
W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
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Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de 
puzzelpagina in ons weekblad voor 
meer informatie.

Gratis plantje
bij besteding vanaf  € 10,- 

Bloemsierkunst 

Fleur-inn

Hoge Brake 70 | 040-2834568

www.fleur-inn.nl

Winkelcentrum Kernkwartier ligt aan de Hoge Brake te Nuenen

www.winkelcentrumnuenen.nl

Profiteer van deze 
fantastische aanbiedingen

KERNbonnetjes van 
het KERNKWARTIER

Winkelcentrum Het Kernkwartier
de sfeer en service van vroeger

met het comfort van nu

Een gevarieerd aanbod 
van mooie winkels in het hart 

van Nuenen-Zuid

Compleet winkelen
onder in dak!

Hoge Brake 62 | 5672 GM Nuenen
www.action.nl

Dit kernbonnetje geeft
recht op 35% korting
op onze Perla koffie 
snf 500 gram

Alleen geldig bij AH in het Kernkwartier Nuenen.

Hoge Brake 2 | 5672 GL | Nuenen
www.kruitvat.nl

2e broodje 
voor de halve prijs

CHRIS VOGELS,
keurslager 

040-2834564 | www.vogels.keurslager.nl

De lekkerste verse sap van Kernkwartier pers je zelf!
Tegen inlevering van deze bon 

én een minimale besteding a €15,- 
Gratis flesje (250 ml) zelf geperst sinaasappelsap.

Hoge Brake 36
5672 GM Nuenen
040 295 26 50

Hallo

Hoge Brake 66
 T 040-2913301
www.risjamo.nl

Bij aankoop van printercartriges van minimaal € 20,-
PAK PRINTERPAPIER GRATIS 
Bij aankoop van drie wenskaarten 
EEN POSTZEGEL GRATIS...

Visspecialiteiten

MARC EN DAVE DE BEER

Visspecialiteiten

MARC EN DAVE DE BEER

Marc de Beer
06 - 5153 1332

Dave de Beer
06 - 5315 6474

Haring: 4 voor € 7,50
5e gratis

BIJ INLEVERING 
VAN DEZE BON

OP DE NIEUWE COLLECTIE

10%
KORTING

Deze bon is alleen geldig met een volledig ingevulde achterkant

Hoge Brake 52 | 5672 GM Nuenen | Tel. 040-2843731 

__MODE __Sanders
4 appelflappen voor € 5,-

Hoge brake 48
5672 GM Nuenen

040-2834389
www.schellens.nl/

nuenen-kernkwartier

2e Matrix 
product 
voor de 
halve prijs 

Hoge Brake 12 | 040-2834423 | www.kapsalon-werner.nl

Krijg met deze bon € 5,00 korting op de koop van een nieuwe 
klantenkaart en profiteer van alle extra voordelen.

Bekijk de voorwaarden op gall.nl/kaart.
Deze actie is alleen geldig bij Gall & Gall Nuenen.

€ 5,- korting

Hoge Brake 76 | 5672 GM Nuenen | 040-2952216

Makkelijk bereikbaar
en gratis parkeren!

Kom en profiteer mee. the taste of good food
Vinnie s,,Vinnie s

Hoge brake 16a | Nuenen | 040-2836971

Actie: 
1 frietje met, een frikandel 
of kroket en een blikje 
drinken (twv 1,70) 
voor slechts € 4,-

Dagelijks heerlijke verse friet!

Hoge Brake 6 | Nuenen | T 040-2835108
Schoenreparaties • Kledingreparaties • Stomerij • Sleutels

Alle schoen- en 
kledingreparaties

25% korting
op alle dames en heren 

horloges en siraden.

20% korting

25% korting 
op uw geur 
naar keuze

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

DA
DEALS

DA'S
SUPER
VOORDELIG

25%
korting

MAAK KANS OP 
€ 100,- AAN 

TEGOEDBONNEN

Kernbonnetjes 
van het 
Kernkwartier

PromotietextielPromotietextiel

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

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

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Tussenresultaat overleg Helpt 
Elkander en Gemeente Nuenen
Door Gerrit van Ginkel

Mevrouw Ellen van Bijsterveldt van Helpt Elkander en Wethouder Joep Per-
not namens de Gemeente Nuenen herhaalden het meerdere keren tijdens 
hun gesprek met de pers: “We zijn aan elkaar verbonden en we moeten 
samen een verleden oplossen”.

In het verleden zijn o.a. door Helpt 
Elkander en de Gemeente Nuenen 
prestatie afspraken gemaakt maar 
door veranderde wetgeving, waarbij 
woningbouwcorporaties zich moeten 
richten op sociale woningbouw, zul-
len beide organisaties zich moet herij-
ken op de huidige wetgeving.
Tijdens het lopende mediation traject 
is geheimhouding afgesproken, maar 
beide partijen willen wel een tussenre-
sultaat bekend maken omdat ze zich 
dat verplicht voelen naar de burgerij. 
Ze geven toe al een eind op weg te zijn.
Met name het scholenspreidingsplan 
en de woningbouw in Gerwen zijn toe 
aan een afsluitende fase.
De afsluitende besprekingen met alle 
belanghebbenden omtrent de nieuw-
bouw van het Pleincollege en de loca-
tie daarvan zijn bezig.

Ook de eindbesprekingen met Tonnie 
van der Heijden in Gerwen met de 
grondtransactie die nodig is voor de 
bouw van nieuwbouwwoningen in 
Gerwen, staat op het punt om afge-
rond te worden.
Mevrouw Van Bijsterveldt voorzag 
dat voor het eind van de zomer be-
sluitvorming gaat plaats vinden over 
de nog resterende dossiers (± 30 
stuks). Ze gebruikte het woord packa-
ge deal dat als mogelijke oplossings-
richting gebruikt zal worden.

Meubelstoffeerderij Paul van der Velden    
25 jaar ‘op de Berg’ in Nuenen
Door Karin Aarts-Janssen

In 1980 vestigde hij zich als zelfstan-
dig ondernemer aan de Daal in Ger-
wen. Een periode waarin hij zijn in 
opleiding verkregen kennis uitbouw-
de tot een flink brok praktijkervaring. 
De zaken gingen goed zodat hij in 
1991 zijn werkplaats aan huis in Ger-
wen verruilde voor een ruimer beme-
ten bedrijfspand. 
De locatie is gemakkelijk te vinden: 
pal tegenover het Vincentre. Vanuit 
de winkel gaan we naar de werkplaats 
en onder het genot van een kopje kof-

fie/thee vertelt Paul 
over zijn vak. Dat 

blijft boeiend, vol 
variatie en tel-

kens weer uit-
dagend. Maar 

het door 
hem uitge-

oefende ambacht is uitstervende. En 
dat vindt de meubelstoffeerder meer 
dan jammer. Steeds meer jongeren 
kiezen niet meer voor een ambachte-
lijk beroep.
Is Betsy, zijn vrouw, verantwoordelijk 
voor het winkelgebeuren en de boek-
houding, Paul geeft in zijn werkplaats 
met zijn jarenlange ervaring meubels 
een tweede leven. “Ondanks de weg-
werpcultuur waarin we leven, kiezen 
steeds meer mensen ervoor hun com-
fortabele meubels na verloop van tijd 
opnieuw te laten bekleden. Of het nu 
gaat om een antieke, klassieke of mo-
derne bank of fauteuil, wij hebben al-
les in huis om meubels met een mooie 
stof of leer een nieuwe look te geven. 
Inclusief het repareren of vernieuwen 
van het binnenwerk. Als je voor ons 
kiest, kies je niet alleen voor maatwerk 
en kwaliteit, het is ook nog eens goed-
koper dan het kopen van nieuw meu-
bilair. En het past beter in deze tijd 
waarin overvloed als gewoonste zaak 

van de wereld wordt beschouwd”, al-
dus Paul.
De nadruk ligt op de particuliere klant, 
maar ook de interieurbouw heeft de 
weg naar de Berg gevonden. Paul ver-
volgt: “We weten dan ook deze op-
drachten tot een goed einde te bren-
gen, ongeacht of een stoel van een 
nieuwe stof moet worden voorzien of 
een compleet interieur met stof of leer 
te worden verlevendigd. Het is puur 
handwerk, de enige machine die eraan 
te pas komt, is de naaimachine. We 
staan niet alleen voor kwaliteit, maar 
ook voor perfecte service en garantie. 
Het moet wel de moeite waard zijn om 
tot herstofferen over te gaan. Is het 
niet lonend, dan melden we het ook 
aan de klant. We doen eerlijke zaken, 
en anders niet.
Voor de bekleding kunnen de klanten 
kiezen uit een uitgebreide collectie 
duurzame meubelstoffen en leer en 
geven wij ze een goed advies, op de 
zaak of aan huis. Een afspraak kan vrij-
blijvend worden gemaakt.”

Meer dan 40 jaar ervaring heeft ge-
zorgd voor veel tevreden klanten.
Gelukkig houdt Paul nog niet op met 
werken. Zolang hij gezond mag blijven 
gaat hij rustig door, het is tenslotte een 
prachtig vak.

‘Mijn witte Hemd’ en ‘Zusje’ samen te zien op 1 en 2 april

Een unieke voorstelling van 
Rob Krikke en Liesbeth Reeser
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 april vindt een unieke gebeurtenis plaats in 
Pand-P aan de Leenderweg in Eindhoven. Dan zijn namelijk de film ‘Mijn 
Witte Hemd’ en de voorstelling ‘Zusje’ in een doorlopende voorstelling te 
zien. In zowel de film als in de theatervoorstelling is de hoofdrol weggelegd 
voor Rob Krikke, professioneel acteur met het syndroom van Down.

Vorig jaar maakte Zuidwind Produc-
ties in opdracht van ‘Brabant Beauty’s’ 
de documentairefilm ‘Mijn Witte 
Hemd’, een film over Rob Krikke en de 
dood van zijn zus. In de film zie je hoe 
Rob, als persoon met het syndroom 
van Down, omgaat met de verwerking 
van de zeer plotselinge dood van zijn 
zus Wendy die overleed aan een long-
embolie. Rob kan deze gebeurtenis niet 
loslaten en als professioneel acteur 
zoekt hij de weg om zijn emoties te ver-
werken in een theaterstuk. Door de 

film lopen het moeizame proces tot het 
maken van het stuk en de emoties en 
gevoelens hierbij, als een rode draad.
‘Zusje’ is de titel van het stuk en Rob 
speelt hierin samen met Liesbeth Ree-
ser, zijn collega bij het theatercollec-
tief ‘Carte Blanche’. Eigenlijk begint 
het proces van het maken van het stuk 
‘Zusje’ al in 2008 en het is in de loop 
van de tijd al een paar keer op de plan-
ken gezet. Maar omdat Rob steeds 
verder in zijn verwerkingsproces 
komt, evolueert het stuk steeds..
In de film, die haar première beleefde 
op het Internationaal Film Festival 
Rotterdam, worden alle emoties van 
Rob genadeloos maar vol mededogen 
vastgelegd.
In de Theatervoorstelling zie je hoe 
het op dit moment met Rob gaat en 
hoever hij is in zijn verwerking van 
zijn emoties rondom de dood van 
Wendy. De beide acteurs zijn tijdens 

het spelen van de voorstelling erg af-
hankelijk van elkaar. Het is voelend 
spelen, waarin samenwerking voorop 
staat en waardoor iedere voorstelling 
eenmalig is in zijn uitvoering.
Deze unieke avond is zeer het bezoe-
ken en bekijken waard. Iedereen van 4 
tot 88 vindt in, zowel de film als het 
theaterstuk, raakvlakken met eigen 
emoties over leven en dood en het 
verwerkingsproces hieromheen. Het 
is beslist geen tussen de schuifdeuren 

productie, maar een zeer professione-
le voorstelling waarvan een ieder zeer 
onder de indruk zal zijn.
Omdat de film onlosmakelijk verbonden 
is aan het theaterstuk, worden beide dan 
ook in een doorlopende voorstelling op-
gevoerd. Als eerste ziet u ‘Mijn Witte 
Hemd’ en daarna ‘Zusje’. Kaarten voor 
deze avond zijn te bestellen op www.
pand-p.nl of www.carteblanche.nu en 
kosten € 15,-
Voor uitgebreide informatie over het 
theatercollectief ‘Carte Blanche’ en 
hun voorstellingen met ‘lastige talen-
ten’, zoals Rob is een kijkje op hun 
website meer dan de moeite waard. 
www.carteblanche.nu
 

Voor Paul van der Velden, eigenaar van de gelijknamige meubelstoffeerde-
rij, heeft 2016 een magische klank. Dan bestaat zijn bedrijf aan Berg 28 
namelijk 25 jaar.

Zomertijd
Zaterdag 26 op zondag 27 maart 
gaat om 02.00 uur de klok één 
uur vooruit!

Vijftig jaar 
wielrennen 
in Gerwen

Nieuw licht en 
geluidsversterking 
voor 
de Lindespelers
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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 

We zijn benieuwd naar wat u ervan vindt
Natuurlijk zijn we benieuwd wat u van de nieuwe website vindt. Laat 
u het ons weten? Dat kan door een berichtje te sturen via gemeen-
tehuis@nuenen.nl ter attentie van de afdelingen Contentbeheer en 
Communicatie. U kunt natuurlijk ook even bellen met het Klantcon-
tactcentrum. 

TOCH TIEN STEMBUREAUS BIJ 
REFERENDUM 2016
Er is besloten om niet vijf maar tien stembureaus in te richten voor 
het referendum op 6 april 2016. U kunt nu dichter bij huis gaan 
stemmen bij het stembureau in uw buurt. 

Ongeacht welk stembureau 
er op uw stempas staat. U 
heeft de stempas afgelopen 
week per post ontvangen. U 
kunt met een stempas en 
legitimatiebewijs overal bin-
nen de gemeente Nuenen 
stemmen.

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

Nr. Aanduiding stembureau, Adres stembureau 

1 Het Klooster raadzaal, Park 1, Nuenen

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

4 BS De Nieuwe Linde, Vrouwkensakker 17, Nuenen

6 RK Basisschool De Wentelwiek, Jacobushoek 5, Nuenen

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

11 RKVV Nederwetten, Koppeldreef 2, Nederwetten

12 Gemeenschapshuis D’n Heuvel, Heuvel 11, Gerwen 

13 Gemeenschapshuis Enode, Eeuw Driessestraat 1, Eeneind

14 Brede School Oude Landen, Ouwlandsedijk 27, Nuenen

15 Gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2, Nuenen

UITNODIGING RAADSVERGADERING
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op 31 maart 2016  
vanaf 19.30 uur in Het Klooster.
Agenda en bijbehorende stukken staan op www.nuenen.nl en liggen 
ter inzage in het gemeentehuis.
 
Onderwerpen o.a. :
•	 Benoemen	burgercommissielid
•	 Ontslag	lid	begeleidingsgroep	Bestuurlijke	toekomst
•	 Vaststellen	gewijzigde	Gemeenschappelijke	Regeling	WSD
•	 Vaststellen	 bestemmingsplan	 Bedrijventerrein	 Eeneind-West	

2015
•	 Verklaring	van	geen	bedenkingen	Nuenen	West	fase	2
•	 Reactie	Kadernota	begroting	Omgevingsdienst	Zuidoost	Bra-

bant	(ODZOB)
•	 Reactie	op	toezichtbevindingen	van	Gedeputeerde	Staten	Be-

groting 2016
•	 Afvalstoffenverordening	Nuenen	2016
•	 Reactie	 Kadernota	 2017	 Veiligheidsregio	 Brabant-Zuidoost	

(VRBZO)

Burgers kunnen in de openbare raadsvergaderingen gebruikmaken 
van het spreekrecht. 
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 2631679 of email 
griffie@nuenen.nl

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 10	maart	2016	 Boord	41,	5674	NB	-	het	verhogen	van	het	
	 	 	 dak	van	een	bijgebouw	(BOUW).	 	

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

Zwerfafval
Met	zwerfafval	bedoelen	we	(erg)	klein	afval	zoals	proppen	papier,	
sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes, etenswaren, verpakkingsma-
teriaal etc. Dit afval ontstaat buitenshuis, bijvoorbeeld op straat, 
voetpaden	of	in	een	park.	Zwerfafval	kan	schadelijk	zijn	voor	het	
milieu en is storend voor het oog. 
Het is verboden om:
•	 zwerfafval	op	een	andere	plaats	achter	te	laten	dan	in	de	open-

bare afvalbakken;
•	 de	openbare	afvalbakken	te	gebruiken	voor	huishoudelijk	afval.

Grof huishoudelijk afval
De gemeente haalt iedere laatste woensdag van de maand grof 
huishoudelijk afval op. Dit is een verzamelbegrip waarbij u kunt 
denken aan voorwerpen zoals kastjes, tapijten, palen, stoeptegels, 
vlonders e.d. 

Bij de gemeente kunt u stickers kopen voor € 20,47 per afvalpakket. 
Maakt u hiervoor wel even een afspraak via het telefoonnummer 
(040)	2631	631.	U	plakt	de	sticker	op	het	pakket	zodat	de	inzamelaar	
ziet dat hij het pakket moet meenemen. Dit pakket mag niet groter 
zijn dan 0,5 x 0,5 x 1,5m. Hebt u bijvoorbeeld twee keer zoveel afval, 
dan dient u twee stickers te kopen. Natuurlijk kunt u grof huishou-
delijk afval ook bij de milieustraat inleveren. Voor de regels rondom 
het ophalen en wegbrengen van grof vuil verwijzen wij u naar de 
digitale afvalkalender van de gemeente Nuenen.

Grote containers
Als u een grote container tijdelijk op gemeentegrond wilt plaatsen, 
hebt u hiervoor geen vergunning nodig. Wel zijn er een aantal voor-
waarden.	Zo	mag	de	container:
•	 geen	schade	toebrengen	aan	eigendommen	van	de	gemeente	of	

van een ander;
•	 niet	gevaarlijk	of	hinderlijk	geplaatst	worden;
•	 niet	de	bruikbaarheid	van	de	weg	belemmeren.
Let wel op: in centrum- en/of winkelgebieden verhindert u, door het 
plaatsen van een grote container, soms de bruikbaarheid van de 
weg omdat u bijvoorbeeld een parkeerplaats bezet in een gebied 
waar weinig parkeerplaatsen zijn. Voor het plaatsen van een grote 
container in een centrum- en/of winkelgebied kan daarom een ont-
heffing nodig zijn. Bent u van plan een grote container te plaatsen 
in deze gebieden? Informeer dan van tevoren bij de gemeente of een 
ontheffing nodig is. Hiervoor belt u het algemene telefoonnummer 
van	de	gemeente:	(040)	2631	631.

Het is niet toegestaan om afval op een andere dan de hiervoor be-
schreven wijze aan te bieden, te deponeren, of te storten zoals in 
parken, gemeentelijke plantsoenen, bossen of op parkeerplaatsen. 

Regelgeving
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. 
Overtredingen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen 
leiden tot een boete. De regels zijn terug te vinden in de Afvalstoffen-
verordening	 en	 de	 Algemene	 Plaatselijke	 Verordening	 (APV).	 Deze	
verordeningen zijn te vinden via www.overheid.nl. Verder kunt u infor-
matie vinden in de digitale afvalkalender via afvalkalender.nuenen.nl 
 
Hebt u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen hebt over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u 
contact	opnemen	met	ons	Klantcontactcentrum	via	het	nummer	(040)	
2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl

GEMEENTE NUENEN     
IS BENIEUWD NAAR UW MENING 
De gemeente Nuenen communiceert via de gemeentegids, so-
cial media, nieuwsbrieven en nog allerlei andere manieren. Wij 
zijn benieuwd wat u hiervan vindt en wat uw behoeftes zijn. 
Hoe wilt u bereikt worden? Kunt u informatie goed vinden? 
Krijgt u voldoende berichten van de gemeente? Met antwoorden 
op vragen als deze kunnen wij u efficiënter bereiken.
Wij hebben deze enquête opgesteld om u te 
helpen. De gemeente zou het op prijs stellen als 
u even tien minuutjes de tijd neemt om ervoor 
te zorgen dat wij u beter kunnen bereiken.
Ga naar deze link of scan de qr-code.   
http://bit.ly/communicatienuenen

VERNIEUWDE WEBSITE   
GEMEENTE NUENEN LIVE
De website speelt een belangrijke rol in onze communicatie. Hier 
kunnen	we	immers	(op	ieder	gewenst	moment)	allerlei	informatie	op	
één plek aanbieden. De site van de gemeente Nuenen was op meer-
dere punten toe aan vernieuwing. De afgelopen maanden is daarom 
hard gewerkt en deze week is de vernieuwde site de lucht in gegaan. 

De verbeteringen in vogelvlucht
We hebben allerlei aanpassingen gedaan en verbeteringen doorge-
voerd.	Zo	heeft	de	website	een	nieuwe	uitstraling	en	omgeving	ge-
kregen en de producten waar doorgaans het meest voor wordt 
aangeklopt bij de gemeente, zijn meteen op de homepagina zicht-
baar. Daarnaast zijn er belangrijke stappen gezet op technisch ge-
bied. De site is nu bijvoorbeeld ook goed te bekijken op mobiele 
apparaten, zoals een smartphone. U kunt de website bekijken op 
www.nuenen.nl

VERKEER
Verkeersmaatregelen bij wielerronde van Gerwen op 28 maart 
(2e paasdag)
Op maandag 28 maart 2016 vindt in het centrum van Gerwen de 
jaarlijkse wielerronde plaats. De wedstrijden starten om 10.30 uur 
en eindigen uiterlijk om 18.00 uur. De route van de wielerronde is: 
Heuvel, Laar, De Huikert, Rullen, Laar, Torenakker, Akkerstraat, 
Heuvel. Het centrum van Gerwen is dan afgesloten voor alle verkeer. 
Bewoners die binnen het parcours wonen en deze dag met de auto 
weg willen, doen er goed aan de auto vóór 08.00 uur buiten het 
parcours te parkeren.
Openbaar vervoer: De bus rijdt deze dag niet door het centrum van 
Gerwen. 

AFVALINZAMELING
Thema: Inzamelen snoeihout
In maart houdt de gemeente Nuenen c.a. een inzameling van snoei-
hout. Wanneer u snoeihout wilt aanbieden, kunt u hiervoor één of 
meerdere stickers kopen bij de afdeling Publiekszaken op het ge-
meentehuis. Belt u even voor een afspraak met 2631631. Een sticker 
kost € 7,70. Voor dit bedrag kunt u 1 bundel van 0,5*0,5*1,5m 
snoeihout laten ophalen.  Op het snoeihout plakt u de sticker, zodat 
de inzamelaar ziet dat hij het moet meenemen. Leg het snoeihout 
veilig maar wel bereikbaar voor de vrachtwagen neer.  
De ophaaldag voor snoeihout is woensdag 30 maart 2016. 
Natuurlijk kunt u uw snoeihout ook brengen naar de Milieustraat, 
De Huufkes 48-50 te Nuenen. Voor het aanleveren van snoeihout 
betaalt u bij de Milieustraat een entreetarief van € 4,75.

JAARPROGRAMMA    
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Afval
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze	aandachtspunten	voor	de	opsporingsambtenaren	(boa’s)	zijn	
benoemd. In week 13 en 14 letten we extra op het thema afval. Op 
de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 

Afvalbakken
Een schone openbare ruimte is belangrijk in uw leefomgeving. De 
afvalbakken in de openbare ruimte zijn alléén bestemd voor zwerf-
afval	(afval	van	beperkte	omvang)	en	niet	voor	huishoudelijk	afval,	
chemisch afval etc. Het overige afval moet u thuis in de goede af-
valbakken/zakken deponeren. 

Aanbieden containers
Uw containers mag u aanbieden vanaf 22.00 uur op de dag vóór de 
ophaaldag en moet u op de ophaaldag vóór 22.00 uur binnenzet-
ten.	Grof	huisvuil,	(klein)	chemisch	afval,	snoei-,	bouw-	en	sloopaf-
val etc. kunt u bij de milieustraat aan De Huufkes 48/50 inleveren. 
Let op: u kunt bij de milieustraat alleen per pin betalen! Meer infor-
matie over de milieustraat is terug te vinden in de digitale afvalka-
lender via afvalkalender.nuenen.nl

Tuinafval
Soms leidt illegaal gestort tuinafval ertoe dat men sneller andere zaken 
illegaal stort. Daarom hebben wij in de gemeente Nuenen een aantal 
regels	waar	u	zich	aan	moet	houden	voor	tuinafval.	Zo	moet	u:
•	 tuinafval	afzonderlijk	aanbieden,	dus	niet in de grijze container;
•	 het	kleine,	“normale”	(GFT)	tuinafval	aanbieden	in	de	groene	

container, die afhankelijk van uw woongebied om de twee weken 
op woensdag of donderdag wordt geleegd (in het buitengebied 
kunt u bellen met het gratis nummer 0800 - 023 24 99 voor het 
legen	van	de	container);

•	 het	grove	tuinafval	aanbieden	bij	de	milieustraat,	omdat	dit	bij	
het grove huisvuil hoort. Op vertoon van uw milieupas kunt u 
daar grof huishoudelijk afval tot 2 m³ per keer aanbieden. Ook 
op de milieustraat moet u afval gescheiden aanbieden. 

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

Klein gevaarlijk afval (KGA)     
kunt u gratis op de milieustraat kwijt.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

 



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

Wij wensen u een
Zalig Pasen!!!

Runder  
Minute Steaks ....4e gratis
Lente Haasjes
100 gram ..........................................2,45
Bij 150 gr. Gebraden Kalfs    
fricandeau, tonijnsaus .....gratis
Carpaccio Misto
100 gram ..........................................2,10
Kalfs Entrecôte
100 gram ..........................................2,95

Volop Vers Hollands
Lams en Kalfs vlees

SPECIAL

SPECIAL

Peulen 
panklaar   100 gram 0,89
Bosuien 
panklaar   per bosje 0,89

Mesclum (gemengde sla)  
panklaar   per bakje 0,99

Champignons 
per bakje 0,69

Tuinkers 
per bakje 0,79

Eier salade
  250 gram 1,69
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 24 t/m woensdag 30 maart

Asperge aardappel  
    per kilo 1,59

Acties week 12: geldig maandag 21 t/m zaterdag 26 maart 2016_____________________________________________________

Brood van de week
Godfrieds meergranen
een licht meergranenbrood 
op de vloer gebakken    € 189_____________________________________________________

Feestelijk Paastaartje
met frisse advocaat en 
chocoladebavarois       nu voor € 995_____________________________________________________

Ons heerlijk Paasbrood 
bekroond met 4 **** 
met zuivere amandelspijs, 
nu met GRATIS kuipje Becel met roomboter_____________________________________________________

Gevlochten Luxe
Broodjes        5+1 GRATIS_____________________________________________________

Luxe gevuld paasei
kleine paasei € 6,95   groot € 995

iedere
KOOPJE

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

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Giarola Della Nonna 
Amaretto 0,7lt. €8,50

Smeets
Jonge Jenever 1lt.€11,50

Glen Talloch
Scotch whisky 1lt. €14,95
Finlaggan Old Reserve
Single malt 0,7lt. €28,95
Hoya de Cadenas, Shiraz
Spaanse, kruidige rode wijn met 

aroma van zwarte bessen.
5+1 per stuk nu €7,50
Acties geldig van 24 maart t/m 21 april

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Vollenhoven Exploitatie B.V. zoekt voor haar tankstations in Nuenen, 
Sint-Oedenrode en Nistelrode kandidaten voor onderstaande functies:

Verkoopmedewerker
Voor ons AVIA servicestation in Nuenen zijn wij op zoek 
naar twee Verkoopmedewerkers voor 16-24 uur in de week. 
Je helpt onze klanten en zorgt voor een representatief tank-
station. Je bent klantvriendelijk, communicatief vaardig, werkt 
secuur en kunt snel schakelen. Ervaring in detailhandel of ho-
reca is gewenst, er wordt gewerkt op week- en weekenddagen 
en er geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Wij bieden je een 
training on the job en je maakt deel uit van een hecht team, 
waarin een prettige werksfeer heerst. Interesse in deze functie? 
Ga naar vacatures.vollenhovenolie.nl en reageer online.

Supervisor Carwash
Voor onze servicestations in Nuenen, Sint-Oedenrode en Nistel-
rode zoeken wij een Supervisor Carwash (fulltime op week- en 
weekenddagen). Je bent verantwoordelijk voor het optimaal 
functioneren van de faciliteiten op de carwashparken van 3 
locaties. Je houdt toezicht, geeft leiding aan een aantal voor-
wassers, pleegt eenvoudig onderhoud en verhelpt storingen. Je 
bent servicegericht, beschikt over technisch inzicht en leiding-
gevende capaciteiten. Interesse in deze afwisselende functie? 
Ga naar vacatures.vollenhovenolie.nl en reageer online.

Medewerker Carwash
Op onze servicestations in Nuenen en Nistelrode hebben wij nog 
mogelijkheden voor Carwash Medewerkers. Je biedt onze klan-
ten extra service door hun auto voor te wassen voordat deze de 
wasmachine in gaat. Dit omvat het reinigen van zwaar bevuilde 
delen zoals velgen, spiegels en spoilers. De werktijden zijn over-
dag in het weekend, dus ideaal als bijbaan naast school of stu-
die. Er geldt een minimum leeftijd van 17 jaar. Interesse in deze 
functie met goede verdiensten? Ga naar vacatures.vollenhoven-
olie.nl en reageer online.

SUPER!!

VITELLO
TOMATO!



 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

Meubelshow
2e paasdag geopend van 12.00-17.00 uur

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

Beide showrooms zijn naast elkaar gelegen!  Nijverheidsweg 1, Brugstraat 67 Mierlo, Tel. 0492-661584

75 
JAAR

Boxspring Grandeur 1000
2 boxsprings vlak 20 cm / elektrisch verstelbaar 30 
cm, 2 gestoffeerde 7-zone pocketvering matrassen, 
1 splittopper, 1 hoofdbord 10 cm dik, 8 alukleurige 
poten, leverbaar in stof of kunstleer.

VLAK
140 x 200 cm  van 1329,- nu €     999,-
160 x 200 cm  van 1329,- nu €     999,-
180 x 200 cm  van 1595,- nu €  1199,-

ELEKTRISCH VERSTELBAAR
160 x 200 cm  van 2659,- nu €  1999,- 
180 x 200 cm  van 2839,- nu €  2139,-

A new 
way of living

Bank Zeus
Alle ruimte om groots en ontspannen te zitten.
*exclusief sierkussens

In stof zoals afgebeeld van 2199,-     nu  € 1799,-
Er is al een 2-zits vanaf                                €   599,-

voor

1799,-

voor

1999,-

Verandadaken - Terrasschermen - Rolluiken - Screens – Markiezen - Horsystemen

D.L.C. ZONWERING   SPEGELT 102   5674 CD NUENEN    040-2857790          openingstijden dinsdag t/m vrijdag 9.00uur – 17.00uur of op afspraak

Paasaanbieding  bij D.L.C. Zonwering 
Vanaf dinsdag 29 maart tot en met 1 april 4 dagen geen BTW 

op elektrisch bedienbare windvastescreens* en rolluiken*   
 
  

2 de paasdag gesloten 

www.dlczonwering.nl 

vensterscreen 

*elektrische bediening d.m.v. Somfy motor met afstandbediening 

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.

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



Rond de Linde  Nr. 12 Donderdag 24 maart 2016

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 

RECTIFICATIE
In Rond de Linde van 17 maart 2015 staat onder Aangevraagde 
omgevingsvergunningen:
•	 3	maart	2016	 Soeterbeekseweg	1B,	5674	NH	-	brandveilig	
	 	 	 gebruik	 nachtverblijf	 seizoenarbeiders	
	 	 	 (BRANDVEILIG	GEBRUIK).

Dit	moet	zijn:
•	 3	maart	2016	 Soeterbeek	 1B,	 5674	 NH	 -	 brandveilig	
	 	 	 gebruik	 nachtverblijf	 seizoenarbeiders	
	 	 	 (BRANDVEILIG	GEBRUIK).

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
Bij	het	college	van	burgemeester	en	wethouders	danwel	de	burge-
meester	zijn	de	volgende	aanvragen	om	vergunning	op	grond	van	
de	A.P.V.	en	bijzondere	wetten	ingekomen:
•	 Aanvrager:	Loopgroep	Nuenen	 (LONU)	voor	het	organiseren	

van	de	jaarlijkse	Van	Goghloop	op	zaterdag	4	juni	2016,	waarbij	
de	start	en	finish	in	het	centrum	ter	hoogte	van	het	Park	plaats-
vindt;

•	 Aanvrager	bs.	De	Dassenburcht	voor	het	organiseren	van	een	
sportdag,	spelactiviteiten	voor	groep	1	t/m	4	op	22	april	2016	
op	speelplaats	en	grasveld	bij	voornoemde	school;

•	 Aanvrager:	De	Watermolen	van	Opwetten	B.V.	voor	wijziging	
van	het	aanhangsel	op	grond	van	artikel	30a	Drank-	en	Hore-
cawet	van	de	huidige	vergunning	Drank-	en	Horecawet	i.v.m.	het	
bijschrijven	van	twee	leidinggevenden	en	het	doorhalen	van	twee	
andere	leidinggevenden;

•	 Aanvrager:	de	heer	Cannavacciuolo	(I	Fratelli)	om	een	vergun-
ning	voor	het	inrichten	van	een	terras	bij	zijn	Italiaanse	delica-
tessenwinkel	aan	Vincent	van	Goghstraat	11.

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

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

Nuenen,	24	maart	2016

MEDEDELING OMTRENT INTREKKEN 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De	aanvraag	op	de	volgende	aanvraag	omgevingsvergunning	is	door	
de	aanvrager	ingetrokken	op:
•	 15	maart	2016	 De	Huufkes	13,	5674	TL-het	uitbreiden	van	
	 	 	 een	bedrijfspand	(BOUW).

Tegen	de	intrekking	van	aanvragen	voor	een	omgevingsvergunning	
kunnen	geen	formele	(schriftelijke)	bedenkingen	of	bezwaren	worden	
ingediend.

VERLEENDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning 
verleend	voor	onderstaand	plan.	Deze	omgevingsvergunning	is	ver-
zonden	op:
•	 16	maart	2016	 Berg	 62,	 5671	 CD	 -	 het	 legaliseren	 van	
	 	 	 erfafscheidingen,	 poorten,	 losstaande	
	 	 	 schermen,	reclameborden	en	het	wijzigen	
   van het gebruik ten behoeve van een 
   kapsalon	aan	huis	(BOUW	en	RO,	afwijken	
	 	 	 van	de	bestemming	en	Reclame).	
  
De	vergunningen	zijn	vanaf	vandaag	ter	inzage	bij	de	receptie	van	
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	des-
betreffende	besluiten	kunnen	belanghebbenden	binnen	zes	weken	
na	de	dag	van	bekendmaking	(verzenddatum)	van	het	besluit,	op	
grond	van	de	Algemene	wet	bestuursrecht	schriftelijk	bezwaar	ma-
ken	bij	het	College	van	burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	
c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.	

Als	u	een	dossier	zelfstandig	wilt	inzien,	vragen	wij	u	hiervoor	een	
afspraak	te	maken	bij	de	receptie.	Dit	kan	via	ons	klantcontactcen-
trum	dat	bereikbaar	is	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.	Heeft	u	
bij	het	inzien	een	van	onze	medewerkers	nodig,	dan	kunt	u	een	af-
spraak	voor	‘omgevingsvergunning	inzien’	maken	via	www.nuenen.
nl of	eventueel	telefonisch	contact	opnemen	met	ons	klantcontact-
centrum	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.

Tevens	kan	voor	alle	vergunningen	bij	de	Voorzieningenrechter	van	
de	rechtbank	te	‘s-Hertogenbosch,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	
90.125,	5200	MA	‘s-Hertogenbosch,	een	verzoek	worden	gedaan	
een	voorlopige	voorziening	te	treffen.

BESLUITEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN:
•	 aan	Scouting	Rudyard	Kipling	zijn	vergunningen	verleend	voor	

het	organiseren	van	een	Neuzelmarkt	op	tweede	paasdag,	28	
maart	 2016	 in	 en	 bij	 het	 scoutinggebouw	 aan	 Papenvoortse	
Heide	5b	(verzenddatum	16	maart	2016);

•	 aan	Musicalgroep	Kapsones	is	een	ontheffing	verleend	voor	het	
uitdelen	van	flyers	op	26	maart	2016	en	4	april	2016	t.g.v.	de	
musicalvoorstelling	“De	waterslang”	die	in	de	periode	van	8	tot	
en	met	10	april	2016	wordt	opgevoerd	in	Het	Klooster	(verzend-
datum	17	maart	2016);

Gemeente Nuenen 
Gemeente nieuws

vervolg van pagina 2

•	 aan	de	heer	De	Louw	is	een	ontheffing	van	het	stookverbod	verleend	
voor	één	nog	nader	aan	te	wijzen	dagdeel	in	de	periode	van	21	tot	
en	met	26	maart	2016	op	het	perceel	ter	hoogte	van	de	Laan	van	
Gherwin,	kadastraal	bekend	B	5359	voor	het	opstoken	van	droog	
snoeihout	en	dode	planten	(verzenddatum	17	maart	2016);

•	 aan	Stichting	Parkevenementen	Nuenen	zijn	vergunning	en	ont-
heffingen	verleend	voor	het	organiseren	van	de	Koningsnacht	
op	26	april	2016	in	het	Park	en	het	openpodium	op	Koningsdag	
27	april	2016	in	het	Park	(verzenddatum	22	maart	2016);

•	 aan	Stichting	Steenen	Beeld	Nuenen	is	een	vergunning	verleend	
voor	het	organiseren	van	een	evenement	“Beelden	in	het	Park”	
op	5	juni	2016	in	het	Park	(verzenddatum	22	maart	2016);

•	 aan	Stichting	Broederschap	der	Handelse	processie	zijn	vergun-
ning	en	ontheffingen	verleend	voor	het	organiseren	van	de	jaar-
lijkse	bedevaart	vanuit	Valkenswaard	naar	Handel	op	18	en	19	
juni	2016,	waarbij	een	deel	van	de	route	door	Nuenen	loopt	en	
op	beide	voornoemde	dagen	in	het	Park	wordt	gepauzeerd	door	
de	processiegangers	(verzenddatum	22	maart	2016).

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

PUBLICATIE
Beleidsregels handhaving Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen Nuenen 2016 en regionaal beleidskader toezicht 
en handhaving kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

De	gemeente	is	vanuit	de	Wet	kinderopvang	en	kwaliteitseisen	peu-
terspeelzalen	(Wko)	verantwoordelijk	voor	de	handhaving	van	kin-
deropvang	en	peuterspeelzalen.	
Op	1	maart	2016	heeft	het	 college	 van	de	gemeente	Nuenen	de	
‘beleidsregels	 handhaving	 Wet	 kinderopvang	 en	 kwaliteitseisen	
peuterspeelzalen	gemeente	Nuenen,	Gerwen	en	Nederwetten’	vast-
gesteld.	 Daarnaast	 heeft	 het	 college	 het	 regionaal	 beleidskader	
toezicht	en	handhaving	kinderopvang	en	peuterspeelzalen	vastge-
steld.	Met	dit	beleid	wordt	uniformiteit	bevorderd	en	duidelijkheid	
verschaft	 aan	 alle	 betrokken	 partijen	 (GGD,	 gemeenten	 in	 regio	
Brabant-Zuidoost,	houders	van	kindercentra	en	peuterspeelzalen,	
beroepskrachten,	ouders	en	kinderopvangverleners).	
Het	beleidskader	geeft	informatie	over	hoe	wij	willen	omgaan	met	
toezicht,	handhaving	en	sanctionering	in	de	kinderopvang	en	ten	
aanzien	 van	 peuterspeelzalen.	 Dit	 beleidskader	 is	 geactualiseerd	
naar	aanleiding	van	de	laatste	wetswijzigingen.	

De	Beleidsregels	en	het	Beleidskader	zijn	te	downloaden	via	de	site	
www.nuenen.nl 

PUBLICATIE
Verkeersbesluit tot het intrekken van het verkeersbesluit afsluiting 
Soeterbeek te Nuenen van 6 juni 2012

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Nue-
nen	maken	bekend	dat	zij	op	15	maart	2016	hebben	besloten	tot	
het	 intrekken	 van	 het	 verkeersbesluit	 van	 6	 juni	 2012	 ‘afsluiting	
Soeterbeek’	te	Nuenen.	Door	het	verkeersbesluit	wordt	de	Soeter-
beek	opengesteld	voor	gemotoriseerd	verkeer.

Ter inzage legging en in werking treding besluit
Het	 verkeersbesluit	 en	 de	 bijbehorende	 stukken	 liggen	 vanaf	 25	
maart	2016	gedurende	zes	weken	voor	 iedereen	ter	 inzage	bij	de	
receptie	van	het	gemeentehuis	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	
U	kunt	het	verkeersbesluit	en	de	bijbehorende	stukken	inzien	tijdens	
de	openingstijden	van	het	gemeentehuis.	Daarnaast	is	het	verkeers-
besluit	digitaal	raadpleegbaar	via	https://www.officielebekendma-
kingen.nl/staatscourant/op_organisatie/gemeente	.	Vervolgens	kijkt	
u onder Nuenen	om	het	verkeersbesluit	te	kunnen	raadplegen.	

Bezwaar en inwerking treding besluit
Het	verkeersbesluit	treedt	in	werking	nadat	de	termijn	voor	het	in-
dien	 van	 een	 bezwaarschrift	 is	 verstreken.	Tegen	 het	 besluit	 kan	
binnen	zes	weken	na	bekendmaking	van	het	verkeersbesluit	schrif-
telijk	bezwaar	worden	gemaakt.	U	moet	dit	doen	binnen	de	periode	
dat	het	verkeersbesluit	ter	inzage	ligt.	Door	het	bekend	maken	van	
het	verkeersbesluit	in	de	gemeente	Nuenen	-	Rond	de	Linde	en	Eind-
hoven	-	Groot	Eindhoven	en	deze	daags	na	elkaar	verschijnen	wordt	
de	datum	van	bekendmaken	en	publiceren	van	het	verkeersbesluit	
in	de	Staatscourant	van	24	maart	2016	gehanteerd.
Het	bezwaarschrift	kan	worden	ingesteld	door	belanghebbenden.	
Bij	een	verkeersbesluit	is	de	groep	van	belanghebbenden	beperkt.	
Een	(rechts)persoon	wordt	bij	een	verkeersbesluit	slechts	als	belang-
hebbende	aangemerkt,	indien	hij	een	bijzonder,	individueel	belang	
heeft	bij	dat	besluit.	Het	belang	dient	in	voldoende	mate	te	onder-
scheiden	zijn	van	andere	weggebruikers.	Dit	wordt	na	ontvangst	van	
een	bezwaarschrift	beoordeeld.
In	het	bezwaarschrift	moeten	de	volgende	gegevens	staan:
•	 uw	naam,	uw	adres,	de	datum	van	verzending,	uw	handtekening
•	 een	omschrijving	van	het	besluit	waartegen	u	bezwaar	maakt
•	 een	uitleg	waarom	u	bezwaar	maakt.
Voor	de	behandeling	van	het	bezwaarschrift	hoeft	u	niet	te	betalen.	
Het	bezwaarschrift	moet	worden	gericht	aan	het	College	van	bur-
gemeester	en	wethouders,	Postbus	10.000,	5670	GA	Nuenen.

Digitaal indienen bezwaarschrift
U	kunt	het	bezwaarschrift	ook	digitaal	indienen	bij	het	college	van	
burgemeester	en	wethouders.	U	kunt	dat	doen	via	de	website	www.
nuenen.nl	door	gebruik	te	maken	van	het	formulier	“Digitale	brief	
met	DigiD”.	U	zoekt	op	de	website	 in	het	Digitaal	Loket	 in	“alle	
producten	en	diensten”	onder	de	letter	B	naar	“bezwaar	en	beroep”.	
Op	die	pagina	kunt	u	onder	de	knop	“voorwaarden”	worden	door-
geleid	naar	het	bedoelde	formulier	voor	het	digitaal	indienen	van	
uw	bezwaarschrift.	Daarvoor	moet	u	wel	beschikken	over	een	elek-
tronische	handtekening	(DigiD).

Spoedeisende gevallen
Het	 maken	 van	 bezwaar	 schorst	 niet	 in	 werking	 treding	 van	 het	
verkeersbesluit	op.	Hiervoor	kan	een	verzoek	om	voorlopige	voor-
ziening	bij	de	Voorzieningenrechter	van	de	Rechtbank	Oost-Brabant,	
Sector	bestuursrecht,	Postbus	90125,	5200	MA	’s-Hertogenbosch	
worden	ingediend.	Voor	de	behandeling	van	een	verzoek	om	voor-
lopige	voorziening	is	griffierecht	verschuldigd.	

Digitaal indienen verzoekschrift voorlopige voorziening
U	kunt	het	verzoekschrift	ook	digitaal	indienen	bij	genoemde	Recht-
bank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.	Daarvoor	moet	
u	wel	beschikken	over	een	elektronische	handtekening	(DigiD).	Kijk	
op	de	genoemde	site	voor	de	precieze	voorwaarden.

Nuenen,	24	maart	2016	
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.

PUBLICATIE
Bekendmaking Pastoorsmast 3 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:
•	 Beerens	Grondverzet	BV,	Prinsenweier	9,	5673	TX	Nuenen,	voor	

het	realiseren	van	een	inrichting	voor	het	opslaan	van	goederen	
en	zand	en	het	stallen	van	containers	aan	het	adres	Pastoors-
mast	3	te	Nuenen.

De	melding	betreft	uitsluitend	een	kennisgeving.	Er	is	geen	mogelijk-
heid	om	tegen	een	melding	bezwaar	te	maken.	
De	melding	is	in	te	zien	op	afspraak	bij	de	gemeente	Nuenen,	Jan	
van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.	De	openingstijden	zijn:	elke	werkdag	
van	8.30	uur	tot	12.30	uur	en	op	woensdagmiddag	van	14.30	tot	
18.00	uur.	Wilt	u	een	mondelinge	toelichting	op	de	stukken,	dan	
kunt	u	hiervoor	een	telefonische	afspraak	maken	met	de	mevrouw	
M.	van	Sas	van	de	Omgevingsdienst	Zuidoost-Brabant,	tel.	(088)	
36	90	455.

PUBLICATIE
Rectificatie bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Verbin-
dingsboog Meierijlaan’ en ontwerpbesluit hogere waarden Wet 
geluidhinder 
Dit	betreft	een	rectificatie	van	de	publicatie	in	de	Rond	de	Linde	
van	donderdag	17	maart	2016.	Reden	hiervoor	is	dat	bij	het	oor-
spronkelijk	ter	visie	gelegde	bestemmingsplan	de	Inspraaknota	als	
bijlage	bij	de	toelichting	ontbrak.	De	termijn	van	terinzageligging	is	
in	verband	hiermee	verlengd	tot	met	donderdag	5	mei	2016.

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	nieu-
we	bestemmingsplan	ook	een	uitbreiding	van	het	bestaande	bedrij-
venterrein	aan	het	Cockeveld	mogelijk	gemaakt.

Ontwerpbestemmingsplan
Het	ontwerpbestemmingsplan	 ‘Verbindingsboog	Meierijlaan’	 ligt	
met	ingang	van	25	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.ruimtelij-
keplannen.nl
Het	ontwerpbestemmingsplan	‘Verbindingsboog	Meierijlaan’	kan	
rechtstreeks	worden	geraadpleegd	via	de	volgende	link:	
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0820.BPNuenVerbindb-C002

Binnen	de	termijn	van	terinzageligging	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	25	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,	24	maart	2016.
Burgemeester	en	wethouders	van	Nuenen	c.a.
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Van der Stappen uitvaartverzorging 
organiseert 4 Informatieavonden
In de weken van eind maart tot medio april 2016 organiseert Van der Stap-
pen uitvaartverzorging vier gratis informatieavonden over actuele onder-
werpen. Deze avonden worden samengesteld en gepresenteerd door 
deskundigen op het desbetreffende gebied. Zo is men verzekerd van de 
beste en meest actuele informatie en er is ook ruimte om vragen te stellen. 
Van der Stappen uitvaartverzorging verzorgt de volgende bijeenkomsten:

Donderdag 24 maart: Levenstesta-
ment en uitvaartwensen.
Notariskantoor Koudijs en Galama 
vertelt over het belang van het opstel-
len van een levenstestament. Daarna 
spreekt uitvaartverzorger Gert-Jan 
Hendrikx over de mogelijkheid om uit-
vaartwensen vast te leggen. 

Donderdag 31 maart: Natuurbegra-
ven in de regio.
Met de opening van een natuurbe-
graafplaats in Heeze komt deze moge-
lijkheid nu ook beschikbaar in onze re-
gio. Locatiemanager Annie van der 
Linden van deze nieuwe natuurbe-
graafplaats Schoorsveld vertelt over de 
mogelijkheden van natuurbegraven, 
met name in Heeze.

Donderdag 7 april: Omgaan met 
rouw en verlies.
Rouwtherapeute Jeanne van Mierlo 
van Brightblue Coaching spreekt over 
omgaan met rouw en verlies. De luis-
teraar krijgt inzicht in deze gevoelens, 
wat kan helpen bij het eigen verdriet of 
dat van iemand anders.

Donderdag 14 april: Keuzes ten aan-
zien van het levenseinde.
Deze lezing wordt verzorgd door Han 

Sparnaay van de Nederlandse Vereni-
ging voor een Vrijwillig Levenseinde 
(NVVE). Deze vereniging geeft voor-
lichting en informatie over euthanasie 
en hulp bij zelfdoding, verstrekt wils-
verklaringen en ondersteunt en facili-
teert initiatieven met betrekking tot 
het zelfgewilde levenseinde.

Locatie en tijdstip
Alle lezingen vinden plaats in het uit-
vaartcentrum van Van der Stappen 
aan de Spaarpot Oost 2 te Geldrop. 
Het onlangs vernieuwde uitvaartcen-
trum biedt veel privacy en geborgen-
heid. De intieme 24-uurs familieka-
mers zijn opnieuw ingericht en nieuw 
is de sfeervolle ontmoetingsruimte. 
Hier kunnen gasten elkaar in een rus-
tige ambiance ontmoeten en genieten 
van een kop koffie of thee. Ontvangst 
met een kopje koffie of thee vanaf 
19.00 uur, aanvang lezing 19.30 uur tot 
ca. 21.30 uur.

Aanmelden
Deelname is kosteloos. Aanmelding is 
gewenst op www.vdstappen.nl/con-
tact of telefonisch op nummer 040 
286 1383 met duidelijke vermelding 
van de informatieavonden die men 
wil bijwonen. 

Nieuwe sfeervolle ontmoetingsruimte uitvaartcentrum Van der Stappen.
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ReJoin Art Community Project 
geeft jongeren in Malawi een 
kans op een inkomen
In augustus 2015 vertrok Mariëlle Leenaars uit Rijen voor de 3e keer naar 
het Afrikaanse land Malawi om er vrijwilligerswerk te gaan doen. In de 3 
maanden die ze er verbleef, heeft ze samen met haar vriend Alick Banda 
uit Malawi een community project opgezet. Tijdens een overleg in een lo-
kaal restaurant kwam het idee dat wel uitvoerbaar was: een 'art' school 
voor jongeren, hoofdzakelijk vroegtijdige schoolverlaters. In Malawi heb-
ben niet alle ouders geld om het schoolgeld voor de middelbare school 
tot aan de eindexamens te blijven betalen. Malawi is namelijk één van de 
armste landen van de wereld en 3 maaltijden per dag eten is voor lang 
niet iedereen een vanzelfsprekendheid. Ook mag vaak geen herexamen 
worden gedaan. 

De werkloosheid in Malawi is zo'n 
95%. Voor jongeren die geen middel-
bare school, laat staan een opleiding, 
hebben afgerond is het vinden van een 
baan dus lastig. Door ze verschillende 
soorten 'art' te leren, kunnen ze zich 
hierin ontwikkelen en de door hen ge-
maakte 'art' aan onder andere toeristen 
verkopen. Dit zou hun een inkomen 
kunnen verschaffen. Alick is zelf een 
goede artist m.b.t. schilderen en zou 
dus de lessen kunnen gaan verzorgen. 
ReJoin Art Community Project was 
geboren! 

Als locatie werd Mpamba gekozen. 
Alick is hier bekend i.v.m. een eerdere 
baan en het ligt tussen een grote stad 
en toeristisch dorp in; 

In september 2015 zijn de lessen bij 
ReJoin Art Community Project ge-
start. Mariëlle heeft deze t/m eind no-
vember bijgewoond, als student en een 
enkele keer als docente waarbij zij bij-
voorbeeld uitlegde hoe je Mzungu’s 
(blanken) het beste kunt benaderen. 
Om de huur en de benodigde materia-
len te bekostigen, worden ansichtkaar-
ten verkocht die door de leraar en de 

studenten van ReJoin Art Community 
Project zijn gemaakt. Van de op-
brengst van de kaarten die tot nu toe 
verkocht zijn, zijn al houten banken 
gekocht. Voorheen werden stoelen ge-
leend van de World Vision, maar als zij 
bijeenkomsten hadden, konden deze 
niet worden geleend en moest er op de 
grond worden gezeten. Ook is er al en-
kele maanden huur van betaald en zijn 
er materialen aangeschaft om de stu-
denten de tweede 'art skill' aan te leren: 
het maken van armbanden. Verder zijn 
er in Nederland dunne kwasten ge-
kocht, aangezien deze in heel Malawi 
niet waren te verkrijgen. 
 
Wil jij jongeren ook helpen tijdens hun 
kans op een betere toekomst? Dat kan 
door de ansichtkaarten van ReJoin Art 
Community Project te kopen die vanaf 
nu t/m eind juni te koop zijn bij de We-
reldwinkel in Nuenen. Na deze periode 
zijn ze bij ReJoin Art Community Pro-
ject zelf nog verkrijgbaar via ReJoinArt-
CommunityProject@gmail.com of via 
een privébericht op hun Facebook pagi-
na. Op de Facebook pagina kun je ook 
op de hoogte blijven van de laatste ont-
wikkelingen.

Schuif even aan tafel bij…  
de WensAmbulance Brabant
Na het prachtige verhaal in februari van Toon Gevers over de grote wonde-
ren van de micronatuur der insecten, staat er voor de KBO lezing van maart 
weer een heel ander thema op het programma. De eerstvolgende presenta-
tie van ‘de Schuif’, die plaatsvindt op donderdagochtend 31 maart om 09.30 
uur in zaal Het Trefpunt van Het Klooster, wordt verzorgd door de heer Wan 
Merks, PR functionaris van de WensAmbulance Brabant. 
 Iedereen heeft een laatste wens
Dat blijkt uit de honderden verzoeken 
die uit Brabant bij de WensAmbulance 
binnen komen. De WensAmbulance is 
er voor mensen die terminaal ziek zijn 
en niet meer zittend vervoerd kunnen 
worden. De wensvraag kan komen van 
de zieke zelf, van de familie, maar ook 
van verzorgers of zelfs van het hospice 
of de thuiszorginstelling.
 
Wan Merks komt er alles over 
vertellen 
Of het nou gaat om nog een rondje door 
het dorp, het bijwonen van de doop van 
een kleinkind, nog een keer naar zee of 
die ene toneelvoorstelling bijwonen 
waar een vriend of familielid in mee-
speelt. Het kan echt van alles zijn.
De chauffeur en de begeleiding maken 
door middel van aangepast ambulan-
cevervoer het mogelijk dat iemand 
vlak voor zijn overlijden toch nog een 

belangrijke laatste wens in vervulling 
ziet gaan. Het is ‘liefdewerk- oud pa-
pier’ natuurlijk. Nog dit jaar schonk de 
Nuenense vereniging van Oud Prinsen 
een bijdrage aan dit mooie en belang-
rijke werk.
WensAmbulance heeft onder meer 4 
ziekenwagens, een aanhanger en een 
All Terrain Brancard ter beschikking, 
waarmee ze per jaar zo’n 300 laatste 
wensen kunnen vervullen.
Nog een keer een kaarsje opsteken in 
de Sint Jan, nog een keertje naar je ou-
de zus, nog eenmaal terug naar je oude 
schip gaan kijken in Rotterdam. U gaat 
het allemaal horen.
Zoals steeds is ‘de Schuif ’ gratis toe-
gankelijk voor zowel leden als niet le-
den van de KBO. Alleen het kopje kof-
fie of thee mag u zelf afrekenen.
Noteer de datum alvast in uw agenda. 
Het belooft weer een interessante och-
tend te worden. 

Vernissage Tweede Paasdag

Solo-Expositie 
Emelie Jegerings 
bij Art Dumay 
Het is voor het eerst dat Kunsthan-
del Art Dumay ruimte biedt aan een 
solo-expositie. De reden daarvoor is 
de indrukwekkende serie schilderij-
en met de titel ‘Naturals’ van kun-
stenares Emelie Jegerings. Naturals 
is ontstaan door te werken met ei-
gen gemaakte verf van natuurlijke 
pigmenten uit de okermijnen uit de 
Lubéron Provence in Frankrijk. 

De vernissage vindt plaats op Tweede 
Paasdag van 14.00 tot 17.00 uur. De so-
lo-expositie is te bezichtigen tijdens 
openingstijden van Art Dumay: dins-
dag tot en met zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur. Speciale openingstijden: 
maandag 28 maart (opening: 14.00 tot 
17.00 uur) en vrijdag 22 april tot 21.00 
uur (sluiting van de solo-expositie). 
Op de opening op tweede paasdag, 28 
maart, is de kunstenares zelf aanwezig 
om u te ontmoeten, evenals op zater-
dag 9 april van 11.00 tot 16.00 uur en 
vrijdagavond 22 april tussen 19.00 en 
21.00 uur. Emelie Jegerings (1964) is 
geboren in Deurne en startte haar cre-
atieve carrière in het modevak. Na een 
opleiding aan de Vrije Academie in 
haar geboorteplaats ontwikkelde ze 
zich vervolgens als autodidact in de 
decoratieschilderkunst. Haar verdere 
ontplooiing tot beeldend kunstenaar is 
opmerkelijk want een overgang van 
decoratieschilder naar kunstschilder 
was weliswaar in de periode rond 1900 
een logische volgorde, tegenwoordig is 
dit een zeldzaamheid. Na het afronden 
van de Academie voor Schone Kun-
sten in Arendonk (B), legde Jegerings 
zich volledig toe op het schilderen van 
met name het menselijk lichaam. Pas-
sie en gedrevenheid voeren haar tot 
datgene wat ze als schilder op het doek 
vertaald wil zien. Haar portretten en 
mensfiguren verbeeldt ze in levendige 
en contrasterende kleuren en in een 
omgeving die vibreert van dynamiek 
en beweeglijkheid.

Meer ruimte        
voor huurders gewenst
Het blijft een goede periode om je te oriënteren op de aankoop van een wo-
ning. We weten echter ook dat kopen op dit moment niet voor iedereen is weg-
gelegd. En: het zal er niet zeker niet gemakkelijker op worden. De overheid 
scherpt de hypotheeknormen verder aan en de Nationale Hypotheek Garantie 
(NHG)-grens gaat per 1 juli opnieuw omlaag. 

Zeker starters komen daardoor verder in de knel en het zure is dat huren voor 
hen op dit moment vaak geen goedkoper alternatief is. Voor sociale huurwo-
ningen verdienen ze meestal net weer even te veel en betaalbare huurwonin-
gen in de vrije sector zijn er nauwelijks. De woningcorporaties willen daar niet 
meer in investeren, omdat ze dat niet als hun taak (mogen) beschouwen. De 
grote beleggers investeren het liefst in prestigieuze projecten in het hogere 
segment, in de populaire grote stad en de aantrekkelijke stadsrand. De huren 
daar liggen vaak flink boven het hypotheekbedrag dat de starter niet mag op-
brengen.

In het segment net boven de huursubsidiegrens van 714 euro per maand wordt 
nauwelijks gebouwd. Daardoor ontstaat er binnenkort - zo valt te vrezen - echte 
woningnood voor veelal jonge mensen die niet eens zo slecht verdienen. Als er 
al lokale partijen zijn die brood zien in de ontwikkeling van kleinere plannen 
voor juist deze groep woningzoekenden, dan werken de gemeenten daar vaak 
niet aan mee. In de meeste gemeentelijke woonvisies is dit segment niet be-
noemd en het aantal woningen dat men jaarlijks mag bouwen is vaak beperkt. 

En plannen die in het verleden zijn ontwikkeld, maar we-
gens de crisis op de woningmarkt niet tot uitvoering zijn 

gekomen, gaan dan meestal voor. Al was het maar om-
dat de verwachting is dat dit meer zal bijdragen aan 
het verbeteren van de financiële positie van het ge-
meentelijk grondbedrijf.

Niet alleen in de landelijke politiek, ook in het lokale en 
regionale bestuur zal meer oog voor deze groep huur-

ders moeten komen en dit zal moeten leiden tot flexibili-
teit in beleid. Te veel jonge mensen met goede vooruit-

zichten dreigen nu tussen wal en schip terecht te 
komen. Meer ruimte voor deze groep huurders is 
dringend gewenst.

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Burgernet-actie na 
brommerdiefstal
Op woensdag 16 maart werd er om 
11.03 uur een Burgernet-actie gestart 
in verband met diefstal van een brom-
mer op de Voirt in Nuenen. Een getui-
ge zag kort ervoor dat er een brommer 
voor een woning werd weggenomen 
door twee jongens van tussen de 15 en 
20 jaar oud. Beide jongens kwamen 
aan op de fiets. Een van de jongens 
stapte van zijn fiets af en liep de oprit 
van de woning op richting de brom-
mer. Hij nam de brommer weg en ver-
trok hiermee richting de Nassaustraat. 
De andere jongen vertrok met de fiets, 
hij nam de fiets van de andere jongen 
met zich aan de hand mee. Er is nog 
uitgekeken naar de jongens maar he-
laas zijn ze niet meer aangetroffen. 
Signalement van de jongen die de 
brommer weg nam: 15-20 jaar oud, 
blank, tenger postuur, grijze jas met 
capuchon. De andere jongen die de 
fiets met zich mee nam: 15-20 jaar 
oud, iets forser van postuur, licht ge-
tint, rode gewatteerde jas. Zwart haar 
aan zijkant opgeschoren.
Mocht u informatie hebben over deze 
diefstal of heeft u informatie over deze 
zaak neem dan contact op met de poli-
tie 0900-8844 of meld misdaad ano-
niem 0800-7000.

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

Dokter Lieveld vertelt...

Lerares: ‘acupunctuur hielp me bij mijn 
overgangsproblemen, fibromyalgie, hoofdpijn, 
slapeloosheid en depressieve klachten.’
Veel mensen, zeker boven de 50, hebben niet één aandoening maar meerde-
re. Het mooie is dat je die met verschillende acupunctuurtechnieken tegelijk 
en in samenhang kunt behandelen, dikwijls met bevredigend resultaat. 

Ook mevrouw De Vries (gefingeerde 
naam) had verschillende aandoenin-
gen, die op het oog weinig met elkaar 
te maken hadden. Met 52 jaar was ze 
al enige tijd in de overgang. Daar had 
ze veel last van: opvliegers en een 
overwegend somber humeur. Daar-
naast leed ze aan fibromyalgie. Ze had 
nauwelijks energie, veel hoofdpijn en 
pijn in haar gewrichten. Ze moest op 
school veel verzuimen. Dat vond ze 
vreselijk. 

Haar huisarts had haar pijnstillers en 
hormoonpreparaten voorgeschreven, 
maar ze vond de bijwerkingen akeli-
ger dan de kwalen. Verder was ze naar 
een psycholoog verwezen. Daar voer-
de ze fijne gesprekken, maar met haar 
klachten kwam ze niet echt verder. 
 
Via een vriendin, kwam ze bij mij te-
recht. Direct na de eerste behande-
ling voelde ze zich al veel prettiger. Ze 
was voor het eerst sinds tijden weer 
eens ontspannen. Dat goede gevoel 
bleef de volgende zes behandelingen 
toenemen. Ze werd ook energieker en 
de pijn nam steeds verder af. Daar-
naast ging ze steeds beter in- en door-
slapen..
 
Na zeven weken van iedere week een 
behandeling, gingen we naar een fre-
quentie van eens in de twee, later 
naar eens per drie weken en zo bouw-
den we het af. 

Mevrouw De Vries vertelde me aan 
het einde van de behandelreeks dat 
ze nu veel energieker en vrolijker was: 
‘ik ben mezelf weer,’ zei ze. Haar pijn- 
en overgangsklachten waren prak-
tisch verdwenen. Ze kon nu op school 
weer fijn aan de slag. Ook vond ze 
zichzelf prettiger in de omgang: zoals 
vanouds. Verder had ze weer zin om 
nieuwe dingen te ondernemen. Kort-
om, ze was weer blij met haar leven.

Inmiddels is door tal van goed uitge-
voerde, moderne wetenschappelijke 
studies aangetoond dat acupunctuur 
effectief is bij veel heel uiteenlopende 
klachten en aandoeningen. Daarom 
heeft de World Health Organisation 
van de VN (WHO) een lijst met meer 
dan 100 aandoeningen gepubliceerd 
waarvoor zij acupunctuur adviseert. 
Depressie, fybromyalgie, hoofdpijn, 
reumatische artritis en slapeloosheid 
staan ook op die lijst.
 

Boek bij gouden jubileum

Vijftig jaar wielrennen    
in Gerwen
 
Het boek ‘Vijftig jaar wielrennen in Gerwen’ is een impressie in woord en 
beeld van de wielersport in en rond het dorp Gerwen vanaf de jaren zestig 
van de vorige eeuw. Het boek is een uitgave van de Stichting Grote Ronde 
van Gerwen.

Het eerste exemplaar wordt zaterdag-
middag 26 maart tijdens de receptie 
ter gelegenheid van het vijftigjarig ju-
bileum van de Ronde van Gerwen ge-

presenteerd door een prominente per-
soon uit de wielersport. De receptie is 
van 15.00 tot 17.00 uur in dorpshuis 
D’n Heuvel in Gerwen en het boek is 

Toon Bouw, voorzitter van de Stichting Grote Ronde van Gerwen (rechts), ontvangt de om-
slag van ‘Vijftig jaar wielrennen in Gerwen’ uit handen van Luuk Messerschmidt, directeur 
van genoemde drukkerij…(foto Cees van Keulen)

VIJFTIG JAAR 
WIELRENNEN 
IN GERWEN

Cees van Keulen & 
Gerben van den Broek

daarna in D’n Heuvel verkrijgbaar. Het 
boek telt 160 pagina’s, bevat 325 foto’s 
en is geschreven door Gerben van den 
Broek en Cees van Keulen. Het boek 
is  bij Drukkerij Messerschmidt Nue-
nen van de persen gerold.
 
In ‘Vijftig jaar wielrennen in Gerwen’ 
is de erelijst van de categorie elite/be-
loften van 1967-2016 opgenomen. In 
het boek staat een drieluik over de mi-
crofonisten Cor Wijdenes, Jan Peeters 
en Rien van Horik, geschreven door 
Gerben van den Broek. Van den Broek 
was winnaar van de Ronde van Ger-
wen in 1993. Hij interviewde drie an-
dere winnaars: John van den Akker, 
winnaar van de profronde in 1991, 
Frank Kersten, winnaar in 1992 en An-
thony Theus, winnaar in 1991 en 1997.
Wielerliefhebber Cees van Keulen uit 
Gerwen interviewde Truus, Geert en 
Albert van de Gerwense wielerfamilie 
Smulders. Hij schetste portretten van 
de Gerwense wielrenners Jürgen van 
Pelt, Piet Rooijakkers en Martijn van 
Moorsel en ook van Gerrie Knetemann, 
Theo de Rooij en Jan Willem Roy (‘van 
fietsende slagersknecht tot singer-
songwriter’). In het boek komen alle 
Gerwense wielrenners die actief waren 
in de afgelopen vijftig jaar in beeld.
Taalvirtuoos Wim Daniëls, in 1970 
winnaar van de adspirantenwedstrijd 
in Gerwen, schreef de column Pro-
loog. De column Toeschouwer is van 
de hand van acteur en regisseur Frank 
Lammers, wielerliefhebber en in zijn 
jeugdjaren trouwe bezoeker van de 
Ronde van Gerwen.

KBO Lieshout actief de lente in
Het lenteseizoen begint voor Seniorenvereniging/KBO Lieshout met een 
druk programma. Leuke, gezellige, actieve en interessante activiteiten. 
Voor elk wat wils.

Opening Fietsseizoen
Hoewel de fietsclub al enkele jaren ook 
in de wintermaanden fietst, is het toch 
een mooie gewoonte om in het voor-
jaar, als de klok verzet is, het zomer-
fietsseizoen te openen. Dit jaar doen 
we dat op woensdag 6 april. Ook een 
mooie gewoonte is het om het fietssei-
zoen te beginnen met een ontbijt bij 
IKEA. Het vertrek is om 9.00 uur vanaf 
het Lieshoutse Dorpshuis. U kunt ge-
woon aansluiten. Tip: als je een IKEA-
familiepas hebt, neem die dan mee. 
We hopen op een grote opkomst. 

Driebanden Toernooi
Onze eigen Biljartclub ‘Nooit Volleerd’ 
organiseert ook dit jaar weer een drie-
bandentoernooi en wel van 11 tot en 
met 23 april. Er wordt gespeeld in een 
A, B en C klasse. Deelname staat open 
voor Laarbeekse biljarters en mensen 
die zijn aangesloten bij een Laarbeekse 
Biljartvereniging. Er hebben zich in-
middels al 120 mensen ingeschreven 
voor dit populaire biljarttoernooi.

Mariahoutse Liederentafel
Van de Mariahoutse Liederentafel ont-
vingen we voor al onze leden een uit-
nodiging voor een gezellige middag op 
woensdag 13 april bij gelegenheid van 
het 30-jarig bestaan van de Maria-
houtse Liederentafel. Vanuit zaal De 
Pelgrim, Mariastraat 21-23 in Maria-
hout, gaan zij die middag ‘Met een 
Lach door Brabant’. Aanvang 14.00 
uur, de toegang is gratis. U bent van 
harte welkom.

Infomiddag tandheelkunde
Op donderdag 14 april zullen mede-
werkers van Tandartsenpraktijk Lies-
hout u informeren over tandverzor-
ging, protheses, implantaten enz. In 
het volgende priKBOrd volgt uitge-
breidere informatie over deze infomid-
dag. U hoeft zich voor deze middag 
niet op te geven. U bent dan van harte 
welkom in het Dorpshuis, aanvang 
14.00 uur.

Dagreis naar Belgische Ardennen en 
Durbuy 
De reiscommissie heeft voor dit jaar een 
aantrekkelijke dagreis georganiseerd. 
We vragen hiervoor nu al uw aandacht 
omdat we vóór 31 maart de dagtocht 
moeten bevestigen bij Fassbender Tou-
ringcars om voor vroegboekkorting in 
aanmerking te komen. De reis voert ons 
op woensdag 25 mei per luxe touringcar 
via een toeristische route naar Vaals in 
Zuid Limburg. Daar krijgen we een 
lunch aangeboden. Op weg naar Vaals 
wordt gestopt voor ‘n kopje koffie of thee 
en vlaai. Na de lunch vertrekken we voor 

een rondrit met een gids via Eupen naar 
de Weserstuwdam. Van daar gaan we via 
een mooie route met de gids naar Dur-
buy waar we op eigen gelegenheid het 
stadje kunnen bezoeken. Om 17.30 uur 
zijn we weer terug in Vaals, bij de Wilhel-
minatoren, waar we een 3-gangen diner 
ontvangen. Tegen 21.00 uur verwachten 
we weer terug te zijn in Lieshout. De 
prijs voor deze reis bedraagt € 48,- incl. 
gratis koffie of thee in de touringcar, kof-
fie of thee en vlaai onderweg, rondrit 
met gids, de lunch, bezoek aan Durbuy 
en een 3-gangendiner in Vaals. Ook is er 
misschien nog de gelegenheid om de 
Wilhelminatoren op te gaan. Aanmelden 
graag voor 31 maart bij de Inloop.

Inloop
Aanmelden voor activiteiten en infor-
matie vragen kan bij de Inloop. Iedere 
dinsdagmorgen van 10 uur tot half 12 
in het Dorpshuis. Op 5 april wordt het 
priKBOrd (ledenblad KBO Lieshout) 
nieuwe stijl gepresenteerd. Loop eens 
gezellig binnen voor een praatje, voor 
een kop koffie en om kennis te maken 
met een actieve seniorenvereniging.

‘De bijbel in een uur’ - Van schepping tot wonderbare spijziging

Oude bekende verhalen op een nieuwe 
en vrolijke manier verteld
Op de vijfde oecumenische thema-avond van de gezamenlijke Nuenense 
kerken, spelen Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda hun muzikale 
voorstelling ‘De bijbel in een uur’. Binnen een uur komen in hoog tempo bij-
belverhalen voorbij, van Genesis tot voorbij Pasen. De verhalen worden 
‘versierd’ met prachtige liedjes en accordeonmuziek.

Het verhaal ‘De eerste dans’ geeft ant-
woord op de vraag hoe God op de ze-
vende dag de mensen leert dansen. 
Daarna volgt ‘Inpakken en wegwezen’, 
een actuele, vrolijke en interactieve 
hervertelling van het verhaal over de 
uittocht uit Egypte, inclusief alle tien 
plagen en het wonder van de zee die 
splijt. Uit het Nieuwe Testament ko-
men de verhalen ‘Het dochtertje van Ja-
irus’, ‘Brood genoeg!’ en het indringen-
de paasverhaal ‘Naar Emmaüs’ aan bod.

Kees Posthumus is verhalenverteller. 
Met zijn vrolijk opnieuw vertelde bij-
belverhalen wil hij zijn publiek verma-
ken, verrassen en tot nieuwe inzichten 
brengen. Juul Beerda is accordeonist 
en speelt in musicals, theaterprogram-
ma’s en muziekgezelschappen. 

Datum: woensdagavond 30 maart. 
Tijd: 20.15-21.30 uur; koffie vanaf 
19.45. Plaats: De Regenboog, Sport-
laan 5 Nuenen. Toegangsprijs € 3,- of 
met een abonnement.

OCN 
Ondernemerscafé
Het Ondernemers Contact Nuenen 
(OCN) organiseert een inloopcafé 
voor ondernemers in Nuenen op 
donderdag 24 maart 2016 van 17.00-
19.00 uur in Café René, Parkstraat 3 
in Nuenen. De aanwezigen worden 
hartelijk ontvangen door René van 
den Berk.

De stijl van het OCN Ondernemersca-
fé is veranderd. Naast het bieden van 
de gelegenheid voor OCN en onderne-
mend Nuenen om elkaar te ontmoe-
ten, wordt één of meer ondernemers 
de kans gegeven zich kort te presente-
ren.
Op 24 maart zal Dick Wijnhoven van 
D&J Workwear + Premium Gifts de 
microfoon ter hand nemen.

Ondernemers die (nog) geen lid zijn 
van het OCN zijn dus eveneens van 
harte welkom. Ondernemers die inte-
resse hebben om hun bedrijf kort voor 
te stellen krijgen hiertoe de gelegen-
heid. De eigen bijdrage van € 10,- kan 
bij binnenkomst worden betaald.
 

Paasweekend  
in Ons Dorp
Foute PaasParty
Op zaterdag 26 maart vindt er een 
heuse Paasparty plaats in Café Ons 
Dorp, maar dan wel een foute! Tijdens 
deze Foute Paasparty komen alle heer-
lijke maar eigenlijk zo foute nummers 
voorbij. DJ-Aro en DJ Tinuz zorgen er-
voor dat je lekker kan meezingen en 
dansen op al je Guilty Pleasures. Aan-
vang 21.00u, dresscode is Proud 2B 
Vout en de toegang is gratis.

Met je LP naar het café
Onder deze noemer viert Café Ons 
Dorp tweede Paasdag, maandag 28 
maart. Deze middag zal er de klank 
van vinyl door de zaak heen klinken en 
iedereen is van harte welkom haar of 
zijn LP mee te nemen. Dus kijk gerust 
eens op zolder of in de schuur of je nog 
wat nostalgie hebt liggen.
Voor meer informatie zie facebook.
com/cafeonsdorpnuenen

Sleutel gevonden
Op de parkeerplaats achter in de Haff-
manslaan een huis (?) sleutel gevonden.
Kan na telefonische afspraak (06-
42028505) worden afgehaald.

Gevonden    
in het Puyven
 
De eigenaar kan sms/ appje sturen 
naar Floor: 06- 81 68 82 20.



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

 PUZZELHOEKWeek 12

3 4
8 9 2 3
6
3 7 2

8 5 7
7 2 4

6 1 9 3
2 4 7 1

8 9

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 grappenmaker 5 uitvlucht 10 toorn 12 partij in een geding 
14 pers. vnw. 15 sporthemd 18 voegwoord 20 boom 21 werkplaats 
22 Turks bevelhebber 23 en dergelijke 25 bijwoord 26 voorzetsel 
28 dierengeluid 29 overblijfsel 32 biljartspel 35 handvat 36 jaartelling 
37 handgeklap 41 ondier 45 deel v.h. been 46 achter 47 a priori 48 numero 
49 indien 50 stripfiguur 52 familielid 53 pers. vnw. 55 anti 57 zangnoot 
58 interest 61 godsdienst 64 harde wind 65 strijdmacht.

Verticaal: 1 compagnon 2 watering 3 of dergelijke 4 windrichting 6 direct 
7 onzes inziens 8 ratelpopulier 9 selenium 10 grasland 11 geneesmiddel 
13 spelleiding 14 opnieuw 16 herkauwer 17 treksluiting 19 akelig 
24 brede sjaal 27 bloemenoptocht 30 zeepwater 31 papegaai 33 domoor 
34 huisdier 37 bijbelse figuur 38 steunpilaar 39 weegtoestel 40 vleesgerecht 
41 tijding 42 oordeel 43 reusachtig 44 Europese hoofdstad 51 ik 54 takje 
56 Engels bier 59 boom 60 tegenover 62 soortelijk gewicht 63 slee.

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

V E I L I G S E D E R T

S L E A A L A E N K P

A P T A L M L E U S V A

L I D T A M B O E R M I N

V L A G D E M N Z A A D

O R E B E L O D E O N A

M E N M

O K A S S A K A T E R S

P R A K T L A R R A A M

T O T P R A I R I E M I E

I K P O O S A A R D R E

E A A L K I T W O L R

J U D O K A E N T R E E

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

Oplossingen wk 11
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

COMMANDOPOST

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.

AANZIEN
ATOOM
GEHEIM
GRINNIKEN
HOSTA
HOTDOG
KLOON
KOBALT
KOKET
LUCIDE
OLIFANTSPOOT
ORIENT
PREEK
ROLROER
ROUTE
SCHAAK
SCHELDEN
SPION
STROT
TEELT
TEXEL
TUSSENBALANS
VARIABELE
VOUCHER
ZEILER
ZWAVEL
ZWENDEL

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

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

 
Zoek de 10 verschillen
door Huub Coenen

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

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.

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

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

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

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

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

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

Praktijk Alternatieve Geneeswijzen

Pijn in 2016
“Dat is niet meer nodig”
APS THERAPIE/BIORESONANTIE GECOMBINEERD
De APS therapie is medisch gecertificeerd en een revolutie op het 
gebied van pijnbestrijding. We hebben nu APS en BIORESONANTIE 
gecombineerd: APS maakt de pijnverlichtende hormonen aan, 
Bioresonantie harmoniseert. (Nu nog betere resultaten)

Heeft u last van: chronische pijn, onder rugpijn, fibromyalgie, artritis, 
artrose, reuma of sportblessure dan geeft APS/Bioresonantie therapie 
pijnverlichting en/of herstel, samenwerking met de andere therapieën 
zoals medical taping.

Behandelingen worden geheel/gedeeltelijk vergoed door meeste 
zorgverzekeraars. Maak eens een afspraak Tel: 06-51334155 

Voor een afspraak of informatie: René van der Valk. 
Hypnocoach/Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut. 
Tel. 06-51334155 • r.valk41@upcmail.com
Berg 26a Nuenen • Cortenbachstraat 130 Helmond
www.alternatief-beter.nl • www.hypnobeter.nl R.P.A. van der Valk

GEVRAAGD: door oudere 
dame: huur huis of twee onder 
een kapwoning, met tuin. Aan 
de rand van of buitengebied 
van: Nederwetten, Gerwen, 
Nuenen. Tel: 06-22787039. E-
mail: tinekevandermeulens@
gmail.com

OPENHAARDHOUT / 
KACHELHOUT  Droog/
gemengd. Nu PAASAAN-
BIEDING € 37,50 per m3. 
Van particulier (Gerwen). 
Tel. 06-53238197. Ha-
len op afspraak. Ook per 
kruiwagen verkrijgbaar.

Hondenuitlaatservice 
WOEF!NUENEN. Ruime 
ervaring, liefde en verant-
woordelijkheid voor uw hond. 
Kleinschalig en flexibel. 
www.woefnuenen.com

Rond de Linde Dé krant van Nuenen is?
Rond de Linde al 58 jaar bestaat door gewoon te blijven?
Rond de Linde dan ook een begrip is in Nuenen?
De krant sinds de oprichting gedrukt wordt bij drukkerij Messerschmidt?
Dit een echte Nuenense onderneming is?
Rond de Linde wekelijks in een oplage van 13.700 stuks op de mat valt?
Er nog nooit een week is overgeslagen, ook niet in de vakantie periode?
Alle inwoners van Nuenen en omstreken de krant gratis bezorgd krijgen?
Hiervoor meer dan 40 bezorgers door weer en wind op pad gaan?
Al het nieuws uit Nuenen en omstreken gratis geplaatst wordt?
Hiervoor een vaste Nuenense redactie aan het werk is?
Zij iedere week weer een zeer interessante krant maken?
Zij dit met veel plezier en inzet doen?
Dat het aantal pagina's niet uit maakt, maar de inhoud?
Wij ook zorg kunnen dragen voor uw folders van ontwerp tot in de brievenbus?
U kunt adverteren tegen gunstige voorwaarden?
Rond de Linde ook in Lieshout, Mariahout, Stiphout en Brandevoord verschijnt?
U dan meer respons op uw advertentie krijgt?
U hierover altijd vrijblijvend contact op kunt nemen?
U altijd persoonlijk te woord wordt gestaan? 040-2831200 / rdel@onsnet.nu

Wist u dat.....



Rond de Linde  Nr. 12 Donderdag 24 maart 2016

Opwettenseweg 81  Nuenen  |  040-2840013 |  Ma t/m Za 9.30 - 17.30 uur

Beddenspecialist sinds 1997!

 BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Familiebedrijf
In deze rubriek worden bestaande Nuenense familiebedrijven 
belicht die al door minstens twee generaties beheerd worden. 
Als eerste is het de beurt aan Van Santvoort Makelaars & Archi-
tecten. Door Edwin Coolen.

Twee broers en hun twee zoons: 
‘Aan de keukentafel    
ging het vaak over het werk’
‘Afgelopen 1 januari was het precies 40 jaar geleden dat we zijn begonnen. 
Ik met ons architectenbureau aan huis in de Zuiderklamp, mijn broer Jan 
met de makelaardij in Eersel’, zegt Frans.

Jan en Frans van Santvoort zijn de op-
richters van Van Santvoort & Van Sant-
voort Makelaars en Architecten. Twee 
Nuenense broers, afkomstig uit een 
boerenfamilie van Wettenseind. Alle vijf 
de kinderen mochten doorstuderen. 
Jan koos voor de financiële wereld, 
Frans voor bouwkunde en architectuur.
 Frans werkte eerst als archi-
tect bij de gemeente Eindhoven, hij 
had in de avonduren al  wat particu-
lieren klanten. Jan werkte als assis-
tent-accountant. Toen Jan een huis 
wilde kopen in Eersel, had hij zo goed 
onderhandeld dat hij door de betref-
fende makelaar werd gevraagd om bij 
hem te komen werken. Dat deed hij 
zes jaar: ‘Tot Frans zei: Nu gaan we 
voor onszelf beginnen.’

Frans: ‘In Nuenen zaten destijds twee 
architectenbureaus. En makelaar zijn 
was toen nog niet zo’n vanzelfspre-
kend beroep als nu. Veel mensen ver-
kochten hun huis zelf. Jan: ‘Als wij dan 
een ‘Te Koop’ bord in de tuin zagen 
staan, vroegen wij of wij het voor hen 
mochten verkopen. Zo is het begon-
nen, we kenden in Nuenen natuurlijk 
iedereen. Het eerste jaar hebben we 
ruim 150 woningen verkocht.’
 ‘Het handelen zit ons in het 
bloed, vooral ons moeder was daar 
heel goed in. Wij deden alles monde-
ling, afspraak is afspraak. Dat kan nu 
niet meer. Al was het maar omdat dat 
wettelijk alles moet worden gecontro-
leerd en vastgelegd. Wij zijn ook nooit 
lid geweest van de NVM, de Neder-
landse Vereniging van Makelaars. 
Onze jongens zijn dat wel. Wij waren 
wat vrijer’, zegt Jan lachend.

Sinds december 1988 is het Nuenense 
kantoor van Van Santvoort gevestigd 
aan het karakteristieke pand ‘Erica’ 
aan de Berg op de hoek met de Van 
Goghstraat. Inmiddels heeft het be-
drijf vijf vestigingen: naast Nuenen en 
Eersel ook in Eindhoven, Helmond en 
Deurne met in totaal zo’n 40 mede-
werkers.

En afgelopen 1 januari van dit jaar was 
het precies tien jaar geleden dat de 
zoons van Frans en Jan het makelaars-
kantoor en het financieel advieskan-
toor hebben overgenomen.

‘Ik weet nog dat ik als kleine jongen 
samen met Dirk met de opening hier 
op de Berg pennen uit heb staan de-
len aan de gasten’, zeg Pieter. Pieter is 
de zoon van Jan, zijn neef Dirk de 
zoon van Frans. Pieter is gespeciali-
seerd in commercieel vastgoed en 
nieuwbouwontwikkeling, Dirk zit veel 
in het buitengebied: boerderijen en 
stoeterijen door heel Nederland. Dirk: 
‘Ik was vroeger al gek met paarden, 
dat hebben wij van huis uit mee ge-
kregen. Ik heb daarom zelfs de HAS 
gedaan in Druten. Vier jaar op en neer 
gereden. Nu ben ik via de makelaardij 
toch in de paarden beland.’
‘Hij zal het zelf niet zeggen maar Dirk 
is een autoriteit in Nederland op het 
gebied van agrarisch en hippisch 
vastgoed’, zegt Pieter over zijn neef. 
Ook Anne-Marie, de zus van Pieter, 
werkt in de zaak.

Frans is nog steeds directeur van Van 
Santvoort Architecten, een goede op-
volger vinden is lastig. Onder zijn lei-
ding heeft Van Santvoort bijvoor-
beeld het Vincentre gedaan en de 
eerste 42 woningen van Nuenen West 
hebben ze ook getekend. De huidige 
voetbalaccommodatie van RKSV Nue-
nen, eveneens van hun hand, leidde 
zelfs tot een opdracht in Nieuw-Bui-
nen, Drenthe.

 ‘In 40 jaar is er ongelooflijk veel veran-
derd. Neem de huizenprijzen: in 1975 
lag de gemiddelde verkoopprijs voor 
een woning nog rond de 100.000 gul-
den; vorig jaar was dat zo’n 225.000 
euro. Ook de manier van communice-
ren veranderde radicaal. Nu gaat veel 
klantcontact via internet, e-mail, so-
cial media en mobiele telefoon, waar 
eerder papier, verkoopborden en de 
vaste telefoon de hoofdrol speelden. 
Zaterdag was hier vroeger de drukste 
dag, nu is dat de rustigste.
De recente crisis hebben we in ieder 
geval goed doorstaan. Het herstel op 
de woningmarkt zet door en dat is 
goed nieuws voor iedereen’, zeggen 
Pieter en Dirk.

Vlnr: Pieter, Jan, Frans en Dirk.

Co van Miltenburg ontvangt zilveren 
KBO bondsspeld bij afscheid
Bij zijn terugtreden en afscheid als voorzitter van KBO Kring Nuenen c.a. / af-
deling KBO Nuenen, heeft  Co van Miltenburg vanuit KBO Brabant de bonds-
speld Zilver met goud met oorkonde ontvangen. 

De uitreiking hiervan geschiedde op 
donderdag 17 maart tijdens de Alge-
mene Ledenvergadering van KBO 
Nuenen c.a. in Het Klooster door de 
heer Fr. van den Boomen lid van het al-
gemeen bestuur van KBO Brabant, re-
gio Zuid-oost Brabant.
Co van Miltenburg is de afgelopen zes 
jaar voorzitter geweest van KBO Nue-
nen c.a.. Vanwege gezondheidsreden 
heeft hij onlangs aangeven te willen 
stoppen met het voorzitterschap.
Hij was in deze zes jaar zeer actief bin-

nen ouderenbonden in Nuenen en met 
name voor de KBO Nuenen. Voorts 
was hij voorzitter van het Overleg 
Nuenense Ouderenorganisaties, lid 
van de Seniorenraad Nuenen, voorzit-
ter van de onlangs opgeheven KBO 
Kring Dommeldal (Nuenen, Geldrop-
Mierlo) en lid van de Adviesraad Soci-
aal Domein Nuenen.
Tijdens deze algemene vergadering 
werd mw. Gonnie Lucassen gekozen 
tot nieuwe voorzitter van de Kring-/af-
deling KBO Nuenen c.a.

Co van Miltenburg (rechts) ontvangt de oorkonde.

Drukbezochte open dag   
St. Anna Zorggroep
Ruim 3,5 duizend bezoekers hebben de open dag op 19 maart bezocht die 
werd georganiseerd door de St. Anna Zorggroep. In het St. Anna Ziekenhuis 
te Geldrop presenteerden alle onderdelen van de zorggroep zich aan jong 
en oud. De organisatie kijkt terug op een sfeervolle en zeer geslaagde dag. 

De bezoekers ontvingen een uitge-
breid aanbod aan informatie, demon-
straties en activiteiten. Nieuw en po-
pulair dit jaar waren de lezingen. Hier 
kwamen bezoekers meer te weten over 
pijnbestrijding, spataderen, ouderen-
zorg en de medische begeleiding van 
onze Olympische sporters naar de top. 
Naast de lezingen bood de open dag tal 
van activiteiten zodat zij konden zien 
en ervaren wat de St. Anna Zorggroep 
cliënten en patiënten te bieden heeft. 
Ook was er van alles te doen voor jong 
en oud: fittests, proeverijen, demon-
straties en spannende spelactiviteiten 
zoals het Rad van het Brein en een 
heuse ‘Orthopedische Spelen’.
In het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop 
presenteerden alle onderdelen van de 
St. Anna Zorggroep zich: het zieken-

huis (inclusief locatie Eindhoven), de 
woonzorgcentra van Ananz en medisch 
sportgezondheidscentrum TopSup-
port. De open dag vond plaats in het 
kader van de landelijke Week van Zorg 
en Welzijn. De organisatie kijkt terug 
op een sfeervolle en zeer geslaagde dag. 
Studio040 maakte live radio vanuit de 
centrale hal van het ziekenhuis en in-
terviewde bezoekers, specialisten en 
medewerkers. Diverse radiofragmen-
ten zijn terug te luisteren via www.stu-
dio040.nl/radio-gemist. Een impressie 
van de open dag is te zien op www.face-
book.com/aangenaamanna en in het 
online fotoalbum op: www.st-anna.nl

Hoe voelt inspanning als je weinig lucht hebt?

Pelgrimage 
naar het Licht, 
Paasnacht 2016
In de Paasnacht, de nacht van zater-
dag 26 op zondag 27 maart, wordt 
opnieuw de Pelgrimage naar het 
Licht gelopen. Deze meditatieve 
wandeltocht van ongeveer 23 km, 
voert ons langs de kerken en kapel-
len in en om Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten. Het thema van de tocht is 
dit jaar: ‘Lopen vol verwondering’.

Het is dit jaar ook de nacht waarin de zo-
mertijd ingaat. We hebben dus een uur 
korter en daarom vertrekken we een uur 
eerder. Om 23.00 uur begint de tocht 
met een kort samenzijn in de H. Cle-
menskerk aan het Park in Nuenen. Rond 
23.15 uur vertrekken van daar voor de 
wandeltocht. We zullen onderweg voor 
een lied, een tekst of stilte, stilhouden in 
de St. Clemenskerk te Gerwen, bij de ka-
pel van Hooijdonk, in de H. Lambertus-
kerk van Nederwetten, bij het kruisbeeld 
op de hoek van de Boord en Vorsterdijk, 
bij de Antoniuskapel in Eeneind, in het 
van Goghkerkje in Nuenen en op de be-
graafplaats de Roosdoncken aan de 
Broekdijk. Tijdens die laatste stop zullen 
we met het licht van de lantaarn die we 
de hele nacht meedragen het Paaslicht 
ontsteken op elk graf en lezen we samen 
het Paasevangelie. Tenslotte zal er een 
Paasontbijt zijn in de Regenboog. Daar-
na zijn er in de verschillend kerken Paas-
morgenvieringen, maar de meeste wan-
delaars die de hele nacht hebben meege-
lopen, en de tocht volbracht hebben, 
zullen tegen die tijd in hun bed liggen en 
niet meer in de kerk zijn.
U en jullie worden uitgenodigd aan de 
wandeling deel te nemen, of een gedeelte 
van de tocht mee te lopen. Er zijn altijd 
mensen die vanaf het begin een deel 
meelopen en daarna terug gaan naar 
huis. En er zijn mensen, vaak met kinde-
ren in de basisschoolleeftijd, die tegen 
het ochtendgloren aansluiten bij de wan-
delgroep, om juist het laatste deel van de 
tocht mee te lopen en mee te ontbijten.
Om het ontbijt goed voor te kunnen 
bereiden is het gewenst dat mensen die 
meewandelen en mee willen ontbijten 
zich opgeven bij Tietie Ekkel, tel, 
2834869, e-mail: tietie@ekkel.com of 
bij Martien Habraken, tel. 2834654, 
email: m.habraken02@onsnet.nu. Aan 
de wandeling en het ontbijt zijn geen 
kosten verbonden. Ook tijdens de wan-
deling zal op verschillende plaatsen on-
derweg te eten of te drinken zijn.
Mensen die mee willen doen in de 
werkgroep die deze oecumenische tra-
ditie inhoudelijk en praktisch voorbe-
reidt, of informatie wensen, kunnen 
zich ook melden bij Tietie Ekkel. 

Wandel ook mee met de 10e    
Adventure Store wandeltocht!

De 10e wandeltocht op zondag 10 april 
is een echte jubileum uitvoering. Met 
afstanden van 5 km tot en met 50 km, 
kunt u alle kanten uit. Zeker de 50km 
is voor de uitdagende wandelaar een 
fantastische ervaring. De bekende rou-
te bouwer Jan Vogelsangs staat bekend 
om de zeer goed uit gepeilde routes 
met veel variatie van landschappen. 
De totaal vernieuwde wandelroutes 
gaan door het buitengebied van Hel-
mond en hebben diverse mooie rust-
pauze plekken.

De start & finish vindt plaats in de 
winkel, Kastanjehoutstraat 3. 5706 XX 
Helmond, met veel activiteiten voor de 
wandelaars, gratis koffie/thee en limo-
nade en een lekker plaatje cake. Vooraf 
aanmelden is niet nodig, u kunt zich 

op de dag zelf inschrijven in de winkel. 
Er zijn ook diverse specialisten aanwe-
zig om u geheel gratis en vrijblijvend te 
infomeren over alle belangrijke zaken 
betreffende de wandelsport.

De 3e Kids Adventure Trail 2016!
Wandelen saai? Niet de Kids Adven-
ture Trail! Het is een verassing wat we 
precies doen maar we mogen verklap-
pen dat het gaat om speurwerk, schat-
zoeken, puzzelen en avontuur. Deze 
keer kun je ook proberen hoe een 
GPS-toestel werkt en je merkt hoe 
leuk geocaching kan zijn. Beleef samen 
met andere kids en papa of mama weer 
een nieuw avontuur. De derde Kids 
Adventure Trail wordt georganiseerd 
door Scouting Brandevoort. Daar we-
ten ze hoe je speurtochten maakt en ze 

Adventure store is op zondag 10 april voor de 10e keer de gastheer en tevens 
de start & finish locatie van de Adventure Store wandeltocht en de 3e Kids 
Adventure Trial. Wat 10 jaar geleden begon als een traktatie aan de wandel-
klanten is inmiddels uitgegroeid tot een regionaal wandel evenement.

zorgen voor kundige begeleiding bij de 
tocht. Ook dit jaar maken de vrijwilli-
gers van Scouting Brandevoort er weer 
iets leuks van.

Bijzondere pleisterplaats
Sinds 2013 zorgt Scouting Brandevoort 
ook voor een gezellige pleisterplaats 
voor de wandelaars. Vanuit een veld-
keuken zorgen we voor het gebruikelij-
ke drinken en eten. De scouts zijn dank-
baar als ze voor uw lunch mogen zorgen 
want ze verdienen ermee een bijdrage 
aan hun kamp. Op een overdekt terras 
kunt u uitrusten waarbij u natuurlijk 
ook van het toilet gebruik kunt maken.

Scouting Brandevoort in actie
De Kids Adventure Trail en de mobiele 
pleisterplaats zijn acties van Scouting 
Brandevoort. Scouting staat voor buiten-
activiteiten, uitdagingen voor jeugd van 
jong tot oud, ervaring met teamactivitei-
ten en een bijdrage in de samenleving. 
www.adventurestore.nl 

S.O.S. Stepje kwijt!
Ons zoontje van 3 jaar heeft vorige 
week zijn stepje laten staan bij (we 
denken) de AH in Nuenen.

Wie oh wie heeft het stepje gevonden?
Merk: micro mini. Kleur: goudkleurig. 
We hopen dat je ons kan helpen. 
Alvast bedankt namens Jimmy Neggers

Graag contact opnemen via:
sandravanderlooij@hotmail.com
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Inschrijven Oranjemarkt 2016
Met Koningsdag vindt de Oranjemarkt weer plaats, met diverse kraampjes 
en (sportieve) activiteiten. De markt is op woensdag 27 april van 11.30 uur 
tot ongeveer 17.00 uur rond het Park. Het inrichten van de kraam kan vanaf 
10.30 uur. De kraampjes zijn gericht op en voor de kinderen, commerciële 
verkoop is niet toegestaan. Verenigingen en instellingen die kind- of jeugd 
gerichte activiteiten laten zien zijn welkom.

Bedankt, vrienden!
De voorjaarsmarkt van Hobbycentrum de Dorpswerkplaats, afgelopen 
weekend, was voor velen weer een gelegenheid om te laten zien dat ze ons 
hobbycentrum een warm hart toedragen. Talloze bezoekers, groot en klein, 
gingen naar huis met een mooi paasbloemstukje, speelgoed of andere pro-
ducten die in ons hobbycentrum zijn gemaakt. Ook dit keer zijn er weer hon-
derden versgebakken wafels verkocht. De koffie en thee smaakte velen goed. 
Het was echt gezellig!

In de speciale schildershoek voor kinderen is er twee dagen hard gewerkt. Kinde-
ren gingen glunderend met hun zelf opgeschilderde, houten paashaas met eier-
mandjes naar huis. Het bestuur bedankt, namens alle deelnemers van ons hobby-
centrum, iedereen die onze voorjaarsmarkt heeft bezocht. Met de opbrengst van 
deze voorjaarsmarkt kunnen wij als hobbycentrum weer mooie dingen doen en 
onze activiteiten voortzetten.Voor meer informatie: 
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

MI-workshops op 
de Crijnsschool 
Op vrijdag 11 maart hadden de kin-
deren van de Crijnsschool weer 
workshops. Er kwamen zo veel mo-
gelijk meervoudige intelligenties 
(MI) aan bod.

Zo waren er workshops Breakdance 
voor middenbouw en bovenbouw en de 
workshop Dans voor de onderbouw 
waarbij de intelligenties Bewegen en 
Muziek aangesproken werden. Er wa-
ren ook workshops Mode (Beeldknap 
en Samenknap), Koken voor boven- en 
middenbouw en Bakken voor onder-
bouw (Samenknap en Rekenknap) en 
Toneel (Samenknap en Taalknap). Er 
was een Bootcamp voor de bovenbouw 
om de intelligentie Bewegen te vieren, 
matchen of stretchen. Er was een work-
shop Natuur bij kwekerij Jansen waarbij 
de natuurknappe kinderen hun hart 
konden ophalen en een Natuurwande-
ling voor de kleuters. De kinderen van 
de middenbouw konden Bruggenbou-
wen (Rekenknap). Kortom het was een 
erg geslaagde ochtend!

Inschrijven voor het huren van een 
kraampje kan op 1 april van 19.00 uur 
tot 21.00 uur en 2 april van 13.00 uur 
tot 16.00 uur, locatie Auberge Vincent 
of online via facebook.com/ocnuenen 

bij eventbrite of à € 2 via eventbrite.
com (zoek op oranje markt 2016 Nue-
nen). Vragen stellen kan via facebook.
com/ocnuenen of bestuur@oranjeco-
mite-nuenen.nl.

KERNbonnetjes     
van het KERNkwartier
Winkelcentrum Kernkwartier komt met een leuke actie: De Kernbonnetjes. 
Deze actie loopt van 24 maart t/m 9 april 2016.

Gratis plantje
bij besteding vanaf  € 10,- 

Bloemsierkunst 

Fleur-inn

Hoge Brake 70 | 040-2834568

www.fleur-inn.nl

Winkelcentrum Kernkwartier ligt aan de Hoge Brake te Nuenen

www.winkelcentrumnuenen.nl

Profiteer van deze 
fantastische aanbiedingen

KERNbonnetjes van 

het KERNKWARTIER

Winkelcentrum Het Kernkwartier
de sfeer en service van vroeger

met het comfort van nu

Een gevarieerd aanbod 
van mooie winkels in het hart 

van Nuenen-Zuid

Compleet winkelen
onder in dak!

Hoge Brake 62 | 5672 GM Nuenen

www.action.nl

Dit kernbonnetje geeft

recht op 35% korting

op onze Perla koffie 

snf 500 gram

Alleen geldig bij AH in het Kernkwartier Nuenen.

Hoge Brake 2 | 5672 GL | Nuenen

www.kruitvat.nl

2e broodje 
voor de halve prijs

CHRIS VOGELS,
keurslager 

040-2834564 | www.vogels.keurslager.nl

De lekkerste verse sap van Kernkwartier pers je zelf!

Tegen inlevering van deze bon 

én een minimale besteding a €15,- 

Gratis flesje (250 ml) zelf geperst sinaasappelsap.

Hoge Brake 36
5672 GM Nuenen

040 295 26 50

Hallo

Hoge Brake 66

 T 040-2913301

www.risjamo.nl

Bij aankoop van printercartriges van minimaal € 20,-

PAK PRINTERPAPIER GRATIS 

Bij aankoop van drie wenskaarten 

EEN POSTZEGEL GRATIS...

Visspecialiteite
n

MARC EN DAVE DE BEER

Visspecialiteiten

MARC EN DAVE DE BEER

Marc de Beer
06 - 5153 1332

Dave de Beer
06 - 5315 6474

Haring: 4 voor € 7,50
5e gratis

BIJ INLEVERING 
VAN DEZE BON

OP DE NIEUWE COLLECTIE

10%
KORTING

Deze bon is alleen geldig met een volledig ingevulde achterkant

Hoge Brake 52 | 5672 GM Nuenen | Tel. 040-2843731 

__MODE __Sanders4 appelflappen voor € 5,-

Hoge brake 48
5672 GM Nuenen

040-2834389
www.schellens.nl/

nuenen-kernkwartier

2e Matrix 
product 
voor de 
halve prijs 

Hoge Brake 12 | 040-2834423 | www.kapsalon-werner.nl

Krijg met deze bon € 5,00 korting op de koop van een nieuwe 

klantenkaart en profiteer van alle extra voordelen.

Bekijk de voorwaarden op gall.nl/kaart.

Deze actie is alleen geldig bij Gall & Gall Nuenen.

€ 5,- korting

Hoge Brake 76 | 5672 GM Nuenen | 040-2952216

Makkelijk bereikbaar
en gratis parkeren!

Kom en profiteer mee.
the taste of good foodVinnie s,,Vinnie s

Hoge brake 16a | Nuenen | 040-2836971

Actie: 
1 frietje met, een frikandel 

of kroket en een blikje 

drinken (twv 1,70) 

voor slechts € 4,-

Dagelijks heerlijke verse friet!

Hoge Brake 6 | Nuenen | T 040-2835108Schoenreparaties • Kledingreparaties • Stomerij • Sleutels

Alle schoen- en 
kledingreparaties

25% korting

op alle dames en heren 

horloges en siraden.

20% korting

25% korting 
op uw geur 
naar keuze

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

DA
DEALS

DA'S
SUPER
VOORDELIG

25%
korting

MAAK KANS OP 
€ 100,- AAN 

TEGOEDBONNEN

Met deze kernbonnetjes profiteert u 
van fantastische aanbiedingen bij de 
winkeliers van het Kernkwartier en te-
vens maakt u kans op € 100,- aan te-
goedbonnen. De kernbonnetjes zijn 
alleen geldig in het Kernkwartier en de 
achterkant moet bij inlevering volledig 
ingevuld zijn. Uit de ingeleverde, vol-
ledig ingevulde Kernbonnetjes wordt 1 
prijswinnaar getrokken.
De Kernbonnetjes worden deze week 
als A4 folder met de Rond de Linde 
mee bezorgd. De Kernbonnetjes kunt 
u dan losscheuren en apart inleveren. 
De folder met Kernbonnetjes is ook af 
te halen in de winkels van Winkelcen-
trum Kernkwartier.
De winkeliers ontmoeten u graag in 
Winkelcentrum Kernwartier aan de 
Hoge Brake te Nuenen. Gezellig win-
kelen, makkelijk bereikbaar en gratis 
parkeren.

PaasArt in ons Atelier!
In het Paasweekend van 2016, op 1e en 2e Paasdag, vindt de expositie PAAS-
ART IN ONS ATELIER plaats op Berkenbos 8 te Nuenen. Het schilderscollec-
tief van Atelier Nuenen gaat dit jaar van start met een prachtige 
groepsexpositie in het eigen atelier! Rond de 30 kunstenaars zullen hieraan 
deelnemen. Zij exposeren samen ca. 100 kunstwerken.

Door de verschillende kunstwerken is 
het geheel een boeiende tentoonstel-
ling en zeer de moeite waard om tij-
dens het Paasweekend te bezoeken. De 
kunstenaars van Atelier Nuenen expo-
seren geregeld en genieten enige be-
kendheid. Binnen het schilderscollec-
tief Atelier Nuenen zijn momenteel 
meer dan 50 kunstenaars, van binnen 
en buiten Nuenen, actief. Nieuwsgie-
rig wat we doen? Loop gerust bij ons 
binnen tijdens de Paasdagen, kijk rond 
en drink een kopje koffie, een glas wijn 
met ons. Aanmelden als lid, kan na-
tuurlijk ook. Iedereen binnen het ate-
lier schildert aan zijn eigen werkstuk, 
dus instromen kan altijd. Portret, ab-
stract, landschappen en bloemen, alles 
kan. Dus grijp de kans om de sfeer in 
ons prachtige atelier te komen proeven 
en te genieten van de kunst.

De openingstijden tijdens PaasArt 
zijn van 11.00 tot 17.00 uur. De toe-
gang tot het atelier is gratis. Wij ho-
pen u te mogen begroeten op zondag 

en maandag 27 en 28 maart op Ber-
kenbos 8 te Nuenen. Kom zoveel mo-
gelijk met de fiets. Er is maar een be-
perkte parkeergelegenheid. Meer in-
formatie www.ateliernuenen.nl

Gratis banden advies 
bij Firststop
Tweede paasdag is Autobedrijf Van 
den Wildenberg/Firststop geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur. Kom gerust 
even langs!

Uitlijnen
Het is aan te bevelen om af en toe de au-
to opnieuw te laten uitlijnen, zeker na 
de montage van nieuwe banden. Hierbij 
worden alle wielstanden gecontroleerd 
en volgens fabrieksspecificaties afge-
steld. Dat zorgt ervoor dat de auto goed 
spoort en de wegligging heeft zoals 
door de fabrikant bedoeld. Het voor-
komt tevens scheef afslijten van de ban-
den, wat nadelig kan zijn voor weglig-
ging en levensduur van de banden.

Ouderdom
Ondanks dat een band maar weinig ki-
lometers maakt en dus ook na jaren 
nog voldoende profiel heeft, kan deze 
toch versleten zijn. Dat heeft te maken 
met de leeftijd van de band. Na jaren 
kan het rubber verdrogen, waardoor 
scheurtjes kunnen ontstaan. En die 
zouden een klapband kunnen veroor-
zaken. Hoe oud uw banden zijn kunt u 
zien door de DOT-code op de band, 
waarbij de eerste twee cijfers staan 
voor de productiemaand en de laatste 
twee voor het productiejaar.

Online
Er komen steeds meer sites waarop je 
online je banden kunt kopen, dat le-
vert in veel gevallen een prijsvoordeel 
op, maar dat voordeel verdampt gro-
tendeels omdat de banden ook nog ge-
monteerd moeten worden. Veel sites 
hebben een samenwerking met diverse 
garagebedrijven die voor montage 
kunnen zorgen. Dat kost echter tussen 
de 10 en 20 euro per band, daarnaast 
rekent men vaak ook nog een verwij-
deringsbijdrage. Of het echt veel goed-
koper is, is dus vooral een kwestie van 
goed rekenen. Groot voordeel van de 
online bandenwinkel is de enorme 
keuze aan merken en types.

Bandenhotel
Voor al uw zomer- en winterbanen 
kunt u ook bij ons terecht.

Autobedrijf Van den Wildenberg/
Firststop. Europalaan 2 Nuenen. Tel. 
040-2831774. www.wildenberg.nl

 

     Spetter,
spatter, spater

Landgoed Heerendonk, Nuenen 12.00, 13.30 en 15.00 uur 

Tweede Paasdag 
28 Maart 2016

G R AT I S

D E E L N A M E

Beleef de lente... 
... in het water

Wandel mee met de boswachter

Bijenstal Boomgaard

Oudhollandse spelletjes Imkerij de Walhut

WWW.DAGVANHETLANDSCHAP.NL

Op stap met de boswachter
Hoe weet je wat wel en niet eetbaar is in de natuur? Op Tweede Paasdag, maandag 
28 maart, organiseren Brabants Landschap en IVN Nuenen gratis wandelexcursies 
over Landgoed Heerendonk. Thema van de wandelingen is ‘Lekker Landschap’. Tij-
dens de excursies ontdekken de wandelaars hoe ze allerlei lekkers kunnen verza-
melen in de natuur. De wandelingen vertrekken bij de informatiestand van Brabants 
Landschap en IVN Nuenen. Hier is ook de ‘grootste’ imker van Nederland aanwezig: 
Ruud Korteling. Hij weet alles over honingbijen, maar ook over wilde bijen. 

De excursies starten om 12.00 uur, 
13.30 uur en 15.00 uur en duren ander-
half uur. De wandelingen zijn leuk voor 
volwassenen en kinderen. Deelname is 
gratis en reserveren is niet nodig. De 
wandelexcursies maken onderdeel uit 
van de Dag van het Landschap, die op 
10 locaties in Brabant wordt gevierd.

Landgoed Heerendonk
Landgoed Heerendonk is onderdeel 
van het Nuenens Broek, een typisch 
Brabants populierenlandschap met een 
uitbundige voorjaarsflora. Het land-
goed ligt in een voormalige overstro-
mingsvlakte van de Dommel en maakt 
deel uit van een kleinschalig cultuur-
landschap. Dit landschap bestaat uit 
populierenbossen, natte graslanden, 
knotwilgen, houtsingels, poelen, ruig-
tes en enkele hoge akkers. Het beheer 
is gericht op het creëren van open plek-
jes en geleidelijke overgangen tussen 
bos en kleinschalig cultuurlandschap. 
Hier maken de kleine ijsvogelvlinder, 
het bont dikkopje en broedvogels zoals 
wespendief, kleine bonte specht en 
goudvink dankbaar gebruik van.
 

Praktische informatie
Parkeren kan langs de weg aan de Eikel-
kampen en Heerendonk in Nuenen. De 
startlocatie ligt op 5 minuten loopaf-
stand aan het Koutergat nabij Imkerij de 
Walhut. Het is raadzaam om (waterdich-
te) wandelschoenen of laarzen aan te 
trekken. Honden mogen helaas niet 
meewandelen. Het totale programma 
van de Dag van het Landschap is te vin-
den op www.dagvanhetlandschap.nl. 
Meer tips over ‘lekkers uit het landschap’ 
zijn te vinden op www.foodwalks.nl

Parkstreet te gast bij 
zanggroep Just for Fun
Het Nuenense popkoor Parkstreet is door zanggroep Just for Fun uitgeno-
digd om op zondag 3 april, een koffie/thee concert mee te verzorgen.

Dit concert wordt gehouden in het wijk-
huis de Geseldonk in Mierlo-hout. Dit 
is ook de thuishaven van Just for Fun die 
hier elke donderdagavond repeteert, 
onder leiding van hun dirigent en muzi-
kale duidendpoot, Dan Loredan. De 
beide koren hebben wel enkele gelijke-
nissen. Zo hebben ze elk hun eigen 
combo. Parkstreet, onder muzikale lei-
ding van Hendrikje van der Linde-Soet-
hout, is weliswaar nog op zoek naar een 
drummer. Dus lijkt het je leuk om een 
enthousiast koor te begeleiden met je 
drumstokken, ga dan op maandagavond 
even een kijkje nemen bij hun repetitie 
in Het Klooster in Nuenen.

Het repertoire van Parkstreet bestaat 
uit eigentijdse muziek. Bekende pop-
nummers van Nederlandstalig tot 

Adele. Het repertoire van Just for Fun 
is heel divers. Van musical liedjes, gos-
pels, een Keltische ballad tot popnum-
mers uit de jaren 60 en daarna. Beide 
koren zingen zonder bladmuziek. Dat 
betekent dat er alle mogelijkheid is om 
te bewegen en dat doen ze dan ook 
volop. Bij elk nummer is een passende 
choreografie bedacht en zo is het com-
plete plaatje van ieder optreden niet 
alleen mooi om naar te luisteren maar 
ook erg leuk om naar te kijken.

Dus lijkt het je leuk om popkoor 
Parkstreet en zanggroep Just for Fun, 
actief bezig te zien, kom dan! Zondag 3 
april naar het wijkhuis de Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44 5706 XC Mierlo-
Hout. Aanvang: 12.00 uur en de toe-
gang is GRATIS!!
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Initiatief ‘Ittemee?’ slaat aan
Door Nannie van den Eijnden

Vrijwilligers van de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (WLG) startten een 
jaar geleden met koken voor dorpsgenoten. Met succes! Er melden zich ie-
dere maand nieuwe mensen aan. Jong en oud zegt: “Ja, ik ‘it’ mee.”

Italiaanse familietaferelen in ons eigen 
Gerwen. Aan een lange rij mooi gedek-
te tafels schuiven zo’n twintig Gerwe-
naren aan voor lekker, gezellig eten 
‘wat de pot schaft’ en elkaar ontmoe-
ten. Wie minder mobiel is, wordt opge-
haald door een vrijwilliger, of komt in 
haar eigen scootmobiel en zit gezellig 
aan het hoofd van de tafel te kletsen. Er 
wordt met alles en iedereen rekening 
gehouden. Ook met een kleine beurs. 

De driegangenmaaltijden zijn eenvou-
dig en gezond en kosten € 8,50 per 
keer, exclusief drankjes. Er zijn drie 
koks. Eén van hen, Ton Tenback ver-
telt in de keuken: “Het is een hele kunst 
om een maaltijd samen te stellen, want 
van die prijs moeten we ook de huur 
van de zaal betalen. We improviseren, 

en slagen er toch iedere keer weer in 
om een gevarieerde maaltijd op tafel te 
zetten. Veel wordt door de vrijwilligers 
thuis bereid en hier warm gemaakt. Er 
is iedere keer een ander team dat vrij-
willig kookt en serveert.” “We hebben 
niet één keer hetzelfde gegeten” vertel-
de een gast. 

Wil je mee-eten? Dat kan, iedere derde 
vrijdag van de maand om 18.00 uur. 
Vanaf 17.45 uur ben je welkom. Je 
moet je wel iedere keer even aanmel-
den. Dat kan bij de hartelijke gast-
vrouw Miriam van de Sande, via de 
website. Daar lees je ook alles over het 
ontstaan van dit mooie initiatief. Har-
telijk dank aan alle vrijwilligers voor 
hun tomeloze inzet.
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Ittemee? in zaal De Heuvel op vrijdag 18 maart .

Communicanten 
knutselen   
voor Stichting 
Warme Beer
Hidde Donkers, Joep Gevers, Anne 
Polman, Anna Spitzen, Kee de Vries 
en Sofie Kurver uit Gerwen zijn druk 
bezig met de voorbereidingen voor 
hun 1e heilige communie op 29 mei.

Op zondag 27 maart start om 11.00 
uur een paasviering in de Heilige Sint 
Clemens Kerk in Gerwen. Na afloop 
van deze viering verkopen de kinderen 
zelfgemaakte knutselwerkjes voor het 
goede doel: De Stichting Warme Beer 
uit Nuenen.
Deze stichting geeft kinderen met kan-
ker knuffels die warm gemaakt kunnen 
worden en daarmee extra troost bie-
den op moeilijke momenten.
De kinderen hopen op veel belangstel-
lenden zodat ze al hun knutselwerkjes 
kunnen verkopen.

Eerste lustrum ‘André van der Maat-dag’ 
in Gerwen
De Landelijke Opschoondag op 19 maart heet in Gerwen ‘André van der 
Maat-dag’, genoemd naar straatjutter André van der Maat. Hij hield in zijn 
eentje jarenlang Gerwen en omgeving schoon van zwerfafval. 

André overleed in 2011 op 80-jarige 
leeftijd. Deze dag werd voor de vijfde 
keer door de Dorpsraad en de Werk-
groep Leefbaarheid Gerwen (WLG) 
uit zijn naam georganiseerd. Vrijwilli-
gers, gehuld in felgekleurde hesjes 
maakten perkjes, straatgoten, bermen 
en sloten zo goed mogelijk schoon. 

De start was om 13.00 uur bij de kiosk 
op het Heuvelplein. Na afloop zorgde 
WLG voor koffie en soep in ’t Huys-
ven. Ook werd daar al het afval verza-
meld. Opnieuw een zeer geslaagde 
schoonmaakactie als eerbetoon aan 
André. 

Straatjutter André van der Maat.

4x genomineerd voor prestigieuze coiffure award 2016

Team Harry Goede haarmode 
heeft het weer voor elkaar!
Na maanden van spanning viel dan afgelopen vrijdag de lang verwachte 
brief op de mat, met daarin de verlossende woorden: Dagmar, Michelle én 
Laura zijn met hun fotoseries alle drie genomineerd voor een Coiffure 
Award. Dit is de meest prestigieuze haarmode fotografiewedstrijd voor cre-
atieve kappers in Nederland. Door haarstylisten uit binnen- en buitenland 
omschreven als dé belangrijkste wedstrijd op hun vakgebied. 

In Londen vond de laatste ronde van 
de jurering plaats voor de Nederlandse 
verkiezing voor de Coiffure Award. De 
gala-uitreiking vindt zondag 1 mei 
plaats in Studio 21 te Hilversum, en 
wordt deze keer gepresenteerd door 
niemand minder dan Johny de Mol.
Haarstylisten uit het hele land werd 
gevraagd een professionele fotoserie 
van 4 foto's in te sturen, waar het vak-
manschap optimaal tot zijn recht zou 
komen. Een ware stormloop van zeer 
creatieve inzendingen was het gevolg, 
en het team van Harry Goede Haar-
mode kreeg de erkenning waar zij op 
gehoopt hadden.
De beelden laten zien waar het team 
goed in is: prachtige coupes en kleu-
ren, van inspiratie tot creatie. Hiermee 
hebben zij zich weten te nomineren 
voor de categorieën Dames Zuid (Dag-

mar), Young Talent (Laura), en de 
Consumer Award (Laura en Michelle)
Het is niet de eerste keer dat het nomi-
naties regent in Nuenen. In 2014 en 
2015 ging het team zelfs met een award 
naar huis. ‘Deze keer voelt het extra 
bijzonder’, zegt Dagmar Goede, die vo-
rig jaar de salon heeft overgenomen 
van haar vader. ‘We zijn de aflopen tijd 
druk bezig geweest met de aankomen-
de verbouwing en het opzetten van 
een nieuw totaalconcept. En het feit 
dat we genomineerd zijn voelt nu al als 
een kers op de taart omdat we als team 
werkelijk ieder vrij uurtje in de fotose-
ries hebben gestopt’. Vanaf 1 mei zal 
Harry Goede Haarmode haar deuren 
openen onder een nieuwe naam: 
HAARKAZERNE. Voor meer infor-
matie, bezoek dan de website www.
haarkazerne.nl

Maak kennis met Jong Leven 
Op dinsdag 5 april om 20.00 uur houdt Drumfanfare Jong Leven een open-
bare repetitie in MFA de Koppele in Nederwetten.

De openbare repetitie is bedoeld als 
kennismaking met muziek voor jong en 
oud en een gezellige Drumfanfare. Tij-
dens de openbare repetitie zal Drum-
fanfare Jong Leven u enkele nummers 
ten gehore brengen en ziet u een Drum-
fanfare eens van een andere kant.

Wij nodigen u graag van harte uit voor 
deze openbare repetitie! Tot 5 april!

Voor meer infomatie over Jong Le-
ven kunt u alvast een kijkje nemen 
op de website:
www.drumfanfarejongleven.nl

Sunny Blues Nuenen   
presenteert:

Rootbag
Zondag 27 maart, eerste paasdag, staat 
ook in het teken van de Blues. Dit keer 
met een van Nederlands beste blues-
bands van dit moment. Rootbag met 
Richard van Bergen. In 2015 wonnen 
zij de Dutch Blues Award voor beste 
band en in 2014 won hun CD de Ar-
row Classic Rock award. De muziek is 
niet in één stijl te vangen. Swampy 
R&B, sexy grooves uit New Orleans en 
Mississippi Delta blues. Sunny Blues 
Nuenen is blij deze top act te kunnen 
presenteren.

Datum: 27 maart. Aanvang: 21.00 uur. 
Entree gratis. Locatie: Cafe Schafrath, 
Park 35 te Nuenen.
www.sunnybluesnuenen.nl

Komende week 
geen inloopochtend 
Kiekeboe
Komende week is er geen inloop-
ochtend van Kiekeboe! 

Kiekeboe is een inloopochtend waar 
kindjes van 0-4 jaar met elkaar kunnen 
spelen in het bijzijn van hun papa, ma-
ma, opa, oma of de oppas. En vindt ie-
dere dinsdagochtend plaats van 9.30 - 
11.00 uur op de hoofdlocatie van basis-
school De Rietpluim aan de Van 
Duynhovenlaan 15.  Ben je ook nieuws-
gierig geworden naar Kiekeboe? Kom 
langs, de eerste keer is gratis daarna is 
het 1 euro per gezin. Er wordt gezorgd 
voor fruit en een glaasje ranja en ook de 
koffie en thee staan klaar. Kijk ook eens 
op onze website www.kiekeboenuenen.
blogspot.com en op onze nieuwe face-
bookpagina; Kiekeboe Nuenen! Dins-
dag 5 april zijn alle kindjes met hun be-
geleiders weer van harte welkom!

Iedere seconde telt,      
behalve bij ’t Oog van Nuenen
Wij maken ons grote zorgen om het beleid ten aanzien van de bereikbaarheid van ’t Oog 
met name voor ambulances.
Sinds het toegangssysteem in 2013 in gebruik is genomen zijn er al diverse problemen ge-
weest met de toegang. Na diverse gesprekken met de Gemeente zijn er afgelopen week-
end weer twee incidenten geweest.
Wanneer komt er een definitieve oplossing voor dit probleem of moeten wij wachten tot 
het te laat is.

Er is nog steeds heel veel onrust bij de bewoners omdat ambulances de huisnummers in 
Het Oog ‘s avonds en ’s nachts niet kunnen vinden en de aanrijroute onduidelijk is via de 
Tom Tom die zij gebruiken.

We zijn wel een participatiemaatschappij maar ook wij kunnen niet 24/7 beschikbaar zijn 
om hulpdiensten de weg te wijzen.
College doe hier iets mee!

Tina Klep, Raessenshof 61 en Jeanne Weel, Raessenshof 33.

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

Ingezonden brieven

Nuenen’s Wildbeheer   
houdt de natuur schoon 
Op zaterdag 19 maart heeft de jagersvereniging ‘Samenwerkingsverband 
Nuenen’s Wildbeheer’ voor de zesentwintigste keer hun jaarlijkse schoon-
maakdag gehouden. 

In het buitengebied van de gemeenten 
Nuenen c.a. en Son en Breugel is zwerf-
vuil verzameld in de bossen en landerij-
en, maar ook in de wegbermen en slo-
ten. Het is geen gezicht als er vuil ligt op 
plaatsen waar het niet hoort. Ook is 
zwerfvuil zoals plastic en blik, dat door 
de mensen in de natuur wordt achter-
gelaten, gevaarlijk voor de dieren. 

Ongeveer 15 leden hebben aan deze 
actie deelgenomen. In totaal is acht 
kubieke meter zwerfvuil verzameld en 

in een container op de gemeentewerf 
in Nuenen gedeponeerd.
Een schoon buitengebied is niet alleen 
de verantwoordelijkheid van jagers, 
maar van iedereen die op een of ande-
re manier gebruik maakt van het bui-
tengebied. Dus help mee en houd de 
natuur schoon!

Voor meer informatie over deze na-
tuurschoonmaakdag en andere activi-
teiten van WBE Nuenen’s Wildbeheer 
zie www.wbe-nuenen.nl

Het deponeren van het afval bij de gemeentewerf.
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   VACATUREBANK VRIJWILLIGERS week 12
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO  _________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Vrijwillige Thuiszorg vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk._________________________________________________________________________________________________________________________________
Nationaal Ouderenfonds Nuenen bestuursleden en vrijw. (o.a. om activiteiten op te zetten zoals breiclubs) maandag en/of donderdagmiddag_________________________________________________________________________________________________________________________________
De Akkers & Jo van Dijkhof  diverse vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk
 o.a. vrijwillige chauffeurs (km-vergoeding) _________________________________________________________________________________________________________________________________
Nuenen Dementievriendelijk vrijwilligers gevraagd v. initiatiefgroep, o.a. bezoek verenigingen/behoeftepeiling tijden in overleg_________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Walburg tuinen  tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen.  diverse tijden mogelijk, afh. v. seizoen
 tevens vrijwilliger voor administratieve onderst. en PR gevraagd (kan van huis uit)_________________________________________________________________________________________________________________________________
Vrouwencentrum de Vlinder werkgroeplid voor ontwikkelen/organiseren activ. v. inloopochtend en evenementen ca. 4 u./wk o.a. di 9.30-11.30 u.
 Penningmeester voor het bijhouden van de financiën van het vrouwencentrum ca. 2 u. p. wk_________________________________________________________________________________________________________________________________
Amnesty International Nuenen werkgroeplid (voorbereiden, organiseren en coördineren v. acties en activiteiten) in overleg_________________________________________________________________________________________________________________________________
Vluchtelingenwerk - LEVgroep Maatschappelijke begeleiders gevraagd ter ondersteuning v.d. vluchtelingen in overleg
 Tevens handige klussenman gevraagd_________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Dorpswerkplaats Nuenen Bestuurslid PR. Tijd: in overleg ca. 1 dag/wk  info: www.dorpswerkplaatsnuenen.nl_________________________________________________________________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof gastheer/gastvrouw voor de ontvangstruimte op zaterdag en/of zondag en inval per dagdeel ca. 3,5 u. in overleg
 tuinmedewerk(st)ers voor de groenten- en bloementuin in overleg
 begeleiding voor kinderfeestjes (3-7 jr)  in overleg een middag (op afroep)
 bestuurslid (portefeuille in overleg samen te stellen)_________________________________________________________________________________________________________________________________
LEVgroep vrijw. v. Hulplijn Peelregio (telef./chat/mail) 24 uur. Training/Onkostenverg. enkele uren p. wk, vanuit huis _________________________________________________________________________________________________________________________________
Voedselbank bijrijder gevraagd, aanpakker, rijbewijs niet noodzakelijk woensdag 9.30-17.00 u. (1 u. pauze)_________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Schilders^COOL Nuenen klusvrijwilliger voor allerlei voorkomende klusjes tijden in overleg_________________________________________________________________________________________________________________________________
Buurtbuscomité een reserve-chauffeur voor de buurtbus lijn 460 (Best-Son & Breugel-Nuenen v.v.) diensten van 3,5 u. in overleg_________________________________________________________________________________________________________________________________
Lokale Omroep Nuenen Redactiemedewerkers m/v gevraagd, m.n. redacteur regionieuws  tijden in overleg
 en medew. huish. dienst studioruimte (o.a. schoonm., onderh., bestellingen) 1-2 x p. wk een ochtend in overleg
 PR/marketing medewerker (met kennis hiervan) In overleg_________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Kinderspeelzalen Nuenen vrijwillige peuterspeelzaalleidsters (u werkt samen met een beroepsleidster) div. dagdelen, i.o. Schoolvakanties vrij_________________________________________________________________________________________________________________________________
Lunetzorg maatjes gevraagd voor cliënten in Nuenen om gezellige activiteiten te ondernemen tijden zelf in te vullen i.o.m. cliënt_________________________________________________________________________________________________________________________________
De Seniorenraad Nuenen Secretaris gevraagd. Meer info via voorz. dhr. J. Ebberink: j_ebberink@hotmail.com In overleg_________________________________________________________________________________________________________________________________
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen geopend van 8.30 - 12.30 
uur of volgens afspraak. Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl 

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

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

Vakantiebezorgers
(Meivakantie (wk17+18) en Zomervakantie) 

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

TOTALE LEEGVERKOOP
Sanitaircentrum Nuenen gaat verhuizen

naar de Pinkart 45! 
Totale leegverkoop van showroom-sanitair 

Badmeubels, wandclosets, wastafels, kranen, 
accessoires, tegels, douchecabines etc. etc. 

De Pinckart 49, Nuenen, tel. 040-2837457
Geopend: wo t/m vrij. 13.30-18.00, zaterdag 10.00-16.00 uur.

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. (Niet in combinatie met andere aanbiedingen, OP=OP) Openingstijden | Ma. 10.30 - 18.00 | Di. Wo. Do. 9.00 - 18.00 | Vr. 9.00 - 20.00 | Za. 9.00 - 17.00

Vanaf nu verkrijgbaar!

één gratis fullsize 
Sans Soucis 

handcrème 75 ml 
t.w.v 8,95

SANS SOUCIS PROMOTIE 
op vrijdag 25 maart 12.00-17.00

Sans Soucis, een bewuste keuze voor kwaliteit. Sans Soucis is een wereldmerk, al meer dan 60 
jaar. Sans Soucis heeft een internationale reputatie opgebouwd door spraakmakende innovaties, 
zoals Repair Complex, Collageen in crèmes en Deep Moist Depot. Voor de bereiding van ieder 
afzonderlijk Sans Soucis product wordt vrijwel uitsluitend met de beste grondstoffen van natuur-
lijke oorsprong gewerkt. De basis van ieder product is altijd het thermaal water uit Baden-Baden, 
bekend om zijn zuiverende en heilzame werking. De Sans Soucis producten worden na de streng-
ste controles door de kwaliteitsdienst verzegeld. Hierdoor is men altijd verzekerd van een fris en 
betrouwbaar product. Dit alles zorgt ervoor dat de Sans Soucis producten geschikt zijn voor alle 
huidtypen. Sans Soucis is dierproefvrij en wordt derhalve getest op onafhankelijke testpersonen.
Laat u verwennen door Sans Soucis!

KENNIS-
MAKING-

ACTIE
Bij inlevering van deze advertentie 
ontvangen de eerste 30 klanten

Maak geheel gratis en vrijblijvend 
een afspraak bij onze Sans Soucis 

huidspecialiste, wees er snel bij 
en maak snel een afspraak!
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Dag van het Landschap
Op tweede paasdag, maandag 28 maart organiseert het Brabants Land-
schap de Dag van het Landschap in het Wettens broek bij buurtschap Hee-
rendonk met als thema Vroeg uit de veren.

Tussen 1932 en 1935 is het broekbos 
met de hand ontgonnen en als een 
werkverschaffingsproject beplant met 
Canadese populieren. Op dit moment 
verkeert het productiebos in een over-
gangsfase naar een natuurlijk Elzen-
broekbos. Het gebied is rijk aan vogels 
en langs de Hooidonkse beek groeien 
vele bijzondere plantensoorten, mede 
dank zij het kalkrijke kwelwater. Sinds 
enige jaren is daar imkerij De Walhut 
bezig zijn natuurvriendelijk terrein ge-

schikt te maken als een topomgeving 
voor zijn bijen. Naast de drie wande-
lingen om 12.00 uur, 13.30 uur en 
15.00 uur, zijn er informatieve activi-
teiten voor kinderen op het terrein van 
imker Ruud Korteling.
Startlocatie: Heerendonk (Nederwet-
ten), halverwege het zandpad links bij 
de toegang naar de imker staat de 
marktkraam van Brabants Landschap 
en IVN Nuenen. Voor meer informatie 
tel. 040-2421423.

Nu in het Theater...

2e Paasdag: 
Benefiet concert 
door Paul Weijmans
Op tweede paasdag, 28 maart, geeft 
Paul Weijmans om 15.00 uur een be-
nefietconcert in het Van Gogh Kerk-
je. In november 2015 is dit concert 
van Paul Weijmans geveild tijdens 
de Fancy Fair in Kerkelijk Centrum 
‘de Regenboog’. Deze fancy fair is 
gehouden voor de Stichting Leer-
geld en voor de Talent Foundation.

Op deze muziekmiddag in het sfeervol-
le van Gogh Kerkje zal Paul Weijmans 
improviseren op de piano. Het karakter 
van de muziek is verstillend, ofwel ge-
woon lekker wegdromen en luisteren.
Ook zal deze middag de nieuwe interi-
eurverlichting van het van Goghkerkje 
in gebruik worden genomen.
Na afloop van het concert is er een 
hapje en een drankje. Opgeven voor 
dit concertje kan door een mailtje te 
sturen naar wolf@onsnet.nu. De toe-
gang is € 7,50 (meer mag!) en kan wor-
den betaald bij de ingang van het kerk-
je. Komt allen!

Nieuw licht en geluidsversterking 
voor de Lindespelers
Vanaf april dit jaar spelen de Lindespelers hun voorstellingen met geluids-
versterking. De toneelvereniging neemt een geheel nieuwe licht- en ge-
luidset in gebruik. Spelers dragen tijdens uitvoeringen professionele 
headset microfoons die nauwelijks zichtbaar zijn, maar wel zorgen voor een 
goede verstaanbaarheid voor het publiek.
Vorig jaar werd al proef gedraaid met dit systeem tijdens de openlucht voor-
stelling ‘Al mijn zonen’ in de pastorietuin. De vereniging heeft een set van 8 
draadloze headsets aangeschaft.

Cast en crew van de Lindespelers zijn 
enthousiast over deze investering. “We 
kunnen de nieuwe licht- en geluidset 
overal gebruiken, op elke locatie waar 
we spelen. Zowel binnen als buiten”, 

zegt Berry Grooten, secretaris van de 
vereniging. “Dit jaar vieren we ons 
40-jarig jubileum. We hebben ervoor 
gekozen om te investeren in onze leden, 
een nieuwe jeugdgroep en in licht en 
geluid. Het is duidelijk dat dit in de ge-
meente Nuenen breed wordt gewaar-
deerd. Het ledental is met 35% gegroeid 
afgelopen jaar. Met behulp van nieuwe 
techniek, moderne toneelstukken en 
workshops voor de spelers weten we 
ook weer meer publiek te trekken.”

De nieuwe licht- en geluidset kan ook 
worden gehuurd door andere theater-
gezelschappen of ten behoeve van pre-
sentaties. “De microfoons die we al 
hadden werden ook regelmatig ge-
vraagd door collega’s en zakelijke rela-
ties. De nieuwe set levert veel betere 
prestaties en is breder inzetbaar. Des-
gewenst kunnen we in overleg zelfs de 
technicus leveren.” Foto: Walter Engels.

KBO Nuenen heeft   
nieuwe voorzitter
Tijdens de op 17 maart  gehouden algemene ledenvergadering van de KBO 
Kring- en afdeling Nuenen c.a. is mevrouw Gonnie Lucassen gekozen tot 
voorzitter. Zij volgt Co van Miltenburg op, die in diezelfde vergadering, na 
een termijn van zes jaar, om gezondheidsreden is afgetreden.

Gonnie Lucassen. Foto: Frans Lammerts.

Gonnie Lucassen (66 jaar en 32 jaar 
woonachtig in Nuenen) heeft ruim 40 
jaar in de thuiszorg en medische we-
reld gewerkt en is sinds twee jaar met 
pensioen. Ze heeft de ambitie om de 
leden van de KBO en indirect ook alle 
andere ouderen in Nuenen te verte-
genwoordigen binnen de gemeente en 
belangenorganisaties. Immers, zo zegt 
zij, hebben ouderen veel opgebouwd 
in ons dorp en groeien zij, getalsmatig. 
Een juiste positionering in de dorpse 
samenleving is dan voor alle partijen 
van belang.

De overheid koerst sinds enkele jaren 
aan op de participatiemaatschappij, 
maar in haar ogen is dit oude wijn in 
nieuwe zakken: voor de KBO is het 
nooit anders geweest. Veel vrijwilli-
gers ondersteunen elkaar en houden 
elkaar bij de les, zo maken ze het maat-
schappelijk leven vitaal en aangenaam. 

Een belangrijk punt waar de KBO mee 
te kampen heeft, vindt zij, is de publi-
citeit. De vele activiteiten blijken niet 
of slechts fragmentarisch bekend te 
zijn. Dit is dus een uitdaging: de KBO 
in de schijnwerpers zetten! Gonnie 
streeft er met het bestuur van de KBO 

naar, om in samenwerking met andere 
ouderenorganisaties het leven van alle 
senioren in Nuenen optimaal te laten 
zijn. Zij ervaart dat als een voorwaar-
de, maar ook als een voorrecht. Daar-
aan wil zij graag naar vermogen haar 
bijdrage leveren.

De Kiss Moves met    
‘WHY are YOU’ in Het Klooster!
Na de halve finales bij Everybody Dance Now en Holland’s Got Talent, is de 
KISS moves nu terug in het theater met 'WHY are YOU? - 10 jaar FUSION 
danstheater'.  De beste stukken uit het 10 jarig bestaan van de KISS moves 
worden in deze indrukwekkende voorstelling getoond. Voor jong en oud, 
ervaren en onervaren theaterbezoekers wordt het een onvergetelijke avond 
FUSION danstheater dat raakt!

Dorottya Kiss en haar internationale 
cast nemen de meest spraakmakende 
stukken uit het verleden en verdiepen 
deze tot nieuwe creaties. Zoals altijd 
bij de KISS moves, ontmoeten klassiek 
ballet, moderne dans, urban en volks-
dans elkaar op hip-hop, dubstep, 
house, tot aan Vivaldi, Beethoven, 
Tchaikovsky en Bach.
 
Fusion betekent hier meer dan het fu-
seren van verschillende dans- en mu-
ziekgenres; de KISS moves wil bewust-
zijn creëren en bijdragen aan een 
maatschappij waarin openheid, res-
pect, creativiteit, kwaliteit en continu-
iteit centraal staat. The best of the best 
in a slightly (okay very much) 'twisted' 
way...
'WHY are YOU?' bevat persoonlijke 
verhalen. Het is kritisch, dramatisch 
en humoristisch en is dé voorstelling 
die laat zien waarom het dansgezel-
schap bestaat, in de breedste zin van 
het woord.

De voorstelling is op woensdag 6 april 
te zien in Het Klooster. De voorstelling 
begint om 20.15 uur en toegangskaar-

ten voor de voorstelling kosten € 17,50. 
Kaarten kunt u bestellen via onze web-
site www.hetklooster.org of u kunt van 
maandag tot en met vrijdag tussen 
13.30 uur en 17.30 uur telefonisch re-
serveren via het telefoonnummer 040 
-284 33 99.

Rondje Cultuur bij de Buur

16 voorstellingen     
op 1 zondagmiddag!!
Op initiatief van een aantal wijkbewoners vindt op zondag 3 april rondom 
het  Andriesplein voor de eerste keer een culturele happening plaats: Rond-
je Cultuur bij de Buur. De BOA (Buurtvereniging Omgeving Andriesplein) 
heeft dit initiatief omarmd. In drie woonhuizen in de wijk alsmede in basis-
school De Dassenburcht vinden muziek-, theater- en dansvoorstellingen 
plaats. Deze worden verzorgd door 8 verschillende muziek- en toneelgezel-
schappen uit Nuenen en de directe omgeving. 

Deze culturele carrousel speelt zich af 
op 4 locaties, te weten: Wilgenstraat 8, 
Weverstraat 110, Emmastraat 2, basis-
school De Dassenburcht aan de Jacob 
Catsstraat 1-3. Per locatie zijn er die 
middag vier voorstellingen van elk een 
half uur verzorgd door twee groepen 
die elkaar afwisselen. 
Dus 16 voorstellingen, door acht ge-
zelschappen op 4 locaties en die voor-
stellingen zijn voor iedereen gratis 
toegankelijk.

De volgende groepen doen mee:
•	 De	Heren	van	het	Atelier;	drie	door-

gewinterde muzikanten die met 
trekzak, gitaar, dwarsfluit en zang 
gevoelige, maar ook vrolijke, folkmu-
ziek brengen. 

•	 Frantera;	 een	 vierpersoons	 klassiek	
(gelegenheids) ensemble, die afwisse-
lend op cello, dwarsfluit, blokfluit en 
piano muziek uit de Barokperiode 
spelen. 

•	 Het	 Nuenense	 zangkwartet	 Petits	
Fours met een gevarieerd a capella 
programma daarin 16e eeuwse lie-
deren van Croce en Dowland, maar 
ook het prachtige ‘Notre Père’ van 
Duruflé en ‘The water is wide’. 

•	 Het	Jeugdtheaterlab	van	de	Linden-
spelers; experimenteren met meer-
dere vormen en genres van theater, 
waarbij zij laten zien hoe zoiets tot 
stand komt. 

•	 De	 groep	 Seanma;	 3	 muzikanten	
met een muzikale passie voor Kelti-
sche muziek op traditionele instru-
menten zoals fluit, viool, mandoline, 
5-string banjo, bouzouki en uilleann 
pipes. Zij vertellen daarbij over de 
achtergronden van de melodieën en 
de teksten. 

•	 Martine	 Bliekendaal;	 zingt	 luister-
liedjes met een verhaal en begeleidt 
zichzelf daarbij op gitaar.

•	 Het	 trio	Humphrey	Wonder,	Preci-
ous Obimdi en danseres Biba Bec-
ker; een hip muzikaal optreden met 
zang, begeleid op keyboard en saxo-
foon met als thema de Seventies and 
Eightiesprogramma (met o.a. mu-
ziek van Lionel Ritchie, Michael 
Jackson, Earth Wind and Fire en 
Kool and the Gang). Een modern 
dansnummer in de jazz-adagio stijl 
behoort ook tot hun act..

•	 Het	 accordeonensemble	 L’Accord	
Volé; acht accordeonisten (met een 

gastsaxofonist) spelen een gevarieerd 
programma	met	tangos	van	Astor	Pi-
azolla, klassieke werken van Bach, 
muziek uit het Baroktijdperk en Jid-
dische klezmermuziek. Daarnaast 
voor deze dag ook enkele liedjes van 
onze eigen Gerard van Maasakkers.

Het definitieve speelschema van de in-
dividuele concerten en de locaties 
waarop de diverse muzikanten / to-
neelspelers spelen wordt volgende 
week bekend gemaakt. Maar noteer al-
vast de datum, zondag 3 april!!.
In de Dassenburcht is er gelegenheid 
tot het nuttigen van koffie, thee en fris-
drank. 
Op de voordeur bij de vier locaties 
hangt op zondag 3 april een duidelijk 
herkenbare poster om aan te geven dat 
u op het juiste adres bent. Om een en 
ander in goede banen te leiden staat de 
deur alleen open voor en na het optre-
den, zodat het publiek dan alleen in- 
en uit kan lopen. Zodra de voorstelling 
begint (of zodra de woonkamer vol is) 
wordt de deur gesloten en kan op dat 
moment niemand meer worden bin-
nen gelaten.
Om ca 17.00 uur, na het laatste optre-
den, is er in De Dassenburcht een mu-
zikale afsluiting (tot ca 18.00 uur) met 
alle deelnemers, waarbij iedere deelne-
mende groep dan nog een toegift geeft.

De organisatoren van ‘Rondje Cultuur 
bij	de	Buur’,	Martin	Bergmeijer	en	Ag-
nes Leijen, in nauwe samenwerking 
met	 de	 BOA,	 hopen	 met	 dit	 unieke	
evenement, dat in de wijk voor het 
eerst plaatst vindt, een enthousiast pu-
bliek op de been te brengen. Het wordt 
een inspirerende-, muzikale-, maar 
vooral ook gezellige, zondagmiddag.

Voor nadere informatie, kunt u con-
tact opnemen met Martin Bergmeijer 
(2833530)	en	Agnes	Leijen	 (2845514)	
of	bij	BOA	(bestuur@boa-nuenen.nl)
Ook	op	de	website	van	de	BOA:	http://
www.boa-nuenen.nl/ staat er de nodi-
ge informatie.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

Om de investering te kunnen doen is 
aan bevriende relaties een fiscale rege-
ling aangeboden. “Dat bleek een slim-
me manier om giften en sponsoring 
aantrekkelijk te maken voor dona-
teurs. De Lindespelers hebben de sta-
tus	van	een	ANBI,	een	Algemeen	Nut	
beogende Instelling. Daar gelden nog 3 
jaar hogere aftrekmogelijkheden voor 
indien donateurs daar geld in steken”, 
aldus Berry.
Dit najaar spelen de Lindespelers ver-
schillende eenakters in het centrum 
van Nuenen, op verschillende locaties. 
In april wordt de avondvullende voor-
stelling ‘Nu even Niet, Nu even wel’ 
gespeeld van Maria Goos. De jeugd-
groep is te zien op 3 april tijdens ‘Cul-
tuur bij de buur’ en presenteert straat-
theater in juni.
Voor de voorstellingen in april is nog 
een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar. 
De Lindespelers spelen op 15, 16 en 17 
april en op 22 april. Meer informatie 
op: www.lindespelers.nl

Goudhaantje gespot!
Het goudhaantje is het kleinste Eu-
ropese vogeltje en komt zomaar 
voor in Nuenen. Gespot op het Al-
vershool bij de Mikboomweg.

De goudhaan is Europa’s kleinste vo-
geltje. Van snavel tot staartpunt meet 
hij slechts 8,5 cm! Het is een zangvo-
geltje dat vooral te vinden is in naald-
bossen met lariksen en sparren. Ook al 
komen er grote aantallen goudhaantjes 
voor in ons land, ze worden niet snel 
gezien. Ze leven namelijk vooral in de 
toppen van naaldbomen. Hun aanwe-
zigheid wordt meestal verraden door 
hun liedje of roepjes van hoge tonen; 
‘zrie-zrie-zrie’.

Foto: John van den Elsen

 



Keukens: Aster Cucine, Schroder, Moon en Tristar.
Apparatuur: AEG, Novy, Gaggenau, Quooker, Smeg en Bosch.

De Run 5411  5504 DG Veldhoven
tel.  +31 (0)40 - 298 46 55  info@keukenambiance.nl

www.keukenambiance.nl

2E PAASDAG 
ZIJN WIJ GEOPEND!
van 12.00 uur tot 17.00 uur
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www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314 www.kdv-kiddies.nl

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Raamdecoraties
Del Sol

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

Tel. 06-53783304   Fax 040-2847828
info@delsol.nl    www.delsol.nl
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VUILE HUICHELAAR 
We zullen doorgaan | uitverkocht 

20.15U
. 

DE KISS MOVES 
                                          

20.15U
. 

CABARETPOEL 
Vier keer leuk! | € 16,50 

20.15U
. 

SUZAN SEEGERS 
Suus zingt Annie M.G. | € 17,50 

20.15U
. 

21
04 

17 
04 
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04 

01 
04 

www.hetklooster.org 

WHY are YOU? | € 17,50 

STEPHANIE STRUIJK 
Nieuw programma | € 16,00 

14.30U
. 

2e PAASDAG   OPEN   11-17 uur

“Ongelofelijk wat 
een voordeel op
matrassen en 
boxspringsets!”

“Wist u dat de 
matrassen na 8 à 10
jaar aan vervanging 
toe zijn?”toe zijn?”

 ALLE AKTIES VIA AANBIEDINGEN OP:
 www.beddenspecialistnuenen.nl

“Onze 
produkten 
zijn niet 
uniek;
onze service
wel!”

toe zijn?”

www.beddenspecialistnuenen.nl
Opwettenseweg 81 Nuenen - Tel. 040 - 284 00 13

Compass Ceramic Pools Nederland is een begrip in de realisatie van zwembaden. 

Van ontwerp en aanleg tot en met onderhoud. Desgewenst nemen we uw complete tuin 

mee in ons ontwerp en zorgen we voor een harmonieus geheel. Laat u inspireren en ontdek 

de onbegrensde mogelijkheden. Jetstreams, watervallen, sfeerverlichting, een robuuste 

inlooptrap… als u het kunt dromen, kunnen wij het voor u verwezenlijken. Vakkundig en 

zorgvuldig, voor een zorgeloze wellnesservaring. Sfeervol ontspannen, onthaasten in stijl.

UW ZWEMBAD 
VOOR HET LEVEN

Tel.: +31 (0)73 8507545   |   www.compasspools.nl

CERAMIC POOLS NEDERLAND

Compass Ceramic Pools is a member of THE ART OF LIVING WELL Group



Rond de Linde  Nr. 12 Donderdag 24 maart 2016

 
 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 ope-

ningstijden van het parochiesecretariaat. H. 
Clemenskerk Nuenen

Tot en met 4 april
 Expositie van Ingrid van Dooren

Het Klooster

t/m zaterdag 26 maart
Collecte Reumafonds

t/m 9 april
Tentoonstelling over de lijnwade van Turijn
 In de oude St.-Clemenskerk aan de Heu-
vel te Gerwen. Kerk is steeds open voor en 

na de diensten

Donderdag 24 maart
 09.00-12.00 uur Gratis Inloopspreekuur 

LEV Groep, Berg 22c

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

Donderdag 24 maart
17.00-19.00 uur OCN Ondernemerscafé

  Café René, Parkstraat 3 in Nuenen

Donderdag 24 maart
19.30-21.30 uur Lezing 

Levenstestament en uitvaartwensen
Uitvaartcentrum Van der Stappen, Spaarpot 

Oost 2 Geldrop

Vrijdag 25 maart
Iedere vrijdag 09.30 Fietsen

Startpunt Den Heuvel Gerwen

Vrijdag 25 maart
20.15 uur Rik avond bij de supportersclub 

RKSV Nuenen 
‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 Nuenen

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, Gerwen

Zaterdag 26 maart
19.30 uur Sponsortocht Nightbike Nuenen

RKSV Nuenen

Zaterdag 26 maart
20.00 uur Country Dance Party 

met Country-DJ Henk
Dorpshuis  Lieshout

Zaterdag 26 maart
21.00 uur Foute PaasParty

met DJ-Aro en DJ Tinuz
Café Ons Dorp

Zaterdag 26 maart
23.00 uur Pelgrimage naar het Licht 

 H. Clemenskerk aan het Park in Nuenen

Zondag 27 maart
11.00 uur ‘t Nuenens Peerdenreundje

Vanaf Dubbestraat 4

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

28 maart t/m 2 april 
Collecte Stichting Samen Verder 

Maandag 28 maart 
10.30-18.00 uur 

50e Grote Ronde van Gerwen 
Gerwen

Maandag 28 maart 
11.00-16.30 uur Neuzelmarkt 

 in en rondom de blokhut van de Scouting 
Rudyard Kipling 

Papenvoortse Heide 5B te Nuenen

Zondag 09.00 uur 
WSV-wandeling

ingang van het tennispaviljoen op 
sportpark de Lissevoort

Maandag 28 maart 
11.00-17.00 Dag van het Landschap

Open dag www.imkerijdewalhut.nl
i.s.m. Brabants Landschap en IVN

Heerendonk Nederwetten

Maandag 28 maart 
13.00-15.00 uur Paaskienen

Jo van Dijkhof

Maandag 28 maart t/m vrijdag 22 april 
Solo-Expositie Emelie Jegerings 

Kunsthandel Art Dumay

Maandag 28 maart 
15.00 uur Benefietconcert 

door Paul Weijmans
 Gogh Kerkje in Nuenen

Maandag 28 maart
Liederentafel 20.30 uur
Café Schafrath, Nuenen

 Woensdag 30 maart
20.15-21.30 uur ‘De bijbel in een uur’ 

De Regenboog, Sportlaan 5 Nuenen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Witte Donderdag 24 maart 19.00 uur: 
viering, parochiekoor, voorgangers al-
le pastores.
Goede Vrijdag 25 maart 15.00 uur: 
Kruisweg, gelegenheidskoor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker J. Deckers.
Zaterdag 26 maart 18.30 uur: Gezins-
viering met kinderkoor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters.
Zaterdag 26 maart 21.00 uur: Paaswa-
ke, Jongerenkoor Jocanto, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker M. Feuth.
Zondag 27 maart 09.30 uur: 1e Paas-
dag viering, Gregoriaans koor, voor-
ganger pastor J. Vossenaar. 
Zondag 27 maart 11.00 uur: 1e Paas-
dag viering, Parochiekoor, voorganger 
pastor J. Vossenaar. 
Maandag 28 maart 10.00 uur: 2e Paas-
dag viering, muzikale omlijsting, voor-
ganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Witte Donderdag 24 maart 19.00 uur: 
Lotte van Rooij en Leo van Hevelingen.
Zaterdag 26 maart 18.30 uur: Pastor 
Henk Gerritsen; Pastor Freek Groot; Pas-
tor Jan van Oosterhout; Antoon de Groof 
en Riky de Groof-Joosten; Ruud Bijster-
veld (vanwege de buurt); Leny Gödde-
Tusschenbroek; Jan de Haas en Adrianus 
Schenkels; Mia Béguin-van Keulen (van-
wege verjaardag en sterfdag).
Zaterdag 26 maart 21.00 uur: Pastor 
Henk Gerritsen; Pastor Freek Groot; Pas-
tor Jan van Oosterhout; Antoon de Groof 
en Riky de Groof-Joosten; Ruud Bijster-
veld (vanwege de buurt); Leny Gödde-
Tusschenbroek; Jan de Haas en Adrianus 
Schenkels; Mia Béguin-van Keulen (van-
wege verjaardag en sterfdag).
Zondag 27 maart 09.30 uur: Pastor 
Henk Gerritsen; Pastor Freek Groot; 
Pastor Jan van Oosterhout; Paul Per-
rée; Harrie van Venrooij; Antoinette 
van der Bolt-van de Wall; Jos Braks; 
overleden familie Rooyakkers-Rooyak-
kers; Riek Sanders en Miet Sanders en 
overleden ouders Sanders-de Greef; 
Martien en Dora Jacobs-van Berlo en 
overleden ouders van Berlo; Jo Jege-
rings; overleden familie de Brouwer-
Bartels; overleden familie Bendelow-
Heinstra; Guido Landman; Jan Kollee; 
Harrij van der Velden; Jan Sleegers.
Zondag 27 maart 11.00 uur: Pastor 
Henk Gerritsen; Pastor Freek Groot; 
Pastor Jan van Oosterhout; Paul Per-
rée; Harrie van Venrooij; Antoinette 
van der Bolt-van de Wall; Jos Braks; 
overleden familie Rooyakkers-Rooyak-

kers; Riek Sanders en Miet Sanders en 
overleden ouders Sanders-de Greef; 
Martien en Dora Jacobs-van Berlo en 
overleden ouders van Berlo; Jo Jege-
rings; overleden familie de Brouwer-
Bartels; overleden familie Bendelow-
Heinstra; Guido Landman; Jan Kollee; 
Harrij van der Velden; Jan Sleegers; 
Adrianus Schepens; Petronella Sche-
pens-van Grotel en schoonzoon An-
toon van den Heuvel.
Maandag 28 maart 10.00 uur: geen in-
tenties.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Goede Vrijdag 25 maart 15.00 uur: 
Kruisweg met volkszang, voorgangers 
werkgroepleden.
Zondag Eerste Paasdag 27 maart 09.30 
uur: viering, Parochiekoor, voorganger 
pastor S. Kuijpers.
Maandag Tweede Paasdag 28 maart 
09.30 uur: viering, m.m.v. de Vrolijke 
Samenzang, voorganger pastor J. Vos-
senaar.

Misintenties
Betsy Thoonen-Kuijpers; Cissy Rooij-
ackers-Duijghuisen; Netje Fleskens-
Pasman; Pastor Freek Groot; Overle-
den ouders Verschuuren-Sloots en 
Harrie Verschuuren; Maria Sleegers;
Ouders Renders-Van Hoof; Jan en 
Truus van Rooij-Van Lieshout; Gido 
van Rooij; Janny Kerkhof-Van Rooij; 
Jan en Riek de Goeij-Van Rooij; Jan en 
Nel de Louw-De Win; Piet en Ilse Ren-
ders; Adrianus Smits en Christina 
Smits-Renders; Overleden ouders 
Joosten-Sanders en familie; Voor een 
ernstig zieke.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Goede Vrijdag 25 maart 15.00 uur: 
Kruisweg met volkszang, voorganger 
pastor S. Kuijpers.
Goede Vrijdag 25 maart 19.00 uur: oe-
cumenische viering, voorgangers pas-
tores van beide kerken.
Zaterdag 26 maart 21.00 uur: viering 
met Avondwakekoor, voorganger pas-
tor S. Kuijpers.
Zondag Eerste Paasdag 27 maart 11.00 
uur: Gezinsviering, parochiekoor, 
voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Voor een ernstige zieke; Sjef en Lena 
Saris-Swinkels; Bert Verhagen; Marie 
Jansen-Raaijmakers; Pastor Freek 
Groot; Pastor Jan van Dooren; Piet en 

Lena Raaijmakers-v.d. Sande en zoon-
tje Antoon; Piet van Dijk; Joseph Jo-
hannes Bierhoff en Adriana van de 
Goor; Erica Bierhoff; Harrie van Gom-
pel en Jo van Gompel-Gijsbers; Heleen 
Bunthof-Nissen
  
Mededelingen
Aanstaande zaterdag 26 maart tussen 
11.00 en 12.00 uur kan er wijwater wor-
den afgehaald in de kerk in Gerwen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl
Donderdag 24 maart, 19.00 uur. Vie-
ring van Witte Donderdag m.m.v. het 
Regenboogkoor. 
Vrijdag 25 maart, 19.00 uur: oecume-
nische viering van Goede Vrijdag in de 
St. Clemenskerk in Gerwen, m.m.v. 
vocaal ensemble Jubilate.
Zaterdag 26 maart, 21.00 uur: Paasnacht-
viering. Voorganger ds. C. Crouwel. 
Zondag 27 maart: Pasen. Voorgangers: 
ds. C. Crouwel en P. Flach. Collecte: 
Kerk in Actie, werelddiaconaat. 
Dinsdag 29 maart: Samen aan Tafel. 
Opgave uiterlijk 26 maart. 
Woensdag 30 maart: oecumenische 
thema-avond, theatervoorstelling door 
Kees Posthumus. Verdere info: 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 24 maart Witte Donderdag 
20.00 uur gezongen H. Mis van Witte 
Donderdag met voetwassing, proces-
sie, altaarontbloting en aanbidding tot 
24.00 uur. 
Vrijdag 25 maart Goede Vrijdag 14.00 
uur H. Kruisweg; 15.00 uur Liturgie 
met lezingen, gezongen passieverhaal, 
plechtige gebeden, kruisverering en H. 
Communie. 
Zaterdag 26 maart Paaszaterdag. 22.00 
uur Paaswake met wijding van het vuur 
en de paaskaars, Exsultet, lezingen, Li-
tanie van Alle Heiligen, wijding van het 
paas- en doopwater, hernieuwing van 
de doopbeloften en gezongen H. Mis. 
Zondag 27 maart 10.30uur Hoogfeest 
van Pasen, gezongen Hoogmis. 
Maandag 28 maart 10.30 uur Hoog-
feest van Pasen, Hoogmis. 
Dinsdag 29 maart 07.15 uur in de Paas-
week. 
Woensdag 30 april 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis in de Paasweek.

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 de 
tweede zondag na Pasen. De toegang is 
vrij; de kerk is steeds open voor en na 
de diensten. 
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.
 

Jongerenkoor 
Jocanto 
De Paaswake wordt ook dit jaar opge-
luisterd door Jongerenkoor Jocanto. 
Tijdens de viering van 26 maart om 
21.30 uur in de H. Clemenskerk te 
Nuenen worden het wijwater en de 
paaskaars gewijd voor het nieuwe 
jaar. U bent van harte welkom om het 
licht met elkaar te delen.

Byzantijns 
Paasfeest in   
kapel Kronehoef
Op zondag 27 maart Eerste Paasdag is de 
Byzantijnse Goddelijke Liturgie om 10.30 
uur in de kapel van Kronehoef, Klooster-
straat 23, Eindhoven. De ‘Gemeenschap 
van de Alheilige Moeder Gods Gruzins-
kaja’ draagt zorg voor de organisatie. De-
ze gemeenschap maakt deel uit van de 
Rooms-Katholieke kerk van Nederland. 
Pasen is het grootste christelijke feest, 
zowel in de westerse als de oosterse li-
turgie. Ook deze Eerste Paasdag draagt 
nu nog de zuivere spiritualiteit van de 
eerste Christenen van het Oost-Ro-
meinse Keizerrijk. Kenmerkend voor 
deze liturgie is de eerbied voor de hoge 
Heiligheid van de Heer. Zie verder 
www.pokrof.nl 

Seniorenkoor 
DVS zingt tweede 
Paasdag in 
Nederwetten
Tweede Paasdag, maandag 28 maart, 
zingt Seniorenkoor De Vrolijke Sa-
menzang om 09.30 uur de mis in de 
kerk van Nederwetten. Het program-
ma voor deze dienst is als volgt:
Openingslied Christus die verrezen 
is, dan Kyrie en Gloria van de Duitse 
mis van Schubert. Tussenzang Herr 
deine Gute. Offerandelied Ave Verum. 
Dan volgen Sanctus, Abba Vader en 
het Agnus Dei. Het Communielied is 
The Holy City met solisten. Het slot-
lied als samenzang zal zijn U zij de 
Glorie. Als toegift zingt het koor het 
prachtige vierstemmige lied I,m gon-
na ride. Het Seniorenkoor en de kerk 
van Nederwetten nodigt u van harte 
uit om deze dienst te bezoeken.

Gezinsvieringen
Paaswake (gezinsviering) zaterdag 
26 maart in de H. Clemenskerk in 
Nuenen aanvang 18.30 uur én Paas-
viering (gezinsviering) zondag 27 
maart in de St. Clemenskerk in Ger-
wen aanvang 11.00 uur

Aan de vooravond van Pasen staan we 
stil bij een verhaal waarin wordt ge-
zegd dat God Jezus liet opstaan, dat 
God hem nieuw leven gaf. Dat verhaal 
vertelt ons hoe wij, mensen, telkens 
ook nieuwe levenskansen hebben. Een 
nieuwe kans is soms best een moeilijke 
omschrijving. We gaan proberen je dit 
een beetje uit te leggen. Kom jij ook 
luisteren?

Kom jij naar de gezinsviering op zater-
dag 26 maart? Het kinderkoor zingt! Je 
bent van harte welkom in de H. Cle-
menskerk te Nuenen om 18.30 uur of 
kom jij naar de gezinsviering op zon-
dag 27 maart? Je bent van harte wel-
kom in de St. Clemenskerk te Gerwen 
om 11.00 uur.
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Rikken bij de Supportersclub  
RKSV Nuenen 

Ludo van den Berg 
wint met overmacht 
rikwedstrijd
Afgelopen vrijdag werd er weer ge-
rikt bij de supportersclub van de 
RKSV Nuenen. Ook deze week kan 
de organisatie met een tevreden 
blik terug zien op een geslaagde 
avond, met een goede opkomst en 
met weer een goede winnaar. Ludo 
van den Berg werd deze avond met 
155 punten de grote winnaar en 
met de hoogste score tot op heden 
van dit seizoen.

De eerste ronde voor de pauze werd 
overtuigend gewonnen door Ludo van 
den Berg. Met maar liefst 155 punten 
nam deze sympathieke speler al een 
voorschot op de hoofdprijs. Er was op 
deze avond verder geen kruid tegen 
gewassen.
Na de pauze en nieuwe tafel indeling 
werd aangevangen met de tweede ron-
de en het zag er een tijd lang goed uit 
voor Gerard van Oorsouw onze man 
uit Eindhoven. Hij deed een verwoede 
poging om Ludo nog van de eerste 
plaats te verdringen. Na 8 partijen 
stond Gerard al op een score van 110 
punten maar in de tweede helft kon hij 
het goede spel niet meer vasthouden 
en uiteindelijk moest hij met 87 pun-
ten en met de hakken over de sloot ge-
noegen nemen met nog altijd een 
mooie tweede plaats. Gevolgd met een 
minimaal verschil van een punt door 
An Arts die met de derde plaats genoe-
gen moest nemen.
De hoofdprijs bij de loterij een waarde-
bon werd deze week gewonnen door 
Noud Leenders. 

Uitslag vrijdag 18 maart 2016
 1 Ludo van den Berg  155 punten
 2 Gerard van Oorsouw  87 punten
 3 An Arts  86 punten
 4 Willie van den Heuvel  73 punten
 5 Narda Kuijpers  70 punten
 6 Peter de Louw  67 punten
 7 Leo Arts   66 punten
 8 Ad van Uden   58 punten
 9 Jan Elbers   55 punten
10 Henny Noyen  41 punten

Vrijdag 25 maart a.s. is het alweer de 
voorlaatste rik avond bij de supporters-
club RKSV Nuenen aanvang 20.15 uur 
maar ook dan is weer iedereen van har-
te welkom om deel te nemen, zowel le-
den als niet leden, ervaren of onervaren 
rikkers alle zijn van harte welkom. 
‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 Nuenen.
Meer info? 06-10289797 of 06- 40320419.

TV de Lissevoort weer actief!
Hoewel op de winterharde banen van TV de Lissevoort de hele winter doorge-
speeld wordt, ontwaakt ook daar het nieuwe tennisjaar. De kleintjes zijn al-
weer druk met wedstrijden in de Worldtour; de competities starten op 4 april 
allemaal weer. In het weekend waren er alweer leuke activiteiten op het park. 

Snerttoernooi 
Zaterdagavond 19 maart werd het ge-
zellige snerttoernooi op de tennisba-
nen van de Lissevoort gespeeld. Dit 
keer was het gelukkig geen snertweer 
zoals op 20 februari toen het tennis-
toernooi afgelast moest worden.
De organiserende dames Marinka, 
Monique en Stephanie hadden het 
weer goed verzorgd en gezellig aange-
kleed. Tachtig deelnemers speelden 
drie tennisrondes van 45 minuten met 
tussendoor een kopje snert, broodje 
worst en glühwein.  De prijswinnaars 
kregen een gepaste snertprijs uitge-
reikt (zie foto). Daarna werd er nog 
een gezellig feestje gevierd. Het snert-

toernooi was alvast een voorproefje 
van de voorjaarscompetitie die over 
een paar weken weer van start gaat. 

Worldtour
Zondag waren de tennisbanen weer 
voor de Worldtour van de jongste 
jeugd. Het is elke keer weer een feest te 
zien met welk enthousiasme de kinde-
ren tennis kunnen spelen. Vooral van-
wege de aangepaste rackets en ballen is 
het spelplezier enorm verbeterd. Kin-
deren vanaf 6 jaar kunnen hierdoor 
meteen al aardig met elkaar tennissen 
en ook wedstrijden spelen in teamver-
band. Helaas ontbreekt een foto, vol-
gende keer beter.

De organiserende dames met de prijswinnaars.

Ook in de zomermaanden 
tennis in competitievorm
Tennisvereniging Nederwetten heeft de SLINDERS Wintercompetitie in stijl af-
gesloten. Enthousiaste tennissers hebben gestreden voor de punten. Zondag 
jl. heeft de vereniging samen met haar sponsor Sanne van Grillbar SLINDERS 
een heerlijke lunch verzorgd voor de competitiespelers, overige leden van 
TVN en partners. Natuurlijk gebeurde dit in combinatie met een tennistoss.

Oud-profs van start bij gouden jubileum

Groot rennersveld in   
50ste Wielerronde van Gerwen
Maandag 28 maart, tweede paasdag, staat de 50e Grote Ronde van Gerwen 
op het programma met ook oud-profs. De oud-profs rijden ’s middags om 
15.00 uur hun rondjes in wielerdorp Gerwen.

Fietsen en wandelen met GPS
We zijn inmiddels helemaal vertrouwd geraakt aan het gebruik van een 
‘TomTom’ in de auto, maar ook bij wandelen en fietsen kan GPS navigatie 
enorm veel comfort en zekerheid bieden: nooit meer verdwalen, altijd we-
ten waar je bent en dus ook altijd je beginpunt weer terug kunnen vinden.

Maandag is vanaf 10.30 uur het par-
koers vrij voor de 100 nieuwelingen, die 
een wedstrijd rijden over 40 kilome-
ter.   De ruim 60 junioren, met daarbij 
de twee Nuenenaren Niels Verbruggen 
en Jeroen van Gennip, starten om 11.45 
uur voor 60 kilometer. De 80 elite/be-
loften hebben twee programmaonder-
delen: een tijdrit van 3,5 km (start 13.30 
uur) en een wedstrijd over 80 km (start 
16.00 uur). Paul Dekkers uit Gerwen 
gaat het opnemen tegen regiorenners 
als Robbie van Bakel uit Deurne en 
Dylan Bouwmans uit Gemert. De num-
mers 1, 2 en 3 van vorig jaar: Robin 
Wennekes, Koos Jeroen Kers en Ronan 
van Zandbeek, gaan ook dit jaar weer 
van start in de Ronde van Gerwen, dé 
klassieker onder de criteriums.

Oud-profs
Ter gelegenheid van het gouden jubi-
leum komen er oud-profs naar Ger-

De renners van het podium van 2015 staan ook dit jaar weer aan de start in Gerwen, v.l.n.r. 
Koos Jeroen Kers, Robin Wennekes, rondemiss Patricia en Ronan van Zandbeek…

(foto Cees van Keulen)

Na het succes van vorige zomer krijgt 
ook deze competitie een vervolg. De 
SLINDERS Zomercompetitie wordt 
gespeeld in de maanden juni, juli en 
augustus. Ook tennissers van andere 
verenigingen kunnen zich hiervoor in-
schrijven. 

Ga naar de website: www.tvnederwet-
ten.nl voor meer informatie en aan-
melding. Heb je toch nog vragen, bel 
dan 040-2833619. Inschrijven kan tot 
1 mei 2016.
Iedereen is welkom bij deze kleine 
maar gezellige tennisvereniging!

Activiteitencommissie TVN samen met Sanne en Niels van Grillbar SLINDERS.

De laatste Computercafé ochtend van 
dit seizoen van SeniorWeb Nuenen (op 
donderdag 31 maart) zal geheel aan dit 
onderwerp gewijd zijn. Marten Sik-
kens van de Fietsersbond Nuenen zal 
dan een presentatie en een korte work-
shop geven over het gebruik van GPS 
apparatuur bij wandelen en fietsen.

Naast het gebruik van speciale GPS 
apparaten kan er ook gebruik gemaakt 
worden van een smartphone met wan-
del- en fietsnavigatie apps. Tijdens de 
workshop zal daarom ingegaan wor-
den op de diverse soorten apparaten 
en op de voor de smartphone benodig-
de apps.
De te behandelen onderwerpen zullen 
verder zijn: 
•	 Wat	is	GPS	en	hoe	werkt	het?	
•	 Welke	kaarten	kunnen	we	gebrui-

ken en hoe komen we er aan?

•	 De	basisfunctie	van	de	GPS:	way-
points, routes en tracks.

•	 Gratis	 apps	 en	 kaarten	 voor	 de	
smartphone.

•	 Routes,	 tracks	 en	 waypoints	 zelf	
maken op de PC.

•	 Navigeren	 met	 de	 GPS,	 hoe	 gaat	
dat in zijn werk?

De workshop vindt plaats op donder-
dag 31 maart. Zoals gebruikelijk staat 
om 09.00 uur de koffie klaar en start de 
inleiding om 09.30 uur, waarna er gele-
genheid is om zelf te oefenen in het 
maken van een route.
De bijeenkomst is voor iedereen toe-
gankelijk en de entree bedraagt € 4,- 
(incl. koffie of thee).
Het Computercafé is bereikbaar via de 
hoofdingang van de bibliotheek aan de 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18 (te-
genover Dorpsboerderij Weverkeshof).

Wielersport
wen. Twee renners die in 1991 op het 
podium stonden, toen er voor het 
eerst profs meededen, rijden nu ook 
weer in Gerwen. Winnaar John van 
den Akker klopte toen Eddy Bouw-
mans en deze twee renners gaan in de 
slag met onder meer de plaatselijke fa-
voriet Piet Rooijakkers. Een greep uit 
het rennersveld: Leon van Bon, Erik 
Breukink, Nico Verhoeven, Jan van 
Katwijk, Max van Heeswijk, Erik Dek-
ker, Gert Jakobs, Jelle Nijdam, Maar-
ten den Bakker, Theo Eltink, Job Vis-
sers en Wim van de Meulenhof. De 
toegang is gratis.

Tweede paasdag staat Gerwen in het te-
ken van de wielersport, hier Paul Dekkers 
op kop van het peloton….(foto TvS).

Tennis

Rikken

IVN: Cursus natuurfotografie
IVN Nuenen organiseert weer een cursus natuurfotografie, gegeven door 
Frans van den Boom. Deze is zowel voor leden en niet-leden toegankelijk. 

Documentaire  ‘Zo gaat het dus’
Donderdag 31 maart wordt ‘Zo gaat het dus’ vertoont, een documentaire over de 
euthanasiewens van (licht) dementerenden en de moeilijke timing van de uitein-
delijke euthanasie. Bij alle afwegingen kan de wilsbekwaamheid het besluit im-
mers inhalen. De film toont het voortraject, de gesprekken en de afspraken die 
voorafgaan aan de uiteindelijke uitvoering van de euthanasie van twee vrouwen.
Na vertoning van de documentaire is er ook ruimte voor discussie.
Aanmelden is noodzakelijk via werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.com of tele-
fonisch via 06- 41102625. Ook voor informatie. De toegang is overigens gratis, een 
vrijwillige bijdrage wordt in dank aanvaard. Aanvang 19.30 uur in de Regenboog-
kerk, Sportlaan 5, Nuenen, toegang vanaf 19.00 uur.

De theorielessen zijn op maandag 4 en 
11 april van 20.00 uur tot 22.15 uur 
met pauze. Op zaterdag is de praktijk-
les van 09.00 uur tot 12.00 uur. Maan-
dag 25 april is er een nabespreking. De 
lessen zijn in de IVN -ruimte van Het 
Klooster, Park 1 te Nuenen. Het mee-
nemen van de eigen digitale camera 
met handleiding is bij alle theorieles-
sen en praktijkdag nodig.
Aanmelding gelden op volgorde van 
binnenkomst via ivn-natuurfotogra-
fie@outlook.com. Kosten cursus € 40,-.

Voor meer informatie bel 06-22754367 
of zie www.ivn.nl/nuenen

TV DE LISSEVOORT
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BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

WaterpoloVoetbal

Voetbal
RKSV Nuenen
Zaterdag 26 maart
Geldrop 5 - Nuenen 5  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .00
Maandag 28 maart
EFC 2 - Nuenen 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .30
Spoord . Boys 2 - Nuenen 3   .  .  .  . 11 .45
Nuenen 8 - RKSV Heeze 5   .  .  .  .  . 10 .00
Woenselse Boys 7 - Nuenen 10  12 .00
Nuenen Vr3 - Heeze 1  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00

EMK
Donderdag 24 maart
Tongelre 2 - EMK 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 .00
Zaterdag 26 maart
EMK 5 - Rood Wit V 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 .00
Maandag 28 maart
EMK 1 - Oirschot V . 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
EMK 4 - Best Vooruit 4   .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
DVS 3 - EMK 5    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
EMK 6 - WODAN 10   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK 7 - SV Valkenswaard 9   .  .  .  . 11 .00

RKGSV Gerwen
Zaterdag 26 maart
RKGSV 1 - S .V . Brandevoort 1   .  . 17 .00
RKGSV 2 - Hoogeloon 2   .  .  .  .  .  .  . 17 .00
RKVVO 10 - RKGSV 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 .00
Maandag 28 maart
RKGSV 3 - Nieuw Woensel 7   .  .  . 12 .00

RKVV Nederwetten
Zaterdag 26 maart
Nederwetten 1 - VOW 1  .  .  .  .  .  .  . 17 .00
Nederwetten 2 - Hapert 6   .  .  .  .  . 17 .00
Maandag 28 maart
Nederwetten 3 - Tuldania 4   .  .  . 12 .00
Nederwetten 2 - Hulsel 5   .  .  .  .  . 10 .00
Nederwetten 3 - Tuldania 4   .  .  . 12 .00

Z&PV Nuenen Heren 1    
al kampioen, of toch niet?
Het eerste heren waterpoloteam van Z&PV Nuenen is gisteren 5 wedstrijden 
voor het einde van de competitie kampioen geworden in de 1e klasse van 
het district Zuid. Of gaat een gebrekkige administratie toch nog roet in het 
eten gooien?

Met de ervaren Sjimmie Dirkx en 
Geert Pulles van het tweede heren 
team in de gelederen en met een grote 
schare supporters toog Nuenens vaan-
delteam naar Sittard om de strijd aan 
te gaan met het als tweede geclassifi-
ceerde Hellas Glana. Bij winst zou 
Nuenen kampioen zijn. Hellas moest 
winnen om die tweede plaats en aldus 
het recht op promotie vast te houden. 
De Limburgers speelden een uitste-
kende wedstrijd waardoor de Nuenen-
se spelers erg diep moesten gaan om 
de winst te behalen.
De eerste periode eindigde in een 1-1 
stand, halverwege de wedstrijd was het 
slechts 2-3 voor Nuenen. In de 3e pe-
riode scoorden beide partijen ieder 
maar 1 keer en met een kleine 3-4 voor-
sprong werd de 4e periode in gegaan. 
Omdat de wederzijdse scores zo dicht 
bij elkaar bleven, omdat verdediger 
Mart Vermeulen met twee uitsluitin-

gen als snel op scherp stond en vanwe-
ge de wederzijdse belangen was de 
wedstrijd ongemeen spannend. Geluk-
kig was keeper Eddy Wielders zaterdag 
nagenoeg niet te passeren en daardoor 
wist Hellas niet meer dan drie keer te 
scoren. In de laatste periode werd nog 
maar 1 keer gescoord; het werd 3-5 via 
een doelpunt uit een verdiende straf-
worp en met in totaal drie doelpunten 
bewees Lars van Raaij wederom zijn 
waarde voor het team. En het zo intens 
gewenste kampioenschap was na een 
uur spelen een feit. Met 17 overwin-
ningen op rij, 51 punten, 246 voor- en 
slechts 65 tegen-doelpunten is Nuenen 
niet meer te achterhalen. 
Of toch niet? Want het lijkt erop dat in 
een eerdere wedstrijd een geschorste 
speler per ongeluk is opgesteld en dat 
daarvoor alsnog punten ingeleverd 
zullen moeten worden. Voor nu is 
Nuenen de onbetwiste kampioen.

Danny Raaijmakers helpt Nuenen aan een verdiende overwinning.

EMK - Hapert    0-1
In deze thuiswedstrijd had EMK een mooie stap kunnen zetten tot lijfsbehoud in 
de derde klasse. Het leek echter wel vanaf de eerste minuut dat de spelers van EMK 
de tegenstander hadden onderschat en al bezig waren met een wedstrijd die later 
die dag plaats vond. Veel ging er mis en pas in de 30e minuut was er een kansje, 
maar het schot van Léon Roijakkers werd gestopt door de Hapert doelman. Kort 
daarna moest EMK speler Bart Heezemans met een blessure het veld verlaten, en 
dat was een flinke aderlating voor EMK. In de 43e minuut belandde een schot van 
Hapert op de lat en in 2e instantie was EMK doelman Cuppen kansloos op de hier-
na ingeschoten bal. In de 2e helft ging EMK op zoek naar de gelijkmaker, maar er 
was deze zondag te weinig overtuiging om nog een punt binnen te halen. Al met al 
een teleurstellende wedstrijd met een verdiende overwinning voor Hapert.

Edwin Sleegers probeert de bal te bemachtigen, Léon Rooijakkers (2) kijkt toe.

Nemelaer - Nuenen   3-1
Door John van den Elsen

Nuenen lost de rol om de bovenste plaats in de eerste klasse C. Na wederom 
een slap begin van de wedstrijd werd Nuenen al na 3 minuten op een 1-0 
achterstand gezet. De zwaar gebouwde aanvoerder Kevin van Kempen rond 
een Nemelaer aanval bekwaam af. 

Kort hierna verscheen Nuenen voor 
het doel van Kamile de Jong. Noël Jan-
sen nam een voorzet bij de eerste paal 
direct op de slof maar zag de bal rake-
lings langs de verkeerde kant van de 
paal verdwijnen. Tot aan de rust was 
dit het enige noemenswaardige wapen-
feit van Nuenen. Het voor lijfsbehoud 
vechtende Nemelaer daarentegen troef 
Nuenen over de gehele linie af op ka-
rakter. Hun inzet en passie werd voor 
rust nog beloond door twee verdere 
treffers. Eerst is het na 19 minuten Joe-
ri Vugts (met zijn achttien jaar de jong-
ste speler op het veld) die Danilo Verus 
het nakijken gaf. Vlak voor de pauze 
sloeg Wesley Diepens toe en bracht de 
stand op een voor Nuenen onover-
brugbare kloof 3-0. Wat de Groenwit-
ten in het eerste bedrijf lieten zien was 
voor de eerste Nuenen supporters ge-
noeg en zij gingen met de rust al weer 
terug naar Nuenen.
In het begin leek het erop dat Nuenen 
iets aan de achterstand wil doen. In het 

team was wat geschoven zodat ook 
Luuk Tielemans aan het voorste front 
verscheen. De bezoekers waren duide-
lijk de bovenliggende partij en kregen 
in de 55ste minuut een terechte straf-
schop. Coen Jansen verkleinde de ach-
terstand, 3-1. Een korte periode van 
druk op de het Nemelaer doel volgde 
waarbij zich twee situaties voordeden 
waarbij voor een strafschop gefloten 
kon worden. De warrig leidende arbi-
ter Bos weigerde ze echter toe te ken-
nen. In de 75ste minuut dook Kevin 
van Kempen plotsklaps vrij voor het 
Nuenen doel. Gelukkig stond het vi-
zier van de Nemelaer spits niet goed 
afgesteld.
Nuenen incasseerde een verdiende ne-
derlaag en zag leider HVCH verder 
weglopen. In het paasweekend is Nue-
nen vrij van competitie verplichtingen. 
De eerstvolgende wedstrijd staat 3 
april op het programma, W.S.C. uit 
Waalwijk komt dan op bezoek op ‘Ou-
de Landen’.

Noël Jansen schiet net naast het doel (foto John van den Elsen).

RKGSV - Mulo    2-2
Door Sander van Beek

Afgelopen zondag speelde RKGSV tegen koploper Mulo. Dit deden ze met 
de good old Robbert Wessels in de goal. Bram v.d. Sande heeft zijn kruis-
band afgescheurd en kan zodoende niet meer in actie komen en zijn vervan-
ger Rob van Hoek was een weekend in Spanje. Vandaar dat Robbert het doel 
verdedigde en deed dit meer dan verdienstelijk. Na afloop kreeg hij ook een 
hard applaus in de kantine als dank voor het mee spelen.

RKGSV besloot om op de counter te 
spelen en de tegenstander niet tot 
voetballen te laten komen. Voetbal-
lend werd Mulo dan in het begin van 
de wedstrijd ook niet echt gevaarlijk. 
In de 10de minuut kreeg Mulo op het 
randje van de 16 meter een vrije trap 
maar deze was een prooi voor Robbert 
Wessels die de bal klem had. In de 14de 
min. werd Walter v. Kuringen hard op 
zijn knie geraakt en kon helaas niet 
verder, Tim v. Gent kwam in zijn plaats 
het veld in. 
De bal was voornamelijk voor Mulo in 
het eerste half uur maar ze kwamen er 
ook niet doorheen. In de 35ste min. 
werd het toch 0 - 1. Robbert Wessels 
speelde de bal richting Rainer v. Ber-
gen die de bal wilde openen naar de 
andere kant. Helaas kwam de bal op 
een polletje en schoot Rainer via zijn 
scheenbeschermer de bal in eigen goal. 
Dit was wel het moment dat de groen 
witten een tandje bij zetten en getergd 
waren om de gelijkmaker te maken. 
Deze viel snel. In de 39ste min. gooide 
Nick de Loo de bal in op Joey v.d. Berk, 
deze wist de bal door te koppen en 
kwam voor de voeten van Rik v. Dael 
die vrij voor de keeper stond en de 1 - 1 
aan liet tekenen. Nog voor rust stond 
RKGSV op voorsprong, Tim v. Gent 
speelde de bal door op Thijs Janssen 
die een schot loste op de keeper van 
Mulo. Deze hield de bal niet vast en 
Nick de Loo was er als de kippen bij 
om de 2 - 1 te noteren. 
Na rust probeerde Mulo nog meer 
druk uit te oefenen op de verdediging 
van RKGSV maar deze bleef overeind 
tot de 68ste minuut. Een voorzet van 
Mulo kwam terecht bij 2 verdedigers 

van RKGSV die wilden weg werken 
maar in plaats van wegwerken werd er 
tegen elkaar aan geschoten en zo viel 
de 2 - 2 binnen. In de 75ste minuut was 
Mulo dicht bij de 2 - 3 maar via de bin-
nenkant van de paal ging de bal eruit. 
In de 78ste min kon Mike v.d. Berk die 
net hiervoor in het veld was gekomen 
voor Michel Klaassen de 3 - 2 vrij bin-
nen schieten. De keeper was uit zijn 

goal maar hij werd slim gehaakt door 
een verdediger van Mulo. In de laatste 
10 minuten probeerde RKGSV nog de 
winst over de streep te trekken door 
Martijn Reemers te brengen voor de 
moegestreden Rik v Dael maar helaas 
bleef de score op 2 - 2. Een hele goede 
pot van de kant van RKGSV. Alleen 
enorm zonde van eigen doelpunten 
want Mulo heeft verder weinig af kun-
nen dwingen. 

Country dansen 
Lieshout
Komend weekend organiseert The 
Black Longhorn weer de maandelijkse 
Country Dance Party op CD muziek. 
Dit gebeurt op Paaszaterdag, zaterdag-
avond 26 maart. We dansen in de grote 
zaal van het Dorpshuis in Lieshout. Al-
le populaire line- en partnerdansen 
worden zoals altijd keurig achter el-
kaar gezet door onze eigen Country-
DJ Henk. De nadruk ligt hierbij op 
echte country muziek. Volop genieten 
dus en alleen kijken mag ook. 

The Black Longhorn. Zaterdag 26 
maart. Aanvang is 20.00 uur. Dorps-
huis-Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout.
Info: 0499-422088 of www.blacklong-
horn.nl of email: info@blacklonghorn.nl.

Ruud Beks winnaar!
Afgelopen vrijdag is Ruud Beks alge-
heel kampioen Rikken geworden bij 
RKVV Nederwetten. Op 13 november 
2015 begon het rikconcours. Totaal 
werden er 8 vrijdagavonden gerikt. 
De avonden werden goed bezocht, 
vooral uit Gerwen en Nuenen kwamen 
er veel 'fanatieke' kaarters. Annelies 
Raaijmakers en Harry Verhoeven had-
den het weer prima voor elkaar, om de 
kaarters te voorzien van een natje en 
een droogje. Al met al een leuke 
avondvullende bezigheid in de don-
kere dagen. 

Uitslag vrijdag: 
1e Sjef Teunisse
2e Tom Raaijmakers
3e Piet van Genugten
4e Coen van Gastel
5e Jan Langenberg.

Uitslag kaartseizoen 2015 -2016 (8x) 
1e Ruud Beks (375 punten)
2e Pino Beks (366 punten)
3e Jan van de Velden (303 punten)

Houd de Rond de Linde goed in de ga-
ten want waarschijnlijk beginnen we 
weer de tweede vrijdag in november 
aan een nieuw kaartseizoen 2016 -2017.
Sponsoren en kaarters, bedankt voor 
de gezellige avonden!

Zwemloop

De ‘LACO 
Sportcentrum 
Nuenen’ zwemloop
Op zaterdag avond 2 april wordt er 
door Squadra Events na afwezigheid 
van een jaar de LACO sportcentrum 
Nuenen zwemloop weer georgani-
seerd. De bedoeling hiervan is dat 
de deelnemers van jong tot oud 
eerst zwemmen en aansluitend gaan 
hardlopen. Het zwemmen, zal plaats 
vinden in het binnenbad van het LA-
CO sportcentrum Nuenen en het 
aansluitende loop onderdeel zal de 
deelnemers door het centrum van 
Nuenen voeren.
 
De start is om 17.45 uur met 75 scholie-
ren verdeeld over 2 startgroepen. De 
scholieren zwemmen 200 meter en gaan 
aansluitend 1 km hardlopen over een 
verkeersarm parcours. Deze scholieren 
zitten in groep 5,6,7 & 8 en zijn afkom-
stig van de basisscholen uit Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten en Eindhoven. 
Hierna start om 18.15 uur de langere 
afstanden 500 meter zwemmen en 5 
km hardlopen en 1 km zwemmen met 
10 km hardlopen. Beide afstanden zijn 
ook in een duo vorm afteleggen. (1 
zwemmer en 1 hardloper). 
Deze deelnemers lopen 2½ of 5 rondes 
op een verkeersarm parcours dat start 
in de Sportlaan en vervolgens loopt via 
de Kerkstraat, het Park, de Vincent van 
Goghstraat (heen en weer), het Park, de 
Kerkstraat en het Stremkespad (fiets-
pad). De finish is op de parkeerplaats 
voor het LACO sportcentrum Nuenen.
Er zijn nog enkele startplaatsen vrij en 
er kan tot woensdag 30 maart worden 
ingeschreven
Meer info: www.triathlonnuenen.nl



Verandadaken - Terrasschermen - Rolluiken - Screens – Markiezen - Horsystemen

D.L.C. ZONWERING   SPEGELT 102   5674 CD NUENEN    040-2857790          openingstijden dinsdag t/m vrijdag 9.00uur – 17.00uur of op afspraak

Paasaanbieding  bij D.L.C. Zonwering 
Vanaf dinsdag 29 maart tot en met 1 april 4 dagen geen BTW 

op verandadak Comfort+   
 
  

2 de paasdag gesloten 

www.dlczonwering.nl 

2e

paasdag
GEOPEND
VAN 11.00 - 17.00 UUR

Vincent v. Goghstraat 12, Nuenen   Tel.: 06 - 22 11 80 46   www.morethanbags.nl

Josh V - Jacky Luxury - Glamorous  
Molly Bracken - B. Loved - Goldie Estelle  
Esqualo - Kocca - Biba - Oozoo - 
Lott - Heart to Get - By Loulou - Ikki

 Kom shoppen onder het 
genot van een hapje en 
drankje en bij besteding 
vanaf € 50,- een gratis 

shopper cadeau!

Vrijdag 25 & zaterdag 26 maart
20% korting op kleding

&
10% korting op sieraden & 

accessoires
Vrijdag zijn we tot 19.00 uur open

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 
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