
W E E K D I E N S T E N
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. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
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Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Winnaars in 
‘Vijftig jaar 
wielrennen 
in Gerwen’

Een perspectief 
op SeniorWeb 
Nuenen en 
Wil Veugelers, 
vrijwilliger 

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

RelatiegeschenkenRelatiegeschenken
Uw specialist voor  
relatiegeschenken,

give-aways en premiums 
kundig advies en snelle service

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

AutoCrew
A Bosch Automotive
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Geldig t/m 31 maart 2016.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Savant Zorg 
zeer positief 
beoordeeld in 
onderzoek 
onder cliënten 

IN HET VOORJAAR

IEDERE ZONDAG OPEN!

Praxis Nuenen
koopzondag open 

van 12-17 uur

Praxis Nuenen
Duivendijk 1b

Zie advertentie op de achterpagina!

Gezocht:  
Jeugdburgemeester 2016-2017 

Sinds	enkele	jaren	hee.	Nuenen	een	jeugdburgemeester	die	een	jaar	lang,	met	een	echte	ke-
ten,		de	Burgemeester	helpt	bij	belangrijke	ceremonies	en	andere	ac;viteiten.	
Ook	dit	jaar	zijn	we	weer	op	zoek	naar	een	geschikte	kandidaat	hiervoor.	Dus…..	

-	Zit	je	(bij	voorkeur)	in	groep	7?	
-	Lijkt	het	je	leuk	om	samen	met	de	Burgemeester	van	Nuenen	te	werken?	

-	De	kermis	te	openen?	-	Speeltuin	de	Kievit	te	openen?	
-	Een	bijdrage	te	leveren	aan	Bevrijdingsdag	in	september?		

-	Mee	te	gaan	met	de	uitreiking	van	een	lintje?		
-	Zou	je	een	toespraak	kunnen	en	willen	houden?	-	En	ben	je	met	Koningsdag	

beschikbaar	voor	acEviteiten?	

Stuur	dan	je	sollicita;e	voor	21	maart	naar	jeugdburgemeester@oranjecomite-nuenen.nl.			
Mocht	je	vragen	hebben,	dan	kun	je	deze	ook	via	dit	mailadres	stellen.	

We	proberen	elke	sollicitant	uit	te	nodigen	voor	een	“sollicita;egesprek”.		
Wordt	je	uitgenodigd?	Dan	mag	je	in	ieder	geval	met	bevrijdingsdag	meerijden	in	een		

speciaal	legervoertuig	om	het	bevrijdingsvuur	op	te	halen!	
Vergeet	niet	vooraf	aan	je	ouders	toestemming	te	vragen.		

We	kijken	uit	naar	je	reac;e!

Ophaaldagen Neuzelmarkt
Zaterdag 12 maart en zaterdag 19 maart zullen de scouts van Scouting 
Rudyard Kipling uit Nuenen tussen 10.00 uur en 16.00 uur langs de deuren 
komen om neuzelwaar bij u op te halen. 

zoals kasten, tafels, stoelen maar ook 
koelkasten zal de scouting niet mee-
nemen.
Bent u niet thuis, dan laten de leden 
een briefje achter met daarop de data 
en tijden waarop u zelf de spullen naar 
de hal kunt brengen. Ook kunt u bij 
één van de scouts steunbonnen ko-
pen. Het geld dat de scouting op de 
verkoopdag en met steunbonnen op-
haalt wordt besteed aan activiteiten 
voor de leden. De scouting hoopt op 
uw steun en bijdrage.
Zaterdag 12 maart halen de leden 
Neuzelwaar op in Nuenen-centrum, 
alle huizen ten noorden van de Euro-
palaan en ten oosten van de Smits van 
Oyenlaan
De daarop volgende zaterdag, 19 
maart worden de spullen op gehaald 
in Nuenen-zuid, alle huizen ten zui-
den van de Europalaan en Eeneind.
Bent u 12 maart niet thuis, dan kunt u 
ook de neuzelwaar spullen naar de 
blokhut brengen tijdens de volgende 
avonden: Dinsdag 15 maart, woens-
dag 16 maart of donderdag 17 maart 
van 19.00-21.00 uur.
Bent u 19 maart niet thuis, dan kunt u 
ook de neuzelwaar spullen naar de 
blokhut brengen tijdens de volgende 
avonden: Dinsdag 22 maart en woens-
dag 23 maart van 19.00-21.00 uur, de 
dagen erna neemt de scouting geen 
spullen meer aan.
Op maandag 28 maart, Tweede Paas-
dag, zal de Neuzelmarkt worden ge-
houden in de blokhut van scouting 
Rudyard Kipling zelf op de Papen-
voortse Heide 5B in Nuenen. 
www.neuzelmarkt.nl

Gezocht: Jeugdburgemeester 
Nuenen c.a. 2016-2017
Sinds enkele jaren heeft Nuenen een jeugdburgemeester die een jaar lang, 
met een echte keten, de Burgemeester helpt bij belangrijke ceremonies en 
andere activiteiten. Ook dit jaar is het Oranjecomité weer op zoek naar een 
geschikte kandidaat hiervoor. Dus…..

• Zit je (bij voorkeur) in groep 7?
• Lijkt het je leuk om samen met de Burgemeester te werken?
• De kermis en Speeltuin De Kievit te openen?
• Een bijdrage te leveren aan Bevrijdingsdag in september?
• Mee te gaan met de uitreiking van een lintje?
• Zou je een toespraak kunnen en willen houden?
• En ben je met Koningsdag beschikbaar voor activiteiten?

Stuur dan je sollicitatie voor 21 maart naar jeugdburgemeester@oranjecomite-
nuenen.nl. Vragen stellen kan ook via dat mailadres. Word je uitgenodigd voor 
een ‘sollicitatiegesprek’, dan mag je in ieder geval met Bevrijdingsdag meerijden 
in een speciaal legervoertuig om het bevrijdingsvuur op te halen. Vraag wel even 
toestemming aan je ouders.

Neuzelwaar is allerlei kleingoed, zoals 
elektrische apparatuur, speelgoed, 
schoenen, glaswerk, boeken en fiet-
sen. U kunt de scouting erg blij maken 
met al deze spullen. Grote meubelen 

Carola en Jaap weer in actie

Nightbike       
voor Duchenne Heroes
Door Edwin Coolen

‘Het was de bedoeling om eenmalig deel te nemen, er gaat veel eigen tijd 
in zitten. En na de tocht waren we helemaal kapot. Maar al voor de finish 
hadden we besloten om weer mee te doen’, zeggen Jaap Woudsma en Caro-
la Stork uit Nuenen.

Onder de teamnaam Power4Kids 
doen zij ook dit jaar weer mee aan Du-
chenne Heroes. Dat is een zevendaag-
se tocht voor mountainbikers van in 
totaal 700 kilometer. Die wordt dit jaar 
voor de elfde keer verreden. Doel is 
om geld in te zamelen in de strijd te-
gen de ziekte van Duchenne, een fata-
le spierziekte die vooral bij jongens 
voorkomt. Ze worden vaak niet ouder 
dan 30 jaar. Carola: ‘Toen we vorig jaar 
op de tweede dag van de tocht waren 
gefinisht, bleek er op die dag een be-
grafenis te zijn geweest. Er was een 
Duchenne-patiëntje overleden. Dan 
besef je waar je het voor doet.’

De editie van 2015, de eerste voor Jaap 
en Carola, bleek de natste ooit en was 
daardoor erg zwaar. Jaap: ‘Je ging nat 
je tent in en kwam er nat weer uit. Ik 
heb de tocht niet helemaal kunnen 
voltooien vanwege een buikgriep. Dit 
jaar wil ik dat rechtzetten.’ De tocht 
start op 18 september in Zuid-Duits-
land en finisht op 24 september in 
Brabant. Meedoen ‘kost’ € 2500 per 
persoon. Dat startgeld komt ten goede 

aan de stichting en wordt onder ande-
re gebruikt voor onderzoek.

Nightbike
Om dit bedrag bij elkaar te krijgen, or-
ganiseren Jaap en Carola de komende 
maanden weer verschillende activitei-
ten. Zo loopt er deze maand al een ac-
tie bij de Jumbo waarbij de bonnetjes 
van het statiegeld kunnen worden ge-
doneerd. Op zaterdagavond 26 maart 
is er de sponsortocht Nightbike Nue-
nen, een nachtelijke mountainbikerit 
van ongeveer 30 kilometer. Rond 19.30 
uur wordt er verzameld bij het pavil-
joen van voetbalvereniging RKSV Nue-
nen. Inschrijven kost € 10,- (inclusief 
consumptie), de start is om 20.00 uur.
Verder staan nog op het programma:

10 april: Spinningmarathon in Helmond
8 mei: Moederdagactie taarten bakken
5 juni: bierproeverij in Café Ons Dorp
24 juli: wijnproeverij in restaurant ‘bij Iete’

Voor meer informatie zie: www.
nightbike.nl en facebook.com/du-
chennepower4kids

Vincents’ Afterparty
Op 12 maart om 14.00 uur vindt de 
opening plaats van Vincents’ After-
party in Het Weefhuis. In 2015, het 
Van Gogh-jaar, zijn er vele activitei-
ten en vieringen in Nuenen geweest 
die in het teken stonden van onze 
beroemde dorpsgenoot. 

De vier schilders van het Woon Bege-
leidings Centrum Nuenen zijn toen 
ook begonnen met het maken van 
werk waarbij Vincent van Gogh als in-
spiratiebron diende. Zij deden dit on-
der begeleiding van Jan van de Ven, 
vrijwilliger en zelf ook een enthousiast 
schilder. Het kostte wat tijd om op 
stoom te komen maar nu is er ook een 
geweldig resultaat bereikt. Joke Roes-
tenburg, Geraldine Wijnands, Ton Le-
vens en Maya Spierings vinden het 
een eer om hun schilderijen te tonen 
in Het Weefhuis, in de weekenden van 
12/13 maart en 19/20 maart van 
13.00-17.00 uur. Iedereen is van harte 
welkom en de toegang is gratis. 

Vincents’ Afterparty, Het Weefhuis 
Nuenen, Weekenden van 12 en 19 
maart. van 13.00-17.00 uur.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
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.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 

COLLECTE
In de week van 13 maart t/m 19 maart wordt gecollecteerd door 
Amnesty International, Afdeling Nederland.

TOCH TIEN STEMBUREAUS    
BIJ REFERENDUM 2016
Er is besloten om niet vijf maar 
tien stembureaus in te richten 
voor het referendum op woensdag 
6 april 2016. Het referendum gaat 
over de Associatieovereenkomst 
tussen de EU en Oekraïne. 
U kunt nu dichter bij huis gaan 
stemmen bij het stembureau in uw 
buurt. Ongeacht welk stembureau er op uw stempas staat. De 
stempassen waren namelijk al gedrukt en worden rond 15 maart 
verstuurd. U kunt met een stempas en legitimatiebewijs overal bin-
nen de gemeente Nuenen stemmen.

Waar kunt u stemmen
Hieronder vindt u een overzicht van alle tien stembureaus. 

 Nr. Aanduiding stembureau, Adres stembureau 

 1 Het Klooster raadzaal, Park 1, Nuenen  

 3 BS De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3, Nuenen  

 4 BS De Nieuwe Linde, Vrouwkensakker 17, Nuenen  

 6 RK Basisschool De Wentelwiek, Jacobushoek 5, Nuenen  

 9 Gasterij Jo van Dijkhof, Jo van Dijkhof 110, Nuenen  

 11 RKVV Nederwetten, Koppeldreef 2, Nederwetten  

 12 Gemeenschapshuis D’n Heuvel, Heuvel 11, Gerwen  

 13 Gemeenschapshuis Enode, Eeuw Driessestraat 1, Eeneind  

 14 Brede School Oude Landen, Ouwlandsedijk 27, Nuenen  

1 5 Gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2, Nuenen

WIJZIGING SAMENSTELLING  
DORPSRAAD NEDERWETTEN
Door een verhuizing van een lid van de dorpsraad Nederwetten naar 
een ander gebiedsdeel dan Nederwetten, is er een plaats vrij binnen 
de dorpsraad van Nederwetten.

Op 8 maart 2016 is door het college de eerstvolgende op de kieslijst 
van Nederwetten benoemd tot lid van de dorpsraad Nederwetten. 
De dorpsraad Nederwetten bestaat sinds 8 maart 2016 uit: Leo 
Evers, Jan Friso Groote, Ruud Jansen, Linda Nouwens, Piet Renders, 
Henri Schouten en Theo van den Tillaart.

OPENBARE VERGADERING   
DORPSRAAD NEDERWETTEN
Op maandag 14 maart aanstaande houdt dorpsraad Nederwetten 
een openbare vergadering. U bent welkom in MFA De Koppelaar. 
Aanvang om 20.00 uur.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
Herinrichting van de Eikelkampen / Broekdijk, toegelicht door de 
gemeente Nuenen CPO bouwen, Rookmelders, Buurtpreventie, 
Afvalkalender 2016
U bent van harte welkom!

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 vol-
gende 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 man-
telzorg? 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: ma. t/m don. 8.30-16.00 uur en vrij. 08.30-12.30 uur.

AFVALWEETJE

Tuin zomer klaar maken! Op woensdag 30 maart halen 
wij snoeiafval tegen een klein tarief  bij u op. 
Meer weten, bel 040 2631631.  

STEDELIJK GEBIED EINDHOVEN ZOEKT 
LEDEN URGENTIECOMMISSIE
De gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven, de daarin werk-
zame woningbouwcorporaties en hun huurdersorganisaties, zijn op 
zoek naar kandidaten voor de Urgentiecommissie Stedelijk Gebied 
Eindhoven. 

De urgentiecommissie beoordeelt aanvragen urgent-woningzoe-
kenden
Binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven (de gemeenten Best, Eind-
hoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breu-
gel, Veldhoven en Waalre) geldt een urgentieregeling. Hierin staan 
de regels voor het verhuren van woningen met voorrang aan urgent-
woningzoekenden. Aanvragen voor urgentie worden voorgelegd aan 
een onafhankelijke urgentiecommissie. De onafhankelijke urgentie-
commissie is op zoek naar nieuwe leden, die vanuit hun maatschap-
pelijke betrokkenheid invulling willen geven aan deze commissie.

Alle informatie op een rij
Een volledig profiel en achtergrondinformatie is te vinden op www.
veldhoven.nl/vacatures. U kunt reageren tot 23 maart 2016 via 
werken@veldhoven.nl.

NUENEN BESTRIJDT DRUGS    
EN HENNEPTEELT
De bestrijding van drugshandel en hennepteelt heeft een hoge pri-
oriteit in onze gemeente. 

De invoering van het nieuwe Damoclesbeleid in september 2015 
biedt de gemeente nu de ruimte om zonder waarschuwing direct in 
te grijpen. Dat beleid werpt zijn vruchten af! Afgelopen maanden 
sloot burgemeester Houben diverse woningen verspreid over onze 
gemeente, waaronder in Nuenen-Noord, Gerwen, Nuenen-Centrum 
en Nuenen-West. Daarnaast moest een bedrijf in Nuenen-Centrum 
de deuren sluiten vanwege een hennepplantage.
 
Nieuw beleid! Geen waarschuwing meer, maar direct sluiten
In het verleden kreeg men na constatering van een wietplantage in 
een woning de eerste keer een waarschuwing. Binnen de regelgeving 
die nu geldt (Damoclesbeleid 28 september 2015) kan de gemeente 
direct overgaan tot sluiting van het pand voor één maand. Bovendien 
zijn de sluitingsmogelijkheden die daarna volgen ook verscherpt. Bij 
een tweede overtreding is dat vier maanden en na een derde keer 
kan een sluiting voor onbepaalde tijd volgen. 

Ook voor bedrijven gelden forse maatregelen. Na de eerste consta-
tering volgt een sluiting van 6 maanden, na de tweede keer 12 maan-
den en na een derde overtreding kan de gemeente het pand voor 
onbepaalde tijd sluiten.

Voor harddrugs gelden nog ingrijpendere consequenties!

Bent u zich bewust van de risico’s?
We kunnen niet vaak genoeg benadrukken wat de risico’s zijn van hen-
nepteelt of drugshandel. Ook voor diegenen die er wellicht niets mee 
te maken hebben, maar die wel wonen of een bedrijf hebben in het 
pand waar de politie drugs of een wietplantage constateert. U loopt 
het risico het pand te moeten verlaten met alle gevolgen van dien!
Verhuurders kunnen bijvoorbeeld de huurovereenkomst na een 
dergelijke overtreding ontbinden. Dat geldt ook voor panden die u 
van de gemeente huurt.

Heeft u vragen over het Damoclesbeleid?
Mocht u nog vragen hebben of meer informatie wensen over het 
Damoclesbeleid, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Her-
mans. Zij is bereikbaar via het Klantcontactcentrum op telefoon-
nummer (040) 2631 631.

AANGEVRAAGDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 29	februari	2016	 De	Tienden	24C,	5674	TB	–	het	verbouwen	
   van twee opslag-kantoorunits (BOUW).

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

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders danwel de burge-
meester zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van 
de A.P.V. en bijzondere wetten ingekomen:
•	 Aanvrager:	Archipel	Jo	van	Dijkhof	voor	wijziging	van	het	aanhang-

sel op grond van artikel 30a Drank- en Horecawet van de huidige 
vergunning Drank- en Horecawet i.v.m. het bijschrijven van één 
leidinggevende en het doorhalen van twee leidinggevenden;

•	 Aanvrager:	 Daniëls-Coolen	 v.o.f.	 voor	 de	 uitoefening	 van	 het	
slijtersbedrijf aan Opwettenseweg 115 i.v.m. omzetting van hui-
dige wijnwinkel naar slijterij;

•	 Aanvrager:	V.V.	R.K.S.V.	voor	het	inzamelen	van	lege	statiegeld-
flessen op 9 april 2016 in Nuenen-Oost en Nuenen-Zuid i.v.m. de 
financiering van een toernooi en wedstijd tegen Groningen D1;

•	 Aanvrager:	Rijvereniging	St.	Clemens	voor	het	organiseren	van	
een paardensportspektakel/springconcours in de periode van 
17 tot en met 19 juni 2016 op een terrein van dhr. Linders aan 
de Gerwenseweg aan de zijde van windmolen De Roosdonck;

•	 Aanvrager:	Jongerenkoor	Jocanto	voor	het	inzamelen	van	lege	
statiegeldflessen in de periode van 1 tot en met 4 juni 2016 in 
Nuenen t.b.v. voornoemd jongerenkoor.

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

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens 
op woensdag van 14.30 uur tot 18.00 uur) bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Nuenen, 10 maart 2016

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning 
verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen 
zijn verzonden op:
•	 1	maart	2016	 De	Geer	2,	5674	NG	–	het	oprichten	van	
   een vrijstaand woonhuis (BOUW en RO, 
   afwijken van de bestemming);
•	 1	maart	2016	 Herikhof	1,	5672	BT	–	het	plaatsen	van	
   een erfafscheiding en overkapping (BOUW 
   en RO, afwijken van de bestemming);
•	 1	maart	2016	 Vonderrijt	31,	5673	BZ	–	het	wijzigen	van	
   de gevelpui en aanpassen van de dakkapellen 
   (BOUW);
•	 2	maart	2016	 Berg	48,	5671	CD	–	het	verbouwen	van	de	
   woning (BOUW en MONUMENT).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen des-
betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar ma-
ken bij het College 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 
afspraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcen-
trum dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u 
bij het inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een af-
spraak voor ‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.
nl of eventueel telefonisch contact opnemen met ons klantcontact-
centrum via telefoonnummer (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 voorlopige voorziening te treffen.

BESLUITEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN:
•	 aan	Heilig	Kruisgilde	zijn	vergunningen	en	een	ontheffing	verleend	

voor het organiseren van een kofferbakverkoop op 17 april 2016 
op het gildeterrein aan Lankveld 10 in Gerwen (verzenddatum 
3 maart 2016);

•	 aan	Stichting	het	Noordbrabants	Landschap	 is	medewerking	
verleend voor het tijdelijk plaatsen van een infokraampje in het 
Nuenens Broek, nabij Imkerij De Walhut, Koutergat in Nuenen 
t.g.v. de Dag van het Landschap op tweede paasdag, 28 maart 
2016 (verzenddatum 7 maart 2016);

•	 aan	Toerclub	Nuenen	is	een	vergunning	verleend	voor	het	orga-
niseren van een veldtoertocht “Dak van Brabant” op zondag 16 
oktober 2016 (verzenddatum 7 maart 2016);

•	 aan	V.V.	E.M.K.	is	een	vergunning	verleend	i.v.m.	het	organiseren	
van Open Brabantse Kubb Kampioenschappen op 4 juni 2016 
op het sportpark aan Wettenseind (verzenddatum 7 maart 
2016).

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

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 
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PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

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

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

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 18 .00
Vrijdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 20 .00 
Zaterdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .00 - 17 .00

Iedere week andere achtergrond
3 versies: Fruit, Brood en Vlees

KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

 Ook met Pasen:
100% Ambacht

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

70 jaar "Dé Keurslager"
95 jaar Slagerij Tebak!!!

500 gr. Runder gehakt
+ 4 Hamburgers
samen ..............................................6,95
100 gr. Gebr. Gehakt +    
100 gr. Gebr. Kipfilet ................2,95
Pittige
Procureur schotel
100 gram ..........................................1,60
Entre Côte
100 gram ..........................................1,95
Mini Varkens rollade
500 gram ..........................................6,00
"Kippiggeit"
met geitenkaas, amandelen 
en honing, 100 gram ...................1,80

SPECIAL

SPECIAL

Little gem  
panklaar   per pak 1,99
Gekookte bieten

1/2 kilo 0,89
Kiwi 

hele kilo2,49

Venkel salade
  250 gram 1,69
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 10 t/m woensdag 16 maart

Navel sinaasappels 
    7 stuks 1,99

Acties week 10: geldig maandag 7 t/m zaterdag 12 maart 2016
_____________________________________________________

Brood van de week
Volkoren fijnbrood
bekroond met 5 ***** !!    € 189
_____________________________________________________

Paas-Lentevlaai
appel-citroenvulling met frisse 
citroenbavarois en slagroom.
halve vlaai € 6,95       voor € 1350
_____________________________________________________

Paasei
feestelijk verpakt gevulde luxe 
chocolade paasei. klein € 6,95     groot € 995
_____________________________________________________

Iedere maandag brooddag
4 broden naar keuze en 
2 x 6 witte en/of bruine 
bolletjes  voor slechts € 950

KOOPJE

KOOPJE

TOPPER!!

LEON VAN DER ZANDEN 
Super gewoon| uitverkocht 

20.15U
. 

JOBTRAINING 
                                          

20.15U
. 

STICHTING KEMPEN PRODUCTIES 
A Musical Journey| € 12,00 

20.00U
. 

11.00

ART IN LISTENING                            
Young Musicians Academy | € 9,50 

LA FAMILLE BÉLIER 

10.30U
. 

24 
03 

20 
03 

19 
03 

18 
03 

11 
03 

www.hetklooster.org 

Humorcollege | € 17,50  

Film | € 6,50 Film incl. lunch | € 13,00 

IJssalon Italia
gaat zaterdag 12 maart

weer open!
Op vertoon van deze advertentie-bon 
ontvangt u op zaterdag 12 maart van 

14.00 - 16.00 uur 

GRATIS*

HANDIJS
*1 Bon per persoon

Vincent van Goghstraat 9 • Nuenen
040 - 283 68 79 • www.ijssalonitalia.nl

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

New Oriental
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Nieuw bij Restaurant New Oriental
vanaf 1 maart 

HET "BUFFET AAN TAFEL" MENU
ONBEPERKT GENIETEN VOOR SLECHTS
€ 22.50 PER PERSOON 
excl. drankjes!!!! Geen tijdslimiet!!! 

Dit menu wordt uitsluitend per gehele tafel geserveerd!!!! 
dit is incl. een verrassingsdessert of koffie of thee of cappuccino. 2 gerechten per 

persoon per gang. Alle gerechten kunt u onbeperkt bestellen. De gerechten worden 

NIEUWE OPENINGSTIJDEN:
Ma . t/m Do . van 16 .00 - 22 .00 uur . Vr . t/m Zo . van 12 .00 - 22 .00 uur .** 

De Keuken is geopend tot 21 .30 uur .
** Op alle erkende feestdagen zijn we geopend vanaf 12 .00 uur!!!

in kleine porties gemaakt, zodat u meerdere gerechten kunt nemen.
 

Wij team van New Oriental leggen u graag in de watten 
met onze Oosterse gastvrijheid, en verwelkomen u graag!!! 

See you there!!

Soepen: 
Kippensoep 
* Tomatensoep 
* Haaivinnensoep 
* Soto Soep 
* Soep New Oriental 
* Tom Kha Kai
 
Hoofdgerechten keuzes: 
U mag aangeven wat u erbij wilt; 
Nasi – Bami of witte rijst 

* Babi Pangang 
* Babi Ketjap 
* Foe Yong Hai 
* Koe Loe Yuk (3 stuks) 
* Gepaneerde garnalen in deegbeslag 
   (2 stuks) 
* Tjap Tjoy 
* Sate (2 stuks) 

* Mini loempiaatjes (4 stuks) 
* Tevreden Boeddha buikjes ( 4 stuks) 
* Suun Yong Kai 
* Suun Yong Ngau Yuk 
* Suun Yong Ha 
* Daging Boemboe Smoor 
* Daging Boemboe Roetjak 
* Chieuw Jim Kai 
* Chieuw Jim Ha 
* Bief Szechuan 
* Gamba in Teriyakisaus 
* “Deep fried” Tongscharfilet 
   met sinaasappel Cointreau saus 
* Gaeng Phed Kai 
* La Chieuw Suun Yong Yuk 
* Tausi Bief 
* Varkenshaas Pekingstijl  
* Plakjes varkenshaas met 
   Oosterse pikante grove zwarte pepersaus 
* Gaeng Keeuw Whan Plaa 

Voor het compleet beschreven menu, kijk op de website: neworiental.nl

Chinese tapas! "Jat Teep Teep"

 

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

VIOLEN
tray 12 stuks 

Uit eigen kwekerij

€ 3,95
PAASTAKKEN

Per bos . Normaal € 1,95 . Nu voor maar

€ 1,00



Eerlijk en sfeervol dineren!

VIER PASEN BIJ PEZZAZ 
EN GENIET VAN HET PAASARRANGEMENT!

www.restaurantpezzaz.nl

 GEEN BTW op Zip/windvaste screens merk Sunmaster  
*uitvoering elektrische, merk Somfy aanbieding geldig tot en met 26 maart 

 
                                            

Verandadaken - Terrasschermen - Rolluiken - Screens - Markiezen 

    

Dlc zonwering, Spegelt 102, 5674cd nuenen telno: 2857790 
showroom dinsdag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 
overige tijden op afspraak 

  www.dlczonwering.nl   info@dlczonwering.nl 

leerlingmonteur gezocht, interesse ,schriftelijk solliciteren naar onderstaand adres 

 Zipvensterscreen* Zipscreen* Windvaste sunfix screen* 

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

wijk Nuenen-Noord
(± 161 kranten) 

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

PER DIRECT

Caravan Centrum
Coppelmans

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

www.caravancompleet.nl

• In- en Verkoop Caravans
• Onderhoud & Reparatie
• Haal- en Brengservice
• Schadeherstel
• Occasions

MET DIVERSE OPENINGSACTIESMET DIVERSE OPENINGSACTIES

GRANDIOZE HEROPENING
van onze compleet vernieuwde showroom

AGENDATIP! 2e PAASDAG

CARAVAN PAASSHOW
10.00 - 16.00 U
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Rond de Linde 

Dé krant van Nuenen
iedere donderdag 
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
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.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 

PUBLICATIE
Voorbereidingsbesluit verbod uitvaarthuizen
Burgemeester en wethouders van Nuenen maken ter voldoening aan 
het bepaalde in artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad op 3 maart 2016 heeft besloten:
•	 te	verklaren	dat	een	bestemmingsplanherziening	wordt	voorbe-

reid, waarbij in het bestemmingsplan 'Nuenen Centrum 2012' 
een	expliciet	verbod	op	de	vestiging	van	uitvaarthuizen,	uitvaart-
centra en/of begrafenisondernemingen wordt opgenomen;

•	 dat	dit	voorbereidingsbesluit	geldt	voor	het	volledige	plangebied	
van het bestemmingsplan 'Nuenen Centrum 2012';

•	 dat	dit	besluit	tevens	een	verbod	als	bedoeld	in	artikel	3.7	lid	4	
Wet ruimtelijke ordening inhoudt, te weten het verbod het ge-
bruik	van	de	aangewezen	gronden	of	bouwwerken	te	wijzigen	
ten	behoeve	van	de	vestiging	van	uitvaarthuizen,	uitvaartcentra	
en/of begrafenisondernemingen;

•	 dat	dit	besluit	in	werking	treedt	met	ingang	van	de	dag	na	be-
kendmaking.

U	kunt	het	voorbereidingsbesluit	met	bijbehorende	stukken	inzien	
op het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. 
Het	voorbereidingsbesluit	en	de	bijbehorende	stukken	zijn	ook	be-
schikbaar gesteld via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl
Op	deze	website	kan	het	voorbereidingsbesluit	worden	opgeroepen	
via de hyperlink:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0820.VBNuenenUitvaarthu-D001 
Tegen een voorbereidingsbesluit is geen beroep mogelijk. 

Nuenen,	4	maart	2016
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Bekendmaking Broekdijk 24 te Nuenen
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben van de heer 
P.M.M. Meijers een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen. De aanvraag be-
treft het veranderen, het uitbreiden en het verrichten van handelin-
gen met gevolgen voor beschermende natuurgebieden vanuit de 
inrichting	gelegen	aan	de	Broekdijk	24	te	Nuenen.	
Burgemeester	 en	 wethouders	 van	 Nuenen	 maken	 bekend	 dat	 zij	
besluiten in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht de vergunning voor de aanvraag te verlenen.

De aanvraag, beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 
11	maart	2016	tot	en	met	22	april	2016	ter	inzage.	
Belanghebbende kunnen tot en met 22 april 2016 beroep instellen 
bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 
90125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch.	Het	toezenden	van	alle	op	de	
zaak	betrekking	hebbende	stukken	is	niet	nodig.	Deze	stukken	zal	
de	rechtbank	zelf	opvragen.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift 
ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het in-
dienen	van	een	beroepschrift	een	zogenaamde	“voorlopige	voorzie-
ning”	te	vragen	bij	de	voorzieningenrechter	van	de	Rechtbank	Oost-
Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125,5200 MA ’s-Herto-
genbosch.	Een	voorlopige	voorziening	is	het	nemen	van	een	tijdelijke	
maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de 
tijd die nodig is om het beroep te behandelen. Voorwaarde om een 
voorlopige	voorziening	toe	te	kennen,	is	dat	sprake	is	van	een	spoed-
eisend	belang.	Voor	zowel	het	instellen	van	beroep	als	het	vragen	van	
een	voorlopige	voorziening	is	griffierecht	verschuldigd.	
De	aanvraag,	de	beschikking	en	de	bijbehorende	stukken	zijn	in	te	
zien	na	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.	

Voor	vragen	en	of	opmerkingen	over	de	ter	inzage	liggende	stukken	
kunt u contact opnemen met de heer J. Aarts van de Omgevings-
dienst	Zuidoost-Brabant,	tel.	(088)	369	0413.
Aan	deze	procedure	 is	het	kenmerk	met	nr.	25549	gekoppeld.	U	
dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. 

Gemeente Nuenen 
Gemeente nieuws

vervolg van pagina 2

PUBLICATIE
Ontwerp-omgevingsvergunning Kerkstraat 3, 5 en 7
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.	hebben	op	8	decem-
ber 2015 besloten medewerking te verlenen aan de aanvraag om 
omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘het bouwen van een 
bouwwerk’, ‘het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met 
een bestemmingsplan’ en ‘een monument als bedoeld in een pro-
vinciale of gemeentelijke verordening te slopen, te verstoren, te 
verplaatsen	of	in	enig	opzicht	te	wijzigen	of	te	herstellen,	te	gebrui-
ken	of	te	laten	gebruiken	op	een	wijze	waardoor	het	wordt	ontsierd	
of in gevaar gebracht’ (artikel 2.1 lid 1 onderdeel a en c Wabo, ar-
tikel	2.2	lid	2	onderdeel	b	Wabo)	voor	het	oprichten	van	30	appar-
tementen	beschermd	wonen	met	bijbehorende	voorzieningen	binnen	
bestemmingsplan ‘Nuenen-Centrum 2012’. De aanvraag is geregis-
treerd onder nummer N-HZ-2015-0135. 
De	gemeenteraad	heeft	op	18	februari	2016	een	verklaring	van	geen	
bedenkingen afgegeven voor het verlenen van de aangevraagde om-
gevingsvergunning.
De ontwerp-omgevingsvergunning en de verklaring van geen beden-
kingen liggen met ingang van 11 maart 2016 voor eenieder gedu-
rende	zes	weken	ter	inzage	op	het	gemeentehuis.	U	kunt	de	ontwerp-
omgevingsvergunning	en	de	verklaring	van	geen	bedenkingen	inzien	
tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. 
Tevens	zijn	de	stukken	in	te	zien	via	de	landelijke	internetsite www.
ruimtelijkeplannen.nl en kunnen rechtstreeks worden geraadpleegd 
via de volgende link: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0820.OVNuenKerkstr3Vank-C001

Tijdens	de	termijn	van	tervisieligging	kan	eenieder	zienswijzen	ken-
baar	maken.	In	de	zienswijze	moet	duidelijk	worden	aangegeven	op	
welke	onderdelen	van	de	ontwerp-omgevingsvergunning	de	ziens-
wijze	betrekking	heeft.	Een	schriftelijke	zienswijze	kunt	u	richten	aan	
burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., postbus 10.000, 
5670	GA	Nuenen.	Voor	het	indienen	van	een	mondelinge	zienswijze	
kunt	u	een	afspraak	maken	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.

Nuenen, 10 maart 2016
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Heerendonk 3
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat 
er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
is ontvangen van:
•	 G.	van	Heugten,	Heerendonk	3,	5674	PG	Nuenen,	voor	het	rea-

liseren van een nieuwe veldschuur aan een bestaande veldschuur 
voor het huisvesten van jongvee aan het adres Heerendonk 3 te 
Nuenen.

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 J. Aarts 
van	de	Omgevingsdienst	Zuidoost-Brabant,	tel.	(088)	36	90	413.

PUBLICATIE
Rectificatie via bestuurlijke lus gewijzigd vastgesteld bestemmings-
plan Kapperdoes gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Rectificatie
De rectificatie is nodig daar in de op 4 maart 2016 beschikbaar 
gestelde imro-dataset enige bijlagen tekstueel niet correct in de 
toelichting waren verwerkt en als document niet volledig in de da-
taset waren opgenomen. De imro-dataset is opnieuw aan de lande-
lijke voorziening Ruimtelijke plannen.nl aangeboden. Het bestem-
mingsplan ligt hierdoor niet van 4 maart 2016, maar van 11 maart 
2016 tot en met 21 april 2016 ter inzage.

Op	18	februari	2016	heeft	de	gemeenteraad	van	Nuenen	het	be-
stemmingsplan	“Kapperdoes”	gewijzigd	vastgesteld.	Het	bestem-
mingsplan	“Kapperdoes”	maakt	het	mogelijk	om	tuincentrum	Cop-
pelmans dat momenteel is gevestigd aan de Vorsterdijk te verplaat-
sen	 naar	 de	 locatie	 hoek	 Europalaan-Kapperdoesweg.	 Het	 plan	
maakt daarnaast nog de bouw van minimaal 12 en maximaal 16 
woningen	grenzend	aan	het	te	vestigen	tuincentrum	mogelijk.	Een	
van die woningen betreft de splitsing van de bestaande woning aan 
de Dubbestraat 1. Het verschil tussen het minimaal en het maximaal 
aantal te bouwen woningen komt voort uit de mogelijkheid die in 
het bestemmingsplan wordt geboden om op maximaal 5 kavels in 
plaats van een vrijstaande woning een twee onder een kap woning 
te bouwen.

Bestuurlijke lus 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 9 
september 2015 een tussenuitspraak gedaan met nummer 
201501879/1/R6.	Zij	heeft	via	deze	tussenuitspraak	de	zogenaamde	
‘bestuurlijke lus’ toegepast. De gemeenteraad heeft de opdracht 
gekregen	om	het	besluit	van	18	december	2014	te	herstellen,	met	in	
achtneming	van	de	overwegingen	in	de	tussenuitspraak,	zonder	dat	
de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te 
worden.	Afdeling	3.4	van	de	Algemene	wet	bestuursrecht	hoeft	niet	
te	 worden	 toegepast,	 zodat	 het	 gewijzigde	 vastgestelde	 bestem-
mingsplan	niet	in	ontwerp	ter	inzage	hoeft	te	worden	gelegd.

Wijzigingen 
Het bestemmingsplan is met in achtneming de tussenuitspraak van 
de Raad van State van 9 september 2015 als volgt aangepast:
•	 er	 is	 (nader)	 gemotiveerd	 dat	 het	 voorziene	 tuincentrum	 niet	

leidt	 tot	onaanvaardbare	 leegstand	en	zorgt	voor	behoud	en	
versterking van de lokale detailhandelsstructuur en het bestaan-
de	distributieve	verzorgingsniveau	(STEC-rapport	‘DPO	en	Lad-
dertoets Tuincentrum Coppelmans’ van 21-10-2015 en de me-
mo’s ‘Ruimtelijke effecten nevenassortiment Tuincentrum Cop-
pelmans’ van 21-10-2015 en aanvullende memo ‘Ruimtelijke 
effecten assortiment Divebo tuincentrum Coppelmans van 17 
december	2015	van	STEC	groep);

•	 er	 is	 (nader)	 gemotiveerd	 dat	 toepassing	 is	 gegeven	 aan	 het	
principe	van	zorgvuldig	ruimtegebruik,	als	bedoeld	in	artikel	3.1,	
eerste lid, onder b, van de Verordening ruimte (STEC-rapport 
‘DPO	 en	 Laddertoets	 Tuincentrum	 Coppelmans’	 van	 21-10-
2015);

•	 aangetoond	is	dat	de	voorziene	ontwikkeling	van	het	tuincen-
trum	 voldoet	 aan	 artikel	 4.8,	 derde	 lid,	 van	 de	 Verordening	
ruimte,	te	weten	het	nakomen	van	de	afspraken	die	zijn	gemaakt	
in het regionaal ruimtelijk overleg (besproken en positief gead-
viseerd	in	RRO-Zo	van	16-12-2015);

•	 er	 is	 (nader)	 gemotiveerd	 dat	 het	 voorziene	 tuincentrum	 niet	
leidt tot onaanvaardbare verkeershinder (memo ‘Verkeersafwik-
keling	Europalaan	-	Kapperdoesweg’	d.d.	10-12-2015);

•	 er	zijn	een	aantal	concrete	wijzigingen	in	de	planregels	doorge-
voerd,	te	weten	de	definitie	van	het	begrip	‘tuincentrum’,	een	
maximum aan inpandig winkelverkoopvloeroppervlakte van 
8.900	m2,	de	regeling	voor	bijgebouwen,	het	aantal	toegestane	
bouwlagen, ondergronds bouwen, buitenverkoop; 

Inzage 
Het	gewijzigd	vastgestelde	bestemmingsplan	met	de	bijlagen	ligt	ter	
inzage	van	11	maart	tot	en	met	21	april	2016	(tijdens	kantooruren	
of	op	afspraak)	op	de	gemeentesecretarie,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	
te Nuenen. 
Tevens	is	het	plan	in	te	zien	via	de	landelijke	internetsite	www.
ruimtelijkeplannen.nl en kan rechtstreeks worden geraadpleegd 
via de volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0820.BPNuenenKapperdoes-D002

Beroep 
Een	belanghebbende	kan	binnen	deze	termijn	tegen	de	aangebrach-
te	wijzigingen	beroep	instellen	bij	de	Afdeling	bestuursrechtspraak	
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Voor 
de	behandeling	van	een	beroep	is	griffierecht	verschuldigd.	

Diegenen die al eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit 
van	18	december	2014	tot	vaststelling	van	het	bestemmingsplan	
“Kapperdoes”,	hoeven	dat	niet	te	doen	voor	zover	hun	bezwaren	
betrekking	hebben	op	de	overige,	ongewijzigd	gebleven	planonder-
delen. Géén beroep kan worden ingesteld door een belangheb-
bende	aan	wie	redelijkerwijs	kan	worden	verweten	geen	zienswijzen	
tegen het ontwerp bestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

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

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening 
Het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan treedt niet in 
werking dan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afloopt.
Een beroep schorst niet de werking van het plan. Daarvoor moet 
naast	het	beroep	bij	de	Afdeling	bestuursrechtspraak	een	afzonder-
lijk	verzoek	om	voorlopige	voorziening	worden	gericht	aan	de	Voor-
zitter	van	de	Afdeling	bestuursrechtspraak	van	de	Raad	van	State,	
op bovenstaand adres. 

De	voorzieningenrechter	van	de	Afdeling	bestuursrechtspraak	van	
de	Raad	van	State	heeft	op	6	mei	2015	met	nummer	201501879/2/
R6	een	uitspraak	gedaan.	Bij	wijze	van	voorlopige	voorziening	is	het	
besluit	van	de	gemeenteraad	van	18	december	2014,	waarbij	het	
bestemmingsplan	“Kapperdoes”	is	vastgesteld,	voorzover	het	betreft	
het	plandeel	met	de	bestemming	“Detailhandel”	geschorst.	De	bo-
vengenoemde	tussenuitspraak	heeft	deze	schorsing	voor	het	plan-
deel	met	de	bestemming	“Detailhandel”	niet	opgeheven.	

Voor de overige plandelen treedt het bestemmingsplan in werking 
op	22	april	2016	tenzij	binnen	de	beroepstermijn	een	verzoek	om	
voorlopige	voorziening	is	ingediend	bij	de	Voorzitter	van	de	Afdeling	
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een belanghebbende 
kan	zo’n	verzoek	pas	indienen	na	het	indienen	van	een	beroepschrift.

Nuenen, 10 maart 2016.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

Samen doen we meer. Natuurlijk Nuenen

Samen doen we meer. Natuurlijk Nuenen



 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

BANDENHOTEL NUENEN
Zomer | winter | 4 seizoenen | bedrijfswagen | Caravan | Camper

Uitlijnen | Balanceren

Cliënten
bedankt!

Cliënten van Savant Zorg geven de organisatie een 8,5 gemiddeld voor de 
geboden zorg. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek onder de diverse 
cliëntgroepen van Savant Zorg. Daar zijn we als organisatie enorm trots op.
 
Het onderzoek vond plaats in het kader van ‘visie op goede zorg’. Dat wil zeggen 
zorg die doeltreffend, doelmatig, veilig en cliëntgericht is. Het is een zeer goede 
score volgens Facit, het onafhankelijke onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is
in dit type onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt ook dat een ruime meerderheid 
van de cliënten Savant Zorg zou aanbevelen bij familie en vrienden.

Wilt u weten wat Savant Zorg voor u kan betekenen?
Kijk op www.savant-zorg.nl of bel naar (0492) 572 000.

8,5

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

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314 www.kdv-kiddies.nl

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

Raamdecoraties
Del Sol

Buitenzonwering
Dakkapellen
Lichtstraten
Veranda’s
Rolluiken
Kozijnen
Horren
Serre’s
Glas

Tel. 06-53783304   Fax 040-2847828
info@delsol.nl    www.delsol.nl
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Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

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

wijk Nuenen-Oost
(± 350 kranten) 

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

PER DIRECT

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

Autobedrijf joop v.d. Heuvel 
Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken.
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
riahout. 100 bij Jumbo Stiphout en 100 bij 
AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, 
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

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

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

© 2016 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Vanaf nu: ook op donderdag 
inloopspreekuur wonen bij 
Rabobank Dommelstreek
Stel je voor: je hebt interesse om een huis te kopen, je eigen huis te verbou-
wen of je wilt graag weten of het oversluiten van je huidige hypotheek inte-
ressant voor je is. Dan is het fijn dat je eerst een gratis oriëntatiegesprek met 
een financieel adviseur aan kan gaan om te praten over je financiële moge-
lijkheden. Voordat je het betaalde adviestraject ingaat.
 
Vanaf nu: inloopspreekuur op 
maandag en donderdag
Rabobank Dommelstreek ervaart dat 
er veel behoefte is om zonder afspraak 
binnen te lopen met woonvragen en 
te oriënteren op de financiële moge-
lijkheden rondom aankoop, of ver-
bouwing van een huis of voor vragen 
over oversluitmogelijkheden. Daarom 
heeft de bank al geruime tijd iedere 
week een inloopspreekuur wonen op 
maandag. Dit inloopspreekuur wordt 
zó druk bezocht, dat de bank vanaf nu 
ook op donderdag het inloopspreek-
uur wonen organiseert. Financieel ad-
viseur Niels Hoefnagels van Rabo-

bank Dommelstreek: “Het inloop-
spreekuur blijkt een laagdrempelige 
gelegenheid voor mensen om het gra-
tis oriëntatiegesprek met een finan-
cieel adviseur te voeren. De opkomst 
is iedere maandag zo groot, dat wij 
vanaf nu ook op donderdag van 15.00 
tot 20.00 uur klaarstaan om mensen 
te ontvangen met al hun woonvragen, 
zonder dat ze vooraf een afspraak 
hoeven te maken.” Ook voor andere 
financiële vragen, zoals beleggen en 
pensioen kun je terecht tijdens het in-
loopspreekuur.

Data, locatie en tijden
inloopspreekuur
Het inloopspreekuur wonen vindt 
plaats in het Ontmoetingscentrum 
van Rabobank Dommelstreek, Laan 
der Vier Heemskinderen 7 in Geldrop. 
Het inloopspreekuur vindt zowel op 
maandag als op donderdag van 15.00 
tot 20.00 uur plaats. Het eerste in-
loopspreekuur op donderdag is op 10 
maart 2016. Loop zonder vooraf een 
afspraak te maken binnen!
 
Verhinderd?
Ben je niet in de gelegenheid om op 
maandag of donderdag naar het in-
loopspreekuur te komen? Dan ben je 
van harte welkom op een ander mo-
ment. Wij maken graag een afspraak 
voor een gratis oriëntatiegesprek 
met één van onze financieel advi-
seurs of onze wooncoach Inge Wal-
stra. Neem hiervoor contact op via 
telefoonnummer (040) 280 75 00 of 
per e-mail via: 
financieeladvies.dommelstreek@
rabobank.nl

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees

Dat gaat naar Den Bosch toe….
Fraude-onderzoek in de gemeente Nuenen c.a. Mogelijke malafide praktij-
ken, grondaankopen waar de gemeente miljoenen euro’s te veel voor be-
taalden door te hoge taxaties. Onrust op de werkvloer op het gemeentehuis. 
NOS-verslaggever Gerri Eickhof meldde dat er al enkele koppen zijn gerold. 
Dat was twee jaar geleden, in maart 2014. Wat is er in die twee jaar gebeurd? 
Een paar rechtszaken verder en van miljoenenfraude lijkt al geen sprake 
meer te zijn.  
 
KAFI Integrity BV in Veenendaal voer-
de het fraude-onderzoek uit. Na de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2014 
kwam het KAFI-rapport op tafel en 
het zou voor iedereen beschikbaar 
komen. Daar stak het gemeentebe-
stuur een stokje voor. Niet openbaar 
dus. Het rapport ging voor nader on-
derzoek wel naar het Openbaar Minis-
terie. De inhoud van het KAFI-rapport 
zou voorlopig geheim blijven. Raads-
lid Hans Pijs zinde dat niet en gaf zijn 
exemplaar van het rapport aan het 
Eindhovens Dagblad. De krant zette 
het rapport in juni 2014 online.
 
Burgemeester Maarten Houben deed 
aangifte tegen raadslid Pijs vanwege 
het openbaar maken van het gehei-
me KAFI-rapport. Raadslid Pijs kreeg 
bij de rechtbank in Den Bosch een 
gele kaart en mag niet meer onge-
straft geheimen prijs geven. Vorige 
week woensdag eiste Justitie in een 
andere KAFI-zaak tegen het voorma-
lig hoofd van het projectenbureau 
grondzaken van de gemeente een 
geldboete van vijfduizend euro (uit-
spraak 16 maart).      
In deze laatste zaak ging het in detail 
over de aankoop van garagebedrijf 
Van der Heijden in Gerwen. Het colle-
ge van burgemeester en wethouders 

(B&W) kocht medio 2010 het garage-
bedrijf met woonhuis (inclusief bijna 
9.000 m2 grond) voor 3,2 miljoen 
euro. Deze aankoop was onderdeel 
van een beoogde doorverkoop van 
diverse percelen in Gerwen aan wo-
ningbouwvereniging Helpt Elkander 
voor een totaal bedrag van afgerond 
5,8 miljoen euro. Meer bijzonderhe-
den hierover zijn te vinden op de 
openbare site van de rekenkamer-
commissie de Groene rand (zie www.
degroenerand.nl  bij rapporten ge-
meente Nuenen c.a. 2011). Die door-
verkoop is niet gerealiseerd. 
Burgemeester en wethouders onder-
tekenen aankoopcontracten, dat ge-
beurt niet door ambtenaren of advi-
seurs.   

Terug naar nu. Waar gaat het naar toe 
met ons gemeentebestuur? Dat gaat 
naar Den Bosch toe, en in dit geval 
komt Den Bosch naar Nuenen toe. 
Want het provinciaal bestuur in Den 
Bosch heeft een adviescommissie sa-
mengesteld uit drie wijze politici: Let-
ty Demmers (D66), Herman Klitsie 
(PvdA) en Peter van Vugt (VVD). Nog 
voor de zomer zal dit drietal komen 
met aanbevelingen over de bestuur-
lijke toekomst van onze gemeente. 
Dat het maar snel zomer wordt...

“Tekenen is het opium van de kunstenaar”
Bij Atelier Van Gogh wordt deze quote van Jan Wolkers van harte onderschreven 
en binnenkort start daar de beginnerscursus tekenen. Tekenen is het levens-
elixer voor elke beeldende kunstenaar. Het is het fundament voor zijn werk. 

Door te tekenen leer je kijken en je om-
geving te vertalen in verbeelding. Ook 
als je abstract wilt werken is tekenen 
naar de waarneming een nuttige vaar-
digheid. De beginnerscursus van Atelier 
Van Gogh behandelt verschillende on-
derdelen van het tekenen zoals lijn/
vorm, verhoudingen, compositie, licht-

Jumbo Ton Grimberg Nuenen opent pick up point  voor online bestellingen en start met thuisbezorgen

Boodschappen eenvoudig online bestellen   
en snel ophalen met de auto 

Roland Grimberg, ondernemer van 
Jumbo Ton Grimberg in Nuenen, kijkt 
ernaar uit om klanten kennis te laten 
maken met de nieuwe service: “Bij al-
les wat we doen staat de klant centraal. 
Met het Pick Up Point komen we tege-
moet aan de wens van onze klanten 
om overal en op elk moment bood-
schappen te kunnen doen. Of dit nu in 
de winkel of online is. Uiteraard bie-
den we ook bij het ophalen van online 
bestellingen de persoonlijke service 
die klanten van ons gewend zijn. Klan-
ten kunnen dan gebruikmaken van 
twee parkeerplaatsen aan de achterzij-
de van de winkel, die exclusief voor het 
Pick Up Point zijn gereserveerd. Daar 
wordt de bestelling in de auto gezet 
door één van onze medewerkers”.

Ook online 7 Zekerheden
Frits van Eerd, algemeen directeur 
Jumbo Supermarkten, is trots op de 

opening van het Pick Up Point in Nue-
nen: “Geweldig dat we nu ook voor in-
woners van Nuenen online het verschil 
kunnen maken. Vanzelfsprekend ga-
randeren we ook bij online bestellin-
gen de unieke Jumbo formule van de 
beste service, het grootste assortiment 
en de laagste prijs door middel van de 
7 Zekerheden. Dit zijn garanties waar-
mee we onze beloften aan de klant ie-
dere dag nakomen. In onze webwinkel 
vind je bijvoorbeeld het grootste on-
line supermarktassortiment. Mist de 
klant toch iets? Dan halen we het in 
huis. Daarnaast bieden we ook online 
gegarandeerd de laagste prijs.”

Test voor thuisbezorgen
Naast het ophalen van de boodschap-
pen is het bij Jumbo Ton Grimberg ook 
mogelijk de boodschappen thuis te la-
ten bezorgen. De winkel doet mee met 
een test in de regio Eindhoven, waar-

Goed nieuws voor klanten van Jumbo in Nuenen: de winkel aan De Smidse 
opent op dinsdag 15 maart een Pick Up Point voor online bestellingen. In-
woners van Nuenen en omgeving kunnen hun boodschappen eenvoudig 
bestellen op Jumbo.com en de bestelling vervolgens snel ophalen aan de 
achterzijde van de winkel. Klanten kunnen parkeren in de Pick Up Point par-
keervakken en zich melden via de intercom. Vervolgens wordt de bestelling 
door de medewerkers in de auto gezet.

mee Jumbo onderzoekt hoe het thuis-
bezorgen het beste uitgerold kan wor-
den in de rest van het land. Zo kan de 
supermarktketen nog beter op de wen-
sen van de klant inspelen.

Online bestellen en ophalen
Met het Pick Up Point in Nuenen 
opent Jumbo het 206e afhaalpunt voor 
online bestellingen in Nederland. 
Klanten die online een bestelling doen, 
kunnen hun boodschappen de volgen-
de middag vanaf 16.00 uur ophalen. 
Op zaterdag is het mogelijk de bestel-
ling vanaf 10.00 uur op te halen. De 
boodschappen moeten dan op vrijdag 
voor 12.00 uur besteld zijn. Bij het op-
halen van de bestelling kan er betaald 
worden met pin. 
Het Pick Up Point is van maandag tot 
en met vrijdag vanaf 16.00 uur ge-
opend tot de sluitingstijd van de win-
kel. Op zaterdag is het Pick Up Point 
vanaf 10.00 uur geopend. 

Veldsink 
Adviesgroep 
steekt handen uit 
de mouwen voor 
de Voedselbank 
Nuenen
Het Oranje Fonds organiseert op 11 en 
12 maart, samen met duizenden organi-
saties in het land, NLdoet; de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. NL-
doet zet vrijwillige inzet in de spotlights 
en stimuleert iedereen om een dag(deel) 
de handen uit de mouwen te steken. De 
afgelopen 10 jaar zijn er maar liefst 
40.000 klussen geklaard en hebben 1,5 
miljoen mensen deelgenomen.

Lokale betrokkenheid
Een van de Nuenense organisaties die dit 
jaar deelneemt aan dit mooie initiatief, is 
Veldsink Adviesgroep. ‘’Deze dag bunde-
len we onze krachten met de lokale ge-
meenschap en dragen we ons steentje bij. 
Laagdrempelig en dankbaar voor wat we 
voor Nuenen kunnen betekenen’’. 
Op vrijdag 11 maart steekt Veldsink 
Adviesgroep haar handen uit de mou-
wen bij de Voedselbank Nuenen. Daar 
gaan zij helpen bij het inpakken van de 
wekelijkse voedselpakketten voor die-
genen in Nuenen die wat extra’s kun-
nen gebruiken. Naast het inpakken van 
de voedselpakketten hebben de mede-
werkers van Veldsink Adviesgroep in 
de weken voorafgaand aan de actie van 
NLdoet, alvast een flinke hoeveelheid 
(nieuw) speelgoed ingezameld. Dit 
speelgoed wordt vrijdag geschonken 
aan de Voedselbank, zodat ook dit een 
mooie bestemming kan krijgen.
Uiteraard kan de voedselbank ook 
door het jaar heen uw hulp gebruiken. 
Kijk voor meer over Voedselbank Nue-
nen op www.voedselbanknuenen.nl
 
Wil je meer informatie over NLdoet? 
Kijk dan op www.nldoet.nl 

BOA-inloopochtend
Donderdag 17 maart organiseert 
Buurtvereniging Omgeving Andries-
plein (BOA) van 9.45 uur tot 11.45 
uur weer een inloopochtend in de 
Eenbes Brede School De Dassen-
burcht (ingang Jacob Catsstraat 1-3). 
Ook de andere wijkbewoners zijn 
welkom op deze inloopochtenden. 

Voor meer informatie: 
bestuur@boa-nuenen.nl

NLdoet 2016

Theaterdag Dassenburcht:

Kinderen zijn dagje stuntman
Koprollen, vallen en zelfs een grote vechtpartij tussen het rode en het blau-
we team. Afgelopen dinsdag hield basisschool De Dassenburcht een theater-
dag in het Klooster ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de school.

De kinderen hadden overdag op school 
workshops gehad van theatermakerij 
Storm. Ze kregen stuntles en hadden hun 
kleding aangepast. Na de generale repeti-
tie in het Klooster, begon om 16.30 uur de 
voorstelling in de volle theaterzaal. Alle 
kinderen van de school kwamen op het 
podium voorbij, van groep 1 tot en met 
groep 8. Onder aanvoering van een Slech-

terik (rood) en de Presentator (blauw) 
streden zij om een koffertje. Iedere groep 
had daarvoor een eigen stunttechniek ge-
leerd met een eigen stuntscene.  ja, in het 
koffertje zat een grote zilveren beker die 
voor iedereen was die zijn best had ge-
daan. Directrice Marriëtte Franssen van 
de Dassenburcht beloofde dat de beker al-
le klassen rond zou gaan.

donker en ruimtelijkheid. De lessen zijn 
geschikt voor beginners en worden ge-
geven door José Jansen, docent bij Ate-
lier Van Gogh. 
De cursus start op 14 maart en bestaat 
uit zes lessen op maandagavond 19.45-
22.15 uur in Het Klooster. Inschrijven 
kan op: www.ateliervangogh.nl
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Gratis Workshop   
‘Mindful ontspannen’
Door Josine Janssen

Op dinsdag 22 maart geeft Inge Smits van Smits Coaching van 19.30 tot 
21.00 uur een gratis kennismakingsworkshop ‘Mindful ontspannen’ in Het 
Klooster in Nuenen. Tijdens deze workshop ligt de nadruk op ontspanning 
met eenvoudige bewegingsoefeningen, meditaties en andere Mindfulness 
oefeningen. Het is dus een soort yogales in omgedraaide vorm, heel veel 
ontspannen en een beetje bewegen.

Smits Coaching start binnenkort met 
deze vernieuwde vorm van Mindful-
ness, namelijk wekelijkse groepslessen 
waarbij je op een toegankelijke en on-
gedwongen manier vooral bezig bent 
met ontspanning. Het is dus geen 
praatgroep. Iedereen kan deelnemen 
aan de lessen dus zowel mensen die 
geen ervaring hebben met Mindful-
ness als mensen die het oefenen weer 
op willen pakken. Naast een uur ont-
spannen tijdens de les kunnen de oefe-
ningen ook bijdragen aan het beter 
omgaan met stress, positiever denken 
en je algemeen welbevinden. 

Inge heeft jaren gewerkt in het bedrijfs-
leven en is na haar opleiding tot Acade-
misch Coach & Counsellor in 2012 ge-
start met haar eigen coachpraktijk. 
Daarnaast heeft zij ook een opleiding 
tot Mindfulness trainer afgerond. 

“Van alle cursussen die ik gevolgd heb op 
het gebied van Time Management, 
Stressmanagement en Persoonlijke ont-
wikkeling heeft Mindfulness het meest 
blijvende effect gehad zowel binnen mijn 
werk als op privégebied. Het heeft mij ge-
leerd om een andere houding aan te ne-
men ten aanzien van alles wat er in mijn 
leven gebeurt waardoor ik beter omga 
met stress en positiever denk. Mijn wens 
is om deze manier van bewustwording op 
een laagdrempelige en betaalbare manier 
aan te bieden in lesvorm en hoop dat 
steeds meer mensen de positieve effecten 
zelf kunnen gaan ervaren. Daarnaast 
denk ik dat in ons drukke bestaan een 
uurtje ontspannen in de week een welko-
me aanvulling kan zijn!” 

Stap even uit de hectiek en verwen je-
zelf met 1,5 uur ontspanning tijdens 
deze gratis workshop. Schrijf je snel in 
i.v.m. beperkte deelname. Je kunt Inge 
bellen op 06-41638130 of mailen naar 
info@smitscoaching.com. Wil je meer 
informatie over de groepslessen kijk 
dan op www.smitscoaching.com

‘Doppen 
inzamelingsactie’ 
van Kids Society 
Erica beëindigd
Kinderopvang Kids Society Erica 
heeft 6 maanden, samen met de Nue-
nense scholen, kinderen en ouders, 
opa’s en oma’s, en zelfs de dagop-
vang van ‘de Landrijt’ te Eindhoven, 
plastic doppen ingezameld voor de 
KNGF geleidehond.

Het doel van deze inzamelingsactie 
was om met de ingezamelde doppen, 
uiteindelijk te kunnen bijdragen aan 
het opleiden van geleidehonden. In to-
taal hebben ze gezamenlijk 16 hele vol-
le vuilniszakken kunnen vullen.
Ze willen iedereen heel hartelijk dan-
ken voor het meedoen en sparen van al 
deze plastic doppen ten behoeve van 
het opleiden van een geleidehond. Elke 
geleidehond is van belangrijke waarde 
voor de hulpbehoevende. Met hulp van 
de hond wordt de baas zelfstandiger en 
minder afhankelijk van anderen! 
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College gelukkig weer opgelapt
Met vereende krachten hebben Erik Groothof van het CDA en Joost Vereijken van 
Nuenens Belang het College weer aan een meerderheid geholpen. Nuenen moet be-
stuurbaar blijven en daarom ben ik blij dat beide heren hun verantwoordelijkheid 
hebben genomen.
Op typisch Nuenense wijze was de naam van de nieuwe wethouder, mevrouw Caro-
line van Brakel, al bekend voordat de screening was afgerond. Zij lijkt de juiste per-
soon op de juiste plaats met haar bestuurlijke ervaring als ex-wethouder met transi-
tie in de portefeuille.
Graag wil ik langs deze weg van de gelegenheid gebruik maken om Caroline veel 
succes te wensen, hou de CMD op peil en sta als vrouw je mannetje. 

Jan Zuring, Haffmanslaan 9, Nuenen

Samen op weg naar een veerkrachtig 
bestuur voor Brabant
Een reactie van Gedeputeerde Staten naar aanleiding van de onlangs ingezonden 
mededeling van Rens Kuyten o.a. in Rond de Linde en het ED: ‘Bestuurlijke chaos 
Nuenen ten top’.

Geachte heer Kuijten,
In uw mail spreekt u uw bezorgdheid uit over de uitkomsten van het proces betref-
fende de totstandkoming van een toekomstvisie zoals in gang gezet door het ge-
meentebestuur van de gemeente Nuenen. Vooral omdat de mening van burgers niet 
zou worden gepolst. In uw krantenbericht benadrukt u vooral de geringe kwaliteit 
van de bestuurders en verzoekt ons om ‘in te grijpen’. 

Graag willen wij als volgt op mail en uw oproep in de krant reageren.
Wij hebben vanuit onze algemene verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het 
lokale openbaar bestuur voor ons programma veerkrachtig bestuur gekozen voor 
een aanpak waarbij gemeenten in eerste instantie zelf - van onderop - aan zet zijn. 
Zij zijn door ons gevraagd om in een open proces te komen tot een visie op hun eigen 
bestuurlijke toekomst. Specifiek de gemeente Nuenen c.a. hebben wij gevraagd te-
vens een bestuurskrachtonderzoek te houden.  De uitkomsten daarvan zijn van dien 
aard dat voor ons een reden is om een externe commissie te belasten met de vol-
gende opdracht.
“De commissie heeft als opdracht te komen tot aanbevelingen over de bestuurlijke 
toekomst van de gemeente Nuenen c.a. en het college van Gedeputeerde Staten en 
het gemeentebestuur van Nuenen c.a. hierover te rapporteren.
Dit aan de hand van bestaande onderzoeksgegevens waaronder het recente be-
stuurskrachtonderzoek, bestuurlijke en ruimtelijke taakstellingen en regionale/
plaatselijke omstandigheden alsook op grond van gesprekken met onder meer de 
negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven.
Daarbij in acht nemende:
•	 	De	belangen	van	de	aangrenzende	gemeenten	van	Nuenen	c.a.,	zoals	Geldrop-	

Mierlo, Son en Breugel, Eindhoven, Helmond en Laarbeek en van de overige ge-
meenten in het Stedelijk Gebied,

• 	 De	belangen	van	het	Stedelijk	Gebied	in	zijn	geheel;
• 	 De	doorontwikkeling	van	het	Stedelijk	Gebied.”
De samenstelling van de commissie is vandaag bekend gemaakt: het gaat om mevr. 
Demmers, dhr. Klitsie en dhr. Van Vugt.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
Namens deze, René Peusens

Programmamanager (Veer)krachtig Bestuur in Brabant

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 
kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Ingezonden brieven

Gerrie Baselmans ingeboond 
bij de St. Antoniusschut
Door Gerrit van Ginkel

Op vrijdag4 maart j.l. is tijdens de bijeenkomst van de gilderaad Gerrie 
Baselmans ingeboond als schutsbroeder van de St. Antoniusschut. Tijdens 
de eeuwenoude traditie van het bonen doen alle stemgerechtigde gilde-
broeders om de beurt een witte of bruine boon in een daarvoor bestemde 
kruik. De uitslag daarvan bepaalt of de gildebroeder wel of niet na zijn aspi-
rant jaar volledig lid kan zijn van de Schut.

Gerrie Baselmans kwam geweldig 
door de procedure; met slechts een 
bruine boon doorstond hij het bonen 
en kon zich, nadat de eed van trouw 
was afgelegd, met trots als inwoner 
van het Eeneind, Gildebroeder van de 
St. Antoniusschut noemen.
Gerrie komt uit een echte gildefamilie 
want vader Frans is al sinds mensen-
heugenis lid van de Schut. Daarnaast 
komt zijn muzikale achtergrond als di-
rigent en opleider goed van pas bij de 
Schut. Hij heeft al aangekondigd het 
peil van het tamboercorps wat op te 
willen krikken. De Schut is de trotse 
bezitter van 4 originele oude trommels.

Gerrie Baselmans is het 33e lid van de 
St. Antoniusschut. Met nog drie Gilde-
broeders die nog in hun aspirant pe-
riode zitten, verkeert de Schut in de 
gelukkige uitzonderlijke omstandig-

Onder toeziend oog van Hoofdman Dré Be-
melmans ondertekent Gerrie Baselmans de 
Statuten en het Huishoudelijk Regelement.

heid dat ze de laatste jaren een groei 
hebben gerealiseerd. Vooral voor een 
evenwichtige leeftijdsopbouw van de 
vereniging is dat heel belangrijk.

Gerwen    
schoon!
De Landelijke Opschoondag heet in 
Gerwen André van der Maat-dag ter 
nagedachtenis aan straatjutter An-
dré van der Maat die in 2011 op 80-ja-
rige leeftijd overleed. Hij hield in zijn 
eentje Gerwen en omgeving jaren-
lang schoon van zwerfafval. Onder 
de vrijwilligers in Gerwen leden van 
de dorpsraad en van de Werkgroep 
Leefbaarheid Gerwen, die gezamen-
lijk deze jaarlijkse actie organiseren. 

Dank zij veel vrijwilligers, gehuld in fel-
gekleurde hesjes, worden perkjes, 
straatgoten, bermen en sloten zo goed 
mogelijk gekuist. Het afval wordt in 
zakken gestopt en bij ’t Huysven verza-
meld, waar de gemeente zorg draagt 
voor het afvoeren naar de gemeente-
werf. Wie de karavaan vrijwilligers wil 
versterken, is meer dan welkom. Ou-
ders, grootouders, met of zonder 
(klein-) kinderen, clubleiding en jeugd 
van diverse verenigingen: echt iedereen 
kan een steentje bijdragen. De WLG 
zorgt na afloop, rond 16.00 uur, voor 
koffie en soep in ’t Huysven, vandaar 
het verzoek om in te schrijven met het 
formulier op www.digitaal-dorpsplein-
gerwen.nl/wlg-berichten/actie-ger-
wen-schoon-19-maart-2016.
Zaterdag 19 maart is de start bij de kiosk 
op het Heuvelplein. Daar worden de 
routes en het materiaal uitgereikt en de 
groepen samengesteld. Er wordt toege-
licht hoe één en ander in zijn werk gaat, 
waarna de schoonmaakactie begint. 
Komt u ook ?! 

Info contactpersoon Ton Tenback: 06-
53258728 a.tenback@onsnet.nu

Kijkochtend in  
De Dassenburcht
 
Op woensdag 16 maart zet Brede 
School De Dassenburcht van  8.30 
uur tot 10.30 uur haar deuren wijd 
open om een kijkje te nemen in de 
verschillende groepen van de basis-
school, de kinderopvang en de 
peuterspeelzaal.

De Dassenburcht, aan de Jacob Cats-
straat 1-3 in Nuenen, is een Brede 
School. Dat houdt in dat er drie part-
ners onder één dak samenwerken aan 
de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 
13 jaar: peuterspeelzaal ’t Kwetternest, 
basisschool De Dassenburcht en kin-
deropvang Kids Society Erica voor 
kinderen van 0-13 jaar. Er zijn vier 
dagopvang groepen waaronder een 
VVE-groep voor kinderen met een 
taalachterstand. Kinderen vanaf 4 jaar 
kunnen na schooltijd gaan spelen in 
een van de zes BSO-groepen. Kids So-
ciety Erica biedt ook tieneropvang aan.
 

40 jaar Lindespelers,   
The Making of …..
Door Bram Soetendal

Het publiek wordt al 40 jaar geboeid, vermaakt of verrast door de acteurs op 
het podium. Zij zijn immers de vlag van de toneelclub. Maar een vlag kan 
niet wapperen zonder een stok. Daarom nu maar eens de schijnwerpers op 
de mensen die ervoor zorgen dat de acteurs kunnen schitteren.

Allereerst natuurlijk de regisseur, niet 
zelden zonder zijn assistent. De regis-
seur selecteert vaak het stuk dat ge-
speeld gaat worden, duikt erin en be-
denkt hoe dat toneelstuk het best tot 
z’n recht kan komen. Verandert het 
een en ander aan de teksten en selec-
teert vervolgens zijn spelers uit het 
ruime arsenaal van de club, soms laat 
hij hen auditie doen voor een bepaalde 
rol en stelt de cast samen met zijn re-
gieassistent vast. De regieassistent zal 
zich vervolgens vooral bezighouden 
met het vastleggen van allerhande be-
langrijke onderdelen van het stuk: hoe 
een bepaald deel gespeeld moet wor-
den. Daarnaast is de assistent voorlo-
pig souffleur of souffleuse voor de ac-
teurs die hun tekst nog niet perfect in 
hun hoofd hebben. Het repeteren gaat 
beginnen, pagina voor pagina worden 
de scenes ‘gezet’ en wekelijks zie je de 
tekst en het spel groeien. 
De decorploeg is intussen ook in de 
tekst gedoken en bedenkt hoe alles er-
uit komt te zien, rekening houdend 
met de mogelijkheden van de locatie 
waar gespeeld zal gaan worden. Vaak 
geeft een maquette de spelers een 
beeld van ‘hoe het toneelbeeld eruit 
komt te zien’ De decorbouw kan be-
ginnen in de prachtige werkplaats van 
de Speelvloer aan de Geldropsedijk. 
En uiteraard wordt alles van een keuri-

ge lik verf voorzien …. het oog wil ook 
wat. Datzelfde geldt voor de kleding-
groep. Uit de enorme collectie toneel-
kleding wordt passende kleding ge-
zocht. Op twee manieren passend: bij 
het tijdsbeeld waarin het stuk speelt en 
uiteraard op maat voor de acteurs. En 
als dat niet helemaal klopt, dan komt 
de naaimachine tevoorschijn.
De mannen van licht en geluid zijn in-
tussen ook aan de slag. Hoe maak je el-
ke speler zo verstaanbaar mogelijk, 
welke geluiden moeten erbij: telefoon-
gerinkel, een storm of onweer, pistool-
schot en passende muziek. De licht-
mannen ontwerpen een lichtplan 
waarin de situatie zo mooi mogelijk 
uitgelicht kan worden. Wordt het 
avond in het stuk, of weer morgen, 
misschien een lichtflits door het raam 
of een romantisch tafereel, alles kan. 
Voor de komende voorstelling Nu 
Even Wel, Nu Even Niet (15-16-17 
april Zaal Berkenbosch en 22 april de 
Koppelaar) zien we ze experimenteren 
met de techniek: hoe maak je een lijk 
dat ons vanuit het hiernamaals via de 
tv toespreekt zo mooi mogelijk tot een 
pratende dode …. 
En zo wordt er elke dinsdagavond door 
meer dan de acht acteurs en actrices 
door heel veel Lindespelers hard ge-
werkt aan weer een prachtige toneel-
voorstelling, al 40 jaar. 

Regisseur Martin Bergmeijer met Saskia Peters.
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Open dag St. Anna Zorggroep 
Op zaterdag 19 maart is iedereen van harte welkom in het St. Anna Zieken-
huis in Geldrop om een kijkje te nemen achter de schermen van de St. Anna 
Zorggroep. Het programma is divers en voor jong en oud. Nieuw dit jaar zijn 
de lezingen over pijnbestrijding, ouderenzorg en de medische begeleiding 
van onze Olympische sporters naar de top. De toegang tot de open dag en 
de lezingen is gratis.

Bezoekers kunnen tussen 10.00 en 
16.00 uur zien, horen en beleven wat 
‘Anna’ te bieden heeft als ziekenhuis 
(inclusief locatie Eindhoven), medisch 
sportgezondheidscentrum TopSup-
port en Ananz ouderenzorg. Het pro-
gramma is een mix van zien, ervaren, 
horen en doen voor jong en oud. 
Bezoekers kunnen hun BMI of choleste-
rol of bloedsuiker laten bepalen, zien 
hoe slaaponderzoek in de praktijk werkt, 
er is een spataderspreekuur en een de-
monstratie hoofdhuidkoeling om haar-
uitval bij kanker te voorkomen. Verder 
krijg je als bezoeker antwoorden op vra-
gen als: hoe werkt een meniscusbehan-
deling in 1 dag van MRI tot operatie? 
Hoe voelt het om je in te spannen als je 
weinig lucht hebt? Wat verandert er in je 
bewegingspatroon je ouder wordt? En je 
kunt meespelen in het ‘Rad van het 
Brein’, of meedoen aan het online be-
weegprogramma van Topsupport. 

Voor de kinderen zijn er dit jaar de 
‘Orthopedische Spelen’ met het oog 
op de Olympische Spelen deze zomer, 
een poppendokter die de meegeno-
men pop of knuffel graag even onder-
zoekt en een speurtocht naar ant-
woorden op allerlei vragen en ver-
schillende testjes. Ook kunnen zij zelf 
ervaren hoe neus, oren en mond sa-
menwerken en controleren hoe goed 
zijzelf hun handen wassen. PSV mas-
cotte Phoxy is weer de gehele dag van 
de partij. 

Volledige programma
Het volledige programma van de Open 
Dag is te vinden op www.st-anna.nl/
opendag. Het programma is ook te 
vinden in de Anna. Deze krant van en 
over de St. Anna Zorggroep wordt 
huis-aan-huis verspreid in de gemeen-
te Geldop-Mierlo en omgeving. 
www.st-anna.nl

Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur in Nuenen. 
De WHO (World Health Organisation van de VN) publiceerde een lijst met 
meer dan 100 aandoeningen waarvoor zij acupunctuur aanraadt: 
veel pijn-, ontstekings-, psychische en vruchtbaarheidsklachten. 
www.acupunctuur-lieveld.nl Belt u gerust om advies: 040-2837612. 

Dokter Lieveld vertelt...

PHPD: pijntje hier, pijntje daar…onnodig!
Veel ouderen denken dat pijn bij het ouder worden hoort: jammer
Mevrouw van der Weij is 82 jaar. Mevrouw is een nog vieve dame die er goed 
uit ziet, bij de tijd is, lid van verschillende clubjes is en zelfstandig woont. 
Terwijl ze toch veel last heeft van pijn in haar rug en armen. Volgens de dok-
ters in het ziekenhuis is het niet te wijten aan haar inzakkende wervels. Ze is 
de laatste 10 jaar wel 8 centimeter gekrompen en loopt inmiddels wat scheef 
van de pijn. Het zou meer een spierkwestie zijn. Daar was niet veel aan te 
doen. Alleen pijnstillers slikken.
  
Toen ik aan mevrouw vroeg wat haar 
klachten waren, zei ze me: ‘PHPD…
Pijntje Hier, Pijntje Daar…’ Op zich een 
geestige uitdrukking, maar ook een 
teken aan de wand. Ze leek haar eigen 
pijn niet heel serieus te nemen…Dat 
klopte ook: ‘want dan lijk je zo’n zeur-
piet’ zei ze…

Paracetamol had haar niet geholpen 
en daarom kreeg mevrouw steeds 
zwaardere pijnstilling. Echter, ze werd 
daar wat duizelig van en voelde zich al 
snel na de inname ’s morgens alsof ze 
een glaasje wijn te veel had gedron-
ken. Daardoor wilde mevrouw zelfs 
stoppen met autorijden, terwijl ze 
nog pas haar rijbewijs 5 jaar verlengd 
had gekregen. 

Paracetamol en verwante pijnstillers 
worden het meest ingezet bij pijnbe-
strijding. Sterkere medicijnen worden 
veel minder voorgeschreven, hoewel 
veel mensen die worden behandeld 
nog steeds pijn hebben. Veel patiën-
ten willen die sterkere medicijnen ook 
niet. Ze zijn bang voor verslavingen of 
bijwerkingen, zoals sufheid, afwezig-
heid en/of duizeligheid. Net als me-
vrouw van der Weij. 
 
Mevrouw was overigens bang voor 
naaldjes. Als een patiënt aangeeft dat 
naaldjes nogal afschrikwekkend zijn, 
gebruik ik ze natuurlijk niet. Ook al 

‘Geef om vrijheid’: 
Collecte van Amnesty 
International 
Amnesty International houdt in 2016 
voor de veertiende keer een landelij-
ke collecte. Van 13 tot en met 19 
maart 2016 gaan in heel Nederland 
duizenden vrijwilligers de straat op. 
Vorig jaar werd tijdens de collecte in 
de gemeente Nuenen c.a. € 4.598,82 
opgehaald. In 2015 gingen in heel 
Nederland 25.000 vrijwilligers langs 
de deuren en werd 1,59 miljoen euro 
opgehaald voor het mensenrechten-
werk van Amnesty. 

Waarom collecteren?
Met het geld dat tijdens de collecte 
wordt opgehaald, kan Amnesty haar 
werk blijven doen. Bijvoorbeeld voor 
Moses Akatugba. 

Moses Akatugba
‘Toen ik hoorde wat er allemaal voor 
me is gedaan door Amnesty Internatio-
nal, was ik de gelukkigste man op aarde.’
Moses Akatugba was 16 jaar toen hij 
werd opgepakt op verdenking van een 
gewapende overval. Hij werd beschul-
digd van het stelen van zo’n 650 euro 
en drie telefoons. Moses zegt onschul-
dig te zijn en er was ook geen bewijs. 
Maar na hevige marteling legde Moses 
toch een bekentenis af. Op grond van 
die bekentenis kreeg hij de doodstraf. 
Meer dan 800.000 mensen kwamen 
voor Moses Akatugba in actie, onder 
meer bij de Schrijfmarathon 2014. Kort 
daarna kwam hij vrij.

Missie Amnesty 
Amnesty International is een onafhan-
kelijke wereldwijde beweging van ze-
ven miljoen mensen in meer dan 150 
landen, die zich inzet voor slachtoffers 
van schendingen van mensenrechten. 
Hiervan steunen twee miljoen mensen 
Amnesty financieel als lid, donateur of 
vaste begunstiger. Amnesty Nederland 
is met 255.000 leden één van de groot-
ste afdelingen.
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Vervang uw matrassen na 10 jaar!

 BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

zijn de acupunctuurnaaldjes die ik ge-
bruik superdun en ook al weet ik dat 
ze pijnloos zijn: dat doet er niet toe. 
Na één behandeling met laseracu-
punctuur en acupressuur ( met zachte 
druk van mijn handen: géén kra-
ken…) merkte mevrouw al: de pijn 
was direct veel minder. 
Daarna kwam ze nog een keer of zes 
wekelijks terug. Toen was ze praktisch 
pijnvrij. Momenteel behandel ik haar 
nog eens in de vier weken: om de re-
sultaten vast te houden. 
 

Cliënten
bedankt!

Cliënten van Savant Zorg geven de organisatie een 8,5 gemiddeld voor de 
geboden zorg. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek onder de diverse 
cliëntgroepen van Savant Zorg. Daar zijn we als organisatie enorm trots op.
 
Het onderzoek vond plaats in het kader van ‘visie op goede zorg’. Dat wil zeggen 
zorg die doeltreffend, doelmatig, veilig en cliëntgericht is. Het is een zeer goede 
score volgens Facit, het onafhankelijke onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is
in dit type onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt ook dat een ruime meerderheid 
van de cliënten Savant Zorg zou aanbevelen bij familie en vrienden.

Wilt u weten wat Savant Zorg voor u kan betekenen?
Kijk op www.savant-zorg.nl of bel naar (0492) 572 000.

8,5
Savant Zorg      
zeer positief beoordeeld   
in onderzoek onder cliënten 
 
Savant Zorg is door haar cliënten beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 
een 8,5. Een stijging ten opzichte van de beoordeling in 2013 en een zeer 
goede score in vergelijking tot andere zorgorganisaties actief in verzorging, 
verpleging en thuiszorg (VVT). Meetbureau Facit voerde het onafhankelijk 
onderzoek uit onder de diverse cliëntgroepen van Savant Zorg.

Het onderzoek vond plaats in het kader 
van ‘visie op goede zorg’. Dat wil zeggen; 
zorg die doeltreffend, doelmatig, veilig 
en cliëntgericht is. Centraal in de dienst-
verlening van Savant staat het bieden 
van zorg en ondersteuning die de kwali-
teit van het leven van de cliënt verbete-
ren. Dit is in het onderzoek in verschil-
lende indicatoren uitgewerkt waaron-
der inspraak van cliënten en veiligheid 
van zorg. Savant werd op alle kwaliteits-
indicatoren positief beoordeeld door 
zowel cliënten die thuis wonen, bewo-
ners van de woonzorgcentra als de ver-
tegenwoordigers van bewoners met de-
mentie van de verpleegafdelingen. “Op 
bijna alle fronten zijn de resultaten ver-

beterd ten opzichte van 2013. Dit on-
danks de transitie in de zorg en de daar-
bij behorende bezuinigingen. Savant 
heeft zich hiermee bewezen als organi-
satie die zich met succes inzet voor goe-
de zorg voor haar cliënten”, aldus Sabine 
van Pelt, onderzoeksleider van meetbu-
reau Facit.
Uit het onderzoek van Savant blijkt dat 
de meerderheid van cliënten Savant 
Zorg zou aanbevelen bij familie en 
vrienden. Voor bewoners van de 
woonzorgcentra bleek dat zelfs 75% 
van de cliënten Savant zou aanbevelen.
 
Savant zet zich in voor verbeteren 
kwaliteit van leven van haar cliënten.

Zondagmiddag-
concert    
New Balance   
en Vitamine C
Op zondag 13 maart verzorgt zang-
groep New Balance samen met het 
gezelligheidskoor Vitamine C, in de 
aula van basisschool de Wentelwiek 
(Jacobushoek 5 in Nuenen) een op-
treden. Om 13.30 uur is er ontvangst 
met koffie en thee. Het concert be-
gint om 14.00 uur en duurt, inclusief 
een pauze, tot ongeveer 16.15 uur, 
waarna er nog tijd is voor een gezel-
lig samenzijn met een drankje. De 
toegang is gratis, maar een vrijwilli-
ge bijdrage na afloop, ter dekking 
van de onkosten, wordt zeer op prijs 
gesteld. 
 
Het koor New Balance bestaat sinds 
1982 en telt op dit moment 38 leden. 
Onder de leiding van dirigent Peter 
van Raak streeft het koor naar een goe-
de zangprestatie. Buiten dat, is ook het 
plezier van het gezellig samen zingen 
belangrijk. Het repertoire bestaat uit 
een mix van oude en nieuwe poplied-
jes uit musicals en hitlijsten. Eline van 
Vroonhoven is de vaste begeleidster op 
de piano. Op de website www.newba-
lancenuenen.eu kunt u meer informa-
tie vinden over het koor.
 
Het gezelligheidskoor Vitamine C 
werd in 2009 opgericht, heeft 54 leden 
en komt uit Loon op zand. Onder lei-
ding van Theo Sterk brengt dit koor 
niet alleen herkenbaar Nederlandsta-
lig repertoire ten gehore, maar ook 
buitenlandse Gouwe Ouwe. Hun op-
tredens wordt ondersteund met mu-
ziekbanden, waardoor het een lust is 
voor de liefhebber om naar dit koor te 
luisteren en lekker mee te zingen! Ook 
dit koor heeft een website www.gezel-
ligheidskoorvitaminec.nl 
Graag tot ziens op zondagmiddag 13 
maart om 14.00 uur in basisschool de 
Wentelwiek!

Nu in het Theater...
Leon van der Zanden 
De Eindhovense 'gevoelscabaretier' is vrijdag 11 maart te zien in Het Kloos-
ter met zijn voorstelling ‘Supergewoon’. In de voorstelling gaat hij terug 
naar zijn eigen gevoel. Zijn het de juiste keuzes die hij maakt? Dat wordt in 
zijn voorstelling gewoon super duidelijk!

kennen. Maar inmiddels heeft hij keu-
zes gemaakt om van deze wereld de 
juiste plek  voor zijn kinderen te ma-
ken. Weg van de gangbare zekerheden, 
weg van de onaantastbaarheid waar 
veel publieke personen zich mee pre-
senteren. 

Hij kiest voor openheid, om zijn pu-
bliek zijn gevoel te tonen en daarmee 
hun gevoel te raken. Eén op één. En hij 
zou Leon niet zijn als hij zich daarin 
niet helemaal liet gaan, hilarisch en 
larger than life. Leon: "Als je kijkt naar 
wat de mensen echt beweegt, zie je dat 
jij dat zelf bent. Jij beweegt de mensen. 
En ik, ik laat ze schudden." 

De voorstelling is op vrijdag 11 maart 
te zien in Het Klooster en er zijn nog 
enkele kaarten beschikbaar. De voor-
stelling begint om 20.15 uur en toe-
gangskaarten voor de voorstelling kos-
ten € 18,50. Kaarten kunt u bestellen 
via onze website www.hetklooster.org 
of u kunt van maandag tot en met vrij-
dag tussen 13.30 uur en 17.30 uur tele-
fonisch reserveren via het telefoon-
nummer 040 -284 33 99

Leon op zijn scherpst! Origineel, 
kwetsbaar, fysiek en met de authentie-
ke publieksinteractie die we van hem 



Op tijd bestellen is op tijd genieten in het voorjaar, aanbieding geldig tot 
en met  26 maart 2016 

Verandadaken - Terrasschermen - Rolluiken - Screens - Markiezen 

  www.dlczonwering.nl  info@dlczonwering.nl 

Openingtijden dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 
17.00 uur overige tijden op afspraak  
Dlc zonwering Spegelt 102 5674 CD Nuenen telno; 0402857790 
MONTEUR GEZOCHT, Interesse sollicitatie schriftelijk naar 
bovenstaand adres 

*Bij aankoop van een nieuw terrasscherm merk    
Sunmaster inclusief elektrische bediening merk 
Somfy 

  Geen BTW op type Sun-eye* Geen Btw op type Sun-Basic*  

Geen Btw op Type Suncar* 

Eerlijk en sfeervol dineren!
www.restaurantpezzaz.nl 

Beekstraat 2   Nuenen   T 040 - 2912725  Openingstijden woensdag t/m zondag vanaf 17:00

Pezzaz is op zoek naar 
enthousiaste hulpkrachten bediening!

Ben je enthousiast, kun je minimaal 
2 avonden per week werken en heb je Pezzaz?

Stuur dan een email naar info@restaurantpezzaz.nl 
en vertel waarom jij geschikt bent voor deze baan!

De onderdelen van de St. Anna Zorggroep (St. Anna Ziekenhuis, Ananz en TopSupport) presenteren zich tijdens deze open dag in het St. Anna Ziekenhuis, Bogardeind 2 te Geldrop.

ZATERDAG 19 MAART - 10 TOT 16 UUR

OPEN DAG
LOCATIE: ST. ANNA ZIEKENHUIS GELDROP

Bekijk en beleef onze topzorg met eigen ogen!

www.st-anna.nl/opendag

Demonstraties,

proefjes, metingen, 

lezingen en 

entertainment.
Ook PSV mascotte 

Phoxy is er weer bij!

Demonstraties,

proefjes, metingen, 

entertainment.
Ook PSV mascotte 

Phoxy is er weer bij!

Dagopvang • Tieneropvang • BSO • VSO

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

Goed voor je kind!

MODESHOW 
DAMESMODE 
VERKOOP 55+

Op dinsdag 22 maart 
organiseert Modehuis Rovers 
in de Gasterij Jo van Dijkhof 

een modeshow met aansluitend 
een damesmode verkoop.

Wij zullen daar onze voorjaar/zomer 
collectie aan u presenteren.

De modeshow begint om 11.00 uur. 
De zaal is geopend vanaf 10.30 uur.

Het eerste kopje koffie is gratis.

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien!

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN
MULTI PRINTEN

Rond de Linde

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

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders!
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www.vdstappen.nl  |  040 284 1550In samenwerking met Yarden

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a. 

ADVERTORIAL

Mens en natuur verenigd op een natuurbegraafplaats
Steeds meer mensen hebben de wens om in de natuur voor eeuwig een laatste 
rustplaats te vinden. Het aantal natuurbegraafplaatsen groeit dan ook gestaag.  
In het voorjaar van 2016 wordt natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze-Leende 
geopend. Heemkundekring Heeze-Leende-Zesgehuchten heeft de naam bedacht die 
verwijst naar een schoor, een balk of plank als oversteek tussen twee akkers.

Versterking van de natuur
Natuurbegraafplaats Schoorsveld beslaat 
ca. 27 hectare en ligt in het bosgebied 
tussen Kapellerput en het crematorium 
Heeze. Productiebos en bestaande na-
tuur worden omgevormd naar een geva-
rieerd natuurgebied. Schoorsveld wordt 
een natuurbegraafplaats waar diverse 
soorten bos, heide, open vlaktes met 
bloemrijk gras en meerdere vennen zor-
gen voor afwisseling. De bestaande bos-
paden worden verbeterd en uitgebreid 
om de toegankelijkheid voor iedereen 
te vergroten. Een sfeervolle ceremonie-
ruimte is in aanbouw, waar nabestaan-
den op geheel eigen wijze in alle rust en 
ruimte het afscheid kunnen vormgeven. 
Het gebied blijft tussen zonsopkomst en 
-ondergang vrij toegankelijk.

Natuurgraf 
Natuurbegraven betekent eeuwige rust 
in de schoonheid van de natuur, op een 
plek die bij u past. In de zon, in het open 
veld, of in de schaduw van die mooie, 
karakteristieke boom. De natuurgraven 
worden nooit opgeheven, maar gaan op 
termijn weer op in de natuur. Daarom is 
het mogelijk het graf te markeren met 
een houten boomschijf, die op termijn zal 
vergaan.  

Natuurbegraven Nederland
Initiatiefnemer Natuurbegraven Neder-
land wil natuurbegraven toegankelijk ma-
ken voor iedereen en tegelijkertijd ontwik-
keling en behoud van natuur stimuleren. 
Op een natuurbegraafplaats van Natuur-
begraven Nederland is een eeuwigdurend 
graf gegarandeerd. U of uw nabestaanden 
kopen eenmalig alle kosten af voor beheer, 
zodat niemand ooit meer zorgen heeft 
over het grafonderhoud of grafverlenging. 
Elke locatie van een natuurgraf wordt 
maar één keer uitgegeven. Nadat alle gra-
ven zijn uitgegeven, blijft het gebied voor 
altijd een natuurgebied. Het beheer wordt 
dan uitgevoerd door een onafhankelijke 
stichting, zodat ook toekomstige genera-
ties kunnen blijven genieten van de rust in 
deze mooie natuuromgeving.

Wilt u meer weten?
Bent u geïnteresseerd in natuurbegraven 
en wilt u meer weten? Onze uitvaartver-
zorger vertelt u graag meer over de diver-
se locaties en de mogelijkheden.

Een perspectief op SeniorWeb 
Nuenen en Wil Veugelers, 
vrijwilliger 
Nannie van den Eijnden

“Als vrijwilliger lesgeven bij SeniorWeb is een leuke invulling van je dag als 
je met pensioen bent.” Wil kwam bij de organisatie terecht via de vorige 
voorzitter, een bekende van het bridgen. Wil heeft contact met hem ge-
zocht, toen hij stopte met werken. “Zo ben ik binnen gekomen.”

Wil begon als begeleider en hielp men-
sen tijdens een computercursus bij het 
oefenen. Na een jaar of twee kreeg hij de 
vraag of hij les wilde geven. Nu doet hij 
beide, met evenveel plezier. Het begelei-
den vindt hij een belangrijke taak, voor-
al tijdens de lessen, zodat iedereen op 
gelijk niveau en in hetzelfde tempo blijft. 

Ervaring met lesgeven had hij nog niet, 
maar zijn onderwijsbevoegdheid wel. 
Hij is alleen nooit in het onderwijs 
gaan werken. Wil vond een baan bij 
Philips in de informatietechnologie en 
werkte daar 25 jaar met veel plezier. 
Hij gaf regelmatig presentaties aan 
klanten, waardoor hij leerde om een 
verhaal duidelijk over te brengen. Zo 
heeft hij zich toch het vak van docent 
eigen gemaakt. 

Drijfveer
Als begeleider beginnen helpt om te 
ontdekken waar mensen op struikelen. 
“Het maken van mappen en bestanden 

blijft bijvoorbeeld moeilijk voor de wat 
oudere computergebruiker. Het is heel 
plezierig als je merkt dat cursisten er 
iets van opsteken, daar doe je het voor. 
Hebben ze later nog problemen, dan 
kunnen ze naar de helpdesk komen. Het 
is leuk om ze te helpen met hun vragen 
en hen blij naar huis te zien gaan.”

Activiteiten
“Op maandagmiddag is er de help-
desk, deze is voor iedereen toeganke-
lijk voor allerlei computervragen en 
kost niets. Daar komen op dit moment 
veel vragen over Windows10 binnen. 
Voor technische vragen werken we op 
afspraak op woensdagmiddag. Deze 
technische bijstand is ook gratis, be-
halve als we langer dan een uur bezig 
zijn met een computerprobleem. Al-
leen de cursussen zijn niet gratis” licht 
Wil toe. In samenwerking met de bi-
bliotheek is er iedere donderdagmor-
gen ‘computercafé’, waar een thema 
wordt behandeld (€ 4,00 per keer). 

Diensten
SeniorWeb Nuenen is gevraagd om 
een cursus internetbankieren te geven, 
in samenwerking met de Rabobank. 
Wil geeft zo’n cursus bij de bank in 
Nuenen en oefent met mensen aan de 
pc in de bibliotheek hier. Voor veel 
mensen is de overstap van het op pa-
pier bankzaken doen naar het digitale 
bankieren heel groot. Samen met de 
bank spant Wil zich in om dit veiliger 
en vertrouwder te maken voor hen. 

‘Digisterker’
De overheid doet steeds meer via in-
ternet. Of het nu gaat om het aanvra-
gen van huurtoeslag, het vinden van 
een baan of het doorgeven van een 
verhuizing. Er zijn echter groepen in 
de samenleving die moeite hebben 
met deze elektronische overheid, de 
zogenaamde ‘digibeten’ (ongeveer 1 
miljoen burgers). Om deze mensen te 
ondersteunen, is een cursus “Werken 
met de e-overheid” ontwikkeld. In 
kleine groepen worden vaardigheden 
aangeleerd als het vinden van informa-
tie op websites van de landelijke en de 
gemeentelijke overheid, het aanvragen 
van een toeslag en van een DigiD (een 
unieke digitale code die als een hand-
tekening dient). SeniorWeb gaat zo’n 
cursus aanbieden vanaf eind maart. 
Wil gaat deze geven, met een collega. 

Bezige bij
Tevens helpt Wil vrijwillig de leden 
van FNV bij het invullen van hun be-
lastingaangifte. Voor leden die in Nue-
nen wonen, kan Wil gebruik maken 
van de ruimte en de apparatuur in de 
bibliotheek. In zijn vrije tijd besteedt 
hij veel tijd aan zijn grootste hobby: 
genealogie. Hij heeft zijn eigen familie-
lijn terug kunnen vinden tot de invoe-
ring van de burgerlijke stand in 1811. 
Hij streeft ernaar om alle naamgeno-
ten in beeld te krijgen. Waarschijnlijk 
verwijst de naam Veugelers naar een 
beroep met vogels... 
Een overzicht van alle activiteiten vindt 
u regelmatig in deze krant en op de 
website: www.seniorwebnuenen.nl

Over de organisatie
SeniorWeb is een landelijke or-
ganisatie, die in 1996 is opge-
richt, met het doel om de digitale 
wereld leuker en begrijpelijk te 
maken voor de beginnende en 
gevorderde computergebruiker. 
Zodat iedereen het gemak en 
plezier van pc, internet en email 
kan ervaren op een kleinschalige 
en betaalbare manier. Het uit-
gangspunt is dat dit voor en door 
senioren gebeurt. Alle locaties 
opereren zelfstandig. 

Bij Seniorweb Nuenen werken 
ongeveer 32 vrijwilligers, inclu-
sief de bestuursleden en tien do-
centen. Alle activiteiten vinden 
plaats in de bibliotheek, een 
mooie ruimte met goede voor-
zieningen. Vooral het daglicht 
werkt fijn. Er zijn elf laptops be-
schikbaar. Voor een groep van elf 
cursisten worden twee tot drie 
begeleiders ingezet. Om gebruik 
te maken van de diensten van 
SeniorWeb Nuenen hoef je geen 
lid van de organisatie te zijn. 

Seniorenvereniging/KBO 
Lieshout Bloemschikken, 
Samen uit eten en naar VDL
Het winterseizoen loopt ten einde, de lente is volop in aantocht. Senioren-
vereniging/KBO Lieshout biedt haar leden in de laatste weken van maart 
nog enkele gezellige activiteiten.

Jaarvergadering
De Algemene Ledenvergadering vindt 
plaats op donderdag 10 maart in het 
Dorpshuis. Voor de pauze is, zoals ge-
bruikelijk, het formele gedeelte van de 
jaarvergadering en na de pauze treedt 
De Liederentafel uit Mariahout op. Op 
bijzondere wijze zingen zij Neder-
landstalige meezingliedjes en spelen 
zij allerlei soorten muziek. Aanvang 
13.30 in het Dorpshuis.
Het financieel jaaroverzicht 2015 van 
de penningmeester ligt vanaf 1 maart 
voor u ter inzage bij de Inloop op dins-
dag 10.00 - 11.30 uur in het Dorpshuis. 
Ook het jaarverslag 2015 van de secre-
taris ligt vanaf 1 maart ter inzage of af 
te halen bij de Inloop.

Workshop Bloemschikken
Maandag 14 maart (en niet op 15 
maart zoals abusievelijk vermeld in het 
jaarprogramma) gaan we in een Work-
shop samen met bloemist Ralf van 
Bloemend paasstukken of voorjaars-
stukken maken. De prijs voor deze 
workshop, inclusief een kopje koffie, is 
€25,00. Voor KBO-leden geldt bij 

Bloemend een korting van 10% en kost 
deze Workshop dus €22,50. De Work-
shop vindt als altijd plaats in het 
Dorpshuis in Lieshout en begint om 
19.00 uur. Vanaf nu kunt u zich opge-
ven voor deelname bij de Inloop op 
dinsdagmorgen in het Dorpshuis. 

Een geliefde traditie van de Lieshoutse 
seniorenvereniging is het samen uit 
eten gaan. Op woensdag 16 maart is 
het weer zover. Deze keer gaat men bij 
restaurant De Hommel aan tafel. Voor 
19,95 euro kan een driegangenmenu 
gekozen worden en een drankje is in-
begrepen. Samenkomen bij de Hom-
mel om 18.00 uur. Aanmelden en beta-
len bij de Inloop. Vermeld meteen of u 
met iemand mee wil rijden. Dit is een 
gezellige activiteit, zeker voor alleen-
staanden. 

Naar VDL
Op vrijdag 18 maart staat een excursie 
naar VDL Bus Modules in Valkens-
waard op het programma. De ont-
vangst is om half drie met een presen-
tatie. Daarna volgt een excursie door 
het bedrijf waarbij de diverse fases in 
het productieproces getoond worden. 
Het vertrek is om half twee bij het 
Dorpshuis in Lieshout. 

Inloop
Aanmelden voor activiteiten en infor-
matie vragen kan bij de Inloop. Iedere 
dinsdagmorgen van 10 uur tot half 12 
in het Dorpshuis. Loop eens gezellig 
binnen voor een praatje, voor een kop 
koffie en om kennis te maken met een 
actieve seniorenvereniging.

Mw. Marije van Erp-Hoeboer 
KBO-vrijwilliger 2015
Tijdens de vrijwilligersavond van KBO Nuenen c.a. op dinsdag 8 maart 
jongstleden is mevrouw Marije van Erp-Hoeboer uitgeroepen tot KBO-vrij-
williger 2015. Het honderscheidingsteken met oorkonde werd haar uitge-
reikt door voorzitter Co van Miltenburg.

Inloopochtend   
PVGE
Voor iedereen van 50-plus is er elke 1e 
donderdag van de maand vanaf 10.30 
uur Koffie inloopochtend van de PV-
GE Nuenen. Locatie: Kwetternest, 
Mantelmeeuwlaan 12. U bent van har-
te welkom.

Drijehornick lezing

Levend heidendom     
in een christelijk Europa
  
Heemkundekring De Drijehornick uit 
Nuenen organiseert op donderdag 17 
maart een lezing. Spreker is dan Ton 
Spamer, historicus en docent aan het 
Peelland-college in Deurne. Hij gaat in 
op de vraag hoe christelijk Europa ei-
genlijk was. Christelijke gebruiken zijn 
namelijk doordrenkt met magie.
Zo werden katten en paarden gebruikt 
voor het afweren van onheilen, was de 
H. Anna eigenlijk een gekerstende hei-
dense moedergodin. Een reis door 
6000 jaar magie en mysterie in Brabant 
en ver daarbuiten. 
Spamer recenseert ook voor de Neder-
landse openbare bibliotheken en is op-
richter/redacteur van Durninum, 
fonds voor cultuurhistorische publica-
ties over Deurne. Aanvang 20.00 uur 
in de Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10. 
Toegang gratis. Cultus van St. Ontkommer,

Marije van Erp-Hoeboer is ruim veer-
tien jaar lid van KBO Nuenen en zo 
lang is zij ook actief lid van het Senio-

renkoor De Vrolijke Samenzang. Van-
af het eerste moment verrichtte zij se-
cretariële werkzaamheden bij het koor 
en heeft dat negen jaar met uiterste 
precisie gedaan. Ook was zij contact-
persoon tussen de Regionale Bond van 
Ouderenkoren en de Landelijke Orga-
nisatie van Ouderenkoren. Verder ver-
zorgt zij met regelmaat de rubriek 
Koorklanken in het KBO-contactblad 
TREFPUNT en redactionele stukjes in 
het koorblad Het Vrolijk Nootje. Tot 
haar taak behoort ook het bezoeken 
van zieke en niet actieve leden van het 
koor. Voorts beheert zij het digitale 
muziekrepertoire en de verspreiding 
daarvan aan de leden van het koor. Als 
er binnen het koor jubilea te vieren 
waren dan was zij actief als lid van de 
jubileumcommissies.

KBO   
Kienavond
Op vrijdag 11 maart organiseert onze 
Seniorenvereniging KBO Lieshout in 
het Dorpshuis een gezellige kien-
avond. Iedereen is van harte welkom. 
Win een van de prachtige prijzen en 
misschien wel het bedrag dat in de 
Jackpot zit. De zaal in het Dorpshuis is 
open om 19.00 uur en aanvang kienen 
is om 20.00 uur. Na het kienen is er tra-
ditiegetrouw de loterij. Wij nodigen ie-
dereen van harte uit ‘ns mee te doen.

Klassieke Landbouw 
Werktuigen
Op zondag 20 maart organiseert de 
KLWV weer haar voorjaar ruilbeurs/
rommelmarkt. Deze vindt plaats op 
Ginderdoor 55, tussen Lieshout en 
Mariahout. De aanvang is om 8.00 uur 
en het zal duren tot 14.00 uur. Meer in-
fo via Jos Heijmans, 06-52297466 of 
www.klw-vereniging.nl



STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN! 
GRATIS proefles? Even bellen! 
Woensdagavond 19.30 tot 
20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine. 
Tel. 06 - 22 22 07 28.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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.

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 E-MAIL 
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet voor-
uit betaald is. Er volgt geen 
tegenbericht.

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

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

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m € 125,-

Hoogte 200 cm p.m € 135,- 
ANTRACIET EN GRIJS! 

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

 PUZZELHOEKWeek 10

3 6 9
4

7 5 8
4 1 2 5

8 5 3
2 9
5 6 3 7

9 1
2 8

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 puinhoop 6 kosmos 12 voorgerecht 13 werktuig 15 grote bijl 
16 bergweide 18 dwaas 19 ik 20 pers. vnw. 22 zuurdeeg 25 en omstreken 
26 gelaatskleur 29 naaldboom 30 windrichting 32 aardbol 34 enig 
36 Engels bier 37 water in Utrecht 39 ongehoorzaam 41 plant 44 vergissing 
46 etcetera 48 tuinkamer 50 titel 51 reusachtig 53 en dergelijke 54 schel 
56 voorschrift 57 vangwerktuig 59 pl. in Gelderland 60 schone jongeling 
62 coureur 64 sportvrouw 65 windrichting.

Verticaal: 1 pook 2 indien 3 vanaf 4 gravin van Holland 5 betaalmiddel 
7 pl. in Noord-Holland 8 grond om boerderij 9 Frans lidwoord 10 wees gegroet 
11 strijdmacht 12 dans 14 keet 17 honingdrank 18 spijskaart 21 betrekking 
23 selenium 24 Europeaan 27 landbouwwerktuig 28 gevaarte 30 niemendal 
31 in orde 33 spuugzat 35 ontkenning 38 grote garnaal 39 Sovjet-Unie 
40 kampeergerei 41 Ned. omroep 42 lage rivierstand 43 elk 
45 pl. in Noord-Brabant 47 tegenover 49 motief 51 droogvloer 52 tijding 
55 loterijbriefje 56 vragend vnw. 58 onderricht 59 een zekere 61 namelijk 
63 deel v.d. bijbel.

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

F I N A L E A U B A D E

I A A A L T L I E D L S

D R A A K M A L D E L F T

A A R D R A F E L M A D E

H O I L E A E E K C E L

O A S I E L N O A C H T

E A N O

H S T A N G P O O L S S

A L T N E L R E N H A N

L O E P K O R E N C A F E

T I R O L R A M R O G G E

E R N A S I I D E M O K

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

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

Oplossingen wk 9
E T N A S S E R D A W T

J S E K Z P O U L E A A

K I I H A P J E I W N A

A D Z M E N P T A A D R

A E A D E M A N E G E A

R P N R O R B A C I L P

P O N K G G F D L N R P

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

F O R A F E L L D E U O

A L A B I L I T E I T H

W F A V L E E S O R E C

L V L E Z E V I W T S E

ZWAARDWALVIS

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.

BEKER
BRADEN
BUITENOMTREK
DRINKEN
ETAGE
FEITE
GERST
GRENOBLE
HIKKEN
KENDO
KWIEK
OKSEL
PAREL
PENDELDIENST
PUNTER
SOBER
TEKST
TREND
TRIMESTER
UILIG
UITDRAGER
URGENT
VERLICHTEN
VIDEOSCHERM
VISSOEP
VOYEUR
VREDIG

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

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

 
Zoek de 10 verschillen
door Huub Coenen

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij Drukkerij Messerschmidt
Winnaar: Week 8, Mw. D. van Uden, Nederwetten.

AANGEBODEN:  Huis-
houdelijke hulp. Tel: 040-
2555750 of 06-85865835.

ZONDAG 20 MRT. GRO-
TE SPIRITUELE BEURS! 
11.00-17.00 uur: 4 gratis le-
zingen, 1e om 11.30 uur. No-
Nosland, Irislaan 7 Leende. 
Entree € 5,-. Kortingsbon op 
www.stichting-deva.nl

GEZOCHT 
Wegens uitbreiding van werkzaamheden zoekt 
Van Dalen koel- en vries Transport Nuenen een 
fulltime representatieve trekker oplegger chauf-
feur, binnen- en buitenland die een enkele over-
nachting in de week geen probleem vindt. 

Interesse? sollicitatiebrief 
voorzien van cv en 
recente pasfoto aan; 
nico@vandalentransport.nl

Postbus 257

5670 AG Nuenen

www.CONnuenen.nl

De Coöperatie OnsNet Nuenen is mede eigenaar van het open 

glasvezelnetwerk in Nuenen.

Wij bieden providers een uniek glasvezelnetwerk voor het aanbieden 

van hun diensten en producten.

De coöperatie is onafhankelijk en stimuleert innovaties en nieuwe 

glasvezeldiensten die onze leden, de Nuenenaren, ten goede komen.

Heb jij het beste idee 
van Nuenen?

Dan is de Coöperatie OnsNet Nuenen op zoek naar jou! 
Wij zijn op zoek naar Nuenenaren (jong en oud) die leuke, gekke, 
nuttige of creatieve nieuwe toepassingen kunnen bedenken (of al 

bedacht hebben) voor ons super snelle glasvezelnetwerk in Nuenen. 
Heb je een goed idee of wil je deel uitmaken van onze denktank? 

Reageer dan via www.CONnuenen.nl.

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

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

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

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

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

DRUMS- EN   
BASGITAARLESSEN  
Voor beginners en gevorder-
den. Voor info: 06-39607546. 
www.eugenevugts.nl

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

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

www.bertrenders.nl
T. 06 - 24 63 62 91
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 UITGAANSAGENDA

Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

Kerkberichten

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

    Afscheid nemen 
             begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Elke zaterdag 
09.00 uur Wilgen knotten met IVN

verzamelen bij Het Klooster 

Tot en met 5 mei 
09.00-11.30 uur Expositie ‘Veertig Dagen’
na de zondagsmissen en tijdens de ope-
ningstijden van het parochiesecretariaat 

H. Clemenskerk Nuenen

Vanaf 7 maart
Iedere vrijdag 09.30 Fietsen

Startpunt Den Heuvel Gerwen

Tot en met 4 april
 Expositie van Ingrid van Dooren

Het Klooster

Donderdag 10 maart
09.30 uur Computercafé

Video apps
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 10 maart
14.00 uur Seniorenorkest Nuenen

Jo van Dijkhof

Vr. 11, za. 12, zo. 13 maart 
20.00 uur Toneelvereniging 

De Vriendenkring: 
‘Boerenbont en rode lampjes’

 Dorpshuis in Lieshout

Vrijdag 11 maart
20.15 uur Leon van der Zanden

Het Klooster

Zaterdag 12 maart
10.30-12.30 uur Muzikaal welkom aan alle 

Nuenense kinderen/jongeren 
oefenruimte Brassband De Vooruitgang 

(achterkant Scarabee/Hongerman)

Zaterdag 12 maart
 11.00-14.00 uur Schrijversmarkt

Bibliotheek in Nuenen

Zaterdag 12 maart
Ophalen kleingoed

alle huizen ten noorden van de Europalaan 
en ten oosten van de Smits van Oyenlaan

t.b.v. de Neuzelmarkt

Zaterdag 12 en zondag 13 maart
12.00-17.00 uur Fotoexpositie PVGE

’t Kwetternest’
Mantelmeeuwlaan 12 Nuenen

Zaterdag 12 en zondag 13 maart
13.00-17.00 uur Vincents’ Afterparty 

Het Weefhuis Nuenen

Zondag 13 maart 
11.00 uur Gulbergen Cross 2016

Gulberg ‘het dak van Brabant’

Zondag 13 maart 
11.00-17.00 uur Handlezen door 

Truus Kuijten
Restaurant zaal De Pelgrim Mariahout

Zondag 13 maart 
14.00 uur Ierse Sessie

Weverkeshof

Zondag 13 maart 
16.00 uur Het huiskamerconcert GMK

D’n Heuvel in Gerwen

Zondag 13 maart 
19.00 uur Stilstaan in perspectief:
Pakkende teksten & schilderijen

Betekenisvolle liederen door Nuenens 
MannenKoor Clemenskerk Nuenen

Maandag 14 maart
14.00 uur Lezing: Wildbeheer Nuenen

D’n Heuvel Gerwen

Maandag 14 maart
19.00 uur Workshop Bloemschikken

Dorpshuis in Lieshout

Woensdag 16 maart
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek

 Dorpshuis Lieshout

Wo. 16, vr. 18 en za.19 maart 
20.00 uur Toneelvereniging 

De Vriendenkring: ‘Boerenbont en rode 
lampjes’ Dorpshuis in Lieshout

Donderdag 17 maart
09.30 uur Computercafé

Kopen/verkopen op internet
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Nuenen

Vrijdag 18 maart
18.00 uur Solidariteitsmaaltijd

Pleincollege Nuenen 

Vrijdag 18 maart  
18.00 uur  ‘Ittemee?’  
D’n Heuvel Gerwen

Vrijdag 18 maart
20.15 uur Humorcollege

Het Klooster

Zaterdag 19 maart
leden van de scouting komen aan de deur 

om kleingoed op te halen Nuenen-zuid, 
alle huizen ten zuiden van de Europalaan 

en Eeneind t.b.v. de Neuzelmarkt

Zaterdag 19 maart 
 ‘s Middags:  opschonen in het kader van 

André van der Maat-dag 
Centrum Gerwen

Zaterdag 19 en zondag 20 maart
Paas/voorjaarsmarkt Dorpswerkplaats

Park 63b Nuenen
zaterdag: 10.00 uur - 16.00 uur
zondag: 11.00 uur - 16.00 uur

Zaterdag 19 en zondag 20 maart
13.00-17.00 uur Vincents’ Afterparty 

Het Weefhuis Nuenen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 12 maart 18.30 uur: Eucha-
ristieviering, eigen muziek, vormsel-
voorbereiding, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en past. werker M. Feuth. 
Zondag 13 maart 11.00 uur: Woord en 
Communiedienst, parochiekoor, voor-
ganger Dhr. P. de Witte. 
 
Misintenties
Zaterdag 12 maart 18.30 uur: overle-
den ouders Weick - Coolen; Drieka 
van de Tillaart en familie; overleden fa-
milie Rooswinkel - van Swaaij.
Zondag 13 maart 11.00 uur: overleden 
ouders Sanders - Boeijen; Marijke 
Dijkstra - Maassen;
Tiny van Grotel en Lies van Grotel - 
Verberne; Joost van der Graaf; Guido 
Landman; Riky van Rooij - Schellekens.

Mededelingen
In onze parochie zijn getrouwd Wiliam 
Elings en Vicky van Rijswijk uit Hel-
mond. Wij wensen hen van harte pro-
ficiat en veel geluk.

In onze parochie is overleden Annie 
Keeris - Smolders, Berg 3. Wij wensen 
familie en vrienden veel troost en 
sterkte.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 13 maart 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker M. 
Feuth.

Misintenties
Overleden ouders en familie Van den 
Hurk-Hoeks; Wim van den Elsen

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 13 maart 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker M. Feuth.

Misintenties
Wilhelmus en Ardina Jacobs-Foede-
rer; Jan en Anna van Genuchten-Kuij-
pers; Barbara en Nolda Kuijpers; Ma-
ria Sleegers.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl
 
Zondag 13 maart 10.00 uur: ds. C. 
Crouwel. Dit is de vijfde zondag in de 
veertigdagentijd. Er is kinderneven-
dienst voor kinderen van de basis-
school en er is jongerenviering in de 
jeugdruimte. We collecteren voor 
Vluchtelingen in de Knel. Vrijdag 18 
maart wordt de jaarlijkse Solidari-

Nieuwe hypotheekregels: 

Meer zekerheid, minder kansen
Er is nog weinig aandacht aan besteed, maar per 21 maart behoort de 
voorlopige hypotheekofferte tot het verleden. Er is dan een nieuwe 
Europese richtlijn van kracht. Het betekent een behoorlijke wijziging 
van de huidige werkwijze, waarin de geldverstrekker een voorlopige 
offerte doet die - als alle gegevens van de aanvrager bekend zijn - ook 
ingetrokken kan worden. In de nieuwe situatie volgt pas een hypo-
theekaanbod als alle stukken (werkgeversverklaring, taxatierapport, 
salarisstroken en een getekende koopakte) zijn ingeleverd. De bank 
of hypotheekverstrekker doet dan een definitief aanbod; de koper 
heeft na ondertekening van het aanbod nog twee weken bedenktijd.

De maatregel wordt genomen met het oog op een betere bescherming van 
de consument. Voor de koper betekent dit immers dat hij - wanneer een aan-
bod wordt gedaan - zeker is van het rondkomen van de hypotheek. Een na-
deel is wel dat het moeilijker wordt om de hypotheekrente snel vast te leggen. 
Zeker bij stijgende hypotheekrente (ook die tijd kan weer aanbreken) kan dit 
nadelig uitpakken. Het kost altijd tijd om alle stukken te verzamelen; je bent 
mede afhankelijk van de snelheid van o.a. taxateur, werkgever en verkopend 
makelaar. 

Het verzamelen van de stukken kan weken duren. Als in die periode de hypo-
theekrente daadwerkelijk stijgt, moet de hypotheekadviseur de nieuwe maand-
lasten berekenen. Dat kan tot gevolg hebben dat minder hypotheek kan wor-
den verstrekt dan een paar weken eerder mogelijk leek. Op die manier kan de 
grotere zekerheid voor de consument omslaan in een nadeel en er zelfs toe lei-
den dat de koop niet doorgaat.

Verkopers moeten er bovendien rekening mee houden 
dat een periode van ontbindende voorwaarden (koop 

mits financiering rondkomt) wel eens kan oplopen 
naar 6 tot 8 weken i.p.v. de 4 weken die het nu vaak 
duurt. Op de markt maakt dit de weg vrij voor kopers 
die een gokje durven te nemen en willen kopen zon-
der ontbindende voorwaarde, in de verwachting of 
zekerheid dat de financiering wel rondkomt. Wie dat 

niet durft - of niet in positie is om die gok te nemen - 
heeft dus een slechtere uitgangspositie, zeker als de 

markt krap is. De nieuwe regels bieden hen weliswaar 
meer zekerheden, maar daardoor dus ook minder 

kansen.

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Het Jeroen Bosch jaar 2016
Op dinsdag 15 maart van 20.00 tot 22.00 uur wordt er een presentatie ge-
houden door Theo Bemelmans bij het Academisch Genootschap Eindhoven. 
Toegang gratis, lidmaatschap AG niet vereist. Parkeren op aparte parkeer-
plaats Fazantlaan 16, Eindhoven. Aanmelden zeer gewenst op de website 
van het AG www.ag-eindhoven.nl

De hoofdmoot van de presentatie zal 
bestaan uit het bekijken van werk van 

Jeroen Bosch en de vele verhalen die 
rondom elk werk te vertellen zijn. Zijn 
schilderijen zijn niet los te zien van de 
tijdgeest waarin hij leefde: de Late 
Middeleeuwen. Het merendeel van de 
mensen kon in die tijd niet lezen, noch 
schrijven. Kunstenaars gebruikten 
daarom beeldtaal. Zie de timpanen 
van romaanse en gotische kerken 
waarin vaak het laatste oordeel is afge-
beeld. Daar sluit Jeroen Bosch bij aan. 
Hij wilde mensen van zijn tijd waar-
schuwen voor hel en verdoemenis. En 
daarnaast voor domheid, list en be-
drog, etc. In zijn schilderingen komen 
al deze thema’s terug in fantastische 
beeldtaal. 

teitsmaaltijd georganiseerd in het 
Pleincollege. Open vanaf 18.00 uur. 
Zie verder  www.solidariteismaaltijd.
info   of onze eigen website. Donder-
dag is er Open Huis tussen 10.00 en 
12.00 uur. U bent van harte welkom 
voor een kop koffie en gezellige ont-
moeting.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl 

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

Donderdag 10 maart 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis van de vasten; ge-
dachtenis van H. Martelaren van Se-
baste. 
Vrijdag 11 maart 7.15 uur H. Mis van 
de vasten; 18.00 uur Kruisweg. 
Zaterdag 12 maart 8.30 uur H. Mis van 
de vasten; gedachte van H. Gregorius 
de Grote, paus en kerkleraar; 10.00 uur 
Godsdienstlessen. 
Zondag 13 maart 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Passiezondag. 
Maandag 14 maart 18.30 uur H. Mis 
van de vasten. 
Dinsdag 15 maart 18.30 uur H. Mis 
van de vasten. 
Woensdag 16 maart 7.15 uur H. Mis 
van de vasten.

Workshop 
‘Paastaart’   
bij Tuincentrum 
Soontiëns
Op zaterdag 19 maart maak je een 
originele paastaart bij Tuincen-
trum Soontiëns in Eindhoven! In 
plaats van bloem, boter en eieren 
gebruiken wij bloembollen, oasis 
en paaseieren. Gecombineerd met 
buxusgroen en kronkeltakken 
maak je een alternatieve paastaart 
voor op de tuintafel of als tafelde-
coratie tijdens de paas-brunch. 

Onder de naam Natuurlijk Doen orga-
niseert het tuincentrum regelmatig 
workshops met natuurlijke materialen. 
De workshop op 19 maart vindt plaats 
van 13.30 tot 16.00 uur. 

Aanmelden voor de workshop kan via 
info@tuincentrumsoontiens.nl of tele-
fonisch via 040 -2 811 339. Of kom ge-
woon langs op de dag zelf. 
Deelname aan een workshop, inclusief 
materialen en koffie of thee kost € 22,50. 
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SPORT 3de plaats Kylie von 
Kriegenbergh in België
In het Belgische Tongeren werd afgelopen weekend de internationaal hoog 
aangeschreven Taekwondo Poomsae Challenge Cup gehouden met 350 
deelnemers uit 15 landen. De pas 11 jarige Kylie uit Nuenen had tegenstan-
ders uit Italië, Denemarken, Schotland, Duitsland, Griekenland, Frankrijk, 
Israel en België die bijna allemaal een stuk ouder waren.

Na de diverse kwalificatie rondes wist 
Kylie zich uitstekend als 6de voor de fi-
nales te plaatsen. In de uitverkochte 
sporthal maakten de 8 finalisten er een 
spannende twee uur durende wed-
strijd van. Na een paar kleine techni-
sche foutjes stond Kylie na de eerste 
rondes op de 5de plaats. Na wat tech-
nische en tactische tips van haar coach 
Ilona Rietdijk wist Kylie zich met een 
perfect uitgevoerde poomsae op te 
werken naar een uitstekende 3de 
plaats op slechts een honderste punt 
van de tweede plaats.

Langzaam maar zeker werkt Kylie zich 
naar de Nationale en Internationale 
top toe. Haar trainers verwachten dan 
ook een mooie toekomst voor haar 
waarin ze nog vele titels in de wacht 
gaat slepen. Kylie is lid van taekwondo 
club Zuidoost in Eindhoven en traint 
nu 7 uur in de week.

De 11 jarige Kylie behaalde een eervolle 3e 
plaats op een Internationaal toernooi.

Vrouwen 1 RKSV Nuenen   
periodekampioen!
Een gelijkspel tegen SC ’t Zand zou voldoende zijn om periodekampioen te wor-
den. Maar gelukkig maakte het vaandelteam van de Vrouwen van RKSV Nuenen 
al snel in de tweede helft een einde aan al te veel spanning. Een prachtige aanval 
en koel scoren van Shauny Regli: 0-1. In de eerste helft was ’t Zand de meest aan-
vallende partij, maar de aan haar knie geblesseerde keeper Britt Boerema hield 
dapper de nul. Al heeft haar hart vast ook enkele keren even stilgestaan toen de 
bal net naast de doelpaal of net over de doellat ging. Na de rust was het dus Nue-
nen die aanvallend veel beter uit de verf kwam en na de 0-1 was het aanvoerder 
Ellen van Hulst die ook een mooie aanval wist te verzilveren. De ijzersterke verde-
diging van Nuenen wist verder de nul te houden en het periodekampioenschap 
kon worden gevierd in de kantine!

Rikken bij de Supportersclub RKSV Nuenen 

Peter de Louw prima winnaar 
18de speelronde 
Peter de Louw die de eerste speelronde een score van 110 punten haalde, 
legde daarmee de basis voor de overwinning. Hij ontbrak nog als winnaar in 
de uitslagen lijst en hier werd vrijdag mee afgerekend. De voorsprong opge-
bouwd in de eerste speelronde werd niet meer overtroffen en hij werd ver-
diend winnaar.

Al eerder werd er melding van gemaakt 
dat de familie de Louw uitstekende rik-
kers zijn en ook vrijdag hebben ze dit 
weer waar gemaakt. Het waren broer 
en zus die het de leider na de pauze met 
een nieuwe tafel indeling zo moeilijk 
mogelijk probeerden te maken. 

De in grote getale opgekomen deelne-
mers moesten het deze avond afleggen 
tegen de fam. de Louw. Ondanks de 
verwoede pogingen van de winnaar 
van vorige week Gerard van Oorsouw. 
Maar die moest uiteindelijk met 76 
punten genoegen nemen met de derde 
prijs achter Bernard de Louw die twee-
de werd met een score van 81 punten. 
Het was Annie de Louw die met 75 
punten als eerste dame het familie 
feestje compleet maakte.
De hoofdprijs bij de loterij werd deze 
week gewonnen door Jan van den 
Heuvel. 

Zwemmers Z&PV Nuenen 
zeker van top 8
Tijdens de 4e en laatste ronde van de verenigingscompetitie hebben de 
wedstrijdzwemmers van Z&PV Nuenen definitief een plek in de top 8 van de 
A-klasse veilig gesteld. Met een totaalscore van 25777 waren ze bovendien 
bijna 250 seconden sneller dan vorig jaar. Of het uiteindelijk plek 6, 7 of 8 
wordt zal volgende week duidelijk worden, dan zwemmen nog 2 concurren-
ten hun laatste ronde. 
Tijdens de wedstrijd in Tilburg van af-
gelopen zondag zette de ploeg uit Nue-
nen direct de toon tijdens de eerste 3 
afstanden. De heren ploeg won de 
4x200vrij in 8.12.32, ruim 20 seconden 
voor de thuisploeg van TRB-RES, 
waarna Flore Meulendijks de 50vlin-
der op haar naam schreef. Op de 
100vrij bij de jongens minioren was er 
zelfs een 1-2-3 voor Nuenen met Chris 
Verhoeven, Floris Sonneveld en Jasper 
van der Knaap. Later in het program-
ma wisten Flore en Chris ook hun 2e 
afstand te winnen, Flore op de 100vrij 
en Chris op de 50vlinder.

Een dubbele 1e plaats was er ook voor 
Thomas van Ekert (100vrij en 200rug), 
Sven Kardol (100rug en 200vlinder), 
Milan Meurs (100school en 400vrij), 
Silke Voets (100vrij en 200rug) en Ro-

bin Goossens (100rug en 200school). 
Daarbij wist Robin als 1e zwemster 
ooit van Z&PV Nuenen onder de 2.40 
te duiken op de 200school, al was het 
met 2.39.98 wel erg nipt.
Met het oog op de puntentelling gaat 
het bij de competitie vooral om snelle 
tijden en dus was het mooi dat er we-
derom veel persoonlijke records sneu-
velden. Zo was Pien van Lierop sneller 
dan ooit op de 50vrij, 50rug en 100rug 
en verbeterde Lennart van Sas zich op 
de 50 en 100rug en de 50 en 200school. 
Joep Dedding zette op de 100rug, 50, 
100 en 200school PR’s op de klokken, 
terwijl Erica Sleddens dat deed op 50 
en 100vrij en 50vlinder. Marit Vers-
paget voegde zich bij de zwemmers 
met minimaal 3 verbeteringen door 
nieuwe toptijden te noteren op de 
400vrij, 100rug en 100school.

 1 Peter de Louw 110 punten
 2 Bernard de Louw 81 punten
 3 Gerard van Oorsouw 76 punten
 4 Annie de Louw 75 punten
 5 Willie van den Heuvel 75 punten
 6 Rini Schepers 72 punten
 7 Hans de Haas 72 punten
 8 Jeanne Laning 65 punten
 9 Jan Bertelink 63 punten
10 Frits Roijakkers 57 punten

Vrijdag 11 maart a.s. is weer de volgen-
de rik avond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen, aanvang 20.15 uur. 
Ook dan is weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen. 
Zowel leden als niet leden, ervaren of 
onervaren, alle rikkers zijn van harte 
welkom.

Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06- 10289797 of 06-40320419.

Winnaars in ‘Vijftig jaar 
wielrennen in Gerwen’
 
Gerrie Knetemann, Wim Daniëls, Fons van Katwijk, Bert Oosterbosch, Theo 
de Rooij, Jan Burgmans, Anthony Theus en Jürgen van Pelt. In de afgelopen 
vijftig jaar hebben veel wielervedetten beslag gelegd op een podiumplaats 
in de Ronde van Gerwen.

De allereerste Gerwense wielerronde 
werd verreden op 9 april 1967 met als 
winnaar de 27-jarige Aldert Jongkind 
uit Aalsmeer. In de periode 1967-2016 
zijn er vier amateurrenners die ‘dé klas-
sieker onder de criteriums’ twee keer 
op hun naam hebben geschreven: 
Fons van Katwijk (1973/75), Bert Oos-
terbosch (1977/78), Jan Burgmans 

Gouden jubileum wielerronde
In wielerdorp Gerwen wordt ko-
mende paasdagen het gouden jubi-
leum van de Grote Ronde van Ger-
wen gevierd. Maandag 28 maart, 
tweede paasdag, staat de 50e Grote 
Ronde van Gerwen op het program-
ma met wedstrijden voor nieuwelin-
gen (40 km / start 10.30 uur), junio-
ren (60 km / start 11.45 uur), elite/
beloften (proloog/tijdrit 3,5 km / 
13.30 uur), oud-profs (25 km / 15.00 
uur) en elite/beloften (80 km / 16.00 
uur). De toegang is gratis.
Ter gelegenheid van het gouden ju-
bileum komen er oud-profs naar 
Gerwen: John van den Akker, Eddy 
Bouwmans, Erik Breukink, Max van 
Heeswijk, Gert Jakobs, de broers 
Jan, Piet en Fons van Katwijk, Jelle 
Nijdam, Nico Verhoeven en de plaat-
selijke favoriet Piet Rooijakkers.
Het bestuur van de Stichting Grote 
Ronde van Gerwen houdt ter gele-
genheid van het 50-jarig bestaan op 
paaszaterdag 26 maart een receptie. 
Deze receptie is zaterdagmiddag 
van 15.00 uur tot 17.00 uur in dorps-
huis D’n Heuvel en iedereen is wel-
kom. Tijdens de receptie zal een pro-
minente persoon uit de wielersport 
het jubileumboek ‘Vijftig jaar wiel-
rennen in Gerwen’ presenteren. 

Zwemmen

(1986/88) en Anthony Theus (1991/97). 
En er is één renner die met kop en 
schouders boven alles uitsteekt: Ger-
wenaar Jürgen van Pelt. Deze ijzerster-
ke coureur staat met vier kruisjes op de 
erelijst van ‘zijn’ Gerwen: in 1998, 
2000, 2001 en 2003. Vier overwinnin-
gen en ook nog eens twee keer als der-
de op het podium. 

Knetemann en Daniëls 
winnaars in Gerwen
Er zijn renners die in Gerwen bij de ad-
spiranten, nieuwelingen of junioren bij 
de allerbesten behoren en later zijn 
doorgebroken bij de profs. Neem nou 
Gerrie Knetemann. Hij boekte in 1969 
bij de nieuwelingen in Gerwen een van 
zijn eerste overwinningen en beklom 
daarna nog twee keer het podium in 
Gerwen. Zowel in 1970 als 1971 werd 
de jonge Knetemann derde bij de ama-
teurs. Gerrie Knetemann werd prof, 
greep de wereldtitel op de weg en werd 
een bekende Tour de Francerenner. 
 
En wie won er bij de adspiranten in 
1970? Niemand minder dan de 15-jari-
ge Wim Daniëls uit Aarle-Rixtel, die 
nu bekend acteur, schrijver en taalvir-
tuoos is. Hij klopte destijds de lokale 
renner Albert Dekkers, die blij was 
met de derde plaats. Een paar jaar later 
ging de talentrijke Daniëls studeren en 
hing hij zijn racefiets aan de wilgen. 
Als toerfietser vertrekt hij nog regel-
matig vanuit zijn woonplaats Eindho-
ven richting Nuenen en Gerwen. 

Wereldkampioen wint in Gerwen
De Grote Ronde van Gerwen werd in 
1970 gewonnen door een 21-jarige 
coureur uit Harmelen. Zijn naam: 
Theo de Rooij. Hij was student en ver-

Wim Daniëls (links), winnaar van de adspi-
rantenwedstrijd in Gerwen in 1970, ont-
moet Gerwenaar Albert Dekkers, die toen 
derde werd…(2015, foto Cees van Keulen).

Wilco Kelderman, winnaar in Gerwen in 2008 
op het podium. (foto Theo van Sambeek) 

Veel toeschouwers zien Bert Oosterbosch in 1978 de Ronde van Gerwen winnen…

Wielersport

overde een jaar eerder de wereldtitel 
wielrennen voor studenten. Hij klopte 
in Gerwen renners als Adrie van der 
Poel (2), Frank Moons (6) en Hans Plu-
gers (8). Bij de deelnemers was ook Pe-
ter Winnen. Theo de Rooij was dus al 
wereldkampioen toen hij als winnaar 
het podium in Gerwen beklom. “Vanaf 
1974 ben ik gepassioneerd door fietsen 
in alle facetten: fietsen, de fiets en de 
beleving eromheen. Van onstuimig ta-
lentvol junior tot amateurwereldtop-
per, profrenner, ploegleider en ploeg-
directeur”, aldus Theo de Rooij. 

Kopmannen   
Keldermanen Kruijswijk
Wilco Kelderman en Steven Kruijswijk 
zijn bekende namen in de wielerwe-
reld. Beide coureurs behoren bij de va-
derlandse top en maken deel uit van 
het LottoNL-Jumbo Cycling Team. 
Beide renners hebben in het verleden 
in Gerwen een podiumplaats ver-
overd. En beide renners zijn voor dit 
wielerseizoen de aangewezen kop-
mannen van hun ploeg, Kelderman 
voor de Tour de France en Kruijswijk 
voor de Giro. Wilco Kelderman be-
klom in 2008 en 2009 het podium in 
Gerwen. Wilco won in 2008 de junio-
renwedstrijd en werd een jaar later 
tweede. Kelderman (1991) is de natio-
naal kampioen tijdrijden op de weg 
van 2015. Hij is sinds 2012 profrenner. 
Kelderman is de aangewezen kopman 
van de LottoNL-Jumboploeg voor de 
Tour de France 2016.
 
En Steven Kruijswijk is de beoogde 
kopman van zijn ploeg voor de Giro 
d’Italia 2016, de Ronde van Italië, die 
begin mei in ons land van start gaat. 
Kruijswijk reed in zijn eerste profjaar 
2010 al een Giro en werd 18e. Daarna 
nog vier Giro’s, in 2011 werd hij ne-
gende en vorig jaar werd hij zevende in 
Italië. “Er zijn dus nog zes plaatsen te 
winnen”, aldus de Nuenense profren-
ner. Hij mikt op een podiumplaats in 
de Giro. Steven Kruijswijk (1987) was 
in 2009 de Nederlands kampioen op de 
weg bij de beloften. Hij is vanaf 2010 
profrenner.

Als 17-jarige juniorrenner reed Kruijs-
wijk in 2005 de Ronde van Gerwen en 
werd derde. In 2006 startte Steven 
Kruijswijk ook in Gerwen, nu bij de ca-
tegorie elite/beloften en hij werd elfde. 
Volgende week extra aandacht voor de 
Gerwense renners. 

(foto Meulenhof)

Voetbal

Rikken
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EMK  -  Dommelen   2-2
Door Cor Groenen

Door de afwezigheid van spits Tom van Elst en de schorsing van Léon Roij-
akkers was het voor EMK coach Toon van der Loo puzzelen wat zijn opstel-
ling zou zijn. 

De vervangende spits Rick Slaats zag 
in de 17e minuut zijn schot gestopt 
door de Dommelen doelman. EMK 
kwam op een 1-0 voorsprong door 
Geert-Jan Kemperman in de 26e mi-
nuut na een voorzet van Slaats. Enkele 
minuten later was er een kans voor 
Ruud Boerema om EMK op een 2-0 
voorsprong te brengen, maar hij speel-
de de bal net iets te ver voor zich uit. 
Dommelen kwam in de 34e minuut op 
gelijke hoogte na ongelukkig balverlies 
op links. EMK speler Kemperman had 
enkele minuten later de kans om EMK 
weer op voorsprong te brengen maar 
vrij voor goal plaatste hij de bal naast 
het doel. Ook Rick Slaats had nog voor 
rust de kans om EMK op een verdien-
de voorsprong te brengen, maar zijn 
schot belandde op de paal. Na rust was 
de eerste kans wederom voor EMK. 
Edwin Sleegers kopbal was echter een 
prooi voor de Dommelen doelman. Na 
een counter van Dommelen in de 55e 

minuut moesten achtereenvolgens 
doelman Cuppen en verdediger David 
Adriaans Dommelen van scoren af-
houden. Giel van Korven tikte direct 
hierna de bal over het Dommelen doel. 

In de 63e minuut miste een hakbal van 
Slaats net voldoende richting om EMK 
weer op voorsprong te brengen. Toch 
kwam EMK weer op een voorsprong. 
Een schot van Giel van Korven werd in 
eerste instantie nog gestopt door de 
Dommelen doelman, maar in de re-
bound was hij kansloos op de inzet van 
Rick Slaats. Na een misverstand in de 
EMK verdediging kwam Dommelen in 
de 85e minuut op gelijke hoogte met 
EMK. Bij de EMK spelers raakte de 
batterij op en het moest in de slotfase 
nog alle zeilen bijzetten om het zeker 
verdiende punt in Nuenen te houden. 
EMK speler Robbie van de Ven werd 
door de supporters verkozen als Man 
of the Match.

Rick Slaats (11) schiet de 2-1 binnen.

Irene – Nederwetten  3-0
 
Door Leo Evers

Nederwetten had een uur lang het beste van het spel maar zag het uitzicht 
op een goed resultaat in zes minuten volledig verdampen. 

Het eerste gevaar was in de 20e minuut 
toen een schot van Gijs Hellings van 
Irene uitstekend gepareerd werd door 
Nederwetten keeper Peter Thoonen. 
Kort daarop een soortgelijke situatie 
voor het doel van Irene waar het schot 
van Rick van Lieshout ternauwernood 
gekeerd kon worden door doelman Pa-
trick van Osch.
Kort voor rust kreeg Nederwetten  de 
uitgelezen mogelijkheid om op 
voorsprong te komen.  Via een razend-
snelle en goed opgezette aanval werd 
Tom Raaijmakers vrijgespeeld in het 
zestienmeter gebied. Tom stond oog in 
oog met doelman van Osch. De inzet 
van Tom kon met de grootst mogelijke 
moeite in twee instanties door van    
Osch uit het doel gehouden worden. 
Nederwetten was vastberaden om in 
de tweede helft de wedstrijd naar zich 
toe te trekken. Dat leek ook te gaan 
lukken maar een kopbal van Tom 
Raaijmakers in de 50e minuut ging net 
langs het doel en een schot van Bart 
Sengers in de 60e minuut kon van de 
doellijn gehaald worden.
Daarna ging het echter faliekant mis. 
De tot dan toe prima spelende Koen 
van Gorp was in de 62e minuut onge-
lukkig in een actie waardoor de bal 
onder zijn schoen door glipte en zo de 
weg vrij was voor Irene aanvaller 
Nick Vliegenthart. Die liet zich dit bui-
tenkansje goed smaken en schoot de 
1-0 tegen de touwen.
 
Vanaf dat moment leek er echter nog 
niets aan de hand want met nog een 
klein halfuurtje moest dat toch nog 
wel recht te trekken zijn. Maar bij 
Nederwetten waren ze geheel en al de 
kluts kwijt. Irene maakte daar 
uitstekend gebruik en strafte de men-
tale tik bij Nederwetten genadeloos af 
door doelpunten van Gijs Hellings en 

Sven Vonk in de 64e en 66e minuut. 
Voor Irene was het daarna nog een 
kwestie van het volspelen van de tijd. 
Omdat Nederwetten aanvallend toch 
nog iets poogde te doen kwam Irene 
nog geregeld voor het doel van Neder-
wetten maar wist niet meer te scoren. 
Al met al voor Nederwetten een zeer 
teleurstellende afloop van deze 
wedstrijd waar zoveel meer in gezeten 
had en waar het een lesje mentale 
weerbaarheid heeft gekregen. 
Hopelijk heeft het iets geleerd van de-
ze les en kan het dat laten zien in 
de wedstrijd van zondag thuis tegen 
Mariahout.

Kids on Ice kampioen bij N.K. 
synchroonschaatsen
Vrijdag 4 maart waren de Nederlandse kampioenschappen synchroon-
schaatsen in Den Haag. Kids on Ice, de synchroonschaatsvereniging uit Eind-
hoven, nam hier met haar wedstrijdteams aan deel.

Elise Kuppens (14 jaar) uit Nuenen schaatst sinds haar kleutertijd bij Kids on 
Ice. Haar team Illuminice schaatst in de categorie Novice basic. Na goed gereden 
selectiewedstrijden in Tilburg en Den Bosch volgde het NK. Het team van Elise 
zette een mooie kür neer en werd Nederlands kampioen. Dat Kids on Ice het syn-
chroonschaatsen goed onder de knie heeft bleek wel uit de resultaten van de an-
dere teams, zij kwamen ook als Nederlandskampioen thuis of met een mooie 
tweede plaats.

Het synchroonschaatsseizoen is nog in volle gang.  Elise gaat binnenkort nog naar 
Neuss-Duitsland en Turnhout-België. Iedereen die de leden van Kids on Ice een 
keer in actie wil zien bestaat de mogelijkheid om op 10 april naar de presentatie-
middag te komen. De  presentatiemiddag vindt plaats op de ijsbaan in Eindhoven.

De Nuenense Elise Kuppens (tweede van links) met het kampioensteam van Kids on Ice bij 
het N.K. Synchroonschaatsen.

RKSV Nuenen – Moerse Boys 4-2
Door John van den Elsen

Nuenen heeft gewonnen van Moerse Boys maar deelde laat de genadeklap 
uit. Met 4-2 trokken de Groen-witten dik verdiend aan het langste eind. 
Moerse Boys werd op eigen veld in oktober 2015 ook bedwongen en wel 
met 0-4. Was het toen gezien het spel- beeld misschien geflatteerd vandaag 
had Nuenen veel eerder het verschil kunnen maken. Diverse 100% moge-
lijkheden werd verzuimd in doelpunten om te zetten. 

De wedstrijd werd uitstekend geleid 
door scheidsrechter Cock. Al snel 
werd duidelijk dat RKSV Nuenen de 
wedstrijd naar zich toetrok. In de 2e 
minuut wordt Ron Jansen in stelling 
gebracht maar stuitte vooralsnog op 
doelman Tom Magielse. 
Na 6 minuten is ook hij een geslagen 
man, een breed uitgesponnen aanval 
ligt aan de basis van het openingsdoel-
punt. Yevghenny Marceli (uitstekend 
op dreef ) geeft de bal diep op links-
back Luuk Tielemans die kort net voor 
de achterlijn een goede voorzet afle-
vert. Ron Jansen neemt de bal direct 
maar die smoort in eerste instantie in 
een mêlee van spelers. Het speeltuig 
komt bij aanvoerder Coen Jansen en 
die aarzelt geen seconde. Met een fer-
me knal laat hij de goalie van Moerse 
Boys kansloos, 1-0.
 
In de tegenaanval wordt een kans van 
Moerse Boys door Daan van den Broek 
net naast het doel geschoten. 
Er volgt een periode waarin door beide 
teams geen kansen worden gecreëerd. 
Nuenen controleert dan doorgaans het 
spel maar aan de andere kant is er al-
tijd de kans van een tegendoelpunt. 
Ook zondag dus, in de 26e minuut 
brengt Bart van den Broek de ploegen 

op gelijke hoogte 1-1.  
Nuenen ontwaakt en schakelt een 
tandje bij. Drie minuten later lijkt de 
wedstrijd beslist. Eerst wordt een 
hoekschop van Yevghenny Marceli 
hard tegen de touwen gekopt door 
Noel jansen, 2-1.  Direct na de aftrap 
wordt Yev diep gestuurd door Sander 
Egmond en maakt vrij voor keeper 
Magielse geen fout 3-1.
Ook Ron Jansen krijgt nog een kans 
maar schiet over.

Na de pauze is Nuenen weer het eerste 
bij de les. Sander Egmond mist een 
goede kans en ook Ron Jansen kan  een 
afgemeten voorzet van Luuk Tiele-
mans niet afronden. Hierna volgt een 
fase waarin Nuenen matig voetbalt. 
Zoals eerder dit seizoen is het afwach-
ten dat het weer verkeerd afloopt. In 
de 72ste minuut wordt Luuk Tiele-
mans bestraft voor een handsbal door 
scheidsrechter Cock. De strafschop 
wordt door Daan van den Broek verzil-
verd, 3-2. Een goede voorzet van de 
sterke Yevghenny Marceli wordt door 
Ron Jansen prima afgerond, 4-2.

Aanstaande zondag speelt RKSV Nue-
nen thuis tegen hekkensluiter Schijn-
del.

 

Coen Jansen scoort 1-0.       (foto John van den Elsen.)

Nieuwe 
hardlooptrainers in 
opleiding
Op zaterdag 5 maart zijn de aspirant 
trainers van LOGO (Geldrop) en LO-
NU (Nuenen) begonnen aan hun op-
leiding Assistent Looptrainer 2. 

Onder begeleiding van Irma (Atletiek-
unie) gaan zij zich de komende weken 
voorbereiden op het trainerschap. LO-
GO wenst de LONU-leden en haar ei-
gen leden Robin, Bert en Hans enorm 
veel succes en plezier de komende tijd. 
We hopen dat we straks veel van jullie 
mogen en kunnen leren. 

Z&PV Nuenen speelt niet, wint 
toch maar verliest speler
De wedstrijd in Boxmeer van afgelopen zaterdag in Boxmeer werd afgelast, 
Hellas Glana verliest en Roy Schoenmakers raakt geblesseerd. Alles en ieder-
een in Nuenen was teleurgesteld over het bericht dat de wedstrijd tegen BZ&PC 
in Boxmeer niet door kon gaan vanwege technische zwembadproblemen. 

VOETBAL
RKSV Nuenen
Zaterdag 12 maart
Wilhelmina B.VE2 - Nuenen VE116.30
Zondag 13 maart
Nuenen 1 - Schijndel/DE WIT 1 14.30
Nuenen 2 - Geldrop 2 . . . . . . . . . 12.00
Geldrop 3 - Nuenen 3 . . . . . . . . . 10.30
SBC 3 - Nuenen 4 . . . . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 5 - SV Valkenswaard 3 . 12.00
Nuenen 6 - Unitas'59 4 . . . . . . . . 12.00
DOSL 3 - Nuenen 8 . . . . . . . . . . . . 12.00
Nieuw Woensel 7 - Nuenen 9 . . 14.30
Nuenen 10 - Valkenswaard 9  . . 10.00 
Nuenen 11 - Valkenswaard 10 . 10.00
Victoria B. VR1 - Nuenen VR1 . . . 14.00
SV Venray VR2 - Nuenen VR2 . . . 11.00
De Valk VR1 - Nuenen VR3 . . . . . 10.00

RKVV Nederwetten
Zaterdag 12 maart
Vet.Gestel - Nederwetten . . . . . . 16.45
Zondag 13 maart
Nederwetten 1 - Mariahout 1 . . 14.30
Wilhelmina Boys 5 - Nederw. 2 11.00
Nederwetten 3 - HSE 4 . . . . . . . . 10.00
Nederwetten 4 - Marvilde 6 . . . 12.00
Puspharia Da1 - Nederw. Da1 . . 10.00
Puspharia Da3 - Nederw. Da2 . . 12.00

EMK
Zaterdag 12 maart
EMK VE 1 - Braakhuizen VE 1 . . . 15.30
Zondag 13 maart 
Reusel Sport/Faes Gr 1 - EMK 1 14.30
EMK 2 - Boxtel 2 . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 3 - De Valk 3 . . . . . . . . . . . . . . 11.00
SBC 4 - EMK 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
Gestel 3 - EMK 5 . . . . . . . . . . . . . . . 12.00
Geldrop 6 - EMK 6 . . . . . . . . . . . . . 12.30
EMK 7 - Boxtel 7 . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK VR1 - SBC VR 1 . . . . . . . . . . . . 13.00

KORFBAL
NKV
Zondag 13 maart
Keep Fit - NKV 2  . . . . . . . . . . . . . . 13.20
Keep Fit - NKV 1 . . . . . . . . . . . . . . . 14.40

De beweegbare vloer kon niet naar be-
neden. Nuenen zou willen dat het dat 
soort problemen had, want een zwem-
bad geschikt voor zwem en waterpolo 
wedstrijden ontbreekt in Nuenen. Op 
een gegeven moment gaat dat de groei 
en successen van de Nuenense zwem 
en polo vereniging parten spelen. 

Ondanks het niet spelen wist Nuenen 
toch uit te lopen omdat directe con-
current Hellas Glana verloor van Mer-
let in Cuijck. 
Helaas kwam zaterdagmiddag het be-
richt dat publiekslieveling Roy Schoen-
makers zich geblesseerd had tijdens 
het klussen en dat hij de rest van het 
seizoen is uitgeschakeld. 

Zijn absentie in de komende wedstrij-
den waarin de nummer 2, 3 en 4 van de 
competitie tegemoet getreden moet 
worden, zal node gemist worden.

Roy Schoenmakers (witte cap) 
raakt geblesseerd.



Va
na

f 
9 

m
aa

rt
 2

01
6

www.kik-textilien.com
Een fi liaal in uw buurt vindt u op www.kik-textilien.com!
Voor de nieuwsbrief: gewoon klikken en op de hoogte blijven!

Alleen zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten voorbehouden.
KiK Textilien und Non-Food B.V. • Nassauplein 30 • 2585 EC Den Haag (Hoofdkantoor NL)

Ketting
Ook in zilver verkrijgbaar,

slechts 4,99

Jack
Imitatie suède,
Maten: 34-48
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LOOK

MEER ARTIKELEN 
VINDT U IN ÉÉN VAN 

ONZE FILIALEN.
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