
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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Onthulling
buste 
Margot 
Begemann

Veldsink 
Adviesgroep 
pakt speelgoed 
in voor 
Voedselbank 

SportprijzenSportprijzen
bekers - medailles
bokalen - trofeeën

vanen - rozetten

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl
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AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand
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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:
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Geldig t/m 31 maart 2016.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Waanzinnige 
Wèttegij’t 
Quiz

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Markante Nuenenaar   
Aad Hoekstra overleden

Aad Hoekstra een markant Nuenenaar.

Documentaire:      
’Zo gaat dat dus’
Het thema van de documentaire ‘Zo gaat dat dus’ is ‘hot’. Zo zeer dat je er je 
vingers aan zou kunnen branden. Toch is door WLG in samenwerking met 
PVGE en KBO het besluit genomen om de film te presenteren in Nuenen. 

Waar gaat het om? Menigeen heeft de 
recente discussies op TV meegekregen 
als nasleep van de vertoning van ‘Le-
venseindekliniek’. Sindsdien dreigt het 
begrip ‘huppakee’ identiek te worden 
aan ‘euthanasie tegen je zin’. Als er iets 
niet bedoeld is, dan is het juist dat. De 
documentaire ‘Zo gaat dat dus’ vraagt u 
mee te kijken door andere ogen, zodat 
u u, met meer dan oppervlakkige infor-
matie, een oordeel kunt vormen en uw 
gedachten over het thema kunt aan-
scherpen. De beelden zijn indrukwek-
kend en bepaald niet zonder gevoel.

Levenseinde, dementie en wilsbe-
kwaamheid staan centraal in de docu-
mentaire die gefilmd is door Gerald 
van Bronkhorst op verzoek van de 
moeder van Frank Zwijnenberg, om 
deze breed te vertonen als voorlich-
ting. Bij de vertoning zal Frank aanwe-
zig zijn. Hij zal een inleidend woord 
spreken en na afloop vragen beant-
woorden, samen met enkele huisartsen 
uit Nuenen. Hoewel de presentatie 
plaatsvindt in de Regenboogkerk, heeft 
PGN uitdrukkelijk geen rol in de orga-
nisatie. Om er zeker van te zijn dat alle 
bezoekers ook een plaats hebben, is 

aanmelden noodzakelijk: werkgroep-
leefbaarheidgerwen@gmail.com. Wie 
geen internet ter beschikking heeft, 
kan ook bellen met 06 41102625. De 
toegang is overigens gratis. Wel wordt 
bij vertrek uw vrijwillige bijdrage in 
dank aanvaard.

Donderdag 31 maart 19.30 uur in 
de Regenboogkerk, Sportlaan 5, 
Nuenen. U kunt terecht vanaf 19.00 
uur. Informatie: 06 41102625 of 
werkgroepleefbaarheidgerwen@
gmail.com. Bezoekers met mobili-
teitsproblemen kunnen informeren 
naar de verschillende vervoersmo-
gelijkheden.

Hoera Feest!

José Cuypers wordt 30 jaar
“30 jaar vol inspiratie en verrassing; de tijd lijkt soms voorbij gevlogen, 
maar zeker gevoelsmatig is de winkel absoluut niet ouder geworden, wel 
steeds weer verrassend en inspirerend.

Dat komt natuurlijk door de dynamiek, 
die het modevak onontkoombaar met 
zich meebrengt, maar zeker ook door 
het enthousiasme van het modeteam 
en de jeugdige flexibiliteit van onze 
klanten die steeds weer op zoek zijn 
naar vernieuwing en uitdaging. Op 

zoek naar mode die vernieuwing 
brengt, een sportieve inslag heeft en 
bovendien aantrekkelijk vrouwelijk is.
We gaan voor mode maar ook voor de 
uitstraling van de winkel; altijd een 
stapje meer dan standaard.

Wat is mooier dan te mogen werken 
en leven in dit vak? Tussen en voor 
mensen, als gastvrouw én inspirator? 
Ik vind dan ook dat we samen met 
trots mogen terugkijken, maar liefst 
niet te lang; we blijven in beweging op 
de golven van de nieuwe tijdgeest en 
alle spannende ontwikkelingen en 
met de positieve energie die steeds 
voelbaar is. Iedere dag mag gevierd 
worden en sommige net iets extra; dus 
gaan we samen voor de toekomst en 
vieren dit met een feestje.”

Laat u verrassen en inspireren op zon-
dag 20 maart van 13.00 uur tot 17.00 uur. 

Bubbels, Bites & Beats

& vertrouwde modellen
zij showen de voorjaarsmode van 2016 
en laten de nieuwe kleuren, kwalitei-
ten en mogelijkheden per merk zien.

Architect Aad Hoekstra (bouwkundig 
ingenieur (Delft) was een markante 
Nuenenaar in de 80er en 90er jaren. Met 
zijn veelzijdige interesses was hij voor 
veel inwoners prettig gezelschap. Beeld-
houwen en schilderen waren samen 
met de architectuur zaken waarin hij 
zijn passie kwijt kon. Daarnaast was hij 
als creatief architect de schepper van 
het beeld ’ t Pluuke’. In Nuenen tekende 
hij onder meer verschillende scholen en 

nieuwbouwwoningen. Verder staan er 
op zijn naam een vuilverwerkingsbe-
drijf in België en in Haarlem. Het mar-
kante ROC in Eindhoven is ook aan zijn 
brein ontsproten. Zijn zoon Hajo won 
ooit in de beginfase de Nuenense triath-
lon en daar was pa erg trots op.
In 1999 ging Aad met zijn toenmalige 
partner Simone samen met zijn maat 
Ton van der Breggen met partner naar 
het Griekse Kreta. Daar bouwden ze 
aan de westkust 2 vrijstaande huizen 
en ze leefden er als gepensioneerden. 
Opnieuw kon Aad zich uitleven in het 
tekenen en beeldhouwen.
Helaas kwam zijn vrouw Simone twee 
jaar later bij een eenzijdig auto-onge-
luk om het leven.
Wat jaren later leerde Aad zijn huidige 
vrouw Yvonne kennen.
Een slopende ziekte maakte een eind 
aan zijn leven. Aad overleed in Twello 
omdat hij onder behandeling was van 
een ziekenhuis in Deventer. Hij is van-
daag donderdag 17 maart gecremeerd 
in Putten. Hij laat behalve zijn vrouw, 
3 kinderen en 5 kleinkinderen achter. 
Hij mocht 81 jaar worden.
Het corr. adres is Grotenhuisstraat 58, 
7391 HA Twello.

& Champagne
Want champagne staat voor kwaliteit 
opgebouwd in de tijd en prikkeling van 
de zinnen voor wat nog komen gaat.

& Bites
Zij zetten daarbij de zintuigen nog ho-
ger op smaak.

& Muziek
Ter versterking van het positieve rit-
me van de tijdgeest.

Vier trots met ons!

Bril verloren
Bruine Humberto bril + Zwarte bril-
lenkoker. Vermoedelijk verloren tus-
sen Weverstraat en Laan ter Catten.
Tel. 06-16233443.

Neuzelmarkt
Hebt u op Tweede Paasdag nog niets 
te doen? Of wilt u na een fijne bos-
wandeling nog even genieten van 
een kop koffie of neuzelen tussen 
allerlei leuke spullen? Kom dan naar 
de blokhut van Scouting Rudyard 
Kipling! Op maandag 28 maart orga-
niseert de scouting, net als voor-
gaande jaren, de grote en deels over-
dekte Neuzelmarkt. 

Twee zaterdagen hebben de leden van 
Scouting Rudyard Kipling hun uiterste 
best gedaan om de kramen van de 
Neuzelmarkt weer vol spullen te krij-
gen en dat is goed gelukt. Er is zoveel 
opgehaald dat er voor ieder wat wils te 
vinden is. Dankzij de goed gesorteer-
de spullen en de grote locaties is de 
Neuzelmarkt een bekendheid in de re-
gio geworden. Ook zal er een veiling 
zijn, waar prachtige spullen worden 
geveild. De Neuzelmarkt is 28 maart 
geopend van 11.00 tot 16.30 uur, zodat 
u alle tijd hebt om op uw gemak bij alle 
kramen te neuzelen. Ook is het moge-
lijk om wat te drinken of te eten. Het 
geld dat de scouting deze dag zal op-
halen wordt besteed aan de activitei-
ten van de scouts. U vindt de Neuzel-
markt op en rond de blokhut van 
scouting Rudyard Kipling, aan de Pa-
penvoortse Heide 5B te Nuenen. Er is 
voldoende parkeergelegenheid.
De toegangswegen zullen duidelijk 
aangegeven staan. De entree bedraagt 
van 11.00 tot 13.00 uur € 2,00 en daar-
na € 1,00 voor volwassen, kinderen 
zijn de gehele dag gratis.
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.neuzelmarkt.nl

Spechten-
wandeling in   
het Nuenens broek
Op zondag 20 maart verzorgt IVN-
Nuenen een natuurwandeling met 
oog voor spechten. Het roffelen van de 
spechten is in deze tijd van het jaar 
overal in het bos te horen. Dit is hun 
manier van het afbakenen van een ter-
ritorium, spechten zingen nu eenmaal 
niet. Nu de blaadjes nog niet aan de 
bomen zitten, hopen we ze ook te 
zien. Gidsen van de vogelwerkgroep 
vertrekken om 10.00 uur te voet vanaf 
de ingang van natuurgebied Het Nue-
nens Broek aan de Lissevoort. De 
wandeling duurt ongeveer 1½ uur. Het 
dragen van laarzen wordt sterk aange-
raden. Deelname is gratis. Voor infor-
matie tel. 040-2421423 

Alcohol en 55+
De Nederwettense VrouwenVereniging 
organiseert op woensdagavond 23 maart 
een voorlichtingsavond, verzorgd door 
Novadic-Kentron over ’alcohol en 55+’.
De avond begint om 20.00 uur in dorps-
huis ‘de Koppelaar’, Koppel 5 te Neder-
wetten. Ook niet-leden zijn van harte 
welkom. Kosten € 2,50, inclusief koffie/
thee. Aanmelden vóór 21 maart op e-
mailadres: nederwettensevrouwenver-
eniging@gmail.com of tel. 040-2427642.
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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 

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

15 Gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2, Nuenen

AFVALINZAMELING
Thema: De milieustraat in een nieuw jasje
De gemeente Nuenen knapt de milieustraat flink op en gaat proef-
draaien met een avondopenstelling. Voor een groot aantal gratis 
afvalstromen kunt u altijd terecht! 

COLLECTE
In de week van 20 maart t/m 26 maart wordt gecollecteerd door 
Reumafonds.

UITNODIGING WIJKRAAD EENEIND
Dinsdag 22 maart komt de wijkraad Eeneind in openbare vergade-
ring bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1. Aanvang om 
20.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.

REFERENDUM 2016
Het Centraal Stembureau (de Kies-
raad) heeft besloten dat er een 
referendum komt over de Associa-
tieovereenkomst tussen de EU en 
Oekraïne. Het referendum vindt 
plaats op woensdag 6 april 2016.

De vraag op het stembiljet luidt: 
Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieover-
eenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?

Het raadgevend referendum is pas geldig bij een opkomstpercen-
tage van ten minste 30 procent van het totale aantal kiesgerechtig-
den. Bij een geldig raadgevend referendum is het aan het kabinet 
om te beslissen of het de uitspraak van de kiezer overneemt of naast 
zich neerlegt. Bent u als kiezer niet in de gelegenheid om persoonlijk 
te stemmen, dan kunt u een ander machtigen.

Registratie als kiezer
De burgemeester van Nuenen, Gerwen en Nederwetten maakt be-
kend dat iedereen bij de afdeling Dienstverlening, Jan van Schijn-
veltlaan 2 kan opvragen of hij/zij als kiezer is geregistreerd. In het 
geval dat een kiezer niet of niet behoorlijk is geregistreerd kan hij/
zij schriftelijk een verzoek tot herziening van de registratie indienen.

Identificatieplicht
Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren met een 
geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsdocumenten zijn het 
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij het referendum van Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten mag u een paspoort, rijbewijs of 
identiteitskaart gebruiken dat op 6 april 2016 (de dag van de stem-
ming) maximaal 5 jaar is verlopen. 

Ik heb geen stempas ontvangen, wat nu?
De stempassen voor het referendum van Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten op 6 april 2016 worden vrijdag 18 maart 2016 bij alle 
kiezers thuisbezorgd. Uiterlijk 23 maart 2016 moet u uw stempas 
hebben ontvangen. Bent u uw stempas kwijt of hebt u geen stempas 
ontvangen, dan kunt u een (vervangende) stempas aan vragen. 

U kunt een vervangende stempas aan vragen tot uiterlijk vrijdag 1 
april 2016 (schriftelijk) de dag voor de verkiezingen (mondeling), 
dat wil zeggen 5 april 2016 voor 12.00 uur.
U kunt een vervangende stempas aanvragen op elke werkdag (tijdens 
de openingstijden) bij de afdeling Dienstverlening, in het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2. U kunt hiervoor een afspraak maken 
via www.nuenen.nl . U dient hiervoor wel geldig legitimatiebewijs 
mee te nemen. Zonder stempas kunt u niet stemmen. U kunt een 
stempas niet bij het stembureau verkrijgen. U kunt met een stempas 
en legitimatiebewijs overal binnen de gemeente Nuenen stemmen.

Waar kunt u stemmen
Hieronder vindt u een overzicht van alle tien stembureaus in de ge-
meente Nuenen. U kunt in een van deze tien stembureaus stemmen, 
ongeacht welk stembureau er op uw stempas staat. De stempassen 
worden rond vrijdag 18 maart verstuurd.

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

Extra opening milieustraat 
De milieustraat is van 6 april tot 30 september 
op woensdagavond open tot 20.00 uur

Vernieuwd
De milieustraat krijgt een nieuwe kantoorunit voor medewerkers, 
een nieuwe unit voor Klein Chemisch Afval die voldoet aan de nieuw-
ste veiligheidseisen, een grotere groenhoek, camerabewaking, 
nieuwe ledverlichting en er zijn nieuwe slagbomen. Voor betere af-
valscheiding, werken we aan een nieuw gebouw waar medewerkers 
gebruiksvoorwerpen uit elkaar kunnen halen. In de toekomst ge-
bruiken we deze ruimte ook om scholen te ontvangen voor educatie. 

Proefperiode
Vanaf 6 april tot en met 30 september is de milieustraat op woens-
dag tot 20.00 uur open. Daarnaast heeft de milieustraat binnen 
deze proefperiode een nieuwe gratis afvalstromenhoek waar u uw 
diverse afvalstromen 24 uur per dag aan kunt bieden, te weten: 
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DE GEMEENTERAAD VAN NUENEN NODIGT U UIT…….!
Op 17 december 2015 zijn de lang verwachte Dialoognota bestuurlijke scenario’s en het rapport Bestuurskrachtonderzoek 
gepubliceerd.

Op 18 februari 2016 heeft de gemeenteraad van Nuenen c.a. het verdere proces in een Plan van Aanpak bepaald om tot een 
richtinggevend besluit te komen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Nuenen c.a. en de bestuurskrachtontwikke-
ling. Dit proces zal een aantal maanden duren. Om dit doel te bereiken zijn er in de Dialoognota enkele scenario’s benoemd 
die uitgaan van verschillende vormen van samenwerking met andere partners.

Parallel aan dit proces voert een recent door de Provincie Noord-Brabant ingestelde adviescommissie een onderzoek uit om tot 
aanbevelingen te komen over de bestuurlijke toekomst van Nuenen. De adviescommissie rapporteert hierover aan de provincie 
en de gemeenteraad van Nuenen c.a. In dit onderzoek worden tevens in acht genomen de belangen van de aangrenzende 
gemeenten van Nuenen zoals Geldrop-Mierlo, Son en Breugel, Eindhoven, Helmond en Laarbeek en de overige gemeenten in 
het Stedelijk Gebied, de belangen van het Stedelijk Gebied in zijn geheel en de doorontwikkeling van het Stedelijk Gebied.

De gemeenteraad van Nuenen c.a. is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de gewenste en noodzakelijke bestuurlijke 
toekomst, waarbij de aanbevelingen van de adviescommissie als “zwaarwegend” worden aangemerkt.

De gemeente Nuenen c.a. werkt nu al samen met andere gemeenten in zogenaamde Gemeenschappelijke Regelingen op 
een groot aantal beleidsvelden. Wij noemen hier bijvoorbeeld de samenwerking in de regio Eindhoven op het gebied van 
mobiliteit, wonen, werken, bedrijfsterreinen, zorgtaken, milieu etc. Ook kennen we samenwerkingen op het gebied van 
afvalstoffenverwerking, de WSD en de Veiligheidsregio met o.a. politie, brandweerzorg en ambulancediensten. Samen met 
de gemeenten Son en Breugel en Geldrop-Mierlo participeert Nuenen in de Dienst Dommelvallei, een ambtelijk ondersteu-
nend dienstencentrum, met als taken in de bedrijfsvoering ICT, financiën, personeelszaken en deels de zgn. Transities. 
Toch blijkt uit het rapport Bestuurskracht, wat in opdracht van het College van B en W van de gemeente Nuenen c.a. is 
uitgebracht, dat dit niet voldoende is om de bestuurlijke toekomst van Nuenen voldoende kracht en inhoud te geven.

In de Dialoognota worden daarom een aantal scenario’s gepresenteerd die moeten gaan bijdragen aan versterking van de 
gewenste bestuurskracht. 

De vijf gepresenteerde bestuurlijke scenario’s luiden als volgt:
•	 Een	shared	service	organisatie	voor	enkele	taken
•	 Een	ambtelijke	fusie	als	eindmodel
•	 Een	gemeentelijke	herindeling/fusie
•	 Een	centrumgemeente	voor	enkele	taken
•	 Een	centrumgemeente	voor	(bijna)	alle	taken
De gemeenteraad wil graag uw mening vernemen over deze bestuurlijke scenario’s voordat zij daarover een besluit neemt. 
Wat heeft UW voorkeur?

Wij organiseren daarom een aantal inspreekavonden. Eén avond voor de inwoners van Nuenen c.a., één avond voor de 
maatschappelijke instellingen/verenigingen/organisaties die actief zijn in de gemeente en één avond voor de ondernemers/
bedrijven in Nuenen c.a. 

U kunt dan in maximaal 5 minuten uw gemotiveerde inbreng leveren over de hierboven genoemde bestuurlijke scenario’s. 
Waar zou u voor kiezen? Welke motivatie is daarbij voor u leidend?

De gemeenteraad zal uw inbreng met grote aandacht en belangstelling tot zich nemen en deze meenemen in haar finale 
besluitvorming. Er is op deze inspreekavond geen ruimte voor een debat met de raadsleden. Wel luisteren raadsleden zeer 
aandachtig naar uw mening en kunnen raadsleden u een vraag stellen naar aanleiding van uw inbreng.

De inspreekavonden worden gehouden in de raadszaal in Het Klooster. De data zijn:
•	 30	maart	2016	voor	inwoners
•	 5	april	2016	voor	maatschappelijke	instellingen/verenigingen/organisaties
•	 12	april	2016	voor	ondernemers/bedrijven
De aanvang is steeds om 19.00 uur.

Wilt u gebruik maken van deze gelegenheid om in te spreken en uw mening geven over de bestuurlijke toekomst van Nuenen 
c.a.? Meldt u zich dan aan bij de griffier, mevrouw M. Laurenssen. Dat kan telefonisch op het nummer 040-2631679 of per 
email griffie@nuenen.nl. Vermeldt daarbij a.u.b. op welke avond u komt inspreken: op de avond voor inwoners, op de 
avond voor maatschappelijke instellingen/verenigingen/organisaties of op de avond voor ondernemers/bedrijven.

De Dialoognota en het Rapport bestuurskrachtonderzoek kunt u vinden op de gemeentelijke website www.nuenen.nl.
De gemeenteraad van Nuenen c.a. stelt uw komst op deze inspreekavonden zeer op prijs! U bent van harte welkom!

Namens de gemeenteraad van Nuenen c.a.

M.J. Houben MBA,    M.C.P. Laurenssen Msc,
Burgemeester     Griffier



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

Voor Topkwaliteit en 
ouderwetse Service!!!

4 Slavinken .......................4,00
Bij  150 gr. Gebr. Rosbief    
100 gr. Eier salade .............gratis
Pittige
Procureur schotel
100 gram ..........................................1,60
Varkenshaas
100 gram ..........................................1,75
Peper Steaks
3 stuks ...............................................6,95
Ham Gehakt
Wellington
per stuk ............................................1,75
De best belegde broodjes!!

SPECIAL

SPECIAL

TOP VLEES Avocado 
panklaar   per stuk 1,49
Radijs

per bosje 0,69
Ruccola 

per schaaltje 0,99

4 Seizoenen salade
  250 gram 1,69
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 17 t/m woensdag 23 maart

Xenia peer  
    hele kilo 1,49

Acties week 11: geldig maandag 14 t/m zaterdag 19 maart 2016
_____________________________________________________

Brood van de week
Boerenhaverbrood
tarwe met haver, op de vloer gebakken   € 189
_____________________________________________________

Paascake
luchtige vanillecake met witte 
chocolade en paasdecoratie       nu € 465
_____________________________________________________

Ons heerlijk Paasbrood 
is bekroond met 4 **** 
nu met GRATIS kuipje Becel met roomboter
_____________________________________________________

Paas-Lentevlaai
appel-citroenvulling met citroen-
bavarois, slagroom en paasdecoratie
halve vlaai € 6,95         € 1350
_____________________________________________________

Mini Stolletjes
ook hierbij met GRATIS 
kuipje Becel met roomboter       4+1 GRATIS

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 

KOOPJE

KOOPJE

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

COMPLETE BRIL OP UW STERKTE
INCLUSIEF GRATIS OOGMETING

Kijk op: www.eyelovebrillen.nl of bel ons op 073-800.00.15 (ma-za) 

 €45  €99
compleet

ACTIE

compleet

bril op sterkte
voor veraf óf dichtbij

multifocale bril
met onzichtbaar leesgedeelte

DA Drogisterij & Parfumerie Noordveld
Hoge Brake 72
5672GM NUENEN
Tel. 040-2834677

Keuze uit 
175 monturen!

OPEN VANAF DINSDAG 22 MAART

Geldig t/m 2 april 2016. Met kortingscode: 797987 Uitsluitend bij inlevering of tonen in de winkel. 



 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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

Koopzondag 20 maart

Vanguard road Tour 
op vrijdag 18, zaterdag 19 en koopzondag 20 maart
• Pas een Vanguard V7 Jeans én Colored en ontvang een gratis T-shirt*!
• Koop voor €399,- aan Vanguard kleding en ontvang een gratis leren tas* t.w.v. €249,-!
    *Zolang de voorraad strekt en alleen geldig op 18, 19 en 20 maart 2016.

geopend van 
12.00 tot 17.00 uur

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.

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

wijk Nuenen-Noord
(± 290 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
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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 

 1. Glas
 2. Luiers en incontinentie materiaal
 3. Kleding 
 4. Tempex
 5. Kleine elektrische apparaten, batterijen en lampen
 6. Kleine metalen en accu’s 
 7. Papier
 8. Plastic, Metalen, Drankkartons (PMD) en harde kunststoffen
 9. Vetten en oliën 

(Bijna) geen restafval meer
De gemeente Nuenen streeft naar 5% huishoudelijk restafval in 2020. 
De vernieuwingen van de milieustraat brengen ons weer een stap 
dichterbij. Ook u kunt uw steentje bijdragen. Als u een keer naar de 
milieustraat rijdt om gratis afvalstromen weg te brengen, kunt u 
misschien ook het gratis afval van uw buren meenemen. Op deze 
manier helpen we elkaar. Samen doen we meer!

STEUNPUNT POLITIE NUENEN   
VERHUISD NAAR GEMEENTEHUIS
Het steunpunt van de politie in Nuenen is met ingang van 15 maart 
2016 verhuisd naar het gemeentehuis. Deze verhuizing brengt ook 
gewijzigde openingstijden met zich mee. Het aantal dagen dat het 
steunpunt open is, wordt teruggebracht tot drie dagen per week. 
Uiteraard blijft de politie 24/7 bereikbaar voor u.

Het Nuenense politiesteunpunt aan de Vincent van Goghlaan sloot 
maandag 14 maart officieel haar deuren. Als u de politie in Nuenen 
wilt spreken kunt u vanaf dinsdag 15 maart terecht bij het steunpunt 
in het gemeentehuis aan de Jan van Schijnveltlaan 2. U kunt zich bij 
binnenkomst melden bij de receptie. Wenst u specifiek aangifte te 
doen van een strafbaar feit, maak dan van te voren een afspraak 
via 0900-8844. Uiteraard is het ook mogelijk om aangifte of melding 
online te doen van bepaalde strafbare feiten via www.politie.nl

Openingstijden
Het steunpunt is op dinsdag, woensdag en donderdag geopend van 
10.00 tot 13.30 uur. Op woensdagavond is het steunpunt extra 
geopend van 17.00 tot 19.00 uur voor mensen die overdag verhin-
derd zijn. Op maandag en vrijdag is het steunpunt gesloten. Iedereen 
uit Nuenen kan ook terecht bij het politiebureau aan de Laan der 
Vier Heemskinderen 15 in Geldrop. Dit bureau is van maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur open. 

Bereikbaarheid
Het spreekt voor zich dat de politie 24 uur per dag bereikbaar is 
voor u. Heeft u direct politie nodig? Bel dan 112! Bijvoorbeeld wan-
neer iemands leven in gevaar is, u getuige bent van een misdrijf of 
een verdachte situatie. Door 112 te bellen kan iemands leven gered 
worden, kan de politie de dader(s) van een misdrijf aanhouden of 
kan een misdrijf worden opgelost doordat de dader(s) kan worden 
betrapt. Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844. 

Contact met uw wijkagent 
Mocht u contact willen met uw wijkagent en het lukt niet om tijdens 
de openingstijden naar het politiesteunpunt in Nuenen te komen, 
kijk dan op de website van de politie. Op www.politie.nl kunt u 
onder het kopje 'Mijn buurt' op postcode zoeken wie de wijkagent 
in uw buurt is. Vanaf deze website kunt u ook een mail sturen naar 
uw wijkagent. Natuurlijk kunt u ook altijd bellen naar 0900-8844 
om te vragen wie uw wijkagent is en om een afspraak met hem/haar 
te maken. U helpt de wijkagent door te vertellen wat u ziet en hoort. 
Valt u iets bijzonders op? Hebt u vragen, tips of opmerkingen over 
de veiligheid in uw buurt neem dan contact op met uw wijkagent. 

Links
112
https://www.politie.nl/themas/contact-112.html#alinea-title-
heeft-112-nummerherkenning

Gemeente Nuenen 
Gemeente nieuws
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0900-8844
https://www.politie.nl/themas/contact-0900-8844.html

Aangifte via internet
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 3	maart	2016	 Europalaan	ongenummerd	-	het	plaatsen	
   van DRIS- informatiepanelen voor bus-
   diensten (BOUW);
•	 3	maart	2016	 Soeterbeekseweg 1B, 5674 NH - brandveilig 
   gebruik nachtverblijf seizoenarbeiders 
	 	 	 (BRANDVEILIG	GEBRUIK);
•	 4	maart	2016	 Aardappeleterssteegje	3,	5671	CV	-	het	
   tijdelijk afwijken van de regels (artikel 25.1 
   parkeren) van bestemmingsplan Nuenen 
   Centrum	(RO,	afwijken	van	de	bestemming);
•	 7	maart	2016	 Nieuwe	Dijk	6,	5674	PD	-	het	wijzigen	van	
	 	 	 het	stalsysteem	(MILIEU);
•	 8	maart	2016	 De	Huufkes	13,	5674	TL	-	het	uitbreiden	
   van een bedrijfspand (BOUW). 

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

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor 
onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 10	maart	2016	 De	Haverkamp	13,	5674	PS	-	het	wijzigen	
   van het gebruik ten behoeve van het vestigen 
   van een hondentrimsalon en het wijzigen 
   van de voorgevel van de garage (BOUW en 
   RO, afwijken van de bestemming);
•	 9	maart	2016	 Papenvoortsedijk, achter huisnummer 23-25 
   (Noorderklamp) - het kappen van twee 
   Beuken (KAP);
•	 9	maart	2016	 Collseweg,	ter	hoogte	van	huisnummer	23	
	 	 	 -	het	kappen	van	twee	Elzen	(KAP);
•	 9	maart	2016	 Boordseweg,	ter	hoogte	van	huisnummer	
	 	 	 60-62	-	het	kappen	van	een	Eik(KAP).	
  
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 klantcontact-
centrum dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. 
Heeft u bij het inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt 
u een afspraak voor ‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.
nuenen.nl of eventueel telefonisch contact opnemen met ons 
klantcontactcentrum via 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.

PUBLICATIE
Bekendmaking Olen 26 te Nuenen
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat 
er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
is ontvangen van:

•	 De	heer	H.	van	der	Meeren	voor	het	plaatsen	van	een	propaan-
tank met een inhoud van 5.000 liter, aan het adres Olen 26 te 
Nuenen.

De melding is gedaan in verband met het plaatsen van de tank. De 
melding	betreft	uitsluitend	een	kennisgeving.	Er	is	geen	mogelijkheid	
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 te-
lefonische afspraak maken met de heer A. Vodegel van de Omge-
vingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690328.

PUBLICATIE
Ontwerpbestemmingsplan ‘Verbindingsboog Meierijlaan’ en ont-
werpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder 

Het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan ‘Verbindingsboog Meierijlaan’ voorziet in de 
aanleg van een verbindingsweg tussen de Meierijlaan en de Spegelt 
te Nuenen. Naast het realiseren van deze verkeersverbinding wordt 
in het nieuwe bestemmingsplan ook een uitbreiding van het be-
staande	bedrijventerrein	aan	het	Cockeveld	mogelijk	gemaakt.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Verbindingsboog Meierijlaan’ ligt 
met ingang van 18 maart 2016 gedurende zes weken op het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor een ieder ter inzage. 
U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien tijdens de openingstij-
den van het gemeentehuis. Het plan is ook raadpleegbaar via de 
landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl Het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Verbindingsboog Meierijlaan’ kan rechtstreeks worden 
geraadpleegd via de volgende link: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0820.
BPNuenVerbindb-C001

Binnen de termijn van terinzagelegging kan een zienswijze met be-
trekking	tot	dit	ontwerpbestemmingsplan	worden	ingediend.	Een	
schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van 
Nuenen,	postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.	Een	zienswijze	kan	ook	
mondeling kenbaar worden gemaakt bij de heer D. Senders van de 
afdeling Ontwikkeling en Handhaving (telefoonnummer 040-
2631641).

Hogere waarden Wet geluidhinder
Om de aanleg van een verbindingsweg en de aanpassing van de 
bestaande weg mogelijk te maken, dienen voorafgaand aan de vast-
stelling van het bestemmingsplan ‘Verbindingsboog Meierijlaan’ 
hogere grenswaarden voor wegverkeersgeluid vastgesteld te worden. 
In verband hiermee ligt tevens een ontwerpbesluit tot het vaststellen 
van hogere grenswaarden voor het bestemmingsplan ‘Verbindings-
boog Meierijlaan’ met ingang van 18 maart 2016 gedurende zes 
weken op het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, 
voor een ieder ter inzage. U kunt het ontwerpbesluit inzien tijdens 
de openingstijden van het gemeentehuis. Het ontwerpbesluit is ook 
raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.nuenen.nl

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden bij 
burgemeester en wethouders van Nuenen een zienswijze indienen 
met betrekking tot het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere 
grenswaarden. 
Een	schriftelijke	zienswijze	kunt	u	richten	aan	burgemeester	en	wet-
houders,	postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.	Een	zienswijze	kan	ook	
mondeling kenbaar worden gemaakt bij de heer G. Koops van de 
afdeling Ontwikkeling en Handhaving (telefoonnummer 040-
2631646).

Nuenen, 17 maart 2016.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.
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Inburgeringcursus Caroline van Brakel
Beste Caroline, gij bent net als ik niet van hier, ik woon hier nu 30 jaar. Mijn inburgering 
begon pas toen Teun Kruiswijk Jansen mij bij de veteranen van de RKSVN haalde. Het 
hoogste wat je in Nuenen kunt bereiken is een extreme vorm van dwersheid, en die had ik 
gelukkig van nature. Daarover wordt niet in onze raad gestemd, noch unaniem, noch bij 
meerderheid.

Jij gaat als wethouder de politiek in en ik raad je aan daarbij de volgende 10 punten in 
acht te nemen:

je zult gladde jongens tegen komen, blijf altijd galant, en tevens afstandelijk;
pareer de ‘oude jongens krentenbrood’ mentaliteit met professionalisme;
geloof dingen pas als ze achter je rug niet veranderen, neem een spiegel mee;
volg een cursus ondemocratisch handelen om bepaalde mensen te begrijpen;
doe een dutje en neem een lunchpakket mee voor iedere raadsvergadering;
neem je eigen zakjapanner mee want er zitten nogal wat goochelaars tussen;
let op de gelaatsuitdrukkingen van de mensen, velen verraden zich hier mee;
houdt de voorzieningen bij de CMD minimaal op peil en verlaag de eigen bijdrage;
stap met enige regelmaat eens een kroeg binnen om het algemeen belang te polsen;
blijf voortdurend je collega’s voorhouden dat ze er voor de Nuenense burger zitten.

Als je deze regels met succes weet toe te passen zou je in de toekomst zo maar eens burge-
meester van de gemeente Dommelvallei kunnen worden.

Jan Zuring, Haffmanslaan 9, Nuenen

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 brievenNuenense Art Dumay veilt met 
groot succes uit Tilburgse BKR 
De afgelopen weken heeft Kunsthandel Art Dumay uit Nuenen in opdracht 
van de Gemeente Tilburg honderden schilderijen aangeboden via de vei-
lingsite Catawiki.nl. Begin januari 2016 is besloten deze collectie ter ver-
koop aan te bieden. Het enthousiasme is groot. De werken zijn elk 
aangeboden met een startbod van 1 euro en zijn te vinden op http://veiling.
catawiki.nl/moderne-kunstveiling-na-1960/zondag of via www.catawiki.nl 
- moderne kunst na 1960. Laatste ronde Op Catawiki loopt momenteel.

De laatste veiling loopt op 20 maart om 
20 uur af. Hierin zijn nog een kleine 150 
werken vertegenwoordigd met onder 
andere werken van Alexander Korsmit, 
Evarsky Blom, C. van Terheijden, Henk 
Geraedts, Jan Radersma. Het zijn Til-
burgse kunstenaars die gebruik maak-

ten van de Beeldende Kunstenaars Re-
geling in de jaren 60, 70 en 80 waarbij 
kunstenaars de mogelijkheid kregen 
zich aan hun beroep te wijden middels 
een uitkering van de gemeente. 
Vele kunstenaars hebben zich kunnen 
doorontwikkelen en de BKR regeling 
heeft hen daarmee een duwtje in de 
rug gegeven. Het ontsluiten van de 
collectie en het aanbieden aan de ge-
meenschap tegen relatief lage prijzen 
is een mooi gebaar van de gemeente 
om zo iedereen de mogelijkheid te ge-
ven om te genieten van kunst. 
Naast bovenstaand gebaar doet de ge-
meente nog een geste: kopers van 
werken die uit Tilburg, Berkel-En-
schot of Udenhout komen krijgen 
20% retour van hun aankoop. De spel-
regels en alle achtergronden vindt u 
op www.artdumay.nl 

Een van de werken uit de Tilburgse BKR: 
Gerardusmeer van C. Terheijden.

Opbrengst   
collecte    
Hersen-    
stichting    
in Nuenen
De Hersenstichting bedankt gevers 
en vrijwilligers. Van 1 tot 6 februari 
2016 heeft in Nuenen weer de jaar-
lijkse Hersenstichtingcollecte plaats 
gevonden. 

Er zijn veel collectanten op pad gegaan 
om voor al die mensen met een hersen-
aandoening geld in te zamelen. Deze 
enthousiaste inzet heeft € 3.239,87 op-
geleverd! Deze fantastisch mooie op-
brengst wordt besteed aan weten-
schappelijk onderzoek en aan voorlich-
ting, om zo een bijdrage te leveren aan 
een betere toekomst voor mensen met 
een hersenaandoening. Namens de 
Hersenstichting hartelijk bedankt voor 
uw bijdrage. 

Hebt u de collectant gemist? Uw gift is 
altijd welkom op rekeningnummer 
NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Her-
senstichting, Den Haag. 
Meer informatie kunt u vinden op:
www.hersenstichting.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* 

2 WEKEN GELDIG

KEIZERBROODJES
NIEUW RECEPT 
UIT OOSTENRIJK

4 stuks

t/m 29 maart

1,00

waarom zou je wachten tot Pasen?
zo’n knapperig keizerbroodje
        maakt van ieder ontbijt 
               ’n feest.

KEIZERBROODJES
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2 WEKEN GELDIG

t/m 29 maart
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HALVE PAASTULBAND  
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t/m 29 maart

3,25
PAASMUFFINS  
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HERTOG HENDRIKSTR. 14, SINT-OEDENRODE  –  LIESHOUTSEWEG 26, NIJNSEL  – SON  –  VEGHEL  –  BREUGEL  –  EINDHOVEN  –  SCHIJNDEL  –   UDEN  –  BEST  -  NUENEN -  WEBSHOP: WWW.BAKKERIJBEKKERS.NL 

ELKE MAANDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN 4 BETALEN
in Nuenen

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

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
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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:

Van Minitour naar Grote Ronde….
Het dorpje Gerwen prijkt al vanaf 1967 op de wielerkalender met de Ronde 
van Gerwen. Al vijftig jaar, hoe kan dat, zo’n klein dorpje met een Grote Ron-
de? En dan komen tweede paasdag ook nog eens oud-profs zoals Erik Breu-
kink, Jelle Nijdam, de broers Piet, Jan en Fons van Katwijk, John van den 
Akker, Eddy Bouwmans en Gert Jakobs naar Gerwen. Daar ontmoeten zij 
Gerwenaar Piet Rooijakkers, de eerste profrenner in onze gemeente en in-
middels ook oud-prof.

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees

Dat alles om het gouden jubileum van 
de Grote Ronde van Gerwen te vieren. 
Gratis toegang voor iedereen. En het 
bestuur houdt paaszaterdagmiddag 
van drie tot vijf een receptie in dorps-
huis D’n Heuvel. Ook daar is iedereen 
van harte welkom.
Wielerkenners weten dat de Ronde 
van Gerwen - bescheiden begonnen in 
1967 in een dorpje met krap duizend 
inwoners - inmiddels is uitgegroeid tot 
dé klassieker onder de criteriums. 
 
In het begin van de zestiger jaren be-
sloten de besturen van de Gerwense 
verenigingen RKGSV en Jong Neder-
land om in hun dorp een wielerronde 
op touw te zetten. Het begon in 1962 
met een ‘dikke-banden’-wedstrijd. De 
baten kwamen ten goede van de 
jeugdleden van beide verenigingen. 
Het publiek stroomde toe….
Ook in die jaren kwamen enkele leden 
van Jong Nederland op het idee om 
iets dergelijks voor de jeugd te orga-
niseren. Een soort Tour de France. Het 
werd een jeugdwieleravond-5-daag-
se. De eerste Vijfdaagse werd verre-
den in 1963 en het wielerevenement 
groeide uit tot een soort kindervakan-

tieweek. Er werden wedstrijdjes in de 
leeftijdscategorieën van 6 tot en met 
14 jaar gehouden en later werd de 
Vijfdaagse omgedoopt tot Minitour 
(zie foto). De laatste Minitour was in 
1987.
Vijf jaar na de start van de Minitour 
durfden RKGSV en Jong Nederland 
het aan om een echte wielerronde op 
touw te zetten. Eerst nog met techni-
sche medewerking van de Eindho-
vense wielerclub Wilhelmina, later 
stonden ze op eigen benen. Er was al 
een Minitour dus het lag voor de hand 
dat de wielerronde de Grote Ronde 
van Gerwen genoemd werd. Dankzij 
goede bestuurders, prima sponsoren 
en veel vrijwilligers kreeg Gerwen ook 
naam in de internationale wielerwe-
reld. Het dorpje Gerwen, inmiddels 
uitgegroeid tot een woonkern van 
ruim tweeduizend inwoners, werd 
start- en finishplaats voor grote etap-
pewedstrijden als Olympia’s Tour, La-
dies Tour en de Ster ZLM Toer.

En dan nu in 2016 het gouden jubi-
leum. Een jubileum waar niet alleen 
Gerwen maar de hele gemeente Nue-
nen c.a. trots op mag zijn.

Waanzinnige Wèttegij’t Quiz
Het is muisstil in de overvolle en gezellige feestzaal. De ‘Voice’ van DOEN! KPJ 
Nederwetten klinkt door de microfoon: de winnaars van de Wèttegij’t Quiz 
2016 is het team van Houthoeve, Peters beterweters DOEN het! Onder een da-
verend applaus en luid gejuich worden de winnaars in het zonnetje gezet!
 

het Wèttegij’t Quizboek ophalen, om 
het boek diezelfde avond weer in te 
kunnen leveren. De organisatie wilde 
de quiz graag een beetje mee beleven 
en is die avond het dorp in gegaan. Op 
alle locaties werd de organisatie gast-
vrij ontvangen en zagen ze alleen maar 
enthousiaste en gezellige teams op 
zoek naar antwoorden. Is er echt een 
zebrapad in Nederwetten? Een liedje 
met kokosnoten en blote billen? Wie 
zou er een punnik klosje hebben? En 
waar kun je in Nederwetten toch kaas-
soufflés kopen?

Zaterdagavond 12 maart was dus de 
ontknoping. De teams konden de al-
lerlaatste punten verdienen door een 
laatste teamopdracht uit te voeren. 
Met alleen maar saté stokjes, een rolle-
tje touw en een schaar moesten de 
teams een zo hoog mogelijke toren 
bouwen. De hoofdprijs van de Wèt-
tegij’t Quiz 2016 ging dus naar het 
team van de Houthoeve. Het werd nog 
een gezellige feestavond.

Bridgeclub COMMON SENSE 
Nuenen 20-jarig jubileum
In zijn openingstoespraak memoreerde de voorzitter de oprichting van 
Bridgeclub Common Sense in 1996. Destijds vond de club een onderkomen 
in De Bakkerij, waar twee jaar op dinsdagavond bridge gespeeld werd. Na 
deze 2 jaar vond de club het tijd om te verkassen en ging op zoek naar een 
nieuwe centraal gelegen locatie die -met enige te overkomen moeilijkhe-
den- werd gevonden in De Vank. Een zeer fijne locatie, midden in het dorp.

Helaas, men meende na jaren dat De 
Vank een andere, misschien lucratieve-
re bestemming moest krijgen en het 
(nog steeds leegstaande) pand werd dus 
verkocht. Reden om voor de derde keer 
op zoek te gaan naar een nieuw bridge-
home. En dat werd gevonden in Brede 
School Oude Landen van de Rietpluim. 
Een prachtige bridge accommodatie, 
met veel licht, ruimte en een eigen cate-
ring. Reden genoeg dus om het 4e lus-
trumfeest in eigen locatie te beginnen. 
Leuk ook nog om te vermelden dat de 
club na oprichting in deze 20 jaar 5 
voorzitters heeft gehad. Ze zijn nog 
steeds lid en komen iedere week met 
veel plezier bridgen.
Zoals gezegd, het feest begon in eigen 
locatie met koffie en gebak en natuur-
lijk werd er ook gebridged. Echter, an-
ders dan anders, onderbroken voor lu-
dieke muziek- en bridge technische 
quizzen. En bridgers zouden geen 
bridgers zijn als ze ook dat niet leuk 
zouden vinden. Er werd dus ijverig en 
met meer dan een beetje fanatisme ge-
puzzeld. Ook de niet-lid zijnde part-
ners van leden waren die dag welkom. 
Enigen van hen hebben zelfs mee kun-
nen spelen en anderen kwamen later 
voor de borrel en het optreden van een 
‘mystery guest’. Dit bleek Berry Kna-
pen te zijn, een bekende tonprater en 
‘absurdist’.

Het zeer geslaagde optreden bleek een 
wel heel gezellige opstap naar het laat-
ste deel van het feest, een diner voor 
meer dan 100 personen in een gezellig 
restaurant. Daar werden zeer terecht 
de leden van de lustrumcommissie in 
het zonnetje gezet met heel veel dank 
voor hun inzet voor dit prachtige feest 
en natuurlijk waren er ook nog bloe-
metjes voor de ontzettend muzikale ta-
lenten die de tunes van de muziekquiz 
herkenden en voor hen die met groot 
intellect de bridgequiz even invulden. 
Een fantastisch feest van een zeer leuke 
bridgeclub. Een club met circa 90 le-
den, in leeftijd variërend van 48-86 
jaar, aangesloten bij de Nederlandse 
Bridge Bond. In Nuenen worden de 
mensen best oud, misschien wel mede 
door het bridgen! En, is de bridgedicht-
heid de hoogste van Nederland (en dat 
terwijl de niet aangesloten clubs niet 
zijn meegeteld). Men zegt dat bridge 
goed is voor de hersenen, maar het is 
zeker ook goed voor sportieve gezellig-
heid en ontmoeting. 

Mochten er nog belangstellenden zijn: 
we hebben nog plaats en heten u graag 
welkom. Info op de website ( B.C. Com-
mon Sense) en telefonisch bij de secre-
taris Theo Kleinpenning (040-2833262) 
of via e-mail (bridgeclubcommon-
sense@gmail.com).

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

15 Nederwettense straatteams schre-
ven zich in voor de Wèttegij’t Quiz, ge-

organiseerd door DOEN! KPJ Neder-
wetten. Op vrijdag 4 maart konden zij 

In Nuenen boodschappen 
doen vanachter de PC
Sinds maandag de veertiende kan, vanuit thuis, achter de PC, online bood-
schappen doen bij 23 verschillende ondernemers in Nuenen, Geldrop en 
Mierlo. Voor verse vis, brood, wijn, maar ook voor een fiets, schoenen of 
speelgoed hoef je de deur niet meer uit. 

Jaarlijkse actie 
tegen zwerfafval
Vrijwilligers gaan op zaterdag 19 
maart, de Landelijke Opschoondag, 
weer massaal de straat op voor een 
grote voorjaarsschoonmaak. Want 
van schone buurten, bermen en 
bossen wordt iedereen blij, zo blijkt 
uit onderzoek van Gemeente.nu. Uit 
dit onderzoek blijkt ook dat de er-
gernissen-top 3 bestaat uit honden-
poep, vuurwerk en zwerfvuil. 

Dit jaar zijn er voorlopig landelijk meer 
dan 1.200 opruimacties aangemeld, 
ongeveer gelijk aan vorig jaar toen uit-
eindelijk zo’n 95.000 Supporters van 
Schoon meededen. Opvallend dit jaar: 
steeds meer kinderen ontplooien hun 
eigen initiatieven en inspireren hier-
mee hun ouders en buurtgenoten. In 
de provincie Noord-Brabant staan er 
tot op heden 160 initiatieven op de rol. 
Hiermee leggen buurtbewoners, ge-
meenten en bedrijven een frisse basis 
voor een schone leefomgeving. 

De Landelijke Opschoondag is jaar-
lijks het moment om daar samen mee 
aan de slag te gaan. Aanmelden van 
initiatieven is nog mogelijk op: 
www.supportervanschoon.nl

Want bestel je voor vier uur ’s mid-
dags dan worden je boodschappen 
nog dezelfde dag tussen vijf en negen 
uur bezorgd. Je bestelt ze gewoon via 
www.ishopnuenen.nl en initiatief ne-
mer Marc Schroer zorgt ervoor dat 
alles op tijd bij je afgeleverd wordt. 
Marc Schroer heeft al veel webshops 
gemaakt en na overleg met de Nue-
nense middenstand is besloten een 
locale sprong in het diepe te maken 
en een boodschappenservice via het 
internet aan de Nuenense bevolking 
aan te bieden. Online boodschappen 

doen in je eigen dorp is een uitkomst, 
als je bijvoorbeeld plotseling visite 
krijgt, je de hele dag werkt en geen 
tijd hebt om alle winkels te bezoeken, 
je van vakantie terugkomt, ziek of 
slecht ter been bent of zelfs als het 
hard regent en je geen zin hebt om de 
deur uit te gaan. Nog dezelfde dag be-
zorgd, vers en geleverd door de locale 
middenstand. De online service is be-
doeld voor alle inwoners van Nuenen. 
Om te kunnen shoppen moet je je 
eerst registreren.
www.ishopnuenen.nl
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Lente bericht van Lobroec
De lammertijd is aangebroken bij de schapen die verblijven op het Lobroec 
in Nuenen. Op zaterdag 12 maart is omstreeks 11.00 uur de eerste tweeling 
geboren. Het zijn twee rammen (jongens) en zij hebben de namen gekregen 
Paul en Piet. We verwachten ook dit jaar weer veel tweelingen. 

200 vrijwilligers op pad  
voor het goede doel 

Aktie Samen Verder
‘Rond Pasen’ betekent voor Nuenen 
ook dat de actie van Samen verder, 
voor een door Nuenense mensen ge-
kozen goed doel, gecollecteerd wordt. 
Daarvoor komt een van de bijna 200 
vrijwilligers bij u aan de deur en laten 
wij samen er voor zorgen dat ook dit 
jaar Samen Verder weer een succes 
wordt.

Vorig jaar zorgde u samen er voor dat 
ruim €11.000 werd opgehaald. En u 
bent verzekerd dat elke Euro ook echt 
daar komt waar die thuis hoort. 
 Zoals u al in een vorige uitgave van de-
ze krant heeft kunnen lezen is dat dit 
jaar voor een project voor oude mensen 
in Zuid Afrika dat door de Nuenense 
Rinske Stege aangestuurd wordt. Met 
uw hulp kan zij er voor gaan zorgen dat 
deze mensen op een menswaardige ma-
nier de laatste jaren van hun leven kun-
nen doorbrengen. Samen Verder wordt 
gehouden rond Pasen.
De informatie met het bekende zakje 
worden door ca 200 collectanten bij u 
in de bus bezorgd vóór Pasen en ko-
men uw bijdrage na Pasen ophalen op 
28, 29 of 30 maart.
Mogen wij een beroep op alle inwoners 
van Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
doen om de collecte te steunen, zodat 
ook dit jaar weer een mooi bedrag naar 
het Nuenense project gaat. 
Mocht het zijn dat er geen vrijwilliger/
collectant bij u aan de deur komt: geen 
nood, maak dan een bedrag over op 
NL13RABO0101054033 o.v.v.: Samen 
Verder Eindhoven.
Bent u ook direct of indirect betrokken 
bij een kleinschalig goed doel project, 
waarvan u denkt dat dat ook in aan-
merking zou kunnen komen voor de 
actie Samen Verder, meldt u dan daar-
voor aan en misschien wordt uw doel 
volgend jaar wel gekozen.
Wij hopen dat de Aktie Samen Verder 
ook dit jaar weer een groot succes 
wordt.
Alle vriendelijke gevers van dit jaar 
reeds nu een welgemeend hartelijk 
dank. U hoort binnen kort van ons 
hoeveel u samen heeft bijgedragen aan 
dit project.

Hartelijk dank namens de acties 
Samen Verder en 

de Solidariteitsmaaltijd

De lammetjes worden vernoemd naar 
mensen die bij de geboorte aanwezig 
zijn of de schapen aan het Lobroec 
een warm hart toedragen. Vermoedt 
of ziet u dat een schaap aan het lam-
meren is, geef dan een seintje aan de 
verzorgers (Adriaan 06-20404927 of 
Myrandë 06-54336688). Een vriende-
lijk verzoek aan mensen die met hon-

den langs de schapen lopen. Mocht 
uw hond zijn behoefte doen in het 
gras voor de omheining, wilt u dit dan 
aub opruimen. Er komen de komende 
tijd veel (groot)ouders en kinderen 
naar de lammetjes kijken of te aaien. 
Het is niet fijn als die mensen dan 
thuis komen met hondenpoep aan 
hun schoenen. 

De eerste lammetjes Piet (rechts) en Paul (midden) met moeder schaap Kuifje (links).

Hans Nijland spreekt 
bij RKSV Nuenen
Hans Nijland was afgelopen vrijdag-
middag 11 maart door de Stichting 
Vrienden van de RKSV Nuenen uitge-
nodigd een lezing te geven voor be-
langstellenden over zijn leven als di-
recteur van een grote voetbalclub. Het 
Sponsorhome op sportpark ‘Oude 
Landen’ puilde uit, er hadden veel toe-
hoorders gehoor gegeven aan de op-
roep te komen luisteren.
Hans Nijland, sinds 1996 directeur bij 
FC Groningen en daarmee de langst-
zittende directeur in het Nederlands 
Betaald voetbal was vanuit het hoge 
noorden naar Nuenen gekomen om 
een tipje van de sluier op te lichten 
over zijn turbulente leven als directeur 
van een grote voetbalclub. Het werd 
een indrukwekkende bijeenkomst, vol 
anekdotes over bekende, internationa-
le spelers, geld en talenten en de aan-
wezigen hingen aan zijn lippen. 
Hans Nijland voelt zich bij de RKSV 
Nuenen als een vis in het water. Het 
was voor hem een weerzien met oude 
bekenden en dus met zijn oude club; 
hij speelde er bij de veteranen en train-
de er de E-tjes. Na de lezing, was er 
nog uitgebreid de tijd met Hans samen 
na te praten en het bleef dan ook nog 
lang onrustig. Alle genodigden waren 
het er over eens, dit was een event dat 
voor herhaling vatbaar is; Hans mag 
vaker langskomen en vertellen over 
zijn mooie ervaringen.

Sweet surprise verhuisd naar nieuwe locatie

Sweet Surprise een winkel   
met een speciale missie!
Sweet Surprise, een gezellige winkel voor al uw snoepgoed en cadeautjes. In 
2010 heeft Christy van Moorsel op 15 jarige leeftijd haar eerste winkel ge-
opend. Christy was op dat moment de jongste onderneemster van Neder-
land, aldus de Rabobank. Christy heeft een verstandelijke beperking en 
runt een winkel in kleine cadeaus, snoepjes en chocolade. Onder begelei-
ding van haar moeder heeft zij het vak van ondernemen eigen gemaakt. 
Haar moeder heeft een ziekte (EDS-HMS) waardoor ook zij een (lichamelij-
ke) beperking heeft. Miriam heeft samen met Christy deze winkel opgezet 
voor de toekomst van Christy. 

Miriam van Moorsel is inmiddels rol-
stoel afhankelijk en daardoor waren ze 
genoodzaakt om een nieuwe locatie te 
vinden voor Sweet Surprise. Moeder en 
dochter gaan wonen en werken combi-
neren. Na vijf jaar verhuist Sweet Sur-
prise naar een grote pand waardoor het 
assortiment ruimer wordt. Ook ont-
staat er meer ruimte voor kinderfeestjes 
en de begeleiding van kinderen met een 
beperking. Christy en haar moeder heb-
ben als doelstelling ook andere kinde-
ren met een verstandelijke beperking 
een toekomst te bieden, door middel 
van een stageplaats. Voor kinderen met 
een verstandelijke/lichamelijke beper-
king zijn er weinig stage/leerplekken 
beschikbaar. Al snel komen deze kinde-
ren terecht in een sociale werkplaats. 
Miriam van Moorsel wil meer voor haar 
dochter en heeft daarom al haar krach-
ten bijgezet om samen met haar dochter 
deze sfeervolle winkel te runnen.

Christy, en in de toekomst wellicht 
nog meer kinderen, kunnen op deze 
wijze leren om een winkel te runnen. 
Zij zullen klanten gaan helpen, kassa-
werkzaamheden verrichten, creatieve 
cadeaus samen gaan stellen en nog 
veel meer. Christy is in vijf jaar tijd 
uitgegroeid tot een rasechte onder-
neemster. Ze denkt met klanten mee, 
vraagt door en adviseert. Ook heeft ze 
geleerd om met de kassa te werken en 
dat gaat bijna altijd goed. Christy wil 
haar klanten vooral een prettige en 
gezellige winkelervaring bezorgen. 
Na maandenlang hard werken en in-
kopen is het moeder en dochter we-
derom gelukt om een nieuwe gezellige 
winkel te realiseren. 

Op vrijdag 11 maart is het nieuwe 
pand (Berg 5 Nuenen) van Sweet Sur-
prise officieel geopend door burge-
meester Maarten Houben.
  

Onthulling buste   
Margot Begemann
Na het Van Goghjaar 2015, wordt vandaag Margot Begemann, de voormali-
ge geliefde van Vincent van Gogh, geëerd met een buste. Het is 175 jaar ge-
leden zij in 1841 in Nuenen werd geboren. Al eerder, in 1977, kreeg deze 
dochter van de hervormde dominee Willem Lodewijk Begemann een straat-
naam naar haar vernoemd. Die loopt langs de achtertuin van haar voorma-
lige woonhuis Nune Ville.

De initiatiefnemers voor de buste zijn 
dezelfde als die voor het bronzen beeld 
van de Aardappeleters in het Park, in 
samenwerking met het Vincentre en 
woningbouwvereniging Helpt Elkan-
der. De bronzen buste van Margot Be-
gemann is van de hand van Peter Na-
gelkerke die ook het beeld van de 
Aardappeleters maakte, en is gespon-
sord door de heer Marcel van Bussel.
De onthulling zal plaatsvinden in de 
voortuin van Nune Ville door de fami-
lie Begemann waaronder een achter-
nichtje dat ook Margot heet. De buste 
zal hier tijdelijk staan omdat de tuin 
binnenkort opnieuw zal worden aan-
gelegd en het hekwerk gerestaureerd. 
Tijdens deze werkzaamheden zal de 
buste bij het Vincentre in bewaring 
zijn.
De onthulling begint om 17.30 uur in 
de voortuin van Nunen Ville. Iedereen 
is welkom.

Camping les Trexons zoekt  
beheerdersechtpaar
Sinds 2004 hebben Huib en Myriam Hardeman een camping overgenomen in 
Noord/Oost Frankrijk. De exacte locatie is de Vogezen, 520 km van Nuenen. De-
ze camping valt onder de categorie ‘Kleine Campings’- Charmecamping. De cam-
ping is groot 40 plaatsen met daar boven op een 20 tal verhuuraccommodaties. 
Dankzij het grote succes van deze camping zijn wij op zoek naar beheerders die 
ons kunnen ondersteunen in het beheren van onze camping en eventueel in de 
nabije toekomst het totaal/beheer op zich kunnen nemen. Wij zouden graag in 
contact willen komen met geïnteresseerden. U kunt ons contacteren via mail in-
fo@camping-lestrexons.com of per telefoon 06-22776595. 
Meer info over de camping zie: www.camping-lestrexons.com

Veldsink Adviesgroep pakt 
speelgoed in voor Voedselbank 
Afgelopen vrijdag, 11 maart hebben een aantal medewerkers van Veldsink 
Adviesgroep zich belangeloos ingezet tijdens de landelijke actie NLDoet. De 
medewerkers waren te gast bij De Voedselbank Nuenen, waar zij speelgoed 
pakketten hebben samengesteld voor jarige kinderen. Ook zijn er pakketjes 
gemaakt met ‘weggeefcadeaus’, zodat kinderen niet met lege handen op 
een verjaardagsfeestje van een vriendje of vriendinnetje komen. 

Medewerkers van Veldsink Adviesgroep: Margo, Kirsten, Tim, Jorrit en Jeroen druk in de 
weer met het inpakken van de pakketten.

Samen met Cummins Emission Soluti-
ons uit Helmond kregen de ‘inpakkers’ 
eerst een uitgebreide introductie over 
de werkwijze van De Voedselbank en 
een rondleiding door het gebouw. 
Daarna werd het tijd de handen uit de 
mouwen te steken. Al het aanwezige 
speelgoed en het door Veldsink Ad-
viesgroep onder hun collega’s ingeza-
melde speelgoed, werd gesorteerd op 
leeftijd en op jongen of meisje.

In Nuenen zijn zo’n 80 personen weke-
lijks afhankelijk van een bijdrage door 
De Voedselbank. De criteria zijn 
streng; pas als men met minder dan 3 
euro per dag rond moet komen, komt 
men in aanmerking voor steun in de 
vorm van een wekelijks voedselpakket. 
De nu ingepakte cadeautjes zijn een 
extraatje voor die kinderen die als ze 
jarig zijn, niets ontvangen en ook niets 
kunnen geven aan een ander kind.

Burgemeester Houben opent 
nieuwe blokhut Rudyard Kipling
Scoutinggroep Rudyard Kipling viert dit jaar hun 50-jarig bestaan met veel 
activiteiten. Centraal thema daarbij is Terug naar de toekomst.

Een belangrijke drager van dit thema is 
het themaverhaal. Dit verhaal is gestart 
met het bouwen van de teletijdmachine 
door de eigen tijdmachine-experts Di-
na Miet en Bas Plexiglas. Tijdens het 
jaarlijkse boerenkoolweekend was deze 
machine af en is Welp Lisa erin gestapt. 
Helaas ging er iets mis en zit zij nu vast 
in het verleden. Het is nog niet gelukt 
haar terug te krijgen maar via een spe-
ciale tijdscamera is er weer contact met 
haar om te zien wat zij beleefd.

De laatste twee filmpjes gingen over 
1973, met daarin de oude blokhut (die 
later door een brand is verwoest). Bij-
zonder is dat de opening toentertijd 
werd verricht door oud-burgemeester 
de Heer J.J. Smits van Oyen. In het 
filmpje van Lisa speelt burgemeester 
Maarten Houben de hoofdrol.

Voor de filmpjes zie www.rudyardkip-
ling.nl/Jubi 50, ook voor opgeven voor 
de reünie op zondag 26 juni.

De Voedselbank Nuenen ontvangt 
geen subsidie en is volledig afhankelijk 
van giften door derden. Al het ingeza-
melde speelgoed, het sorteren ervan 
en het inpakken, was dan ook meer 
dan welkom; er kunnen de komende 
periode een flink aantal kinderen blij 
gemaakt worden.

Naast speelgoed is er uiteraard veel be-
hoefte aan levensmiddelen. Hebt u nog 
‘lang houdbare levensmiddelen’ waar-
mee u een ander blij wilt maken? Breng 
dit dan in de maanden maart en april 
naar Veldsink Adviesgroep aan de Pin-
ckart 11 in Nuenen. De medewerkers 
zorgen dan dat het op de juiste plek te-
recht komt.

NLdoet 2016
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Nuenens hobbycentrum   
in actie bij NLdoet
Bij Hobbycentrum de Dorpswerkplaats was het afgelopen zaterdag één en al be-
drijvigheid in het kader van de landelijke actie NL doet. Een enorme beukenhaag 
moest over een lengte van 40 meter worden ingekort tot een hoogte van 2 meter. 
Het Oranjefonds levert een financiële bijdrage van € 400 voor het uitvoeren van 
de werkzaamheden. Firma Ton Beks was aanwezig met een grote kraan en des-
kundigen om de zware haagstammen af te zagen en om te leggen. Daarna maak-
ten de vrijwilligers er korte blokken van.
De klus was noodzakelijk uit oogpunt van veiligheid, want onder de bomen spe-
len ook kinderen. In speeltuin De Kievit en op de parkeerplaats van Hobbycen-
trum de Dorpswerkplaats vallen bij harde wind regelmatig takken naar beneden. 
De afgekorte heg kan nu weer uitschieten. Ertussen wordt nieuwe beplanting 
aangebracht. Zie ook www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

NLdoet op Crijnsschool
Op vrijdag 11 maart is er door ouders en grootouders keihard gewerkt op, aan en 
rondom het schoolplein van de Crijnsschool. Het randje bij het buitenpodi-
um is veiliger gemaakt, er is gesnoeid, geschoffeld, geveegd, de roosters bij de in-
gangen zijn schoongemaakt en er zijn nieuwe bankjes geplaatst van de bijdrage 
van het Oranjefonds voor NLdoet. Ook op de locatie aan de Jacobushoek zijn drie 
nieuwe bankjes geplaatst. De school was superblij met de vrijwillige inzet van ei-
gen ouders en grootouders en de hulp van twee studenten van het Ter Aa college 
uit Helmond die als opdracht hadden mee te helpen bij een NLdoet actie. De LEV 
GROEP kwam langs om iets lekkers uit de delen aan alle vrijwilligers. Als vervolg 
op deze dag worden de kale bomen op het schoolplein nog verwijderd, het zand-
bakzand ververst inclusief een nieuw net en dan kunnen de nieuwe speeltoestel-
len geplaatst worden.

Historie van Nuenen
Mijn leven begon in het Nuenense land,
dit dorp, waar mijn wieg heeft gestaan.
Daar heb ik mijn hele hart aan verpand,
dit dorp doet mijn hart sneller slaan.
Het lag zo rustig tussen twee steden in,
maar dat is nu allemaal voorbij,
Want autowegen kruisen ons Nuenense land,
en ze razen als gekken voorbij.

Dit dorp met z’n oude lindeboom,
maar die is nu ontdaan van z’n kroon.
Vroeger stond er het rustaltaar onder,
de sacramentsprocessie was heel bijzonder.
De Berg, de Beekstraat en de Papenvoort,
die liggen daar nog op een rij.
Ook de pastorie van de vader van Vincent
die hoort er weer helemaal bij.

De H. Clemenskerk staat er nog
en is nu gerestaureerd.
Maar het oude patronaat,
Verdween voorgoed uit onze straat.
Het Boord is ook niet meer ‘d’n ouwe’.
Het staat nu vol met nieuwe gebouwen.
Ook café de Karperdoes verdween
dat was een bekende plek voorheen.

Verder is er het kerkje aan de Papenvoort
geschilderd door Vincent van Gogh.
Er verdween de fabriek van Gebroeders de Kruif,
maar het weefhuis, dat staat er nog.
Vooraan in Nuenen bij de kruising staat
de windmolen nog heel fier langs de straat.
Hij maalde het graan van de boeren van toen
maar hij hoeft nu niets meer te doen.

Nuenen had ook een heuse baronesse,
die woonde aan de Papenvoort.
Haar villa is nu het gemeentehuis,
zelfs het koetshuis, dat leeft er nog voort.
Ook het Nuenens Broek is heel bekend,
met de bossen en de hei,
De Hooidonkse molen en de kapel
Die staan daar nog midden in de wei

Ook het gehucht waar Eeneind ligt
het lag er zo rustig aan een kant,
maar nu is het moderner gericht,
ze hebben nu ’n openlucht bad en strand.
Opwetten had een voornaam herenhuis
dat stond daar midden in de wei
‘Het Slotje’ was de naam van die villa van toen
Dat staat er nu nog op een boerderij.

Natuur dat kun je in Nuenen zeker nog vinden,
met de koeien en paarden op het land.
De Dommel stroomt door Nuenens dreven,
met de watermolens aan de kant.
De Razob heeft nu een schaapherder gekregen,
die loopt met z’n schapen over velden en wegen.
In Gerwen ligt een mooi natuurgebied,
daar zingen de vogels het hoogste lied.

Dit was een greep uit het Nuenen van toen.
Ik heb dit heel graag willen doen,
voor al die nieuwe Nuenense mensen,
Ik wil hun een fijn woongenot wensen
Ook ik hoop hier lang noch te zijn,
want in Nuenen wonen is heel fijn.

Mevr. Saris-Gevers, Nuenen

Scouting Panta Rhei   
doet tijdens NLDoet
Afgelopen zaterdag werd er enorm hard gewerkt op de blokhut van scouting Pan-
ta Rhei. Al enkele jaren neemt scouting Panta Rhei deel aan de landelijke actie van 
NL Doet waarbij alle leden, groot en klein, staf, ouders en bestuur de handen uit 
de mouwen steken. De blokhut, het buitenterrein en het groot materiaal word al-
lemaal eens flink onder handen genomen. Als gezellige afsluiter genoot een ieder 
van een hapje en een drankje in het heerlijke voorjaarszonnetje. Er kan met recht 
gezegd worden dat het een groot succes was en zeker de komende jaren een ver-
volg zal krijgen.

Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

In de zesde aflevering van de rubriek ‘Nuenen op het 
randje’ aandacht voor de Europalaan.
Waar momenteel de HOV-lijn wordt gerealiseerd, bevond zich rond 1970 
een wijds landelijk gebied met slechts twee boerderijen.   De enorme wil-
genboom die de locatie van de boerderij van de familie Goossens markeer-
de, moest onlangs wijken voor de aanleg van het nieuwe fietspad.
Het volledige verhaal staat te lezen in het boek Nuenen op het randje op 
pagina 164 e.v.

Nuenens Mannen Koor    
vult de Clemens
Door Rick Godtschalk

Terwijl teletekst op pagina 105 bevestigt dat Nederland ontkerkelijkt, waagt 
het Nuenens Mannenkoor het juist om ons tot een gang naar de Clemens-
kerk te verleiden. 

Het NMK.

Op zondag 13 maart wordt ons geen 
tentoonstelling beloofd. Ook geen 
kerkdienst en geen concert, maar ei-
genlijk iets van alle drie. Zo'n mix van 
beeld en geluid wordt in onze moder-
ne tijd als snel een multimediaal spek-
takel genoemd. Hier in 'de Clemens' 
geen 3D-brillen en surround-sound, 
maar in alle rust 'stilstaan in perspec-
tief '. Is er dan helemaal geen kerkelijke 
inslag bij deze presentatie? Zeker wel. 
Sterker nog, bij de gezongen werken 
als Ave Maria en en Panis Angelicus 
lijken koor en muziek zich bijzonder 
thuis te voelen, juist in de warme kerk. 
Onversterkt vullen orgel, bassen en te-
noren alle gewelven. Ander bekend re-
pertoire krijgt een extra dimensie 
dankzij schilderijen van Wil Vermeu-
len en zijn teksten, vaak overpeinzen-
de boodschappen, voorgedragen door 
Ivonne Heijmen-Versteegh en Vincent 
Brenninckmeijer.

De context bepaalt bij muziek sowieso 
al de emotie. 'My way' associeer ik niet 
langer met Frank Sinatra of de Sex Pis-
tols, maar met een memorabele diplo-
ma-uitreiking. Het nummer ‘Veni Jesu’ 

blijft voor velen verbonden aan de uit-
vaart van NMK-voorzitter Pieter Fit-
ters en 'You never walk alone' is al lang 
veel meer dan alleen een liedje van Ger-
ry & the Pacemakers en zelfs niet alleen 
van de supporters van Liverpool. Ieder-
een kan er bij janken en juichen. Het is 
maar in welk perspectief je muziek be-
luistert. In 'Going home' en 'Deep Ri-
ver' klinkt de hoop door, maar anders 
dan de hoop van slaven aan de andere 
kant van de rivier. De extra dimensie, 
het perspectief blijkt bij dit driedimen-
sionale thema soms even zoeken, soms 
listig gevonden, soms voor de hand lig-
gend, maar steeds treffend. Door een 
nummer van het koor te verbinden aan 
een schilderij van Wil Vermeulen (en 
vice versa) die op zijn beurt schilderij 
en muziek met teksten aan elkaar weet 
te verbinden, komt het geheel tot zijn 
recht. Een memorabel anderhalf uur. 
Opzet geslaagd. Ruim voor het muzi-
kaal hoogtepunt 'You raise me up' had 
het publiek de neiging om dirigent Hot-
terbeekx met zijn mannen en muzikaal 
begeleider Arno ter Burg met een wel-
verdiend applaus te bedanken voor de-
ze avond met perspectief. 

Paaskienen
Op woensdag 23 maart organiseert 
Buurtvereniging Plan West uit Lieshout 
een paas kienavond met prachtige gevul-
de paasmanden als prijs. Deze speciale 
kienavonden zijn in Zaal de Koekoek 
Dorpstraat 49 in Lieshout en beginnen 
om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 18.30 
uur. De kienavond staat open voor ieder-
een. De opbrengst van deze kienavond 
komt geheel ten goede aan buurtvereni-
ging Plan West. Fijne paasdagen en tot 
ziens op deze paas kienavond.

Weverkeshof:  
Jan Boes Combo
Op zondagmiddag 20 maart speelt het 
Jan Boes Combo op Dorpsboerderij 
Weverkeshof. Het combo bestaat uit 
de geroutineerde jazzmusici Friso van 
Terwisga (gitaar), Lidy Allan (zang), 
Jan Boes (gitaar), Louis Richard (con-
trabas) en Jaap van Arkel (tenorsax). 
Het repertoire is voor een groot ge-
deelte gebaseerd op het American 
Songbook aangevuld met Latin stijlen.
Weverkeshof, Hugo van Berckellaan 5 in 
Nuenen. Aanvang 14.00 uur, toegang vrij.

NLdoet 2016
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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* 

Berg 36, 5671 CC Nuenen, Tel.: 040 - 283 15 24
www.decohomemeulendijks.nu

Il Punto organiseert in samenwerking met Deco Home Meulendijks 
een workshop: maak je eigen moodboard. De workshop wordt 
gehouden op vrijdag 15 april 2016 van 09.00 uur tot 12.00 uur 

bij Deco Home Meulendijks aan de Berg 36 te Nuenen. 
Kosten voor deze kleurrijke en leerzame ochtend bedragen 

e 20,- incl. materialen en koffie/thee. Opgeven kan tot 11 april in 
de winkel of via telefoonnr. 040-2831524 of 0620970670.

WORKSHOP
MAAK JE EIGEN

moodboard

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

wijk omg. Het Puyven
(± 160 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

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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 PUZZELHOEKWeek 11

8 7 3
9

4 3 8 5
2 6

5 8
7 9

2 3 7
4 8 6

7 6 5 4

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 buiten gevaar 6 sinds 11 bijbelse figuur 12 op de wijze van 
13 bouwland 15 a priori 17 treuzel 19 motto 21 vanaf 22 deksel 24 slagwerker 
25 laag 26 dundoek 28 lidwoord 29 met name 30 kiem 31 opstandeling 
33 muziektempel 35 pers. vnw. 36 namiddag 38 betaalplaats 41 mannelijk dier 
45 etensrest 47 buisverlichting 48 slee 49 venster 51 voorzetsel 52 grassteppe 
54 Chinese deegwaar 55 ego 56 tijd 57 karakter 59 zangnoot 60 paling 
61 kolenemmer 62 natuurproduct 64 sportman 65 binnenkomst.

Verticaal: 2 oude lengtemaat 3 een weinig 4 lijfeigene 5 bouwvallig 
6 bijbelse figuur 7 toegang 8 pl. in Flevoland 9 rooms-katholiek 
10 geweervuur 14 bamboebeer 16 geneesmiddel 18 bergplaats 20 zwemvogel 
21 langs 23 mannetjesbij 25 persoon 27 gerief 30 jaargetijde 32 vrucht 
34 takje 37 voorkeur 38 huisdier 39 gedorste halmen 40 staat in Amerika 
41 vechtsport 42 zangstuk 43 computergeheugen 44 vet 46 kledingstuk 
50 houding 52 kledingstuk 53 peulvrucht 56 amfibie 58 droog 
60 uitroep van pijn 63 Frans lidwoord.

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

R A V A G E H E E L A L

S A L A D E D R E V E L

A K S A L M M A F E G O

M E R D E S E M R E O

B L E E K D E N N O O R D

A G L O B E U N I E K S

A L E E E M

G S T O U T N E T E L I

A B U I S E T C S E R R E

M R E E N O R M N E D

B E L W E T V A L E D E

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

A T L E T E W E S T E N

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

Oplossingen wk 10
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

TENNISRACKET

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.

ABEEL
BLAUW
BOETEN
CANADA
CLEANER
ENTREE
GINDS
HENGST
LASSO
LATEX
LEESMAP
NAAST
OMINEUS
PAARS
RELSCHOPPER
RIVAAL
SATESAUS
SCHELPENZAND
SNOER
SPIREA
STAAL
TAKEL
TIBET
VERSOEPELING
WITHEET
ZEELT
ZEILMAKER

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

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

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

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

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

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
Collse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Succesvolle prijsvechter brillenmarkt Eyelove nu ook in Nuenen

Brilverkoper heeft markt 
opengebroken met laagste 
prijzen voor kwaliteitsbrillen
De succesvolle brillenformule Eyelove opent op dinsdag 22 maart een ver-
kooppunt in Nuenen bij DA Drogist Noordveld aan de Hoge Brake 72. Anders 
dan gewone brillenwinkels verkoopt prijsvechter Eyelove kwaliteitsbrillen 
tegen vaste lage prijzen via verkooppunten in onder meer drogisterijen in 
DA, DIO en ETOS. Deze nieuwe manier van een bril kopen is sinds enige jaren 
bezig met een stevige opmars in Nederland. Met het nieuwe verkooppunt 
telt Eyelove in Nederland 110 verkooppunten. 

De bijzondere formule van Eyelove 
heeft in korte tijd een revolutie teweeg 
gebracht in de brillensector. Dat komt 
vooral door de extreem lage prijzen. 
Zo kost een complete bril op sterkte bij 
Eyelove altijd €49 en een multifocale 
bril met onzichtbaar leesgedeelte €99. 
Dat is inclusief ontspiegelde en kras-
werende glazen. Bij veel grote brillen-
ketens moet nog altijd apart worden 
betaald voor ontspiegeling of een kras-
werende laag. Klanten hebben de keu-
ze uit 175 trendy monturen. Boven-
dien kunnen klanten bij Eyelove altijd 
zonder afspraak binnenlopen voor een 

gratis oogmeting. Eyelove gebruikt 
hiervoor als eerste in Nederland zeer 
geavanceerde en accurate oogmeetap-
paraten, waardoor een oogmeting veel 
korter duurt dan normaal. Ook zonne-
brillen op sterkte zijn bij Eyelove voor 
dezelfde prijs verkrijgbaar. Klanten 
met een aanvullende zorgverzekering 
moeten extra goed opletten. Zij kun-
nen in veel gevallen het aankoopbe-
drag van hun Eyelove-bril terugkrijgen 
van de zorgverzekeraar.

Eyelove-directeur Paul Berkelmans: 
“Wij zijn zeer verheugd met ons nieu-

we verkooppunt in Nuenen. Het is 
voor veel consumenten een uitkomst 
dat ze bij hun vertrouwde drogisterij 
een bril van Eyelove kunnen kopen. 
Speciaal opgeleide medewerkers advi-
seren onze klanten bij de keuze van 
een bril en zij stellen deze ook af. Ook 
is de oogmeting altijd gratis en is een 
afspraak daarvoor niet nodig.” 

Collecteweek 
Reumafonds
Het Reumafonds houdt binnenkort de 
jaarlijkse landelijke collecte. In de 
week van 21 t/m 26 maart komen ruim 
60.000 vrijwilligers in actie om door 
heel Nederland geld op te halen voor 
de bestrijding van reuma. In Neder-
land leven bijna twee miljoen mensen 
met deze ingrijpende aandoening, die 
niet te genezen of te voorkomen is. 
Onderzoek naar de oorzaak en behan-
deling van reuma is kostbaar. Daarom 
is uw bijdrage hard nodig. 

Onzichtbare ziekte 
Mensen met reuma hebben vooral last 
van pijn en moeheid, beide onzichtbare 
kenmerken van deze chronische ziekte. 
Reuma is een verzamelnaam voor ruim 
100 aandoeningen aan botten, gewrich-
ten en spieren. Het is een auto-im-
muunziekte. Dit betekent dat het na-
tuurlijke afweersysteem het eigen ge-
wrichtsweefsel (en soms organen) 
aanvalt. Hierdoor hebben mensen met 
reuma vaak last van ontstekingen aan 
gewrichten of spieren, en is bewegen 
pijnlijk. Reuma is een ingrijpende aan-
doening en kan jong en oud overkomen. 

Steun van iedere Nederlander nodig 
Het Reumafonds strijdt al 90 jaar voor 
een beter leven met reuma. Nu en in 
de toekomst. We financieren onder-
zoek naar betere behandelmethoden 
en naar de oorzaak van reuma. We ge-
ven voorlichting, ondersteunen pati-
entactiviteiten en komen op voor de 
belangen van mensen met reuma bij 
politiek en zorg. Dat brengt ons steeds 
een stap dichter bij een wereld zonder 
reuma. We zijn blij met iedere gift die 
hieraan bijdraagt. Bankrekeningnr: 
NL86RABO0123040000, Amsterdam. 
www.reumafonds.nl

Overweldigende belangstelling 
voor fototentoonstelling
Op twee middagen een tentoonstelling houden en daar komen dan ruim 
300 bezoekers op af. Voor de organisatie - fotogroep f/2 - was het een bijzon-
der geslaagd evenement op zaterdag 12 en zondag 13 maart. Van de bezoe-
kers was er vooral veel bewondering en waardering, getuige de vele lovende 
woorden in het gastenboek.

“Niet te geloven, dat deze foto’s door 
amateurs zijn gemaakt” en “…in het 
Nationaal Fotomuseum in Rotterdam 
hebben we niet zoveel moois gezien als 
hier in Het Kwetternest”. Een veel ge-
hoorde opmerking ging over de diver-
siteit van de onderwerpen. Veel waar-
dering was er, niet alleen voor de foto’s, 
maar ook voor de presentatie en de op-
stelling. Naast 40 ingelijste foto’s was 
er een boeiende diapresentatie van 60 
extra foto’s en lagen er twee z.g. foto-
kettingen, waarvoor de leden op el-

kaars foto moesten reageren met een 
nieuwe foto.
Fotogroep f/2 is een van de vier (!) fo-
toclubs, die allen deel uitmaken van de 
PVGE Nuenen. Deze vereniging voor 
senioren telt in Nuenen ruim 1000 le-
den en bestaat uit allemaal actieve se-
nioren. Zij kunnen deelnemen aan een 
van de meer dan 35 clubs: van wande-
len en fietsen tot koken en beleggen. 
De fototentoonstelling is een jaarlijks 
terugkerend evenement. Zie ook: 
https://pvge.nl en www.fotogroepf2.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.

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

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

Kent u, of bent u iemand die behoefte heeft aan extra gezelligheid 
of hulp nodig heeft om activiteiten te ondernemen? Wij zijn 2 jonge 
vrouwen tussen de 40/50 jaar, beide in het bezit van een auto en 
wij willen u graag helpen met boodschappen doen, een bezoek 
aan arts/ziekenhuis, een uitje of gewoon thuis. Bel ons voor een 

vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vergoeding in overleg.
PETRA 06-50878600 of JOLANDE 06-12892082.

www.uitenthuis.info

NIEUW: GEHEEL 
UITKLAPBARE 
VOETENSTEUN

MAATWERKLEDER OF STOF STA-OP STOELEN

Meer dan 100 modellen 
in de winkel

Relaxfauteuils
- op maat
- in leder en stof
- zeer ruime keuze

geheel 
uitklapbare 
voetensteun

Ook modellen in de S A L E

in stof vanaf 
€ 1.479,--

R E L A X F A U T E U I L S
VAN KLASSIEK TOT MODERN5 jaar garantie

in stof v.a.
€ 1.099,--

SNEL LEVERBAAR 
in small, medium 
en large

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTERMaandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

€ 19,95
Jansen Auto BV
De Pinckart 10, Nuenen

Tel. 040-2831284

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

GLAZENWASSERIJ
Ook dakkapellen en 
reinigen van goten. 
Tel. 06 - 53 41 06 92 

040 - 283 88 56 
Ruiterweg 13, Gerwen.
www.glazenwasserij-jbbal.nl

HONDENUITLAAT-
SERVICE “de Snuffelende 
Snuit” Bij ons kan uw hond 
lekker uitdollen met soort-
genoten, maar rustig rond-
snuffelen mag natuurlijk 
ook! Op omheind terrein. 
Voor info: 040-2839549.

GEZOCHT: per direct op-
pas aan huis gezocht in Nue-
nen op donderdagen (7.30 
tot 18.30 uur). Enthousiast, 
ervaring en eigen vervoer? 
Mail Annemieke2000@
hotmail.com

GEZOCHT: Vrouwencen-
trum ‘De Vlinder’ in Nuenen 
zoekt een vrijwilliger voor 
het bijhouden en registre-
ren van inkomsten en uit-
gaven van het vrouwencen-
trum. Tijdsinvestering: 2 uur 
per week. Voor meer infor-
matie: De LEVgroep, Berg 
22c. Tel. 040-2831675. Ma. 
t/m do. van 9.00-16.00 uur 
en vrij. van 9.00-12.30 uur.

In een goed beveiligde omgeving, op kleinschalig 
industrieterrein, Den Binnen 14 Eeneind 1 in Nuenen.
•	 Bedrijfsruimte	80	m2	(werkoppervlakte)
•	 Apart	toilet	met	douche	op	begane	grond	4	m2
•	 Magazijn	6	m2
•	 Trap	naar	boven:	kantoortje	met	keukenblokje	8.5	m2
•	 Parkeergelegenheid	voor	het	pand	voor	4	auto’s
•	 Eigen	ingang,	door	stalen	kanteldeur	met	loopdeur
	 (hoogte	2.85	meter).
•	 Geschikt	voor	opslag,	handel,	klus-/timmerbedrijf,	etc.

Aanwezige voorzieningen: Gasheather,	Water	en	
Stroom	(ook	kracht)

Prijs kale huur € 500,- 
exclusief	btw	en	nutsvoorzieningen.

Bel of mail voor een bezichtiging.
Henk	Cloin.	040-2834885	/	06-53811024.	garage@cloin.nl

TE HUUR:

Praktijk Alternatieve Geneeswijzen

Het is voorjaar!!!
Grote kans dat u weer last krijgt van een pollen ALLERGIE.
Al jaren goede resultaten met: BIO RESONANTIE en TINCTUUR
Met een korte kuur kunnen we de klachten verminderen en verhelpen. 
Geen last meer van niezen, loopneus, tranen enz. enz.
 
Maak vrijblijvend een afspraak Tel: 06-51334155 
Therapie wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars

Voor een afspraak of informatie: René van der Valk. 
Hypnocoach/Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut. 
Berg 26a Nuenen • Cortenbachstraat 130 Helmond
r.valk41@gmail.com • www.alternatief-beter.nl R.P.A. van der Valk

Openingstijden

Wij zijn iedere werkdag 
geopend van 
8:30 tot 16:30

Opendagen
Zaterdag 19 maart

Zaterdag 2 april
Zaterdag 16 april
Zondag 16 mei

Zaterdag 21 mei
Zaterdag 4 juni
Zaterdag 18 juni

Wij zijn de zaterdagen 
geopend van 10:00 uur 

tot 14:00 uur.

De zondagen zijn we 
geopend van 10:00 tot 

15:00 uur.

Ringdijk 12 | 5705 CT Helmond | 0492-521578 
info@hsbeton.nl | www.hsbeton.nl

Op zoek naar een nieuwe schutting
H&S betonwaren bv is gespecialiseerd in tuinafscheidingen, 
erfafscheidingen en speciale betonproducten.

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2015”
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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.

Tot en met 5 mei 
09.00-11.30 uur Expositie ‘Veertig Dagen’

na de zondagsmissen en tijdens de 
openingstijden van het parochiesecretariaat 

H. Clemenskerk Nuenen

Tot en met 4 april
Expositie van Ingrid van Dooren

Het Klooster

Vrijdag 18 en zaterdag 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

Vrijdag 18 maart
20.15 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen
Pastoorsmast 14 Nuenen

Donderdag 17 maart
09.00-12.00 uur Gratis Inloopspreekuur 

LEV Groep, Berg 22c

Maandag 28 maart 
10.30-18.00 uur Ronde van Gerwen

Gerwen

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 maart
09.00 uur Wilgen knotten met IVN

verzamelen bij Het Klooster

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

Zondag 20 maart
09.00 uur WSV-wandeling

ingang van het tennispaviljoen 
op sportpark de Lissevoort

Vrijdag 18 maart  
09.30 Fietsen

Startpunt Den Heuvel Gerwen

Zondag 20 maart
10.30 uur Art in Listening

Het Klooster

Zondag 20 maart
 14.00 uur Jan Boes Jazz Combo 

Weverkeshof

Maandag 21 t/m zaterdag 26 maart
Collecte Reumafonds

Maandag 21 maart  
13.30 uur Paas-tak versieren (volwassenen)
15.30 uur  Kuikentjes maken (kinderen 5-

6-7 jaar) D’n Heuvel Gerwen

Dinsdag 22 maart
19.00-20.30 uur gratis workshop 

‘Mindful ontspannen’
door SmitsCoaching.com

Het Klooster

Woensdag 23 maart
14.30 uur tot 16.00 uur Paasfeest 

Weverkeshof

Woensdag 23 maart
20.00 uur voorlichtingsavond 

alcohol en 55+
Dorpshuis De koppelaar Nederwetten

Donderdag 24 maart
09.30 uur Computercafé

Werken in de Cloud
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Nuenen

Donderdag 24 maart
10.30 uur Cultuur overdag:

Film: ‘La famille Belier’
Het Klooster

Zaterdag 26 maart
14.30 uur tot 16.00 uur Paasfeest 

Weverkeshof

Zaterdag 26 maart
15.00-17.00 uur Receptie Gouden jubileum 

De Ronde van Gerwen 
D’n Heuvel

Zondag 27 maart
21.00 uur, Sunny blues: Rootbag

Café Schafrath Nuenen

Zondag 27 en maandag 28 maart
11.00-17.00 uur Paasart Atelier Nuenen 

Schilderscollectief 
Berkenbos 8 Nuenen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 19 maart 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en dhr. J. Deckers.
Palmzondag 20 maart 09.00 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en dhr. J. Deckers.
Palmzondag 20 maart 10.30 uur: Oe-
cumenische viering, volkszang, voor-
gangers pastor J. Vossenaar, pastoraal 
werkers M. Feuth en P. Peters.
Deze oecumenische viering start in de 
Regenboogkerk.
Witte Donderdag 24 maart 19.00 uur: 
viering, parochiekoor, voorgangers al-
le pastores.

Misintenties
Zaterdag 19 maart 18.30 uur: Piet en 
Cathrien Wernaart - van den Boomen; 
Harrie Vermeulen en familie.
Zondag 20 maart 09.00 uur en om 10.30 
uur: Gertrude Smeulders - Sanders, 
Wout Smeulders en Margo Smeulders; 
Frans Leltz; Marinus Jansen en Mien 
Jansen - van der Wouw; Leo Verhap-
pen; Nell Schoenmakers - Bressers; 
Barth Roovers; overleden ouders Jan en 
Miet Dijstelbloem - Knoops; Noud van 
Rooij en Marie van Rooij - van de Kam; 
Karel Smits; Nard en Anna Rooijak-
kers; Janus Moonen; Julia Moonen - 
Kwinten; Guido Landman; Harrij.
Witte Donderdag 24 maart 19.00 uur: 
Lotte van Rooij en Leo van Hevelingen.

Mededeling
Aanstaande zondag zijn er gewijzigde 
tijden m.b.t. de vieringen in de Cle-
menskerk. Om 09.00 uur is er een vie-
ring in de Clemenskerk.
Om 10.30 uur is er een oecumenische 
viering die begint in de Regenboog-
kerk en in de Clemenskerk wordt afge-
sloten.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl
Zondag 20 maart 09.30 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorganger pastor 
S. Kuijpers.

Misintenties
Piet Coolen; Hubertus Jansen en 
Aleida Jansen-Huurdeman; Maria 
Sleegers; Ouders Willem en Anna 
Rooijackers-De Louw; Overleden fa-
milie Kluijtmans; Overleden ouders 
Renders-de Brouwer.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl
Zondag 20 maart 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties
Overleden ouders Martinus Donkers 
en Hanneke Donkers-van Acht; Mies 
Bouw; Wim van den Elsen

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl
Zondag 20 maart, 10.30 uur: Oecume-
nische viering van Palmzondag, waar-
in voorgaan de pastores van beide ker-
ken en van Lunetzorg Meare. Locatie 
Eckartdal. Net als voorgaande jaren 
hebben we vandaag cliënten van Ec-
kartdal op bezoek. De dienst begint in 
De Regenboog en wordt voortgezet in 
de H. Clemenskerk. We collecteren 
voor het project van Rising Stars in 
Ghana. Donderdag 24 maart is er om 
19.00 uur een viering i.v.m. Witte Don-
derdag. In de ochtend is er Open Huis 
tussen 10.00 en 12.00 uur. Verdere in-
fo: zie onze website.

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 17 maart 17.30 uur H. Lof; 
18.30 H. Mis van de vasten; gedachte-
nis van de H. Gertrudis, maagd en de 
H. Patricius, bisschop en belijder. 
Vrijdag 18 maart. 7.15 uur H. Mis van 

de Vasten; gedachtenis van Onze Lieve 
Vrouw van Zeven Smarten en van de 
H. Johannes Damascenus, belijder en 
kerkleraar. 18.00 uur H. Kruisweg. 
Zaterdag 19 maart. 8.30 uur gezongen 
H. Mis, H. Jozef, echtgenoot van de H. 
Maagd en patroon van de Kerk; ge-
dachtenis van de Vasten. 10.00 uur 
Godsdienstlessen. 
Zondag 20 maart. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Palmzondag, processie en 
gezongen passieverhaal. 
Maandag 21 maart 18.30 uur H. Mis in 
de Goede Week. 
Dinsdag 22 maart. 18.30 uur H. Mis in 
de Goede Week. 
Woensdag 23 maart 18.30 uur H. Mis 
in de Goede Week. 

Tentoonstelling Lijkwade van Turijn
In de oude St.-Clemenskerk aan de 
Heuvel te Gerwen is er een tentoon-
stelling ingericht over de lijnwade van 
Turijn. Deze expositie duurt tot en met 
de tweede zondag na Pasen, 3 april. De 
toegang is vrij.
De beroemde Lijkwade van Turijn is al 
eeuwenlang voor gelovigen een voor-
werp van devotie, vandaar ook deze 
tentoonstelling in de kerk. De foto’s 
zijn afgebeeld op canvas en zijn levens-
groot. De lichaamsvormen, het hoofd 
en het gezicht met de gesloten ogen 
zijn in alle rust te bekijken. Er zijn ook 
foto’s in 3D bij, die nog indringender 
de afbeelding weergeven.

Gezien in Nederwetten.

Paasversieringen maken
Op maandag 21 maart worden tijdens en na de Inloop van WLG paasversierin-
gen gemaakt. De volwassenen (vanaf 13.30 uur tot circa 15.30 uur) gaan Paas-
takken maken en aansluitend gaat de jeugd (5-7 jaar) een kuikennestje maken. 
Vanaf 15.30 uur in Den Heuvel.

 

De WLG zorgt voor het benodigde 
knutsel-materiaal maar u moet zelf 
voor de tak(ken) zorgen en voor bloe-
men als u die erin wilt verwerken. De 
takken van de kronkelhazelaar zijn na-
tuurlijk bijzonder geschikt hiervoor, 
maar takken van de Magnolia, Sierkers, 

Waterwilg of Forsythia zijn ook goed te 
gebruiken. Mia Leenders, die heel goed 
is in knutselen, gaat de jongeren laten 
zien hoe je het kuikennestje kunt ma-
ken en ook daarbij zijn vrijwilligers om 
de kinderen te helpen. Er wordt een bij-
drage van € 2,- gevraagd voor materi-
aalkosten. Aanmelden is nodig i.v.m. 
aanschaf benodigdheden. Dat kan tele-
fonisch via 06 41102625 of per mail 
werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.
com. Dus maandag 21 maart: volwasse-
nen vanaf 13.30 uur tijdens de ‘inloop’ 
en kinderen (5, 6 en 7 jaar) van 15.30 tot 
16.30 uur in Den Heuvel.

Wilt u meer weten of wilt u op de 
hoogte blijven van wat er in Gerwen 
gebeurt en/of wat WLG organiseert en 
aanbiedt, bel dan met 0641102625 of 
ga naar http://www.digitaal-dorps-
plein-gerwen.nl. Daar kunt u u ook in-
schrijven voor de nieuwsbrief.

Komend weekend voorjaarsmarkt    
bij Hobbycentrum de Dorpswerkplaats
Komt u ook? Pasen komt eraan en dus zijn bij Hobbycentrum de Dorpswerk-
plaats de voorbereidingen voor de voorjaarsmarkt in volle gang. Alles wat 
wordt verkocht is ter plaatse gemaakt door de eigen deelnemers. Op deze 
manier willen we weer wat geld bijeen brengen voor de huur en exploitatie 
van ons gebouw en de uitoefening van onze activiteiten. 

Er zijn nu 320 deelnemers en we willen 
graag verder doorgroeien. De facilitei-
ten waarover we beschikken zijn uniek. 
Met name zijn we trots op onze hout-
werkplaats en de metaalbewerkingsaf-
deling. Maar schilderen, boetseren, 
knutselen of leren converseren in di-
verse talen kan natuurlijk ook. Op onze 
website www.dorpswerkplaatnuenen.
nl vindt u meer informatie en een to-
taaloverzicht van alle activiteiten. 
Kom dus even langs als u tijd heeft. De 
koffie en de heerlijke, warme, zelfgebak-
ken wafels staan uiteraard ook deze keer 

weer klaar. Voor kinderen tot 12 jaar is 
er een verrassing: die mogen tijdens de 
voorjaarsmarkt een paashaasje beschil-
deren en dit meenemen naar huis. 

De voorjaarsmarkt van Hobbycen-
trum de Dorpswerkplaats vindt plaats 
op zaterdag 19 maart van 10.00 tot 
16.00 uur en op zondag 20 maart van 
11.00 tot 16.00 uur. De ingang van hét 
hobbycentrum van Nuenen ligt aan 
Park 63b, tussen restaurant Goesting 
en restaurant ‘De Zonnewende’. U bent 
van harte welkom.
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Voetbaltoernooi 
voor alle groepen  
7 en 8
Inschrijven voor het Strabrecht Voet-
baltoernooi kan nu al. Op vrijdag 3 ju-
ni organiseren wij een voetbaltoernooi 
voor alle groepen 7 en 8 uit de gehéle 
regio, dus ook voor jullie. 
De wedstrijden worden gespeeld op de 
velden van voetbalclub Braakhuizen in 
Geldrop (Winde 1B, 5667 AX Geldrop). 
Het toernooi duurt van 09.00 uur tot 
ongeveer 15.00 uur. Ga naar de knop 
op site www.strabrecht.nl.

Rikken Supportersclub RKSV 

Nieuwkomer  
Herman Eij winnaar 
negentiende rik avond
Nog wekelijks melden zich nieuwe 
deelnemers aan bij de organisatie 
van het rikken. Telkens blijkt weer 
dat de laatst aangesloten deelne-
mers zich steeds meer thuis begin-
nen te voelen tussen de al wat 
gelouterde deelnemers en ook we-
kelijks met een bescheiden prijs 
huiswaarts keren. Met uitzondering 
van afgelopen vrijdag: Het was Her-
man Eij die zich na eerst even rond 
gekeken te hebben en de sfeer had 
geproefd, besloot zich aan te melden 
om deel te nemen en maar meteen 
met de hoofdprijs aan de haal ging.

Bij aanvang van de eerste speelronde 
was al wel meteen duidelijk dat er deze 
avond wederom niets cadeau gedaan 
zou worden. Er werd voor ieder punt 
fel maar sportief gestreden om de 
hoofdprijs in de wacht te slepen. Na 
het opmaken van de stand van voor de 
pauze was het Herman Eij, een van de 
nieuwkomers, die zich niets aantrok 
van de gevestigde orde en met een 
mooie score van 101 punten de leiding 
nam, gevolgd door Narda Kuipers met 
97 punten.  Ondanks de verwoede po-
gingen van de overige deelnemers was 
er niemand meer die de leider van de 
eerste ronde van voor de pauze nog 
kon bedreigen en er uiteindelijk ge-
noegen mee moesten nemen dat Her-
man Eij als nieuwkomer winnaar werd 
van de hoofdprijs. De hoofdprijs bij de 
loterij een waardebon werd deze week 
gewonnen door Bart van de Ven. 

Uitslag vrijdag 11 maart 2016 
 1 Herman Eij  101 punten
 2 Narda Kuipers  97 punten
 3 Bernard de Louw 94 punten
 4 Willie van den Heuvel     92 punten
 5 Frans Bressers  79 punten
 6 Harold van Bree 78 punten
 7 Rinus van Gastel 63 punten
 8 Ad Vogels      59 punten
 9 Thea Elbers    56 punten
10 Joop Wouters  50 punten

Op veler verzoek is het rikken bij de 
supportersclub met twee weken ver-
lengd en is de finale avond op 1 april 
2016. De start is dan om 20.00 uur van-
wege de extra finale ronde. Vrijdag 18 
maart a.s. is weer de volgende 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 le-
den, ervaren of onervaren rikkers, al-
len zijn van harte welkom. Locatie 
“Oude Landen” Pastoorsmast 14 Nue-
nen. Voor informatie bellen naar 06-
10289797 of 06-40320419.

Z&PV Nuenen haalt belangrijke overwinning

Nuenen - Merlet    10-5
Zonder de geblesseerde Roy Schoenmakers en de geschorte Arjan Sleegers 
maar met Heren 2 spelers Geert Pulles en Nick van Raaij haalt Nuenen een 
belangrijke overwinning op Merlet. Dat het een moeilijke wedstijd zou wor-
den wist Nuenen wel. Merlet is snel en agressief in de verdediging en dat 
heeft Nuenen liever niet. 

Toch kwam Nuenen goed met 4-0 voor. Vervolgens ging er van alles mis, voorna-
melijk door te gehaast spel. Verdedigend werd er erg weinig weggegeven maar 
aanvallend was het te gehaast, te onnauwkeurig en daardoor werd op halve kan-
sen geschoten. Met drie overtredingen belandden vervolgens Edwin Siepe en 
Lars van Raaij op de bank. Gelukkig viel broertje Nick goed in. Met 5-3 werd het 
toch nog spannend. Hard werken, een backhand score van Maurice Verschoor, 
een doelpuntje van good old Geert Pulles, maar vooral een uitstekend spelende 
Stefan Engels brachten Nuenen uiteindelijk een duidelijke overwinning: 10-5. 
Volgende week wacht de nummer 2 in Sittard.

Stefan Engels (wit 8) speelde een uitstekende wedstrijd.

VOW  -  RKGSV     1-0
Door Sander van Beek

De groenwitte formatie begon afgelopen zondag op een erg 
slecht veld uitstekend.  In de 2de minuut gaf Rainer v. Bergen 
een diepe bal op Rik v. Dael die op de keeper af kon gaan. Hij wilde de bal 
breed leggen op de meegelopen Walter v. Kuringen maar het slechte veld 
speelde parten en de bal stuitte net op zodat de pass niet aankwam. Het eer-
ste gevaar was dus gesticht. In de 15de min was er weer een mooie steekbal 
van Joey v.d. Berk op Mike v.d. Berk maar de vlagger van dienst bij VOW stak 
voor de zoveelste keer binnen het kwartier zijn vlag omhoog. 

In de 18de minuut was dan ook het 
eerste gevaar voor de goal van Rob v. 
Hoek, echter stopte hij het schot van 
de spits. In de 21 ste minuut ging Mike 
goed door via de linkerflank maar ook 
zijn schot werd door de keeper vak-
kundig tot corner verwerkt. 
Verder gebeurde er weinig noemens-
waardig in de eerste helft en gingen de 
elftallen rusten met de brilstand.

Waar in de eerste helft RKGSV beter 
was kwam VOW in de tweede helft be-
ter tot zijn recht. In de 47ste min. was 
het wederom keeper Rob v. Hoek die 
VOW van scoren hield. Na een corner 
voor RKGSV werd er super snel omge-
schakeld door VOW en kwamen ze 1 
op 1 op Rob maar deze stopte. Na 10 
minuten kreeg VOW een onterechte 
vrije trap op randje 16. De scheids gaf 
eerst voordeel maar nadat de spits de 
bal in de handen schoot van de keeper 
gaf hij alsnog een vrije trap. Deze 
schoot VOW binnen. 1-0. Nadat Ger-
wen inmiddels al 2 keer had gewisseld: 
Tim v. Gent en Jordy Hagendoorn wa-
ren in de ploeg gekomen voor Mike 
v.d. Berk en Rik v Dael. Tim kreeg de 
bal en na een mooie actie kwam hij op 
de 16 vrij om te schieten. Helaas miste 
zijn schot het doel. In de 71ste minuut 
kreeg RKGSV na een mooie aanval een 
corner maar deze werd overgeschoten 
door Mark Janssen. In de rest van de 
wedstrijd probeerde Gerwen het nog 
wel maar tot echte kansen kwam het 
niet. Een slotoffensief met meerdere 
spelers in de spits leverde helaas ook 

niets op. De scheidsrechter telde er he-
laas maar 3 minuten bij terwijl VOW 
na de 1-0 alleen maar tijd aan het rek-
ken was. Het spel geeft zeker hoop 
voor aankomende weken. Helaas zon-
dag geen punten maar die gaan er ze-
ker snel komen. A.s. zondag speelt 
RKGSV op de polder tegen Mulo. De-
ze staan ruim aan kop maar de eerste 
wedstrijd in Helmond eindigde in 0-0 
dus er liggen kansen.

Vijftig jaar wielrennen in Gerwen

Gerwense wielrenners    
in de Ronde van Gerwen 
Tweede Paasdag gaat de Ronde van Gerwen voor de vijftigste keer van start. 
De eerste Gerwenaar die in de plaatselijke wielerronde van start ging was de 
toen 15-jarige Frans Dekkers, die in 1968 bij de adspiranten reed. 

De eerste inwoner van Gerwen die een 
podiumplaats veroverde was een 
vrouw: Truus Smulders (22 jaar). Zij 
klom in 1969 als derde op het podium, 
samen met de zusjes Bella (1) en Keet-
ie (2) Haage. Het was de eerste wed-
strijd voor dames die in Gerwen is ver-
reden. Daarna kende Gerwen geen 
wedstrijd meer voor vrouwen. Wel 
kwam de wereldtop in het vrouwen-
wielrennen naar Gerwen, dat was in 
2009 en 2010 voor de Holland Ladies 
Tour en in 2011 voor de Profile Ladies 
Tour.  

Vier keer winnaar in Gerwen
De succesvolste Gerwense renner in 
de geschiedenis van de Ronde van 
Gerwen is Jürgen van Pelt (1973). Hij 
won viermaal de Grote Ronde van 
Gerwen -  in 1998, 2000, 2001 en 2003 
- en stond twee keer als derde op het 
podium, in 1993 en 1997. In totaal 
fietste de Gerwense sportman als elite-
renner zo’n honderdvijftig overwin-
ningen bij elkaar. In het seizoen 2001 

won hij maar liefst 32 keer. Van Pelt 
eindigde vier keer als tweede op een 
Nederlands kampioenschap (NK): in 
1995 bij de belofterenners in Meerssen 
achter Steven de Jongh, en dat jaar ook 
tweede bij het NK militairen en twee-
de bij de elite-zonder-contract in 2001 
en 2004. In 2004 stonden er bij het NK 
in Rotterdam twee Gerwenaren op het 
podium: Jürgen van Pelt won zilver en 
Piet Rooijakkers veroverde de bronzen 
medaille. In 2001 won Jürgen een etap-
pe in de Ronde van Hokkaido in Japan 
en in 2004 schreef Van Pelt drie etap-
pes in de Ronde van Cuba op zijn 
naam. In 2006 is Jürgen van Pelt ge-
stopt met wielrennen.

Toprenner Martijn van Moorsel
Een andere toprenner was Martijn van 
Moorsel (1965). Deze Gerwenaar 
stond drie keer op het podium bij de 
Ronde van Gerwen: in 1982 tweede bij 
de nieuwelingen en twee keer tweede 
bij de amateurs: in 1987 met als win-
naar Kees Hopmans en in 1991 bij de 

25e editie van de wielerronde met An-
thony Theus als winnaar. Martijn van 
Moorsel uit Gerwen staat geboekt als 
een topamateur, hij reed in binnen- en 
buitenland en maakte twee jaar deel 
uit van de nationale selectie. Hij begon 
zijn wielercarrière in 1981 als lid van 
wielerclub Trap met Lust in Geldrop. 
De Gerwense renner boekte zijn eerste 
zege ook in 1981. Hij won als nieuwe-
ling de zware ‘Lus van Schijndel’ (zie 
foto). Als junior won Martijn in 1983 

Gulbergencross 
De Gulbergencross van afgelopen weekend was met een opkomst van meer dan 
200 deelnemers een succes. Tomas Hendrickx uit Arendonk (België) was weder-
om de snelste op het zonovergoten parkoers op het 'Dak van Brabant'.

Voetbal

Waterpolo

Wielersport

Rikken

de Ronde van Nuenen. In 1992 hing hij 
zijn racefiets aan de wilgen. Hij boekte 
in die ruim tien jaar 31 overwinningen, 
zowel in ons land als in Algerije, Hon-
garije en België. 

Eerste profrenner
Gerwenaar Piet Rooijakkers (1980) 
reed als junior en beloften/eliterenner 
de Ronde van Gerwen. Hij klasseerde 
zich in 1998 als vierde bij de junioren 
en diverse keren in top-10, onder meer 
vijfde en zesde bij de elite resp. in 2002 
en 2001. Piet Rooijakkers uit Gerwen 
boekte in 2005 drie belangrijke over-
winningen: hij won de zware klassieker 
De Friese Woudenomloop, de tijdrit in 
de Ronde van Midden-Brabant en de 
negende etappe in Olympia’s Tour. Hij 
reed zich in de kijker bij diverse prof-
ploegen en tekende in oktober van dat-
zelfde jaar een profcontract bij Skil-
Shimano. Piet was de eerste profrenner 
in de gemeente Nuenen c.a. Al in het 
tweede seizoen als profrenner liet hij 
op het hoogste niveau zien iets meer in 
zijn mars te hebben dan een knechten-
rol. In de Amstel Gold Race 2007 zat hij 
mee in een ontsnapping die lang stand-
hield. Hij presenteerde zijn ploeg Skil-
Shimano op het voorste plan en kwam 
veelvuldig op tv in beeld. Piet Rooijak-
kers (1980) werd voor zijn strijdlust be-
loond met de Herman Krott Trofee. In 
2009 startte Piet in de Skil-Shimano-
ploeg in de Tour de France. Door een 
ernstige val in de ploegentijdrit moest 
Rooijakkers de Tour vroegtijdig verla-
ten. Hij kon niet meer terugkeren op 
zijn oude niveau en eind 2010 stopte de 
Gerwenaar met wielrennen. Tweede 
Paasdag komt Piet als oud-prof in actie 
in de Ronde van Gerwen. Samen met 
andere oud-profrennners zoals John 
van den Akker, Eddy Bouwmans, Erik 
Breukink, de broers Jan, Piet en Fons 
van Katwijk, Nico Verhoeven, Erik 
Dekker en Max van Heeswijk.     

En Gerwenaar Paul Dekkers (1985), in 
2009 tweede in de Ronde van Gerwen, 
gaat ook in de gouden editie op tweede 
paasdag van start. Hij schreef zich als 
een van de eersten in bij de categorie 
beloften/elite.

Naschrift redactie
De informatie uit dit verhaal is geput 
uit het jubileumboek ‘Vijftig jaar wiel-
rennen in Gerwen’. In dit boek komen 
portretjes in woord en beeld van alle 
Gerwense renners uit de periode 1967-
2016. Het bestuur van de Stichting 
Grote Ronde van Gerwen houdt ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan 
op paaszaterdag 26 maart een receptie. 
Deze receptie is zaterdagmiddag van 
drie tot vijf uur in dorpshuis D’n Heu-
vel en iedereen is van harte welkom. 
Tijdens de receptie zal een prominente 
persoon uit de wielersport het jubi-
leumboek ‘Vijftig jaar wielrennen in 
Gerwen’ presenteren.  
 

Piet Rooijakkers, eerste profrenner in Nuenen c.a., hurkend midden voor.
(foto Cees van Keulen)

Jürgen van Pelt, viermaal winnaar in de 
Ronde van Gerwen, zegeviert hier voor de 
eerste keer (1998, foto Cees van Keulen)

SPORT

Martijn van Moorsel wint in 1981 zijn eer-
ste wedstrijd, de Lus van Schijndel.

(familiearchief) 
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Reusel Sport - EMK 1-2
In de uitwedstrijd tegen Reusel op een matig bespeelbaar veld begon EMK 
wat te behoudend. Er werden te weinig duels gewonnen en bijna elke twee-
de bal was voor Reusel. Tommie van Elst kreeg in de 16e minuut de eerste 
kans voor EMK, maar zijn schot werd gestopt door de Reusel doelman. Deze 
doelman was een minuut later wat minder gelukkig toen een schot van Giel 
van Korven vanaf rechts via hem in het doel verdween. 

EMK VR1 - SBC VR1  4-0
Door Jacques Ribot

Onder zonnige omstandigheden maar met een koud windje werd door de 
dames van EMK gevoetbald tegen het team van de Son en Breugel Combina-
tie. Al snel bleek dat de dames van EMK het initiatief namen in de wedstrijd. 

SPORT
Programma

Zwemmen

Voetbal

Voetbal
RKSV Nuenen
Zaterdag 19 maart
Nuenen VE1 - RKGSV VE1  .  .  .  .  .  . 16 .15 
Wedstrijd wordt gespeeld bij RKGSV
Zondag 20 maart
Nemelaer 1 - Nuenen 1  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30 
Sarto 2 - Nuenen 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .30 
Nuenen 3 - WODAN 3  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00 
Nuenen 4 - Unitas'59 3  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00 
Woenselse Boys 2 - Nuenen 5  . 12 .00 
WODAN 4 - Nuenen 6  .  .  .  .  .  .  .  .  . 09 .45 
Nuenen 7 - RKVVO 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .00 
Nuenen 8 - SV Valkenswaard 5  . 10 .00 
Nuenen 9 - Braakhuizen 5  .  .  .  .  . 14 .00 
Boxtel 7 - Nuenen 10  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00 
Terlo 6 - Nuenen 11  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00 
Nuenen VR1 - Bavel VR1  .  .  .  .  .  .  . 12 .00 
Nuenen VR2 - Helden VR1  .  .  .  .  . 10 .00 
Nuenen VR3 - DBS VR2  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00 

RKGSV Gerwen
Zaterdag 19 maart
RKGSV Vet - Nuenen Vet  .  .  .  .  .  .  . 15 .00
Zondag 20 maart
RKGSV 1 - Mulo 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .00
RKGSV 2 - HMVV 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
RKGSV 3 - Geldrop 6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
RPC 7 - RKGSV 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
SBC VR1 - RKGSV VR1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00

RKVV Nederwetten:
Zaterdag 19 maart
Vet: Nederw . - Wilhelmina B .  .  .  . 16 .30
Zondag 20 maart
Brandevoort 1 - Nederw . 1   .  .  .  . 14 .30
Nederw . 2 - Hoogeloon 5  .  .  .  .  .  . 10 .00
Wilhelmina B .8 - Nederw . 3  .  .  .  . 10 .00
N .Woensel 10 - Nederwetten 4 12 .00
Nederw . Da1 - De Valk Da1  .  .  .  . 12 .15
Nederw . Da2 - Unitas Da2  .  .  .  .  10 .00

EMK
Zondag 20 maart 2016 
EMK 1 - Hapert 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
BC 2 - EMK 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Tongelre 2 - EMK 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 .00 
EMK 4 - Nieuw Woensel   .  .  .  .  .  .  . 11 .00 
EMK 5 - UNA 7   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK 6 - Brabantia 9  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Sterksel 2 - EMK 7   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00 
WODAN VR1 - EMK VR1  .  .  .  .  .  .  .  . 09 .45

 

K.B.O.    
Jeu de Boules
Op dinsdag 5 april om 13.45 uur wordt 
er weer gestart met de Jeu de Boules 
competitie. Deelnemers zijn weer van 
harte welkom.
Meer info via 040-2831551, Het be-
stuur, Nettie de Louw secretaresse.

Nuenen - Schijndel  6-1
Door John van den Elsen

Al na twee minuten moest de keeper van de thuisploeg, Danilo Verus, de bal 
uit het net vissen. De keeper van Nuenen werd volledig verrast door de vrije 
trap van Murat Dogan. Nagenoeg vanaf de zijlijn krulde hij de bal over Da-
nilo in de verre hoek 0-1. We schrijven de 2e minuut van de wedstrijd. 

 Ron Jansen (3e v.l.) scoort de gelijkmaker (foto John van den Elsen).

Ook al leek Nuenen met de beste be-
doelingen aan de wedstrijd begonnen, 
keek men na het eerste schot op doel, 
van de nummer laatst van de eerste 
klasse C, tegen een achterstand aan. 
Het was gelukkig slechts van korte 
duur en toen er 7 minuten gespeeld 
waren gaf het scorebord een 2-1 tus-
senstand aan. Eerst was het de actieve 
Ron Jansen die met het hoofd de ge-
lijkmaker scoorde op aangeven van 
Sander Egmond. Amper 2 minuten la-
ter maakte de oud-Schijndel speler 
Sander Egmond zelf er na een prachti-
ge steekbal 2-1 van. Schijndel trachtte 
zich te hestellen en kwam na 13 minu-
ten nogmaals dreigend voor de Nue-
nen goal. Keeper Danilo Verus was 
sneller bij de bal als Freek van Eem-
bergen, die aan de botsing met de goa-
lie een pijnlijke hand overhield en 
werd gewisseld. Sander Egmond was 
voor rust dichtbij de 3-1 toen hij kee-
per Dennis Schoenmaker reeds was 
gepasseerd. Een van de Schijndel ver-
dedigers kon erger voorkomen. Tot 
aan de rust gebeurde er verder nauwe-
lijks iets vermeldenswaardig.

In het tweede bedrijf stelde Nuenen 
snel orde op zaken. In de 50ste minuut 
gaf Sander Egmond een prima bal op 
Yev Marceli die van dichtbij de 3-1 
scoorde. Weer vijf minuten later was de 
wedstrijd beslist. Yev Marceli was voor 
de zoveelste keer directe tegenstander 
Kevin Mangandu te snel af en gaf een 
schitterende voorzet aan Ron Jansen, 
koppend bracht de spits de stand op 
4-1. Kort hierna werden Sander Eg-
mond en Yev Marceli bedankt voor be-
wezen diensten, Jamey Raas en Max 
van de Gevel maakten hun opwachting. 
Nuenen bleef aandringen en spits Noël 
Jansen veroverde na een duel met Job 
Gevers de bal en ging alleen af op de 
Schijndel veste. Met een geplaatste bal 
door de staken van Dennis Schoenma-
ker werd het 5-1. Op een steekbal van 
dezelfde Noël Jansen bepaalde Coen 
Jansen in de 74ste minuut de eind-
stand op 6-1.
Aanstaande zondag moet Nuenen op 
bezoek naar sportpark de Walzaad in 
Haaren. Het treedt dan aan tegen Ne-
melaer waarvan thuis moeizaam met 
2-1 werd gewonnen. 

‘Jitske (rechts) in actie’

In de 21e minuut schoot Jennifer Wer-
nert met een vlammend schot EMK op 
voorsprong (1-0). Drie minuten later 
moest de wedstrijd onderbroken wor-
den wegens een serieuze enkelblessure 
bij Roxy Voorjans speelster bij SBC. Na 
hervatting van de wedstrijd verhoogde 
EMK de score met doelpunten van Lie-
ke Weijnen, Kim Woudsma en nog-
maals Lieke Weijnen. De eindscore was 
al bereikt bij rust. De speelsters van 
EMK hebben er steeds meer zin in. Op-
vallend is dat er meerdere teamleden 
zijn die in het verleden nooit hebben 
gevoetbald. Zo was er in deze wedstrijd 
een actieve rol weggelegd voor Jitske 
Kuijten, Tatum van Gils en Teddy van 
der Hoeven. Samen met ervaren speel-
sters is het goed mogelijk voor beginne-
lingen om te presteren. EMK VR1 heeft 
zich inmiddels op de 2e plaats genes-
teld in de competitie achter het onge-
naakbare team van RPC. De verdedi-
ging met sluitpost Manon van de Wiel 
doet het zeer goed met slechts 11 te-
gendoelpunten in 13 wedstrijden. Wil 

iemand het team in actie zien, dan moet 
men aanstaande zondag 20 maart vroeg 
uit de veren. De wedstrijd begint om 
9.45 uur bij WODAN. 

Z&PV Nuenen verrassen weer 
op langebaan wedstrijd
Afgelopen zondag vond in het Pieter van den Hoogenband stadion de twee-
de langebaan wedstrijd van dit seizoen plaats. Hoewel het pas de tweede 
wedstrijd in een 50m bad is, werden tijdens deze wedstrijd weer mooie tijden 
gezwommen en een tweetal limieten door de zwemmers van Z&PV Nuenen.

Als eerste stond Pleun van der Heijden 
aan de start van de 100 meter vrijeslag. 
Met een mooi pr zwom ze net, 0,28 se-
conden boven de limiet voor de Bra-
bantse zomer kampioenschappen. 
Echter op haar tweede afstand was het 
wel raak. Met 3.04.07 zwom ze ruim 1 
seconde onder de benodigde limiet op 
de 200 meter wisselslag. Op deze twee 
afstanden zwommen Robin Goossens 
en Susan Teijken net boven hun per-
soonlijke records.
De tweede limiettijd was er voor Merel 
Phaff. Nadat zij ook op haar eerste af-
stand, de 100 meter vlinderslag, net 0,5 
seconde te kort kwam, tikte ze op de 
200 meter rugslag aan na 2.29.41. Dit 
was ruim onder de limiettijd voor het 
Nederlands kampioenschap in juni.
Danila van den Hoogenband had haar 
zinnen deze zondag op de vrijeslag af-
standen gezet.  Op de 50 vrij zwom ze 

een mooie 31.68 (0,01 sec boven haar 
PR). Op de 100 meter was er wel een 
persoonlijk record van 1.08.37 en ook 
op de 200 meter zwom ze sneller dan 
ze ooit geweest is in een 50 meter bad, 
2.30.34.
Nadat Milan Meurs (100 vrij en 200 
wissel), Bram zwetsloot en Jelmer 
North (beide 200 vrij) op hun afstan-
den maar net boven hun inschrijftijden 
hadden gezwommen was het slotak-
koord van deze zondagmiddag er voor 
Susan Teijken. Haar laatste afstand, de 
50 meter vrij, sloot ze af met een mooie 
3de plaats in 28,31 seconden. 
Komend weekend zijn de jongere 
zwemmers van Z&PV Nuenen weer 
aan de beurt. Zij zwemmen dan in 
Veldhoven hun minioren - en swim-
kick wedstrijd. 
Wil je ook komen zwemmen, kijk dan 
op www.zpvnuenen.nl

EMK doelman Cuppen moest in de 
23e minuut redding brengen op een 
schot van een Reusel aanvaller. Edwin 
Sleegers stond kort hierna op de juiste 
plaats om een bal van de EMK doellijn 
te halen na een slalom van een Reusel 
speler door de verdediging. Na een 
vrije trap op een meter of 18 voor het 
EMK doel verdween de bal als een ra-
ket in het doel en gingen beide teams 
met een 1-1 stand rusten. EMK kwam 
direct na rust goed weg nadat een bal 
die door de EMK doelman los werd ge-
laten hard over het doel werd gescho-
ten. EMK speler Robbie van de Ven 
had EMK daarna weer op voorsprong 
kunnen brengen maar de bal werd op 
het laatste moment nog voor zijn voe-
ten weggetikt. Enkele minuten later 

werd een schot van hem in eerste in-
stantie door de Reusel doelman ge-
stopt, maar die schrok zo van de inko-
mende Tom van Elst dat hij de neerval-
lende bal in eigen doel stompte. EMK 
speler van de Ven schoot in de 71e mi-
nuut de bal nog een keer naast het 
Reusel doel. Reusel kreeg in de 79e mi-
nuut nog een kans op de gelijkmaker 
maar vrij voor doel werd de bal over 
gekopt. Robbie van de Ven speelde in 
de 86e minuut de bal knap vrij en zag 
daarna twee medespelers in kansrijke 
positie over het hoofd en schoot zelf 
naast. Als Man of the Match werd door 
de EMK supporters Ruud Boerema ge-
kozen die een knappe partij speelde en 
op de goede weg is na een langdurige 
blessure.

‘Inleiding tot het winnende doelpunt: Robbie van de Ven haalt uit, Tom van Elst (links) is al 
op volle snelheid naar de goal’

’t Nuenens 
Peerdereuntje
Zondag 27 maart vind voor de 5e 
keer een in/outdoor impuls wedstrijd 
door de gemeente Nuenen ca plaats 
en start rond 11.00 uur. Dit paarden-
spektakel is organiseert door Men-
vereniging ‘De Coovelse menners’.

Deze wedstrijd gaat door Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten, er zullen en-
kel- en tweespan en enkele vierspan-
menners met pony’s en paarden aan de 
start verschijnen. Deze wedstrijd gaat 
door de mooie natuur van Nuenen 
waarbij verschillende maneges en pen-
sion stallen worden aangedaan waar 
hindernissen zijn opgebouwd. De hin-
dernissen moeten zo snel mogelijk af-
gelegd worden. Dit spektakel is te zien 
voor jong en oud en is overal gratis 
toegankelijk. 

Op de volgende locaties worden hin-
dernissen opgesteld:
•	 Familie	 Teunisse,	 Soeterbeekseweg	

36 te Nuenen.
•	 Familie	Bastiaans,	Dubbestraat	4	 te	

Nuenen.
•	 D.	 van	Santvoort,	 Soeterbeekseweg	

21 te Nuenen.
•	 King	Stables,	Helsestraat	 7	 te	Nue-

nen.
•	 Familie	Jansen,	Boord	12	te	Nuenen.
•	 Pensionstal	van	Heijst,	Alvershool	1	

te Nuenen.

Meer info: www.decoovelsemenners.nl

Nederwetten - Mariahout  2-3
Door Leo Evers

Mariahout, de nummer vier in de competitie, had in
de eerste helft duidelijk het heft in handen. Nederwetten
liet zich te gemakkelijk aftroeven, was onzuiver in de passing en leed te snel 
balverlies waardoor het nauwelijks tot een aanval kon komen. Bij Mariahout 
waren ze beter op elkaar ingespeeld, konden elkaar makkelijker vinden en 
gaven constant blindelings de dieptepasses op de opkomende verdedigers 
die voor het nodige gevaar zorgden voor het doel van Nederwetten.
 
In de 11e minuut werd zo’n aanval over 
rechts opgezet en bleef de bal hangen 
in de verdediging van Nederwetten. 
De bal   werd opgepikt door Tom van 
de Boogaard die in de draai de 0-1 
maakte. In de 20e minuut werd Maria-
hout speler Coen van Eijndhoven van 
het veld gestuurd na een slaande be-
weging t.o.v. Nederwetten speler Chris 
v.d. Biggelaar.
Mariahout speelde ondanks een man 
minder een prima partij en kwam in de 
25e minuut op een 0-2 voorsprong. Uit 
een corner werd de bal door keeper 
Peter Thoonen   niet ver genoeg weg 
gestompt en belande voor de voeten 
van Freek Habraken die daarop de bal 
maar voor het intikken had.
Aan het einde van de eerste helft werd 
Nederwetten sterker en 5 minuten 
voor rust kwam Ben v.d. Bruggen alleen 
voor doelman Rick v. d. Heuvel   maar 
de bal ging net langs. Op slag van rust 
kon de aansluitingstreffer genoteerd 
worden. Arne Raaijmakers schoot de 
bal uit een vrije trap via een verdediger 
van Mariahout onhoudbaar binnen. 
Ruststand 1-2.
In het begin van de tweede helft kwam 
Tim Barten van Mariahout dichtbij 
een derde treffer maar keeper Thoo-

nen verdedigde zijn doel met verve en 
voorkwam een doelpunt. Bij Neder-
wetten was het misschien niet allemaal 
even goed maar het toonde wel vecht-
lust om op gelijke hoogte te komen. 
Het kreeg meer grip op de wedstrijd en 
in de 60e minuut kwam het dichtbij de 
gelijkmaker maar Tom Raaijmakers 
werd teveel gehinderd om te kunnen 
binnenkoppen. 10 minuten later was 
het wel raak. Een corner van Tim 
Bunthof werd binnengeschoten door 
Niek Evers. Die inzet kon nog worden 
gekeerd door de doelman maar de bal 
kwam daardoor voor de voeten van 
Bart Sengers die met een streep de bal 
tegen de touwen joeg. 2-2.
Mariahout drong daarna weer aan 
maar het was eerst Nederwetten dat 
bijna op voorsprong kwam maar een 
schot van Niek Evers werd uitmuntend 
gepareerd door doelman v.d. Heuvel. 
Met nog 10 minuten te spelen trok 
Mariahout uiteindelijk toch de winst 
naar zich toe. Na een aanval over 
rechts werd de bal voorgezet en kon 
Tim Barten de 2-3 maken. Ben van der 
Bruggen was nog dicht bij de gelijkma-
ker maar zijn inzet belande op de paal. 
Zondag nieuwe ronde nieuwe kansen 
uit tegen Brandevoort.



Nieuw! Pick Up Point 
& Home Delivery

þ  Online bestellen
þ  Ophalen of bezorgen?
þ  Klaar!

Dinsdag is ons Pick Up Point geopend én zijn we gestart met Home Delivery. Extra gemak voor u dus en het werkt ook 
nog eens supersimpel. Doe uw boodschappen via jumbo.com of de Jumbo app, kies voor ophalen of bezorgen... klaar! 
Bij het afhalen of bezorgen rekent u af met pin.

Bestelt u vóór 00.00 uur, dan kunt u uw boodschappen de volgende dag ophalen of thuisbezorgd krijgen. 
Van maandag t/m zaterdag kunt u gebruik maken van ons Pick Up Point of Home Delivery. 
Bij het bestellen ziet u vanzelf op welk tijdstip ophalen of bezorgen mogelijk is. 

Probeer het Pick Up Point gratis uit! De eerste 4 weken betaalt u géén bestelkosten als u gebruik maakt van ons Pick 
Up Point. Home Delivery kost € 6 en bij besteding vanaf € 70 slechts € 5. Op de boodschappenkratten zit statiegeld.

Waar moet ik zijn? Het Pick Up Point bevindt zich aan de achterzijde 
van de winkel en is bereikbaar via De Smidse en de Weverstraat.
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