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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

Ruim 60 men-
sen waaronder 
een aantal 
raadsleden be-
zochten de 
presentatie 
van de bundel 
in de commis-
siekamer van 
het gemeente-
huis. En dat 
Jan niet alleen 
lekker schrijft, 
maar ook lekker praat bleek wel uit 
zijn voordracht. Want de warmte in de 
overvolle commissiekamer was goed 
voor zijn spieren en burgemeester 
Houben had zich naar zijn zeggen, wel 
heel gemakkelijk laten strikken voor 
de uitgave van een dichtbundel van 
een onbekende dichter, met ALS.

In 2010 kreeg hij te horen dat hij lijdt 
aan PSMA, een variant binnen de 
spierziekte ALS. “Je lichaam doet niet 
meer wat je geest wil, en vooral als je 
bij je volle verstand bent, is dat moei-
lijk te verdragen. Op een bepaald mo-
ment, als slikken niet meer lukt, wordt 
een ALS patiënt ook afhankelijk van 
sondevoeding, dan kun je alleen nog 
maar genieten van de geur van het 
eten, wat anderen op hun bord hebben 
liggen. Maar bij PSMA doen de spie-
ren van het hoofd niet mee, dus als het 
goed is krijg ik daar geen problemen 
mee.” Na de diagnose stortte Jan zich 
op een nieuwe hobby schrijven. Dat 
deed hij al in de tijd dat hij bij de vete-
ranen van RKSV voetbalde. Toen 
schreef hij al gevatte wedstrijdversla-
gen over de prestaties van zijn team. 
Maar nu dus ook als dorpscriticaster 
en schrijver van limericks.

Op Koningsdag is Jan Zuring met zijn 
bundel te vinden op de oranjemarkt. 
De bundel is te koop voor 10 euro en 
daarvan gaat de helft direct naar Pro-
ject MinE. Deze stichting hoopt via 
dna-analyse genetische afwijkingen 
op te sporen en daarmee een bijdrage 
te leveren aan de geneesbaarheid van 
deze ziekte. www.projectmine.nl. In 
Nederland lijden ongeveer 1500 men-
sen aan ALS.

De uitreiking van het boekje en de 
grappige conversatie tussen Jan en 
Houben is straks ook te zien via LON-
tv. Het boekje is ook te koop bij de 
Bruna en Vincentre.
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Drie dagen 
Sport 
en Plezier, 
de mei-editie 
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www.steinkeuken.nl

De eerste 
nationale 
Slagersdag bij 
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BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

Stichting 
SPEK; 
het is 
een feit!

PromotietextielPromotietextiel

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!”

26 APRIL

Meet & Greet
FROZEN

Speciale uitgave
Programma 
Koningsnacht/-dag
Speciaal deze week in het middenka-
tern (voor regio Nuenen c.a.) een pro-
grammagids voor de activiteiten rondom 
Koningsnacht en Koningsdag 2015 in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Redactioneel  
aanleveren week 18
Voor de mensen die artikelen willen 
aanleveren voor Rond de Linde in 
week 18 in verband met Koningsdag 
kunnen dit doen t/m dinsdag 12.00 
uur.

Mark Cornelis terug    
op vertrouwde stek aan     
het Van Goghplein
Door Mariët Jonkhout

Oriental Paradise heeft vanaf 4 mei een nieuwe naam en een nieuwe eigenaar. 
Onder de naam New Oriental zal het vanaf die datum opengaan en worden er 
naast de traditionele Chinese keuken ook gerechten uit de Thaise, Cantonese 
en uit de Szechuan keuken geserveerd. Daarnaast staat er vanaf dan ook door 
een sushi-kok live in het restaurant gemaakte sushi op het menu.

Een nieuwe naam en een nieuwe eige-
naar, maar toch ook weer niet, want 
na 13 jaar zijn vleugels uitgeslagen te 
hebben op onder andere Disneycrui-
ses en in de horeca in Geldrop (De 2 
Heere, later Vertigo) is eigenaar van 
het eerste uur Mark Cornelis terug-
gekeerd op zijn oude stek. “Het voelt 
als thuiskomen” vertelt Mark. “De 
herinneringen aan de overheerlijke 
gerechten, de talloze gasten en de 
prachtige tijd met als hoogtepunt het 
concert met BZN en 12.000 bezoe-
kers, staan me nog vers in het geheu-
gen. Ik heb hier een prachtige tijd 
gehad. Nu 13 jaar na mijn vertrek, 
kreeg ik de mogelijkheid om met de 
overname van Oriental Paradise mijn 

oosterse keukenambities nieuw leven 
in te blazen en die mogelijkheid heb 
ik met beide handen aangegrepen. 
Op dit moment zijn we aan het ver-
bouwen, zodat we als we 4 mei open-
gaan onze gasten in een nieuwe 
ambiance mogen verwelkomen. 
Nieuwe en oude gasten zijn vanaf die 
datum welkom in New Oriental, een 
nieuwe naam, een nieuw interieur, 
maar met vertrouwd personeel; want 
ook mijn chef-kok van het eerste uur 
is terug op zijn oude plek”.

New Oriental is vanaf maandag 4 mei 
zeven dagen per week geopend aan 
het Vincent van Goghplein 99 in Nue-
nen. U bent van harte welkom! 

Jan Zuring overhandigt eerste 
boekje aan ‘zijn’ burgemeester
Door Elwien Bibbe

Jan Zuring steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. Regelmatig 
verwoordt hij zijn ergernissen over het reilen en zeilen in het Nuenense en 
dat doet hij met veel humor. Houben en de plaatselijke politiek zijn regel-
matig onderwerp van zijn schrijverij en via de plaatselijke pers maakt hij 
Nuenen daarvan graag deelachtig. Jan heeft de ziekte ALS. Afgelopen 
maandag overhandigde hij het eerste exemplaar van het boekje ‘ALS het 
licht uit gaat’ aan ‘zijn’ burgemeester Houben. Met de verkoop van deze 
bundel met 40 exclusieve limericks hoopt Jan veel geld op te halen voor de 
strijd tegen deze ziekte. Daarbij heeft hij hulp gehad van een aantal studen-
ten van de afdeling mediavormgeving van het SintLucas in Boxtel.

Ruud Bijsterveld overleden

Voetbalvereniging    
EMK in diepe rouw
Door een tragisch ongeval bij het feestvieren van het kampioenschap is Ruud 
Bijsterveld overleden op maandag 20 april. Verbijstering en ongeloof bij alle 
leden en supporters van EMK. Niemand kan bevatten wat er gebeurd is. Het 
Eindhovens Dagblad kopte op dezelfde dag: ‘Vriendenclub EMK zonder druk 
naar de titel’. Ruud had een interview weggegeven aan de reporter van het 
dagblad. Met twaalf doelpunten had hij een groot aandeel in de kampioens-
titel. Hij was een teamspeler en een echte goalgetter, zowel in de zaal als op 
het veld. Hij had nog de hele toekomst voor zich. Al 16 jaar was ‘bakkertje’ 
een graag geziene speler bij EMK. Het noodlottig ongeval gebeurde in aan-
wezigheid van de spelers en leiders van zijn kampioensteam. Zij zullen veel 
moeten verwerken. De ouders, broer en familie van Ruud zijn volledig ver-
slagen. Hun verdriet is immens. Hoe kunnen zij dit verwerken? Gisteren één 
en al trotsheid, vandaag een vreselijk onheil. Dramatischer kan het niet. Wij 
zullen steun bij elkaar moeten vinden en de herinneringen bewaren aan één 
van de meest gewaardeerde leden van de voetbalvereniging EMK.  

Martien van den Heuvel 
over het boekje van Jan:

Een bundel van een hoog niveau
Een leuk maar vooral zinvol cadeau
Voor iedereen om weg te geven
Jan, maar met jouw Ina daarneven
Kan ik allen maar zeggen: chapeau

Jan Zuring signeert het eerste boekje voor 
Maarten Houben. (Foto: Elwien Bibbe)

Condoleance register bij EMK donderdag 23 april vanaf 19.00 uur.

Laat Nuenen   
het weten.....
Al uw verenigingsnieuws, zakelijk 
nieuws en al het nieuws wat u vindt 
dat Nuenen moet weten. 
Plaats gratis uw redactioneel artikel. 
redactie@ronddelinde.nl



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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Meer informatie over de Torendag 2015 en de activiteiten op de ver-
schillende middeleeuwse kerklocaties vindt u op de website van het 
Peelnetwerk, via www.kerkenindepeel.nl

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 15	april	2015	 Molenkamp	ongenummerd	–	oprichten	van	
   een opslagruimte en handel van antieke
   bouwmaterialen  (BOUW);
•	 15	april	2015	 Lucas	van	Hauthemlaan	4,	5671	CJ	–	stucen	
   van de gevels en vervangen van de kozijnen 
   (BOUW);
•	 16	april	2015	 Loenys	van	Lancveltlaan	4,	5671	CN	–	plaatsen	
   van twee dakkapellen (BOUW);
•	 17	april	2015	 Europalaan-Kerkstraat	–	toevoegen	van	een	
   afslag linksaf op Europalaan richting Kerk-
	 	 	 straat	(AANLEG	en	RO,	afwijken	van	de	
   bestemming).

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

Aanvragen op grond van de APV en bijzondere wetten
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:
•	 Aanvrager:	Menvereniging	“De	Coovelse	Menners”	voor	het	orga-

niseren	van	een	samengestelde	menwedsrijd	onder	de	naam	“Paar-
densportspektakel”	op	zondag	5	juli	2015	op	het	landgoed	van	de	
fam.	Henkelman	aan	de	Lieshoutseweg;	

•	 Aanvrager:	 Stichting	 Wette’s	 Dorpsfestijn	 voor	 het	 organiseren	
van	een	evenement	onder	de	naam	“Wette’s	Dorpsfestijn”	op	het	
terrein	aan	de	Koppeldreef	in	Nederwetten	in	de	periode	van	26	
tot en met 29 juni 2015;

•	 Aanvrager:	Brassband	”De	Vooruitgang”	voor	het	organiseren	van	
een kofferbakverkoop op het terrein aan de achterzijde van sport-
hal	“de	Hongerman”	op	28	juni	2015;

•	 Aanvrager:	Rijvereniging	St.	Clemens	voor	het	organiseren	van	een	
springwedstrijd voor paarden  op het terrein naast de molen aan 
de	Gerwenseweg	in	de	periode	van	19	tot	en	met	21	juni	2015;

•	 Aanvrager:	de	heer	D.	van	Santvoort	(De	Koffiedrinkers)	voor	het	
tijdelijk	inrichten	van	een	terras	aan	de	overkant	van	De	Koffie-
drinkers	aan	Berg,	te	weten	bij	“de	Lindeboom”	tot	1	november	
2015	t.g.v.	het	Van	Goghjaar,	(evenals	een	melding	op	grond	van	
de	Drank-	en	Horecawet	voor	het	tijdelijk	toevoegen	van	een	nieuw	
terras	aan	de	DHW	vergunning	van	de	heer	van	Santvoort).

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,	23	april	2015.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning ver-
leend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden 
op:
•	 13	april	2015	 Collse	Hoefdijk	26,	5674	VK	–	plaatsen	van	
   dakkapellen en een schoorsteen en het 
   wijzigen van de kozijnen aan de voorzijde van 
   de woning (BOUW ).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de 
Algemene	wet	bestuursrecht	schriftelijk	bezwaar	maken	bij	het	Col-
lege	 van	 burgemeester	 en	 wethouders	 van	 Nuenen	 c.a.,	 Postbus	
10.000,	5670	GA		Nuenen.	
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat	bereikbaar	is	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.	Heeft	u	bij	het	
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

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	heer	A.	Tsianakas	(Mediterraans	restaurant	Elpida)	is	een	

vergunning	–tot	wederopzegging-	verleend	voor	het	inrichten	van	
een terras aan de voorzijde en zijkant van zijn horecabedrijf aan 
Parkstraat 6-8 (verzenddatum 16 april 2015);

AFVALINZAMELING
Geen papier inzameling op 27 april
4e maandag van de maand is het Koningsdag, dan is er geen inzame-
ling van papier. 
Is dat in uw wijk. Kijkt u in uw persoonlijke afvalkalender wanneer de 
inhaaldag is. 

Gesloten Milieustraat op  5 mei
Op	dinsdag	5	mei	is	de	milieustraat	Nuenen	aan	de	Huufkes	gesloten.

TORENDAG 2015     
OOK IN GERWEN EN NEDERWETTEN
Op	Hemelvaartsdag,	donderdag	14	mei,	is	het	weer	zover!	Dan	vindt	
voor de vierde keer de middeleeuwse Torendag plaats in onze regio. 
Op verschillende locaties kunnen kerktorens beklommen worden en 
vinden er andere activiteiten, presentaties of rondleidingen plaats. 
Van 12.00 tot 16.00 uur presenteren de plaatselijke heemkundekringen 
deze activiteiten. 

Torendag Nederwetten
Voor de eerste keer zal ook de oude toren van de 
15e	eeuwse	St.	Lambertuskerk	aan	de	Kerkhoef	
15		in	Nederwetten	te	bezichtigen	zijn.	Van	de	kerk	
resteert enkel de gerestaureerde bakstenen toren-
romp,	maar	is	idyllisch	gelegen	tegen	het	beekdal	
van	 de	 Dommel	 aan.	 Hier	 lag	 ooit	 het	 middel-
eeuwse	dorpje	Nederwetten,	wat	blijkt	uit	de	hier	
gedane archeologische vondsten. De weilanden 
rondom de toren zijn in particulier bezit, maar 
worden op deze Torendagen speciaal open gesteld 
voor publiek zodat de toren van alle kanten te 
bewonderen is. De heemkundekring organiseert 
rondleidingen rond de toren en er zijn tevens in-
formatiefolders verkrijgbaar. In samenwerking met 
de Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland 
(AVKP) uit Eindhoven, kunnen bezoekers, groot 
en klein, deelnemen aan het zoeken naar en deter-
mineren van scherven van oude potten. Bovendien 
zijn ook archeologische vondsten uit deze omge-
ving tentoongesteld in een kraampje.
 
Oude kerk van Gerwen
Ook	is	tijdens	Torendag	2015	de	oude	St.-Cle-
menskerk	 van	 Gerwen	 open	 voor	 bezoek	 van	
kerk en toren van 12.00 tot 16.00 uur. Er is een 
rondleiding en een tentoonstelling in de priorij. 
Als enige middeleeuwse kerk heeft de toren nog 
een gerestaureerde kerk na de verwoestende 
orkaan van 9 november 1800. Direct na de 
Hoogmis	van	Hemelvaart	staat	de	kerk	open,	
nog geurend naar wierook. Ook het koor in het 
oxaal kan worden beklommen, vroeger een wa-
penopslag. Wie verder wil, kan de klokkentoren 
beklimmen langs smalle en steile ladders. Ook 
buitenom is de kerk te bezichtigen: de verbre-
kingen van 1540, 1620 en 1890 zijn goed te zien. 
Ook de opening voor de paarden van het Fran-
se	Noorderarmee	van	1794	is	goed	te	zien.	In	de	
priorij is een tentoonstelling over de laatste 
restauratie van het kerkgebouw.

•	 aan	de	heer	M.	Hems	is	een	ontheffing	verleend	voor	het	schenken	
van zwakalcoholhoudende dranken op het uitgebreide terras t.g.v. 
Koningsdag	op	maandag	27	april	2015	(verzenddatum	20	april	
2015); 

•	 aan	de	heer	M.	Cornelis	(restaurant	New	Oriëntal)	is	een	vergun-
ning verleend voor de uitoefening van het horecabedrijf aan Vincent 
van	Goghplein	99	(verzenddatum	20	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.

VERKEER
Verkeersmaatregelen rondom Koningsdag Nuenen 

Koningsnacht 26 april
Niet	parkeren:	
26	april	vanaf	20.00	uur	tot	27	april	12.00	uur

Een	deel	van	het	Vincent	van	Goghplein.

Parkeerverbod en wegsleepregeling (ook in parkeervakken):
26	april	vanaf	18.00	uur	tot	27	april	18.30	uur:

Park,	tussen	de	Vincent	van	Goghstraat	en	de	ingang	van	de	kerk. 
Park, vanaf de kerk tot aan de kiosk.

Afgesloten voor alle verkeer
Vanaf 18.00 uur tot 01.00 uur:

Park,	tussen	de	Vincent	van	Goghstraat	en	de	kerk
Park, vanaf de kerk tot aan de kiosk.

Koningsdag 27 april 
Parkeerverbod en wegsleepregeling (ook in de parkeervakken):
Vanaf	07.00	uur	tot	20.00	uur:

Kerkstraat,	vanaf	de	ingang	van	de	speeltuin	“de	Kievit”	tot	aan	
de ingang van de kerk en rondom het park. 

Afgesloten voor alle verkeer:
Vanaf	07.00	uur	tot	20.00	uur

Park,	tussen	de	Vincent	van	Goghstraat	en	de	ingang	van	de	
speeltuin	“de	Kievit”	aan	de	Kerkstraat
Park, vanaf de kerk tot aan de kiosk
Park,	het	weggedeelte	voor	Het	Klooster.

De	 kinderoptocht	 trekt	 vanaf	 het	 Vincent	 van	 Goghplein	 door	 het	
centrum	van	Nuenen	vanaf	10.30	uur	tot	11.30	uur.	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
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•
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Samen in  
dezelfde zak!

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



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

 

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

ORANJE BOVEN!

Maandag 
27 april, 

Koningsdag
zijn wij

GESLOTEN!

Véél lekkers voor
bij de asperges!!!

Acties week 17: geldig maandag 20 t/m zaterdag 25 april 2015
_____________________________________________________

Brood van de week; 
Godfrieds meergranenbrood
licht meergranenbrood 
op de vloer gebakken  € 1,75
_____________________________________________________

Oranjecake 
roombotercake overtrokken met
heerlijke sinaas- chocolade    € 4,50
_____________________________________________________

Suikerbrood
fries (met kaneel) of brabants    nu € 2,00
_____________________________________________________

Lentevlaai 
frisse sinaasbavarois, half € 6,95    € 12,95
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

Sperziebonen
 1/2 kilo 1,99

Blauwe druiven 
  1/2 kilo 1,99

Tommies
per pot 1,69

Kanzi appels   
hele kilo 1,99

Champignons     
per bakje 0,69

Wokgroenten speciaal  
1/2 kilo 1,49

Courgette salade 
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

Shoarma pakket
500 gram vlees +
5 broodjes + bakje saus ......... 6,95
Primavera
100 gram ........................................2,45
Bij 150 gr. Gebr. Fricandeau 
100 gr. Eier Salade ............... gratis 

ASPERGE PAKKET!!!
Bij aankoop van 500 gr. Beenham
GRATIS: 6 Scharreleieren en
 1 potje Hollandaise saus!!

Bos Asperges
100 gram ........................................1,75

SPECIAL

SPECIAL

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

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

KOOPJE

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

weekaanbiedingen 
donderdag 23 t/m woensdag 29 april

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Als u op zoek bent naar een betrouwbare catering bent u hier op het juiste adres!  
Catering Briquetiers heeft al 35 jaar ervaring. Door ons krijgt u een persoonlijk

advies wat het beste bij u past. Bijvoorbeeld buffetten, tapas, hapjes, 
walking dinners en BBQ’s. Niets is ons teveel!

Voor meer informatie: 
06-27133269  |  info@briquetiers.nl  |  www.briquetiers.nl

Binnenkort 
koken wij voor u! 

 
Heerlijke 
dagverse 

maaltijden door 
onszelf bereid 

elke dag opnieuw. 
 

PUUR NATUUR! 

Verantwoord en 
gezond eten bij 
Riny van Kessel 

 

WWW.DEVERHUURSPECIALIST.COM 

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

• 040-2839366 • info@deverhuurspecialist.com • 

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

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

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

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Vakantiebezorgers
voor Rond de Linde

Maanden mei, juli en augustus
Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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



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.

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

Algemeen Fysiotherapie
Oedeem & Oncologie

Steunkousen
Tape Technieken

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

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

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

Vanaf vandaag mag ik weer actiekaarten weggeven!
Tot en met 16 juni krijgt u na afloop van elke behandeling bij Schoon-
heidssalon Vivace een ANBOS actiekaart mee, met een unieke code die 
u kunt invoeren op www.anboswinactie.nl en maakt u kans op aantrek-
kelijke prijzen zoals een jaar lang gratis naar schoonheidssalon Vivace of 
een vliegreis naar Curacao.
Na het activeren van de actiecode ziet u direct of u een prijs gewonnen 
heeft. Mocht u niet in de prijzen vallen dan dingt u alsnog mee aan één 
van de drie hoofdprijzen. 
Let op: de actiekaartjes kunt u tot 16 juni activeren. Verder hebben de 
kaartjes een kortingswaarde bij het boeken van een vakantiereis via 
Van der Valk Vakanties.

Voor meer informatie kijk op www.schoonheidssalonvivace.nl

ANBOS Winactie 
gaat van start!!!

Jolanda Vening
De Vlos 24
5673 KR Nuenen info@schoonheidssalonvivace.nl
T 040-2838978 M 06-14790708

Caravan Centrum
Coppelmans

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

www.caravancompleet.nl

• In- en Verkoop Caravans

• Onderhoud & Reparatie

• Haal- en Brengservice

• Schadeherstel

• Occasions

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

IEDERE ZONDAG OPEN
& KONINGSDAG GEOPEND 

10.00 -17.00 UUR

DAGELIJKS VERSE AARDBEIEN
& (GESCHILDE) ASPERGES

Een groot assortiment:
tuinplanten - perkplanten 

hangplanten - groenteplanten

Kwekerij Jansen uitgeroepen tot: 
De lekkerste asperges van Brabant 2015

DA Noordveld Drogisterij en Parfumerie | Hoge Brake 72 | 5672 GM Nuenen | T 040 - 283 46 77

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

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Lekker sporten in de buitenlucht

Drie dagen Sport en Plezier,  
de mei-editie 
De jongens en meisjes die vorige herfstvakantie hebben meegedaan met de 
‘Drie dagen Sport en Plezier’ op de voetbalvelden van de RKSV Nuenen, 
weten hoe leuk het was; drie dagen samen bezig zijn met allerlei verschil-
lende vormen van sport, zoals knotshockey, korfbal en voetbal. Ondanks 
dat het weer niet alle dagen meezat, was het een onvergetelijke ervaring 
voor iedereen, eentje die voor herhaling vatbaar was.

De organisatie, Custom Events en 
RKSV Nuenen, heeft vanwege dit suc-
ces dan ook besloten de ‘Drie dagen 
Sport en Plezier’ tot een minimaal 
twee keer per jaar terugkerend evene-
ment te maken. En in de meivakantie, 
op 6, 7 en 8 mei is het zover. Op deze 
dagen kan iedereen tot en met 12 jaar, 
tussen 10.00 en 16.00 uur op de velden 
van de RKSV Nuenen, meedoen aan 
allerlei verschillende sport- en behen-
digheidsactiviteiten. Zo zullen er, 
naast natuurlijk voetbal, bijvoorbeeld 
handbal, een volleybal-clinic en uni-
hockey worden aangeboden. Uiter-
aard alles onder begeleiding van vol-
wassen coaches. Als je mee wilt doen, 
kun je je voor 1 mei opgeven via
3dagensportenplezier@rksvnuenen.nl 

De kosten voor deelname aan deze da-
gen zijn € 50,-. Hiervoor krijg je; drie 
dagen plezier, een shirt, drinken, ie-
dere dag een lunch in de kantine, een 
aandenken en natuurlijk een kennis-
making met allerlei leuke sportactivi-
teiten waar je anders niet gauw mee in 
aanraking komt. Daarnaast heb je veel 
lol met je leeftijdsgenoten.

Heb je zin om mee te doen, geef je dan 
op! Mocht je niet alle dagen mee kun-
nen doen, dan kun je je ook voor min-
der dan drie dagen opgeven. Kijk op 
de site van de RKSV Nuenen voor 
meer informatie: www.rksvnuenen.nl

Wil je sportief vakantieplezier? Doe 
mee met Drie dagen Sport en Plezier!

Piet van Kuijk 
benoemd tot 
erelid van 
toneelvereniging  
‘De Lindespelers’
Vorige week dinsdag, 14 april, werd 
Piet van Kuijk benoemd tot erelid van 
toneelvereniging ‘De Lindespelers’. 
Piet trok zich terug uit de vereniging 
na 38 jaar lid te zijn geweest. Piet heeft 
zich ingezet voor de vereniging. Piet 
was speler, regisseur en heeft zich in-
gezet in allerlei commissies. Tevens 
was hij voorzitter van ‘De Lindespe-
lers’. Piet vertelde tijdens zijn afscheid: 
“Toneelspelen is gek doen. Blijf vooral 
met zijn allen gek doen.” ‘De Lindespe-
lers’ feliciteren Piet met zijn erelid-
maatschap. 

Reumafonds 
bedankt Nuenen, 
Gerwen en 
Nederwetten
Het Reumafonds bedankt alle collec-
tanten, comitéleden en bewoners in 
Nuenen c.a. voor hun grote inzet en bij-
drage aan de landelijke collecteweek. 
Tijdens de collecte van 16 t/m 21 maart 
is in Nuenen c.a. in totaal € 6.093,- op-
gehaald. Hiermee wordt een belangrij-
ke bijdrage geleverd aan de reumabe-
strijding in Nederland.

In Nederland leven bijna twee miljoen 
mensen met een reumatische aandoe-
ning. Mensen met reuma hebben 
vooral last van pijn en moeheid, beide 
onzichtbare kenmerken van deze 
chronische ziekte. Reuma is een ver-
zamelnaam voor ruim 100 aandoenin-
gen aan gewrichten, spieren en pezen. 
Bij veel vormen van reuma is er sprake 
van een auto-immuunziekte. Dit bete-
kent dat het natuurlijke afweersys-
teem het eigen gewrichtsweefsel (en 
soms organen) aanvalt. Hierdoor heb-
ben mensen met reuma vaak last van 
ontstekingen aan gewrichten of spie-
ren en is bewegen pijnlijk. Reuma is 
een ingrijpende aandoening, die niet 
te genezen of te voorkomen is. Reuma 
kan jong en oud overkomen. Het Reu-
mafonds strijdt voor een beter leven 
met reuma. Nu en in de toekomst. 
Met het geven van voorlichting, on-
dersteunen reumapatiëntenverenigin-
gen het opkomen voor de belangen 
van mensen met reuma bij politiek en 
zorg. Het Reumafonds financiert on-
derzoek naar betere behandelmetho-
den en naar de oorzaak van reuma. 
Dat brengt ons dichter bij een wereld 
zonder reuma. www.reumafonds.nl

Cees
Foto en tekst: Cees van Keulen

040, 22, 4-1,     
1.800.000, 100.000….
Eindhoven haalt voor de 22ste keer het landskampioenschap door in eigen 
huis Heerenveen te kloppen, met 4-1. Niet minder dan 1,8 miljoen mensen 
keken zaterdagavond naar de uitzending van NOS Studio Sport en hon-
derdduizend fans vierden zondag het kampioensfeest. Dat is kort samenge-
vat de kop van mijn column. Een goede verstaander heeft maar een half 
woord nodig….

PSV is ook een beetje van Nuenen, 
want onze gemeente heeft ook kenge-
tal 040….. En mocht de gemeente 
Eindhoven onze gemeente inlijven, 
dan is PSV niet een beetje van Nue-
nen, dan is het 22ste landskampioen-
schap ook onze titel (zie foto).

Als er één PSV-speler is die een extra 
pluimpje verdient dan is dat Luuk de 
Jong wel. Luuk valt op door zijn tome-
loze inzet en scorend vermogen. Za-
terdagavond tegen Heerenveen scoor-
de Luuk twee keer met kopballen en 
bracht zijn seizoenstotaal op 19 goals. 
Van die 19 doelpunten scoorde Luuk 
tien keer met een kopbal. In de sport-
pers wordt Luuk ‘koning van de kop-
bal’ genoemd. Ik vraag mij af waarom 
het simpele spelletje voetbal niet kop-
bal heet?

Zaterdagavond was het PSV-stadion 
tot de laatste plaats bezet. PSV liet er 
geen gras over groeien. Meteen na de 
aftrap gingen de rood-witten in de 
aanval en binnen vijf minuten juichten 
de supporters. Luuk de Jong trof doel 
met kopbal. Met een fenomenale vrije 
trap scoorde Memphis 2-0 en na een 
tegendoelpunt (2-1) kopte Luuk in de 

41ste minuut de 3-1 op het scorebord. 
Gelukkig werd het vlak voor tijd nog 
4-1 (zie foto), anders had ik de kop van 
deze column moeten aanpassen.…

Wat het spelletje dat voetbal heet al 
niet teweeg kan brengen. Het bracht 
veel enthousiaste en blije mensen op 
de been, zeker nu 040 weer voetbal-
hoofdstad van ons land is. Daar kun-
nen 010 en 020 niet aan tippen.

In augustus start het nieuwe voetbal-
seizoen. Zal landskampioen PSV het 
in de Champions League verder 
schoppen dan die club uit 020 de afge-
lopen vier jaren? Gaat PSV ook weer 
hoge ogen gooien voor de koppositie 
in de eredivisie?
Of Nuenen nu wel of niet bij Eindho-
ven gaat horen, de successen van 040 
stralen ook een beetje af op Nuenen….

Ze hebben het weer voor elkaar!

Team Harry Goede Haarmode  
4x genomineerd voor prestigieuze 
Coiffure Award 2015
Na maanden van spanning viel dan de lang verwachte brief op de mat, met 
daarin de verlossende woorden: Dagmar, Liesbeth én Laura zijn met hun 
fotoseries alle drie genomineerd voor een Coiffure Award. Dit is de meest 
prestigieuze haarmode-fotografiewedstrijd voor creatieve kappers in 
Nederland. Door haarstylisten uit binnen- en buitenland omschreven als dé 
belangrijkste wedstrijd op hun vakgebied. Als kers op de taart heeft het 
gehele team zich weten te kwalificeren voor de categorie Team Award. Hier-
in strijden de 6 beste teams van Nederland om de eerste plaats. 

In Londen vond de laatste ronde van 
de jurering plaats voor de Nederland-
se verkiezing voor de Coiffure Award. 
De gala-uitreiking vindt zondag 10 
mei plaats in Studio 21 te Hilversum, 
en wordt deze keer gepresenteerd 
door Humberto Tan.

Haarstylisten uit het hele land werd 
gevraagd een professionele fotoserie 
van 4 foto's in te sturen, waar het vak-
manschap optimaal tot zijn recht zou 
komen. Een ware stormloop van zeer 
creatieve inzendingen was het gevolg, 
met shoots geschikt voor de meest 
toonaangevende internationale fa-
shion magazines. De beelden laten 
zien waar het team goed in is: prachti-
ge coupes en kleuren, van inspiratie tot 

Aan alle kinderen in Nuenen, 
Fietstocht tijdens 
Koningsdag
Hallo jongens en meisjes!
Tijdens Koningsdag is er een fiets-
tocht 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 in-
schrijven op het van Goghplein en om 
10.30 uur vertrekken we. De tocht ein-
digt in de Kievit. Om 11.15 uur wisse-
len 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 spelen in 
de speeltuin.

We hopen dat we op deze feestelijke 
Koningsdag mooi weer hebben en jul-
lie allemaal te zien bij deze gekleurde 
fietstocht.

Groeten van 
Jeugdburgemeester Pim Rombouts 
en Jeugd wethouder Roxy Putman.

creatie. Hiermee hebben zij zich weten 
te nomineren voor de categorieën He-
ren Zuid (Dagmar), Schwarzkopf Hair 
Color Technician (Liesbeth), en New-
comer of the Year (Laura). 

Het is niet de eerste keer dat het nomi-
naties regent in Nuenen. Dagmar 
heeft al 8 nominaties op haar naam 
staan, waarvan zij vorig jaar met de 
winst naar huis ging. De teamleden 
zijn ook al veelvuldig genomineerd ge-
weest. Het is dit jaar wel de eerste keer 
dat zij zich hebben weten te kwalifice-
ren voor de 'Team Award'. "Deze no-
minatie kwam voor ons echt als een 
verassing, iedereen was zo bezig met 
zijn eigen categorie, dat het niet eens 
in ons op kwam dat we hier ook een 
nominatie voor konden krijgen! We 
waren sowieso al trots dat alle drie 
onze ingezonden series genomineerd 
waren, want de concurrentie is echt 
enorm, maar deze vierde nominatie 
voelt ontzettend speciaal, omdat an-
dere teamleden zo hard meewerken 
achter de schermen, en zij zo ook een 
beetje genomineerd zijn.." aldus een 
trotse Dagmar. 
www.coiffureaward.nl

Wandeltocht 
Amnesty 
International  
voor goed doel
Amnesty International in Brabant or-
ganiseert voor het vierde jaar in de 
nacht van 4 op 5 mei: ‘De Nacht van de 
Vrijheid’. Een wandeltocht van het 
donker naar het licht, van Vught naar 
Eindhoven. De derde en laatste etappe 
voert door Nuenen.
De etappes kunnen afzonderlijk of in 
zijn geheel worden gelopen. De start 
in Vught sluit aan op de Dodenher-
denking bij de fusilladeplaats Vught 
en eindigt bij het Airbornemonument 
in Eindhoven. Route:
Eerste etappe: Vught - Schijndel (16 
km). Vertrek op 4 mei, 20.30 uur. 
Tweede etappe: Schijndel - Veghel - 
Gemert (22 km). Vertrek 24.00 uur. 
Derde etappe: Gemert - Beek en Donk 
- Lieshout - Nederwetten - Eindhoven 
(22 km). Vertrek 5 mei 05.00 uur.
Aankomst rond 10.00 uur met als af-
sluiting een gezamenlijk ontbijt. Ge-
durende de tocht is eten en drinken 
geregeld, en voor vervoer tussen de 
etappeplaatsen kan op verzoek wor-
den gezorgd. 
 
De minimum inleg is € 25,-, eventueel 
te verhogen via sponsoring. De op-
brengst van dit jaar gaat naar het Spe-
cial Program on Africa. Aanmelden en 
meer informatie zie:
www.nachtvandevrijheid.amnesty.nl

Open dag bij       
De Biologische Tuin in Nuenen
De Biologische tuin in Nuenen is binnenkort weer te bezichtigen. En ze 
kunnen nog enkele leden gebruiken! De tuin bestaat al bijna 40 jaar en ligt 
op een prachtige plek aan de rand van Nuenen. Hierin verbouwen ze met 
veel enthousiasme bekende en minder bekende groenten en fruit op een 
voor de natuur en mens verantwoorde manier. 

Het bijzondere van de tuin is het sa-
menwerken en genieten van de bui-
tenlucht, het lekker wroeten in de 
aarde en de gezelligheid. En natuurlijk 
de oogst; we eten lekker en gezond 
van de tuin. 
Kom een kijkje nemen. Je ziet nu van 
alles al boven de grond komen in het 
voorjaar. Ze hebben al kooien gemaakt 
om bonen te beschermen tegen ‘mee-
eters’, er is een fruittuin en een com-
posthoop. Ze hebben in de winter 
hard gewerkt. Veel bomen en struiken 

zijn gesnoeid. Er is hekwerk gemaakt 
om de altijd hongerige konijnen tegen 
te houden. De tuiniers leiden je graag 
rond om te vertellen over duurzaam 
tuinieren.

Het poortje gaat open voor alle be-
langstellenden op zaterdag 25 april 
van 11.00-14.00 uur. Je vindt de biolo-
gische tuin aan het Roosdonkenpad. 
Het pad start vanaf de Broekdijk, vlak-
bij molen de Roosdonck.
www.biologischetuin-nuenen.nl



VADER VAN KELLY (16 jaar)

“Mijn dochter wordt 17 jaar en wil thuis een 

feestje met alcohol vieren. Als ik er bij ben, 

en alles in de gaten houd, kan het toch geen 

kwaad?”

We adviseren een duidelijke boodschap: geen 

alcohol onder de 18 jaar. Dus ook niet op 

feestjes onder toezicht. Jongeren die thuis 

mogen drinken, hebben meer kans om later 

meer en vaker te gaan drinken dan jongeren 

die thuis niet mogen drinken.

Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens 
voor alcohol landelijk verhoogd naar  
18 jaar.  
Jongeren onder de 18 mogen vanaf dat 
moment geen alcohol meer bij zich hebben of 
drinken op voor publiek toegankelijke plaatsen. 
Doen ze dat wel, dan kunnen ze een boete 
krijgen. Ook mag er aan jongeren onder de 18 
jaar geen alcohol meer verkocht worden. 

Hersenbeschadiging
Alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar 
leidt tot schadelijke gevolgen, bijvoorbeeld 
hersenbeschadiging.De hersenen blijven zich 
ontwikkelen tot ongeveer het 24e levensjaar. 
Rond de puberteit ondergaan de hersenen een 
groeispurt, waardoor kinderen steeds beter 
kunnen redeneren, organiseren, plannen, 
strategisch denken en beslissen. 

Ook de sociale vaardigheden ontwikkelen zich 
tijdens de puberteit. Vooral rond de puberteit 
kan alcohol deze ontwikkelingen verstoren. Dat 
kan blijvende invloed hebben op het gedrag en 
karakter van kinderen.

Consequent zijn
De komende periode staan er voor jongeren 
weer heel wat leuke feestjes, festivals en 
andere festiviteiten voor de deur. Hierbij is 
vaak de gelegenheid om alcohol te drinken. 
Het is belangrijk dat ouders en verstrekkers 
van alcohol consequent zijn en kinderen 
onder de 18 geen alcohol laten drinken. Uit 
onderzoek blijkt, dat er dan vaak geen weg 
meer terug is: ze zijn de drempel over en 
voelen zich gesterkt door de toestemming voor 
die ene keer.

NIX18: ook in de zomer!

Voorkomen is 
beter!
Onderzoeken wijzen al jaren uit dat veel 
jongeren op te jonge leeftijd beginnen 
met het drinken van alcohol. Overmatig 
alcoholgebruik kan bij jongeren blijvende 
gezondheidsproblemen opleveren. De 
gemeente Nuenen wil jongeren en 
hun ouders bewust maken van deze 
gezondheidsrisico’s. In samenwerking met 
scholen, (sport)verenigingen en andere 
organisaties proberen we de afgelopen jaren 
jongeren en ouders te bereiken. Dat heeft 
er gelukkig toe geleid dat veel jongeren pas 
op latere leeftijd beginnen met het drinken 
van alcohol. Ondanks dat de regering heeft 
besloten de leeftijdsgrens voor alcohol 
te verhogen naar 18 jaar, blijven wij het 
belangrijk vinden om goede voorlichting 
te geven over alcoholgebruik. Laat vooral 
het belang van een goede gezondheid de 
doorslag geven bij de keuze wel of geen 
alcohol te drinken. Voorkom dat het misgaat 
met de gezondheid van uw kind. 

Wist u dat?
• jongeren gemiddeld al op hun 14e 

beginnen met drinken.
• ouders het drankgebruik van hun kind 

vaak fors onderschatten. 
• ouders denken dat zij toch geen 

invloed hebben op het alcoholgebruik 
van hun kinderen. 

Ouders hebben 
wél invloed
Denkt u als ouder dat u minder invloed 
heeft als uw kind ouder wordt? Niets is 
minder waar! Kinderen blijven het belangrijk 
vinden wat hun ouders denken. Uw kind 
heeft regels nodig bij het verkennen van 
zijn/haar grenzen. Juist in de puberteit. Hoe 
kunt u dit het beste aanpakken?

Een paar tips

1. Stel regels over alcohol drinken 
Geen alcohol tot ten minste 18 jaar. Het 
is bewezen dat kinderen daardoor later 
met hun eerste drankje beginnen. Maak 
geen uitzondering omdat er een feestje 
of speciale gelegenheid is. Probeer 
duidelijk en consequent te zijn.

2. Bespreek het op tijd  
Bespreek het voordat uw kind 
nieuwsgierig is en alcohol uitprobeert. 
Een goed moment is bijvoorbeeld 
voordat uw kind naar de brugklas gaat.

3. Leer uw kind om nee te zeggen 
Een kind met zelfvertrouwen staat 
steviger in zijn schoenen en kan 
makkelijker voor zichzelf opkomen. En 
dat is nodig om nee te zeggen tegen 
alcohol.

4. Geef zelf het goede voorbeeld 
Kinderen kijken naar volwassenen en 
doen hun gedrag na. Het is daarom 
belangrijk om zelf het goede voorbeeld 
te geven. Voor alcohol geldt het advies: 
drink niet teveel en niet elke dag.

5. Weet wat uw kind doet 
Kinderen op de middelbare school 
worden zelfstandiger. Door interesse te 
tonen en vragen te stellen, zal uw kind 
makkelijker vertellen wat hem of haar 
bezighoudt. In het algemeen, maar ook 
als het om alcohol drinken gaat.

6. Praat erover met andere ouders 
Kinderen zeggen: “Iedereen mag het, 
behalve ik”. Vaak blijkt dat dit niet 
waar is. Praat er eens over met andere 
ouders. Bijvoorbeeld op een ouderavond 
op school of tijdens de sportwedstrijd 
van uw kind.

Meer weten?
Kijk op: www.hoepakjijdataan.nl of 
www.uwkindenalcohol.nl.
Wijs uw kind op de kennistest 
www.watdoetdrank.nl die uitlegt wat alcohol 
met je kan doen.

Behoefte aan persoonlijk 
advies?
Maakt u zich zorgen over het alcoholgebruik 
van uw zoon of dochter, neem dan contact 
op met uw huisarts of het Centrum 
Maatschappelijke Deelname Nuenen via: 
(040) 283 16 75 of cmd@nuenen.nl

Risico’s van drinken
Op korte termijn
• Veel alcohol drinken in een korte tijd kan 

tot een black-out leiden;
• Alcohol werkt ontremmend en verdovend; 

meer kans op agressie, ongelukken en 
onveilige seks;

• Jongeren kunnen in coma raken 
(alcoholvergiftiging) als ze in korte tijd te 
veel alcohol drinken.

Op lange termijn
• Slechtere schoolprestaties of zelfs 

schooluitval;
• Meer kans op verslaving;
• Verstoring van de ontwikkeling van de 

hersenen;
• Verstoring van de hormoonhuishouding. 

MOEDER VAN SAM (14 jaar)
“Ik drink zelf wel eens. Kan ik dan wel zeggen dat mijn kind dit niet mag doen?”

Ja. Ook als u zelf alcohol drinkt, is het belangrijk om het alcoholgebruik van uw 
kind zo lang mogelijk uit te stellen. Leg uw kind uit waarom u alcohol drinkt. 
En leg uit dat alcohol voor jongeren in de groei extra schadelijk is. Vertel duidelijk 
dat u niet wilt dat hij of zij drinkt.



23 april 2015Rond de Linde  Nr.  17

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

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Na de euforie met 
beide benen op de grond
Je hebt van die weken dat alles mee lijkt te zitten. De zon schijnt en het wordt 
echt een prachtige lente. PSV verovert na jaren de landstitel en het is groot feest 
in Eindhoven. De één viert zijn verjaardag, de ander het behalen van een zwem-
diploma en weer een ander de succesvolle verkoop of aankoop van een huis. Het 
zijn allemaal mooie momenten die gevierd mogen worden en - als het goed is - 
een positief vervolg krijgen. 

Helaas betekent het niet dat het voortaan op alle fronten rozengeur en mane-
schijn is. Om toch maar even bij de woningmarkt te blijven: het herstel lijkt wel-
iswaar voorzichtig door te zetten, maar een paar minder positieve factoren rem-
men de verdere vooruitgang. De normen die het NIBUD hanteert - en door het 
kabinet als bindend vastgelegd - voor de hypotheekmogelijkheden van de woon-
consument hebben een drukkend effect op het herstel. Het betekent dat mensen 
minder mogen lenen dan voorheen uit vrees dat zij later - ingeval van bijvoor-
beeld werkloosheid en/of scheiding - in betalingsproblemen komen.

In een recente studie van wetenschappers van de TU Delft in opdracht van de 
NVB (vereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers) staat dat de nieuwe 
normen onvoldoende rekening houden met verschillende situaties in verschil-
lende huishoudens. Zo zouden twee juist afgestudeerde tandartsen net zo veel 
mogen lenen als een echtpaar met twee vmbo-diploma’s en aanzienlijk lagere 
inkomensverwachtingen. Bovendien kan een huishouden met tweeverdieners 
minder lenen dan een echtpaar met een eenverdiener met hetzelfde huishoudin-
komen, uit vrees voor het toekomstig wegvallen van één inkomen door de komst 
van kinderen of door een echtscheiding. Terwijl ook de eenverdiener na een 
scheiding de woonlasten meestal niet in zijn eentje kan opbrengen. De onder-
zoekers vinden deze aanpak niet alleen betuttelend, maar ook slecht onder-
bouwd.

Terecht wijzen veel critici erop dat mensen die een hypotheek met een forse last 
wel kunnen en willen betalen, nu noodgedwongen aangewezen zijn op een huur-
woning met een nog hogere woonlast. Dan legt niemand ze een strobreed in de 
weg. En dat terwijl de betalingsmoraal van de Nederlandse huiseigenaar interna-
tionaal als uitzonderlijk goed mag worden beschouwd. 

Helaas lijkt de brede kritiek niet te leiden tot aanpassing en staan we dus - na de 
eerste euforie - weer met beide benen op de grond. Ook de grens 

voor een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt per 1 
juli weer lager. Zo’n garantie zorgt voor korting op de hypo-

theekrente en is nu mogelijk op hypotheken tot € 265.000 
(inclusief bijkomende kosten). Dat betekent dat bij aan-
koop van een bestaande koopwoning de koopsom plus 

eventuele verbouwingskosten niet meer mag zijn dan € 
250.000; datzelfde bedrag geldt voor de maximale koop-/
aanneemsom inclusief meerwerk van een nieuwbouw-

woning. Per 1 juli gaat de grens omlaag naar € 245.000,-; de 
koopsom (inclusief verbouwing of meerkosten) mag dan niet 

meer bedragen dan € 231.132,- Een lichtpuntje tot besluit: 
als u over een hypotheekofferte beschikt die voor 1 juli 

2015 is uitgegeven door de bank, dan geldt de oude 
grens ook nog als de ondertekening van de offerte op 
latere datum plaatsvindt.

Cheque voor Leergeld Nuenen
De Rotary Regio Commissie Jeugd haalde via fundraising projecten een groot 
bedrag binnen. De voorzitter en de secretaris (Inge Frimont uit Nuenen rechts) 
van de commissie overhandigden zaterdag de cheque aan Stichting Leergeld 
Nuenen. Leergeld Nuenen is met dit bedrag heel erg blij omdat het betekent dat 
weer 10 kinderen ondersteund kunnen worden in hun ontwikkelingskansen.
Zie ook www.leergeldnuenen.nl en www.rotary.nl/nuenen

Kapsones bedankt haar publiek
Afgelopen weekend speelde musicalgroep Kapsones 4 maal de musical ‘De Beto-
ver-Ring in het bos’ in Het Klooster. Na een heel jaar van intensieve voorberei-
dingen vindt het hoogtepunt in één weekend plaats. Wat vinden ze het fijn om te 
zien dat zoveel kinderen en hun ouders genieten van hun musical. Wat ze met 
plezier maken, wordt dankbaar ontvangen met gelach om de verschillende grap-
pen en de reacties uit de zaal. Musicalgroep Kapsones wil alle kinderen en hun 
ouders bedanken voor het applaus en de mooie complimenten. De musical 
wordt nog opgevoerd in verschillende tehuizen waar mensen met een verstande-
lijke beperking hopelijk net zo zullen genieten als de Nuenense fans. Na een 
korte pauze in de zomer gaan ze weer aan de slag met de productie voor 2016. 
De foto’s van ‘De Betover-Ring in het bos’ zullen binnenkort op de website www.
musicalgroepkapsones.nl te vinden zijn. Daar kun je ook nog de cd van deze 
musical bestellen. Tot volgend jaar!!!

Keep looking up (Foto Peter Coppens)

Plan Nuenen West, wordt vervolgd...

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
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Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl
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COLLSE HEIDE 4 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

IVN Nuenen komt op Koningsdag met 
vernieuwd wandelboekje Dommelpad 
Tien jaar na de eerste uitgifte van het wandelboekje Dommelpad komt IVN 
Nuenen met een zeer fraaie herdruk. Een boekje met een moderne uitstra-
ling: volledig in kleur, met duidelijke kaartjes, nieuwe illustraties en een 
overzichtelijke lay-out. 

Het wandelboekje beschrijft vijf wan-
delingen in het Dommeldal tussen het 
Wilhelmina Kanaal en het Eindho-
venskanaal. Nieuwe routes zijn nu 
mogelijk, onder andere door de aanleg 
van de Piet Rendersbrug over de Dom-
mel bij Nederwetten. De wandelrou-
tes zijn tussen de 4 en de 7 km lang, 
maar ze zijn ook te combineren tot 
langere wandelingen.
Voor de ruim 300.000 inwoners van 
Nuenen ca, Eindhoven, Geldrop-
Mierlo en Son en Breugel ligt het 
Dommeldal naast de deur. Het Dom-
meldal is rijk aan bijzondere natuurge-
bieden, landschappelijk schoon en 
historie. U vindt er bijvoorbeeld kas-
teel Eckart, drie oude watermolens en 
de torenruïne van de middeleeuwse 
kerk in Nederwetten.

Het eerste deel van het boekje gaat 
uitgebreid in op het ontstaan van het 
landschap en de geschiedenis van de 
bewoners. Ook wordt verteld over de 
watermolens en de molenaars. Het 
tweede deel beschrijft de vijf wande-
lingen, elk aangevuld met interessante 
wetenswaardigheden over het gebied. 

Op Koningsdag, maandag 27 april, is 
het boekje voor het eerst te koop bij de 
IVN-kraam op de Oranjemarkt aan 
het Park. Daarna is het te koop in 
Nuenen bij het Vincentre, boekhandel 
Van de Moosdijk en de Weverkeshof. 
In Eindhoven is het wandelboekje ver-
krijgbaar bij de VVV Eindhoven, reis-
boekwinkel Landschap en het Was-
ven. De marktkraam van IVN Nuenen 
staat naast de andere marktkramen 
opgesteld op de hoek van het toe-
gangspad naar de Kloostertuin.

Ook zullen er deze dag in de klooster-
tuin speelse natuuractiviteiten zijn 
voor kinderen. 
Tijd: 13.00 - 16.00 uur.
Info: tel. 040-2421423
Zie ook www.ivn.nl/nuenen

Huize Nune Ville
In Nuenen op de Berg staat een voor-
naam Herenhuis,
daar voelde de familie Begeman zich 
thuis.
Dat huis onder de groene bomen,
lag daar heerlijk weg te dromen.
In Nuenen op het platte land,
met nog boerderijen aan de kant.

Daar woonde zijn vriendin, Margo 
was haar naam,
zij was met Vincent erg begaan.
Zij zocht hem op in het washuis,
want bij hem voelde zij zich thuis.
Zij leefde met Vincent mee,
want dat ze hem niet begrepen daar 
zat hij mee.

Hij klaagde wel eens over zijn vader,
want hij kwam hem heel moeilijk nader.
Moeder begreep hem ook al niet,
en dat deed hem veel verdriet.
Hij voelde dat ze hem dulden als een 
schurftige hond,
en schreef aan Theo wat hij ervan vond.

Theo was zijn steun en toeverlaat,
dat hij hem hielp dat kon geen kwaad.
Theo zag wel iets in het werk van zijn 
broer,
wat Vincent deed vond hij heel stoer.
Daarom wilde Vincent doorgaan met 
zijn werk,
dat voelde hij van binnen zo sterk.

Toen werd hij verliefd op het buurmeisje 
Margo,
dat vonden de Nuenense mensen maar 
zo zo.
Ook haar familie was er tegen er was 
veel aan gelegen,
zij hoorde tot de betere stand en hiel-
den Vincent op een afstand.
Margo mocht niet met hem verkeren,
want volgens hen kon ze van hem niets 
leren.

Margo was verdrietig want zij kon niet 
zonder hem,
in gedachten hoorde zij nog zijn stem.
Door haar verdriet overmand,
nam ze vergif in en verloor even haar 
verstand.
Vincent vond dat ook heel erg,
En liep doelloos over de Berg.

Hij schreef aan Theo er is iets vreselijks 
gebeurd,
waar heel Nuenen nu om treurt.
Maar hij wilde met het schilderen 
doorgaan,
en is toen naar Frankrijk gegaan.
Maar wij zijn dankbaar voor je Nue-
nense tijd,
daarvan hebben we nu nog profijt.

Nuenen, Mevrouw Saris-Gevers

Kindervakantieweek
Gerwen wordt 
Gerwen Airport
Op 19, 20 en 21 augustus opent ‘Ger-
wen Airport’ haar deuren voor de kin-
deren uit Gerwen. 
“Op deze 3 daagse all-inclusief reis 
gaan we ontdekken hoe we kunnen 
reizen, waar we naar toe willen en wat 
we zoal tegenkomen op onze reis! Dus 
wil je deze vlucht niet missen? Meld je 
dan gauw aan.”
Aanmelden voor 10 mei via de site: 
www.jeugdactiviteiengerwen.nl. Onder 
het kopje contact/inschrijvingen kun-
nen vrijwilligers zich ook aanmelden.

Informatieavond 
over schildklier-
afwijkingen
Op maandagavond 18 mei organiseert 
het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop 
samen met de Schildklierorganisatie 
Nederland, werkgroep Noord-Bra-
bant, wederom een informatieavond 
over schildklierafwijkingen. Internist-
endocrinoloog dr. Toorians verzorgt 
deze avond een lezing. Hij vertelt over 
de functie van de schildklier, welke 
klachten iemand kan krijgen als de 
schildklier te traag (hypothyreoïdie) of 
te snel werkt (hyperthyreoïdie) en wat 
daar aan te doen is. Aandacht hier-
voor is belangrijk, omdat veel mensen 
onbekend zijn met de klachten beho-
rend bij schildklieraandoeningen.
Meer dan een half miljoen mensen in 
Nederland worden behandeld voor 
schildklierproblemen. Verder blijkt 
dat een grote groep mensen rondloopt 
met een schildklieraandoening, zon-
der dat te weten. Een schildklieraan-
doening komt vaker voor bij vrouwen, 
dan bij mannen. 
De schildklier wordt wel de motor van 
het lichaam genoemd. Werkt deze 
klier te snel, te langzaam of helemaal 
niet, dan raakt je lichaam ontregeld. 
 
De avond vindt plaats in het St. Anna 
Ziekenhuis te Geldrop in het perso-
neelsrestaurant en duurt van 19.15 
uur tot ca. 21.15 uur. In verband met 
de organisatie is het nodig dat geïnte-
resseerden zich vooraf aanmelden via 
www.st-anna.nl/aanmelden-activitei-
ten of bij de afdeling patiëntenvoor-
lichting via telefoon: 040-286 4874.
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Huldiging van     
zilveren KBO-leden 
Vijftien KBO-ers waren dit jaar 25 jaar lid van deze bond, afdeling Nuenen. De 
zeven die aanwezig waren op de speciale bijeenkomst in de foyer van Het Kloos-
ter werden door het bestuur in het zonnetje gezet met een bloemetje en oor-
konde. De jubilerende zilveren KBO leden zijn: hr. P.J.L. Aarts; mw. H. Gödde-
Tusschenbroek; mw. F. Damen-Lammers; mw. M. van Grootel-Smulders; hr. 
J.Habraken en mw. J. Habraken-Hink; mw. A. Heijster-Kemp; mw. J. Matthijsse-
Lemmens; mw. J. Nieuwenhuis-Maas; mw. E. Roijakkkers-van Heughten; hr. G. 
Sanders; hr. G. Schijven; mw. G. Vereijken-van Lith; hr. J. Vervoort en mw. R. 
Vervoort-Wijgergans. 

De aanwezige zilveren KBO-leden: (vlnr): J. Matthijsse-Lemmens, J. Habraken , P. 
Aarts, G. Schijven, G. Sanders, M. van Grootel-Smulders en J. Habraken-Hink.

Het Klooster zet de moeders 
flink in het zonnetje! 
Op zondag 10 mei is het weer Moederdag. Aansluitend op het koffieconcert 
Art in Listening kunt u in Het Klooster heerlijk komen brunchen! Wie wil 
zijn of haar moeder nou niet verwennen op deze manier? Uiteraard is ieder-
een welkom op Moederdag in Het Klooster, alleen worden de moeders in 
het zonnetje gezet!

Stichting SPEK;      
het is een feit!
Mogen wij ons eerst even voorstellen. Wij zijn de gezichten van Stichting 
SPEK; Kimberly Rietveld, Miriam van Moorsel, Johan van Dop, Sjors Dries-
sen, Henk van Tuijl.

KBO Jubileum van start   
met lezing en workshop
Het was deze zonnige woensdagmiddag 15 april meteen een feestelijke dub-
bele aftrap van het KBO jubileumjaar. Na een gastvrije ontvangst met koffie 
organiseerde in het Van Gogh Kerkje Vincentre voor de 60 jarige senioren-
vereniging een lezing over de Aardappeleters, boeiend gebracht door Jac-
queline Bekkers. Tegelijkertijd vond er aan de andere kant van het centrum 
in de mooie binnentuin van de Dorpswerkplaats een workshop graffiti 
plaats voor jong en oud.

In plaats van een ontbijtje op bed kun-
nen alle moeders heerlijk komen 
brunchen in Het Klooster. Beter kan 
niet! Voorafgaand aan de brunch kun-
nen de moeders ook nog eens genie-
ten van het Koffieconcert Art in Liste-
ning. U bent dan getuige van de 
mooiste klassieke muziek die gespeeld 
wordt door jonge talentvolle musici, 
die nog aan het begin van hun muziek-
leven staan. De brunch wordt ver-
zorgd in buffet vorm en bestaat uit al-
lerlei lekkernijen, zoals tomatensoep, 

salades, mini broodjes met beleg en 
andere diverse zoetigheden. Het vol-
ledige buffet kunt u vinden op de web-
site! Een gezellige dag vol met lekker-
nijen en prachtige muziek om je 
moeder te bedanken voor alles wat zij 
doet of gedaan heeft! 

Kaarten voor de voorstelling en de 
brunch kunt u bestellen via de website 
www.hetklooster.org. Art in Listening 
begint om 11.00 uur en om 10.30 uur 
is het ontvangst met koffie en thee. 
Toegangskaarten voor de voorstelling 
kosten € 9,50. Aansluitend hierop be-
gint de Moederdagbrunch, toegangs-
kaarten hiervoor kosten € 15,50 per 
persoon. Ook kunt u maandag tot en 
met vrijdag tussen 13.30 uur en 17.30 
uur telefonisch reserveren via het tele-
foonnummer 040 -284 33 99.

Het idee van Stichting SPEK
Johan, Sjors en Henk zijn al enige jaren 
betrokken bij de organisatie van ‘Stich-
ting Intocht Sinterklaas Nuenen’. Kim-
berly is jarenlang werkzaam geweest in 
de kinderanimatie. Miriam van Moor-
sel is ondernemer in Nuenen van 
Sweet Surprise. Een enthousiaste club 
mensen dus met een hoop ervaring. 
Jaarlijks zijn er kinderen binnen de ge-
meente Nuenen (ook Gerwen & Ne-
derwetten) die door omstandigheden 
niet naar de grote intocht kunnen ko-
men kijken. Hierbij kun je denken aan 
kinderen die ziek zijn, een van de ou-
ders is overleden en ga zo maar door. 
Het zijn alle omstandigheden waarin 
het kind even geen kind kan zijn. Ook 
de ouders mogen we hierbij natuurlijk 
niet vergeten. Vorig jaar rond de perio-
de van de intocht is er in Nuenen een 
kind overleden wat heel erg graag naar 
de intocht wilde komen kijken, helaas 
heeft hij dat niet gered. Het is toch heel 
erg verdrietig dat dit op zo'n jonge leef-
tijd moest gebeuren. Vandaar dat dit 
idee ontstaan is. Het stichtingbestuur 
wil samen met de vele vrijwilligers die 
deze stichting nu al een warm hart toe-
dragen deze gezinnen tijdens de sin-
terklaasperiode in het zonnetje zetten.

Wat doen we?
Tijdens de Sinterklaastijd willen wij kin-
deren, of families die in een moeilijke tijd 

zitten, in het zonnetje zetten zodat zij 
even de tijd kunnen vergeten en zich 
weer even kind kunnen voelen. Dit doen 
we door de goedheiligman samen met 
enkele pieten naar deze kinderen thuis te 
sturen. Wat onze stichting uniek maakt 
is dat elk huisbezoek anders is; wij zor-
gen dat elk huisbezoek specifiek op maat 
gemaakt wordt. Niets is bij ons te gek, al-
les is mogelijk en alles is bespreekbaar. 
Ook is het mogelijk om eventuele wen-
sen in vervulling te laten gaan!

De grote verrassing
De goedheiligman zelf is ook actief 
hierbij betrokken. Samen met de pie-
ten zijn ze nu lekker in Spanje aan het 
uitrusten van afgelopen jaar. Maar ook 
zij zijn al druk bezig met de voorberei-
dingen om straks in november/de-
cember de huisbezoeken aan deze fa-
milies te regelen. Laatst stuurden zij 
toevallig vanuit Spanje een foto. Wie is 
toch die KO waar ze het telkens over 
hebben en wat zou er dan in die doos 
zitten? De sint en zijn pieten missen 
namelijk nog 1 vriendje. Dat verklap-
pen we nog niet en dat zullen we later 
onthullen.

Meer informatie
Voor vragen of meer informatie over 
deze stichting kun je terecht bij een 
van de personen die deze stichting 
vorm geven. Verder kun je ons vinden 
op en via facebook www.facebook.
com/spek. Binnenkort komt de web-
site online en zijn we ook per mail te 
bereiken. 

Wij willen iedereen alvast bedanken 
die onze stichting nu al een warm hart 
toedragen en hebben aangegeven al 
het e.e.a. voor ons te willen betekenen! 
Wij hopen met z'n allen dat we velen 
binnen onze gemeente weer kunnen 
laten lachen.

 
Want het 60 jarig KBO wil jong en oud 
verbinden. Daarom was er ook een 
hele groep kinderen van Basisschool 
Heuvelrijk aanwezig om in combinatie 
met de senioren iets creatiefs op het 
doek te spuiten. De workshop werd 
geleid door instructeurs van Vincen-
tre, deels ook weer actief als beeldend 
kunstenaar in het schilder collectief 
Atelier Nuenen.
 
Na de lezing in het kerkje nam het pu-
bliek deel aan een begeleide wandeling 
door het dorp, waar de bekende Van 
Goghplekken weer werden aange-
daan, om te eindigen bij de expositie 
van de graffitikunst bij de Dorpswerk-
plaats.
 
Daar stonden, onder een aangenaam 
mediterraan zonnetje, de zitjes en het 
glaasje wijn al klaar om iedereen te la-

ten meegenieten van de 60-jarige ver-
jaardag van KBO Nuenen. Jong en oud 
vertelden hoe spannend en hoe leuk 
het was geweest om samen de spuit-
bussen te hanteren. 
 
Als KBO Nuenen ook de rest van het 
jaarprogramma zo geanimeerd weet 
te brengen, wordt het een verjaardags-
feestje om niet vlug te vergeten.

Uitzendingen LON-TV
Deze week in het programma Nuenen-Nu:
•	 The	Vincent	Affair
•	 Van	Gogh	orgelconcert	en	wandeling
•	 De KBO bestaat 60 jaar en organiseert een activiteiten dag rond het thema 

Van Gogh
•	 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 Krakenburg
De tv-uitzending vindt dagelijks plaats om 11.00, 14.00, 17.00, 19.00, 21.00 
en 23.00 en 01.00 uur. Ook is het programma te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens vindt u op deze site actuele nieuwsberich-
ten en kunt u oude filmpjes terugkijken. 

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

Spetterend nieuw 
theaterseizoen in 
Het Klooster! 
Na het succes van de afgelopen jaren 
staat ook dit jaar de presentatieavond 
weer voor u klaar. Dit jaar vindt deze 
plaats op dinsdag 12 mei om 19.30 én 
21.00 uur. Tijdens deze avond wordt er 
een indruk gegeven van de voorstel-
lingen voor het aankomende theater-
seizoen, opgeluisterd door cabaret, 
muziek en overige theatrale acts. Het 
zal een bijzondere avond worden, die 
u als theaterliefhebber niet mag en 
kan missen… 

De bezoekers zijn als eerste in de gele-
genheid om kaarten te bestellen voor 
het nieuwe theaterseizoen en zij ne-
men dan ook als eerste de nieuwe the-
aterbrochure in ontvangst. Hiermee 
maken zij dus de meeste kans op 
kaartjes voor hun favoriete voorstel-
lingen! 
Bent u al zo nieuwsgierig naar het 
nieuwe theaterseizoen? Wij mogen al 
twee namen vrijgeven…de enige echte 
Ali B en Leon van der Zanden! 

Als u aanwezig wilt zijn op de presenta-
tieavond op dinsdag 12 mei, heeft u al-
leen een entreekaartje nodig. De bijdra-
ge voor een kaartje is € 5,- per persoon 
voor een volledig verzorgde avond. 
Naast het entreekaartje ontvangt u na-
melijk ook een kopje koffie of thee bij 
binnenkomst en bieden wij u na afloop 
van de presentatie nog een drankje aan. 

Kaarten zijn af te halen vanaf woens-
dag 22 april bij de kaartverkoop in Het 
Klooster. De kaartverkoop is geopend 
van maandag tot en met vrijdag van 
13.30 uur tot 17.30 uur. Ook staan de 
kaarten vanaf 22 april online op de 
site: www.hetklooster.org

Ook in Nuenen leeft men mee met 
PSV: De (Paas)haas van Piet Teu-
nisse aan de Boordseweg is omge-
doopt tot mascotte van PSV.

Singlecafé 
Brandevoort
Op vrijdag 24 april wordt er weer een 
Singlecafé gehouden in ’t Brandpunt, 
Biezenlaan 29 in Helmond. Aanvang 
rond 20.30 uur. De entree is vrij.
Deze avond is voor iedereen toegan-
kelijk, hoe meer zielen hoe meer 
vreugd. Het is de bedoeling om dan 
iedereen te ontmoeten en onder ‘t ge-
not van een drankje met elkaar een ge-
zellige avond te maken. Hierdoor kun-
nen dan nieuwe contacten gelegd 
worden. Ook zijn er mogelijkheden 
om samen iets te organiseren daar 
waar behoefte aan is. Voor meer infor-
matie kunt u terecht bij: Jan van der 
Sanden, telefoon 06-53 10 52 93.

Spannende 
muzikale 
samenwerking
Zaterdagavond 25 april geven het Ger-
wens Muziekkorps en Harmonie Sire-
na uit Hooge Mierde een voorjaarscon-
cert. De twee veelzijdige korpsen 
zullen u een avond vol mooie, ontroe-
rende en opzwepende muziek brengen.

Het Gerwens Muziekkorps zal de avond 
openen met een gevarieerd program-
ma, waar veel verschillende muziekstij-
len de hoofdrol spelen. Na de pauze is 
het de beurt aan Harmonie Sirena.
Beide korpsen laten een nieuw pro-
gramma horen. Het Gerwens Muziek-
korps speelt nieuwe stukken na de 
succesvolle deelname aan het con-
cours van afgelopen november. Har-
monie Sirena brengt vernieuwing na 
hun zeer geslaagde 100-jarig jubi-
leumjaar. Het belooft een avond te 
worden met klanken van over de hele 
wereld. Van Brazilië, tot Spanje, van 
Engeland tot ons eigen Nederland. De 
muziek neemt u mee op avontuur!

Voor een spannende muzikale ont-
moeting komt u zaterdagavond 25 april 
naar Gemeenschapshuis De Schakel in 
Hooge Mierde. Het concert zal begin-
nen om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 
19.30 uur. De toegang is gratis.

R.C. De Oude Molen    
in actie voor eigen clubkas
Rolschaatsverenging De Oude Molen uit Beek en Donk komt in actie om 
geld op te halen voor haar eigen clubkas. De club neemt hiermee deel aan 
de Nationale Belweken van de VriendenLoterij. Dit is een landelijk initiatief 
om clubs en verenigingen in Nederland op een structurele manier een 
financieel steuntje in de rug te geven.
In maart en april organiseert de Vrien-
denLoterij voor de negende keer de Na-
tionale Belweken. In april bellen leden 
van R.C. De Oude Molen andere club-
leden en hun aanhang met de oproep 
mee te spelen met de VriendenLoterij. 
De helft van ieder verkocht lot komt di-
rect ten goede aan de clubkas van R.C. 

De Oude Molen. Als 50 deelnemers bij-
voorbeeld met één lot een heel jaar 
voor een club of vereniging meespelen, 
dan levert dit de clubkas € 4.525,- op. 
Bij 150 deelnemers is dat € 13.575,- per 
jaar. De clubleden maken als deelne-
mers van de VriendenLoterij maande-
lijks kans op grote (geld)prijzen. 
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Sandra, Stijn en Ans, 
de slaapspecialisten van Stijn’s Slaapstudio

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

winkel? Wordt u een bepaald bed opgedrongen? 

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

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

Slaapgarantie zodat u gegarandeerd géén kat in de zak koopt.

Collectie; matrassen, boxsprings, (deelbare) ledikanten, 
verstelbare bodems, waterbedden, bedtextiel etc.
Merken; Pullman, Eastborn, Mline, Matrair, Clima Comfort, 
Carpe Diem, Silvana, Bella Donna etc. SLAAPSPECIALIST
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Vincent van Goghplein 99, 5671 DV Nuenen
T 040-2840333  |  E info@neworiental.nl  |  W neworiental.nl

RESTAURANT 
NEW ORIENTAL

OPENT HAAR DEUREN 
OP 4 MEI 2015

WIJ BEREIDEN:
· SUSHI
· THAISE GERECHTEN
· CANTONESE KEUKEN
· AUTHENTIEKE
 CHINESE KEUKEN

Presentatieavond 
seizoen 2015 - 2016
Dinsdag 12 mei
19.30 en 21.00 uur

Op deze avond wordt ons nieuwe 
theaterprogramma gepresenteerd 
en krijgt u een voorproefje van 
het nieuwe seizoen te zien. 
Na afloop kunt u boekingen 
maken, op deze manier heeft u 
de meeste kans op kaartjes.
 
Tickets voor de presentatieavond 
zijn vanaf woensdag 22 april ver-
krijgbaar via www.hetklooster.org

Exploitatiemaatschappij Het Klooster Nuenen B.V.
Park 1, 5671 GA Nuenen • Tel: 040 284 31 81
Website: www.hetklooster.org • Email: info@hetklooster.org

PROGRAMMA2015

MATTHIJS BRANDT
“Een dag om gemoedelijk- 
en gezelligheid met elkaar 
te delen”

BURGEMEESTER
MAARTEN HOUBEN
“Samen uitkijken naar 
Koningsdag 2015 in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten”

Fijne Koningsdag!
Wij zijn open van

8.00 tot 20.00 uur.

Fijne Koningsdag!
Wij zijn open van

8.00 tot 20.00 uur.



nacht/dag
Koningsdag 27 april HET HEUVELPLEIN
-----------------------------------------------

Het Oranje Comité Gerwen presenteert: 
JUNGLE EXPEDITIE GERWEN
Op maandag 27 april wordt het Heuvelplein in 
Gerwen omgetoverd tot een heuse jungle, waar 
alle kinderen een spannende expeditie door 
gaan maken. Het Oranje Comité heeft een span-
nend en gevaarlijk programma samengesteld 
met leuke, gezellige, lekkere en uitdagende 
spelletjes. Het wordt een spannende expeditie 
waarbij er volop gefeest, gedanst en gekliederd 
wordt. Natuurlijk is er voldoende eten en drin-
ken aanwezig om de expeditie vol te houden. 
Aanmelden kan via: 
oranjecomitegerwen@hotmail.com

PROGRAMMA
09.00 uur: Vertrek van de Bonte Optocht vanaf 

het Heuvelplein, onder leiding van 
het Heilig Kruisgilde en Drumfanfare 
Jong Leven.  

  Route: Heuvelplein (vertrek) - Ruiter-
weg - Huyakker - Dora Ebbenhof - 
Ter Mehr - Bogerd - Daal - Maerdonk 
- Mgr. Frenkenstraat - Hagelkruis. 

  Daarna kunnen de fietsen op het 
schoolplein geparkeerd worden. 

  Vergeet niet om de fiets te versieren.
09.30 uur: Officiële gedeelte
10.00 uur: Vertrek van de expeditie door 
  de jungle van Gerwen, met 
  hindernissen.
12.00 uur: Loterij met prijzen
12.30 uur: Einde

GERWEN

Koningsdag 27 april DE KOPPELAAR
---------------------------------------------

PROGRAMMA
14.00 uur: Officiële opening door burgemees-

ter Houben, met een toost, optredens 
van drumfanfare Jong Leven en het St. 
Annagilde en een ballonnenwedstrijd.

14.30 uur: • Probeercircus. 
  Meedoen in een echte circus, met les 

van acrobaten om op een bal te lo-
pen, op een rola-rola te balanceren, 
op een éénwieler te fietsen of een 
andere circusact leren.

  • Oudhollandse spelen
  Er is een kermis met Oudhollandse 

spellen: stripfiguur bowling, kegel-
tikken, blaasspel en -Springkussen 
voor de allerkleinsten

  • Rad van Fortuin met prijzen
17.00 uur: optredens van de circuskinderen in 

een circusvoorstelling
17.30-
18.00 uur:  afsluiting

NEDERWETTEN

26 APRIL KONINGSNACHT
KONINGSDAG 27 APRIL

NUENEN
Koningsnacht 26 april  PARK
-----------------------------------------------

19.30 uur: Opening door Drumfanfare Jong
  Leven en Showkorps O&V Nuenen 
20.00 uur: Dédé Dansballet 
20.30 uur: Dansschool 2Dance 
21.00 uur: De Heeren Van (deel 1) 
21.45 uur: Zsa Zsa Zsoe 
22.05 uur: De Heeren Van (deel 2) 
22.50 uur: S.C. ‘t Eenoodje 
23.20 uur: De Heeren Van (deel 3 )
23.55 uur: Vierkant Rond 
00.15 uur: De Heeren Van (deel 4 )
01.00 uur: Einde Koningsnacht 2015 

Koningsdag 27 april PARK
-----------------------------------------------

13.00 uur: Dédé Dansballet 
13.30 uur: Dansschool 2Dance 
14.00 uur: Ruizz De Band (deel 1 )
14.45 uur: Laura Derks 
15.15 uur: De Klippeleaters
15.30 uur: Evi Schuts 
16.00 uur: Breakdance School N-Town 
16.15 uur: Ruizz De Band (deel 2 )
17.00 uur: Twirlvereniging Dedication 
17.20 uur: Dave Joosten
17.50 uur: Tsjonge Jonge
18.05 uur: Ruizz de Band (deel 3)
18.50 uur: Muziek van de DJ
19.00 uur: Einde Koningsdag 2015

ORANJE COMITÉ NUENEN
Programma Koningsdag 27 april 
-----------------------------------------------

09.30 – 
10.15 uur: Inschrijving kinderoptocht op Vincent 

van Goghplein (10.30 uur vertrek)

10.00 – 
10.20 uur: Aubade bij Verzorgingscentrum De Ak-

kers verzorgd door O&V 

09.30 – 
11.00 uur: Opbouw Oranjemarkt aan Park 

11.30 uur: Auto vrijmaken Park 

11.10 –
11.20 uur: Overdracht Jeugdburgemeester Speel-

tuin De Kievit 

11.20 –
11.30 uur: Uitreiking prijzen ‘mooist versierde fiets’ 

Speeltuin De Kievit Door Jeugdburge-
meester Anne Potma

11.45 –
12.30 uur: Besloten bijeenkomst Klooster voor ge-

decoreerden in Het Klooster

12.30 –
12.40 uur: Aubade door Brassband de Vooruitgang 

voor het Klooster/bordes 

12.00 –
16.30 uur: Oranjemarkt

16.30 –
17.00 uur: Einde/opruimen Oranjemarkt 

Route kinderoptocht:
1. Vertrek vanaf “Van Goghplein”
2. Vervolgens naar Margot Begemanstraat
3. Dan linkaf op kruising Beekstraat naar 
 Weverstraat
4. Doorlopen tot aan Julianatraat (linksaf)
5. Oversteken Boordseweg naar Irenestraat 
 richting Voirt
6. Op Voirt linksaf richting Parkstraat
7. Kruising oversteken en doorlopen naar 
 Lindenlaan
8. Einde linksaf naar Kievit (tevens einde optocht 

11.00 uur)

PROGRAMMA2015
Wat vliegt de tijd toch... dit jaar vieren we de derde Koningsdag, althans bijna alweer een jaar geleden vierden we in 
Nederland onze eerste échte Koningsdag want het jaar daarvoor was alweer de troonswisseling. 
Terugkijken is makkelijk en vaak ook wel leuk. Afgelopen jaar hadden we lekker en goed weer en een goede sfeer, 
mede mogelijk gemaakt door de Stichting Parkevenementen die ook dit jaar weer een mooi programma voor u in elkaar 
hebben gezet. Bekende namen treden op zoals Dansschool 2 Dance en Zsa Zsa Zsoe, maar ook, zo heb ik begrepen 
zal er onder andere een breakdanceshow houden worden door N-town. 
Kent u N-Town? Nee, dan is leuk om te vermelden dat N-Town geleid wordt door twee jonge ‘gewone’ Nuenense 
jongens die zich hebben ingezet om breakdance in Nuenen te blijven behouden nadat de voormalig oprichter had 
aangeven te stoppen. Een van de oprichters was bij de oprichting 17 jaar, had geen drang naar commercie maar be-
trokkenheid met de jeugd maakte dat deze twee mannen doorgingen met ‘hun’ breakdance. ‘Hun’ breakdance wilden 
ze delen met een groep (jonge) kinderen die achter gelaten werden. Dit vind ik een mooi gebaar van maatschappelijke 
betrokkenheid want ‘Brake’ is hun passie, hun ding en dat willen ze graag delen, met de groep, met u en mij, met 
iedereen. En delen past perfect in het hedendaagse beeld dat we allen graag zien. Het delen van kennis en informatie, 
het tonen van (maatschappelijke) betrokkenheid zijn begrippen die actueel zijn en gewaardeerd worden.  
Koningsdag is dan ook een dag om gemoedelijk- en gezelligheid met elkaar te delen. Laten we er dan ook dit jaar 
weer een mooie Koningsdag van maken, hang de vlag uit, kom naar het Park en geniet van alles wat onze Koningsdag 
maakt. En daarna delen we weer wat we kunnen delen zoals ervaringen, kennis, warmte en gezelligheid. 

Namens het Oranje Comité wensen wij u een mooie en leuke dag toe!
Matthijs Brandt, Voorzitter Oranje Comité

BREAKDANCE SCHOOL N-TOWNBREAKS

DAVE JOOSTEN

Dave Joosten  is een zanger Entertainer uit Hel-
mond. Dave is begonnen als DJ, waarbij hij af 
en toe wat liedjes zong. Dit beviel het publiek zo 
goed dat hij zich meer op het zingen is gaan rich-
ten. In 1996 bracht hij een single cd uit, genaamd 
Opa,  en als tweede nummer Maria Magdalena.

DÉDÉ DANCEBALLET

Danceballet is een dynamische vorm van modern 
ballet. Verschillende dansstijlen worden gemixt 
waardoor het dynamisch, fel en energiek is! De 
leeftijden variëren van 2 jaar tot 63 jaar, het is 
dus voor iedereen! DéDé Danceballet treedt ook 
geregeld op zoals met de intocht van Sinterklaas 
en met Koningsdag. De lessen in Nuenen worden 
gegeven bij De Drietip en in het Klooster op maan-
dag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
in de leeftijd van 2/3 jaar t/m 21 jaar.

EVI SCHUTS

Evi Schuts is achttien jaar oud en komt uit Nuenen. 
Vorig jaar won ze The Voice of Nuenen. Sindsdien 
is ze actief bezig met zang en heeft ze al veel 
mooie dingen mogen meemaken. Evi: ‘Zang is 
mijn passie omdat ik me emoties erin kwijt kan en 
het mooi vind om mensen te raken met mijn stem.’

LAURA DERKS

Laura Derks, geboren op 
19 januari 1992 te Nue-
nen, komt uit een muzi-
kale familie en van jongs 
af aan is Laura al bezig 
met zingen. In groep 8 
speelde ze de hoofdrol 
in de afscheidsmusical en 
zong ze solo voor 2 volle 
theaterzalen in het klooster. Op de middelbare 
school heeft ze diverse keren meegedaan aan de 
voorrondes voor de Artistieke Interlycealen. 
Op 14 jarige leeftijd ging ze bij Popkoor Pop-
koorn in Nuenen. Daarna heeft ze enkele keren 
auditie gedaan voor televisie programma’s (pop-
stars en the next poptalent) maar wist ze, door 
zichzelf te zijn, geen interesse te wekken bij de 
jury. Ze was helaas teveel The girl nextdoor. 
Vanaf dit seizoen zingt ze bij Jocanto in Nuenen. 
In december 2013 heeft ze zichzelf ingeschreven 
voor The Voice of Nuenen. Dit om van haar faal-
angst af te komen. Inmiddels staat ze daar in de 
halve finale en is ze vastberaden om door te gaan 
met zingen. Laura:  “In zingen kan ik mijn emotie 
kwijt en vind ik de rust, te midden van het hecti-
sche dagelijkse leven.”

RUIZZZ

Ruizzz is een coverband uit Brabant met zanger 
en frontman Jeroen van der Velden. Ze spelen 
nummers uit de Nederlandstalige popgeschie-
denis, gebracht met een eigen tintje. Een kleine 
greep uit het Ruizzz-repertoire: Acda & De Mun-
nik, André Hazes, 3 j's, Bløf, Bots, Boudewijn de 
Groot, BZB, Clouseau, De Dijk, De Poema's, De 
Scene, Doe Maar, Drukwerk, Frank Boeijen, Guus 
Meeuwis, Hans de Booij, Het Goede doel, Marco 
Borsato en Raymond van het Groenewoud. 

BLAASBAND DE KLIPPELEATERS

Wat mag je verwachten als Blaasband de Klip-
peleaters je podium betreedt? Een breed feestre-
pertoire met een lach en een traan, maar vooral 
meezingers en dansnummers! Voortgebracht door 
het warme kopergeluid, aangevuld met het beno-
digde slagwerk. Ongeacht het soort, type, formaat 
aan publiek, staat er een band die feest, energie 
en enthousiasme uitstraalt!

BLAASKAPEL TSJONGE JONGE

Blaaskapel Tsjonge Jonge uit Gerwen is opgericht 
in 1997 en bestaat uit een 17 leden tellende en-
thousiaste groep mensen die het leuk vind om sa-
men muziek te maken. Regelmatig gaan ze op pad 
voor een optreden in de omgeving, een paar maal 
per jaar gaat de blaaskapel wat verder weg zoals 
Essen en Arnsberg in Duitsland of naar Texel.  Het 
Repertoire is zeer divers, van meezingers en mee-
deiners, gouwe ouwe, oude klassiekers, carnavals 
krakers tot het wat populairdere genre. 

TWIRLVERENIGING DEDICATION

Twirlvereniging Dedication is een jonge, zelfstan-
dige vereniging met enthousiaste leden. Ondanks 
dat de club pas een jaar bestaat, heeft zij al een 
kampioenstitel op zak!
Vaak wordt twirlen verward met majorette, ma-
jorettes lopen op straat voor een fanfare terwijl 
twirlen een sport is waarin dans en batontechnie-
ken worden gecombineerd. Het doel is om aan 
wedstrijden deel te nemen in solo-, duo- of groeps-
verband. Voor meisjes en voor jongens. De trai-
ningen vinden plaats in sporthal “De Weijer” in 
Mierlo op maandag- en dinsdagavond.
Zie ook: www.addframes.com/dedication4twirl

DE HEEREN VAN

Op elke party waar De Heeren Van verschijnt 
weten zij met groot gevoel voor sfeer, show en 
entertainment alle harten te stelen. Zo weet De 
Heeren Van de juiste muziek op het juiste mo-
ment te brengen. Dus als de pannen van het dak 
moeten is dit zeker geen probleem, maar even 
wat gas terugnemen is natuurlijk ook mogelijk. 
Door hun interactie betrekken zij het publiek bij 
het optreden. Dit zorgt voor verrassende unieke 
momenten. Met een show vol licht, geluid en 
topentertainment.

S.C. 'T EENOODJE

S.C. 't Eenoodje is een leuke, gezellige en enthou-
siaste club muzikanten die houden van muziek ma-
ken in de breedste zin van het woord. Ze treden 
vooral op tijdens de carnavalsdagen en alle festivi-
teiten die hieraan gekoppeld zijn. Maar ook buiten 
deze gezellige dagen om zijn zij vaak te bewonde-
ren op diverse podia. Het repertoire is een mooie 
mix van moderne arrangementen met de nodige 
variatie in dynamiek en snelheid. Van prachtige 
slow nummers tot ontzettende uit-je-dak nummers. 
S.C. 't Eenoodje zet de tent graag op z'n kop en 
daagt het publiek uit tot zongen en swingen!!

DRUMFANFARE JONGLEVEN

Drumfanfare Jong Leven uit Gerwen is opgericht in 
1959 als jeugddrumband. Sinds 1980 is Jong Le-
ven een drumfanfare. Jong Leven heeft al diverse 
prijzen behaald, waaronder Brabantse Kampi-
oenschappen en Landstitels. Jong Leven bestaat uit 
een groep enthousiaste leden van jong tot oud die 
vanuit drie disciplines gezamenlijk een optreden 
verzorgen met, als hoofddoel plezier met muziek 
en dans. Deze drie disciplines zijn de blazers-
groep, de slagwerkgroep en de (show)dansgroep. 
Drumfanfare Jong Leven heeft een breed muziek-
repertoire en speelt zowel bekende klassiekers als 
lichte jazz- en popmuziek. 
Website: www.drumfanfarejongleven.nl

VIERKANT ROND

Vierkant Rond is een muziekkapel afkomstig uit 
Nuenen, die een unieke mix hebben van Brazili-
aans percussiewerk en blaasmuziek. Hierdoor 
maken ze leuke combinaties van bestaande (feest) 
nummers waar ze een Zuid-Amerikaans ‘sausje’ 
overheen gooien. Het leuke is dat de slagwerk-
groep en de blaaskapel zowel samen als los van 
elkaar op kunnen treden. Het repertoire loopt uit-
een van gezellige evergreens en carnavaleske mee-
zingers, tot ritmische Braziliaanse sambanummers. 
Hierdoor is het altijd een feestje vol gezelligheid.

ZSA ZSA ZSOE
 
Zsa Zsa Zsa is een Nuenens muziekske dat houdt 
van carnaval en andere feestjes! Hun muziek is ge-
zellig, de muzikanten veelzijdig. 
Meer info op www.zsazsazsoe.tk.

SHOWKORPS O&V | NUENEN

Showkorps O&V | Nuenen is een enthousiaste 
show- and marchingband met dynamische percus-
sie, een diverse blazerssectie, en een energieke 
twirlgroep. Momenteel bestaat het showkorps uit 
ongeveer 90 leden waarvan er ruim 40 meelopen 
in de show en met optochten. Met hun spectacu-
laire show zijn zij regelmatig te vinden op muziek-
festivals, streetparades en taptoes.
Met shows als Classic meets Rock, The Olympic 
Dream en Games hebben zij grote successen be-
haald in binnen- en buitenland. De afgelopen jaren 
namen zij onder andere deel aan de Open Dutch 
Showcorps Championships in Assen; de Interna-
tionale Show- en Marswedstrijden in Hamont, Bel-
gië; en het Wereld Muziek Concours in Kerkrade.  
In 2014 presenteerde Showkorps O&V | Nuenen 
haar nieuwe show The European Express. Onder 
leiding van Drummajor Carine Bartholomeus en 
Miss Majorette Anne van der Wijst maakte Show-
korps O&V een muzikale treinreis langs onder an-
der het romantische Parijs en het klassieke Londen.

 

Samen uitkijken naar Koningsdag 2015 in Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Met bijzonder fijne herinneringen aan de Nuenense Koningsdag 2014, kijk ik uit naar de editie van dit jaar op 27 april. 
Een historische dag, want het is de eerste Koningsdag die we echt op de geboortedag van onze Koning vieren.  

Een plezierige terugblik
Het belooft een zeer geslaagde dag te worden, met een breed scala aan leuke activiteiten voor iedereen. Dat betekent 
genieten, net als bij voorgaande edities. Vorig jaar hadden we prachtig weer en een geweldig programma. Koningsdag 
2014 deed in alle opzichten denken aan het vieren van een ‘ouderwetse’ Koninginnedag. Gezellig, feestelijk, gevari-
eerd en vooral sámen. Veel inwoners kwamen op de activiteiten af en deden ook actief mee. Het feit dat we de eerste 
Koningsdag vierden, maakte de dag extra onvergetelijk.

Koningsdag 2015
Ik heb begrepen dat we ons ook dit jaar weer op kunnen maken voor een ouderwets goed dorpsfeest. De Oranje Co-
mités hebben opnieuw een feestelijk en afwisselend programma samengesteld. Er zal voor iedereen wat te beleven zijn. 
Zoals gebruikelijk is op Koningsdag één van de eerste activiteiten het afnemen van de aubade bij De Akkers. Ik hoop u 
daar al te mogen begroeten om vervolgens samen van de rest van Koningsdag te genieten.

Bedankt voor alle inzet
Een bedankje richting de Oranje Comités en alle vrijwilligers die Koningsdag organiseren, is absoluut op zijn plaats. Ie-
der jaar slaagt deze club enthousiaste dorpsgenoten er in om er weer iets fantastisch van te maken. Chapeau en bedankt!
Namens het college en de gemeenteraad van Nuenen, Gerwen en Nederwetten wens ik iedereen veel plezier en gezel-
ligheid toe.

Maarten Houben
Burgemeester van Nuenen, Gerwen en Nederwetten    

DANSSCHOOL 2DANCE

Dansschool 2Dance wordt gerund door Krista 
Aarts en Annika Visser en is bedoeld voor ie-
dereen die van dansen houdt. Vanaf 8 jaar is 
iedereen welkom: meisjes en jongens, jong en 
oud, wel of juist geen danservaring. De dans-
stijl die wordt aangeboden, is een combinatie 
van streetdance, hiphop en top 40 en de eigen 
inbreng van alle leden wordt zeer gewaardeerd! 
Het hebben van plezier in dansen staat met stip 
op nummer één en Dansschool 2Dance heeft 
dan ook als motto: “It’s fun 2 dance!”.  
Zie ook: www.dansschool2dance.nl.

Break is een dansstijl, begonnen rond circa 1970 
in de achterstandswijken van New York, en be-
staat uit een van de elementen hiphop. Break-
dance School N-townbreaks wil leerlingen zich 
leren te uiten door middel van creativiteit, via on-
der andere battles en shows. Elk jaar zijn er een 
aantal shows die wij met elkaar voorbereiden en 
opvoeren voor famillie en publiek. De lessen wor-
den gegeven in de Jacobushoek 7 in Nuenen door 
ervaren breakers Salman en Dennis van N-town 
Ruckus en Hidden Artifacts Crew.JW. photo
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Het Oranje Comité Gerwen presenteert: 
JUNGLE EXPEDITIE GERWEN
Op maandag 27 april wordt het Heuvelplein in 
Gerwen omgetoverd tot een heuse jungle, waar 
alle kinderen een spannende expeditie door 
gaan maken. Het Oranje Comité heeft een span-
nend en gevaarlijk programma samengesteld 
met leuke, gezellige, lekkere en uitdagende 
spelletjes. Het wordt een spannende expeditie 
waarbij er volop gefeest, gedanst en gekliederd 
wordt. Natuurlijk is er voldoende eten en drin-
ken aanwezig om de expeditie vol te houden. 
Aanmelden kan via: 
oranjecomitegerwen@hotmail.com
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09.00 uur: Vertrek van de Bonte Optocht vanaf 

het Heuvelplein, onder leiding van 
het Heilig Kruisgilde en Drumfanfare 
Jong Leven.  

  Route: Heuvelplein (vertrek) - Ruiter-
weg - Huyakker - Dora Ebbenhof - 
Ter Mehr - Bogerd - Daal - Maerdonk 
- Mgr. Frenkenstraat - Hagelkruis. 

  Daarna kunnen de fietsen op het 
schoolplein geparkeerd worden. 

  Vergeet niet om de fiets te versieren.
09.30 uur: Officiële gedeelte
10.00 uur: Vertrek van de expeditie door 
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12.30 uur: Einde
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14.00 uur: Officiële opening door burgemees-

ter Houben, met een toost, optredens 
van drumfanfare Jong Leven en het St. 
Annagilde en een ballonnenwedstrijd.

14.30 uur: • Probeercircus. 
  Meedoen in een echte circus, met les 

van acrobaten om op een bal te lo-
pen, op een rola-rola te balanceren, 
op een éénwieler te fietsen of een 
andere circusact leren.

  • Oudhollandse spelen
  Er is een kermis met Oudhollandse 

spellen: stripfiguur bowling, kegel-
tikken, blaasspel en -Springkussen 
voor de allerkleinsten

  • Rad van Fortuin met prijzen
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20.30 uur: Dansschool 2Dance 
21.00 uur: De Heeren Van (deel 1) 
21.45 uur: Zsa Zsa Zsoe 
22.05 uur: De Heeren Van (deel 2) 
22.50 uur: S.C. ‘t Eenoodje 
23.20 uur: De Heeren Van (deel 3 )
23.55 uur: Vierkant Rond 
00.15 uur: De Heeren Van (deel 4 )
01.00 uur: Einde Koningsnacht 2015 

Koningsdag 27 april PARK
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13.00 uur: Dédé Dansballet 
13.30 uur: Dansschool 2Dance 
14.00 uur: Ruizz De Band (deel 1 )
14.45 uur: Laura Derks 
15.15 uur: De Klippeleaters
15.30 uur: Evi Schuts 
16.00 uur: Breakdance School N-Town 
16.15 uur: Ruizz De Band (deel 2 )
17.00 uur: Twirlvereniging Dedication 
17.20 uur: Dave Joosten
17.50 uur: Tsjonge Jonge
18.05 uur: Ruizz de Band (deel 3)
18.50 uur: Muziek van de DJ
19.00 uur: Einde Koningsdag 2015
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-----------------------------------------------

09.30 – 
10.15 uur: Inschrijving kinderoptocht op Vincent 

van Goghplein (10.30 uur vertrek)

10.00 – 
10.20 uur: Aubade bij Verzorgingscentrum De Ak-

kers verzorgd door O&V 

09.30 – 
11.00 uur: Opbouw Oranjemarkt aan Park 

11.30 uur: Auto vrijmaken Park 

11.10 –
11.20 uur: Overdracht Jeugdburgemeester Speel-

tuin De Kievit 

11.20 –
11.30 uur: Uitreiking prijzen ‘mooist versierde fiets’ 

Speeltuin De Kievit Door Jeugdburge-
meester Anne Potma

11.45 –
12.30 uur: Besloten bijeenkomst Klooster voor ge-

decoreerden in Het Klooster

12.30 –
12.40 uur: Aubade door Brassband de Vooruitgang 

voor het Klooster/bordes 

12.00 –
16.30 uur: Oranjemarkt

16.30 –
17.00 uur: Einde/opruimen Oranjemarkt 

Route kinderoptocht:
1. Vertrek vanaf “Van Goghplein”
2. Vervolgens naar Margot Begemanstraat
3. Dan linkaf op kruising Beekstraat naar 
 Weverstraat
4. Doorlopen tot aan Julianatraat (linksaf)
5. Oversteken Boordseweg naar Irenestraat 
 richting Voirt
6. Op Voirt linksaf richting Parkstraat
7. Kruising oversteken en doorlopen naar 
 Lindenlaan
8. Einde linksaf naar Kievit (tevens einde optocht 

11.00 uur)

PROGRAMMA2015
Wat vliegt de tijd toch... dit jaar vieren we de derde Koningsdag, althans bijna alweer een jaar geleden vierden we in 
Nederland onze eerste échte Koningsdag want het jaar daarvoor was alweer de troonswisseling. 
Terugkijken is makkelijk en vaak ook wel leuk. Afgelopen jaar hadden we lekker en goed weer en een goede sfeer, 
mede mogelijk gemaakt door de Stichting Parkevenementen die ook dit jaar weer een mooi programma voor u in elkaar 
hebben gezet. Bekende namen treden op zoals Dansschool 2 Dance en Zsa Zsa Zsoe, maar ook, zo heb ik begrepen 
zal er onder andere een breakdanceshow houden worden door N-town. 
Kent u N-Town? Nee, dan is leuk om te vermelden dat N-Town geleid wordt door twee jonge ‘gewone’ Nuenense 
jongens die zich hebben ingezet om breakdance in Nuenen te blijven behouden nadat de voormalig oprichter had 
aangeven te stoppen. Een van de oprichters was bij de oprichting 17 jaar, had geen drang naar commercie maar be-
trokkenheid met de jeugd maakte dat deze twee mannen doorgingen met ‘hun’ breakdance. ‘Hun’ breakdance wilden 
ze delen met een groep (jonge) kinderen die achter gelaten werden. Dit vind ik een mooi gebaar van maatschappelijke 
betrokkenheid want ‘Brake’ is hun passie, hun ding en dat willen ze graag delen, met de groep, met u en mij, met 
iedereen. En delen past perfect in het hedendaagse beeld dat we allen graag zien. Het delen van kennis en informatie, 
het tonen van (maatschappelijke) betrokkenheid zijn begrippen die actueel zijn en gewaardeerd worden.  
Koningsdag is dan ook een dag om gemoedelijk- en gezelligheid met elkaar te delen. Laten we er dan ook dit jaar 
weer een mooie Koningsdag van maken, hang de vlag uit, kom naar het Park en geniet van alles wat onze Koningsdag 
maakt. En daarna delen we weer wat we kunnen delen zoals ervaringen, kennis, warmte en gezelligheid. 

Namens het Oranje Comité wensen wij u een mooie en leuke dag toe!
Matthijs Brandt, Voorzitter Oranje Comité

BREAKDANCE SCHOOL N-TOWNBREAKS

DAVE JOOSTEN

Dave Joosten  is een zanger Entertainer uit Hel-
mond. Dave is begonnen als DJ, waarbij hij af 
en toe wat liedjes zong. Dit beviel het publiek zo 
goed dat hij zich meer op het zingen is gaan rich-
ten. In 1996 bracht hij een single cd uit, genaamd 
Opa,  en als tweede nummer Maria Magdalena.

DÉDÉ DANCEBALLET

Danceballet is een dynamische vorm van modern 
ballet. Verschillende dansstijlen worden gemixt 
waardoor het dynamisch, fel en energiek is! De 
leeftijden variëren van 2 jaar tot 63 jaar, het is 
dus voor iedereen! DéDé Danceballet treedt ook 
geregeld op zoals met de intocht van Sinterklaas 
en met Koningsdag. De lessen in Nuenen worden 
gegeven bij De Drietip en in het Klooster op maan-
dag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
in de leeftijd van 2/3 jaar t/m 21 jaar.

EVI SCHUTS

Evi Schuts is achttien jaar oud en komt uit Nuenen. 
Vorig jaar won ze The Voice of Nuenen. Sindsdien 
is ze actief bezig met zang en heeft ze al veel 
mooie dingen mogen meemaken. Evi: ‘Zang is 
mijn passie omdat ik me emoties erin kwijt kan en 
het mooi vind om mensen te raken met mijn stem.’

LAURA DERKS

Laura Derks, geboren op 
19 januari 1992 te Nue-
nen, komt uit een muzi-
kale familie en van jongs 
af aan is Laura al bezig 
met zingen. In groep 8 
speelde ze de hoofdrol 
in de afscheidsmusical en 
zong ze solo voor 2 volle 
theaterzalen in het klooster. Op de middelbare 
school heeft ze diverse keren meegedaan aan de 
voorrondes voor de Artistieke Interlycealen. 
Op 14 jarige leeftijd ging ze bij Popkoor Pop-
koorn in Nuenen. Daarna heeft ze enkele keren 
auditie gedaan voor televisie programma’s (pop-
stars en the next poptalent) maar wist ze, door 
zichzelf te zijn, geen interesse te wekken bij de 
jury. Ze was helaas teveel The girl nextdoor. 
Vanaf dit seizoen zingt ze bij Jocanto in Nuenen. 
In december 2013 heeft ze zichzelf ingeschreven 
voor The Voice of Nuenen. Dit om van haar faal-
angst af te komen. Inmiddels staat ze daar in de 
halve finale en is ze vastberaden om door te gaan 
met zingen. Laura:  “In zingen kan ik mijn emotie 
kwijt en vind ik de rust, te midden van het hecti-
sche dagelijkse leven.”

RUIZZZ

Ruizzz is een coverband uit Brabant met zanger 
en frontman Jeroen van der Velden. Ze spelen 
nummers uit de Nederlandstalige popgeschie-
denis, gebracht met een eigen tintje. Een kleine 
greep uit het Ruizzz-repertoire: Acda & De Mun-
nik, André Hazes, 3 j's, Bløf, Bots, Boudewijn de 
Groot, BZB, Clouseau, De Dijk, De Poema's, De 
Scene, Doe Maar, Drukwerk, Frank Boeijen, Guus 
Meeuwis, Hans de Booij, Het Goede doel, Marco 
Borsato en Raymond van het Groenewoud. 

BLAASBAND DE KLIPPELEATERS

Wat mag je verwachten als Blaasband de Klip-
peleaters je podium betreedt? Een breed feestre-
pertoire met een lach en een traan, maar vooral 
meezingers en dansnummers! Voortgebracht door 
het warme kopergeluid, aangevuld met het beno-
digde slagwerk. Ongeacht het soort, type, formaat 
aan publiek, staat er een band die feest, energie 
en enthousiasme uitstraalt!

BLAASKAPEL TSJONGE JONGE

Blaaskapel Tsjonge Jonge uit Gerwen is opgericht 
in 1997 en bestaat uit een 17 leden tellende en-
thousiaste groep mensen die het leuk vind om sa-
men muziek te maken. Regelmatig gaan ze op pad 
voor een optreden in de omgeving, een paar maal 
per jaar gaat de blaaskapel wat verder weg zoals 
Essen en Arnsberg in Duitsland of naar Texel.  Het 
Repertoire is zeer divers, van meezingers en mee-
deiners, gouwe ouwe, oude klassiekers, carnavals 
krakers tot het wat populairdere genre. 

TWIRLVERENIGING DEDICATION

Twirlvereniging Dedication is een jonge, zelfstan-
dige vereniging met enthousiaste leden. Ondanks 
dat de club pas een jaar bestaat, heeft zij al een 
kampioenstitel op zak!
Vaak wordt twirlen verward met majorette, ma-
jorettes lopen op straat voor een fanfare terwijl 
twirlen een sport is waarin dans en batontechnie-
ken worden gecombineerd. Het doel is om aan 
wedstrijden deel te nemen in solo-, duo- of groeps-
verband. Voor meisjes en voor jongens. De trai-
ningen vinden plaats in sporthal “De Weijer” in 
Mierlo op maandag- en dinsdagavond.
Zie ook: www.addframes.com/dedication4twirl

DE HEEREN VAN

Op elke party waar De Heeren Van verschijnt 
weten zij met groot gevoel voor sfeer, show en 
entertainment alle harten te stelen. Zo weet De 
Heeren Van de juiste muziek op het juiste mo-
ment te brengen. Dus als de pannen van het dak 
moeten is dit zeker geen probleem, maar even 
wat gas terugnemen is natuurlijk ook mogelijk. 
Door hun interactie betrekken zij het publiek bij 
het optreden. Dit zorgt voor verrassende unieke 
momenten. Met een show vol licht, geluid en 
topentertainment.

S.C. 'T EENOODJE

S.C. 't Eenoodje is een leuke, gezellige en enthou-
siaste club muzikanten die houden van muziek ma-
ken in de breedste zin van het woord. Ze treden 
vooral op tijdens de carnavalsdagen en alle festivi-
teiten die hieraan gekoppeld zijn. Maar ook buiten 
deze gezellige dagen om zijn zij vaak te bewonde-
ren op diverse podia. Het repertoire is een mooie 
mix van moderne arrangementen met de nodige 
variatie in dynamiek en snelheid. Van prachtige 
slow nummers tot ontzettende uit-je-dak nummers. 
S.C. 't Eenoodje zet de tent graag op z'n kop en 
daagt het publiek uit tot zongen en swingen!!

DRUMFANFARE JONGLEVEN

Drumfanfare Jong Leven uit Gerwen is opgericht in 
1959 als jeugddrumband. Sinds 1980 is Jong Le-
ven een drumfanfare. Jong Leven heeft al diverse 
prijzen behaald, waaronder Brabantse Kampi-
oenschappen en Landstitels. Jong Leven bestaat uit 
een groep enthousiaste leden van jong tot oud die 
vanuit drie disciplines gezamenlijk een optreden 
verzorgen met, als hoofddoel plezier met muziek 
en dans. Deze drie disciplines zijn de blazers-
groep, de slagwerkgroep en de (show)dansgroep. 
Drumfanfare Jong Leven heeft een breed muziek-
repertoire en speelt zowel bekende klassiekers als 
lichte jazz- en popmuziek. 
Website: www.drumfanfarejongleven.nl

VIERKANT ROND

Vierkant Rond is een muziekkapel afkomstig uit 
Nuenen, die een unieke mix hebben van Brazili-
aans percussiewerk en blaasmuziek. Hierdoor 
maken ze leuke combinaties van bestaande (feest) 
nummers waar ze een Zuid-Amerikaans ‘sausje’ 
overheen gooien. Het leuke is dat de slagwerk-
groep en de blaaskapel zowel samen als los van 
elkaar op kunnen treden. Het repertoire loopt uit-
een van gezellige evergreens en carnavaleske mee-
zingers, tot ritmische Braziliaanse sambanummers. 
Hierdoor is het altijd een feestje vol gezelligheid.

ZSA ZSA ZSOE
 
Zsa Zsa Zsa is een Nuenens muziekske dat houdt 
van carnaval en andere feestjes! Hun muziek is ge-
zellig, de muzikanten veelzijdig. 
Meer info op www.zsazsazsoe.tk.

SHOWKORPS O&V | NUENEN

Showkorps O&V | Nuenen is een enthousiaste 
show- and marchingband met dynamische percus-
sie, een diverse blazerssectie, en een energieke 
twirlgroep. Momenteel bestaat het showkorps uit 
ongeveer 90 leden waarvan er ruim 40 meelopen 
in de show en met optochten. Met hun spectacu-
laire show zijn zij regelmatig te vinden op muziek-
festivals, streetparades en taptoes.
Met shows als Classic meets Rock, The Olympic 
Dream en Games hebben zij grote successen be-
haald in binnen- en buitenland. De afgelopen jaren 
namen zij onder andere deel aan de Open Dutch 
Showcorps Championships in Assen; de Interna-
tionale Show- en Marswedstrijden in Hamont, Bel-
gië; en het Wereld Muziek Concours in Kerkrade.  
In 2014 presenteerde Showkorps O&V | Nuenen 
haar nieuwe show The European Express. Onder 
leiding van Drummajor Carine Bartholomeus en 
Miss Majorette Anne van der Wijst maakte Show-
korps O&V een muzikale treinreis langs onder an-
der het romantische Parijs en het klassieke Londen.

 

Samen uitkijken naar Koningsdag 2015 in Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Met bijzonder fijne herinneringen aan de Nuenense Koningsdag 2014, kijk ik uit naar de editie van dit jaar op 27 april. 
Een historische dag, want het is de eerste Koningsdag die we echt op de geboortedag van onze Koning vieren.  

Een plezierige terugblik
Het belooft een zeer geslaagde dag te worden, met een breed scala aan leuke activiteiten voor iedereen. Dat betekent 
genieten, net als bij voorgaande edities. Vorig jaar hadden we prachtig weer en een geweldig programma. Koningsdag 
2014 deed in alle opzichten denken aan het vieren van een ‘ouderwetse’ Koninginnedag. Gezellig, feestelijk, gevari-
eerd en vooral sámen. Veel inwoners kwamen op de activiteiten af en deden ook actief mee. Het feit dat we de eerste 
Koningsdag vierden, maakte de dag extra onvergetelijk.

Koningsdag 2015
Ik heb begrepen dat we ons ook dit jaar weer op kunnen maken voor een ouderwets goed dorpsfeest. De Oranje Co-
mités hebben opnieuw een feestelijk en afwisselend programma samengesteld. Er zal voor iedereen wat te beleven zijn. 
Zoals gebruikelijk is op Koningsdag één van de eerste activiteiten het afnemen van de aubade bij De Akkers. Ik hoop u 
daar al te mogen begroeten om vervolgens samen van de rest van Koningsdag te genieten.

Bedankt voor alle inzet
Een bedankje richting de Oranje Comités en alle vrijwilligers die Koningsdag organiseren, is absoluut op zijn plaats. Ie-
der jaar slaagt deze club enthousiaste dorpsgenoten er in om er weer iets fantastisch van te maken. Chapeau en bedankt!
Namens het college en de gemeenteraad van Nuenen, Gerwen en Nederwetten wens ik iedereen veel plezier en gezel-
ligheid toe.

Maarten Houben
Burgemeester van Nuenen, Gerwen en Nederwetten    

DANSSCHOOL 2DANCE

Dansschool 2Dance wordt gerund door Krista 
Aarts en Annika Visser en is bedoeld voor ie-
dereen die van dansen houdt. Vanaf 8 jaar is 
iedereen welkom: meisjes en jongens, jong en 
oud, wel of juist geen danservaring. De dans-
stijl die wordt aangeboden, is een combinatie 
van streetdance, hiphop en top 40 en de eigen 
inbreng van alle leden wordt zeer gewaardeerd! 
Het hebben van plezier in dansen staat met stip 
op nummer één en Dansschool 2Dance heeft 
dan ook als motto: “It’s fun 2 dance!”.  
Zie ook: www.dansschool2dance.nl.

Break is een dansstijl, begonnen rond circa 1970 
in de achterstandswijken van New York, en be-
staat uit een van de elementen hiphop. Break-
dance School N-townbreaks wil leerlingen zich 
leren te uiten door middel van creativiteit, via on-
der andere battles en shows. Elk jaar zijn er een 
aantal shows die wij met elkaar voorbereiden en 
opvoeren voor famillie en publiek. De lessen wor-
den gegeven in de Jacobushoek 7 in Nuenen door 
ervaren breakers Salman en Dennis van N-town 
Ruckus en Hidden Artifacts Crew.JW. photo
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SPECIALE UITGAVE VAN

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: 
STIJNS SLAAPSTUDIO, HET KLOOSTER, 

RESTAURANT NEW ORIENTAL EN JUMBO TON GRIMBERG

MET DANK AAN:
STICHTING PARKEVENEMENTEN NUENEN, 
GEMEENTE NUENEN EN EDWIN COOLEN

VORMGEVING EN DRUK:
DRUKKERIJ MESSERSCHMIDT NUENEN
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www.ronddelinde.nl

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

Opwettenseweg 81, Nuenen, Tel. 040-2840013

WWW.BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

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

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

winkel? Wordt u een bepaald bed opgedrongen? 

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

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

Slaapgarantie zodat u gegarandeerd géén kat in de zak koopt.

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

New Oriental
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Vincent van Goghplein 99, 5671 DV Nuenen
T 040-2840333  |  E info@neworiental.nl  |  W neworiental.nl

RESTAURANT 
NEW ORIENTAL

OPENT HAAR DEUREN 
OP 4 MEI 2015

WIJ BEREIDEN:
· SUSHI
· THAISE GERECHTEN
· CANTONESE KEUKEN
· AUTHENTIEKE
 CHINESE KEUKEN

Presentatieavond 
seizoen 2015 - 2016
Dinsdag 12 mei
19.30 en 21.00 uur

Op deze avond wordt ons nieuwe 
theaterprogramma gepresenteerd 
en krijgt u een voorproefje van 
het nieuwe seizoen te zien. 
Na afloop kunt u boekingen 
maken, op deze manier heeft u 
de meeste kans op kaartjes.
 
Tickets voor de presentatieavond 
zijn vanaf woensdag 22 april ver-
krijgbaar via www.hetklooster.org

Exploitatiemaatschappij Het Klooster Nuenen B.V.
Park 1, 5671 GA Nuenen • Tel: 040 284 31 81
Website: www.hetklooster.org • Email: info@hetklooster.org

PROGRAMMA2015

MATTHIJS BRANDT
“Een dag om gemoedelijk- 
en gezelligheid met elkaar 
te delen”

BURGEMEESTER
MAARTEN HOUBEN
“Samen uitkijken naar 
Koningsdag 2015 in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten”

Fijne Koningsdag!
Wij zijn open van

8.00 tot 20.00 uur.

Fijne Koningsdag!
Wij zijn open van

8.00 tot 20.00 uur.
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De eerste nationale Slagersdag 
bij Evert Tebak 
We parkeerden onze fietsen in de fietsenstalling bij de Keurslager Tebak. 
Over een rode loper wandelden we de winkel binnen en achter de toonbank. 
Nog verder daarachter lagen allemaal placemats op een tafel waar mensen 
vlees aan konden snijden. We gingen naar buiten om een apart stuk gebouw 
in te gaan. Daar werden we begroet door de 3 slagers die ons uitleg gingen 
geven over hoe alles werkte.

We kregen allemaal een mooi schortje 
dat ik de hele dag aan had gehad. 
Daarna werd voorgedaan hoe de basis 
van een hamburger werd gemaakt in 
een gehaktmolen. Het gehakt werd er 
eerst in gedaan, nog wat extra ingre-
diënten erbij en daarna goed mengen. 
Met die basis maakten we de vorm van 
hamburgers met een soort stempels. 
We moesten even wachten voordat 
alle hamburgers gebakken waren. In 
die tijd hadden we een fotoshoot bij de 
toonbank en keken we ook hoe som-
mige producten verkocht werden aan 
klanten. Toen de hamburgers klaar 
waren, mochten we ze op een broodje 
doen en er ook wat beleg aan toevoe-
gen. Ik probeerde zo dicht mogelijk bij 

een krabburger van ‘Spongebob Squa-
repants’ te komen, maar dat lukte niet 
erg. Ik had er sla, tomaat en curry op 
gedaan. Toch was de hamburger lek-
ker. Ineens haalde een van de slagers 
een heel rechter achterbeen van een 
varken uit de koelkast die ongeveer 
net zo groot was als een klein kamer-
tje. Hij haalde het been supersnel uit 
elkaar terwijl een andere slager vertel-
de welke stukken wat waren en uitleg-
de hoe het varkensbeen in elkaar zat, 
vragen van kinderen beantwoordde en 
de kinderen stonden te high-fiven met 
het hoefje ervan. De ochtend was 
daarna al afgelopen en we gingen naar 
school. Bedankt voor de leerzame ex-
cursie.

Alya groep 8 Kindcentrum de Nieuwe Linde Nuenen.

Motortoertocht 
Ons Dorp 
Met het heerlijke zonnige weer 
gaat menig motorrijdershart 
sneller kloppen.  De stalen rossen 
mogen weer uit de garage en het 
chroom mag weer gepoetst wor-
den.  Op zondag 10 mei organi-
seert Café Ons Dorp haar eerste 
motortoertocht. Een mooie route 
van ongeveer 200 kilometer over 
zoveel mogelijk binnenwegen om 
niet alleen de meeste snelwegen 
maar ook om zoveel mogelijk 
verkeerslichten te omzeilen. Ze-
ker geen rit voor snelheidsduivels 
maar voor de gezellige motorrij-
der, al dan niet ervaren. Uiteraard 
wordt er ook voor een lunchstop 
gezorgd en kan men na de rit ge-
bruik maken van een goed ver-
zorgde barbecue in de binnen-
tuin van Ons Dorp.  Wel dient 
men zich van te voren aan te mel-
den, dit kan aan de bar bij Café 
Ons Dorp. Kosten voor het mee-
rijden bedragen € 5,00 per per-
soon (bijrijders betalen € 2,50) en 
€ 15,00 per persoon voor de bar-
becue.  Aanmelden voor de tocht 
kan tot en met donderdag 7 
mei.    Meer info aan de bar bij 
Café Ons Dorp, via 040-8428879 
of via info@CafeOnsDorp.nl

- CAFÉ - 

Speeltuin de Kievit gaat open   
en onthult kleurrijke hinkelbaan!
Zondag 26 april om 13.30 uur gaat Speeltuin de Kievit weer open. Helemaal 
klaar voor een nieuw speelseizoen! De Jeugdburgemeester van Nuenen zal 
de poort aan de Kerkstraat officieel openen onder begeleiding van Drum-
fanfare Jong Leven en haar majorettes uit Gerwen. Na de opening zal de 
Drumfanfare in de speeltuin blijven om hun muziekinstrumenten te 
demonstreren.

Het afgelopen half jaar is er hard ge-
werkt om de speeltuin weer helemaal 
tiptop in orde te maken. Schommelen, 
springen op de trampolines, glijden 
van de glijbaan, lekker in de zandbak 
spelen of kliederen met water op de 
waterbaan - het kan allemaal weer dit 
seizoen. Het zwembad is kraakhelder 
en voldoet aan alle hygiënevoorschrif-
ten en ook de allerkleinsten kunnen 
ravotten in de peuterhoek.

Nieuwe hinkelbaan
Tussen alle bekende speeltoestellen 
vinden we dit seizoen ook nieuw speel-
plezier. Met trots onthullen wij 26 april 
een kleurrijke hinkelbaan. Deze oer-
Hollandse klassieker is een initiatief en 
geschenk van de Nuenense afdeling 
van Amnesty International, ter gele-
genheid van 25 jaar internationale 
Rechten van het Kind op 20 november 
jl. Amnesty en de speeltuin hebben de 
handen ineen geslagen om dit mooie 
project te realiseren. De hinkelbaan is 
een ontwerp van Tim Bertrams, stu-
dent aan het Sint Lucas. De bijzondere 
dank gaat ook uit naar sponsor Ri-Jo 
en oud-Nuenenaar Harrie Vermeulen 
voor zijn vakkundige hulp!

Koningsdag
Maandag 27 april, maar 1 dag later, is 
het alweer Koningsdag! Zo ook in de 
Speeltuin. Nadat alle versierde fietsen 
een rondje hebben gefietst, stoppen zij 
in de Speeltuin waar de wisseling van 
de Jeugdburgemeester plaatsvindt en 
de prijsuitreiking is van de mooiste 
fiets. Dit alles onder begeleiding van 
Burgemeester Houben en met mede-
werking van het Oranje Comité Nue-
nen. 

Cashloos
Dit jaar zal de speeltuin geheel cash-
loos gerund worden. U kunt voortaan 
alleen nog maar met PIN betalen, zo-
wel bij de winkel als bij de entree. Zelfs 
contactloos afrekenen is mogelijk en 
voor de kinderen kunnen er speciale 
kaartjes gekocht worden, zodat ze zelf 
hun ijsje bij het winkeltje kunnen blij-
ven halen.
De toegang is tijdens Openings- en 
Koningsdag gratis. Uiteraard staat het 
team van enthousiaste vrijwilligers 
weer klaar om de bezoekers te ontvan-
gen.
Kortom, het speelseizoen kan weer 
beginnen!

Opening speelseizoen De Kievit 
samen met Oranjecomité
Zondag 26 april opent de Jeugdburgemeester het speelseizoen 2015 in 
Speeltuin De Kievit. Vanaf 13.30 uur kan er weer volop gespeeld worden. 
Ook zijn dan abonnementen te koop. In de Kievit kan voortaan worden 
betaald met pin en consumptiekaarten worden gekocht.

Tijdens Koningsdag, maandag 27 
april, zijn de poorten van de Kievit 
eveneens geopend. Kinderen kunnen 
dan eventueel kleedjes uitstallen en 
spullen verkopen. De vrijwilligers 
hebben de hele winter weer hard ge-
werkt om de speeltuin klaar te hebben 
voor het nieuwe seizoen.
Nadat twee jaar geleden het nieuwe 
paviljoen is geopend, is er deze winter 
hard gewerkt aan de realisatie van een 
klusruimte achter het toiletgebouw. 
Studenten van het SUMA College 
Eindhoven hebben deze bouw voor 
hun rekening genomen. Een mooie 
ruimte voor onderhoud maar ook een 
verbinding met onderwijs. Voor de 

zomervakantie zal het helemaal klaar 
zijn. Tot die tijd is de hoek bij het toi-
letgebouw afgesloten.
Al bijna 55 jaar zorgen Nuenenaren 
voor het beheer en onderhoud van de 
speeltuin. Vele vrijwilligers hebben er 
heel wat uren in gestoken om spelen 
voor alle kinderen van Nuenen moge-
lijk te maken. Veel Nuenense onder-
nemers dragen de speeltuin, een heuse 
groene oase van rust en ontspanning 
midden in het centrum, een warm 
hart toe. Het bestuur en de vrijwilli-
gers zijn blij met de betrokkenheid 
van de Nuenense ondernemers, die 
middels sponsoring een steentje bij-
dragen aan de organisatie.

200 Scouts zonder leiding 
overleven expeditie Ghana!
Scouting Regio Helmond organiseert jaarlijks de Regionale Scouting Wed-
strijd (RSW). Het thema van de RSW van 2015 was Expeditie Ghana. Ruim 
200 jongeren van 11 tot 15 jaar, waaronder 18 leden van Scouting Lieshout-
Mariahout, onderverdeeld in één meisjes team en twee jongens teams, heb-
ben aan dit evenement deelgenomen. 

Één van de drie teams van Scouting Lieshout - Mariahout welke deelgenomen 
hebben aan de Regionale Scouting Wedstrijd 2015.

Tijdens deze Regionale Scouting Wed-
strijd, gehouden van 10 tot 12 april op 
het terrein van ‘De Zandbergen’ in Stip-
hout, zijn de scouts volledig op zichzelf 
aangewezen; de leiding kampeert op 
ongeveer 300 meter afstand en mag 
géén hulp bieden. De organisatie heeft 
voor de scouts een aantal opdrachten 
bedacht en een onafhankelijke jury be-
oordeeld nauwlettend alle activiteiten 
en uitvoering van de opdrachten. Op 
vrijdagavond werden de scouts door 
leiding en ouders ‘achtergelaten’ op een 
verlaten bosperceel (er is géén elektra 
en beperkt water beschikbaar). Elke 
groep van 5 tot 7 deelnemers kreeg van 
de organisatie een plekje in het bos toe-
gewezen. Na toewijzing was het aan ie-
dere groep scouts om alle benodigde 
materialen (tent, pionierpalen, touwen, 
keukentje, aankleding, slaapspullen, 
water, etc. ) gezamenlijk naar hun plek 
te verplaatsen door het losse zand. 
Daarna moest de tent netjes opgezet 
worden en werden de bedden klaar ge-
maakt voor de nacht. Het program-
ma van de vrijdagavond bestond 
verder uit de opening door de Ex-
plorers van Scouting Stiphout, een 
avondspel en natuurlijk een kamp-
vuur. Na een drukke en spannende 
eerste dag bleef het, na het kamp-
vuur, nog lang onrustig op het 
kampterrein.

Zaterdag om 07.30 uur werden alle scouts 
gewekt door de organisatie en startte de 
jury weer direct met de beoordeling van 
alle activiteiten. Na het, door de scouts 
zelf verzorgde, ontbijt moest een tafel ge-
pionierd (met hout en touw een object 
bouwen), waarop gekookt en gegeten kon 
worden. ’s Middags stond er een flinke 
wandeltocht op het programma, waaraan 
door diverse scouts flinke blaren werden 
overgehouden. Later, tijdens de bereiding 
van het diner ging bij een aantal Scouts 
van Scouting Lieshout - Mariahout het 
spreekwoordelijke lampje uit. Het gevolg 
hiervan was dat de bereide nasi niet hele-
maal het gewenste resultaat opleverde en 
dat al slapend de afwas werd gedaan. Na 
het avondspel was het op zaterdagavond 
dan ook vroeg rustig in de tenten. Zondag 
was alweer de laatste dag van de RSW - 
Expeditie Ghana. Na het ontbijt begon-
nen de scouts met het gezamenlijk oprui-
men van de tenten, gepionierde keukens 
en andere bouwwerken. Na het laatste 
spel was er nog een stevige lunch, ver-
zorgd door de organisatie, terwijl de jury 
de eindklassering voor de RSW 2015 op-
maakte. Rond 14.00 uur was de prijs-uit-
reiking waarna de scouts, moe van alle 
inspanningen, weer verenigd werden met 
hun trotse ouders en leiding. De drie 
teams van Scouting Lieshout - Mariahout 
hebben een super prestatie neergezet tij-
dens deze RSW.

Gewijzigde 
openingstijden 
Koningsdag en 
Bevrijdingsdag
Op Koningsdag, maandag 27 april en 
Bevrijdingsdag, dinsdag 5 mei 2015 
gelden er gewijzigde openingstijden. 
Alle poliklinieken in Geldrop en Eind-
hoven (incl. bloedafname) zijn geslo-
ten. Ook TopSupport in Eindhoven is 
deze dag gesloten. Reguliere spreek-
uren vervallen op deze dagen.

Verloren
Dun witgoud halskettinkje met een wit-
gouden hangertje waarin een diamant-
vormig steentje van zirkoon. Verloren 
in Centrum Nuenen. Indien u dit ge-
vonden hebt, graag contact opnemen 
met telefoonnummer: 040-2952605.

Dommelpad, een nieuwe route 
langs de Dommel 
VVV Noordoost-Brabant is bezig met de ontwikkeling van het Dommelpad. 
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Streekfonds 
Het Groene Woud, de Coöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel en 
Waterschap De Dommel. Het Dommelpad, bestaande uit een fiets- en wan-
delroute, start bij de oorsprong van de rivier de Dommel in België en loopt 
tot de uitmonding in de Dieze bij ‘s-Hertogenbosch. Speciaal voor deze rou-
tes wordt er een brochure ontwikkeld. Daarnaast is er op zowel een online-
themapagina als in de VVV-app informatie terug te vinden. 

Stichting Streekfonds Het Groene Woud, 
de Coöperatie Streekontwikkeling Bo-
ven-Dommel en Waterschap De Dom-
mel stellen elk afzonderlijk gelden be-
schikbaar voor duurzame projecten en 
activiteiten die hun waardevolle en na-
tuurrijke gebieden en zijn omgeving ver-
sterken. Eén van de projecten die hier uit 
voortvloeit is de ontwikkeling van een 
fiets- en wandelroute langs de Dommel, 
genaamd het Dommelpad. Speciaal voor 
het Dommelpad wordt er een brochure 
en online-themapagina op www.routes-
inbrabant.nl ontwikkeld. Daarnaast is er 
informatie terug te vinden in o.a. de 
VVV-app. In samenwerking met deze or-
ganisaties ontwikkelt VVV Noordoost-
Brabant, partner van Routebureau Bra-
bant, deze producten. Routebureau 
Brabant draagt zorg voor (Brabant brede) 
routeprojecten, uniforme bewegwijze-
ring en onderhoud van de routes. 

De wandel- en fietsroute leidt de re-
creant langs de rivier de Dommel. 
Beide routes starten ten zuiden van 
het Belgische Peer, de bron van de ri-
vier, en eindigen in ’s-Hertogenbosch 
waar de Dommel samen met de Aa in 
de Dieze uitmondt. Bij de routes wordt 
er gebruik gemaakt van het fiets- en 
wandelknooppuntensysteem die de 
consument langs en/of zo dichtbij als 
mogelijk bij de Dommel brengt. Naast 
een overzichtskaartje is er in de bro-
chure uiteraard ook informatie over 
het gebied en De Dommel terug vin-
den. 

De brochure van het Dommelpad is 
medio de zomer te koop bij o.a. VVV-
vestigingen en VVV-agentschappen. 
Informatie over het Dommelpad is 
vanaf dat moment ook online te vin-
den. 

Tegenvaller voor de 
Roosdonck
Windmolen De Roosdonck in Nuenen 
heeft in het Van Goghjaar 2015 een 
behoorlijke tegenvaller. Door de Mo-
numentenwacht Noord-Brabant, die 
om de twee jaar alle Rijksmonumen-
ten keurt, is in de Roosdonck de grote 
houtwormkever aangetroffen. Dit 
beestje zal verwijderd moeten wor-
den. Alle vloeren op vier etages en alle 
draagbalken worden gereinigd en ge-
injecteerd. De grote houtwormkever 
komt voor in hout waar vocht in zit en 
dat kan gebeuren in een molen uit 
1884. Hennie Merks, eigenaar van de 
molen, en Stichting Vrienden van De 
Roosdonck zorgen voor de oplossing. 
Een gespecialiseerd bedrijf gaat in juni 
de gehele molen reinigen, na de druk-
ke meimaand met daarin de Nationale 
Molendag.
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Ouderschap kan makkelijker
Voor ouderschap bestaat geen opleiding. Eigenlijk worden we allen 
geacht de kwaliteiten ervoor in huis te hebben. Dat klopt ook wel, maar 
soms zouden we willen dat het makkelijker zou verlopen dan het soms 
doet. Er bestaan trainingen die je praktische vaardigheden leren hoe met 
je kind om te gaan. Er bestaat ook een training die er vanuit gaat dat we 
de vaardigheden reeds in ons hebben, alleen dat we door een grote hoe-
veelheid stress vergeten zijn hoe we bij die informatie kunnen komen. 
Die training heet Mindful Parenting.

Mindful Parenting is een training 
waarin je door middel van lichaam- 
en concentratieoefeningen leert hoe 
je op stressvolle momenten als ou-
der tegenover je kind de rust kan be-
waren. Door te oefenen ben je in 
staat andere keuzes te maken dan je 
voorheen gewend was te doen. Or-
thopedagoog en gecertificeerd trai-
ner Natasja Schipper van Mindful 
Opvoeden Eindhoven: "Stress ont-
staat in ons lichaam en maakt dat we 
niet meer in staat zijn datgene te 
kiezen wat we het liefste zouden 
doen. Stress veroorzaakt dat we de 
verkeerde keuzes maken. De oefe-
ningen die geleerd worden tijdens 
de training maken dat we in ons 
hoofd wel de ruimte krijgen om de 
juiste keuzes te kunnen maken. Bij 
Mindful Parenting worden geen 
vaardigheden aangeleerd over hoe je 
het beste met je kinderen om kunt 
gaan, maar gaat uit van je eigen des-
kundigheid en leert je de rust over 
jezelf te krijgen om die deskundig-
heid daadwerkelijk te gebruiken. 

Natasja Schipper van Mindful Opvoe-
den Eindhoven.

Team 56: Runningteam Laarbeek   
uit Lieshout doet mee aan de Roparun
 
Team 56: Runningteam Laarbeek uit Lieshout doet mee aan de Roparun. 
Zij gaan op zaterdag 23 mei van start in Parijs en lopen, in estafette, in 
twee dagen naar Rotterdam. In aanloop naar de Roparun zamelen de 
teams zoveel mogelijk geld in. De opbrengst van de Roparun, vorig jaar 
5,4 miljoen euro, gaat naar ruim 150 goede doelen die zich richten op 
palliatieve zorg voor mensen met kanker.
 
De opbrengst van de Roparun wordt 
niet besteed aan onderzoek, maar 
komt ten goede aan zaken die het le-
ven van kankerpatiënten kunnen ver-
aangenamen. Om geld in te zamelen 
organiseren de teams allerlei acties, 
zoals het inpakken van boodschappen, 
het wassen van auto's, het houden van 
collectes en het zoeken naar sponsors. 
Ook verkopen de leden van een team 
Roparun-loten waarvan de opbrengst 
ten goede komt aan het doel.
 
Support
Michael Beenhakker, directeur van 
Stichting Roparun: "Het is prachtig 
dat ook dit jaar zoveel mensen zich 
belangeloos inzetten voor de Ropa-
run. Ik hoop dat ook de inwoners van 
Lieshout hun Roparunteam onder-
steunen. Die steun wordt enorm ge-
waardeerd. Mensen die een bepaald 
team willen ondersteunen, kunnen 
dit team aan de hand van het team-
nummer opzoeken op www.roparun.
nl en hun donatie aangeven".
 
Teamprestatie
Een Roparunteam bestaat uit maxi-

maal acht lopers die ieder gemiddeld 
zo'n 65 kilometer lopen, dat is meer 
dan anderhalve marathon. Er doen dit 
jaar 320 teams mee. Gemiddeld be-
staat een team uit 25 personen, waar-
onder fietsers die de lopers begeleiden. 
Ieder team levert een geweldig spor-
tieve prestatie. Samen met de ruim 400 
vrijwilligers zijn er zo'n 8.500 mensen 
actief voor dit goede doel.
 
Over de Roparun
De Roparun is een estafetteloop van 
meer dan 500 kilometer van Parijs 
en Hamburg naar Rotterdam. Ruim 
8000 lopers, fietsers, chauffeurs en 
verzorgers zamelen met deze spor-
tieve prestatie geld in voor mensen 
met kanker. De Roparun is ontstaan 
in 1992 en heeft inmiddels ruim 62 
miljoen euro opgebracht. De Ropa-
run ondersteunt goede doelen die 
zich richten op palliatieve zorg voor 
mensen met kanker. Dit jaar start de 
24e editie van de Roparun op zater-
dag 23 mei in Parijs en Hamburg. Op 
maandag 25 mei finishen de teams 
op de Coolsingel in Rotterdam.
www.roparun.nl

Inloopuur 
Nederlandse 
Vereniging van 
Rugpatiënten
Op vrijdag 24 april houdt de Neder-
landse Vereniging van Rugpatiënten 
weer het maandelijkse inloopuur in 
het Elkerliek ziekenhuis op locatie 
Helmond.
Deze middag biedt u de mogelijk-
heid te praten met een ervarings-
deskundige van de vereniging. Deze 
is tussen 13.00 en 15.00 uur aanwe-
zig voor het geven van advies, infor-
matie en voorlichting. U kunt zon-
der afspraak tussen 13.00-15.00 uur 
binnenlopen.
www.ruginfo.nl

Mindful Parenting is een evidence 
based training, dit wil zeggen dat 
het gebruik maakt van het huidige 
beste bewijsmateriaal'.
Op de Feelgood Market van zondag 
19 april geeft Natasja workshops en 
lezingen waar je Mindful Parenting 
kunt meemaken en voelen. Tevens 
start 20 mei de eerste training Mind-

ful Parenting in de wijde omgeving 
van Zuid Oost Brabant. 
Meer informatie kun je vinden op 
www.mindfulopvoedeneindho-
ven.nl
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(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

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.

TE KOOP AANGEBODEN: 
Grote partij Boerenbond 
servies Boch oud en nieuw. 
€ 50,-. Tel. 06-23188567.

GEVRAAGD: Actieve man, 
65+ voor diverse werkzaam-
heden. Tel. 06-29144415.

GEZOCHT REISGENOTE 
Vrouw (59) zoekt reisgenote 
(±55-65) voor zon/strand-
vakantie (hotel). Interes-
se? Neem dan contact op. 
Brief/mail onder nummer 
17-2015.

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

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

Rond de Linde

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

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders!

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.

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

Horizontaal: 1 tegen 6 moeizaam 11 tijdstip 12 opening 13 houding 15 
eerstkomende 17 metalen kokertje 19 vreemd 21 dominee 22 Ned. voetbalclub 
24 tevreden 25 schaakterm 26 staat in Amerika 28 en dergelijke 29 voegwoord 
30 kordaat 31 verschoppeling 33 Europese taal 35 vanaf 36 Europese Unie 38 
zitbad 41 sober 45 lekkernij 47 circa 48 getijde 49 vrouwelijk dier 51 noodsein 
52 geneesheer 54 ontkenning 55 landbouwwerktuig 56 groente 57 deel v.e. 
schip 59 lidwoord 60 troefkaart 61 watering 62 stremsel 64 Europese vrouw 65 
na die tijd.

Verticaal: 2 Open Universiteit 3 voordeel 4 handigheid 5 aantekenboek 6 lijn 7 
deel v.e. bijenkorf 8 nageslacht 9 bijwoord 10 planeet 14 longkwaal 16 paardje 
18 baken 20 in het jaar 21 mannetjesbij 23 hoofddeksel 25 snijwerktuig 27 
roofvogel 30 muziekinstrument 32 wiel 34 ijzerhoudende grond 37 armholte 38 
vrucht 39 nagalm 40 leest 41 deel v.e. woning 42 wachthuisje 43 erfelijkheids-
drager 44 stemming 46 deel v.e. naald 50 plechtige gelofte 52 vuurwapen 53 
betaalmiddel 56 steen 58 steensoort 60 heden 63 dierengeluid.
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55 56 57 58 59
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O B L O N D A L E R T L

A L A E E D
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A B U I S E N T W A L E S
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K O E A L E P I T A G A
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Oplossingen wk 16
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

RUIMTEVLUCHT

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.

AIRCO
AMATEUR
BEETJE
CAMEE
COUPON
EDELE
EISERES
FEITE
GEKKO
INDIRECT
JOELEN
KLAUW
KLIER
KORRELIG
KREDIETRENTE
KRIEK
KROLS
MESJE
NONNENSCHOOL
OVERDRUK
PALMARES
PEDDEL
TALUD
TURBO
VERSLAG
VOORTEKENEN
WALVISHAAI

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

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.

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

Ben op zoek naar een flexi-
bele oppas. 2 dametjes, 2 
en 5,5 jaar.  Gemiddeld 28 
tot 30 uur per maand vanaf 
juni 2015. Geïnteresseerd, 
bel 06-19230730.

Openingstijden:
Ma.- vr. van 13.00 - 17.00 uur

Za. van 10.00 - 17.00 uur
Zo. van 10.00 - 12.00 uur

Eddy van Gennip
Collse Hoefdijk 34, Nuenen

Tel. 040 - 283 90 01

VERSE ASPERGES

OOK AARDBEIEN

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

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

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

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

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

Hypnotherapist René van der Valk. 
gecertificeerd lid internationale hypnose vereniging 
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Nederwetten - de Weebosch 0-2
In deze wedstrijd was het eigenlijk niet zozeer de verdienste van de Wee-
bosch dat ze met drie punten naar huis gingen maar eerder het eenvoudig 
weggeven van de mogelijkheden door Nederwetten waar de bezoekers van 
konden profiteren.
 
Mede door blessuregevallen kon 
Christiaan Baaten vandaag zijn de-
buut maken in de basis van Neder-
wetten. En dat deed hij uitstekend. 
Nederwetten speelde een prima partij 
en had zeker een gelijk spel verdiend. 
Na 15 minuten zette Toon van Rooij 
druk op de keeper van de Weebosch 
waardoor de bal voor het inschieten 
was voor Roy Sleegers maar de keeper 
wist toch een voorsprong voor Ne-
derwetten te voorkomen. Nederwet-
ten speelde vooral op de helft van de 
tegenstander maar na een half uur 
spelen werd een bal slecht verwerkt in 
de verdediging en dat resulteerde in 
een 0-1 achterstand wat tevens de 
ruststand was.
 

De tweede helft gaf eenzelfde beeld 
maar het was wederom een misver-
stand in de verdediging waarvan in de 
64e minuut de Weebosch kon profite-
ren. 0-2. Nederwetten drong aan om 
de aansluitingstreffer te maken maar 
de kansen die het kreeg via kopballen 
van Erik Foolen en Toon van Rooij 
troffen geen doel. Het was goed om te 
zien dat naast debutant Christaan 
Baaten ook de invallers Rick van Lies-
hout en Chris en de Biggelaar zich 
goed lieten zien en dat biedt perspec-
tief voor de toekomst. Al met al een 
prima en leuke wedstrijd waarbij het 
eindresultaat uiteindelijk wel tegen-
viel. Volgende week de uitwedstrijd 
tegen Casteren.

In totaal 180 vrijwilligers in actie voor éérder herkennen hart- en vaatziekten 

Hartstichting bedankt 
collectanten en inwoners van 
Nuenen ca.
De jaarlijkse Hartweek van de Hartstichting van 5 tot en met 11 april in 
Nuenen ca. heeft dit jaar 9.810,16 euro opgeleverd. Uitgesplitst voor Nue-
nen: 8.413,78 Gerwen: 967,94 en Nederwetten: 419,44 euro. De Hartstich-
ting wil haar vrijwilligers wijkhoofden en collectanten van harte bedanken 
voor hun steun. Dankzij deze giften kan de Hartstichting nieuw onderzoek 
financieren naar het eerder herkennen van hart- en vaatziekten. 

In totaal 161 collectanten in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten, gingen tij-
dens de Hartweek deur voor deur op 
pad om donaties te verzamelen. Dona-
ties worden onder meer besteed aan 
de financiering van wetenschappelijk 
onderzoek. De komende jaren wil de 
Hartstichting méér onderzoek finan-
cieren naar het eerder herkennen van 
hart- en vaatziekten, zodat mensen 
niet meer onnodig overlijden of ziek 
worden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld 
om onderzoek naar erfelijkheid in de 
familie, onderzoek naar vage klachten 
en voortekenen én nieuwe opspo-
ringsmethoden. 

Elke dag overlijden mensen aan 
hart- en vaatziekten 
Elke dag worden mensen getroffen 
door een hartstilstand of hartinfarct, 
vaak zonder duidelijke waarschuwing 
vooraf. De gevolgen kunnen dodelijk 
zijn of het leven van het slachtoffer en 
dierbaren drastisch veranderen. Hart- 
en vaatziekten treffen dus niet alleen 
de patiënt, maar ook de directe omge-
ving, van omstander, familielid tot 

vriend. De Hartstichting weigert zich 
daar bij neer te leggen. Hart- en vaat-
ziekten moeten eerder herkend wor-
den, zodat tijdig ingrijpen mogelijk is. 
Voordat mensen onnodig overlijden 
of chronisch ziek worden. 

Over de Hartstichting 
Er zijn nu 1 miljoen hart- en vaatpatiën-
ten in ons land. Elke dag overlijden er 
ruim 100 mensen aan hart- en vaatziek-
ten en komen er 1000 mensen in het 
ziekenhuis terecht. De preventie, be-
handeling en genezing van de ziekte is 
de belangrijke missie van de Hartstich-
ting. Wij strijden al méér dan 50 jaar 
tegen hart- en vaatziekten, een van de 
belangrijkste doodsoorzaken in ons 
land, door financiering van onderzoek, 
voorlichting over een gezonde leefstijl 
en het realiseren van innovaties in de 
zorg. Voor meer informatie: hartstich-
ting.nl. Voor vragen over de Hartstich-
ting en/of collecte in Nuenen: Ria van 
Happen of Nelleke v.d. Ven secretariaat 
via 040-2835570 of 040-2833182, e-
mail: pietvanhappen@hotmail.com of 
nelleke@onsnet.nu

Turn in Laarbeek
Op zaterdag 13 juni organiseert een 
groepje Laarbeekse jongeren samen 
met café en zaal de Koekoek een feest 
onder de naam TURN, dit feest is be-
doeld voor de jongere (stap)generatie 
uit Laarbeek en omstreken. 

De reden achter het opzetten van dit 
initiatief is volgens een van de organisa-
tieleden dat ze al een tijdje merken dat 
er steeds meer festivals voorbij komen, 
en er bijna ieder weekend iets te doen 
is. Dit niet alleen qua festivals maar ook 
in de kroegen. Mede hierdoor gaan jon-
geren steeds verder weg op stap. Dit 
was voor de organisatie een doorn in 
het oog, dit betekent namelijk dat het 
steeds minder gezellig wordt in de 
plaatselijke kroegen. Ze vonden dat ze 
hier iets aan moesten doen en kwamen 
zo op het idee om een feest te organise-
ren in de zaal van Café de Koekoek. De 
prioriteiten van dit feest zijn dan ook 
een podium bieden voor plaatselijke 
dj’s om hun skills te kunnen showen, de 
bezoekers een memorabele belevenis te 
geven en dit allemaal door een gewel-
dige sfeer, een goede podiumaankle-
ding en een zo laag mogelijke prijs! De 
kaartjes zullen dan ook in de voorver-
koop voor € 7,50 euro te koop zijn en 
aan de deur voor € 10,-. Voor meer in-
formatie zoals wanneer de kaartver-
koop start, welke Dj’s hun kunsten ten 
gehore zullen brengen en alle overige 
informatie kun je terecht op www.Face-
book.com/turnlaarbeek

Voetbal

‘Toffe’ nieuwe 
voorstelling Mark 
van de Veerdonk
De nieuwste voorstelling van Mark 
van de Veerdonk heet TOF. De caba-
retier heeft namelijk schoon genoeg 
van al dat gesomber. Volgens de Bra-
bander is er onderhand genoeg ge-
zeurd. In TOF belooft Van de Veer-
donk enkel positieve verhalen en 
gedachten voor het voetlicht te bren-
gen in tweemaal 50 minuten.
Donderdag 30 april in Het Klooster, 
aanvang 20.15 uur. Toegangskaarten à 
€ 19,00 te bestellen via www.hetkloos-
ter.org of van maandag tot en met vrij-
dag tussen 13.30 uur en 17.30 uur tele-
fonisch te reserveren via 040-2843399.

Wandel-orgelconcerten groot succes
Sprankelende orgelklanken en een zonovergoten Van Goghwandeling. Dat 
waren zondag 12 april de succesvolle ingrediënten voor een bijzonder 
geslaagde middag. 

Het Van Goghkerkje stroomde al met-
een vol voor het eerste concertje, 
waarop de van oorsprong Nuenense 
organist Gerard Habraken de bezoe-
kers trakteerde. De orgelstemmer had 
er eerder al bijna een dag voor uitge-
trokken om het niet zo vaak gebruikte 
orgel in optimale conditie te brengen. 
Het resultaat mocht er zijn. De erva-
ren en vaardige handen van de orga-
nist ontlokten speelse tonen aan het 
heel direct klinkende éénklaviersor-
gel. De 18e eeuwse muziek van Haydn 
en Mozart riep beelden op uit de tijd 
van pruiken en hoepelrokken: luchtig 
en speels. Dat gold zeker ook voor het 
Scherzo (schertsstukje) van Beetho-
ven. Het was duidelijk dat Gerard alle 
mogelijkheden van het kleine instru-
ment maximaal wilde benutten. Na 
deze orgelbespeling volgde een klate-
rend applaus en kregen de concert-
gangers nog enkele wetenswaardighe-
den te horen over het interieur van het 
kerkje, dat niet zo vaak te bezichtigen 
is. Op 30 maart was het 130 jaar gele-
den dat hier - op de verjaardag van 
Vincent - de uitvaartdienst van zijn 
vader Theodorus plaatsvond.
Buiten het kerkje stonden zeven en-
thousiaste Vincentregidsen klaar om 
de gasten langs de Nuenense Van 
Goghmonumenten te leiden. Terwijl 
zij de Nuenense straten vulden, gin-
gen nieuwe bezoekers het kerkje in 
voor de herhaling van het eerste con-
certje. 

Voor het slotconcert op het grote or-
gel in de Clemenskerk hadden ruim 
130 mensen plaatsgenomen, die eerst 
heel gastvrij met koffie of thee waren 
ontvangen. En toen kwam Vincent 
van Gogh echt in beeld. Geweldig zo-
als Gerard Habraken bijna letterlijk 
met veel kleurige toetsen ‘schilderde’. 
Je zag tijdens de Pastorale van Ver-
mulst de prachtige tinten voor je, de 
landschappen, de taferelen die Vin-
cent hier gezien moet hebben. Je 
hoorde en zag in de muziek van Wag-
ner het kleurenpalet, dat ook voor de 
oren en ogen van Vincent een inspira-
tiebron vormde. En na het muzikale 
pareltje van Erik Satie volgde de stra-
lende Toccata van Dubois, waar (ge-
lukkig maar!) geen einde aan leek te 
komen. Iedere keer dacht je dat het 
slotakkoord zou klinken, maar dan 
kreeg de muziek een onverwachte 
wending. En weer werden de bezoe-
kers op een extra versiering getrak-
teerd, waarmee het slot werd uitge-
steld. Het slotapplaus voor Gerard 
Habraken was welverdiend.
Het volgende concert in de orgelreeks 
in de Clemenskerk is op zondag 4 ok-
tober (werelddierendag), dan met een 
toepasselijk programma rond Sint 
Franciscus. 

Prinsjes en 
Prinsesjes   
op de dorps-    
en kinderboerderij
Op zondag 26 april viert Dorps- en 
kinderboerderij Weverkeshof weer 
Prinsjes & Prinsesjesdag. Weverkes-
hof kleurt dan oranje en is gewoon 
open van 10.00 t/m 17.00 uur. Kinde-
ren (tot ongeveer 6 jaar) staan 26 april 
op de kinderboerderij volop in de 
schijnwerpers als prinsje en prinsesje. 
De oudere kinderen, papa’s, mama’s, 
opa’s, oma’s en andere begeleiders zijn 
ook van harte welkom zeker om de 
jonge prinsjes en prinsesjes met van 
alles en nog wat bij te staan.

Er liggen zondag volop spullen klaar 
om een prinsessenkroontje of een prin-
selijke muts te fabriceren. En de wever-
hoffietsjes mogen worden versierd. 
Weverkeshof verwacht de prinsjes & 
prinsesjes indien mogelijk in hun meest 
favoriete outfit. Vanaf 11.00 uur begint 
het schminken om de kinderen nog 
mooier en feestelijker te maken.
Als iedereen klaar is, gaat er samen 
met de begeleiders een optocht over 
het terrein van Weverkeshof, langs de 
dieren en langs het aanwezige publiek.
Weverkeshof is ook op 27 april, Ko-
ningsdag, geopend voor publiek. Toe-
gang gratis.

Aspergekwekerij Jansen winnaar 
‘Dé Lekkerste Brabantse asperge 2015’
 
Op 20 april heeft de verkiezing ‘Dé Lekkerste Asperge 2015’ van het Bra-
bants Asperge Genootschap plaatsgevonden bij restaurant ‘de Rooise Boer-
derij’ te Sint-Oedenrode. 
 

Met een hapje en een drankje, toespraken van Michael van Mourik, namens de 
ondernemers,  wethouder Jansen namens de gemeente en pastoor Hans Vossenaar 
namens de bewoners werd de oplevering van het ‘waterplan’,  reconstructie van 
het Park, de Kerkstraat en de Oranjebuurt afgelopen maandag feestelijk gevierd. 
Hans Vossenaar plantte samen met Martien Jansen een amberboom in het Park. 
Dit onder het toeziend oog van de uitvoerders van dit project: Heijmans Wegen, 
van de Berk en de gemeente Nuenen c.a.
Aan de feestelijkheden ging een minuut stilte in verband met het overlijden van 
Ruud Bijsterveld vooraf.

Met een deelnemersveld van 33 inge-
stuurde monsters AA-asperges had de 
jury een zware dobber om hier uitein-
delijk de lekkerste uit te verkiezen. 
Deze 10-koppige jury, bestaande uit 
een diversiteit aan dames en heren af-
komstig uit agrarische wereld, horeca, 
AGF-sector maar ook de ‘gewone’ 
huisvrouw, boog zich in een uit twee 
rondes opgebouwde proeverij over de 
monsters om, geur, kleur, beet, smaak 
en nasmaak te beoordelen en hieraan 
een puntenscore toe te kennen. Een 
van deze juryleden was o.a. ook de be-
kende TV-kok Sandra Ysbrandy van 
het tv-programma ‘Life for You’ RTL4. 

 
Na een intensieve proeverij door deze 
jury mogen wij dan ook bekendmaken 
dat de winnaars voor 2015 zijn gewor-
den: 
Jan & Maria Jansen, Aspergekwekerij 
J. JANSEN uit Nuenen, met een score 
van 206 punten van de maximaal te 
behalen 250 met een ingezonden 6e 
jaars asperge van het ras Cumulus. 
 
Dus voor ‘Dé Lekkerste Asperge 2015’ 
gaat u naar: Aspergekwekerij J. Jansen 
Jan en Maria Jansen Boord 14, 
5674 ND Nuenen Tel. 040-2837418 
www.kwekerij-jansen.nl 

 
Persbericht  
Betreft: De winnaar verkiezing Dé Lekkerste Brabantse asperge 2015 is: 

Aspergekwekerij Jansen uit Nuenen 
 
Op 20 april heeft de verkiezing  “Dé Lekkerste Asperge 2015” van het Brabants Asperge Genootschap plaatsgevonden bij 
restaurant  “de Rooise Boerderij” te Sint-Oedenrode. 
 
Met een deelnemersveld van 33 ingestuurde monsters AA-asperges had de jury een zware dobber om hier uiteindelijk de lekkerste 
uit te verkiezen. 
Deze 10-koppige jury, bestaande uit een diversiteit aan dames en heren afkomstig uit agrarische wereld, horeca, AGF-sector maar 
ook de “gewone” huisvrouw, boog zich in een uit twee rondes opgebouwde proeverij over de monsters om, geur, kleur, beet, 
smaak en nasmaak te beoordelen en hieraan een puntenscore toe te kennen. Een van deze juryleden was o.a. ook de bekende TV-
kok Sandra Ysbrandy van het tv-programma “Life for You” RTL4. 
 
Na een intensieve proeverij door deze jury mogen wij dan ook bekendmaken dat de winnaars voor 2015 zijn geworden: 

Jan & Maria Jansen 
ASPERGEKWEKERIJ J. JANSEN   uit Nuenen 

met een score van 206 punten van de maximaal te behalen 250 met een ingezonden 6e jaars asperge van het ras Cumulus.  
 

 

 
Tijdens de hierop volgende officiële opening s’avonds van het Brabantse 
Aspergeseizoen bij Golden Tulip Hotel “Central”  te ‘s-Hertogenbosch  heeft 
Sandra Ysbrandy de hierbij horende wisseltrofee aan de trotse winnaars mogen 
overhandigen, welke zij gedurende een jaar in hun boerderijwinkel mogen 
zetten. 
 

 
Dus voor "Dé Lekkerste Asperges van 2015” gaat u naar: 
Aspergekwekerij J. Jansen 
Jan en Maria Jansen 
Boord 14,  5674 ND Nuenen 
Tel. 040-2837418 
www.kwekerij-jansen.nl 
              
Voor meer info: 

 
 
Wil van Bruchem 
 Bestuurslid PR en Restaurants 
Brabants Asperge Genootschap 
Tel. 06-20766806 
webmaster@brabantseasperge.nl 
   

     
 

 
 
 
Onze foto’s zijn rechten vrij en beschikbaar in hoge resolutie. 
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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 23 april
20.15 uur Luider & Van Donselaar, 

De Revue gepasseerd
Het Klooster

Vrijdag 24 april
09.30 uur Outdoor Experience

Strandbad Enode

Vrijdag 24 april
20.00 uur Kienavond 
Dorpshuis in Lieshout

Vrijdag 24 april
20.15 uur Van Maasakkers: Allez

Het Klooster in Nuenen

Zaterdag 25 april
09.00-16.00 uur Oranjemarkt
Winkelcentrum Kernkwartier

Zaterdag 25 april
11.00-14.00 uur Open dag De Biologische 

Tuin Roosdonkenpad: pad start vanaf de 
Broekdijk, vlakbij molen de Roosdonck

Zaterdag 25 en zondag 26 april
Plantenweekend

De Walburg Tuinen, Boord 64

Zondag 26 april
10.00 uur Prinsjes en Prinsesjesdag

Weverkeshof

Zondag 26 april
13.30 uur Opening seizoen door de Jeugd-
burgemeester van Nuenen begeleiding van 

Drumfanfare Jong Leven en haar majorettes 
uit Gerwen Speeltuin De Kievit

Zondag 26 april
14.00 uur Kleurrijke Zondag

Gerwens Gemengd Koor Caecilia, Mierlo 
Vocaal, Amusement Memory

Het Klooster

Zondag 26 april
14.30 uur Koningsspelen

Gasterij Jo van Dijkhof

Zondag 26 april
19.00-01.00 uur Koningsnacht

Centrum Nuenen

27 april t/m 2 mei 
Collecte Oranje Fonds

Maandag 27 april
Koningsdag

Maandag 27 april
Oranjemarkt en andere festiviteiten

Centrum Nuenen

Maandag 27 april
10.30 uur Versierde Kinderfietstocht. Start op 
Van Goghplein en einde in Speeltuin De Kievit

11.15 uur wisselen van Jeugd Burgemeester 
Speeltuin De Kievit

Maandag 27 april
13.30 uur Koningsdag in

Speeltuin De Kievit

Maandag 27 april
Koningsdag optocht 

en een spelletjesochtend 
Centrum Gerwen

Donderdag 30 april
17.00-18.30 uur 

Open avond OBS De Mijlpaal
Brabantring 1

Donderdag 30 april
20.15 uur 

Mark van de Veerdonk, TOF
Het Klooster

Vrijdag 1 mei
19.00 uur Optreden Het Rosenberg Trio 

(na reservering)
De Griek Vincent van Goghstraat 86

Zondag 3 mei
Doorkomst pelotonstoertocht 

Tourcub ’81 Helmond 
Centrum Nuenen

Maandag 4 mei
Opening New Oriental

Vincent van Goghplein 99

Woensdag 6 mei
10.00-12.00 uur 

Zingen en luisteren naar muziek met Anine
Jo van Dijkhof

Vrijdag 8 t/m zondag 10 mei
Jaarlijkse tentoonstelling Game Fair 

terrein achter De Collse Hoeve.

Zaterdag 9 mei
09.00-17.00 uur 
Wereldwinkeldag 

Wereldwinkel Berg 28b Nuenen

Zaterdag 9 mei
13.30 uur Vriendinnendag 

Sportpark De Koppel Nederwetten

Zaterdag 9 mei
20.15 uur Angela Groothuizen, 

Eeuwige jeugd
Het Klooster

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 25 april 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en dhr. J. Haan.
Zondag 26 april 11.00 uur: viering, vo-
cale omlijsting, voorganger dhr. J. 
Haan.

Misintenties
Zaterdag 25 april 18.30 uur: pastor 
Freek Groot (vanwege verjaardag); 
overleden ouders Gertrude van Laar-
hoven-Dacus (vanwege sterfdag 24 
april) en Cees van Laarhoven.
Zondag 26 april 11.00 uur: pastor 
Freek Groot (vanwege verjaardag); 
Tiny van Grotel en Lies van Grotel-
Verberne; Marinus Donkers en Petro-
nella Donkers-Daams (vanwege ver-
jaardag Petronella); Truus en Herman 
Campman-Heuijerjans; Dina van Nu-
enen-Verberne; Anneke Meulendijk-
Biemans; Piet Heesterbeek en Annie 
Vermeent; Frans Daams (vanwege 
sterfdag) en overleden ouders Daams 
en van der Heijden; Louis van der Lin-
den (vanwege verjaardag).

Mededelingen
Maandag 27 april en dinsdag 5 mei is 
het parochiesecretariaat gesloten in 
verband met Koningsdag en Bevrij-
dingsdag.
Vanaf 3 mei begint de viering in Nue-
nen weer om 09.30 uur.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 26 april 11.00 uur: viering met 
parochiekoor.

Misintenties
Toos van de Sande - Roijakkers; Pastor 
Freek Groot, vanwege verjaardag na-
mens familie Groot; Overleden ou-
ders Donkers-Geven en familie; Jan 
Huijbers; Cocky Havermans; Sjaan 
Maas en Egon Maas.

Mededelingen
In onze parochie is vorige week over-
leden Toos van de Sande-Roijakkers, 
De Schieven 10. Wij wensen familie en 
vrienden veel troost en sterkte toe bij 
het verwerken van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 26 april 09.30 uur: viering met 
volkszang.

Misintenties:
Pastor Freek Groot; Miet van Rooij; 
Gerrit en Miet Douven en Harrie 
Douven; Frans Saris; An Versantvoort-
Teunisse; Frits Hoeks; Jan Sleegers.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 26 april: De Regenboog, 10.00 
uur. Voorganger: ds. C. Crouwel. Er is 
kindernevendienst en jongerenvie-
ring. De collecte is voor het diaconaal 
werk in Nuenen. 

Ontzet hebben leden en bestuur van RKSV Nuenen kennis-
genomen van het zo tragisch overlijden van Ruud Bijsterveld, 
speler van het vaandelteam van EMK. Wat maandag aan het 
begin van de avond een mooie afsluiting van een prach-
tig kampioensfeest had moeten worden, eindigde in een afschuwelijk 
drama op een overweg in Tongelre. Het is niet te bevatten wat dit 
verlies betekent voor de familie van Ruud, zijn teamgenoten en voor 
voetbalclub EMK. Wij wensen iedereen heel veel sterkte en kracht om 
dit te kunnen verwerken.

Bestuur RKSV Nuenen

Vreselijk ongeluk na kampioenschap selectie EMK

Maandag 20 april jl. was een zwarte dag voor het voetbal en 
de Nuenense samenleving. Wat een mooi vervolg had moeten 
zijn van het kampioensfeest van vv EMK is een verschrikkelijk drama 
geworden. Het is niet te bevatten wat de vrienden van Ruud Bijsterveld 
en selectie van EMK hebben doorgemaakt. Namens de leden en het 
bestuur van vv RKGSV wensen wij de familie van Ruud, nabestaanden 
en de gehele club EMK enorm veel sterkte om dit verlies een plaats te 
geven.

Bestuur RKGSV

Informele 
Universele Eredienst
 
Op zondag 3 mei houdt Soefi Cen-
trum Eindhoven een Informele Ere-
dienst. De heer At de Roos zal het 
thema ‘Verlangens naar geluk.’ vanuit 
het Universeel Soefisme en met tek-
sten uit de 6 grote Wereldreligies be-
lichten. We weten het eigenlijk wel 
goede materiele omstandigheden zijn 
fijn maar schenken geen blijvend ge-
luk. Waar zouden we dat geluk wel 
kunnen vinden?

Doelstellingen van het Universeel 
Soefisme zijn: Respect tonen voor an-
dersdenkenden; verbinding leggen 
tussen Oost en West; volgen van het 
mystieke pad. 

Aanvang: 11.00 uur in de bovenzaal 
van ‘de Herberg’ van Eckartdal, Nue-
nenseweg 1, 5631 KB Eindhoven. De 
toegang is vrij.

Dinsdag 28 april kunt u weer eten bij 
Samen aan Tafel. Opgave bij samenaan-
tafel@pgn-nuenen.nl. Als u onze web-
site bezoekt, kunt u zien welke andere 
activiteiten er deze week zijn. Predi-
kant of kerkelijk werker houden pasto-
raal spreekuur op dinsdagmiddag tus-
sen 16.00 en 17.30 uur. 
Elke donderdag is er Open Huis tus-
sen 10.00 en 12.00 uur. Iedereen is 
welkom voor koffie en ontmoeting 
met anderen.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.

Donderdag 23 april. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, gedachtenis van H. 
Anselmus van Canterbury, bisschop 
en kerkleraar.. 
Vrijdag 24 april. 07.15 uur H. Mis, H. 
Fidelis van Sigmarungen, martelaar. 
Zaterdag 25 april. 08.30 uur H. Mis, H. 
Marcus, evangelist; gedachtenis van de 
Kruisdagen. Na de H. Mis Litanie van 
alle heiligen. 10.00 godsdienstlessen. 
Zondag 26 april. 10.30 uur 3de Zon-
dag na Pasen. 
Maandag 27 april. 18.30 uur H. Mis, H. 
Petrus Canisius, belijder en kerkleraar. 
Dinsdag 28 april. 18.30 uur H. Mis, H. 
Paulus van het Kruis, belijder. 
Woensdag 29 april. 07.15 uur H. Mis, 
H. Petrus van Verona, martelaar. 

Benefietconcert 
Op Maandag 4 mei tijdens de Nationale Dodenherdenking, verzorgt het 
Collegium Vocale Eindhoven een bij die gelegenheid passend concert in de 
Thomaskerk in Eindhoven ( Woensel) Aanvang 20.00 uur.
Om acht uur, alvorens het concert be-
gint, zal een minuut stilte in acht wor-
den genomen. Iedereen heeft dan de 
gelegenheid om de helden die in de 
laatste wereldoorlog voor onze vrijheid 
omgekomen zijn te gedenken. Ook als 
men de verschrikkingen van de oorlog 
niet zelf heeft beleefd, dan is er, wan-
neer men in de wereld rondkijkt, alle 
reden om dan tenminste één minuut 
heel stil en heel dankbaar te zijn.
Het concert is een benefietconcert, 
dat plaats heeft op initiatief van de 
Stichting MOV Eindhoven. Die Stich-
ting betaalt opleidingen voor intelli-
gente en gemotiveerde dochters van 

het straatarme herdersvolk van de Bo-
ran in de ruigte van Noord Kenia. Tot 
nu toe zijn ca. 280 meisjes aan hun 
middelbare opleiding begonnen en 
zitten er nog ruim honderd op school. 
180 Geslaagden! 
De entreeprijs bedraagt € 15,-. Toe-
gangsbewijzen zijn verkrijgbaar vóór 
de aanvang van het concert in de Tho-
maskerk en op zondag 3 mei, van 
12.00 tot 12.30 uur. U kunt ook kaart-
jes kopen door de kosten over te ma-
ken naar NL23INGB0002977700 en te 
bellen naar 040-2448878 of te mailen 
naar p.croonenberg@onsnet.nu.
www.stichtingmov.nl

Maandagavond bereikte ons het onvoorstelbare bericht dat tijdens het 
vieren van het Kampioensfeest Ruud Bijsterveld, spitspeler van het 
eerste team van EMK verongelukt is. Wat een extra prachtige dag, na 
het behalen van het kampioenschap had moeten zijn, werd een nacht-
merrie voor velen.

De redactie, drukkerij en uitgever van Rond de Linde betuigen hun me-
deleven met de familie van Ruud, zijn vrienden en voetbalmaten en de 
voetbalvereniging EMK. Wij wensen hen alle kracht en moed om dit 
verlies te dragen.

www.ronddelinde.nl

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

Gevonden
21-04-2015 rond 17.15 uur op de Eu-
ropalaan richting Nuenen twee jassen 
gevonden in een plastic zak van Blok-
ker. De Jassen zijn nog vrij nieuw.
Als de verliezer weet van welk merk ze 
zijn kunnen die afgehaald worden. 
Vooraf bellen 06-81625520

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.
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Dames 1 Nederwetten    
voor het eerst kampioen
Zondag 19 april reisde half Nederwetten af naar Oisterwijk om de dames 
aan te moedigen. Dat was nodig, want Taxandria stond op plek 2 en zou zich 
niet zomaar gewonnen geven. Na een spannende, bloedstollende wedstrijd 
stond uiteindelijk toch de 2-1 voor Nederwetten op het scorebord. En wer-
den de dames ongeslagen kampioen. Na afloop was het groot feest, de plat-
te kar kwam uit de schuur en trok met de dames een ereronde door Neder-
wetten en Nuenen. PSV kampioen, nou, lekker belangrijk, dat feestje slaan 
de dames van Nederwetten wel een jaartje over. Champagne vloeide alom, 
een dorpsfeest tot in de late uurtjes.

Voetbal

Badminton

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

P R O G R A M M A
RKSV NUENEN
Zondag 26 april 
Marvilde 4 - Nuenen 5 ................... 09.45
Nuenen VR2 - HVCH VR1 ........... 10.00 
Nuenen 10 - RKGSV 4 ................... 10.00 
RKSV Heeze 3 - Nuenen 3 ............ 12.00
Nuenen 4 - RPC 3 ........................... 12.00
Brabantia 5 - Nuenen 6 .................. 12.00 
Nuenen 2 - Best Vooruit 2 ............. 12.00
Nuenen 8 - Brabantia 6 .................. 14.00
Nuenen 1 - Erp 1 ............................. 14.30
DBS VR1 - Nuenen VR3 ................ 14.30
Gelre FC VR1 - Nuenen VR1 ........ 14.30 

RKGSV GERWEN
Zaterdag 25 april
Vet RKVVO - Vet RKGSV  ............ 17.00
Zondag 26 april 
RKGSV 1 - Tongelre 1  ................... 14.30
RKGSV 2 - Geldrop 5  .................... 11.00
EMK 6 - RKGSV 3  .......................... 11.00
Nuenen 10 - RKGSV 4  .................. 10.00
RKGSV VR 1 - Unitas’59 VR 2  .... 10.00

RKVV NEDERWETTEN
Zondag 26 april
Casteren 1 - Nederwetten 1  ......... 14.30
Nederwetten 2 - EMK 7  ................ 11.00
RKVVO 6 - Nederwetten 3  .......... 09.30
Geldrop 8 - Nederwetten 4  .......... 12.30
Nederwetten Da1 - ODC Da2  ..... 12.15
Nederw. Da2 - Braakhuizen Da1  10.00

EMK
Alle wedstrijden zijn afgelast.

NKV KORFBAL
Zaterdag 25 april 
NKV 1 - Melmac 1 .......................... 15.30
Zondag 26 april 
NKV 2 - Sporting Delta ................. 12.00

Mathijs Janssen sterkste   
bij jeugd BCL
Mathijs Janssen is de sterkste gebleken bij het top-drie single-toernooi dat 
hij samen met Nard van Loon en Pepijn Kerkhof heeft afgewerkt. In de 
onderlinge partijen was het duidelijk dat hij de sterkste was: Mathijs won ze 
allemaal.

In de partij tegen Nard van Loon wa-
ren de verschillen duidelijk. Setstan-
den: 21-5 en 21-9. Ook tegen Pepijn 
Kerkhof liet Mathijs er geen gras over 
groeien, 21-7 en 21-4. Mathijs is op dit 
moment duidelijk de sterkste single-
speler bij de jeugd. In de laatste partij 
won Nard van Loon met duidelijke cij-
fers van Pepijn Kerkhof, twee keer 21-
6. Hierdoor werd Nard tweede en ein-
digde Pepijn als derde.

Jaarvergadering
Tijdens de jaarvergadering is unaniem 
gekozen om Ria Donkers wederom 
voor drie jaar te benoemen in het be-
stuur. Ook is vrijwilliger Tim van 
Bommel in het zonnetje gezet vanwe-
ge het behalen van zijn diploma voor 
SL2 (sportleider 2). Verder werd kam-
pioensteams BCL-R1/Bavaria in het 
zonnetje gezet: zij zijn immers, met 
nog één wedstrijd te spelen kampioen 
geworden van de eerste afdeling van 
de vierde klasse. Ook BCL-H1/Sport-
point Gemert werd gefeliciteerd. Dit 
team is zonder te spelen Brabants 
kampioen geworden in de Heren-3 
klasse. Dit omdat er dit jaar slechts 
één afdeling was en BCL-H1/Sport-

point Gemert in die ene afdeling kam-
pioen is geworden en dus automatisch 
kampioen van die klasse is.

De drie deelnemers aan het Jeugd top-
drie single-toernooi, vlnr: Mathijs Jans-
sen, Nard van Loon en Pepijn Kerkhof

Negen jaar geleden kwamen twee da-
mes met het idee om een damesvoet-
balteam op te richten. Ze hadden al 
snel 19 dames bij elkaar. Geen van hen 
had daarvoor ook maar ooit een bal 
aangeraakt. RKVV Nederwetten dacht 
dat dit maar voor een jaartje zou zijn 
en dat de dames het snel voor gezien 
zouden houden. Maar dat heeft heel 
anders uitgepakt. De eerste twee jaar 
eindigden ze als laatste, maar ondanks 
dat bleven de dames gemotiveerd. 
Toen ze met een achterstand van 9-0 
hun allereerste goaltje maakten, was 
het ontroerend om te zien hoe ze el-
kaar geheel emotioneel omhelsden 
alsof, ze een wereldwonder hadden 
verricht. 9-1. De tegenpartij stond er-
bij te kijken met de gedachte: ‘wat heb-
ben we nu aan onze fiets hangen’. 
Vooral het onderlinge plezier hield het 
team op de been.

Na 7 jaar werd het tijd om ook presta-
tievoetbal te gaan spelen. Harrie van 
Elderen werd aangetrokken als coör-
dinator/coach. Hij stelde een prima 
kader op rondom het dames en meis-
jesvoetbal, en dat heeft zijn vruchten 
afgeworpen. Aan het einde van het 
seizoen viel Harrie van Elderen uit 
door ziekte. Invalcoach Bert Smids 
heeft toen deze taak succesvol doorge-
zet.

Nederwetten telt 70 speelsters ver-
deeld over 2 dames- en 2 meisjes-
teams. En de aanmeldingen voor de 
vriendinnendag op zaterdag 9 mei 
stromen binnen. Aanmelden kan nog 
via: meidennederwetten@hotmail.
com) De dames zijn inmiddels ook he-
lemaal in de vereniging opgenomen, 
zitten in het bestuur en in allerlei 
commissies.

RKSV Nuenen VR1 dicht bij 
directe handhaving hoofdklasse
Door Frits Hallink

In de hoofdklasse B van het vrouwenvoetbal blijft het razend spannend als 
het gaat om de degradatieplaatsen en teams die willen gaan strijden voor 
promotie naar de topklasse. Na de winst op Venray VR1 voor het paasweek-
end volgde eerst, na het paasweekend, de uitwedstrijd bij DSE in Etten- 
Leur. De groen-witten speelde een prima partij met voldoende kansen. Ze 
wisten echter het net niet te vinden. Aangezien DSE in de laatste fase van 
deze wedstrijd, met enkele gevaarlijke counters, ook niet effectief was, bleef 
de brilstand op het bord. Wederom een goed punt voor Nuenen VR1.
Deze zondag kwam SC ’t Zand naar 
sportpark Oude Landen. Eerder dit 
seizoen was Nuenen kansloos en ver-
loor het verdiend met 3-0 van de 
rood-witten. Deze zondag was Nue-
nen in de beginfase wel de mindere, 
maar deed het zeker niet slecht. Uit-
eindelijk leidde 1 van de kansen van de 
Tilburgers tot de 0-1. De Jong was de 
scherprechter. Ruststand 0-1. Hennen 
Dira werd, vanwege een blessure, ver-
vangen door Van Stiphout. Daarna 
kwam RKSV Nuenen beter in de wed-
strijd, werd gevaarlijker en kreeg ook 
kansen al bleef ’t Zand wel dreigend. 
Een corner leidde uiteindelijk de 1-1 
in. Van der Hulst zocht en vond Ver-
voort bij de 2e paal. Haar kopbal leid-
de tot de niet te missen kans voor Nei-
len. De verdedigster kende in deze 73e 
minuut geen twijfel. 1-1. Nuenen ge-
loofde in deze fase in haar kansen en 

ging op zoek naar meer, al leidde een 
scrimmage voor het Nuenense doel 
eerst bijna nog voor de 1-2. Het doel-
punt voor Nuenen kwam er toch. Van 
der Hulst werd weggestuurd en haar 
lob was Van Beurden te machtig. 

Nog 9 minuten en de 2-1 op het bord. 
Verheijen was inmiddels vervangen 
door Janssen. Bij ’t Zand verving Van 
de Pas doelpuntenmaker De Jong en 
kwam Vervaart voor v.d. Wouw. Voor 
de Tilburgers een gouden wissel want 
al 3 minuten na de ogenschijnlijke be-
slissingstreffer van Nuenen viel de 2-2. 
Boerema taxeerde een schot van Van 
de Pas verkeerd. Zuur voor de groen 
witten omdat winst goud was geweest. 
Daar staat tegenover dat de 2-2 in deze 
wedstrijd een juist beeld geeft van de 
verhouding op het veld.

(ingekort door redactie)

Roosendaal - Nuenen  0-2
Door John van den Elsen

Op het zonovergoten sportpark Hulsdonk in Roosendaal won RKSV Nue-
nen verdiend van de plaatselijke RKVV Roosendaal 0-2. Op een slecht, hard 
en hobbelig terrein was het niet altijd goed wat beide ploegen lieten zien, 
waarbij Nuenen duidelijk het beste van het spel had. Bij Roosendaal was 
niet verliezen het uitgangspunt. 

Eerste helft
Loed Kuijten verscheen weer aan de 
aftrap maar moest al na 12 minuten 
het strijdtoneel verlaten. Even later 
een luchtduel tussen Joris van de Lan-
de (Roosendaal) en Max Verkuijl 
waarbij de hoofden van de spelers met 
elkaar in aanraking kwamen. Het ge-
volg was enkele minuten blessure be-
handeling en de trieste aftocht van 
spits Joris van de Lande. Er moest 
worden gewacht tot de laatste 5 minu-
ten voor de pauze aleer er wat noe-
menswaardigs te zien was. In de 42ste 
minuut dwong Mart van de Gevel de 
17-jarige Roy de Weert tot een red-
ding. Meteen na de Nuenen kans 
moest Nuenen goalie Stijn van der 
Donk met de voet redding brengen op 
het eerste echte Roosendaalse gevaar. 
In de extra tijd moest zijn collega met 
een uiterste krachtsinspanning Mart 

van de Gevel het score beletten, de 
rust brak aan met de brilstand, 0-0.

Tweede helft
Nuenen was ook in het tweede bedrijf 
het team met het beste spel en werd 
bovendien doeltreffend. In de 54ste on-
derschept Tim Soethout de bal en 
speelt die direct naar Mart van de Ge-
vel. De middenvelder verschalkt Roy 
de Weert en zet Nuenen op een in-
middels verdiende 0-1. Zo’n twintig 
minuten later kreeg Mart een uitgele-
zen kans zijn totaal verder op te 
schroeven maar zijn lobje werd een 
makkelijke prooi voor de doelman. In 
de 82ste minuut weer een goede kans 
voor Nuenen waarbij eerst Roosen-
daal nog kon afweren maar de bal be-
landde voor de voeten van Lars van 
Stipdonk. Met een geplaatste bal 
brengt hij Nuenen de 0-2 winst.

Acrobatiek van doelpuntenmaker Lars van Stipdonk (foto John van den Elsen).

OLAT wandeltocht 
Op zondag 26 april organiseert OLAT 
een wandeltocht vanaf Natuurpoort 
De Vresselse Hut, gelegen tussen 
Nijnsel en Son. Vorig jaar in het kader 
van de opening van de Natuurpoort 
had OLAT voor het eerst een 4-tal 
natuurwandelingen uitgezet met 
start en finish bij Natuurpoort De 
Vresselse Hut. 

Dit jaar volgt de 2e editie. Zo kan men 
een route van 5 km bewandelen in de 
richting van de Hazenputten, een ven 
in de Vresselse bossen. Verder is er een 
keuze uit 2 routes van 10 km. De eerste 
is een route door de Vresselse bossen 
en de tweede een route door het Dom-
meldal. Tenslotte kan men beide rou-
tes van 10 km combineren tot een rou-
te van in totaal 20 km, waarbij men 
tussendoor een rustpauze kan nemen 
in de Vresselse Hut. Men kan starten 
tussen 09.00 uur en 13.00 uur. De rou-
tes bevatten pijlen en men krijgt een 
routebeschrijving mee. De routes zijn 
ook geschikt voor gezinnen die samen 
met de kinderen willen wandelen. Het 
adres van Natuurpoort De Vresselse 
Hut is Vresselseweg 33, 5491 PA Sint-
Oedenrode. Info op www.olat.nl of bij 
dagtochten@olat.nl.

PSV en St. Anna 
Als trotse medisch partners van PSV hebben het St. Anna Ziekenhuis en me-
disch sportgezondheidscentrum TopSupport het behalen van het 22ste lands-
kampioenschap dit weekend volop meebeleefd. Er kan in de gipskamer gekozen 
worden voor ‘PSV kampioensgips’. Voor pasgeborenen zijn er speciaal voor de 
gelegenheid babymutsjes, voorzien van het kampioenslogo. 

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 24 april organiseert Carna-
valsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom.



*  LOPENDE OFFERTES EN ANDERE ACTIES UITGESLOTEN

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

GROHE DOUCHE SYSTEEM WANDCLOSET COMPLEETWAND TEGELS

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

NU NA BTW 
VOORDEEL

 289,-

442,-

adviesprijs 
522,-
voor 

442,-442,-

33,85

adviesprijs 
39,95
voor 

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

19,95pm2

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

LAAGSTE PRIJSGARANTIE!

NU EXTRA 
21% BTW 

VOORDEEL!*

352,-

adviesprijs 
430,-
voor 

352,-352,-

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

nu vanaf  € 7,95 m2

PVC vloeren
nu vanaf  € 12,95 per m2

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

MAAKT LUXE
BETAALBAAR

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

WWW.RI-JO.COM

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

van 7498,-
voor

4999,-
van 825,-
voor

549,-
van 1498,-
voor

999,-

DESIGN FORNUIS
Belling Vrijstaande designfornuis RVS 90 cm

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

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

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

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

222,-
NU NA BTW 
VOORDEEL

50%
KORTING 

OP ALLE APPARATUUR

EN GRATIS MONTAGE*

ZONDAG 29 APRIL GEOPEND VAN 11.00 – 16.00 UUR!

3000M2 KWALITEIT ONDER ÉÉN DAK! 
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