezing Parochie Mariahout
buurthuis te Mariahout

Vrijdag 17 april
19.00 uur 

Musicalgroep Kapsones 
‘De Betover-ring in het bos’

Het Klooster

Vrijdag 17 april
20.00 uur 

Kienavond in Lieshout!
Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout

Vrijdag 17 april
20.00 uur 

Biografie ’Geen genade’ Andy van der Meijde
Sportpark Oude Landen RKSV Nuenen

18 t/m 26 april
Nationale Museumweek

Zaterdag 18 april
10.00 uur Sam’s Kledingactie

H. Clemenskerk Nuenen

Zaterdag 18 april
10.00 uur 

2e hands Speelgoedmarkt
Winkelcentrum Kernkwartier

Zaterdag 18 april
12.00-16.00 uur 

Tentoonstelling van de quilts
de Regenboog, Sportlaan 5 Nuenen

Zaterdag 18 april
14.30 + 19.00 uur 

Musicalgroep Kapsones 
‘De Betover-ring in het bos’

Het Klooster

Zaterdag 18 april
15.00 uur 

Beeldig Walburg: opening Expositie
beeldbouwer Kees van Cappellen
De Walburg, Boord 64 Nuenen:

Zaterdag 18 april
20.00 uur 

Country Dance Party 
Dorpshuis- Grotenhof 2, Lieshout.

Zaterdag 18 april + zondag 19 april
Expositie ‘Vresselse Beeldhouwers’ 

Landgoed Zwijnsbergen, 
Vresselseweg 69 te Breugel

Zondag 19 april
14.00 uur Toemaat

Weverkeshof

Zondag 19 april
08.30 uur Busreis Zuid-Limburg 

naar Amstel Gold Race
vanaf café De Stam in Gerwen.

Zondag 19 april
08.30-15.30 uur 
Kofferbakverkoop

Lankveld 10 Gerwen

Zondag 19 april
14.30-16.30 uur 

Optreden van koor Lyrikon
Jo van Dijkhof

Zondag 19 april
20.30 uur 

Liederentafel Schafrath wijkt voor de koning
café Schafrath aan het Park in Nuenen.

Maandag 20 april
11.00 uur Unieke actie voor ALS

Door Nuenenaar Jan Zuring 
commissiekamer van het gemeentehuis

Maandag 20 april
13.30 uur WLG-lezing Willem Zijlmans: 

de geschiedenis van Gerwen. 
Den Inloop in den Heuvel te Gerwen.

Maandag 20 april
19.00 uur 

Vogelwandeling in het Eckartsebos
Vertrek per fiets vanaf Het Klooster.

Maandag 20 april
19.30 uur 

De workshop Geheugentechniek  
Bibliotheek Nuenen 

Dinsdag 21 april
14.00 uur-16.00 uur 

een ontmoetingsbijeenkomst voor 
stomadragers. Inloophuis de Eik, 

Aalsterweg 285 B Eindhoven

Dinsdag 21 april
19.30 uur 

Thema-avond NAH LEV groep
dienstencentrum Goudvinkhof 12a 

te Nuenen

Woensdag 22 april
14.00 uur 

Dikkie Dik en de taart
Het Klooster

Woensdag 22 april
14.30-15.30 uur 
Instuifduigen EMK

Sportpark Wettenseind 26 te Nuenen

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 18 april 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.
Zondag 19 maart 11.00 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorganger pastor 
S. Kuijpers.

Misintenties
Zaterdag 18 april 18.30 uur: Uit dank-
baarheid namens Martien en George; 
Maria van Keulen-van der Velden en 
overleden familieleden; overleden ou-
ders de Brouwer-Bartels en overleden 
ouders Bendelow-Heinstra; Harrie 
Schmitz.
Zondag 19 april 11.00 uur: Noud van 
Rooij en Marie van Rooij-van de Kam; 
Jan en Miet Dijstelbloem-Knoops; 
Dora Bressers-Megens en Wendy; Ka-
rel Smits; Gertruda Smeulders-San-
ders; Jan en Gusta Swinkels - Veldkamp 
en schoonzoon Hans Strijbosch; Fons 
Stienen; Jan van de Ven (vanwege sterf-
dag) en Piet en Hanneke van Santvoort; 
Annie Kouwenberg-Clijsen (vanwege 
5e jaargetijde); Sjaak Dogge; Louis van 
der Linden (vanwege verjaardag);

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Eveline 
Vink, Keizershof 124, Nienke Verhaagh, 
Schout Leijtengaarde 42 en Quinn de 
Kok, ter Mehr 6. Wij wensen de families 
van harte proficiat en veel geluk.

In onze parochie is overleden Jos van 
Keulen, Hugo Brouwerhof 19. Wij 
wensen de familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 19 april 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vos-
senaar.

Misintenties
Tiny Wouters-Agten en Wim Wou-
ters, vanwege sterfdag moeder; Over-
leden ouders v.d. Ven-Sengers, Piet 
v.d. Ven; Tonnie v.d. Ven-Vereijken; 
Huub van Lieshout; Mien de Hoon; 
Bertha Klomp; Harrie en Jo Raaijma-
kers-Keijzers.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 19 april 09.30 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorganger pastor J. Vos-
senaar.

Misintenties 
Piet Coolen; Marietje van den Putte-
Habraken.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 19 april: De Regenboog, 10.00 
uur. Voorganger: kerkelijk werker P. 
Flach. Er is kindernevendienst voor 
kinderen van de basisschool. De col-
lecte is voor het ZWO-project in 
Zambia. Dinsdag 21 april is er maal-
tijdcatechese voor kinderen van 8 t/m 
10 jaar. Als u de website bezoekt, kunt 
u zien welke andere activiteiten er 
deze week zijn. Predikant of kerkelijk 
werker houden pastoraal spreekuur 
op dinsdagmiddag tussen 16.00 en 
17.30 uur. Elke donderdag is er Open 
Huis tussen 10.00 en 12.00 uur. Ieder-
een is welkom voor koffie en ontmoe-
ting 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 16 april. 17.30 H. Lof; 
18.30 H. Mis. 
Vrijdag 17 april. 07.15 H. Mis, gedachte-
nis van H. Anicetus, paus en martelaar. 
Zaterdag 18 april. 08.30 H. Mis, Onze 
Lieve Vrouw op zaterdag; 10.00 gods-
dienstlessen. 
Zondag 19 april. 10.30 2de Zondag na 
Pasen; zondag van de Goede Herder. 
Collecte voor ons seminarie. 

Maandag 20 april. 18.30 H. Mis. 
Dinsdag 21 april. 18.30 H. Mis, H. An-
selmus van Canterbury, bisschop en 
kerkleraar. 
Woensdag 22 april. 07.15 H. Mis, H. 
Soter en Cajus, pausen en martelaren. 

De tentoonstelling over de Lijkwade 
van Turijn sluit op zondag 19 april. 
De beroemde Lijkwade van Turijn is al 
eeuwenlang voor gelovigen een voor-
werp van devotie, vandaar ook deze 
tentoonstelling in de kerk. De foto’s 
zijn afgebeeld op canvas en zijn le-
vensgroot. De lichaamsvormen, het 
hoofd en het gezicht met de gesloten 
ogen zijn in alle rust te bekijken. Er 
zijn ook foto’s in 3D bij, die nog in-
dringender de afbeelding weergeven.

Christian Science
Het onderwerp van de dienst van zon-
dag 19 april is: De leer der verzoening.
Dit onderwerp zal worden belicht met 
teksten uit de Bijbel en uit ‘Wetenschap 
en Gezondheid met Sleutel tot de Hei-
lige Schrift’ door Mary Baker Eddy.
In haar boek stelt zij: ‘De verzoening is 
de veraanschouwelijking van de een-
heid van de mens met God, waardoor 
de mens de goddelijke Waarheid, het 
goddelijk Leven en de goddelijke Lief-
de weerspiegelt.’
Muziek, zang en gebed ondersteunen 
het thema.
Aanvang: 10.30 uur.
Locatie: Parkstraat 54 (congrescen-
trum BTB).

Een sloot is nooit zomaar een sloot, 
het is een ader van leven voor klein en van groot. 
Vandaag helemaal leeg en zo goed als verlaten
morgen vol met leven en het rijke heldere water.

Na een moedige maar oneerlijke strijd is, toch nog onverwachts, overleden 
mijn lieve man

Frans Vos
Franciscus Arnoldus Martinus

 24 november 1948                             † 12 april 2015
 

Nuenen: Gerda Vos-van de Leur
 
Correspondentieadres:
Van der Stappen Uitvaartverzorging
T.a.v. Mevrouw Vos-van de Leur
Postbus 85 
5660 AB Geldrop

De afscheidsdienst voor Frans vindt plaats op vrijdag 17 april om 12.00 uur 
in de aula van het crematorium te Heeze, Somerenseweg 120.

WLG-lezing: 
Wie gelooft er  
in Gerwen?
Geboren en getogen Gerwenaar Wil-
lem Zijlmans geeft op 20 april een le-
zing over de geschiedenis van Ger-
wen. Bijzondere aandacht zal er zijn 
voor de rol van kerk en geloof.
Verder zal hij spreken over de grote 
(boeren-)families in Gerwen, het H. 
Kruisgilde, Gerwen-kermis en Stad 
van Gerwen. Ook de verhoudingen 
met de omliggende dorpen Lieshout, 
Aarle-Rixtel, Stiphout, Nuenen en de 
rol van Koning Lodewijk Napoleon 
hierin zijn onderwerp van gesprek.

WLG-lezing, maandag 20 april, 13.30 
uur in de Inloop in den Heuvel te Ger-
wen. Voor meer informatie: tel. 06-
41102625 of www.digitaal-dorpsplein-
gerwen.nl

Informatiebijeenkomst  
‘Nieuwe ontwikkelingen bij MS’ 
Op dinsdag 21 april organiseert het St. Anna Ziekenhuis een informatie-
bijeenkomst over Multiple Sclerose (MS). Neuroloog dr. Bos vertelt deze 
avond over nieuwe ontwikkelingen en inzichten binnen de MS zorg. De 
informatiebijeenkomst vindt plaats in ‘t Kruispunt, Slachthuisstraat 22 te 
Geldrop (van 19.30 tot 21.00 uur). 

Wat is MS?
MS is een chronische aandoening van het 
centrale zenuwstelsel. Anders dan vaak 
gedacht wordt, is multiple sclerose geen 
spierziekte. Bij MS gaat het isolerende 
laagje rondom de zenuwbanen (de myeli-
neschede) langzaam stuk. Daardoor kun-
nen de zenuwprikkels niet meer goed ge-
leid worden door de zenuwbanen. MS 
openbaart zich bij volwassenen meestal 
tussen het 20e en 40e levensjaar, in ieder 
geval tussen 10 en 50 jaar oud. In Neder-
land zijn er ongeveer 17.000 mensen met 
de ziekte (1 op de 1000). 

Aanmelden
De avond begint om 19.30 uur (zaal open 
19.00 uur) en duurt tot ongeveer 21.00 
uur. Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? 
Meld u dan aan door een mail te sturen 

aan patientenvoorlichting@st-anna.nl. 
Na aanmelding ontvangt u een bevesti-
ging. Voor eventuele vragen kunt u con-
tact opnemen met de afdeling Patiënten-
voorlichting via telefoonnummer 040 - 286 
4874, bereikbaar op maandag t/m don-
derdag van 09.00-16.00 uur en vrijdag 
van 09.00-12.30 uur. www.st-anna.nl 

Sleutelbos verloren
Verloren op donderdag 26 maart in 
Nuenen een sleutelbos met daaraan 
voor een Renault Megane een zwarte 
platte card afstandbediening (starter) 5 
x 8 cm, een huissleutel en een klein ko-
peren sleuteltje. Als u die hebt gevon-
den, wilt u dan svp bellen 040-2832310. 
Ik heb er graag een beloning voor over.
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Vogelwandeling in het Eckartsebos
Op maandag 20 april gaan vogelgidsen van IVN Nuenen 
wandelen in natuurgebied het Eckartsebos. In dit gebied 
waar de Kleine Dommel en de Dommel samenvloeien, ligt 
een ongerept stukje natuur. Het bos met eiken en beuken en 
het moerasgedeelte zijn moeilijk toegankelijk maar interes-
sant voor de natuurliefhebber. Vertrek per fiets om 19.00 uur 
vanaf Het Klooster, Park 1, Nuenen. Start wandeling iets later 
vanaf einde zandpad t.o. Wolvendijk 25 en 27. Stevig, water-
bestendig schoeisel is aan te bevelen. Deelname is gratis, info: 
040-2421423/06-10566487. Zie ook www.ivn.nl/nuenen.

 PUZZELHOEKWeek 16

7 1 2 8
7 4 9

8 6 7
6 4

2 8 5
4 3

3 2 1
2 5 8

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 moedig 6 schaaldier 12 riem 13 monster 15 een zekere 
16 drinkbakje 18 deel v.e. naald 19 afslagplaats bij golf 20 boksterm 
22 windrichting 25 Frans lidwoord 26 inham 29 hoofdgroet 30 jaargetijde 
32 haarkleur 34 waakzaam 36 op de wijze van 37 plechtige gelofte 39 harde 
wind 41 tromp 44 vergissing 46 takje 48 deel van Engeland 50 slee 
51 woonplaats 53 dierengeluid 54 herkauwer 56 Engels bier 57 kern 59 Turks 
bevelhebber 60 stierenvechter 62 sportman 64 vleesgerecht 65 tennisterm.

Verticaal: 1 bloedgever 2 vlaktemaat 3 per dag 4 schrijfgerei 5 geestdrift 
7 kleur 8 nauw 9 en dergelijke 10 gezond 11 verbouw 12 tropische hagedis 
14 werkelijk 17 gewicht 18 zwaardwalvis 21 betrekking 23 onzes inziens 
24 verbond 27 getijde 28 gevaarte 30 roofdier 31 deel v.d. bijbel 
33 grappenmaker 35 deel v.h. oor 38 bloot 39 Sovjet-Unie 40 honingdrank 
41 speelgoed 42 gulden 43 Russisch heerser 45 breekbaar 47 nummer 
49 intiem 51 overal 52 vorstentitel 55 jaartelling 56 papegaai 58 voorzetsel 
59 houding 61 oude lengtemaat 63 Europese Unie.

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

L E N G T E E I L A N D

B E E E L T N O O D A Z

A L P E N A L G B E N D E

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

B E U S A P L E B E R E

I G E N R E S T E E N L

S E I N

G A P R I L P E G E L A

E E D T E E R E E A A S

L I E R P R U I M L A S T

I S L A M A V E R E G I E

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

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

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

Oplossingen wk 15
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

FLUITCONCERT

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.

ALARM
AUTOPECH
CAMPINGGAST
EGAAL
GRUTTER
INCONSISTENT
KELNER
KLASSENAVOND
KLEURFILTER
KOPPELING
KRAAG
KRING
LEIDEN
LUILAK
METER
NAZORG
NOBEL
NUMMER
PAPPA
PONEREN
PUREE
ROOSTER
SLAVIN
STOEP
TAXUS
VUISTDIK
ZAGEN

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

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.

Busreis Zuid-Limburg   
naar Amstel Gold Race
Een retourtje naar het mooie Limburgse heuvelland voor slechts € 7,50: 
voor wielerliefhebbers en wandelaars. Iedereen kan mee met de busreis op 
zondag 19 april naar Wittem-Partij, waar wielerfans de klassieker Amstel 
Gold Race live gaan volgen. Deelnemers kunnen het kleurrijke peloton van 
zo’n tweehonderd renners drie keer zien passeren bij de beklimmingen van 
de Adsteeg en de Gulpenerberg.

De bus vertrekt zondagmorgen om half negen vanaf café De Stam in Gerwen. Na 
de finish van de Amstel Gold Race rijdt de bus weer terug naar Gerwen.
De wielerklassieker Amstel Gold Race wordt dit jaar voor de 50ste keer verreden 
en tot de kanshebbers horen ook een handjevol Nederlanders zoals Lars Boom, 
Tom Dumoulin, Wilko Kelderman, Bauke Mollema en Niki Terpstra.

Inschrijven busreis
De organisatie van de busreis is bij de voormalige fanclub Steven Kruijswijk in goede 
handen. Belangstellenden dienen zich voor aanstaande zaterdag op te geven bij Jan 
Wesenbeek: 06 83535194 (reservering op volgorde van aanmelding en vol is vol).

De kleurrijke rennerskaravaan tijdens de beklimming van de Gulpenerberg.
 (foto Cees van Keulen)

Nuenen finishplaats    
Laco Tour Nederland
In de week van 22 t/m 27 juni wordt de Laco Tour door Nederland georga-
niseerd. Een fietstour van 900 kilometer voor het goede doel voor kinderen 
met een spierziekte. In Nederland zijn ongeveer 20.000 kinderen die een of 
andere spierziekte hebben en niet of nauwelijks te genezen zijn. 

Danila van den Hoogenband 
na 9 jaar weer naar   
Brabantse Kampioenschappen
In 2006 stond ze met de 50m vlinderslag voor het laatst 
op de Brabantse Kampioenschappen, maar in mei 2015 
zwemt Danila van den Hoogenband weer een individu-
ele afstand. Tijdens de laatste ronde van de solo compe-
titie in Budel afgelopen weekend zette de 25 jarige 
zwemster van Z&PV Nuenen op de 200m vlinderslag 
2.48.23 op de klok en bleef daarmee keurig binnen de 
2.49.00 die benodigd was. 

De zwemmers van Z&PV Nuenen waren sowieso erg 
succesvol op de 200m nummers afgelopen weekend, 
want ook Bas Gibbels, Lot Sauren en Bram Zwetsloot 
wisten zich op een 200m te plaatsen voor de Brabantse. 
Bas deed dat op de vrijeslag, terwijl Lot en Bram zich 
kwalificeerden op de 200m rugslag. Daarnaast waren er 
nog dikke persoonlijke records op 200m nummers voor 
Kari van Zwol (2x), Marit Verspaget, Thijs Sanderse, 
Alexander Nijst, Pieter Tijs Nijsen, Renee en Pien van 
Lierop, Gijs van Leeuwen, Joep Dedding en Timo Bos-
sema. Voor Timo regende het overigens persoonlijke 
records, hij verbeterde zich naast de 200vrij ook op de 
50 en 100vrij en de 50 en 100school, met totaal zo’n 16 
seconden.
Op de 100m’s was Flore Meulendijks (2004) de grote 
winnaar van de dag. Op de 100vrij en op de 100rug pak-
te zij 2 extra limieten voor de Brabantse en bracht haar 
aantal daarmee op 4. Voor Koen Woestenborghs (1988) 
was er op de 100m vlinderslag nog geen limiet, maar hij 
pakte op 2e paasdag al wel zijn eerste limiet. Komend 
weekend mogen de jongste kids van Z&PV Nuenen zich 
in Oss weer meten met hun leeftijdsgenootjes tijdens de 
minioren wedstrijden en mag Thomas van Ekert de 
Nuenense eer verdedigen bij de Nederlandse Junioren 
Kampioenschappen 1500m in Amersfoort. 
 

Finale Bavaria quiz groot succes
Door Iréne Wilbrink

Na de eerste ronde van tien vragen 
kon je overal horen dat deze vragen 
veel en veel moeilijker waren dan de 
vragen in de voorronde. Niet gek dat 
de grappigsten onder de deelnemers 
op de vraag: “Voor welke clubs speelde 
Pato, alias ‘de eend’ tot nu toe in zijn 
carrière?” met het antwoord kwamen: 
“Helmond Sport”.
Na een tweede ronde met weer tien vra-
gen en na weer een pauze met heerlijk 
Lieshouts gerstenat, was de spanning te 
snijden toen de 5 teams, die naar de fi-
naleronde mochten, bekend werden ge-
maakt. Helaas was het team Daan van 
de Ven/Steven Wilbrink van de RKSV 
Nuenen een van de afvallers, maar wel 

met een mooie score en al met al toch 
tevreden. De finaleronde werd uiteinde-
lijk gewonnen door Dirk van Vlokhoven 
en Tom Tiebosch van de SV Lierop. De 
gastvrijheid van Bavaria en van Bart van 
de Ven van de kantine Nuenen werden 
zeer op prijs gesteld, gezien het grote 
aantal deelnemers dat na de finaleronde 
bleef ‘plakken’.

Er zijn 6 etappes en iedereen kan in-
schrijven om een hele week mee te 
fietsen waarbij gezorgd wordt voor 
slaapplaatsen, voor eten en voor ver-
voer van spullen. Nuenen is een van 
de 6 finishplaatsen in Nederland en 
het is nu ook mogelijk om een enkele 
rit mee te fietsen. De rit van Zierik-
zee naar Nuenen is een tocht over 
160 kilometer met als finish in Nue-
nen. Maar u kunt ook de rit van Nue-
nen naar Geleen nemen over 150 ki-
lometer. Dan wordt er gefinisht op 
een echte wielerbaan zoals in Rou-
baix.

Goede doel
Elke deelnemer zorgt voor een inleg 
voor het goede doel. Voor de hele week 
is dat € 500,- en voor een rit € 50,-. Al 
dat geld gaat naar Spieren voor Spie-
ren. Voor de organisatie voor de hele 
week betaal je een inschrijfgeld van 
€ 100,- voor slapen, eten en vervoer 
van de spullen. Het inschrijfgeld voor 
een dag is € 10,-. Een unieke kans voor 
de fietsliefhebber die heel Nederland 
kan verkennen. De deelname moet 
met een fietsnavigatie en voor groe-
pen is er een navigatie beschikbaar. 
Voor meer info b.mickers@laco.eu of 
naar www.lacotour.nl 

Op 2 april werd in de zéér drukbevolkte kantine van de RKSV Nuenen de 
Bavaria quiz gespeeld. Rond de klok van acht werden de deelnemers door 
de ‘Bavaria babes’ en Koert Westerman (sportpresentator RTL) naar hun 
plaatsen begeleid waarna de quiz kon beginnen.

Kienavond in Lieshout!
Vrijdag 17 april aanstaande organiseert Seniorenvereni-
ging KBO Lieshout in het Dorpshuis Grotenhof 2 Lies-
hout weer de bekende en gezellige kienavond. Naast het 
kienen is er een mooie loterij. Ook maakt u kans om de 
jackpot te winnen. Kom kienen en win een van de 
prachtige prijzen. De zaal is open om 19.00 uur en aan-
vang is om 20.00 uur. Er zijn ruime parkeerplaatsen 
naast de school. 

Zwemmen
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Voetbal
P R O G R A M M A
VOETBAL

RKGSV GERWEN
Zaterdag 18 april
Vet RKGSV - Vet UNA .................. 16.00
Zondag 19 april 
EMK 1 - RKGSV 1  .......................... 14.30
RKGSV 3 - Best Vooruit 6  ............ 10.00
RKGSV 4 - Unitas’59 10  ................ 10.30
DOSL VR 1 - RKGSV VR 1  .......... 10.00

EMK
Donderdag 16 april
EMK 1 - DBS 1 ................................. 18.30
Zaterdag 18 april
EMK VE 1 - RKVVO VE 1 ............ 15.30
Zondag 19 april
EMK 1 - RKGSV 1  .......................... 14.30
RPC 3 - EMK 2  ............................... 11.00
EMK 3 - Best Vooruit 5  ................. 11.00
SBC 12 - EMK 8  .............................. 11.00

RKVV NEDERWETTEN
Donderdag 16 april
Nederwetten 2 - Puspharia 7  ....... 18.30
Nederwetten 3 - RKVVO 6  .......... 19.00
Zaterdag 18 april
Vet: Best Vooruit - Nederwetten  16.30
Zondag 19 april 
Nederwetten 1 - De Weebosch 1  14.30
Nederwetten 2 - Brabantia 10  ...... 11.15
Nederwetten 3 - SBC 11  ............... 09.30
EMK 8 - Nederwetten 4  ................ 11.00
Taxandria Da1 - Nederwetten Da1  12.00
Nederwetten Da2 - 
Braakhuizen Da1  ............................ 09.30

RKSV NUENEN
Zondag 19 april 
Roosendaal 1 - Nuenen 1  .............. 14.30
Madese Boys 2 - Nuenen 2  ........... 14.30
Nuenen 3 - DBS 2  ........................... 12.00
Nuenen 7 - SBC 6  ........................... 10.00
Nuenen 8 - PSV 3  ........................... 14.00
Nuenen 10 - RPC 6  ........................ 10.00
Nuenen VR1 -SC ’t Zand VR1  ..... 12.00
JVC Cuijk VR1 - Nuenen VR2  ..... 10.30

NKV KORFBAL
Zondag 19 april 
Synergo 3 - NKV 2 .......................... 11.30
Keepfit 1 - NKV 1 ............................ 14.30

Na het behalen van het maximale aantal winstpunten is op zondag 29 maart 
Nuenen 10 kampioen geworden in de zesde klasse senioren. Dit is natuurlijk 
'groots' gevierd in de kantine van de RKSV Nuenen en Café René.

EMK 5 Kampioen
EMK 5 is met overmacht kampioen geworden in de reserve 4e klasse (slechts één 
verliespartij en één gelijkspel). Het bulkt van talent bij EMK 5, want velen heb-
ben hun sporen verdiend in selectieteams. Het team versloeg op zondag 12 april 
de directe tegenstander Marvilde 5 met 1-5. Drie generaties mochten dit gade-
slaan: de ouderen met instructies voor de actieve generatie op het veld, en de al-
lerjongsten die nog niet weten wat voetbal is, maar genoten van het mooie weer 
en het springkussen bij EMK. Na de tocht met de ‘platte kar’ op het Wettenseind, 
werd het kampioenschap door alle teams gezamenlijk gevierd bij EMK met DJ in 
de kantine. Een voorproefje voor EMK 1? 
Proficiat Dries, Roland, Jan-Willem, David, Tjeerd, Joost, Rens, Bart, Johan, Tho-
mas, Jos, Marcel, Appie, Jeffrey, Paul, Robin, Max, Joost, Ronald, Patrick, Mar-
tijn en alle trouwe supporters. 

Nuenenaar speelt 
zijn eerste jeugd-
interland hockey
De 15-jarige Nuenenaar Tjep Hoede-
makers heeft afgelopen paasweekend 
zijn eerste jeugdinterland voor Neder-
land onder 16 jaar mogen spelen. In Lil-
leshall (Engeland) mocht hij driemaal 
aantreden tegen Engeland U16. De eer-
ste wedstrijd werd met 2-1 gewonnen. 
In de tweede wedstrijd scoorde Tjep 
zijn eerste goal voor Nederland, helaas 
werd de wedstrijd na een 3-0 voor-
sprong uiteindelijk met 4-3 verloren. 
Ook de laatste wedstrijd werd een nipte 
1-0 nederlaag tegen de sterke Engelse 
jongens. Tjep heeft zijn eerste jaren bij 
Hockey Club Nuenen verschillende 
jeugdteams doorlopen, maar speelt op 
dit moment voor jongens B1 van Oranje 
Zwart, waarmee hij momenteel de eer-
ste plaats in de landelijke competitie be-
zet. 

43e Wieler-jeugdvijfdaagse 
Lieshout-Mariahout 
Van 20 t/m 24 april houdt Comité Wielerjeugdvijfdaagse haar 43e Fietsvijf-
daagse voor de jeugd van Lieshout en Mariahout. Alle kinderen van groep 1 
t/m 8 kunnen hieraan deelnemen. Kinderen kunnen meedoen op gewone 
fietsen, crossfietsen, en mountainbikes, maar niet op racefietsen.

Tjep Hoedemakers.

RKSV Nuenen - VV EFC 5-1
Door John van den Elsen

RKSV Nuenen heeft het zoet van de overwinning weer mogen proeven. Al 
ging het tegen EFC in de eerste helft niet zonder slag of stoot. Nuenen start-
te voortvarend en al na 3 minuten stond Pim van Gerwen oog in oog met 
doelman Jody van Woerkom van EFC maar zijn schot miste precisie en ver-
dween naast het doel. Het was voorlopig het laatste wapenfeit. 

Eersel oogde feller en zocht de kortste 
weg naar het doel. In de 16e minuut 
ging een voorzet van rechts aan de 
hele achterhoede voorbij en belandde 
bij Gideon Pieschel. De gewezen Nue-
nen speler plaatste de bal voorbij doel-
man Stijn van der Donk 0-1. Er brak 
een fase aan waarin scheidsrechter 
Verpaalen de hoofdrol eiste. In een 
tijdsbestek van 9 minuten werden vier 
gele kaarten getoond. Tussendoor 
bracht de Eersel keeper nog redding 
bij pogingen van Noël Jansen en Mart 
van de Gevel, totdat hij in de 29e mi-
nuut kansloos was op een inzet van 
Noël Jansen 1-1. Het definitieve keer-
punt in de partij kwam 5 minuten la-
ter. Een bal door het hart van de de-
fensie werd belopen door Mart van de 
Gevel die iets eerder bij de bal was dan 
keeper Jody van Woerkom. Mart pas-
seerde de goalie en werd hierbij aan-

getikt. De tuimelpartij werd bestraft 
met een penalty en een rode kaart 
voor Jody van Woerkom. Stan van de 
Bersselaar (reserve keeper van EFC) 
was machteloos op de strafschop van 
Mart van de Gevel 2-1.
Er was nauwelijks afgetrapt of Nuenen 
vergrootte de marge. Een voorzet van 
Pim van Gerwen werd door Mart van 
de Gevel afgerond. Amper twee minu-
ten later knalde Noël Jansen uit de 
draai tegen de paal. EFC kon met 10 
man geen weerstand meer bieden. In 
de 60ste minuut verving de 17 jarige 
Yusuf Ozkan Luuk Tielemans. Bij een 
van zijn eerste balcontacten scoorde 
Yusuf de 4-1. Het slotakkoord was 
weer voor Mart van de Gevel. Na een 
snelle uitbraak zette Yusuf Ozkan 
Mart van de Gevel vrij voor Stan van 
de Bersselaar die weer het nakijken 
had, 5-1. 

Noël Jansen scoort 1-1 (foto John van den Elsen).

10e Overwinning op rij voor EMK

WODAN - EMK 1-3
 
Door Cor Groenen

EMK had afgelopen zondag de kans om revanche te nemen voor de eerder 
dit seizoen verloren wedstrijd tegen WODAN. In de 13e minuut was er de 
eerste kans voor EMK. Na een mooie actie van Sjef Sanders op rechts kreeg 
Ruud Bijsterveld een schietkans aangeboden, maar zijn schot ging naast. 
Direct hierna moest EMK doelman Cuppen een schot over zijn doel tikken. 

EMK Doelman Cuppen (man of the match) in actie”.

Christian Messerschmidt schoot even 
later de bal over het WODAN doel. 
Mis-organisatie in de EMK achter-
hoede leverde WODAN in de 37e mi-
nuut de 1-0 voorsprong op. Tommie 
van Elst zag enkele minuten later zijn 
schot gestopt door de WODAN doel-
man. EMK ging toch met een 1-1 rust-
stand rusten door een doelpunt van 
Messerschmidt die een corner binnen 
wist te tikken na een scrimmage voor 
het doel. EMK begon na rust uitste-
kend. Een diepe bal op Tommie van 
Elst werd door hem direct op Ruud 
Bijsterveld gespeeld. Tegen diens inzet 
was de WODAN doelman kansloos en 
EMK stond op een verdiende 1-2 
voorsprong. Na deze achterstand 
moest WODAN haar defensieve in-
stelling wel verlaten en dat leverde in 

eerste instantie wat kansen voor hen 
op. In de 67e minuut belandde een 
schot op de EMK doellat en direct 
hierna moest EMK doelman Edwin 
Cuppen (Man of the Match aan EMK 
zijde) redding brengen op de doellijn. 
Doordat WODAN steeds meer ruim-
te achterin gaf ontstonden er nog een 
aantal kansen voor EMK. Nadat Ruud 
Bijsterveld in de 79e minuut zijn schot 
door de doelman gestopt zag, was het 
Rick van den Bogaard die de gekeerde 
bal bekeken in het WODAN doel 
plaatste en hiermee de 10e overwin-
ning op rij veilig stelde.
Donderdag speelt EMK om 18.30 uur 
de inhaalwedstrijd thuis tegen DBS en 
we hopen veel voetballiefhebbers op 
sportpark Wettenseind te mogen ont-
vangen.

De allerkleinsten, de peuters van 0 t/m 3 
jaar mogen gebruik maken van een skel-
ter, step, driewieler e.d. en rijden op een 
verkleind parcours, waarbij de ouders de 
kinderen kunnen begeleiden. Het `ge-
wone` parcours loopt over de Hertog 
Jansstraat, Coolhof, en Floreffestraat.
Iedere deelnemer ontvangt na de wed-
strijd een traktatie. De grote finale 
wordt gehouden op vrijdag. Die dag 
krijgen ook de deelnemers die niet in 

aanmerking komen voor een beker of 
bloemen een leuke prijs voor de pres-
tatie die tijdens deze week is geleverd.
Kinderen uit groep 0 t/m 3 jaar kun-
nen elke dag inschrijven. De andere 
groepen kunnen tot en met woensdag 
inschrijven. Dus jongens en meisjes: 
doe mee!!!!!!
Voor verdere informatie kunt u con-
tact opnemen met mevr. Steegs tel. 
0499-421843.

DVS - Nederwetten 
3-0
Door Leo Evers

Het is opvallend dat Nederwetten 
vaak voor de winterstop goed pres-
teert maar dat het na de winterstop 
een heel eind terug valt. Dit seizoen is 
dat ook het geval en gaat het Neder-
wetten niet voor de wind. Door het 
verlies tegen DVS zakt Nederwetten 
van een hoge klassering eind decem-
ber naar nu een gedeelde zevende 
plaats op de rangschikking. Tegen 
DVS waren beide ploegen het eerste 
halfuur aan elkaar gewaagd zonder 
echt gevaarlijk te worden. DVS sloeg 
daarna binnen een paar minuten toe 
(36e en 38e minuut) door treffers van 
Ruger Roza en Jochem Gieles. 

Na de rust speelde Nederwetten aan-
vallender en creëerde ook een aantal 
kansen maar die leverden helaas geen 
doelpunten op. Aan werklust ontbrak 
het niet bij Nederwetten maar de 
overtuiging zat er niet echt in. Ook het 
feit dat Giel van Korven al vroeg in de 
wedstrijd en later ook Ben van der 
Bruggen en Pieter Donkers gebles-
seerd het veld moesten verlaten speel-
de Nederwetten parten. De eindstand 
in deze wedstrijd werd in de 64e mi-
nuut op 3-0 bepaald toen Bas van Gin-
neken een misverstand in de verdedi-
ging keihard afstrafte. 

Toch zal Nederwetten dit verlies snel 
moeten vergeten en zich moeten op-
peppen voor de volgende wedstrijd 
thuis tegen de Weebosch.

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

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



Als uw partner, ouders of andere naasten minder goed voor zichzelf kunnen zorgen, 
bent u de eerste die bijspringt. Met alle liefde. Toch kan er een moment komen dat 
uw hulp niet meer voldoende is. ZuidZorg helpt u dan graag. Met onze professionele 
zorg kan uw partner, vader of moeder toch thuis blijven wonen. Op een manier die 
bij jullie past. En dat geeft rust.

ZuidZorg is er graag voor u met:
•  Huishoudelijke zorg  •  Verpleegkundig advies, voorlichting
•  Hulp bij de persoonlijke verzorging  en instructie
•  Verpleging thuis •  Maaltijden thuis
•  Beeldzorg van ZuidZorg online •  Begeleiding thuis
•  ZuidZorg Extra: kortingen en  •  Behandeling thuis
    aanbiedingen op welzijnsdiensten  •  Personenalarmering

Onbezorgd.
Zelfstandig thuis wonen.

Meer informatie op www.zuidzorg.nl of bel 040 2 308 408

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

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

Extra: Windscherm • Valbeugel • Bagagerek • Zwaar slot 

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

€ 1750

Maandmenu 
April

Afhaalmenu	voor	2	à	3	personen

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

Chinees Indisch Restaurant

Klein hoekje, groot gevaar
Woont u zelfstandig? En wilt u graag zelfredzaam blijven? Dan is het verstandig uw kans op vallen te ver-
kleinen. Het is belangrijk om daar even bij stil te staan. Veel mensen worden na een val of botbreuk afhan-
kelijk van zorg. De cijfers liegen er niet om: jaarlijks belanden in Nederland 83.000 mensen na een val op de 
spoedeisende hulp; 43.000 mensen worden jaarlijks na een val opgenomen in het ziekenhuis en maar liefst 
2.165 mensen sterven ieder jaar als gevolg van een val. 75% van de situaties doet zich binnenshuis voor. 

Het risico op vallen hangt samen met drie zaken: uw voeding, uw ge-
zondheid en uw woning. 

Eet en drink voldoende om op kracht te blijven. We zien regelmatig dat 
mensen te weinig eten en drinken. Hierdoor gaat de conditie en de spier-
kracht onnodig hard achteruit. Een diëtist kan u hierin adviseren. Zij ana-
lyseert uw situatie en weet welke voedingsstoffen helpen om fitter te 
worden. Ook kan zij kijken welke invloed uw medicijnen hebben op uw 
evenwicht en energie. Iedere dag koken kan soms een hele klus zijn. 
Wellicht kunt u enkele keren per week gebruikmaken van een gezonde 
en betaalbare maaltijdservice. Eet u alleen? Dan is het misschien gezel-
lig om eens ergens aan te schuiven. 

Blijf bewegen. Spieren zijn heel belangrijk om in balans te blijven. Door 
op uw eigen niveau en in uw eigen tempo te bewegen, gaat u zich fit-
ter en beter voelen. De fysiotherapeut of oefentherapeut kan u helpen, 
in een cursus of individueel. Ook in een wandelgroepje kunt u in bewe-
ging blijven. 

Laat uw woning nakijken op veiligheid. Zijn de doorgangen breed ge-
noeg, ook als u eventueel een rollator heeft? Is uw huis voldoende ver-
licht? Is de douche veilig? Zijn er losliggende matjes of snoeren waar-
over u kunt uitglijden of vallen? Laat u adviseren door een ergothera-
peut, het Wmo-loket van uw gemeente of de ergocoach van ZuidZorg. 

Zij kunnen ook kijken of bepaalde hulpmiddelen het risico op vallen 
kunnen verkleinen, zoals douchebeugels en sta-op-stoelen.

Wie kan u helpen?
De wijkverpleegkundige en ergocoach kunnen de risico’s met u bespre-
ken en u adviseren welke stappen te ondernemen. Zij hebben veel erva-
ring en bruikbare tips om valrisico’s te helpen verminderen. Voorkomen 
is nog altijd beter dan genezen… Onze wijkverpleegkundige kan door 
middel van een gratis huisbezoek een valanalyse af nemen bij u thuis. U 
kunt ook rechtstreeks aankloppen bij uw fysiotherapeut of diëtist, of bij 
het Wmo-loket van uw gemeente. 

Kop koffie
Heeft u een vraag voor de wijkverpleegkundige dan bent u van harte wel-
kom op het gratis inloopspreekuur. Kijk voor een overzicht van onze inloop-
spreekuren op www.zuidzorg.nl/inloopspreekuren of bel 040-2308408.

Vakantiebezorgers
voor Rond de Linde
maanden mei, juli en augustus

Heb je belangstelling of wil je meer weten, bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

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


	RdL wk16 2015
	VP wk16 2015
	Tekst Gemeente wk16 RdL 2015
	Adv Kersvers wk16 RdL 2015
	Tekst Lorentz wk16 RdL 2015
	Tekst Wieler4D wk16 RdL 2015
	Tekst Auberge wk16 RdL 2015
	Tekst Gerard wk16 RdL 2015
	Adv Lindeblaadjes wk16 RdL 2015
	Tekst Kerk wk16 RdL 2015
	Tekst Puzzel wk16 RdL 2015
	Tekst Sport wk16 RdL 2015
	Adv Veldsink AP wk16 RdL 2015


