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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

Huisartsenpraktijk 
Laan ter Catten

is wegens vakantie gesloten 
van 04 t/m 08 mei.

Info waarneming via tel: 2837085/2840830

Jaargang 57 • Nr. 18 • 30 april 2015

‘Nuenense 
gezelligheid’ bij 
Wim en Anique

HOME
deco

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

VERF, BEHANG, GLAS, 

RAAMDECORATIE 

EN GORDIJNSTOFFEN

www.decohomemeulendijks.nu

Industrial 
Printing 
Services 
bestaat 25 jaar

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

www.quikservice.nl
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

www.quikservice.nl
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37

APK €18,-

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37

Archief 
‘t Weefhuis 
naar Nuenense 
heemkundekring

Huisartspraktijk BOEK     
Boordseweg 26  

is gesloten 
4 t/m 8 mei.

Afspraken met de praktijk-
ondersteuner gaan door.

Waarnemende huisartsen - 
op eerste letter van achternaam;

 
A t/m J: Dokter Rutten/vd Top, 

Laan van Nuenhem, tel. 2837083.
K t/m Z:  Dokter Kroon/Steenstra, 

Anderegglaan, tel. 2837475.

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

BedrijfskledingBedrijfskleding
Uitgebreid assortiment voor iedere 
bedrijfstak. Bedrukken en borduren

in onze eigen drukkerij gevestigd 
op Eeneind II in Nuenen

Berg 8 | 5671 CC Nuenen | 040 29889665

www.telecombinatienuenen.nl

“Altijd
 de 

beste deal!”

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

Winkelhart van Nuenen
Moederdag 
kassabonnenactie
Zaterdag 2 mei is het Bruisende Zater-
dag in het Winkelhart van Nuenen. En 
dan start ook de kassabonnenactie. Er 
worden maar liefst 25 luxe ‘Moeder-
dag verrassingspakketten’ verloot.

Alle kassabonnen van de deelnemen-
de winkels uit de periode 2 t/m 9 mei 
kunt u deponeren in de grote metalen 
actiebussen bij Albert Heijn, Boek-
handel van de Moosdijk en Jumbo 
Ton Grimberg. Vergeet niet op de 
achterkant van de kassabon uw naam, 
telefoonnummer en emailadres te 
zetten. Op zaterdag 9 mei na 17.00 
uur worden de 25 gelukkige winnaars 
gebeld. De verrassingspakketten kun-
nen in het weekend van Moederdag 
opgehaald worden bij Etos.

Twee lintjes in Nuenen c.a.
en één in Pretoria

Door Elwien Bibbe

Burgemeester Maarten Houben reikte afgelopen vrijdag 24 april twee 
koninklijke onderscheidingen uit. Boudewijn Wilmar, momenteel raadslid 
voor Groen Links in de Nuenense gemeenteraad is benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau. Peter van Overbruggen, op dit moment op 
allerlei gebied zeer actief binnen de Parochie Heilig Kruis en het Vincentre, 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De derde onderscheiding werd uitge-
reikt in Zuid Afrika. Een dag later op 25 april is Henny Stege op de Neder-
landse ambassade in Pretoria benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. Henny kreeg deze koninklijke onderscheiding voor al het vrijwil-
ligerswerk dat hij gedurende 18 jaar in Zuid-Afrika heeft verricht.

Drs. Peter van Overbruggen (67), 
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Peter van Overbruggen was ruim 35 
jaar werkzaam op het Augustinianum 

was over de geheimhouding in het 
Nuenense, want hij wist dus echt van 
niets. Iets geheim houden, dat kan 
hier dus wel. Zijn vrouw Mieke drukte 
hem nog een cadeautje voor Houben 
in de hand. Boekjes van de filosoof 
Stéphane Hessel (1917). Uit deze 
boekjes ontleent Boudewijn zijn mot-
to: Neem het niet, doe er iets aan. 
Voor Boudewijn is het werk van Hes-
sel de grote inspiratiebron en reden 
om met Groen Links de politiek in te 
gaan. Groen Links op Koningsdag dus 
Oranje onderscheiden.
Voor de tweede decorandus fietste het 
gezelschap naar de Hongerman waar 
een grote groep van tenminste 60 man 
zich al had verzameld voor een kleine 
wandeling naar de Molvense Erven. 
En daar zat Peter keurig in het pak te 
wachten op zijn ‘sjieke verras-
singslunch’. In het kader van de ‘stunt-
dag’ van het Augustinianum zouden 

Ir. Boudewijn Wilmar (72), Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau
Na zijn opleiding aan de Technische 
Universiteit is Boudewijn Wilmar 
eerst personeelsfunctionaris en orga-
nisatieadviseur geweest. Daarna heeft 
hij als zelfstandig ondernemer zijn ei-
gen executive search bureau gehad, 
een speciale vorm van werving en se-
lectie.
Boudewijn ontving de onderscheiding 
onder andere voor een aantal be-
stuursfuncties. Zo was hij onder meer 
voorzitter van de schoolbesturen van 
de Vrije School Haarlem (1979-1986) 
en de Vrije School Brabant (1987-
1993). Tevens was hij voorzitter van de 
Stichting Antroposofische Psychiatrie 
(1989-1998), waaronder de Bernard 
Lievegoed Kliniek in Bilthoven. Vanaf 
1997 tot heden is hij afwisselend lid en Boudewijn Wilmar.

Peter van Overbruggen.

voorzitter van de cliëntenraad van de 
GGZ-instelling Overkempe in Olst. 
Overkempe werd na een fusie onder-
deel van de Zonnehuizen en hij werd 
voorzitter van de centrale cliënten-
raad. Hij is in die functie intensief be-
trokken geweest bij het faillissement 
van de Zonnehuizen en de overname 
door de zorgondernemer Loek Winter. 
In 2013 nam hij het initiatief tot de op-
richting van de lokale afdeling van 
GroenLinks. Na een intensieve cam-
pagne behaalde GroenLinks 774 stem-
men, bijna 2 zetels. Momenteel is hij 
raadslid voor deze partij in de Nuenen-
se gemeenteraad.
Boudewijn is geboren in Amsterdam 
en opgegroeid in Zeist en hij woont 
met zijn vrouw Mieke al meer dan 28 
jaar in Gerwen. Hij heeft 3 kinderen 
en 9 kleinkinderen.

in Eindhoven, als docent Nederlands, 
conrector en plaatsvervangend rector. 
Peter was de man achter het eeuwfeest 
van het Augustinianum 1898-1998, 
medeorganisator Symposium eeuwige 
Jeugd 1998, medeorganisator Ten-
toonstelling Museum Kempenland 
‘Honderd jaar Augustinianum 1898-
1998’ en samensteller-eindredacteur 
van het jubileumboek.
Peter ontving zijn onderscheiding 
voor zijn inzet op het gebied van on-
derwijs, de muziek en de kerk. Ook is 
hij coauteur van het in 2014 versche-
nen boek Van domineeshuis tot Van 
Goghhuis 1764-2014 (250 jaar pasto-
rie en haar bewoners).
Tussen 1975 en 1978 was hij bestuurs-
voorzitter Stichting Onderwijsbelan-
gen Nuenen en voorzitter van de 
onderwijsraad Nuenen. Tussen 1980 
en 1994 was hij lid van het Andries 
Gregoriaans Koor, en na het samen-
gaan van de parochies in 2011 voorzit-
ter van het Parochiële Gregoriaans 

Koor Nuenen. Vanaf 1975 is hij lid en 
voorzitter van het Nuenens kamer-
koor, sinds 1990 voortgezet onder de 
naam Vocaal Ensemble Marcando. En 
sinds 1995 is hij redactievoorzitter 
tijdschrift Tempora Nostra van de re-
unistenvereniging NMI van gymna-
sium Beekvliet. Tot vorig jaar hield hij 
zich ook bezig met de programmering 
en organisatie van de concertserie: 
Muziek in de Cathrien.
Op dit moment schrijft hij artikelen in 
het tijdschrift van Heemkundekring 
De Drijehornick, is hij lid van de re-
dactieraad van het Parochienieuws, 
het tijdschrift van de RK- Parochie 
Heilig Kruis in Nuenen, en vrijwilliger 
in het Vincentre. In 2014 is hij toege-
treden tot het bestuur Knippenberg-
prijs (Historische Vereniging Brabant).
Peter is geboren en getogen op de Berg 
en is na een onderbreking in 1974 
weer in Nuenen komen wonen. Hij is 
getrouwd met Marianne en heeft 3 
dochters en 3 kleindochters.

Peter van Overbruggen (links) en Boudewijn Wilmar (rechts) samen met bur-
gemeester Houben en andere eerder gedecoreerden op het bordes van Het 
Klooster voor de traditionele aubade op Koningsdag. (Foto Elwien Bibbe)

er veel oud-docenten komen. Nee, een 
link met een lintje had hij niet gelegd. 
Ook niet bij het horen van de muziek. 
Maar de verrassingslunch kwam er na 
de uitreiking van de onderscheiding 
hoe dan ook.
De uitreiking van de lintjes is komen-
de week ook te zien op Nuenen-Nu 
van LON-tv.
In Nuenen werden het afgelopen jaar 
ook koninklijke onderscheidingen 
uitgedeeld aan Pieter van Wijk, Jan 
Bastiaans, Cor Bunthof, Gerard 
Gorselink, Carel Haisma, Anneriet 

Driessen, Frank van de Poel, Han van 
Erp en Jacques Leemans. Daarmee 
komt het aantal koninklijke onder-
scheidingen op 12.

Geen bus, maar dit jaar gewoon op de 
fiets. Ergens verzamelen en dan op 
weg naar de decorandus. En zo stond 
Boudewijn Wilmar op een bijzonder 
zomerse dag dus zelf klaar op het 
kruispunt Laar-Steenbroeken om de 
eerste kandidaat te verrassen. Maar 
een keer de hoek om bij de Dungense 
Kant begon het bij Boudewijn lang-
zaam te dagen. Zijn huis was inmid-
dels versierd met vlaggen. En het 
lintje, dat kreeg hij dus zelf. Dat raads-
lid Wilmar en burgemeester Houben 
elkaar beter kennen, bleek uit de bij-
zonder geanimeerde speech van Hou-
ben en de repliek van Wilmar, die op 
zijn beurt weer bijzonder te spreken 



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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REGLEMENT ADVIESRAAD SOCIAAL 
DOMEIN NUENEN C.A. 2015
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat zij 
op 14 april 2015 hebben vastgesteld het Reglement Adviesraad Sociaal 
Domein Nuenen c.a. 2015. In dit reglement maakt het college naast 
de geldende Verordening Adviesraad Sociaal Domein Nuenen c.a. af-
spraken over de werkwijze van de Adviesraad Sociaal Domein Nuenen. 

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Honden

Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn 
benoemd. Wij zien gedurende week 19 en 20 extra toe op het thema 
honden. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toe-
gezien. 

Binnen onze gemeente gelden verschillende regels voor honden. Deze 
regels zorgen ervoor dat de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd en 
moeten voorkomen dat onze gemeente verontreinigd wordt zodat u 
hier geen hinder van ondervindt. De regels over honden zijn:
•	 U	moet	uw	hond	overal	aanlijnen.	Dit	geldt	natuurlijk	niet	voor	de	

hondenlosloopwegen. 
•	 Op	speelplaatsen,	zandbakken,	speelweiden	en	sportvelden	zijn	

geen	honden	toegestaan.	U	moet	ervoor	zorgen	dat	uw	hond	niet	
op	deze	plaatsen	komt,	tenzij	er	sprake	is	van	een	geleidehond	of	
sociale hulphond.

•	 U	 moet	 uw	 hond	 voorzien	 van	 een	 halsband,	 tatoeage	 of	 chip	
waaruit blijkt wie de eigenaar of houder is.

•	 U	 moet	 ervoor	 zorgen	 dat	 uw	 hond	 zich	 niet	 van	 uitwerpselen	
ontdoet op een openbare plaats. Als een hond zich op een open-
bare plaats ontdoet van uitwerpselen dan moet u deze opruimen. 
Zorg er dus voor dat u altijd een opruimmiddel bij hebt. Dit moet 
u kunnen aantonen. Voor sommige hondenlosloopwegen geldt de 
opruimplicht niet. De opruimplicht bij een hondenlosloopweg of 
–terrein geldt alleen als dit staat aangegeven. 

Als	u	uw	hond	uitlaat,	houd	dan	rekening	met	deze	regelgeving.	Over-
tredingen	die	door	onze	BOA’s	worden	geconstateerd,	kunnen	leiden	
tot een boete. Per 1 januari 2015 controleren onze BOA’s ook in bur-
ger op naleving van deze regels. De regels komen uit artikel 2:57 en 
2:58	van	de	Algemene	Plaatselijke	Verordening	(APV).	U	kunt	deze	
vinden via www.nuenen.nl.

Voor klachten en meldingen over honden of vragen over dit artikel 
kunt	u	bellen	naar	het	algemene	nummer:	040	–	2	631	631.	U	kunt	uw	
melding ook doen via www.nuenen.nl. 

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

•	 22	april	2015	 Schoutse	Vennen	ongenummerd	–	wijzigen	
   van het gebruik ten behoeve van het evenement  
   Bloem	&	Tuin	(RO,	afwijken	van	de	bestemming);
•	 24	april	2015	 Collseweg	19,	5674	TR	–	uitbreiden	van	een	
	 	 	 bedrijfspand	(BOUW).

Deze aanvragen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	U	kunt	hierte-
gen nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omge-
vingsvergunning	is	verleend.	Als	u	een	aanvraag	wilt	inzien,	vragen	wij	
u hiervoor een afspraak te maken voor ‘inzien ontvangen aanvraag’. 
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:	Organisatie	Zomeravondfestival	voor	het	organiseren	
van een muziekfestival onder de naam Zomeravondfestival op het 
Heuvelplein	in	Gerwen	op	20	juni	2015;

•	 Aanvrager:	Toneelvereniging	“De	Lindespelers”	voor	het	opvoeren	
van	het	toneelstuk	“Al	mijn	zonen”	in	de	openlucht	in	de	tuin	aan	
Berg	26	in	de	periode	van	29	tot	en	met	31	mei	2015;

•	 Aanvrager:	Stichting	Park	Evenementen	Nuenen	voor	het	organi-
seren	van	het	evenement	“Blues	‘m	Nuenen”	in	het	Park	op	eerste	
pinksterdag,	24	mei	2015;

•	 Aanvrager:	Heilig	Kruisgilde	voor	het	organiseren	van	een	koffer-
bakverkoop	bij	het	gildegebouw	aan	Lankveld	10	op	27	september	
2015.

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

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

Nuenen,	30	april	2015.

A67 TUSSEN ASTEN EN SOMEREN   
VIER NACHTEN AFGESLOTEN: 6-10 MEI 
Rijkswaterstaat voert van 6 tot en met 10 mei ‘s nachts onderhoud 
uit aan het asfalt van de A67 tussen de aansluitingen Asten en Some-
ren (richting Eindhoven). Tijdens de werkzaamheden is de A67 tussen 
Asten en Someren afgesloten. Weggebruikers dienen door omleidingen 
rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 20 minuten.

Afsluitingen 
A67 tussen toerit 36 Asten en afrit 35 Someren richting Eindhoven: 
•	 Woensdagavond	6	mei	vanaf	20.30	uur	tot	donderdagochtend	7	

mei	05.30	uur;
•	 Donderdagavond	7	mei	vanaf	20.30	uur	tot	vrijdagochtend	8	mei	

05.30	uur;
•	 Vrijdagavond	8	mei	vanaf	20.00	uur	tot	zaterdagochtend	9	mei	

tot	11.00	uur;
•	 Zaterdagavond	9	mei	vanaf	20.00	uur	tot	zondagochtend	10	mei	

tot 11.00 uur.

Let	op:	Afrit	36	Asten	(vanuit	de	richting	Venlo)	en	de	toerit	Someren	
(richting Eindhoven) zijn wel open. 

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op maandag 18 mei 2015 is er een hoorzitting van de algemene kamer 
van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeentehuis. De 
volgende zaak komt aan de orde:

•	 Om	20.00	uur	het	bezwaar	ingediend	tegen	het	besluit	van	9	maart	
2015 waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het op-
richten van een tuincentrum op het perceel Kapperdoesweg 8 te 
Nuenen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

•	 24	april	2015	 De	Tienden	30-32,	5674	TB	–	uitbreiden	van	
	 	 	 een	bedrijfspand	(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
Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:
•	 aan	mevrouw	P.	v.d.	Linden	van	Helvoort	is	een	ontheffing	van	het	

stookverbod verleend op 25 april jl. op het perceel aan de achter-
zijde	van	Nieuwe	Dijk	11,	kadastraal	bekend	A	3986	(verzenddatum	
22	april	2015);

•	 aan	 Stichting	 Van	 Goghmert	 zijn	 toestemming,	 vergunning	 en	
ontheffing	 verleend	 voor	 het	 organiseren	 van	 de	 jaarlijkse	 Van	
Goghmert op zondag 14 juni 2015 in het centrum van Nuenen 
(verzenddatum	28	april	2015);

•	 aan	de	heer		M.	Hems	is	een	ontheffing	verleend	voor	het	schenken	
van zwakalcoholhoudende dranken op het uitgebreide terras tij-
dens de Van Goghmert op zondag 14 juni 2015 (verzenddatum 28 
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.

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat er 
een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is 
ontvangen van:

•	 Smeulders	Interieurgroep,	Collse	Heide	2;	te	Nuenen.

De melding is gedaan in verband met het plaatsen van 3 PGS-kasten 
voor	de	opslag	van	gevaarlijke	(vloei)stoffen;
De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijk-
heid om tegen een melding bezwaar te maken. 
De	melding	is	in	te	zien	op	afspraak	bij	de	gemeente	Nuenen,	Jan	van	
Schijnveltlaan 2 te Nuenen. De openingstijden zijn: elke werkdag van 
8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 
uur.
Wilt	u	een	mondelinge	toelichting	op	de	stukken,	dan	kunt	u	hiervoor	
een telefonische afspraak maken met de heer A. Vodegel van de Om-
gevingsdienst	Zuidoost-Brabant,	tel.	(088)	3690328.

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

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

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

Love is...

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 

Voor service en kwaliteit!!!
Acties week 18: geldig dinsdag 28 april t/m zaterdag 2 mei 2015

_____________________________________________________

Brood van de week; 
Gelders hoog
fijngemalen volkoren met 
geplette tarwe op de korst  € 1,75
_____________________________________________________

Love cake 
roombotercake rijkelijk bestrooid
met hartjes op chocolade    € 4,50
_____________________________________________________

Koekhart
heerlijk groot hart van koek    € 2,95
_____________________________________________________

Italiaans olijfbrood  
lekker voor bij de borrel, bbq of soep    € 2,50
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

Ananas 
per stuk 1,49

Pruimen     
1/2 kilo 1,79

Minikriel voorgekookt 
1/2 kilo 0,89

Kidney bonen salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

Vanaf heden heerlijke 
verse kant en klare maaltijden. 
Bij aankoop van een maaltijd 

GRATIS salade naar keuze.

Kip Krokant
4 stuks ..................................... 6,95
100 gr. Gebr. Rosbief +
100 gr. Gebr. Gehakt ...................3,00

Gegrilde Kip poten
4 stuks ..............................................5,00
Primavera
100 gram .........................................2,45
Crocante
100 gram .........................................1,60

I.v.m. Bevrijdingsdag
Dinsdag 5 mei

“Gesloten”

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

KOOPJE

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

weekaanbiedingen 
donderdag 30 april t/m woensdag 6 mei

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

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

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Gorter 
Jonge jenever 1lt.€11,50 

Licor 43 0,7lt. 
Vaste lage prijs €15,95 

Famous Grouse  
Schotse whisky 1lt. 

Vaste lage prijs €18,50 
Jägermeister 0,7lt. 

Vaste lage prijs €12,95 
        Louis Sipp 
   Pinot blanc, Alsace 
    Nu €6,95 per stuk 

Acties geldig van 30 april t/m 28 mei  

Kleinschalige en professionele 
kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

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

 

Paksoy
per stuk 0,79



Hallo, commerciële duizendpoot!
Ben jij enthousiast, commercieel ingesteld en 

als geen ander thuis in het Nuenense? 
En zou je het geweldig vinden om daar via een  
zelfstandig mediaproduct anderen van op de 
hoogte te stellen? Dan ben jij de persoon die 
we zoeken! Je krijgt van ons alle ruimte en 

 medewerking om op franchise-basis deze leuke 
uitdaging tot een succes te maken. 

Interesse? 
Neem dan telefonisch contact op met  Rondom  Media te
 Valkenswaard via nummer  040-7600093. Of mail naar 

  info@rondommedia.nl

JEANSWEEK

De gebruikte modebeelden zijn alleen ter inspiratie. Niet alle artikelen zijn voorradig in onze winkel

Dorpsstraat 95 Mierlo  |  Tel. 0492 66 11 00  |   www.lenssenmannenmode.nl

ACTIE
* Tegen inlevering van je oude spijkerbroek 

krijg je M 15, - korting 
op een blue jeans vanaf M 79,95

27 APRIL T/M 2 MEI

Van Santvoort Makelaars is marktleider op het gebied van makelaardij en nieuwbouwconsultancy in Zuidoost-Brabant. De kracht van onze 
circa 25 medewerkers schuilt in de combinati e van persoonlijke aandacht, specialisti sche kennis en gebruik van een groot netwerk.

Wij zoeken ter uitbreiding van ons team een:

AANKOOPMAKELAAR WONEN (FULL TIME)
voor onze vesti ging Eindhoven

Wij zijn op zoek naar een dynamische aankoopmakelaar die zijn of haar vak met veel betrokkenheid en enthousi-
asme vanuit een commerciële insteek uitoefent. Als aankoopmakelaar werk je binnen een team van specialisten. 
Je acquireert zelf nieuwe klanten en volgt leads van collega’s op en je begeleidt de kopers van A tot Z in het zoek-/
aankoopproces. 

SECRETARESSE (FULL TIME)
voor onze vesti ging Nuenen

Wij zijn op zoek naar een duizendpoot ter ondersteuning van de makelaars bij al hun 
werkzaamheden op onze vesti ging Nuenen. 

Wil je meer weten over deze vacatures kijk dan op onze 
website voor uitgebreide informati e.

www.vansantvoort.nl

Edenstraat 1  -  Eindhoven  -  tel. 040-2692530  -  info@eindhoven.vansantvoort.nl 

(Tevens vesti gingen in Helmond, Eersel, Nuenen en Deurne)

Je kunt je sollicitati ebrief met c.v. sturen vóór 7 mei 2015 naar: 

Van Santvoort Makelaars
T.a.v. Pieter van Santvoort
via e-mail: info@eindhoven.vansantvoort.nl

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

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

DAGELIJKS VERSE AARDBEIEN
& (GESCHILDE) ASPERGES

Een groot assortiment:
tuinplanten - perkplanten 

hangplanten - groenteplanten

Kwekerij Jansen uitgeroepen tot: 
De lekkerste asperges van Brabant 2015

IEDERE ZONDAG OPEN
10.00 - 17.00 UUR

Vanaf maandag 
4 mei

zijn we weer open.

Rond de Linde

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

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders!



Geniet van heerlijke asperges bij Pezzaz.
Eerlijk en sfeervol dineren!

P
EZZAZ 5 J
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ASPERGE MENU

Romige aspergesoep
 met Hollandse garnalen en bieslook

***

Asperges op “Pezzaz” wijze
2 soorten ham, krielaardappeltjes, 

gekookt ei en Hollandaise saus 

***

Créme brulee 
met rabarber yoghurtijs

€ 27,50

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

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

Extra: Windscherm • Valbeugel • Bagagerek • Zwaar slot 

DE BAND
ALGEMENE INFORMATIE
Het belang van goede banden mag niet worden onderschat. De banden 
vormen het enige contact tussen u en de weg. Elke banden raakt de weg 
met een oppervlak dat ongeveer zo groot is als een postkaart.

DE VOORDELEN
•	Ze	zijn	cruciaal	voor	een	veilig	en	comfortabel	rijden
•	Ze	zorgen	ervoor	dat	de	kracht	wordt	overgedragen	wanneer	u	versnelt	en	
remt.	Dankzij	de	banden	kunt	u	dus	veilig	versnellen	en	remmen.

•	Ze	helpen	in	het	optimaliseren	van	uw	brandstofverbruik	
•	Ze	zijn	uitgerust	met	een	vering	die	het	comfort	van	de	passagiers	
verzekert.

HET FIRST STOP ADVIES
Wij	adviseren	om	uw	banden	elke	10.000	tot	15.000	kilometer	tegelijkertijd	
te	verwisselen		zodat	ze	gelijkmatig	slijten	

	Wij	raden	u	aan	de	banden	te	vervangen	:
•	wanneer	de	profieldiepte	minder	dan	3mm	is	(het	wettelijke	minimum	is	
1.6mm	maar	de	remafstand	vergroot	aanzienlijk	onder	de	3	mm)

•	wanneer	er	beschadigingen	aan	de	band	zichtbaar	zijn	zoals	uitstulpingen,	
scheuren,	gaatjes,	slijtage	van	het	rubber	enz.	

•	wanneer	de	band	langer	dan	5	jaar	in	gebruik	is	geweest	of	als	de	band	
ouder	is	dan	10	jaar	vanaf	de	productiedatum.

Wij	raden	u	eveneens	aan	regelmatig	uw	bandenspanning	na	te	kijken:	
bij	een	te	lage	spanning	verbruikt	uw	auto	veel	meer	brandstof,	slijten	de	
banden	sneller	en	veroorzaken	ze	stuurproblemen.	Daartegenover,	bij	een	te	
hoge	spanning,	slijt	het	midden	van	het	loopvlak	vlugger	en	vermindert	het	
rijcomfort.	

U KUNT HET BEST ADVIES VRAGEN AAN EEN 
FIRST STOP SPECIALIST.
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verkoop  ◆  service  ◆  onderhoud  ◆  schadeherstel

telefoon 040 - 2831774  ◆  www.wildenberg.nl 

verkoop  ◆  service  ◆  onderhoud  ◆  schadeherstel

telefoon 040 - 2831774  ◆  www.wildenberg.nl 

2 MEI MODESHOW
3 MEI KOOPZONDAG

Zaterdag 2 mei modeshow
Tijdens de voorjaars modeshow tonen verschillende winkels van WoensXL hun nieuwste 
collecties. De catwalk staat tegenover McDonalds en om 13.00, 14.00 en 15.00 uur worden 
er shows gelopen. In elke pauze is er een optreden van Sanshja Dance.

Beestenboel op zondag 3 mei
Op deze koopzondag zijn er vele dieren te zien  op het winkelcentrum. Er staat een dieren-
boerderij met meer dan 50 dieren en er kan gratis op pony’s worden gereden. Daarnaast  
staan er op verschillende plaatsen  knu� elmanden met jonge en kleine dieren. Een ware 
beestenboel dus!!! Winkels open vanaf 12.00 uur.

Winkelcentrum WoensXL is een van de grootste winkelcentra van Nederland en er kan 
droog worden gewinkeld. Tevens is het overzichtelijk en goed bereikbaar. Koopzondagen 
zijn er 2 keer per maand en wel op de eerste en laatste zondag van de maand.

BEESTENBOEL IN WOENSXL

WWW.WOENSXL.NL

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

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

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

24-uurs service en géén voorrijkosten

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

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl
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Nuenens paar Anny & Ad 
Jansen 60 jaar getrouwd
Anny Suykerbuyk uit Eindhoven en Ad Jansen uit Gerwen gaven elkaar op 30 
april 1955 het Ja-woord. Het echtpaar is dus vandaag 60 jaar getrouwd en dat 
wordt gevierd met familie, buurtgenoten, vrienden en kennissen. Anny is 78 
jaar en haar man Ad is vier jaar ouder. Het echtpaar Jansen - Suykerbuyk 
woont aan de Lavendelstraat in Nuenen. Vandaag zal burgemeester Maarten 
Houben namens het gemeentebestuur het diamanten paar feliciteren.

Archief ‘t Weefhuis naar 
Nuenense heemkundekring
Heemkundekring De Drijehornick Nuenen-Gerwen-Nederwetten is sinds 
deze week in het bezit van het archief van ‘t Weefhuis. Architect Henk 
Smolders, die jarenlang in ‘t Weefhuis aan de Lucas van Hauthemlaan zijn 
architectenbureau en kunstgalerie had, heeft het archief aan de cultuurhis-
torische vereniging beschikbaar gesteld.

De geboren Nuenenaar Henk Smol-
ders (77) woont al heel wat jaren in 
Spanje en is daar nog steeds als archi-
tect actief. Smolders kan als de ‘red-
der’ van ‘t Weefhuis worden be-
schouwd. De voormalige linnenfabriek 

H.C. van Hoven uit 1888 was rond 
1960 in gemeentebezit gekomen en 
was door leegstand in een bouwval 
veranderd. Op kosten van Henk Smol-
ders is ‘t Weefhuis gerestaureerd en 
aldus van de sloop gered. Het heeft 

De officiële overdracht van het archief van ’t Weefhuis. Van links naar rechts: Joke 
van Ouwerkerk, Henk Smolders, Hans Korpershoek en Roland van Pareren (voor-
zitter De Drijehornick). Foto: Herman Bulle.

Muziek, lezingen en toneel   
in Nune Ville
Met de eerste van een lezingencyclus begint op 21 mei de culturele programme-
ring in Nune Ville. Inge Klompenmakers spreekt over de Japanse kunst, die van 
invloed was op Van Gogh. Later volgen de sprekers Ko van Dun en Herman Pley.

In de maand juni treden musici op van 
de philharmonie zuidnederland. Twee 
concerten op locaties als het Van Gogh-
kerkje en Nune Ville. Zoals Van Gogh 
schilderde, zo kleuren componisten als 
Debussy en Ravel hun muziekstukken.
Ook speelt de bekende actrice Bruni 
Heinke de monoloog ‘Margot Bege-
mann, Vincents liefje’. Bruni zegt: 
”Van Nune Ville kan je als actrice al-
leen maar dromen. Het is een cadeau 
om hier te mogen spelen, op precies 
dezelfde locatie als waar het liefdes-
drama van Margot en Vincent zich 
130 jaar geleden voltrok”.
Spektakel wordt het nachtconcert van 
Palette de Van Gogh. Op het sfeerrijke 
eiland van De Watermolen van Opwet-
ten, in de openlucht op zaterdag 11 juli.

Maar er is meer: workshops door de 
designers en kunstenaars van The 
Vincent Affair worden binnenkort be-
kend gemaakt. En dat er nog iets span-
nends met aardappels en een zeer be-
kende Nuenenaar staat te gebeuren, 
spreekt voor zich.

Voor het complete programma en het 
bestellen van tickets: www.thevincen-
taffair.nl, onderdeel Programma & 
Tickets.

‘Theezakje ruilen’ voor    
de Walburg Tuinen
Vlak voor de grens met Eindhoven, langs de oevers van de meanderende Dom-
mel, ligt een prachtig stukje natuurschoon waar iedereen terecht kan voor een 
heerlijke wandeling over spannende paadjes tussen opvallende en bijzondere 
bomen en plantensoorten: de Walburg Tuinen. De vrijwilligers van Stichting 
de Walburg Tuinen hebben een lang gekoesterde wens: nieuw gereedschap. 

Lions Club Nuenen en Lions Club Son 
zetten zich ervoor in om deze wens te 
vervullen. In Nuenen probeert de Li-
ons Club dit doel op ludieke wijze te 
bereiken, namelijk aan de hand van het 
aloude ‘theezakjesspel’ om een zo groot 
mogelijke buit binnen te halen. De club 
is verdeeld in twee teams. Beide teams 
brachten kort geleden een item in, met 
de bedoeling dit te ruilen tegen iets van 
grotere waarde. Uiteindelijk worden de 
geruilde items te gelde gemaakt.

In het ene team werden entreekaarten 
voor Vincentre geruild voor een fles 
wijn, die weer van eigenaar wisselde 
toen een lid vier toegangskaarten voor 
de Efteling beschikbaar stelde. Daarop 
werd een luxe lingerieset van Hun-
kemöller beschikbaar gesteld en die 
ging van de hand in ruil voor een vijf-
gangendiner voor vier personen bij ie-
mand thuis. Dat wordt genuttigd in ruil 
voor een complete, gloednieuwe pan-
nenset van Fontignac, ter waarde van € 
266,-. Het andere team startte met een 
adviesgesprek bij Wesselman Accoun-
tants (inclusief tas en pen) dat van de 
hand ging voor een bijzondere perfora-
tor. Die werd op zijn beurt geruild voor 
toegangskaarten voor een huiskamer-
concert in het Boordhuys. Een muzie-

kliefhebber stelde hier een aantal fles-
sen vintage port tegenover en op dit 
moment is er een prachtige kaasfon-
dueset voor tien personen beschikbaar.

Ruil ook mee!
Ook u kunt helpen om de ruilhandel 
levend te houden en de eindwaarde van 
het spel zo hoog mogelijk te maken. 
Volg het ruilspel op www.facebook.
com/LionsNuenen. Zit er iets voor u 
bij, dan kunt u reageren door een ruil 
voor te stellen. De teams bepalen of het 
ruilvoorstel wordt goedgekeurd.

Over de tuinen
Rond 1957 nam tuinarchitecte Hetty 
Cox (1921-2001) het besluit om in het 
Nuenense boerenland een gebied van 
1,5 ha om te vormen tot een kwekerij 
met proeftuinen. De Walburg wordt in 
tientallen jaren een zeldzaam rijke tuin. 
Een ruime binnenplaats met koffie- en 
theeterras vormt het startpunt van een 
boeiende rondwandeling. Vorig jaar is 
het eigendom van de ondergrond van 
de Walburg overgegaan van de Congre-
gatie St. Jan naar Fons Linders. Het be-
heer en de exploitatie van deze tuin ligt 
nog steeds bij de tientallen vrijwilligers 
van Stichting de Walburg Tuinen en be-
heerders Hay en Jacqueline Bedaux. 

Rosedale Blues Band    
in Van Goghbar
Op 2 mei vanaf 21.00 uur treedt de Rosedale Blues Band op in Van Goghbar, 
Park 63A te Nuenen. Gratis entree!!!!!

vanaf 1972 jarenlang als expositie-
ruimte en architectenbureau gediend.
Smolders wilde dat de archieven van ‘t 
Weefhuis en van de talloze exposities 
die er zijn gehouden ook in de toe-
komst goed beheerd zouden worden. 
Hij nam contact op met heemkunde-
kring De Drijehornick, die heel graag 
het archief voor de toekomst veilig wil 
stellen.
Jarenlang lagen de stukken in dozen 
en mappen in het huis van Henk 
Smolders in Malaga. In gedeelten zijn 
ze vanuit Spanje overgevlogen naar 
Nederland waar ze vervolgens door 
Joke van Ouwerkerk, destijds mede-
werkster van het architectenbureau, 
zorgvuldig geordend en gerangschikt 
zijn.

Het archief valt uiteen in twee catego-
rieën: de geschiedenis van ’t Weefhuis 
1965-1989 en de exposities die er zijn 
gehouden, gedurende de periode 
‘Smolders’. Van 9 december 1972 tot 1 
mei 1989, zijn in ‘t Weefhuis 120 expo-
sities gehouden van 330 exposanten. 
Het overgedragen archief van de ex-
posities bevat zo’n 350 bladzijden met 
soms nog de originele posters, zoals 
van Paul Citroen uit 1978, Louis van 
der Beesen uit 1981 en Amleto Dalla 
Costa uit 1982. Van 65 exposities zijn 
er recensies bewaard, zoals van Louis 
van der Beesen, Louis Derijks en de 
toen 80-jarige Peter van den Braken 
waarvan de expositie werd geopend 
door de toenmalige commissaris van 
de koningin Jan van der Harten. De 
tentoonstellingen van Paul Citroen in 
1978 en van Françoise Gilot, de ex-
partner van Picasso, in 1985 overtrof-
fen alles. Over die tentoonstellingen 
werd gepubliceerd van Rond de Linde 
tot het Wassenaars Nieuwsblad en van 
Het Binnenhof tot De Gelderlander. 
Verder zijn aanwezig stukken die be-
trekking hebben op de exposities van 
Fons Bemelmans, Ans Wortel, Ru van 
Rossem, Gerard Princée, Ben Relker, 
Charlotte Molenkamp, Avi Kenan, 
Joop Liesker, Jopie Huisman, Manuel 
Menan en uit Nuenen onder andere 
Hugo Brouwer, Jemelie en Louis Ector. 
In het digitale archief is van 130 kun-
stenaars die in ‘t Weefhuis exposeer-
den een afbeelding van een kunstwerk 
opgenomen. Om het gehele archief te 
digitaliseren zijn zo’n 1.500 scans ge-
maakt.

Heemkundekring De Drijehornick, bij 
monde van archivaris Hans Korpers-
hoek, is erg blij dat deze cultuurhisto-
rische vereniging het beheer over het 
archief van ‘t Weefhuis heeft gekre-
gen. Er bestaan plannen om over enige 
tijd de geschiedenis van ‘t Weefhuis in 
boekvorm uit te geven.

Een blijvende herinnering       
aan het afscheid van Ruud Bijsterveld
Op donderdagavond 23 april van 19.00 tot 21.00 uur kon in de bestuurskamer bij EMK het condoleanceregister 
getekend worden voor (de familie van) Ruud Bijsterveld. Er was in de bestuurskamer een herdenkingsplaats 
ingericht met een foto van Ruud en zijn spelersshirt, Bakkertje nr. 9. In de kantine draaide een diashow met 
herinneringsfoto’s aan Ruud. 

Voor 19.00 uur waren er al mensen aanwezig op de parkeerplaats van EMK en de stroom mensen werd alsmaar 
groter. Op een gegeven moment was de rij zo groot dat men op de parkeerplaats al aan moest sluiten. Geen pro-
bleem. Men praatte zachtjes met elkaar en er werden herinneringsverhalen aan Ruud opgehaald. Een delegatie van 
de familie van Ruud was ook aanwezig en zij waren overweldigd door de grote belangstelling en blijken van mede-
leven. Meer dan 500 mensen hebben hun medeleven betuigd. Er was zelfs een speciaal spandoek ter nagedachtenis 
aan Ruud, bij EMK opgehangen. De selectiespelers waren hierbij de gehele avond aanwezig om de mensen te woord 
te staan en te begeleiden.

Op zaterdag 25 april 2015 om 10.30 uur was de 
herdenkingsdienst in de H. Clemenskerk te Nue-
nen. Om 10.00 uur arriveerden 2 bussen met de 
EMK selectiespelers en alle direct betrokkenen van 
EMK. Ruud werd de kerk binnengedragen door 6 
van zijn beste vrienden. Tijdens de herdenkings-
dienst werden vele herinneringen aan Ruud opge-
haald. De mooie herinneringen van zijn vader, 
moeder en broer werden voorgedragen door de 
familieleden. De vader van Ruud had het leven van 

zijn zoon in kaart gebracht, hetgeen gepaard ging met een lach en een traan. Een neef van Ruud haalde zelf mooie her-
inneringen op. Ook 4 van zijn beste vrienden en 2 selectiespelers droegen hun dierbare herinneringen aan Ruud voor. 
Na de herdenkingsdienst werd Ruud overgebracht naar begraafplaats de Oude Landen, alwaar iedereen een laatste 
afscheid van Ruud kon nemen.

Bij voetbalvereniging EMK was er een samenkomen voor eenieder die Ruud gekend had. Ook de familie van Ruud 
was hierbij aanwezig. Het was druk en ondanks de trieste gebeurtenis die men hier samenbracht, was er een fijne 
sfeer. Roland van Bergen sprak namens het bestuur van EMK de familie en alle vrienden van Ruud toe waarin de 
voetbalcarrière van Ruud van F- spelertje tot scorende machine als spits van EMK 1 aan het licht kwam. Het voet-
balshirt nr. 9 van Bakkertje (Ruud) werd aan zijn broer overhandigd en nr. 9 werd voortaan altijd verbonden aan 
Ruud Bijsterveld. Tot slot werd een glas bier geheven ter nagedachtenis aan Ruud en zijn vader zei: “dit glas moet in 
1 keer leeg, zo deed ons Ruud dat ook”. 

Tenslotte werden op het veld bij de middenstip nog geel/zwarte ballonnen opgelaten. Te midden van familie, de 
selectiespelers en alle betrokkenen werd deze laatste eer aan Ruud betoond. 
Ruud, de kampioen, wist het leven te vieren en haalde werkelijk alles uit het leven wat er in zat.
Zo veel vrienden, zo mooi, maar ook zo eindig…….de herinnering blijft!

De Rosedale Blues Band ontstond vele 
jaren geleden na een Jam-Session. Uit 
een gedeelde passie voor rhythm & 
blues is een stevige en duurzame mu-
zikale relatie gegroeid van uitstekend 
op elkaar ingespeelde muzikanten.
 De vijf leden van de band zijn in de 
zestiger jaren elk in hun eigen omge-
ving geïnfecteerd door de muziek uit 
die tijd, waarvan de wortels verankerd 
liggen in de traditionele blues van Bo 
Diddly, Muddy Waters, Sonny B Wil-
liamson, BB King en vele anderen. 
Vandaar dat nummers van Rolling 
Stones, Eric Clapton, John Mayall 
naast traditionals deel uitmaken van 
het authentieke Rythm & Blues reper-
toire van de Rosedale Blues Band. De 
band is regelmatig te zien en horen in 
de regio Eindhoven, waarbij een jaar-
lijks optreden in café Kraaij en Balder 
inmiddels tot een traditie is verheven.
De Rosedale Blues Band is een hechte 
groep van 5 ervaren bluesmannen die 
puur voor het muzikale plezier hun fa-
voriete blues classics vertolken voor 

een gevarieerd publiek, waarbij het 
stuwende en tijdloze ritme jong en oud 
nog altijd in het hart weet te raken.

Bezetting:
Op Drums: Pim de Ruigh (Stiphout), 
domineert een strakke ritmelijn en is de 
geluidsspecialist. Op Bas: Pieter van 
Baardwijk (Mierlo), draagt de muzikale 
basis van de band met blues-eigen har-
monische precisie. Op Keyboard: Henk 
van IJzendoorn (Eindhoven), met brede 
interesse voor pop, rock en blues een 
allround pianist met groeiende ambi-
ties in de jazz improvisatie. Op Gitaar: 
Cor Schepens (Middelbeers), snel en 
bedreven in grooves en supersolo's, 
geeft de band de karakteristiek van de 
60er jaren en de doorleefde emotionele 
bluessound. Frontman, Zanger en 
Bluesharp: Rob (‘Robbie’) Rosendaal 
(Nuenen), zet vocaal de toon met op-
rechte vertolking van blues lyrics en is 
een toptalent op bluesharp. Wordt re-
gelmatig gevraagd als gastspeler bij 
bluesfestivals en voor studiowerk.



Voirt 52 Nuenen
Twee onder een kapwoning gelegen in Oud Nuenen. De woning is 
voorzien van een ruime woonkamer met uitbouw, 4 slaapkamers 
en een vernieuwde badkamer, een ruime garage, een zeer diepe 
achtertuin (42 mtr diep) en gunstige ligging ten opzichte van het 
centrum van Nuenen en het natuurgebied “het Nuenens Broek”. 

• Inhoud: 350 m3
• Woonopp: 114 m2
• Bouwjaar: 1962
• Vraagprijs: € 285.000,00 k.k.

verkocht

Quirinushof 23 Nuenen
Degelijke eengezinswoning gelegen in een kindervriendelijke 
woonomgeving. Voorzien van een Z-vormige woon-/eetkamer met 
open keuken, 4 slaapkamers en een badkamer op de verdiepingen. 
De achtertuin is onderhoudsvriendelijk en op zonzijde gelegen. 
Aan de achterzijde voldoende parkeergelegenheid.

• Inhoud: 395 m3
• Woonopp: 125 m2
• Bouwjaar: 1975
• Vraagprijs: € 185.000,00 k.k.

verkocht

Vrouwkensakker 9 Nuenen
Uitstekend onderhouden vrijstaand geschakelde woning met 4 
slaapkamers en een privacy biedende tuin pal op het zuiden. Deze 
woning is voorzien van een luxe keuken en een moderne badkamer. 
De woning is gelegen in Nuenen Oost, op loopafstand van het 
centrum.

• Inhoud: 620 m3
• Woonopp: 207 m2
• Bouwjaar: 1985
• Vraagprijs: € 459.000,00 k.k.

verkocht

u w  v e r t r o u w e n  w a a r d  s i n d s  1 9 8 1

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

Beth van de Rijtlaan 6 Nuenen
Vrijstaand huis in landelijke stijl met inpandige garage. De woning 
is voorzien van een royale woon-/eetkamer, een woonkeuken en 
bijkeuken. Op de verdiepingen 5 slaapkamers en een badkamer. De 
woning is gelegen in een rustige en kindvriendelijke woonomgeving 
met in de directe nabijheid het gezellige centrum en het buitengebied. 

• Inhoud: 712 m3
• Woonopp: 170 m2
• Bouwjaar: 1990 
• Vraagprijs: € 549.000,00 k.k.

aanbod in prijs verlaagd aanbod aanbod aanbod

Bosrand 33 Geldrop
Een ruim halfvrijstaand woonhuis met een privacy biedende 
achtertuin gelegen in een bosrijke omgeving. Deze woning heeft 
een grote woonkamer en maar liefst vier slaapkamers. 
Eigenaren staan open voor woningruil en zijn op zoek naar een 
kleiner huis in de regio.

• Inhoud: 510 m3
• Woonopp: 140 m2
• Bouwjaar: 1970
• Vraagprijs: € 298.500,00 k.k.

Urkhovenseweg 512 Eindhoven
Ruim 3-kamerappartement gelegen op de 4e verdieping met 
vrij uitzicht over het park, 2 slaapkamers, moderne badkamer 
en toilet, dichte keuken en een berging op de parterre. Het 
appartementencomplex is gelegen in de wijk “Geestenberg” op een 
centrale locatie met alle gewenste voorzieningen in de nabijheid.

• Inhoud: 200 m3
• Woonopp: 70 m2
• Bouwjaar: 1972
• Vraagprijs: € 129.500,00 k.k.

Van Maerlantstraat 20 Nuenen
Ruime 2-onder-1 kapwoning met uitgebouwde garage, carport aan 
de voorzijde, berging, woonkamer, dichte keuken, 3 slaapkamers, 
bergzolder en badkamer. De woning is gelegen op loopafstand van 
het natuurgebied “’t Nuenens Broek” en alle gewenste faciliteiten. U 
dient rekening te houden met moderniseringskosten.

• Inhoud: 313 m3
• Woonopp: 76 m2
• Bouwjaar: 1961
• Vraagprijs: € 189.000,00 k.k.

Heikampen 33 Nuenen
Ruime tussenwoning gelegen aan een rustige, kindvriendelijke 
straat. De woning beschikt over een woonkamer met uitgebouwde 
serre, een ruime keuken, 3 slaapkamers op de 1e verdieping, grote 
4de slaapkamer op de 2e verdieping. De achtertuin is vrij gelegen en 
heeft een eigen achterom.

• Inhoud: 448 m3
• Woonopp: 129 m2 
• Bouwjaar: 1977
• Vraagprijs: € 215.000,00 k.k.

WEGENS SUCCESVOLLE VERKOPEN ZIJN WIJ, 
TER UITBREIDING VAN ONS VERKOOPBESTAND, 

MET NAME OP ZOEK NAAR 2-ONDER-1 KAP 
EN VRIJSTAANDE WONINGEN!

BEL VOOR EEN GRATIS EN VRIJBLIJVENDE 
WAARDEBEPALING 040-283 30 57!

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

Menu van Gogh € 34,50

Voorgerecht
Gamba | asperge | komkommer | knofl ook | tomaat

Tussengerecht
Heilbot | asperge | bloemkool | parelcouscous
sabayon | langoustine olie

Hoofdgerecht
Speenvarken | peulvruchten | bataat | aardappel
asperge | knofl ookjus

Dessert
Pallet Vincent

Verrassing menu’s
3 gangen € 29,50
4 gangen € 34,50
5 gangen € 39,50

Het terrasseizoen is weer aangebroken.
Restaurant Olijf, waar het eten, de wijn en het genieten 
innig zijn verbonden met elkaar.

Keuken geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten.
www.restaurantolijf.nl/reserveren

Olijf
r e s t a u r a n t

mcgregor-fashion.com

Parkstraat 9b - Nuenen 
www.crooijmansmannenmode.nl

Het vakmanschap zit in onze genen. Al 90 jaar kleden wij de man in stijl. 

Erg trots zijn wij op onze winkel in bruisend Nuenen met daarbij ons 

eigen atelier, waar wij desgewenst uw aankoop perfect passend maken. 

Wij bieden een unieke collectie uit o.a. bovenstaande topmerken.

Vakantiebezorgers
voor Rond de Linde
maanden mei, juli en augustus

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

LEUKE BIJVERDIENSTE
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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:

Asperges op de velden
Van vrijdag 5 t/m vrijdag 12 juni 2015 vindt de eerste editie plaats van 
Asperges op de velden, een uniek evenement waar smaak, sfeer, kwaliteit en 
beleving elkaar vinden. Op en top culinair genieten van het witte goud, de 
trots van ons Brabantse land in een unieke omgeving! 

Ruim een week lang zal er een gewel-
dig pop-up restaurant verrijzen mid-
denin de aspergevelden van de Raaij-
makers Hoeve, gelegen aan De 
Nuenense Boord, waar u in stijl ont-
vangen zal worden. Er liggen maar 
liefst 18 aspergevelden bij elkaar.
Een team van koks bereiden aan het 
veld culinaire hoogstandjes rondom 
de vers gestoken asperges in combina-
tie met andere Brabantse streekpro-
ducten. Laat ons team van chefs en 
kelners u in de watten leggen met een 
aangeklede lunch of een uitgebreid 
kwalitatief diner midden in de natuur. 
Onze sommelier een mooie selectie 
van verschillende wijnen voor u sa-
mengesteld die naadloos aansluit bij 
de gerechten die geserveerd worden. 
Het stijlvolle openlucht restaurant 
biedt zowel ruimte voor kleinere groe-
pen, sfeervol en intiem, als voor gro-
tere gezelschappen, tot een maximum 
van 200 (overdekte) zitplaatsen. En 
bent u benieuwd naar de geheimen 
van het witte goud? Laat u dan rond-
leiden door de boer en steek zelfs uw 
eigen asperges als u dat wenst.

Voor de lunch is men dagelijks, van 
vrijdag 5 t/m vrijdag 12 juni, geopend 
tussen 12.00-15.00 uur. Het is moge-
lijk om vooraf een rondleiding te krij-
gen. De prijs bedraagt € 29,50 p.p.
Naast de lunch is er de mogelijkheid 
voor een diner aan de aspergevelden. 
Het reserveren van een diner met het 
gewenst aantal personen is mogelijk 
op vrijdag 5 t/m zondag 7 juni, don-
derdag 11 en vrijdag 12 juni.
De prijs bedraagt € 44,50 p.p.
Op zondag 7 juni is het Familie Dag bij 
Asperges op de velden. Iedereen is wel-
kom, van jong tot oud, om de Raaijma-
kers Hoeve te bezoeken, om te genieten 
van een voortreffelijke asperge-lunch 

en diverse kinderentertainment De 
prijs bedraagt € 29,50 p.p. voor de 
3-gangenlunch, voor de kinderen ser-
veren we een kindermenu voor € 12,50. 

Tijdens de bedrijvenavonden die wor-
den georganiseerd op maandag 8, 
dinsdag 9 en woensdag 10 juni worden 
de zakelijke netwerken uit Nuenen, 
Helmond, Eindhoven en omgeving 
met elkaar verbonden. De bedrijven-
avonden worden in samenwerking met 
Directeuren Netwerk Nederland, in de 
persoon van Jorrit Schiks, vorm gege-
ven. Bedrijven kunnen met hun gasten 
genieten van een culinair 4-gangen as-
pergediner, inclusief dranken. U bent 
vanaf 18.00 uur welkom op het terrein 
voor een rondleiding op de velden. Het 
diner zal aanvangen om 19.00 uur en 
duurt ongeveer tot 23.00 uur. Kaarten 
voor dit diner inclusief dranken verte-
genwoordigen een waarde van € 85,- 
per stuk en zijn enkel verkrijgbaar via 
de samengestelde pakketten. 

Meer info via 06-28101638 of e-mail-
adres info@aspergesopdevelden.nl 

  

Gemeentevlag van Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten
Door Rens Kuijten

Tijdens de bijeenkomst van Nuenense Gedecoreerden afgelopen Koningsdag 
in Het Klooster, wapperden bij de ingang de Hollandse driekleur en de vlag 
van de gemeente Nuenen c.a. Enkelen van de aanwezige genodigden vroegen 
mij, als oud-voorlichter en kabinetschef van de gemeente Nuenen c.a., wat de 
betekenis van de uitvoering en kleuren waren van de gemeentevlag. Globaal 
kon ik er toen wel iets van vertellen, maar het is wellicht voor iedere inwoner 
van ons dorp toch interessant wat uitgebreider te weten welke geschiedenis 
en betekenis achter deze kleurrijke vlag schuilt.

Bij raadsbesluit van 21 oktober 1976 is 
de gemeentevlag vastgesteld. De om-
schrijving hiervan luidt: ‘vier banen: wit, 
zwart, geel en blauw en een rode broe-
kingsbaan ter breedte van 1/4 van de 
hoogte in de vlag. De hoogte en de leng-
te van de vlag verhouden zich als 2.3.’

Deze indeling van de gemeentevlag is 
tot stand gekomen na overleg met en 
advies van de Stichting voor Banistiek 
en Heraldiek te Muiderberg en de 
Hoge Raad van Adel te 's-Gravenhage. 
De kleuren zijn afgeleid van de oor-
spronkelijke wapens van Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. Gerwen 
voerde zes horizontale balken afwisse-
lend van zilver en zwart met een vrij 
kwartier (vierkant in de bovenhoek) 
van blauw waarop een gouden molen-
ijzer. Het was het wapen van de familie 
van Gerwen. Nederwetten voerde een 
blauw schild waarop drie zespuntige 
sterren. Het wapen van de familie van 
Berckel. De kleuren goud en zilver in 
de wapens worden in de vlag aange-

duid als geel en wit. De kleur rood 
kwam reeds voor in het oude gemeen-
tewapen van Nuenen.
De opmerking van der Stichting voor 
Banistiek en Heraldiek was wel, dat 
het ontwerp niet getuigde van origina-
liteit. 

De gemeentevlag werd voor het eerst 
plechtig gehesen door burgemeester 
mr. R.W.M. Gerrits op zaterdag 20 au-
gustus 1977 voor het gemeentehuis 
aan de Papenvoort bij gelegenheid van 
diens installatie op die dag als burge-
meester van Nuenen c.a.

	  

Cees
Foto en tekst: Cees van Keulen

De smaak van Van Gogh….
Nuenen wordt wereldwijd als toeristisch trekpleister op de kaart gezet. De oplet-
tende Nuenenaar heeft het al lang gezien: Chinese en Japanse toeristen, wande-
lend door ons dorp, met de rolkoffer in de ene en de film/fotocamera in de an-
dere hand. Terug in eigen land kunnen ze dan bekijken hoe mooi Nuenen is en 
ook familie en vrienden mee laten genieten van Van Gogh Village Nuenen. 
Openluchtmuseum Nuenen, dichter bij Van Gogh kan je niet komen. En op een 
Nuenens terras kan men genieten van de smaak van Van Gogh. Wie wil dat nou 
niet?

Onze plaatselijke Vincent van Gogh-kenner Ton de Brouwer meldde onlangs 
nog dat Nuenen geen Volendam moet worden. Over een paar jaar fietsen hier 
Chinezen en Japanners rond op kinderfietsen om alle 22 locaties die aan Vincent 
herinneren binnen een uurtje aan te doen. Te voet is dat binnen die tijd niet haal-
baar. Op kinderfietsjes? Ja, want Chinezen en Japanners vinden het fijn als ze 
met de voeten aan de grond kunnen. In Giethoorn kan dat nu al. Ideetje voor 
Nuenen?

Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) probeert de 
groeiende stroom buitenlandse toeristen beter te spreiden over ons land. Jaar-
lijks komen er al zo’n 14 miljoen bezoekers en dat aantal gaat in 2020 oplopen 
naar 20 miljoen. De directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam beklaagde 
zich aldus: de grenzen van de groei zijn bereikt. Amsterdam wordt vies, vuig en 
te vol.

Dus op naar de toeristische trekpleisters in de provincie. Het NBTC werkt aan 
een Van Gogh-route. Daarmee combineren ze Amsterdam, het Kröller-Müller 
Museum op de Veluwe en het Brabantse Nuenen, waar Vincent van Gogh een 
paar jaar woonde en schilderde. Na tulpen en molens, willen toeristen het mooie 
Brabantse landschap beleven. En molens en tulpen hebben we in Nuenen ook…

Zin in een affaire met Vincent van Gogh? Treedt dan in de voetsporen van Mar-
got Begemann. In Nune Ville had Margot een liefdesaffaire met Vincent die op 
dramatische wijze eindigde. Of kruip in de geest van Van Gogh. Die uitdaging 
gingen ontwerpers aan en het resultaat is te zien in Nune Ville.

De smaak van Van Gogh is in ons dorp ook te proeven. Op het gezelligste terras 
in Nuenen kun je Vincent Bier bestellen. Het gerstenat is gebrouwen met onder 
meer citrushop en sinaasappel. Een echte Vincent van de tap, vertelt Simone bij 
Schafrath met trots. Proost!

Crooijmans bestaat 90 jaar

‘Nuenense gezelligheid’   
bij Wim en Anique
Door Edwin Coolen

Crooijmans Mannenmode is een begrip in Nuenen. De zaak is inmiddels in 
handen van de derde generatie en bestaat 90 jaar. Dat leert tenminste de 
inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Plaats en jaar van oprichting: 
Oploo, 1925.

Want zo rond 1933 komt de familie 
Crooijmans vanuit Oploo naar Nue-
nen waar de opa van huidige eigenaar 
Wim Crooijmans een zaak begint aan 
het Park. Of eigenlijk twee zaken: een 
kappers- en een kledingzaak. Vanuit 
het Park verhuizen ze eind jaren ’40 
naar Parkstraat 3. Willy en Nelly, de 
tweede generatie en de vader en moe-
der van Wim, nemen daar in 1959 de 
winkel over; zij specialiseren zich in 
mannenmode. In 1976 gaan ze naar de 
Berg waar ze het pand betrekken bij de 
Lindeboom. Hier zat de winkel van 
Crooijmans het langst.
Sinds 2008 is Crooijmans Mannen-
mode van Wim en Anique aan de 
Parkstraat 9b gevestigd: ‘We hadden al 
eens eerder rond gekeken voor een 
nieuwe locatie. Want de Berg liep toch 
een beetje leeg en dit pand trok ons 
het meest. Toevallig benaderde eige-
naar Smolders ons op dat moment. 
Een zaak in mannenmode zag hij wel 

zitten naast zijn dames- en heren-
schoenenwinkel. Toen was het zo ge-
regeld.’

Wim: ‘In 1989 kwam ik uit dienst en 
ben in de zaak gestapt, in 1990 werd ik 
medefirmant. Mijn vrouw Anique 
werkte er inmiddels ook. In 2000 na-
men wij de zaak helemaal over van 
mijn vader en moeder.’
‘Mijn vader Willy was de creatieveling 
en vooral bekend als traditionele kleer-
maker die uniformen maakte voor de 
brandweer, het gilde en pakken voor 
Prins Carnaval. Mijn moeder zorgde 
ervoor dat de winkel bleef draaien.’ 
Wim en Anique hebben ook gekozen 
voor de verkoop in de winkel: ‘We ma-
ken geen nieuwe dingen meer. Maar 
bij ons kun je natuurlijk wel kleding la-
ten vermaken. We hebben twee cou-
peuses die al 20 jaar bij ons in dienst 
zijn en de kleding aan de wensen van 
de klant aanpassen.’
Wim werkt wat meer achter de scher-
men; het kantoor, de boekhouding en 
pr terwijl Anique meer op de vloer is 

Couturier Frans Molenaar heropent 
de winkel aan de Berg na een uitbrei-
ding in 1990.

Wim en Anique in hun winkel aan de Parkstraat.

te vinden, met ‘de drie meiden in de 
winkel’, zoals ze het zelf zegt. ‘Alles wat 
er in de winkel te koop is, bepalen wij 
zelf. We zijn nergens aan gebonden of 
onderdeel van een keten. Wij willen 
nooit dat iemand anders bepaalt wat 
er bij ons in de winkel komt. De in-
koop van kleding doen we dan ook 
twee keer per jaar zelf. Zo hebben we 
voor deze zomer een nieuw merk ge-
kozen in onze collectie, A Fish Named 
Fred. En service staat bij ons hoog in 
het vaandel. Het juiste advies, eventu-
eel vermaken in ons atelier en een bak-
je koffie erbij. Nuenense gezelligheid.’

Zie ook de website:
www.crooijmansmannenmode.nlLet op reiziger!

Gerwen Airport 
gaat open!
Op 19, 20 en 21 augustus opent Ger-
wen Airport zijn deuren! Wil je deze 
vlucht niet missen? Meld je dan voor 
10 mei aan! Ieder kind moet apart, di-
gitaal aangemeld worden via de site: 
www.jeugdactiviteitengerwen.nl.

Onder het kopje contact/inschrijven 
is het mogelijk je kind en jezelf als vrij-
williger aan te melden voor deze 
mooie vlucht.
Kosten voor deze all-inclusive 3 daag-
se reis bedragen € 15,- per kind. Graag 
dit bedrag voor 15 juni overmaken 
naar NL25RABO0123775582 t.n.v. 
jeugd activiteiten Gerwen o.v.v. voor 
en achternaam van het kind. De in-
schrijvingen zijn al in volle gang, dus 
zorg ervoor dat je kind deze reis niet 
gaat missen!
En om deze reis goed te laten verlopen 
hebben we veel vrijwilligers nodig. 
Dus meld je via de site aan als vrijwil-
ligster! Alvast bedankt namens Be-
stuur Stichting Jeugd en Jongeren Ac-
tiviteiten Gerwen.

Spreekuur 
Nuenens Belang
A.s. vrijdag 1 mei, houdt Nuenens Belang 
weer spreekuur in de Jos van Dijkhof. 
Hier kunnen alle burgers van Nuenen 
antwoord krijgen op al hun vragen. 
Het spreekuur is van 11.30 tot 12.30. 



HOE GAAT DAT?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

Tot uiterlijk dinsdagmorgen 12.00 uur 
kunt u de advertentie aanleveren bij: 

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

Lindeblaadjes worden uitsluitend tegen contante 
betaling geplaatst. Geen foto, geen logo. 
De kosten zijn € 10,- 
(max. 20 woorden). Per woord meer € 0,25. 
Voor “Lindeblaadjes” onder nummer wordt € 2,50 
extra berekend. Bewijsnummer is € 2,50 extra.

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

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

Rond de Linde

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

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders!

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

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

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

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

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

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

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

Horizontaal: 1 spelleiding 5 deel v.e. toneelstuk 10 bouwmateriaal 12 eirond 
14 de oudste 15 klein persoon 18 trekdier 20 drinkbakje 21 edelsteen 22 roem 
23 Oude Verbond 25 voegwoord 26 blijkens de akten 28 Romanum Imperium 
29 aanrijding 32 bordspel 35 Engels bier 36 een zekere 37 lijdzaam 
41 aandrang 45 onzes inziens 46 circa 47 titel 48 reeds 49 Europeaan 
50 haarwasmiddel 52 gravin van Holland 53 selenium 55 fier 57 boom 
58 riv. in Frankrijk 61 bijenhouder 64 noodsignaal 65 Europese vrouw.

Verticaal: 1 zangnoot 2 etcetera 3 Japans bordspel 4 als 6 sterke drank 
7 en volgende 8 Ned. voetbalclub 9 en andere 10 uitroep 11 water in Utrecht 
13 vogelnaam 14 parvenu 16 koon 17 soldatenvoedsel 19 teken 24 godsdienst 
27 dans 30 hoeveelheid 31 een weinig 33 struik 34 steen 37 pl. in Zeeland 
38 partij in een geding 39 maar 40 akelig 41 ternauwernood 42 uitholling door 
stromend water 43 dichterbij 44 doorzichtig materiaal 51 muziekteken 
54 cilinder 56 grote bijl 59 hectare 60 achter 62 titel 63 water in Friesland.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22

23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63

64 65

C O N T R A S T R O E F

V U U R G A T A I R A

E K T U B E R A A R D S

N E C C O N T E N T M A T

U T A H E D E N F E R M

S P A R I A P O O L S A

V A E U

O B I D E T K A R I G S

K O E K C A E B T E E F

S O S C H I R U R G N E E

E G K O O L K I E L D E

L N E L L E E L E B R

D U I T S E N A D I E N

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

Oplossingen wk 17
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

WISSELSPELER

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.

BETON
BLEEK
BOENHOK
CEMENT
DEELCONTRACT
ETNOGRAAF
FARCE
FOCUS
FRIES
HOUTSPAAN
KASSEN
KIESTOON
KIEUW
KOPROL
MOLECULE
NETEL
NURKS
OMZETGROEI
SNEEUWBES
STORING
VERNIETIGEND
WERKPLAN
WETTEN
WINST
WORMEN
ZOVEEL
ZWEEP

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

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.
Winnaar: (Wk16) H. Wouters uit Nuenen.

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

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

Praktijk Horst
Hoofdstraat 24a, 5961 EZ Horst

T. 077-3986 818

Praktijk Son & Breugel
Thermaelaan 2 5691 PM

T. 0499-476383

E. aad.raaijmakers@online.nl
I. www.raaijmakers-osteopathie.nl
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Weverstraat 16, Nuenen | Tel 040-2913 907 
www.raaijmakers-osteopathie.nl

DE RUG EN 
NEKSPECIALIST

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

MEGAVLOOIENMARKT 
Zondag 3 mei. 220 KRA-
MEN. Tennishallen Eindho-
ven Noord. Vijfkamplaan 12 
€ 2,- p.p. 9.00-16.00 uur. 06-
20299824.

BEL 06 1424 2624

In sfeervolle woonvilla 
voor senioren (70+).

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

Beheerder Jan Willem Geurts       info@villa63.nl

www. .nl

TE HUURTE HUUR
NOG 4 APPARTEMENTEN 

BERG 63 TE NUENEN

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink
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U maakt indruk met onze opdruk

Industrial Printing Services 
bestaat 25 jaar
Door Mariët Jonkhout

Eén mei is het precies 25 jaar geleden dat Willem de Groot startte met zijn 
eigen bedrijf Industrial Printing Services (IPS) in een klein pandje aan het 
Cockeveld. Nu 25 jaar later is IPS een internationaal bedrijf en omdat het dik 
uit zijn jasje was gegroeid inmiddels alweer 2 keer verhuisd op De Huufkes.

 “2015 is wel echt een jubeljaar” vertelt 
Willem, als ik op een koude winter-
avond een kijkje kom nemen in zijn 
drukkerij. “IPS bestaat dit jaar 25 jaar, 
mijn andere bedrijf PPS bestaat er 20, 
ikzelf word 50 en op de koop toe ben 
ik ook nog 25 jaar getrouwd. Hoeveel 
meer feest kun je hebben in een jaar?” 
Ik lach, ook ik word dit jaar 50. “Je 
kunt voor een dergelijk feestje hele 
mooi T-shirts laten drukken, of een 
picknick mand met alles erin of zelfs je 
eigen rubberboot als je dat leuk vindt, 
want dat is wat wij hier al 25 jaar doen; 
we bedrukken alles, behalve papier”. 

Alles klinkt als heel erg veel en ik ben 
dan ook erg benieuwd naar de manier 
waarop dat dan gebeurt. Ik laat me 
door Willem meenemen naar de druk-
kerij en mijn mond valt open; in een 
gigantisch grote ruimte, voorzien van 
een zeer geavanceerd afzuigsysteem, 
staan op diverse locaties verschillende 
persen en andere machines opgesteld. 
De één gigantisch groot, de ander een 
heel stuk kleiner. “Dat had je niet ver-
wacht zeker”, vraagt Willem als hij 
mijn gezicht ziet. “ Dat had ik inder-
daad niet verwacht. Ik zie al gauw dat 
hier inderdaad van alles mogelijk is. 

“Kom zegt Willem, dan laat ik je een 
en ander zien en leg ik je uit wat er met 
de verschillende apparaten allemaal 
gemaakt kan worden”. Ik bereid me 
voor op een Grand Tour IPS. “Om te 
beginnen, laat ik je het borduren zien, 
want ook dit is een vorm van bedruk-
ken, maar dan anders”. Ik kijk naar de 
grote machine vol met enorme klos-
sen borduurgaren in alle kleuren die je 
maar kunt bedenken. “Het borduren 
gaat volledig computergestuurd. En 
we borduren bijna op alles, alhoewel 
het natuurlijk wel afhangt van de kwa-
liteit van het product waarop gebor-
duurd wordt voor het eindresultaat, 
maar daarin kunnen we natuurlijk uit-
gebreid adviseren”. Ik kijk naar de 
mooie shirts, maar zie ook sporttassen 
staan en handdoeken liggen.

We lopen door naar een andere ma-
chine, een kleintje, een tamponeer ma-
chine. Er naast liggen hele kleine be-
drukte plaatjes; erop staat BEZET. 
“Deze ken je wel; ze zitten in de slui-
ting van een wc deur; die maken we 
zo’n 200.000 per jaar en die worden 
overal gebruikt”. Ik heb er nooit bij stil 
gestaan dat dergelijke producten, min 
of meer met de hand per stuk bedrukt 

worden. “Op deze manier kunnen we 
ook bedrijfslogo’s drukken op bijvoor-
beeld opladers of andere kleine gad-
gets die weggegeven kunnen worden”. 
Ik kijk verder en zie een machine met 
daarboven een draaiconstructie, een 
zeefdruk carrousel. “Zo bedrukken we 
hier bijvoorbeeld paraplu’s, daarvan 
doen we er zo’n 150.000 op jaarbasis. 
Naast wat je hier ziet, doen we ook nog 
aan graveren, bijvoorbeeld van sport-
prijzen of van pennen en textielbe-
drukking via de zeefdruk methode. 
Daarvoor hebben we weer een andere 
machine. Via een zeef met daarin een 
sjabloon, want dit komt natuurlijk 
puntje precies, wordt de inkt, geen verf 
we zijn tenslotte drukkers en geen 
schilders’, aangebracht en daarna ge-
droogd in een oven. Vaak zijn er ver-
schillende etappes en kleuren nodig 
om bijvoorbeeld een tekst of logo op 
deze manier te bedrukken. Het leuke is 
dat je hiermee zelfs individuele pro-
ducten kunt maken; een T-shirt voor 
je 50ste bijvoorbeeld met je eigen 
naam”. Ik realiseer me dat bedrukken 
een zeer arbeidsintensief proces is. En 
Willem beaamt dat. “Het is arbeidsin-
tensief en ook heel specialistisch, ik 
ben eigenlijk de laatste der Mohikanen 
op dit gebied want de meeste van deze 
ambachtelijke technieken zijn aan het 
verdwijnen uit Nederland. Dit bete-
kent veel werk, maar mijn werk is mijn 
hobby en dan is dat geen probleem. Ik 
maak wel hele lange dagen, ik begin al 
om 6 uur, maar ik houd ook nog tijd 
genoeg over voor mijn gezin en voor 
motorrijden en zeilen. Wat ik geleerd 
heb in de afgelopen 25 jaar is dat het 
heel belangrijk is mee te bewegen en 
mee te veren met de veranderende 
markt. Dat maakt dat je het vol kunt 
houden. Sinds kort hebben we ook een 
showroom, zodat mensen kunnen ko-
men kijken naar alle verschillende mo-
gelijkheden die wij bieden. Want in 
principe bedrukken we alles, behalve 
papier. Snoeppapier daarentegen weer 
wel; logo’s op bonbons bijvoorbeeld 
daar draaien we onze hand niet voor 
om”. Ik ben zwaar onder de indruk van 
alle verschillende mogelijkheden die 
IPS aan zijn klant te bieden heeft. En ik 
krijg ter plekke leuke ideeën voor mijn 
50ste verjaardag. 

Ben je geïnteresseerd geraakt in dit 
bijzondere bedrijf? Ga dan eens kijken 
bij IPS op de Huufkes. Willem nodigt 
je uit om ook de grand tour du IPS te 
volgen.

Nieuwe jeugdburgemeester Anne Potma
Anne Potma nam op Koningsdag in Speeltuin De Kievit officieel het ambt van 
jeugdburgemeester over van Pim Rombouts. Pim en zijn wethouder Roxy Put-
man keken terug op een fijn en leerzaam jaar, waarin Wheels en het vieren van 
Bevrijdingsdag toch wel tot het hoogtepunt behoorden. Maar de ketting is nu dus 
voor Anne. Anne was al mee met burgemeester Houben bij het uitdelen van de 
lintjes een paar dagen eerder. Haar eerste echte daad als jeugdburgemeester is 
echter het uitreiken van de prijzen voor de mooist versierde fiets op Koningsdag. 
Anne en haar beide wethouders Rosanna Schiks en Mare van Hooff, zitten alle 
drie in groep 7 van OBS De Rietpluim.

Koninklijke onderscheiding 
Henny Stege

Op zaterdag 25 april is dhr. Henny Stege (1945) op de Nederlandse ambas-
sade in Pretoria, Zuid-Afrika, geridderd in de Orde van Oranje Nassau. Deze 
koninklijke onderscheiding is hem aangeboden voor al het vrijwilligerswerk 
dat hij gedurende 18 jaar in Zuid-Afrika heeft verricht. Vijf jaar geleden 
kreeg zijn vrouw Trees Stege-Nelissen de Ridderorde reeds uitgereikt. 

Kiezels in rivieren
Trees Stege-Nelissen

Een bewogen verhaal over leven en 
werken in Zuid-Afrika
Een vakantiereis in 1996 naar Zuid-
Afrika verandert het leven van 
Trees en Henny Stege-Nelissen 
voorgoed. Zij nemen afscheid van 
Nederland en vestigen zich in 
Zuid-Afrika, waar zij projecten op-
zetten voor de allerarmsten en 
meest kwetsbaren. Zuid-Afrika. 
Een prachtig land, maar ook een 
land waar 40% van de jongeren 
sterft aan de gevolgen aan Aids en 
50% van de gekleurde mensen on-
der de armoedegrens leeft. Trees 
Stege-Nelissen schreef een open-
hartig document over achttien jaar 
leven en werken, ontmoetingen en 
ervaringen, hoop en vertrouwen, 

verdriet en teleurstel-
ling. En van opnieuw 

beginnen en 
doorgaan.

Henny Stege en 
Trees Stege-Nelissen.

Het echtpaar Stege-Nelissen werd in 
1996 tijdens een reis door Zuid-Afrika 
niet alleen getroffen door de schoon-
heid van het land, maar ook gealar-
meerd door de grote impact die armoe-
de en aids hebben op de inwoners. 50% 
van de bevolking leeft onder de armoe-
degrens, 40% van de jongeren sterft aan 
de gevolgen van aids. Na het ingaan van 
hun vervroegd pensioen verlieten Hen-
ny en Trees hun Eindhovense huis en 
haard om zich volledig in te zetten voor 
de allerarmsten en meest kwetsbaren in 
Zuid-Afrika. In die 18 jaar weten zij een 
groot aantal projecten te bewerkstelli-
gen. Wat begon met het opknappen van 
een ziekenhuisje in een township nabij 
Pretoria, werd in de loop van de jaren 
uitgebreid met de opzet van een 
aidshospice in het centrum van Johan-
nesburg en in een nabijgelegen town-
ship, een kinderdagopvangcentrum, 
een oogkliniek, een community center, 
een bibliotheek en computercentrum 
in een school, een voedselkeuken voor 
ouderen, een vitamineproject voor 
ruim 2000 kinderen en ouderen, en het 
verstrekken van individuele hulp aan 
velen aan de onderkant van de Zuid-
Afrikaanse samenleving. 
Stichting Tshwaranang, die deze vrij-
willigerswerkzaamheden ondersteun-
de, geniet nu 10 jaar warme belangstel-
ling onder haar donateurs. Momenteel 
richt de stichting zich op de projecten 
van de dochter van Henny en Trees, 
nabij het Kruger National Park. Henny 
en Trees wonen nu afwisselend in Pre-
toria en Nuenen. 

Naar aanleiding van deze koninklijke 
onderscheiding beschreef Trees Ste-
ge-Nelissen haar ervaringen in het zo-

juist uitgekomen boek ‘Kiezels in ri-
vieren’. Dit boek is verkrijgbaar in de 
Wereldwinkel en Boekhandel Van de 
Moosdijk in Nuenen en via de auteur, 
info@tshwaranang.nl, en Stichting 
Tshwaranang Nederland. Prijs € 15,-. 
van dit boek gaat € 2,- naar de projec-
ten van de stichting.

EHBO-vereniging Nuenen 75 jaar
Dit jaar bestaat de EHBO-vereniging Nuenen 75 jaar. Na de algemene jaar-
vergadering op dinsdag 17 maart kreeg de vereniging hiervoor een oorkon-
de, de Dr. M.P.A.M De Grood-legpenning in Zilver, uit handen van voorzit-
ter Mathy Dam en de rayonvoorzitter Hans Timmers van de overkoepelende 
EHBO-vereniging Noord Brabant. Ook was wethouder Joep Pernot aanwe-
zig namens de gemeente. Hij prees de vereniging voor haar jarenlange inzet 
bij de evenementen die in Nuenen plaatsvinden. Op 30 mei is de jubileum-
feestdag met barbecue voor alle leden.

Kaderinstructeur Anneke Bons, 25 
jaar lid, ontving een fraaie bos bloe-
men. Samen met haar collega-instruc-
teurs Yvonne Dankers en Ronald 
Tielemans leidt ze de EHBO’ers op, 
draagt zij zorg voor het actueel hou-
den van de diploma's van de leden en 
geeft ze verschillende cursussen. De 
vereniging maakt de afgelopen jaren 
weer een groei door. Maar nieuwe le-
den blijven welkom. Als u niet hulpe-
loos wil blijven toezien als er een 
ongeluk(je) gebeurt met uw dierbaren 
of medeburgers, bent u welkom op 
een van de cursussen. Meer informa-
tie op www.ehbonuenen.nl 

Rabobank Steuntje in de rug
De EHBO-vereniging Nuenen c.a. 
roept de leden van de Rabobank op te 
stemmen op hun vereniging. “Om jaar-

lijks te voldoen aan de toenemende 
vraag om assistentie bij evenementen 
in ons dorp en het actueel houden van 
onze middelen, stijgen ook onze uitga-
ven. En daar hebben wij extra geld voor 
nodig”. Aldus voorzitter Richard Mar-
tens. “Daarom vragen wij uw steun bij 
de actie van de Rabobank 'Steuntje in 
de rug', die loopt van 1 t/m 15 mei”.

Bewaar uw 
kleding voor Sam’s 
Kledingactie
De kledinginzameling van Sam’s Kle-
dingactie voor Mensen in Nood die in 
Nuenen op 18 april is gehouden, heeft 
ca. 1350 kilo kleding opgebracht voor 
Cordaid Mensen in Nood. Sam’s Kle-
dingactie wil iedereen die hieraan 
heeft bijgedragen hartelijk danken. De 
vrijwilligers van Sam’s Kledingactie 
zijn van plan om op termijn weer een 
kledinginzameling te organiseren. 
Daarom vragen zij de inwoners van 
Nuenen om vanaf nu kleding hiervoor 
te bewaren. Wilt u uw kleding eerder 
kwijt, dan kunt u voor de dichtstbij-
zijnde container of depotadressen bel-
len naar 073-687 10 60. 
www.samskledingactie.nl

	  

Expositie 
Kernkwartier
Iet v.d. Burgt exposeert vanaf aan-
staande Zaterdag in het Kernkwartier. 
Ze is afgestudeerd kunstenaar in Eind-
hoven op de Kunstacademie. Haar 
werk bestaat uit foto's, collages en ob-
jecten. Het thema is: vergankelijkheid.
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Koningsspelen
Op Kindcentrum De Nieuwe Linde zijn op vrijdag 24 april alle leerlingen, 
leerkrachten en veel hulpouders verkleed in rood/wit/blauw of oranje kle-
ren. In alle klassen wordt gesmuld van de beschuitjes en boterhammen van 
het Koningsontbijt van Jumbo. 

Koningsspelen      
op de Crijnsschool
Op vrijdag 24 april was het dan zo ver de Koningsspelen/sportdag voor de 
Crijnsschool. De kinderen werden om 08.25 uur op school verwacht om 
aan te schuiven bij een gezond Koningsspelen ontbijt. De kinderen lieten 
zich dit wel smaken en zo werd er een prima basis gelegd om te starten met 
de Koningsspelen/sportdag.

Sint Jozefschool vol energie!
De kinderen van Eenbes basisschool Sint Jozef uit Nederwetten, kwamen op 
vrijdagochtend 24 april, met een gezonde trek naar school. De tafels stonden 
vol met feestelijke en heerlijke lekkernijen. Voordat er gestart werd met het 
Koningsontbijt, klonk het vrolijke ‘Kinderen voor Energie lied’ en konden de 
kinderen zich uitleven. Daarna genoten de kinderen van het uitgebreide en lek-
kere ontbijt. Helaas moest er op deze dag nog wel een beetje gewerkt worden. 
Maar de lekker lange pauze en spelletjes, in combinatie met het mooie weer, 
maakte het een super gezellige Koningsdag! Hierbij bedanken we de organisa-
tie, sponsoren en de kinderen voor deze energieke dag!

Koningsspelen Outdoor Experience 

Laco Strandbad Enode - CIOS Sittard

Om 09.15 uur werd de dag gestart met 
een uitleg wat Outdoor Experience is. 
Daarna zijn de kinderen in groepen 
verdeeld om deel te nemen aan 10 ac-
tiviteiten: Kano estafette / Canadees 
varen / ATB / Boogschieten / Team-
building 1 / Geocaching / Bootcamp / 
Teambuilding 2 / Levend stratego / 
Touwparcours. Elke groep werd bege-
leid door een leerkracht of een ouder 
en tijdens de activiteiten hebben ze 
kunnen ervaren wat deze sporten in-
houden. De leerlingen waren zeer ge-
motiveerd en enthousiast. Het mooie 
weer heeft hier uiteraard ook aan 
meegewerkt. Na afloop, rond 14.30 
uur, hebben de leerlingen deze dag af-
gesloten met een leuke groepsfoto.

Door de medewerking van Dhr. Bert 
Mickers van Laco Drietip hebben de 4 
studenten van het CIOS gebruik mo-
gen maken van het strandbad Enode. 
Dit was een zeer geschikte locatie voor 

deze Outdoor Experience. De studen-
ten danken hem hartelijk! 
Daarnaast heeft een aantal sponsoren 
deze dag mede mogelijk gemaakt: IJs-
salon Italia, Keurslager Evert Tebak en 
Auberge Vincent en Wanten Bouw 
(Sittard). Uiteraard ook voor hen een 
dank voor de sponsoring! Leerkrach-

Jeugdburgemeester Anne Potma in actie

Jeugdburgemeester Anne Potma deelt samen met jeugdwethouder Rosanna Schiks 
de prijzen voor de mooist versierde fiets uit.

Oranje Fonds 
Collecte
Van maandag 27 april tot en met zater-
dag 2 mei gaat Revak Zwemmen Nue-
nen in de gemeente op pad voor de eer-
ste landelijke Oranje Fonds Collecte. 
De collecteweek sluit aan op het evene-
ment Lang Leve de Club op 25 april, 
waar we 200 jaar recht op vrijheid van 
vereniging en vergadering vieren. 

De Oranje Fonds Collecte vindt voor 
het eerst plaats in het hele land. De 
helft van het opgehaalde bedrag is 
voor de collecterende organisatie. De 
andere helft kent het Fonds toe aan 
sociale initiatieven in dezelfde provin-
cie. Zo blijft al het opgehaalde geld 
dichtbij.
 
Het Oranje Fonds steunt sociale ini-
tiatieven in Nederland en het Caribi-
sche deel van het Koninkrijk. Het af-
gelopen jaar steunde het met € 27,4 
miljoen initiatieven die ervoor zorgen 
dat mensen elkaar ontmoeten, min-
der eenzaam zijn, begrip krijgen voor 
elkaar en zich inzetten voor een ander. 
Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund 
door de Nationale Postcode Loterij, 
De Lotto en door Vrienden en bedrij-
ven. Koning Willem-Alexander en 
Koningin Máxima zijn sinds de op-
richting het beschermpaar van het 
Oranje Fonds.

Zodra de deur van de gymzaal open 
gaat, klinkt de muziek van Kinderen 
voor Kinderen en zingt iedereen mee 
met het liedje ‘Energie’. En het blijft 
niet alleen bij zingen. Onder enthou-
siaste leiding van de juffen Nikki en 
Anneke van Dede Danceballet wordt 
de bijbehorende dans in workshops 
van een half uur aan iedere groep ge-
geven. De meiden hebben er zin in, de 
jongens moeten er even over naden-
ken maar dansen uiteindelijk net zo 
hard mee. Zelfs de meeste leerkrach-
ten laten hun danskunsten zien.
In het gebouw hangt een gezellige 
sfeer. In alle lokalen, in de aula en zelfs 

bij de peuterspeelzaal wordt volop ge-
speeld met de meegebrachte gezel-
schapsspellen. 
Als alle groepen hun workshop heb-
ben gevolgd is het tijd om naar de aula 
te gaan. Hier dansen alle groepen sa-
men nogmaals op Energie. De aula 
staat vol met publiek, bestaande uit 
ouders, broertjes en zusjes en groot-
ouders. Iedereen is even enthousiast. 
Tot slot mogen alle kinderen die les-
sen volgen bij Dede nog een optreden 
verzorgen op het podium.
Het was een geslaagde en sportieve 
ochtend en een mooi begin van de 
meivakantie. 

Als start van deze sportieve dag werd 
door de hele school de dans ‘energie’ 
getoond aan de aanwezige ouders. 
Daarna gingen de kinderen verdeeld 
in groepen sportief aan de slag met de 
diverse spelletjes en bal spelen. Tus-
sendoor werden de kinderen en de ou-
ders (die geweldig geholpen hebben) 
getrakteerd op diverse lekkernijen.

Als afsluiting van deze sportieve dag 
werd nogmaals voor de ouders de 
dans ‘energie’ getoond en mochten de 
kinderen, na het in ontvangst nemen 
van een heus sportdiploma, aan een 
welverdiende vakantie beginnen.

Dank aan alle ouders die bij deze spor-
tieve dag geholpen hebben.

Koningsdag 
was weer een 
knalfeest
Het Oranje Comité Nuenen kijkt 
terug op een mooie, gezellige en 
gelukkig ‘zonnige’ Koningsdag. En 
wil iedereen die zich heeft ingezet 
om deze dag tot een succes te ma-
ken heel hartelijk bedanken. Want 
zonder de inzet van die vele vrijwil-
ligers, verenigd in verschillende or-
ganisaties is er geen feest. Een spe-
ciaal bedankje is er voor de 
gemeente Nuenen, Scouting Ru-
dyard Kipling en Pantha Rhei, 
Oranje Comité Gerwen, Oranje 
Comité Nederwetten, Showkorps 
O&V Nuenen, Brassband De Voor-
tuitgang, Speeltuin De Kievit, acti-
viteitenbegeleiding De Akkers, de 
lokale media en natuurlijk de eigen 
vrijwilligers. De Stichting Parkeve-
nementen Nuenen en de Stichting 
Park Horeca worden speciaal be-
dankt voor de organisatie en muzi-
kale invulling van de Konings-
nacht. Helaas was het weer die 
nacht een kleine spelbreker.

Op vrijdag 24 april hebben 4 studenten van het CIOS Sittard (Jordi, Jur, 
Peter en Willem, 3e jaars studenten opleiding Instructeur Buitensport 
CIOS Sittard) een Outdoor Experience georganiseerd als stage-opdracht 
voor hun opleiding Instructeur buitensport. Hieraan hebben groep 7 en 8 
van de Wentelwiek en de Rietpluim deelgenomen, in totaal 220 leerlingen.

ten, ouders, medestudenten en hun do-
cent Sander Barten, die meegeholpen 
hebben om deze dag goed te laten ver-
lopen willen ze ook hartelijk danken.

Ze kunnen terugkijken op een ge-
slaagde dag waarin ze de jonge leerlin-
gen van groep 7 en 8 op een leuke ma-
nier kennis hebben kunnen laten 
maken met onderdelen van hun oplei-
ding.
Jongens en meisjes, namens Jordi, Jur, 
Peter en Willem, dank voor jullie en-
thousiasme en inzet!

Een zeer geslaagde Koningsnacht en Koningsdag 2015 in Nuenen. Ondanks het regenachtige weer op zondagavond was er toch een behoorlijke opkomst in het Park bij de optredens op het grote en kleine podium. En tegen de weers-voorspellingen in werd maandag een heerlijk zonnige dag. Veel mensen struin-den over de Oranjemarkt rond het Park of genoten van het dans- en muziek-programma in het Park. Deze Koningsnacht en -dag in het Park, georganiseerd door de Stichting Parkevenementen Nuenen, blijkt een succesformule. Op de onderste foto DéDé Danceballet tijdens hun optreden maandagmiddag.
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Serviceclub Kiwanis Nuenen 
organiseert KUNST LINK
Kiwanis is onderdeel van een wereldwijde gemeenschap serviceclubs die 
zich inzet voor de medemens en in het bijzonder voor kinderen. In samen-
werking met het Sint Lucas hebben zij leerlingen van deze school de kans 
gegeven om samen met een gerenommeerd kunstenaar een uniek kunst-
werk te vervaardigen.

Veilingavond 
De leerlingen konden onder begelei-
ding en in het atelier van de kunste-
naar hun kunstwerk creëren. De 
kunstwerken worden verkocht tijdens 
een veilingavond en de opbrengst gaat 
naar een goed doel gericht op kinde-
ren die wel steun kunnen gebruiken.
Op dinsdag 26 mei vindt de bijzonde-
re veilingavond plaats in de studio van 
John Geven in Nuenen die hieraan 
zijn medewerking en steun verleent. 
Deze feestavond heeft als doel de 
kunstwerken te veilen om zo geld in te 
zamelen voor Stichting Heppie die 
met hun Hotel Heppie in Geldrop-
Mierlo een warm ‘thuis’ vormt voor 
kinderen uit heel Nederland die - om 
welke reden dan ook - niet onbezorgd 
kind kunnen zijn, maar bij Hotel Hep-
pie even heerlijk kunnen ontspannen 
gedurende een vakantie in het hotel. 

Topstuk van een kleine, jonge meester
De veiling zal geleid worden door een 
heuse veilingmeester en uiteraard zul-
len alle leerlingen die een kunstwerk 
gemaakt hebben en begeleidende kun-
stenaars aanwezig zijn. Maar ook uw 
steun kunnen zij gebruiken. Elk schil-
derij wordt per opbod verkocht en bij 
een bod van € 500,- bent u al eigenaar 
van één van de gemaakte schilderijen. 
Niet alleen heeft u dan een blijvende 
herinnering in huis - misschien wel 
hét topstuk van een kleine, jonge 
meester - maar u draagt dan ook een 
steentje bij aan Hotel Heppie. 
Maar bieden kan nu al! Via de site 
www.kunstlink.eu. Biedt u € 500,- of 
meer? Dan is dat topstuk waarop u ge-
boden heeft van u. En ook hierbij 
geldt: wie het eerst komt, die het eerst 
maalt. U kunt natuurlijk ook op de vei-
lingavond bieden als….het werk nog 
beschikbaar is! 

Samenwerking
Voor dit bijzondere project is een sa-
menwerking aangegaan met het Sint-
Lucas in Eindhoven, maar ook met 
kunstenaars die hun sporen in de 
kunstwereld al gezet hebben, zoals: 
Anneke Brenninkmeyer, Coen Blank-
waard, Egi van Doren, Ellen voets, Jan 
Peter van Opheusen, Maarten Coolen, 
Marja van Dooremalen, Marjolein 
Blommestijn, Rogier van Walrecht en 
Suzanne van de Ven. 
U bent hartelijk welkom op het Spe-
gelt 45-47 op dinsdagavond 26 mei 
vanaf 19.30 uur. En vergeet niet: een-
maal is andermaal is verkocht! 
www.kunstlink.eu

Intentieverklaring ontwikkeling Regionaal Werkbedrijf 
arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant

Belangrijke stap in samenwerking 
regionale arbeidsmarkt
De 14 gemeenten van de arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant (Bergeijk, 
Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende, Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten, Oirschot, Reusel-de Mierden, Son en Breugel, 
Valkenswaard, Veldhoven, Waalre) werken samen met werkgevers en werk-
nemersvertegenwoordiging, UWV, Sociale Werkvoorziening-bedrijven en 
onderwijsorganisaties aan de oprichting van een regionaal Werkbedrijf. 
Om de gezamenlijke doelgerichtheid te onderstrepen, ondertekenden zij 
op maandag 13 april in Eindhoven de intentieverklaring ‘Samen op weg 
naar het Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant’.

Schakelfunctie op de arbeidsmarkt
Het doel van het bestuurlijke samen-
werkingsverband is een betere werking 
van de regionale arbeidsmarkt met een 
goede en snelle match tussen werkge-
ver en werkzoekende. Daarbij is er spe-
ciale aandacht voor de bemiddeling 
van mensen met een arbeidsbeperking. 
Zo komt er een menukaart met werk-
geversvoorzieningen, zoals loonkos-
tensubsidie, mobiliteitsbonus, jobcoa-
ching, proefplaatsing en no-risk polis. 
Andere doelstellingen van het regio-

naal werkbedrijf zijn voorzieningen 
voor beschut werken, creëren en invul-
len van garantiebanen, marktbewer-
kingsplannen en verbeteren dienstver-
lening aan werkgevers met een 
werkgeversservicepunt (één dienstver-
leningsconcept; één contactpersoon en 
een verbeterd matchingsproces). 
De ontwikkeling van het regionaal 
werkbedrijf is een onderdeel van de 
Participatiewet. Deze wet is er om zo 
veel mogelijk mensen met of zonder 
arbeidsbeperking werk te laten vinden.

TV de Lissevoort sterk    
in de landelijke competities
In de tenniscompetitie zijn alweer 4 speelronden achter de rug. TV de Lis-
sevoort heeft 9 teams in de verschillende landelijke competities. De tussen-
balans ziet er helemaal niet slecht uit. Komende zondag wordt er niet gespeeld 
en op 10 mei gaat de competitie weer verder met 3 van de 5 teams thuis. 

Het eerste team van De Lissevoort 
speelt 2e klasse landelijk Gemengd en 
zondag hadden ze een moeilijke dag. 
Het team verloor in Venlo met 6-2, na-
dat een week eerder Eeckenrode uit 
Waalre met 7-1 aan de kant werd ge-
schoven. Het Venlose team had de 
hulp ingeroepen van twee sterke Duit-
se speelsters en dat hielp wel in de 
singles, maar onze meiden wonnen 
wel de dubbel. Na 4 speelronden staat 
het 1e team op een keurige derde 
plaats. Voor Lissevoort 1 is zondag 10 
mei de grote uitdaging om de koploper 
GTR uit Beek (L) thuis te ontvangen.

Het team van De Lissevoort 2 speelt 3e 
klasse landelijk Gemengd en staat na 4 
speelronden fier op de 2e plaats. Dit team 
speelde vorige week in en tegen Venlo 
met 4-4 gelijk en zondag werd thuis ge-
wonnen met 5-3 van Eeckenrode 2. Ook 
Lissevoort 2 speelt de volgende wedstrijd 
thuis op 10 mei tegen HTC Son 2.

Het 3e team van Lissevoort (4e klasse 
landelijk Gemengd) trof het zondag 
slecht met het weer. De wedstrijd in Sit-
tard werd al na 2 partijen gestaakt door 
hevige regenval bij een achterstand van 
2-0 voor onze spelers. Een week eerder 
verloor het derde thuis tegen de koplo-
per TOS Bergeijk met 3-5.  Lissevoort 3 
staat keurig in het midden, waarbij nog 
een wedstrijd moet worden uitge-
speeld. Op 10 mei wordt gespeeld in en 
tegen MSTV uit Maastricht.

Lissevoort 4 speelt 5e klasse landelijk 
Gemengd. Zij staan op een mooie 2e 
plaats in de competitie. Vorige week 
werd daarvan met 6-2 verloren; zon-
dag jl. werd met 5-3 van ’t Slotje uit 
Beek en Donk gewonnen. Ook Lisse-
voort 4 speelt thuis op 10 mei tegen 
MSTV, Maastricht.

De heren van Lissevoort 1 (landelijk 5e 
klasse Heren) staan na 3 wedstrijdda-
gen fier op een tweede plaats. Zo te 
zien komen zij nog wel de sterkste 
teams in de competitie tegen, te begin-
nen op 10 mei in en tegen Berlicum.

Brassband De Vooruitgang 
geeft Carat-concert
 
Vanaf zondagmiddag 3 mei klinken de eerste noten van de 21e reeks Carat-
concerten in het Helmondse stadswandelpark de Warande. Tientallen 
muziekverenigingen verzorgen tot eind september wekelijks een gratis con-
cert op het karakteristieke Carat-Paviljoen. 

Programma 3 mei
12.00 uur: Brassband De Vooruit-
gang, Nuenen
Brassband De Vooruitgang is in veel 
opzichten een bijzondere vereniging. 
Dat begint natuurlijk al bij de orkest-
vorm. De amateurblaasmuziek wordt 
in deze contreien overwegend beoe-
fend in harmonie- of fanfareorkesten. 
De brassbands zijn dun gezaaid, maar 
dat maakt deze orkestvorm niet min-
der interessant. Sterker nog, juist de 
bezetting met uitsluitend koperinstru-
menten, geeft een brassband die typi-
sche klankkleur en dynamische moge-
lijkheden. Brassband De Vooruitgang 
onderscheidt zich door publieksvrien-
delijke themaconcerten zoals Brass at 
the Movies en Brass Around The 
World. De boodschap die in deze con-
certen zit willen ze graag breed uitdra-
gen om zo een steeds breder publiek 
aan zich te binden. 
www.brassbanddevooruitgang.nl 

13.00 uur: Dommelschlavenkoor, 
Dommelen
Het Dommelschlavenkoor bestaat als 
smartlappenkoor al ruim zeven jaar 
en zingt Nederlandstalige smartlap-
pen en levensliederen. dommelschla-
venkoor.webklik.nl/page/dommel-
schlavenkoor 

14.00 uur: Seniorenorkest Sonore, 
Son en Breugel
Seniorenorkest Sonore is een orkest 
met een ideale instrumentale bezet-
ting, een haast alles omvattend reper-
toire en een gezellige onderlinge sfeer 
en saamhorigheid. www.phev.nl/so-
nore
De vaste aanvangstijd is 12.00 uur en 
het programma is rond 15.00 uur afge-
lopen. Alle concerten zijn gratis toe-
gankelijk. Daarnaast zijn er in het park 
horecavoorzieningen, openbare toi-
letten en voldoende zitplaatsen aan-
wezig. www.caratconcerten.nl

Tennis

Wijziging startplaats 
bij WandelSport
Vereniging Nuenen
De startlocatie voor de zondagmor-
gen- en woensdagavondwandeling bij 
de Nuenense wandelsportverenging 
WSV is in de maand mei de ingang 
van het EMK terrein aan het Wet-
tenseind.
Op zondagmorgen om 09.00 uur en 
op woensdagavond om 19.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. 
Iedereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend mee te wandelen. Vooraan-
melden daarvoor is niet nodig, men 
kan zich melden op de startlocatie.
Voor nadere informatie kunt u mailen 
naar secretariaat-wsv@outlook.com 
of kijk op www.wsvnuenen.nl. 

Taizévesper 
Op zondag 3 mei is er weer een Tai-
zévesper in het van Gogh Kerkje (aan 
de Papenvoort) in Nuenen. Afgelopen 
weken is de natuur aan het vernieu-
wen, het nieuwe leven van de lente en 
het moment: de vooravond van her-
denken en vieren van de vrijheid.
Het sfeervolle kerkje draagt bij aan het 
vinden van een moment van rust. 
Deze avond zal naast de brief uit Taizé 
een thema zijn uitgewerkt. Dit keer is 
het thema ‘Vrede’. Op de vertrouwde 
wijze worden korte lezingen en medi-
tatieve momenten afgewisseld met 
liederen uit de bundel van Taizé. 
Aanvang is 19.30 uur en voorafgaand 
aan de vesper is er meditatieve piano-
muziek. Iedereen is van harte welkom 
in deze dienst, waarin eenvoud en ver-
stilling centraal staat.

Siv en Rut zijn nieuwste 
bewoonsters Dierenrijk
Dierenrijk heeft op vrijdag 24 april, 
twee nieuwe bewoonsters verwel-
komt. Het zijn de jachtluipaarden Siv 
en Rut, beiden twee jaar oud en af-
komstig uit Safaripark Beekse Bergen 
in Hilvarenbeek.

Voor deze cheeta’s is het voormalige 
verblijf van de wolven verbouwd. Het 
onderkomen wordt op 6 juni officieel 
geopend. De wolven zijn nu bij de 
bruine beren ondergebracht. De 
cheeta’s Siv en Rut zijn nog niet direct 
te zien voor het publiek. De verwach-
ting is dat dit na een korte gewen-
ningsperiode vanaf mei wel het geval 
zal zijn.

Springkussenfestival
Het is ook de tijd van de lentekriebels! 
Niet alleen voor de dieren, maar ook 
voor de bezoekers van Dierenrijk. Dé 
Kinderdierentuin staat tijdens de mei-
vakantie tjokvol springkussens. Vanaf 
28 april is er ook extra animatie met 
onder andere Pico! Bij Dierenrijk gaan 
we dus springend en zingend de lente 
in! Meer informatie en het complete 
programma zijn te vinden op:
www.dierenrijk.nl

Nieuw in Dierenrijk: twee vanuit Safari-
park Beekse Bergen overgekomen jacht-
luipaarden, de snelste landroofdieren 
ter wereld! (Foto: Jeroen Putmans)

Zorg voor ouderen, 
de nieuwe situatie 
in 2015
Op dinsdag 12 mei organiseert de Se-
niorenraad Nuenen een bijeenkomst 
over de zorg. Doel van deze informa-
tieve bijeenkomst is een beeld te 
schetsen van de wijzigingen in wet- en 
regelgeving in de zorg en met name de 
WMO (Wet Maatschappelijke Onder-
steuning). De Seniorenraad Nuenen 
nodigt de Nuenense senioren uit om 
samen na te denken over de per 1 ja-
nuari jl. ingevoerde verandering in de 
zorg. Een aantal sprekers van oude-
renbonden en Gemeente Nuenen zal 
informatie geven waarna er gelegen-
heid is vragen te stellen. De sprekers 
geven, zoals gesteld, informatie over 
wet- en regelgeving. Maar ook de con-
sequenties voor ouderen worden be-
sproken en praktische voorbeelden 
worden geschetst die nu spelen. De 
bijeenkomst wordt gehouden in Zaal 
Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10 in 
Nuenen. De zaal is open vanaf 13.30 
uur. De bijeenkomst begint om 14.00 
uur en eindigt om 16.30 uur. Voor kof-
fie en thee wordt gezorgd. De toegang 
is gratis. Senioren die de bijeenkomst 
willen volgen kunnen zich opgeven 
via: rstevens@onsnet.nu 
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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 mei
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur; woensdag 19.00 uur
Vertrek EMK Wettenseind te Nuenen

Elke 1e zaterdag van de maand
“Bruisende Zaterdag”

Winkelhart van Nuenen
Centrum

27 april t/m 2 mei
Collecte Oranje Fonds

1 mei tot 29 mei
Expositie Catharina Boer en 

Marianne Schellekens 
Het Klooster

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
11.30-12.30 uur 

Spreekuur Nuenens Belang
Jo van Dijkhof

Vrijdag 1 mei
19.00 uur 

Optreden Het Rosenberg Trio 
(na reservering)

De Griek Vincent van Goghstraat 86

Vrijdag 1 mei
20.00 uur 

Kienen met de KVL
Dorpshuis in Lieshout

Zaterdag 2 mei 
11.00 uur 

Hoi-Huis Klokkenclub
Boekhandel van de Moosdijk, 

Parkhof 5, Nuenen.

Zaterdag 2 mei 
18.30 uur 

Viering bij de grot 
i.s.m. oMase-koor uit Mariahout

Mariahout

Zaterdag 2 mei
21.00 uur 

De Rosedale Blues Band 
Van Goghbar, Park 63A te Nuenen

Zondag 3 mei
Doorkomst pelotonstoertocht Tourcub ’81 

Helmond
Centrum Nuenen

Zondag 3 mei
19.30 uur Taizévesper 

Van Gogh Kerkje (aan de Papenvoort)
in Nuenen

Maandag 4 mei
Opening New Oriental

Vincent van Goghplein 99

Maandag 4 mei
14.00 uur Informatiebijeenkomst 

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats
 ‘Den Heuvel’ in Gerwen.

Woensdag 6 mei t/m 8 mei
Drie dagen Sport en Plezier
Voetbalvelden RKSV Nuenen

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
20.00 uur Moederdagconcert 

Gerwens Gemengd Koor
Clemenskerk Heuvel 23 Gerwen

Zaterdag 9 mei
20.15 uur 

Angela Groothuizen, Eeuwige jeugd
Het Klooster

Zondag 10 mei
Moederdag

Zondag 10 mei
10.30 uur Koffieconcert van Art in Listening
Laureaten concert Fontys Master in Music

Aansluitend Moederdagbrunch
Het Klooster

Zondag 10 mei
13.30 uur

Ierse Sessie
Weverkeshof

Zondag 10 mei
13.30 uur 
Moederdag

Speeltuin De Kievit

Zondag 10 mei
14.30-16.30 uur 

High tea met vrolijke
Moederdag pianomuziek

Jo van Dijkhof

Dinsdag 12 mei
14.00-16.30 uur 

Bijeenkomst Zorg voor ouderen, 
de nieuwe situatie in 2015

Zaal Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10

Dinsdag 12 mei
19.30 en 21.00 uur 

Presentatieavond nieuw theaterseizoen
Het Klooster

Kerkberichten

You’ll never walk alone
Ruud Bijsterveld

Bakkertje 9

Een massale aanwezigheid van personen, een zee van bloemen, 
honderden steunbetuigingen helpen bij het verwerken van ons 

verdriet. Wij willen iedereen bedanken voor deze geweldige steun. 

Ruud, wij zijn trots op jou.
Bedankt voor de fijne herinneringen. Wij zullen die koesteren.

 Familie Bijsterveld en Voetbalvereniging EMK 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 2 mei 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger dhr. P. de Wit-
te.
Zondag 3 mei 09.30 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en dhr. P. de 
Witte.

Misintenties
Zaterdag 2 mei 18.30 uur: Pastor 
Henk Gerrits (vanwege verjaardag).
Zondag 3 mei 09.30 uur: Pastor 
Henk Gerrits (vanwege verjaardag); 
Hendrika van Stratum-Rooijakkers; 
Francien van der Linden-Meulen-
dijks; Willy Spaanjaars; overleden ou-
ders Smolders - Loefen; Flora Aag-
aard - Romero; Harrij van der Velden.

Mededelingen:
In onze parochie is overleden Ruud 
Bijsterveld, Opwettenseweg 56. Wij 
wensen de familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

Mededelingen:
Dinsdag 5 mei is het parochiesecreta-
riaat gesloten in verband met Bevrij-
dingsdag.
Aanstaande zondag 3 mei begint de 
viering in Nuenen weer om 09.30 uur.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl
Zondag 3 mei 11.00 uur: viering met 
parochiekoor voorgangers: leden van 
de werkgroep.

Misintenties:
Hann de Brouwer - Coolen (wegens 
verjaardag), Toos van de Sande - Roij-
akkers.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 3 mei 09.30 uur: viering met 
volkszang, voorgangers: leden van de 
werkgroep.

Misintenties:
Geen intenties.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Protestantse Gemeente Nuenen
Zondag 3 mei: De Regenboog, 10.00 
uur. Voorganger: ds. C. Crouwel. Er is 
kindernevendienst voor kinderen van 
de basisschool. De collecte is voor het 
missionair werk. 

Op donderdag 7 mei is er een Open 
Deur-gespreksochtend. Als u onze 
website bezoekt, kunt u zien welke ac-
tiviteiten er deze week zijn. 
Predikant of kerkelijk werker houden 
pastoraal spreekuur op dinsdagmid-
dag tussen 16.00 en 17.30 uur. 
Elke donderdag is er Open Huis tus-
sen 10.00 en 12.00 uur. Iedereen is 
welkom voor koffie en ontmoeting 
met anderen.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

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

Huissleutel 
verloren
Op 20 april jl. verloren in de Tweerij-
ten of in de buurt van het Vincent van 
Goghplein, een huissleutel aan een 
kleurig bandje. Indien gevonden, gaar-
ne contact met 06-520 66 732.

Bedevaart naar Den Bosch
In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 mei vindt de 24e editie van de 
jaarlijkse bedevaart naar Den Bosch plaats. Het is een nachtelijke voet-
tocht, een pelgrimstocht of een bedevaart of hoe je het maar wilt noemen, 
naar Onze Lieve Vrouw in de Sint Jan in Den Bosch. 

Voor een ieder persoonlijk een indivi-
duele ervaring die op een geheel eigen 
manier beleefd zal worden. De gesprek-
ken onderweg, het gevoel van verbon-
denheid, de stilte van de nacht, de mo-
menten van gebed maken deze tocht zo 
bijzonder. Of dit nu eenmalig, of, zoals 
voor een aantal, een jaarlijks terugke-
rend evenement is; iedereen heeft daar 
een speciale herinnering aan.
Vertrokken wordt op zaterdagavond 
om 22.30 uur vanaf het kerkplein aan 
het Park in Nuenen. Tijdens de tocht 
wordt er op twee plaatsen gestopt 
voor wat rust, voor het versterken van 
de inwendige mens met koffie of thee 
en voor momenten van bezinning. De 
wandeling eindigt de volgende mor-
gen rond 06.30 uur bij de St. Jan, waar 
indien mogelijk gezamenlijk om 07.00 
uur de eucharistieviering zal worden 
bijgewoond.
Er wordt gelopen in een rustig tempo. 
Toch is enige conditie en wandelerva-
ring voor eenieder wel wenselijk. 
Deelnemers dienen zelf vervoer terug 
naar Nuenen te regelen. Opgeven 
voor de voettocht vóór 16 mei en bij 
voorkeur per e-mail bij m.habra-
ken02@onsnet.nu

Donderdag 30 april. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Catharina van Siëna.
Vrijdag 1 mei 17.30 uur H. Lof; 18.30 
uur H. Mis, H. Jozef de Arbeider, 
echtgenoot van de H. Maagd; eerste 
vrijdag van de maand. 
Zaterdag 2 mei 08.30 uur H. Mis, Eer-
ste zaterdag van de maand, votiefmis 
van het H. Onbevlekt Hart van Maria; 
gedachtenis van de H. Athanasius, bis-
schop en kerkleraar; na de H. Mis uit-
stelling tot 12.30 uur. 
Zondag 3 mei 10.30 uur gezongen 
Hoogmis. 
Maandag 4 mei 18.30 uur H. Mis, H. 
Monica, weduwe. 
Dinsdag 5 mei 18.30 uur H. Mis, H. 
Pius X, paus en belijder. 
Woensdag 6 mei 07.15 uur H. Mis, H. 
Johannes voor de Latijnse Poort.  

Voor meer informatie: Toon Coolen, 
tel. 040 7510728 en Martien Habra-
ken, tel. 040 2834654.

Opening van de Mariamaand
Op 2 mei is er bij de Lourdesgrot een eucharistieviering om de meimaand te 
openen. Met deze Mariaviering, aan het begin van de meimaand, wil onze 
parochiegemeenschap de jaarlijkse Mariatraditie voortzetten.

De maand mei wordt van oudsher de 
Mariamaand genoemd. Vele mensen 
brengen in deze maand een bezoek 
aan de grot. Zij vragen aan Maria o.a. 
uitkomst voor hun problemen, ver-
lichting voor hun zorgen en ziekten en 
troost bij het overlijden van een dier-
bare. Ook komen er bezoekers om 
Maria’s warmte te voelen en om hun 
dankbaarheid met haar te delen. 

Met het samengaan van de Laarbeek-
parochies als ‘Parochie Zalige pater 
Eustachius van Lieshout’, gaat in Ma-
riahout de Mariatraditie rond kerk en 
Lourdesgrot door. De vaste Mariavie-

ringen zijn: 11 februari feestdag van 
Onze Lieve Vrouw van Lourdes, 2 mei 
opening meimaand,15 augustus Maria 
Tenhemelopneming een viering met 
aansluitend een Lichtprocessie door 
het park. 

Zaterdag 2 mei om 18.30 uur viering 
bij de grot. Voorganger pastor Hassel-
man. Muzikaal wordt deze viering 
verzorgd door het oMase-koor uit 
Mariahout. Gezamenlijk worden er 
vanaf 18.15 uur Marialiederen gezon-
gen. Bij slecht weer gaat de viering 
door in de kerk. U wordt van harte uit-
genodigd. 
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Tennis

Voetbal
P R O G R A M M A

Zomercompetitie 
Tennis
Actief tennissen in de zomermaanden 
juni-juli-augustus? Gesponsord door 
Slinders grillbar organiseert Tennis-
vereniging Nederwetten komende zo-
mer een competitie voor tennissers 
vanaf 18 jaar. Speel mee met Dames 
Dubbel, Heren Dubbel en/of Gemengd 
op je eigen niveau (6 - 8). Gezellige af-
sluiting met prijsuitreiking. Iedereen is 
welkom bij deze kleine maar gezellige 
tennisvereniging! Ga naar de website 
voor meer informatie en aanmelding. 
Heb je toch nog vragen, bel dan 040-
2833619. Tennisvereniging Nederwet-
ten, Koppeldreef 1, 5674 NA Neder-
wetten. www.TVNederwetten.nl

Nuenen - RKVV ERP 1-2
Door John van den Elsen

Het hele weekend werd bij RKSV Nuenen een minuut stilte betracht voor 
aanvang van de thuiswedstrijden. Een eerbetoon ter nagedachtenis aan 
Ruud Bijsterveld. Vorige week maandag verloor Ruud het leven bij een tra-
gisch ongeval. Ook bij RKSV Nuenen is de dood van Ruud Bijsterveld, 
gewaardeerd lid van EMK, keihard aangekomen. Zondag voor aanvang van 
de wedstrijd tegen Erp werd een minuut stilte gehouden. Een indrukwek-
kende minuut stilte. 
RKSV Nuenen speelde zondag tegen 
Erp, dat nog volop verwikkeld is in de 
strijd om de na-competitie voor be-
houd te ontlopen en wilde daarom 
koste wat het kost de drie punten ver-
overen. Het team trad Nuenen met 
veel passie en strijdlust tegemoet.
Het eerste Nuenense gevaar kwam 
van Mart van de Gevel die van afstand 
doelman Kevin van de Laar op de 
proef stelde. Even later mocht Leo Nijs 
vrij opkomen door het centrum. Waar 
de toeschouwers hoopten op een 
snoeiharde uithaal plaatste Leo de bal 
naar een teamgenoot, nobel maar weg 
kans.   
Er kwamen nog kansen voor de 
Groen-witten, de eerste voor Luuk 
Tielemans die zijn verwoestende uit-
haal zag eindigen tussen de dennen-
bomen van de Pastoorsmast. Vrij kort 
hierna kwam aanvoerder Mark Werts 
op korte afstand van de goal in balbe-
zit. Hij probeerde zich een schietkans 
te creëren maar het duurde te lang zo-
dat zijn inzet smoorde in de mêlee van 
spelers. En zoals zo vaak als je ver-

zuimt te scoren valt het doelpunt aan 
de andere kant. In de 38ste minuut leed 
Nuenen balverlies in de achterste li-
nie. De bal werd vanaf de rechterflank 
naar Dieuwe van der Heijden gediri-
geerd die Stijn van der Donk het nakij-
ken gaf 0-1. 
Nuenen ging op zoek naar een treffer. 
Na een klein kwartiertje was het ein-
delijk zo ver. Mark Werts mocht een 
vrije trap nemen die door Noël Jansen 
in de voeten van de mee opgekomen 
Ruud Jansen werd gekopt. Ruud wist 
er wel raad mee en verschalkte de ERP 
goalie 1-1. Nuenen wilde meer en zag 
een poging van Mark Werts op de 
kruising uiteen spatten. In de 83ste mi-
nuut wist ERP bij een uitval een prach-
tige treffer te scoren. Justin Damen 
plaatste de bal bekeken in de verre 
hoek buiten bereik van Stijn van der 
Donk 1-2. Nuenen probeerde nog een 
gelijkspel uit het vuur te slepen maar 
verder dan een kopbal van Noël Jan-
sen die net naast het ERP doel ver-
dween kwam de thuisclub niet. 

Ruud Jansen scoort de gelijkmaker.    (foto John van den Elsen).

RKVV NEDERWETTEN
Donderdag 30 april 
Nederwetten 2 - EMK 7 ................  19.00
Zondag 3 mei
Nederwetten 1 - DOSL 1  .............. 14.30
Woenselse B. 4  - Nederwetten 2  10.00
Nederwetten 3 - RPC 7  ................. 10.00
Nederwetten 4 - SBC 12  ............... 11.00
RKDSV Da1 - Nederwetten Da1.. 11.00
Braakhuizen Da1 - Nederw. Da2  . 10.30

EMK
Donderdag 30 april 
Pusphaira 1 – EMK 1 ..................... 19.00
Zaterdag 2 mei
EMK VE 1 - PSV AV VE 1  ............ 15.30
Zondag 3 mei
Essche Boys 1 - EMK 1  .................. 14.30
Tongelre 2 - EMK 2  ........................ 12.00
EMK 3 - WODAN 4  ...................... 11.00
EMK 5 - EFC 4  ................................ 11.00
Unitas'59 6 - EMK 6  ....................... 12.00
EMK 7 - Brabantia 10  .................... 13.00
RPC 6 - EMK 8  ............................... 10.00

RKGSV GERWEN 
Zondag 3 mei
RKGSV 1 - Pusphaira 1  ................. 14.30
WODAN 5 - RKGSV 2  .................. 14.30
RKGSV 3 - HSE 1  ........................... 11.30
RKGSV 4 - Nuenen 9  ..................... 12.00
N.Woensel VR1 - RKGSV VR 1  ... 14.30

RKSV NUENEN
Zondag 3 mei 
Nuenen VR3 - Unitas’59 VR1 ....... 10.00 
Nuenen 7 - Nieuw Woensel 7 ....... 10.00 
Nuenen 3 - Marvilde 2 ................... 12.00
De Willy’s VR1 - Nuenen VR2 ...... 12.00
FC Eindhoven AV 2 - Nuenen 4 ... 12.00
Nuenen 5 - Acht 3 ........................... 12.00
Nuenen 6 - PSV 2 ............................ 12.00
Gestel 3 - Nuenen 8 ........................ 12.00
RKGSV 4 - Nuenen 9 ...................... 12.00
Nuenen 2 - Baronie 2...................... 12.00
Nuenen 1 - HVCH 1 ....................... 14.30
Pusphaira 4 - Nuenen 10 ............... 14.30
Nuenen VR1 - Kolping Boys VR1 14.30

Casteren - Nederwetten 2-1
Door Leo Evers

Deze wedstrijd werd voorafgegaan door 1 minuut stilte ter nagedachtenis
aan EMK speler Ruud Bijsterveld.
In de wedstrijd was Nederwetten het 
eerste kwartier de aanvallende ploeg
en zag Christan Baaten, na een prima 
actie, zijn schot op doel net langs
gaan. Dat zag ook het talrijke publiek 
uit Nederwetten dat of op eigen
gelegenheid of samen met de spelers 
in de bus naar Casteren was afgereisd.
Na dat stormachtige eerste kwartier 
was het Casteren dat het heft in
handen nam en dat resulteerde in een 
aantal gevaarlijke kansen en in de
35e minuut in een doelpunt van Pim 
Smolders. Je zag op dat moment de
onzekerheid in de Nederwettense 
ploeg toenemen en leed men ook veel
onnodig balverlies. Na rust had Ne-
derwetten dat beter onder controle 
maar kwam in de 55e minuut toch op 
een 2-0 achterstand nadat de bal door 
de handen van de keeper glipte en het 

voor Pim Smolders een eitje was  om
z'n tweede doelpunt te maken. 
Ondanks het harde werken van de 
Wetten spelers dat in de tweede helft 
zeker gelijkwaardig was aan de
tegenstander Casteren, lukte het maar 
niet om de aansluitingstreffer te
maken. Het was pas in blessuretijd dat 
Nederwetten kon tegenscoren. Uit
een corner van Erik Foolen schoof 
Bart Sengers de bal door naar Koen 
van Gorp die de bal binnenschoot.
In de busreis op de terugweg, waar de 
sfeer ondanks het verlies toch
optimaal was, was men het er wel over 
eens dat Nederwetten   een matige
wedstrijd heeft laten zien.
Aanstaande zondag kan het alle regis-
ters nog een keer opentrekken in de
laatste competitiewedstrijd thuis te-
gen DOSLeende.

Nuenen C1 kampioen    
in de 2e Divisie Landelijk 
Afgelopen zaterdag is de C1 van R.K.S.V. Nuenen, die speelt in de 2e Divisie 
Landelijk onder het toeziend oog van een bijna volle tribune, in eigen huis 
kampioen geworden door met 1-0 te winnen van ESA, uit Arnhem. 
Met nog maar 1 wedstrijd te spelen 
wisten de spelers (13 jongens en één 
meisje) de eerste plaats veilig te stel-
len, met 5 punten boven BVO De 
Graafschap! Hiermee is ook promotie 
naar de 1e Divisie landelijk afgedwon-
gen, een unieke gebeurtenis in het 
jeugdvoetbal van R.K.S.V. Nuenen.
Vanaf augustus is de C1 al hard aan 
het werk. De eerste oefenwedstrijd 
werd gevolgd door een nachtje loge-
ren in België: georganiseerd door de 
trainers/begeleiders Bram, Frank, 
Nick, Eus en Jeroen, in het kader van 
teambuilding. Dat dit nuttig is ge-
weest bleek het gehele seizoen! Er 
werden slechts 2 wedstrijden verloren, 
2 gelijk gespeeld (in eigen huis bleef de 
C1 ongeslagen, altijd leuk voor het pu-
bliek, dat steeds massaler kwam kij-
ken!) en de rest werd gewonnen. Som-
mige met (te)veel spanning: de 
wedstrijd uit tegen Una werd bijvoor-
beeld in de slotfase (zeg maar in het 
fluitsignaal) beslist met 4-5, na een 
ruststand van 4-1!!!!
De wedstrijden tegen BVO De Graaf-

schap waren van dusdanig niveau, dat 
het hele team vol aan de bak moest! 
Uit in Doetinchem werd er zelfs ge-
wonnen met 1-5! Alle niet meegereis-
de supporters dachten, dat de uitslag 
wel verkeerd op internet stond!
Een aantal blessures (waarvan een 
aantal toch behoorlijk langdurig) 
weerhield het team er niet van samen 
één geheel te blijven vormen. Het 
teamgevoel werd bij elke training en 
wedstrijd nog sterker, dit was zeker te 
danken aan de goede begeleiding van 
de technische staf! 
Met nog de halve finale in de KNVB-
beker, een toernooi in Noord-Frank-
rijk én aanstaande zaterdag de laatste 
competitiewedstrijd voor de boeg, 
gaat de C1 nog even een paar weken 
hard aan het werk!

Nillis, Julia, Sam, Steve, Niels, Niek, 
Tom, Sil, Jasper, Ciendrick, Daan, 
Yann, Ashraf, Sven, Bram, Frank, Nick, 
Jeroen én de vaste invallers Sahin en 
Glenn: van harte gefeliciteerd met 
deze unieke, fantastische prestatie! 

Train(st)er Dansgarde gezocht
CV de Wetters is op zoek naar een trainer of trainster voor haar dansgardes. De 2 
dansgardes bestaan uit enthousiaste meiden van 4 tot 15 jaar die ieder jaar twee 
spetterende dansen ten uitvoer brengen, een gardedans en een showdans.  De 
dansgardes trainen iedere donderdag afzonderlijk van elkaar, de jongste garde 
begint om 18.30 uur tot 19.30 uur, de oudste garde van 19.15 tot 20.30 uur.
Vind jij het leuk om deze groep meiden nieuwe dansen aan te leren en ons team te 
komen versterken? Neem dan contact op met dansgardedewetters@gmail.com.

Uitzendingen LON-TV
Deze week in het programma Nuenen-Nu :
• Koninklijke onderscheidingen 2015 in Nuenen
• Koningsdag in Nuenen
• Als het licht uitgaat door de ziekte ALS
• Opening van Het Park na de reconstructie
• Expositie Nuenense beeldhouwers in Vressel
• Opening van Speeltuin de Kievit
• De beste asperges van Brabant komen uit Nuenen
• Biografie van een Dorp over de Heuvel met de Kiosk in Gerwen

De tv-uitzendingen vinden plaats om 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 , 21.00, 
23.00 en 01.00 uur.
Het programma is ook te volgen via de livestream op www.omroepnue-
nen.nl. Tevens kunt u op de website actuele nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. Hebt u een idee of een tip voor een door LON TV 
te verzorgen reportage? Stuur dan een e-mail naar tv@omroepnuenen.nl. 
U kunt op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur ook gewoon binnenlopen 
in de studio in Het Klooster.

Kienen in Lieshout
Vrouwenvereniging KVL houdt op 
vrijdag 1 mei een kienavond met 
mooie prijzen en een jackpot. Het kie-
nen wordt gehouden in het Dorpshuis 
aan de Grotenhof in Lieshout en is 
voor iedereen toegankelijk. De avond 
begint om 20.00 uur en de zaal gaat 
open om 19.00 uur.

Halsketting 
verloren
Halsketting van gezwart zilver met 
schakels van ca. 2 cm. Verloren op de 
parkeerplaats of in Winkelcentrum 
Kernkwartier. Als u deze ketting hebt 
gevonden of gezien, zou ik het erg op 
prijs stellen als u contact met mij op-
neemt via telefoo nnummer 040-29 06 
391of 06-29035747.

Advocatuur
De omgangsregeling
Gaat u scheiden of is uw relatie onlangs beëindigd en heeft u samen minderjarige 
kinderen? Dan moeten er in verband met de invulling van het ouderschap na 
scheiding veel zaken geregeld worden, waaronder de opvoeding en verzorging 
van de minderjarige kinderen. Wie gaat er voor de kinderen zorgen en hoe zal de 
omgang met de kinderen plaatsvinden?  
Op basis van de wet heeft de ouder bij wie het kind niet woont, recht op omgang 
met het kind. De ouders van het kind dienen in dat geval een omgangsregeling / 
zorg- en contactregeling vast te stellen. In een dergelijke regeling worden afspra-
ken vastgelegd over wanneer en op welke tijdstippen er contact zal zijn tussen de 
minderjarige en de niet-verzorgende ouder. Hoe deze omgangsregeling eruit 
komt te zien, wordt in beginsel overgelaten aan de ouders zelf. Zij kunnen hier-
over onderling afspraken maken. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, 
kunnen zij hierbij worden betrokken. Een standaard omgangsregeling of een mi-
nimum waaraan een omgangsregeling dient te voldoen, is niet in de wet opgeno-
men. Indien ouders er in onderling overleg niet uitkomen, kunnen zij een verzoek 
indienen bij de rechter tot het vaststellen van een omgangsregeling. Hierbij zal 
altijd worden gekeken naar het belang van het kind. U heeft voor  een dergelijk 
verzoek een advocaat nodig. Wanneer er een omgangsregeling is vastgesteld, die-
nen beide ouders zich aan deze omgangsregeling te houden. De gemaakte afspra-
ken dienen te worden nagekomen. Dit is overigens ook in het belang van het kind.
Indien een van de ouders, ondanks het voorgaande, de omgangsregeling niet na-
komt, kan de andere ouder zich tot de rechter wenden. Er bestaan verschillende 
mogelijkheden die de rechter kan toepassen om de andere ouder te verplichten 
de omgang na te komen. De rechter zal in iedere specifieke kwestie bezien welke 
mogelijkheid het meeste van toepassing kan worden geacht.  
Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, wilt u meer informatie of 
heeft u een gespecialiseerde advocaat nodig? Neem dan gerust vrijblijvend con-
tact op met een advocaat van Lamers Tielemans Advocaten. E-mail naar info@
lamerstielemans.nl of bel 040-2180515. 
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Pezzaz opnieuw toneel van 
geslaagd Sponsordiner DfM
“Wat hebben jullie toch een prachtig doel” was dinsdag 21 april opnieuw 
een veel gehoorde zin tijdens het achtste Sponsordiner van Doctors for 
Mozambique. “Het is geweldig heel direct te kunnen bijdragen aan het 
opleiden van arme studenten tot arts en daarbij ook nog te kunnen genieten 
van een fantastisch diner, in een mooi restaurant, met heel aardige mensen”. 

VVN-Opfriscursus 
verkeersregels
Veilig Verkeer Nederland afdeling 
Nuenen organiseert de vernieuwde 
VVN-Opfriscursus verkeersregels in 
Nuenen op woensdagochtend 27 mei 
van 10.00 tot 12.30 uur in zaal Scara-
bee aan de Mantelmeeuwlaan 10.

Test uw kennis op de website: www.
vvn.nl/opfriscursus en ontdek of uw 
kennis van de verkeersregels een op-
frissing kan gebruiken.

Aanmelden voor deze opfriscursus: 
bij voorkeur via een mailtje naar VVN.
Nuenen@onsnet.nu, maar kan ook te-
lefonisch of schriftelijk naar Jacques 
Weterings, secretaris VVN afdeling 
Nuenen, Lindenlaan 10A, 5671 GK, 
tel. 040-2833810 of 06-51309194.

Ook deze editie van het inmiddels tra-
ditie geworden sponsordiner DfM, 
was weer een groot succes. Om zes 
uur verzamelden zich meer dan 65 
gasten in restaurant Pezzaz om, na 
een korte uiteenzetting over de doel-
stelling van de stichting door Dick 
Schoneveld en Gitta v/d Meeren, aan 
de mooi gedekte tafels aan te schuiven 
voor een overheerlijk diner. Doctors 
for Mozambique maakt het mogelijk 
dat zeer arme studenten kunnen stu-
deren en arts kunnen worden, zodat 
zij in hun eigen land bij kunnen dra-
gen aan de gezondheid van velen. 
Hiervoor worden studiebeurzen be-
schikbaar gesteld. Om dit te kunnen 
realiseren, is geld nodig en dat wordt 
onder andere bijeen gebracht via dit 
sponsordiner. Om zoveel mogelijk 
geld te genereren, zet iedereen zich 
belangeloos in om van deze avonden 

een succes te maken. Sandra en An-
dreas dragen DfM een warm hart toe 
en stellen hun restaurant beschikbaar. 
Bovendien zorgen ze zelf als gast-
vrouw en chef-kok dat het aan nie-
mand iets ontbreekt. Het bestuur van 
de stichting staat die avond in de be-
diening en amateurkoks van een kook-
club helpen Andreas bij de realisatie 
van het culinair hoogstaand en geheel 
verzorgde viergangen diner met amu-
se vooraf en koffie na. Een concept dat 
vruchten afwerpt, want ook met deze 
editie is weer een bedrag bijeen ge-
bracht waarvan bijna drie studenten 
een heel jaar kunnen studeren. Het 
volgende sponsordiner staat gepland 
op 4 november a.s. Als u graag wilt 
deelnemen, laat het weten via www.
doctorsformozambique.org. U kunt 
Doctors for Mozambique overigens 
ook direct steunen via een donatie.

Revak feliciteert jubilarissen!
Donderdag 16 april heeft zwemvereniging Revak tijdens haar algemene leden-
vergadering een hoop jubilarissen in het zonnetje gezet. Een aantal leden zijn 
al vanaf het prille begin lid, wat wil zeggen dat ze al ruim veertig jaar lid zijn! 
Van het bestuur hebben alle jubilarissen een mooie bos bloemen ontvangen.

Bovenaan van links naar rechts: Tim v.d. Heuvel 12 ½ jaar , Mevr. T. Bernsen 40+ 
jaar, Dhr. L. van Rooij lid van verdiensten, Dhr. P. Swinkels 25 jaar
Onder van links naar rechts: Mevr. R. Foederer 40 jaar, Mevr. M v.d. Velden 12 ½ 
jaar, Mevr. Leenders 25 jaar, Mevr. N. Elst 40 jaar, Mevr. van Grootel 40+ jaar en 
Dhr. M. Bunthof 40 jaar.
Niet op foto: Mevr. M. Rooijakkers 12 ½ jaar en Harald Jacobs 25 jaar.

Daarnaast hebben ze onlangs aan lid 
Nicole Keeren een onderscheiding 
mogen uitreiken voor het zwemmen 
van 600 kilometer! Dat zijn (schrik 
niet) 24000 baantjes in het grote bad 
van de Drietip! 
Zwemvereniging Revak Nuenen helpt 
al ruim 40 jaar mensen met een licha-

melijke of geestelijke handicap, of 
mensen die op doktersadvies moeten 
revalideren, met zwemmen in warm 
water. Hierbij staan wekelijks vele vrij-
willigers klaar om de leden van de Re-
vak één op één te begeleiden. Meer 
informatie vindt u op www.revak.nu, 
of op onze facebookpagina!

Hoi-Huis Klokkenclub Bijeenkomst
Zaterdag 2 mei a.s. is Hoi-Huis Klokkenclub vanaf 11.00 uur te gast bij Boek-
handel van de Moosdijk, afdeling ‘Collector’s Books’, Parkhof 5, Nuenen. 

Een paar leden van de Hoi-Huis Klok-
kenclub uit Son gaan ter plaatse repa-
raties verrichten aan door hen meege-
brachte uurwerken en geven eventueel 
advies. Mocht u een klok of horloge 
willen laten nakijken of repareren, of 
een boek betreffende het uurwerk wil-
len aanschaffen, dan kunt u zaterdag 
terecht bij Boekhandel van de Moos-
dijk. Deze staat voor: een unieke verza-
meling themaboeken, meer dan 10.000 
titels over speciale onderwerpen. 

De Auteur van het Nederlandstalige 
Comtoise Reparatie-Handboek ‘Res-
taureer zelf een comtoiseklok’, Johan 
van Droffelaar, is aanwezig voor advies 
en het signeren van uw aankoop. Op 
de afdeling ‘Collector’s Books’ vindt u 
Literatuur over de meest uiteenlopen-
de hobbies. Zeer aan te bevelen! 

In 2010 heeft een paar leden van het 
Hoi-Huis in Son onderzocht of er be-
langstelling was voor een klokkenclub. 
In hetzelfde jaar zijn zij gestart met re-

paratie van klokken onder leiding van 
een oud klokkenmaker. In eerste in-
stantie zijn zij met eigen klokken be-
gonnen. Toen deze gerepareerd waren, 
hebben zij anderen gevraagd om hun 
klok ter reparatie aan te bieden. Mo-
menteel hebben zij circa 20 leden en 
krijgen zij regelmatig allerlei klokken, 
aangeboden voor reparaties. Van an-
tiek tot modern en van mechanisch tot 
elektrisch. Ook eigen creaties komen 
voor, van kleine tot grote klokken. 
Naast reparatie van pendules, hang-
klokken en staande klokken kunnen zij 
ook klokrestauraties uitvoeren. Zij vra-
gen voor de werkzaamheden een klei-
ne vergoeding t.b.v. het Hoi-Huis. 
Info: www.hoihuis.nl/klokkenclub.html 
of 0499-465555.

Moederdagconcert   
Gerwens Gemengd Koor
Zaterdag 9 mei organiseert het Gerwens Gemengd Koor een Moederdagcon-
cert. Gastkoor is het Eindhovens Zang- en Operettekoor.
Datum: Zaterdag 9 mei
Locatie: Clemenskerk Heuvel 23 Gerwen. Aanvang: 20.00 uur, entree: gratis.

Martijn & Sharon van Café Ons Dorp uit Nuenen 

Bij de laatste 10 in race voor    
'de leukste kroegbaas van Nederland'
Martijn & Sharon, de kroegbazen van Café Ons Dorp uit Nuenen, zijn door-
gedrongen tot de top 10 van 'de leukste kroegbaas van Nederland'. De 
kroegbaas met de meeste stemmen zal de prestigieuze prijs winnen, welke 
bekend gemaakt zal worden op 1 mei a.s. Via de website www.deleukste-
kroegbaas.nl kan er gestemd worden op de Nuenense kroegbazen. De actie 
is in het leven geroepen door de feestact Geen Stempel, die recentelijk de 
single 'De kroegbaas' uitbracht.
 
Volgens Ricky van Geen Stempel werd 
het hoog tijd om de kroegbazen eens 
in het zonnetje te zetten met een vro-
lijke, meezingbare track: "De single 

mag gezien worden als een ode aan de 
kroegbazen die ons biertje tappen, die 
ons verzorgen, een luisterend oor zijn 
als dat nodig is, die altijd de sfeer erin 
brengen en ons een tweede huis pro-
beren te bezorgen. Met deze positieve 
en leuke actie willen we de kroegbazen 
in het zonnetje zetten en onze waarde-
ring laten blijken!" De kroegbaas met 
de meeste stemmen wint een optre-
den van Geen Stempel, een jinglepak-
ket en een Cilinder met Shotup shoo-
ters. De persoon die de kroegbaas 
heeft aangemeld krijgt een miniva-
kantie cadeau. Aanmelden en stem-
men kan via de website www.deleuk-
stekroegbaas.nl 'De kroegbaas' is 
verkrijgbaar als download en stream 
bij de bekende portals, de videoclip is 
o.a. te zien op Youtube. 
Geen Stempel is bekend van o.a. de sing-
les 'Sjansen', 'Dansen tot 's morgens 
vroeg', de feesthit 'Brabo' en vele remixen 
van en voor o.a. Henk Dissel, Snollebol-
lekes, Nielson en Jeffrey Heesen.

2 mei 2015 
Bruisende Zaterdag   
‘Winkelhart van Nuenen’
 
De Bruisende Zaterdag wordt elke 
eerste zaterdag van de maand georga-
niseerd door de winkeliersvereniging   
‘Winkelhart van Nuenen’ in het sfeer-
vol Nuenen.

 Nu zaterdag 2 mei is het weer zover, 
wat is er is o.a. te doen:
 
•	 Start	van	de	kassabonnenactie	met	

als prijs   25 luxe verrassingspak-
ketten voor Moederdag.

•	 Borduur	demonstratie	in	het	Park-
hof !!!!!

•	 Uitleg	over 	het	nieuwe	stomen	van	
kleding op zeer milieu vriendelijke 
en ecologische manier bij Clean 
Factory.

•	 In	de	pagodetent	van	Boekhandel	
v/d Moosdijk in het Parkhof is er 
een verkoop van sieraden, mooie 
boeken over sieraden/kralen en 
sieraden maken.

•	 Feestelijke	aanbieding	ter	gelegen-
heid van het 50-jarige bestaan van 
Schijvens Mode en 80-jarig be-
staan van Optiek Verhoeven beide 
gevestigd in de Parkstraat.

•	 De	 leden	 van	 de	 Hoi-Huis	 klok-
kenclub zijn op deze Bruisende 
Zaterdag te gast bij Boekhandel 
van de Moosdijk om een en ander 
uit te leggen. Zij tonen u alles over 
reparatie en restauratie van alle 
type klokken.

•	 Onze	 hostesses	 laten	 u	 genieten	
van heerlijke Nuenense aardbeien, 
met suiker en/of slagroom (11.00-
16.00 uur) in onze presentatie 
stand in het Winkelhart van Nue-
nen.

•	 De	 rode	 lopers	 zijn	 voor	 u	 uitge-
rold de vlaggen zijn weer uitgehan-
gen en de pagodes weer sfeervol 
ingericht.

•	 Zo	willen	de	Winkelhart	onderne-
mers u op deze Bruisende Zater-
dag 2 mei verwelkomen in het 
Winkelhart van Nuenen.

•	 Er	 zijn	 meer	 dan	 300	 gratis	 par-
keerplaatsen in het Winkelhart 
van Nuenen.

 
Laten we hopen dat de weergoden ons 
gunstig gezind zullen zijn zodat het 
een sfeervolle en gezellige Bruisende 
Zaterdag wordt.

Informatiebijeenkomst 
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats
Op uitnodiging van de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (WLG) houdt 
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats Nuenen op maandag 4 mei a.s. een 
informatiebijeenkomst in het dorpshuis ‘Den Heuvel’ in Gerwen.

Tijdens de wekelijkse inloopdag van 
de WLG zullen twee bestuursleden 
van Hobbycentrum de Dorpswerk-
plaats uitleg geven over de vele moge-
lijkheden die de dorpswerkplaats 
biedt op het gebied van hobby’s. Met 
name wanneer er speciale apparatuur 
voor gewenst is, die thuis niet beschik-
baar is, zoals diverse machines voor 
het bewerken van hout en metaal.
Daarnaast zijn er meerdere schilder-, 
keramiek- en handwerk groepen 
waarbij ontmoeting en ‘van en met el-

kaar leren’ zeker zo belangrijk zijn. 
Dat is zeker ook zo bij de diverse con-
versatiegroepen Engels, Frans en 
Spaans.
Aan de hand van een power point pre-
sentatie worden de mogelijkheden vi-
sueel op een rijtje gezet.
Vanaf 13.30 is iedereen welkom, na 
een kop koffie begint om 14.00 uur de 
informatiebijeenkomst.

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Nuenen - 24-4-2015 Op het Broek in 
Nuenen is vrijdagavond een auto op 
de kop in een sloot terechtgekomen. 
De auto vloog uit de bocht en beland-
de daarna in de sloot. De bestuurder 
moest door de brandweer uit het 
voertuig worden bevrijd. Nadat hij 
bevrijd was, kon hij zelf naar de zie-
kenwagen lopen. Hij is naar het Catha-
rina ziekenhuis gebracht. Ook een 
traumahelikopter kwam ter plaatse.

Politieberichten

Stem voor jeugdactiviteiten in 
Nederwetten: DOEN!
DOEN! KPJ Nederwetten vindt het leuk om activiteiten samen met mensen 
uit het gehele dorp (en niet alleen de leden) te ondernemen. Ze organiseren 
al een aantal activiteiten voor de jeugd en voor volwassen, maar ze willen dit 
graag verder uitbouwen. Ze denken hierbij bijvoorbeeld aan een vernieu-
wende stratenspelshow en speurtocht. Hiervoor kunnen ze zeker een 
Steuntje in de Rug gebruiken! 

DOEN! KPJ Nederwetten doet mee 
met de actie: Steuntje in de Rug, van 
de Rabobank. Leden van Rabobank 
Dommelstreek kunnen van 1 tot en 
met 15 mei 2015 stemmen op deze 
vereniging. Voor meer informatie: zie 
www.doennederwetten.nl. DOEN! 
Alvast bedankt voor uw stem!



ZWOELE
ZOMER

ACTIE
Ben jij al klaar voor

de zomer?
Actieperiode van 28 apr 

t/m 9 mei 2015

BodyBrand
merken voor minder

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

Dames bikini

 2st € 30,-
Dames badpak

 2st € 40,-
   Kids slips/shorts

 4 st € 10,-
Dames slips

4st € 12,-
Heren slips/shorts

 3st € 15,-
BH’S

  3 GRATIS*

laagst geprijsde BH gratis*
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