
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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de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

BedrijfskledingBedrijfskleding
Uitgebreid assortiment voor iedere 
bedrijfstak. Bedrukken en borduren

in onze eigen drukkerij gevestigd 
op Eeneind II in Nuenen

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

AutoCrew
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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

Project 
Terugbeeld 

Cultuurdag 
Eeneind 
opnieuw 
groot succes

Koninklijk lintje bij gouden jubileum 

Jelle Nijdam winnaar     
prominenten-profkoers Gerwen
Jelle Nijdam is de overtuigende winnaar geworden van de wedstrijd voor 
prominenten-profs die tweede paasdag ter gelegenheid van de vijftigste 
Ronde van Gerwen is verreden. Snelle Jelle klopte tweevoudig Nederlands 
kampioen (1996 en 1999) Maarten den Bakker in de sprint, Gerwenaar Piet 
Rooijakkers kwam als derde over de finish. De profrenners trokken aardig 
wat wielerliefhebbers naar Gerwen. 

Coen Vermeltfoort uit Vlijmen won 
de sprint van een kopgroep van vier bij 
de elite/beloften. Hij klopte de talen-
trijke Robbie van Bakel uit Deurne en 
Koos Jeroen Kers uit Amstelveen, 
winnaar in 2014 in Gerwen. Vermelt-
foort won met een tijd van 4 minuten 
en 20 seconden ook de proloog over 
3,5 km, een gemiddelde uursneldheid 
van 48,46 km. Victor Broex uit Ouder-
kerk aan de Amstel won bij de nieuwe-
lingen en Antonie van Noppen uit 
Ridderkerk bij de junioren.

Toon Bouw uit Gerwen kreeg zater-
dagmiddag 26 maart een koninklijk 
lintje opgespeld door Nuenens burge-
meester Maarten Houben. Toon is 
voorzitter van de stichting Grote Ron-
de van Gerwen en hij ontving de on-
derscheiding Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. De Gerwense wieler-
ronde vierde afgelopen paasweekein-
de het gouden jubileum en Toon Bouw 
is vijftig jaar bestuurslid.     

Jelle Nijdam klopt Maarten den Bakker in 
Gerwen.

Coen Vermeltfoort is de rapste bij de elite/
beloften.

Voorzitter Toon Bouw: lid in de Orde van 
Oranje-Nassau.

Rini Wagtmans overhandigde het jubileumboek aan Toon Bouw.

Erevoorzitter en eerste jubileumboek
De gouden jubilaris Toon Bouw (79) is 
de drijvende kracht achter het wieler-
dorp Gerwen in het algemeen en de 
Ronde van Gerwen in het bijzon-
der. Daarom werd hij zaterdag tijdens 
de receptie koninklijk onderscheiden. 
Het Gerwens Muziekkorps bracht tij-
dens de receptie een serenade. Het be-
stuur van de stichting Grote Ronde 

van Gerwen bekroonde het werk van 
Toon Bouw door hem tot erevoorzit-
ter te benoemen.  

Wielercoryfee Rini Wagtmans over-
handigde hem het eerste exemplaar 
van het jubileumboek ‘Vijftig jaar 
wielrennen in Gerwen’. Hierin staat in 
woord en beeld de geschiedenis van 
de Ronde van Gerwen.

‘Nuenen in 2018 bij Eindhoven’
Nuenen, Gerwen en Nederwetten worden bij de volgende gemeenteraads-
verkiezingen in 2018 definitief bij Eindhoven gevoegd. Dat wordt vrijdag 
bekend gemaakt op een speciaal ingelaste raadsvergadering in Het Kloos-
ter, aldus anonieme bronnen.

De dan nieuwe Eindhovense wijken 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
zullen samen één raadslid in de Eind-
hovense gemeenteraad af mogen 
vaardigen. Daarmee komt er een ein-
de aan een decennialange strijd om 
het grondgebied rond Eindhoven. Na 

Nuenen

Eerlijke vinder 
gezocht!
Op donderdag 24 maart heb ik met 
een vriendin heerlijk geluncht bij ‘Le 
Souris’. Bij het afrekenen heb ik een 
biljet van € 50,- op de bar laten liggen. 
Het kan op de grond gevallen zijn. De 
medewerkers van ‘Le Souris’ hebben 
het helaas niet gevonden.
Bent u de vinder van de 50 euro, laat 
het me dan weten. Als het biljet te-
recht komt, beloof ik daarmee een 
goed doel te steunen. Vast bedankt!
Renate Hokkeling, email: Renate.hok-
keling@onsnet.nu

Kienen bij 
VrouwenVereniging 
Dinsdag 5 april: Kienen op Het Plein-
college Nuenen. Aanvang 20.00 uur. 
Ook niet leden zijn van harte welkom.

samenwerkingsvormen als de Agglo-
meratie en het SRE, plannen voor een 
Stadsprovincie en fusies met buurge-
meenten Son en/of Geldrop tot Dom-
meldalgemeente, is annexatie de 
eindhalte voor Nuenen als zelfstandi-
ge gemeente.

Onder de Nuenense burgemeesters 
Terwisse en Ligtvoet was er nog ver-
zet tegen de annexatieplannen die 

vooral onder de Eindhovense burge-
meester Welschen concreet werden. 
Maar dat verzet verloor langzaam 
aan kracht en lijkt nu gebroken. Veel 
inwoners van Nuenen vinden inmid-
dels herindeling de beste oplossing 
voor de bestuurlijke chaos die hier al 
jaren heerst en die eerder toe lijkt te 
nemen dan af. Geldrop en Waalre 
zijn de volgende gemeenten die bij 
Eindhoven zullen worden gevoegd. 
Zo wil Eindhoven eindelijk vierde 
stad van Nederland worden in plaats 
van Utrecht.

Houben
‘Bij annexatie heeft burgemeester 
Houben van Nuenen zijn taak vol-
bracht’, zeggen andere Nuenense 
bronnen die anoniem willen blijven. 
Ze verwijzen naar 1991: ‘Toen stelde 
de fractievoorzitter van de grootste 
partij in de Brabantse Provinciale Sta-
ten, het CDA, voor om Waalre, Veld-
hoven, Best, Geldrop en Nuenen te 
laten annexeren door Eindhoven. Dat 
voorstel kwam van ene Jan Houben, 
Eindhovenaar en vader van burge-
meester Maarten Houben. Toeval?’

De raadsvergadering begint om 13.00 
uur. Vanwege de verwachte drukte zal 
deze plaatsvinden in de theaterzaal.

Musicalgroep Kapsones speelt: 
De Waterslang
De Nuenense musicalgroep Kapsones heeft weer een nieuwe en vrolijke 
productie in elkaar gezet. Dit jaar in de sfeer van 1001 nacht met als titel: 
‘De Waterslang’. Met dit verhaal zullen kinderen en hun ouders weer genie-
ten van een origineel stuk voorzien van spanning, humor en leuke liedjes.

We nemen jullie mee naar een warm 
oosters land waar de sultan de baas is. 
Hij woont er in een prachtig paleis sa-
men met zijn vrouw en haremdames. 
Er komen vaak buitenlandse toeristen 
op bezoek om te genieten van de oos-
terse sfeer, de kamelen en dromedaris-
sen. In het land is ook een bekende 
markt ‘de soek’. De marktverkopers 
staan luid en uitbundig hun spullen te 
verkopen aan alle toeristen die hun 
markt bezoeken. Maar op een dag ge-
beurt er iets ergs. De waterspuwer op 
het marktplein doet het niet meer, er 
komt geen druppel water meer uit. De 
marktlui zijn in paniek want het water 
is onmisbaar. Hoe moet de thee-
schenkster nu theezetten? Of de fruit-

verkoopster haar fruit wassen? De 
schoenpoetser krijgt zijn handen niet 
meer schoon en Camilla, die prachtige 
sluiers verkoopt, is reuze bang dat er 
nu geen toeristen meer op hun soek, 
zullen komen.
Ook de sultan krijgt van het probleem 
te horen en zoekt mee naar een oplos-
sing want hij heeft het water nodig 
voor zijn koninklijke bad. Faya, de 
slangenbezweerster, moet op zoek 
gaan naar een geheimzinnige vreem-
deling die ook op de markt gezien is. 
Zou hij er meer vanaf weten, zou hij de 
oplossing hebben…?
Ben je benieuwd hoe dit oosters avon-
tuur afloopt? Kom dan kijken naar de 
musical: De Waterslang. 
Kapsones brengt met deze nieuwe mu-
sical weer een vrolijk verhaal op de 
planken voor kinderen van 4 tot 11 
jaar. Kapsones speelt de voorstelling 
op 8, (19.00 uur) 9 april (14.30 en 19.00 
uur) en 10 april (14.30 uur) in de thea-
terzaal van Het Klooster in Nuenen. 
Na afloop is de cd met alle liedjes van 
de musical te koop. Leuk als herinne-
ring en om thuis nog eens mee te zin-
gen. www.musicalgroepkapsones.nl 
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

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

COLLECTE
In de week van 3 april t/m 9 april wordt gecollecteerd voor Stichting 
ZOA, hulp, hoop en herstel. Deze stichting zet zich in voor vluchte-
lingen, slachtoffers van natuurgeweld en oorlogsgeweld.

VERKEER
Werkzaamheden Hoekstraat in Nederwetten
In het kader van het jaarlijks wegenonderhoud gaat de gemeente 
Nuenen vanaf 4 april een deel van de Hoekstraat te Nederwetten 
herstraten. Het betreft het deel tussen de Zandstraat en de Nieuw 
Ervensestraat. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van 
een betonnen kantopsluiting en het verwijderen en opnieuw aan-
brengen van de klinkers van de rijbaan. De werkzaamheden vergen 
circa vier weken.

De Hoekstraat tussen de Zandstraat en de Nieuw Ervensestraat 
wordt geheel afgesloten voor het doorgaande verkeer. Dit wordt via 
een omleidingsroute om het werk geleid.
Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen 
met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoon-
nummer (040) 2631 631.

AFVALINZAMELING
Verbouwing milieustraat bijna klaar
De afgelopen tijd is er hard gewerkt om de milieustraat in Nuenen 
te vernieuwen. Na de verbouwing is het afval beter en gemakkelijker 
te scheiden. Er is een nieuwe warme unit geplaatst waar medewer-
kers kunnen schuilen bij regen. De ontvangstpoort met slagbomen 
zijn vernieuwd. Het gedeelte voor het tuinafval is beter verhard en 
een stuk groter geworden. 
Om aan de veiligheidsnorm te kunnen voldoen is een nieuwe opslag 
gebouwd voor klein chemisch afval en een hekwerk geplaatst op het 
verhoogde gedeelte. Ook is er een nieuwe ruimte waar de medewer-
kers allerlei elektrische apparaten kunnen demonteren. Zo scheiden 
we het afval steeds beter. 
 
24 uurs brenghoek 
Vanaf 6 april kunt u in de brenghoek van de milieustraat zelfs 24 
uur per dag bepaalde spullen brengen. Het gaat daarbij om de vol-
gende gratis afvalstromen: glas, incontinentiemateriaal en luiers, 
kleine elektrische apparaten, batterijen/ accu's, lampen, papier, 
plastic metaal en drankverpakkingen (PMD), textiel en schoeisel, 
oud ijzer en tempex.

Woensdagavond open
Van 6 april tot 30 september is de milieustraat op woensdagavond 
open tot 20.00 uur. We hopen met deze vernieuwingen en uitbrei-
ding van de service een bezoekje aan de milieustraat nog makkelij-
ker te maken.
 

TOCH TIEN STEMBUREAUS    
BIJ REFERENDUM 2016
De gemeente Nuenen heeft besloten om niet vijf maar tien stembu-
reaus in te richten voor het referendum op 6 april 2016.

TOEKOMST VAN HET KLOOSTER
Op vrijdag 22 april aanstaande vindt in de theaterzaal van sociaal-
cultureel centrum Het Klooster een werkconferentie plaats. Een 
selectie van alle mogelijke belanghebbenden wordt uitgenodigd. 
Deze hebben inmiddels een vooraankondiging ontvangen.

Het doel van deze bijeenkomst is om te onderzoeken welke functie 
(s) Het Klooster als sociaal-culturele accommodatie moet gaan 
vervullen in de Nuenense gemeenschap, in de komende jaren. Vragen 
die tijdens deze bijeenkomst onder andere aan de orde komen zijn:
•	 Hoe	kan	van	Het	Klooster	een	dorpshuis	gemaakt	worden
•	 We	hebben	een	theater,	wat	gaan	we	daarmee	doen?
•	 Welke	activiteiten	worden	in	de	komende	jaren	in	Het	Klooster	

georganiseerd?
•	 Is	er	plaats	voor	commerciële	instellingen,	een	commerciële	ex-

ploitatie?
•	 Wat	mag	Het	Klooster	de	Nuenense	gemeenschap	kosten?

Het kan echter voorkomen dat er belanghebbenden zijn die geen 
bericht hebben ontvangen, maar niettemin menen voldoende reden 
te hebben om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Indien dat het 
geval is kunnen betrokkenen contact opnemen met de heer M. Ver-
sluijsen (040-2631669 - m.versluijsen@nuenen.nl).

DOE MEE EN WIN DE PEELTROFEE 2016
Stuur jouw project rondom cultuur en erfgoed in
Heb jij een goed idee waarmee je cultuur en erfgoed in jouw omge-
ving	kunt	versterken?	Dan	biedt	het	Peelnetwerk	jou	de	kans	om	dit	
idee daadwerkelijk uit te voeren! Meld je aan voor de Peeltrofee en 
win € 2.500,- om het idee te realiseren! 

De Peeltrofee is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door het Peel-
netwerk, de samenwerkingsorganisatie voor een vitale groene 
ruimte in De Peel. Vorig jaar won Mistero uit Asten de Peeltrofee. 
De Brabantse Volksopera vóór en dóór inwoners was een schitterend 
voorbeeld binnen het thema leefbaarheid. Dit jaar is gekozen voor 
het thema cultuur en erfgoed in de regio als geheel, in het dorp of 
de wijk. Behalve een kunstwerk, zijn er ook geldprijzen aan verbon-
den: € 2.500,- voor het beste idee, € 1.000,- voor de tweede plaats 
en € 500,- voor het idee dat als derde eindigt. Publiek en jury kiezen 
samen de winnaars.
 
www.peeltrofee.nl 
Kijk op www.peeltrofee.nl voor meer informatie en stuur jouw idee 
in. Hier lees je ook aan welke criteria je idee moet voldoen. Dus 
wacht niet te lang met het indienen van 
jouw project, je hebt tot 23 mei! Daarna 
kun	je	stemmen	op	alle	ingezonden	ideeën.	
De winnaar zal na de zomervakantie be-
kend worden gemaakt. Jouw idee maakt 
de Peel van de toekomst! 

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 21	maart	2016	 Pastoorsmast	3,	5673	TC	-	het	uitbreiden	
   van een bedrijfsgebouw (BOUW);
•	 22	maart	2016	 Bakertse	 Landweg	 3,	 5674	 AH	 -	 het	
   verbouwen van een woonhuis (BOUW).  

   

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

Besluit aanvraag omgevingsvergunning niet behandelen
De volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 
4:5 van de Algemene wet bestuursrecht niet in behandeling genomen:
•	 Nuenen	West	 het	oprichten	van	57	woningen.

VERLEENDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzon-
den op:
•	 25	maart	2016	 Hendrikstraat	11,	5671	HT	-	het	oprichten	
   van een woning (BOUW en RO, afwijken 
   van de bestemming);
•	 25	maart	2016	 Hendrikstraat	13,	5671	HT	-	het	oprichten	
   van een woning (BOUW en RO, afwijken 
   van de bestemming).

U kunt nu dichter bij huis gaan 
stemmen bij het stembureau in 
uw buur t. Ongeacht welk 
stembureau er op uw stempas 
staat. De stempassen waren 
namelijk al gedrukt. U kunt 
met een stempas en legitima-
tiebewijs overal binnen de ge-
meente 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      
EXTRA RAADSVERGADERING
U	bent	van	harte	welkom	bij	de	extra	raadsvergadering	op	7	april	
2016 vanaf 19.30 uur in Het Klooster. Agenda en bijbehorende stuk-
ken staan op www.nuenen.nl en liggen ter inzage in het Gemeentehuis.

Onderwerpen o.a. :
•	 Coalitieakkoord	2016-2018
•	 Benoeming	en	beëdiging	kandidaat	wethouder

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

INFORMATIEAVOND VERKEER
Op donderdag 14 april komt u “alles” te weten over verkeer. Dan is er 
een inloopavond in de raadzaal van Het Klooster. De avond heeft geen 
vaste agenda, maar vanaf 19.00 uur kunt u terecht voor informatie. 

De nadruk zal liggen op de plannen die in voorbereiding zijn voor 
het Verkeersstructuurplan 2 of te wel VSP2. Er zijn namelijk con-
crete	plannen	voor	het	openstellen	van	de	op-/	en	afritten	A270	(bij	
de Geldropsedijk) en voor een verbindingsboog tussen de Opwet-
tenseweg en de Europalaan (verlengde Meierijlaan). Uiteraard zijn 
er tekeningen van de verschillende oplossingen. Deze plannen zijn 
nog niet klaar voor uitvoering, er moeten nog definitieve keuzes 
gemaakt worden. Hierover horen wij graag uw mening. Ook vragen 
over de bestemmingsplanprocedure voor de verbindingsboog kun-
nen beantwoord worden. VSP2 helpt vooral de gemeente bereikbaar 
te houden voor autoverkeer.

Er spelen in onze regio en onze gemeente nog allerlei andere ontwik-
kelingen op het gebied van verkeer. Wat gebeurt er in de regio nadat 
de	Noordoostcorridor	van	tafel	is	gegaan?	Heeft	Nuenen	ook	plan-
nen	voor	fietsen	of	parkeren?	Hoe	concreet	zijn	plannen	voor	de	
Opwettenseweg?	 Loopt	 de	 reconstructie	 van	 de	 Europalaan	 op	
schema?	Ook	voor	informatie	hierover	kunt	u	op	14	april	terecht.	
Graag tot dan!

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

Milieustraat vanaf 6 april t/m 30 september   
op woensdag tot 20.00 uur open.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

 

Nieuwe opslag voor 
klein chemisch afval

Nieuwe verblijfsunit 
   



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

 

100% Ambachtelijk

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Voor de beste
Service en Kwaliteit

Runder Gehakt 
1 kilo ..........................................6,50
100 gr. Boterhamworst +    
100 gr. Rauwe Ham, samen ...3,50
Lente Haasjes
100 gram ..........................................2,45
Runderstooflapjes
4 stuks ...............................................6,95 
Gegrilde Kippenpoten
4 stuks ...............................................5,00 
Mini Kip Rollade
"Van puur kipfilet", 100 gram 1,25 
Voor de best belegde broodjes

SPECIAL

Bospeen 
panklaar   per bos 0,99
Snijbonen panklaar  
panklaar   1/2 kilo 1,99
Conferance peren 

hele kilo 1,29

Tomaat salade
  250 gram 1,69
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 31 maart t/m woensdag 6 april

Minneola 
    8 stuks 1,99

Acties week 13: geldig maandag 28 maart t/m zaterdag 2 april 2016
_____________________________________________________

Brood van de week
Kloosterbrood
100% volkorenbrood met o.a. 
zonnepitten, lijnzaad en sesamzaad    € 189
_____________________________________________________

Caramelcake
        € 395

_____________________________________________________

Stroopwafelvlaai
Halve vlaai € 6,95

        € 1395
_____________________________________________________

Aardbeienslof
         € 750
_____________________________________________________

Puravita volop
Gezonde granenreep, vol vezels, 
granen, noten en fruit. 
2 stuks         € 225

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

WWW.WOENSXL.NL

Zaterdag 2 april Glamourday
Op vertoon van het fashion magazine Glamour ontvangt u in diverse 
winkels forse kortingen. Het Glamour magazine is onder andere te 
verkrijgen bij Bruna en Primera op het winkelcentrum.

Koopzondag 3 april
Natuurlijk is er dan ook weer wat te doen in het winkelcentrum. Een leuke kindertrein 
rijdt door het winkelcentrum en de muzikale gezelligheid wordt verzorgd door 
De Nautilus. Geweldig om te zien, maar zeker ook om te horen. 
 
Op Winkelcentrum Woensel kunt u droog winkelen door de brede luifels en dicht 
bij de winkels parkeren. Daarnaast zijn de parkeertarieven zeer laag en heeft 
u een uitgebreid aanbod aan winkels en horeca (150), die u met plezier en 
deskundigheid helpen.

2 APR GLAMOURDAY
3 APR KOOPZONDAG

MUZIKALE GEZELLIGHEID

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

NIEUWE OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m Donderdag van 16 .00 - 22 .00 uur . 

Vrijdag t/m Zondag van 12 .00 - 22 .00 uur .**
De Keuken is geopend tot 21 .30 uur

** Op alle erkende feestdagen zijn we geopend vanaf 12 .00 uur!!!

New Oriental
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7 DAGEN PER WEEK GEOPEND!!!

AFHAAL MAANDMENU APRIL
RESTAURANT "NEW ORIENTAL"

VOOR 2 PERSONEN € 18.75 * 

1) KROEPOEK 
2) MINI LOEMPIA’S MET FIJNE GROENTEN ( 4 STUKS)
3) SATÉ AJAM (2 STUKS)
4) BABI PANGANG
5) RITJA LONG LEE YU PIEN
 (PLAKJES ATLANTISCHE TONGSCHARFILET “DEEP FRIED”  

MET KNOFLOOK EN  DIVERSE GROENTEN IN EEN LICHT   
PIKANTE KETJAPSAUS, EN WOLKJE VAN SESAMZAADJES)

6) LON HON CHAI KAI PIEN
 (DIVERSE GROENTEN ZOALS BROCCOLI, CHAMPIGNONS, 
 MAISKOLFJES, WORTEL, BAMBOE ETC. MET STUKJES   

MAISKIPFILET IN LICHTE OESTERZWAMMEN-SOY SAUS)

7) DAGING BOEMBOE SMOOR
 (RUNDVLEES GESTOOFD EN GESUDDERD OP INDISCHE WIJZE 

IN KRUIDIGE NOOTMUSKAAT  LAURIER SAUS)

GESTOOMDE JASMIJN RIJST - NASI - OF BAMI NAAR KEUZE!!!
(MET MIHOEN GELDT EEN TOESLAG VAN € 2.00)

* IN DIT MENU KAN HELAAS GEEN OMWISSELINGEN VAN GERECHTEN PLAATSVINDEN!!



Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Eindhoven. Goedkoopste van Nederland! Uit voorraad leverbaar, kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl   Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

vloer het zelf eindhoven   gratis parkeren   www.vloerhetzelf.nl
willem v. konijnenburglaan 1c, industrieterrein de kade, tel. 040-2468180
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Laagste 
prijsgarantie

gratis 
reserveren

Breed 
assortiment

deskundig 
advies

meer dan 
200.000 m2 

op voorraad
Bezorging
mogeLijk

klik laminaat 
landhuisdelen 
7 mm dik, klasse 31, v-groef,
leverbaar in 10 kleuren.

pvC vloer 
landhuisdelen 
Leggen zonder egaliseren, 
met kliksysteem, 8 mm dik, 
leverbaar in 2 kleuren, slijtlaag 0,55 mm. 
Van 39.95 Nu voor

laminaat 
elite xxl 
24 cm breed, 220 cm lang, 8 mm dik, 
one-click-to-go systeem, klasse 32, 
4xv-groef, leverbaar in 4 eigentijdse 
kleuren. Normaal 29.95 Nu voor
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js8.9514.95
25.95

18.95
per m2  incl. btwper m2  incl. btw

per m2  incl. btw

per m2  incl. btw

traprenovatie 
massief eiken
Complete traptreden, diverse kleuren, 
13 treden, incl. stootborden, anti-slip strip, 
montagelijm en olie.

stunt
prijs

budget 
lamel 
parket 
rustiek eiken 
landhuisdelen 
10 mm dik, toplaag 2,5 mm, 
15 cm breed, legklaar, 
in naturel geolied of wit geolied. 
Normaal 37.95 Nu

stuntprijs
775.00
excl. montage, incl. btw

laagste prijs van nederland 
vinyl planken - pure CliCk

berry floor
pure CliCk is de 
nieuwste generatie 
van pvC vloeren voor: 
slaapkamer, woonkamer, hal, 
keuken, leslokalen, kantoren, 
hotels en winkels.
De PURE Click vinyl planken zijn dankzij 
het unieke 4-zijden klik systeem zeer 
makkelijk te leggen. U begint met leggen 
waar u maar wilt. Of het nu in de hoek, 
lengte, breedte of zelf visgraat is. Zelfs het 
doorleggen naar de andere ruimte wordt 
nu wel heel gemakkelijk.

 B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 
www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en u kunt uw geld 
maar één keer uitgeven. Het is daarom belangrijk dat 

uw wensen juist vertaald worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de 
aannemer kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblij-

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Vredehof 6, 5671 DS Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

r.vanrooij@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Berg 2 - 4    -    Nuenen    -    040-2833708 www.vansantvoort.nl

Sint-Oedenrode , Rijtvenweg 18

In het buitengebied van Sint Oedenrode gelegen vrijstaande authentieke woonboerderij 
(1890, gerenoveerd 2000) met zwembad, paardenstallen, longeercirkel, buitenbak en 
weide. Gesitueerd nabij Mariahout en Breugel en direct gelegen aan natuur- en bosgebied 
met diverse uitrijmogelijkheden.  

Vraagprijs: € 685.000,-- k.k.

OPEN HUIS: ZATERDAG 2 APRIL VAN 11.00 tot 15.00 uur

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.

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu
Vanaf ontwerp 
tot en met het
verspreiden 

van uw folders!
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
riahout. 100 bij Jumbo Stiphout en 100 bij 
AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Kledinginzamelactie van  
Sam's Kledingactie in Nood!
 
Ook dit jaar vindt in Nuenen de kledinginzamelingsactie van Sam's Kleding-
actie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, schoei-
sel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken inleveren op onderstaand 
adres: Clemenskerk, Park 55. Op 16 april van 10.00 tot 12.30 uur. De op-
brengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar naar een ontwikkelings-
project van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh.
 
Situatie
Bangladesh heeft het grootste be-
woonde deltagebied van de wereld: het 
Patuakhali district. Het land kampt 
met een regen- en cycloonseizoen van 
juli tot en met oktober. Dijken begeven 
het en hele stukken land worden door 
het water weggespoeld. Resultaat: elk 
jaar verdrinken er meer dan 8.000 
mensen. En elke ramp weer verliezen 
mensen hun huizen en bezittingen. 
Wij Nederlanders winnen gelukkig 
sinds 1953 het gevecht met het water. 
Als geen ander hebben we hierin erva-
ring en expertise opgebouwd. Wij 
moeten hen, als waterbouwers, toch 
kunnen helpen?
 
 
Help mee met uw oude textiel?
Dankzij uw kleding donatie aan Sam's 
Kledingactie kan Cordaid Mensen in 
Nood samen met lokale hulporganisa-
ties de kwetsbare dorpen beschermen. 
Er worden degelijke dijken aangelegd 
en er wordt een preventieproject op-

gezet dat de bevolking leert hoe zij 
zich voor kunnen bereiden op rampen, 
zodat ze die op eigen kracht kunnen 
doorkomen.
 
Sam's Kledingactie zamelt al sinds 
1967 kleding in en is daarmee één van 
de oudste, charitatieve kledinginzame-
laars van Nederland. Bij de kledingin-
zameling wordt Sam's Kledingactie 
ondersteund door 1.100 vrijwilligers. 
Met de opbrengst steunt Sam's Kle-
dingactie de projecten van Cordaid 
Mensen in Nood. Voor meer informa-
tie over Sam's Kledingactie en de ge-
steunde projecten kunt u kijken 
op www.samskledingactie.nl of bellen 
naar 073-687 10 60.

Gebruik uw stem!
Op 6 april houdt Nederland een referendum. U mag dan zeggen of u voor of 
tegen het verdrag van de Europese Unie met Oekraïne bent. 

Oekraïne? Dat is een groot Europees 
land aan de grens van Rusland. Door 
gierende corruptie trekken een paar 
superrijken aan alle touwtjes. Mede 
door dit verdrag heerst er een bloedige 
burgeroorlog, met al bijna 10.000 do-
den en meer dan een miljoen mensen 
op de vlucht.

Wilt u dat dit verdeelde land niet al-
leen economisch maar ook politiek en 
militair dichter bij de EU getrokken 
wordt? De SP niet. Maar de regering is 
voor. Gelukkig mag u het nu zeggen. 
Uw stem kan dit verdrag stoppen. Ge-
bruik hem dus op 6 april.

De SP zegt: tegenstemmen is 3 x beter! 
Beter voor de mensen hier, beter voor 
de mensen daar en beter voor de Euro-
pese samenwerking, gericht op vrede 
en vooruitgang voor iedereen.

STEM TEGEN

De EU is al te groot, Oekraïne te 
instabiel
Ook al roepen voorstanders om het hardst 
van niet: in Oekraïne ziet men het verdrag 
als een opstapje naar EU-lidmaatschap. 
Wilt u een nóg grotere EU? Door dit ver-
drag wordt Oekraïne nog meer een speel-
bal tussen de EU en Rusland.

Geen open grenzen voor corruptie
De corruptie in Oekraïne is enorm. 
Schatrijke ‘oligarchen’ hebben de poli-
tiek, economie en justitie in hun zak. 
Zaken doen op één aaneengesloten 
Europese markt? Dat betekent open 
grenzen voor corruptie.

Speel werknemers niet tegen elkaar uit
Europese werknemers zullen moeten 
concurreren met de extreem lage lo-
nen in Oekraïne. En veel verouderde 
bedrijven daar zullen de open markt 
niet overleven, waardoor vele werklo-
zen ergens anders in Europa werk 
moeten zoeken. Uiteraard zijn de su-
perrijken en de multinationals vóór. 
Het zijn echter de werknemers daar én 
hier die de rekening betalen.
Meer weten? Kijk op nuenen.sp.nl
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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 

  
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.

PUBLICATIE
Rectificatie bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmings-
plan ‘Pastoorsmast 3 en 5’

Dit betreft een rectificatie van de publicatie in de Rond de Linde 
van donderdag 3 maart 2016.

Gemeente Nuenen 
Gemeente nieuws

vervolg van pagina 2

Reden hiervoor is dat op de verbeelding van de bij het oorspronke-
lijk ter visie gelegde bestemmingsplan het relatieteken tussen de 
bestemming ‘bedrijf’ (kantoor) en ‘bedrijf’ ontbrak.

Het bestemmingsplan
Momenteel zijn op het perceel Pastoorsmast 3 en 5 twee bedrijven 
gevestigd, te weten een dienstverlenend bedrijf op het gebied van 
cultuurtechnische werken en grondverzet en een slipschool. Met het 
nieuwe bestemmingsplan wordt (op termijn) de opheffing van de 
slipschool beoogd. Het vrijkomende terrein van de slipschool wordt 
deels toegevoegd aan het dienstverlenende bedrijf, dat daarmee 
mogelijkheden tot uitbreiding krijgt, en deels teruggegeven aan de 
natuur.

Wijzigingen
Bij de vaststelling zijn de volgende wijzigingen aangebracht ten op-
zichte van het ontwerp:
•	 Artikel	3.1.1.	onder	c	van	de	regels,	in	verband	met	de	toevoeging	

dat een kantoor zonder baliefunctie ter plaatse van de aandui-
ding 'kantoor' uitsluitend ten behoeve van het binnen deze 
bestemming aanwezige bedrijf mag worden gebruik en in ver-
band daarmee de verbeelding door de toevoeging van de aan-
duiding ‘relatie’;

•	 Paragraaf	 5.2	 en	 bijlage	 7	 van	 de	 toelichting	 en	 artikel	 3.3.1	
onder b van de regels in verband met de wijziging van de capa-
citeit van de waterberging van 50 naar 215 m3;

•	 Artikel	3.3.1	van	de	regels	in	verband	met	de	juiste	doornum-
mering van de subartikelen.

Inzage 
Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de overige daarop betrek-
king hebbende stukken liggen nog tot en met 14 april 2016 (tijdens 
kantooruren of op afspraak) op de gemeentesecretarie, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor eenieder ter inzage.
Tevens is het plan in te zien via de landelijke internetsite www.ruim-
telijkeplannen.nl en kan rechtstreeks worden geraadpleegd via de 

volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0820.BPNuenPastoor3en5-D002

Beroep
Tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 
kan binnen de termijn van terinzagelegging beroep worden ingesteld 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Beroep kan worden ingesteld door:
•	 belanghebbenden	die	tijdig	zienswijzen	op	het	ontwerpbestem-

mingsplan aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, dan 
wel door;

•	 belanghebbenden	aan	wie	redelijkerwijs	niet	kan	worden	verwe-
ten geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan bij de 
gemeenteraad kenbaar te hebben gemaakt;

•	 belanghebbenden,	voorzover	het	betreft	de	bij	de	vaststelling	
aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

Het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan treedt niet in 
werking dan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afloopt. Een beroep schorst niet de werking van het plan. Daarvoor 
moet naast het beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak een 
afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, op bovenstaand adres. Voor de behandeling van een beroep 
of een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. 

Nuenen, 31 maart 2016
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.
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Informatie over verdwenen gebouwen 

Project Terugbeeld 
Heemkundekring De Drijehornick gaat op ongeveer 40 plekken in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten en op het Eeneind informatiepanelen plaatsen op 
die locaties waar in het verleden een belangrijk of markant gebouw heeft 
gestaan. Dat project heeft de naam Terugbeeld gekregen: eens uit beeld, nu 
terug in beeld.

Zo zullen er informatiepanelen komen 
van het Slotje van Opwetten, het voor-
malige station op het Eeneind, de boer-
derij-herberg de Kapperdoes, het schil-
dersatelier van Alfons Blomme en Nico 
Eekman aan de Beekstraat, de steenfa-
briek Nuenen, de oude Heikrekelbrug 
over het Eindhovens Kanaal, smederij 
De Rooij, de boerderijen van Joost 
Rooijakkers en Frans Bekkers aan de 
Koppel in Nederwetten, houtfabriek 
Raessens, de meisjesschool aan de 
Kloosterstraat en de dominee Bakker-
school aan de Emmastraat, de voorma-
lige woning van de hoofdonderwijzer in 
Gerwen, het raadhuis van de voormali-
ge gemeente Nederwetten en de klom-
penmakerij van Karel Hoeks aan de 
Soeterbeekseweg. Verder komen er in-
formatiepanelen over de vroegere be-

bouwing rond het Park en de Linde-
boom en over de oude situatie rond de 
kerk van Nederwetten en het oude ‘cen-
trum’ van Gerwen op het Laar en het 
nieuwe plein op de Heuvel. Ook komen 
er panelen met informatie over de ver-
dwenen buurtschappen Refeling, Vaar-
le en ’t Huukske.

Zuilen
De afgelopen weken hebben medewer-
kers van de afdeling Openbare Werken 
van de gemeente op diverse locaties de 
zuilen geplaatst waarop straks de in-
formatiepanelen zullen komen. De 
zuilen zijn gemaakt van cortenstaal, 
die na een paar regenbuien in een brui-

Michiel Reijerkerk en Rien Peters van de gemeente in touw om de Terugbeeld-zuil op de 
Heuvel in Gerwen neer te zetten (foto: Roland van Pareren).

ne roestkleur veranderen. Ontwerper 
Peter van Kemenade kan binnenkort 
de panelen gaan ‘beplakken’ met de 
teksten en foto’s over de voormalige 
gebouwen.

Verder staat op de zuil de naam van 
heemkundekring De Drijehornick 
vermeld evenals het logo van de heem-
kundekring, de driehoek. Drijehor-
nick is de oude schrijfwijze van het 
plaatselijke toponiem Driehurk, dat 
driehoek betekent. De driehoek sym-
boliseert de drie dorpen van de ge-
meente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten, het werkgebied van de heem-
kundekring. 

Het project Terugbeeld van heemkun-
dekring De Drijehornick is gefinan-
cierd kunnen worden dankzij de mede-
werking van de Stichting Cultuurfonds 
Nico en Zingra Nagtegaal-Geerts. De 
bedoeling is dat het project Terugbeeld 
op 23 april officieel door de heemkun-
dekring aan de gemeente Nuenen c.a. 
wordt aangeboden.

Soeterbeek soap
De bewoners aan de Kosmoslaan hebben vooral last van het stilstaande verkeer in de 
avondspits een afsluiting zal de afwikkeling alleen maar vertragen dus dat lost niks op. 
Wel zijn het ook krokodillen tranen die vergoten worden immers de Soeterbeekseweg en 
het Boord zijn al decennia lang de verbindingswegen met Eindhoven ieder die aan de Kos-
moslaan een huis kocht kon dat zien dus geen verrassing toch! En de koopprijzen waren 
navenant. Neemt niet weg dat het een probleem is maar zie het wel in het juiste kader. De 
oplossing zit niet in wat gepiel met een afsluiting maar in een verbetering van de afwikke-
ling van het verkeer bij de afrit op de Kennedylaan een betere doorstroming op en langs 
die malle HOV lijn. Stel die in de spits open rijden nauwelijks bussen. En leg die RUIT aan 
zodat het achterland niet door Nuenen en de Kosmoslaan hoeft dat helpt!
De ramp zal compleet zijn als de gemeente Nuenen Coppelmans verplaatst vanwege een 
toekomstige woonwijk naar een bestaande woonwijk hier zal dan op gezette tijden een 
verkeersinfarct ontstaan.
Last but not least het blijft raar dat Nuenen een wijk moet bouwen voor mensen uit Eind-
hoven en die gemeente dan de toegang zo moeilijk mogelijk maakt.
Veel wijsheid en de groeten uit Nuenen 

T.Korteweg, Eikenlaan 24, Nuenen

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

Ingezonden brieven
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Om te kunnen handhaven, is het team 
van de BOA’s in Nuenen, ook per de 
eerste van de komende maand, uitge-
breid met een speciaal hiervoor opge-
leide snuffelhond; OBi. OBi is getraind 
in het signaleren van menstruatiegeu-
ren en bij het niet aantreffen van een 
tamponette, naast de kliko, terwijl er 
in het huishouden wel gemenstrueerd 
wordt, zal OBi direct aanslaan. Dit 
leidt daarna tot verder onderzoek door 
de BOA’s. Bij verzaking zullen de 
BOA’s eenmalig een waarschuwing 
uitdelen, bij een volgende, volgt een 
bekeuring.

Pasen op de Crijnsschool
Vorige week woensdag werd Pasen gevierd op de Crijnsschool in Nuenen. 
Eerst werd op school ingegaan op de betekenis van Pasen. Daarna werd een 
Paasspeurtocht gelopen in de directe omgeving van de school. De kinderen 
kwamen onderweg figuren uit het paasverhaal tegen. Met hen speelden ze 
een leuk spel passende bij het personage. Natuurlijk werden er ook eieren 
gezocht samen met de Paashaas.

Gezamenlijk werd er nog hard ge-
werkt aan een paasknutselwerkje 
waarna de Paashaas ook nog een lek-
kere verrassing kwam brengen in de 
klas. De kinderen van groep 7 en 8 
hadden een eigen programma. Zij gin-

gen op de fiets naar het scoutingge-
bouw waar zij een levend Stratego 
speelden dat gebaseerd was op de ver-
schillende paasfiguren. Natuurlijk kon 
ook daar het eieren zoeken niet ont-
breken.

45 jaar lang actief bij heemkundekring De Drijehornick

Nico Nagtegaal (1921-2016)
Afgelopen week is Nico Nagtegaal op 94-jarige leeftijd plotseling overle-
den. Nico Nagtegaal, geboren in Dalfsen (Overijssel), kwam in 1963 naar 
Nuenen en was werkzaam bij Philips. Hij was het oudst nog levend lid van 
het eerste uur van heemkundekring De Drijehornick, opgericht in 1971. In 
al die jaren is hij steeds een erg actief lid geweest en hij was tot een week 
voor zijn overlijden elke woensdagavond te vinden in het Heemhuis waar hij 
als ‘wandelend archief’ het geheugen was van de heemkundekring. Hij in-
formeerde belangstellenden uitgebreid over de geschiedenis van Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. 

Publicaties
Van Nico Nagtegaal verschenen tal 
van publicaties in de vorm van tijd-
schriftartikelen, boeken en brochures. 
Zo was hij mede-auteur van ‘Dwers 
door Nuenens Verleden’, van het boek 
‘Van Kwast tot Regenboog’ over de ge-
schiedenis van de protestantse ge-
meente, van het boek over de toponie-
men van Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten en hij schreef ‘Nederwetten 
door de eeuwen heen’. Hij was lange 
tijd redactielid van het cultuurhisto-
risch tijdschrift Drijehornickels, dat 
mede door hem is opgericht. Ook de 
archeologie had zijn belangstelling. 
Tot op hoge leeftijd was hij actief met 
de schop ondermeer bij de opgravin-
gen naar Het Steenen Huys aan de 
Beekstraat en bij het opschonen van de 
kelders van Het Klooster op Hooidonk 
in Nederwetten. 

Gids
Nico Nagtegaal was lange tijd lid van 
het bestuur van de heemkundekring 
en hij was organisator en gids van vele 

rondleidingen in en rond Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. Zo was hij 
de initiatiefnemer van de jaarlijkse 
‘snertwandeling’ voor leden en belang-
stellenden. Bij het aantreden van nieu-
we burgemeesters of wethouders was 
Nico Nagtegaal de man die de nieuwe 
bestuurders in hun gemeente per fiets 
of te voet rondleidde en hen wees op 
de bijzondere en historische feiten. 
Vanaf de zeventiger jaren is Nico Nag-
tegaal ook zelfstandig gaan tekenen. 
Zo maakte hij ondermeer schetsen van 
de voormalige kerk in de Tomakker. 
Hij schetste in een drietal tekeningen 
de teloorgang van het kerkgebouw.

Cultuurfonds
Nico Nagtegaal heeft samen met zijn 
vrouw Zingra, die enkele jaren geleden 
overleed, het cultuurfonds Nico en 
Zingra Nagtegaal-Geerts opgericht. 
Doelstelling van dit fonds is onder-
meer het bevorderen van kennis op 
het gebied van heemkunde in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten en het onder-
steunen van activiteiten van de Protes-

Nico Nagtegaal in november vorig jaar bij 
de officiële ingebruikname van het nieuwe 
Heemhuis van heemkundekring De Drije-
hornick (foto: Herman Bulle).

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

In de zevende aflevering van de rubriek ‘Nuenen op het 
randje’ nemen we een kijkje op het eeuwenoude Vaarle. De boerderij 
van Gerard en Kaatje Huizing werd in 1922 gebouwd als een dubbele arbei-
derswoning voor Floris van IJzeren. De huizen kwamen in plaats van de 
Klein Vaarlese Hoeve uit 1795 die ook wel hoeve De Munt werd genoemd, 
naar de toenmalige eigenaar Wesselman die muntmeester was geweest. 
Tussen 1933 en 1961 werd het pand bewoond door de familie Klomp. Het 
volledige verhaal staat te lezen in het boek Nuenen op het randje, pagina 
320 en verder.

Lambertus Concerten
Op zondagmiddag 3 april 2016 om 15.00 uur treedt het kamermuziek en-
semble ‘Gesto Antico’ voor u op in de serie Puur Klassiek van Lambertus Con-
certen. Op het lichte lenteprogramma staan werken van Haydn, Boccherini 
en Mozart. Plaats: Auditorium van het Elkerliek Ziekenhuis, Wesselmanlaan 
25 te Helmond. Entree: €7,50.

Beeld 'De Aardappeleters'       
krijgt souvenirautomaat

Na inworp van € 5,- valt er in Nuenen 
binnenkort een nikkelen herinne-
ringspenning met een 3D afbeelding 
van Vincent van Gogh uit het beeld. 
Het souvenir is vooral bedoeld voor 
toeristen die Nuenen bezoeken. De 
unieke penning is niet rond, maar 
heeft de vorm van een licht gebogen 
aardappelschijfje. Volgens de leveran-
cier, firma Nocoin uit Hapert, is deze 
originele vorm nooit eerder in Europa 
gebruikt. Op de schuine zijkant van 
elke penning wordt de (Nederlandse/
Engelse) tekst ''Vincent van Gogh was 
in Nuenen'' ingegraveerd, met daar-

achter de dagdatum. Het graveerpro-
ces duurt ongeveer 2 minuten.

Kunstwerk wordt niet aangetast
De betalingsgleuf en het bakje waar 
het souvenir in valt zullen onopvallend 
worden aangebracht onder de rand 
van het tafelblad. De esthetische vorm 
van het kunstwerk wordt door deze 
aanpassing niet aangetast, benadruk-
ken de initiatiefnemers. Het mecha-
nisme, dat bestaat uit het betaalappa-
raat en de graveermachine, wordt on-
zichtbaar onder het holle beeld 
gemonteerd. In het artistieke ontwerp 

 
Een nieuwe lente en een nieuw geluid! 
Dat is wat u te wachten staat bij dit 
concert van Gesto Antico. Het kamer-
muziek ensemble wordt geprezen om 
zijn eigenlevendige, oprechte en spon-
tane speelwijze. De musici verkennen 
voortdurend de verbinding tussen 
henzelf en het publiek, wat hun live-
concerten zo uniek maakt. De kern 
van het ensemble bestaat uit drie mu-
sici: violiste Judith Verona, (alt)violiste 
Femke Huizinga en Robert Smith, cel-

list. Ze delen hun passie voor de klank 
van darmsnaren en zijn gespeciali-
seerd in uitvoeringen op historische 
instrumenten. Hiermee benaderen ze 
de historische uitvoeringspraktijk en 
voegen ook met hun repertoirekeuze 
een extra dimensie toe aan de muziek, 
waarmee ze de luisteraar steeds weer 
raken en verrassen. Ook u kunt en-
thousiast worden door alvast enkele 
fragmenten te beluisteren via: 
www.gestoantico.com

tantse Gemeente Nuenen. Recent kon 
het project Terugbeeld van heemkun-
dekring De Drijehornick met gelden 
van het cultuurfonds worden gereali-
seerd.

Onderscheiden
Nico Nagtegaal werd voor al zijn ver-
diensten benoemd tot Lid in de orde 
van Oranje Nassau en in 2011 ontving 
hij de erepenning van de gemeente 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
Heemkundekring De Drijehornick be-
noemde hem tot erelid. 

Team BOA’s uitgebreid   
met snuffelhond OBi
Door Hugo van Grenoble

‘De vervuiler betaalt’. Met dit motto in het achterhoofd heeft de gemeente 
Nuenen de afgelopen maanden naar mogelijkheden gezocht de financiële 
malaise het hoofd te bieden. In een extra raadsvergadering, achter gesloten 
deuren, heeft men alle ‘vervuilende stromen’ binnen de gemeente in kaart 
gebracht. Nog tijdens deze vergadering is iedereen, unaniem, tot de conclu-
sie gekomen dat er een zeer grote vervuilende groep woonachtig is in Nue-
nen CA, welke jaarlijks enorm bijdraagt aan de groei van de afvalberg, 
zonder dat zij hiervoor verantwoordelijk wordt gehouden. Met een hamer-
slag door de burgemeester is per direct besloten maatregelen tegen te tref-
fen en met ingang van de eerste van de komende maand zal dan ook de 
menstruatie-tax in Nuenen een feit zijn.

Alle vrouwen, woonachtig in Nuenen 
CA en in de leeftijd tussen 16 en 50 
jaar, ontvangen de komende week een 
brief, waarin hen gevraagd wordt hun 
menstruatiecyclus nauwkeurig aan te 
geven. Die vrouwen die om welke re-
den dan ook niet menstrueren, kun-
nen een bezwaarschrift indienen en 
(tijdelijk) vrijgesteld worden van deze 
menstruatie-tax.
Tampons en maandverband moeten 
voortaan gedeponeerd worden in een 
speciale, bij de brief geleverde plastic 
zak, een tamponette genaamd. Deze 
tamponettes zullen vanaf komende 
maand ook verkrijgbaar zijn bij de ba-
lies van de diverse supermarkten. De 
tamponette wordt maandelijks, tege-
lijkertijd met de grijze kliko, opge-
haald. De zak wordt apart gewogen en 
afhankelijk van het gewicht, zal de 
menstruatie-tax in rekening worden 
gebracht. Deponeer de tamponette 
niet in de grijze kliko, maar zet hem er 
te allen tijde naast!

Het in december geplaatste beeld 'De Aardappeleters' in het Park krijgt als-
nog een aanpassing. Nu pas is bekend geworden dat het kunstwerk ook 
wordt voorzien van een souvenirautomaat. Om langdurige discussies te ver-
mijden zijn de plannen niet eerder openbaar gemaakt, maar nu is dit mo-
ment aangebroken.

is hier vanaf het begin al rekening mee 
gehouden, zeggen insiders.
Op basis van gemeentelijke berekenin-
gen verwacht men dat er bij het beeld 
jaarlijks circa 32.000 penningen zullen 
worden verkocht. De investeringskos-
ten bedragen € 16.500. Dit bedrag 
wordt in 2 jaar en 8 maanden terugver-
diend, mits er voldoende toeristen 
naar Nuenen komen. Uiteraard is dit 
mede afhankelijk van het weer.

Vrijdag officiële ingebruikname om 
10.00 uur
Deze week donderdag of vrijdagmor-
gen vroeg, wordt de souvenirautomaat 
onder het beeld gemonteerd. Vrijdag 
om 10.00 uur wordt alles officieel in 
gebruik genomen. De eerste 100 pen-
ningen met datuminscriptie zullen bij 
de opening om 10.00 uur gratis wor-
den uitgedeeld, maar UITSLUITEND 
aan belangstellenden die in de ge-
meente Nuenen wonen. Het tonen van 
een geldig legitimatiebewijs of de mili-
eupas van onze gemeente is daarom 
verplicht. 
De initiatiefnemers verwachten vrij-
dagmorgen een grote opkomst in het 
Park.

Zingen in   
De Regenboog
Op woensdagavond 20 april aan-
staande wordt er in de Regenboog 
een avond gehouden om te zingen. 
Vorig jaar was de laatste oecumeni-
sche thema avond gewijd aan pas-
siemuziek, niet om erover te praten, 
maar om de muziek zelf te beleven. 

Veel mensen die daarbij aanwezig wa-
ren, hebben gevraagd om nogmaals 
een dergelijke avond te organiseren, 
waarbij aan het eind van de avond twee 
liederen vierstemmig worden gezon-
gen. Dat dit mogelijk is heeft Geert 
Broeksteeg vorig jaar laten zien. Ook 
dit jaar zal hij als zanginstructeur en 
dirigent de avond leiden. Geert diri-
geert de Eindhovensche Oratorium 
Vereniging en heeft met dit koor vele 
grote oratoria uitgevoerd.

Wanneer u van zingen houdt (u hoeft 
geen echte zanger te zijn!) en u een keer 
deel wilt uitmaken van een groot koor, 
kom dan 20 april naar de Regenboog, 
aan de Sportlaan 5 in Nuenen. Vanaf 
19.45 uur is er koffie of thee en om 
20.15 uur start de zangavond. Tot circa 
21.30 uur studeren we de liederen in.

De toegang is gratis en de organisatie 
is in handen van de Nuenense Raad 
van Kerken. Na afloop zullen er mand-
jes zijn, waarin u een eventuele bijdra-
ge kunt geven. Voor verdere informa-
tie kunt u terecht bij: Daan Warners, 
email: j.warners@onsnet.nu
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Geslaagd voor 
het zwemdiploma 

in het zwembad 
van Laco 

Sportcentrum Nuenen

Diploma A: Noemi Peeters, Isa van Leipsig, Renske van Thiel, Angel Wilms, 
Lars de Laat, Zoë Zweegers, Finn van Hoof, Loïs Righarts, Hugo van Glabbeek, 
Sam le Coq, Fleur Dank, Cheyenne de Keijzer, Marcelino Schalks, Guusje van Maurik, 
Yusuf Karatas, Teun Ebus, Olivier Jacobs, Irem Dedemoglu, Jelisa Kreeftenberg, 
Aleyna Arslan, Iris van der Kraan.

Diploma B: Thom Janssen, Yara Becht, Rowen Hoebergen, Shane Schindeler, 
Mateusz Dechnik, Axel Janssen, Malou Sanders, Keano de Keijzer, 
Jasmijn van der Louw, Sam van Stiphout, Fem Hilhorst, Demi van der Meer, 
Nina van Bergen, Stijn Habets, Joep van Vijfeyken, Pien Konings, Flavien Gouyet, 
Ries Strijards, Daan Verspeek, Nina de Vogel, Keano Vissers.

Diploma C: Lizzie van Leuken, Daan van Dijk, Bas van Beek, Remy van Kemenade, 
Roan Bertelink, Imke Schrama, Liz van de Westerlo, Noa Voorjans, Gijs de Kat, 
Eveline Buijs, Luuk Stravens, Floor van der Dussen, Hasse van Schijndel.

Laco sportcentrum Nuenen T +31(0)40-2832970
Sportlaan 4-6, 5671 GR Nuenen www.laco.eu

Zaterdag 26 maart

Waarin een kleine kern groot kan zijn.

Cultuurdag Eeneind opnieuw 
groot succes
Door Gerrit van Ginkel

De jaarlijkse cultuurdag die gehouden wordt op tweede Paasdag is opnieuw 
succesvol verlopen. Ondanks de ongunstige weersvoorspellingen wisten de 
bewoners van het Eeneind de Schutshut van de St. Antoniusschut weer mas-
saal te vinden.

Enkele honderden bezoekers waaron-
der vele oma’s en opa’s en ouders kwa-
men met hun (klein)kinderen naar de 
Mulakkers om deel te nemen aan de 
speurtocht, te genieten van het muzi-
kale optreden van de Families Grams-
bergen en Goosens, met aandacht te 
luisteren en te kijken naar het opge-
voerde wagenspel ‘Waar is Wobbe’ of 
daarna te zoeken naar de paaseieren.

Vooral het wagenspel met louter Een-
eindse acteurs mag extra belicht wor-
den. Een heel jaar zijn kleine en grote 
Eeneindse acteurs aan het repeteren 
zich om hun rol eigen te maken. Voor-
al dat eigen Eeneinds aspect zorgt voor 
een ruime belangstelling van de ac-
teurs, ook door hun familieleden.
Natuurlijk mag hierbij niet onvermeld 
blijven dat onder regie van Elly Dijstel-
bloem en met het geluid van Toon 
Cooymans kwaliteit gewaarborgd is.
Ook diverse schutsbroeders o.a. Willy 
van der Heijden en Paulus Aarts zijn 
een heel jaar bezig met de voorberei-
ding van het wagenspel en het facilite-
ren van de repetities wekelijks in de 
schutshut.  

De Stichting Ezelclub en de St. Antoni-
us Toneelvereniging waren dit jaar 
verantwoordelijk voor het paaseieren 
zoeken en een tiental allerkleinsten 
maakten daarvan dankbaar gebruik.
Een boterham met een gebakken eike, 
of een sneeke brood mi bloedworst of 
balkenbrei, traditioneel gratis geser-
veerd door de Schut, daarvoor was op 
het eind van de middag weer veel be-
langstelling.

De Cultuurdag op het Eeneind, op-
nieuw een voorbeeld waarin een kleine 
kern groot kan zijn, zonder subsidie 
door eigen mensen uitgevoerd.

Schilder de lente     
met Atelier Van Gogh
Ook last van lentekriebels? Het voorjaar begint, de koeien zijn alweer bui-
ten, de vogels fluiten en zijn druk in de weer met het vinden van een nest-
plaats. De natuur begint al op gang te komen en dan is het heerlijk om 
buiten te zijn en te wandelen of te fietsen.

Maar ook om in goed gezelschap bui-
ten te tekenen en schilderen op de 
mooiste plekken in Nuenen en omge-
ving. Atelier Van Gogh (voorheen 
CAN) organiseert vanaf 12 april a.s. 
wederom de buitenteken- en schilder-
cursus. Net als vorig jaar zes dinsdag-
ochtenden buiten schilderen op ver-
schillende locaties in en om Nuenen. 
We laten ons inspireren door de na-
tuur en wat we zoal tegenkomen.

De cursus is geschikt voor beginners 
en gevorderden en uiteraard voor wie 

het fijn vindt in gezelschap buiten te 
werken. U werkt direct op doek of pa-
pier en maakt naar eigen inzicht ge-
bruik van teken-/schildermateriaal. 
Als start beginnen we met een korte 
instructie in Het Klooster. Daarna 
gaan we naar buiten. U krijgt gerichte 
aanwijzingen van de ervaren docente 
Marjo van Meer van Atelier Van Gogh. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Kijk 
voor inspiratie op de website www.ate-
liervangogh.nl naar de resultaten van 
de cursisten van vorig jaar. Daar kunt u 
zich ook aanmelden. 

Taizévesper IN   
Van Goghkerkje
Op de eerste zondag na Pasen, 3 
april is er weer een Taizévesper in 
het van Gogh Kerkje (aan de Papen-
voort) in Nuenen. Het onverwacht 
nieuw leven en lente zullen onze ge-
dachten vullen in onze vesper. Het 
thema is: ‘Ik wens jullie vrede’.

Het sfeervolle kerkje draagt bij aan het 
vinden van een moment van rust. Deze 
avond zal op basis van de brief uit Taizé 
het thema zijn uitgewerkt. Op de ver-
trouwde wijze worden korte lezingen 
en meditatieve momenten afgewisseld 
met liederen uit de bundel van Taizé. 
Aanvang is 19.30 uur en voorafgaand 
aan de vesper is er meditatieve piano-
muziek. Iedereen is van harte welkom 
in deze dienst, waarin eenvoud en ver-
stilling centraal staat.

Gevonden
In een sloot aan de Ouwlandsedijk  is 
een fietszadeltas met inhoud gevonden. 
Via de redactie van deze krant kunt u in 
contact gebracht worden met de vinder. 

Wist u dat.....
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

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.



Een aandeel in elkaar

Locatie: Rabobank Dommelstreek, Laan der 4 Heemskinderen 7, Geldrop

Je zoekt al een tijdje naar je droomhuis en ineens heb je het gevonden. Loop dan
meteen even binnen op het Hypotheek Inloopspreekuur van 13.00 tot 16.00 uur. Daar
vertelt onze adviseur je direct of je het kan betalen en wat je maandlasten dan zijn.

Het Hypotheek Inloopspreekuur. Voor al je woonvragen.

met je droomhuis
in gedachten.

Op 2 april even
binnenlopen

Bernhardstraat 11 Nuenen
Starters opgelet! Op perfecte plek in het populaire Oud Nuenen 
gelegen 2-onder-1 kapwoning met ontzettend veel potentie. Deze 
woning heeft een vrij uitzicht aan de voorzijde en is voorzien van 4 
slaapkamers en een diepe achtertuin. 

•	 Inhoud:	366	m3.
•	 Woonoppervlakte:	122	m2.
•	 Bouwjaar:	1959
•	 Vraagprijs:		€	249.500,00	k.k.

Laan	ter	Catten	50	Nuenen
Ontzettend ruime tussenwoning gelegen op goede locatie in Nuenen-
Oost. Deze woning is voorzien van maar liefst 5 slaapkamers (!), een 
moderne open keuken en een vernieuwd toilet. Het huis is volledig 
geïsoleerd en heeft een tuin op het zonnige zuiden.

•	 Inhoud:	460	m3.
•	 Woonoppervlakte:	127	m2.
•	 Bouwjaar:	1993
•	 Vraagprijs:		€	269.000,00	k.k.

Vallestap	72	Nuenen
Royale over de volle breedte uitgebouwde hoekwoning met vijf 
mooie slaapkamers, een gemoderniseerde badkamer, een extra 
speel-/werkkamer op de begane grond, berging, garage een fraaie 
tuin op zonzijde en gelegen nabij het gezellige centrum van Nuenen.
 
•	 Inhoud:	510	m3.
•	 Woonoppervlakte:	150	m2.
•	 Bouwjaar:	1976
•	 Vraagprijs:		€	299.000,00		k.k.

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

nieuw	aanbod

nieuw	aanbodnieuw	aanbodnieuw	aanbod

Europalaan	240	Nuenen
Royale instapklare hoekwoning gelegen op loopafstand van het 
centrum! Deze woning is voorzien van 4 slaapkamers, een moderne 
keuken en een sfeervolle overkapping. De tuin is gelegen op het 
zonnige zuiden en voorzien van een eigen achterom. 

•	 Inhoud:	380	m3.
•	 Woonoppervlakte:	124	m2.
•	 Bouwjaar:	1968
•	 Vraagprijs:		€	232.500,00	k.k.

nieuw	aanbod

Brabantring	19	Nuenen
Deze geschakelde tussenwoning met garage is opgedeeld in een 
open keuken, eetkamer, verlaagd zitgedeelte en een werkruimte, 
welke allen in verbinding staan met elkaar. Op de verdieping 
3 slaapkamers en badkamer. Gelegen in een rustige en groene 
woonomgeving.
 
•	 Inhoud:	450	m3.
•	 Woonoppervlakte:	133	m2.
•	 Bouwjaar:	1979
•	 Vraagprijs:		€	279.000,00		k.k.

nieuw	aanbod

Refelingse	Erven	169	Nuenen
Deze volledig instapklare woning biedt een zee aan leefruimte op 
de begane grond met een ruim zitgedeelte, leefkeuken met 
moderne installatie en apart eetgedeelte welke speels in 
verbinding staan met elkaar. De woning is gelegen in Nuenen-Zuid 
nabij het winkelcentrum.

•	 Inhoud:	358	m3.
•	 Woonoppervlakte:	121	m2.
•	 Bouwjaar:	1972
•	 Vraagprijs:		€	295.000,00		k.k.

nieuw	aanbod

Egelantierlaan	12	Nuenen
Degelijk gebouwde tweekapper met ruime woonkamer,   
4 slaapkamers, een moderne badkamer en een zo goed als nieuwe 
moderne keuken. De woning is voorzien van een ruime aanpandige 
garage (55m3) met eigen oprit en gelegen in een rustige 
woonomgeving. 

•	 Inhoud:	520	m3.
•	 Woonoppervlakte:	162	m2.
•	 Bouwjaar:	1974
•	 Vraagprijs:		€		339.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Noorderklamp	31	Nuenen
De perfecte combinatie van een uitzonderlijk mooie locatie aan 
de bosrand, licht,  privacy en het afwerkingsniveau van deze villa 
is van ongekend niveau. In 2007-2011 is de gehele woning onder 
architectuur gerestyled een uitgebouwd, waarbij slechts gebruik 
is gemaakt van eerste klas materialen. 

•	 Inhoud:	666	m3.
•	 Woonoppervlakte:	225	m2.
•	 Bouwjaar:	1996
•	 Vraagprijs:		€	619.000,00	k.k.

Berg	19	-	5671	CA	Nuenen		 T	(040)	283	30	57		 www.metselaarsmakelaardij.nl		 Volg	ons	nieuwste	aanbod	op	facebook

2 APRIL
11:00 - 15:00 uur

2 APRIL
11:00 - 15:00 uur

Ervaar uw favoriete huis ‘live’!
Tijdens de NVM Open Huizen Dag op zaterdag 2 april kunt u vrijblijvend tal 
van huizen van binnen bekijken. Zo voelt u direct of uw favoriete huis ook écht 
goed bij u past. Heeft u na uw bezoek interesse in een huis, schakel dan een 
NVM-aankoopmakelaar in. Hij is dé specialist die u tijdens de gehele aankoop 
kan ontzorgen, u kan behoeden voor een miskoop én de laagste prijs voor u 
kan bedingen. Kijk op nvm.nl voor meer informatie en op funda.nl voor de 
deelnemende huizen. Laat deze unieke kans niet voorbij gaan en kom ook naar 
de NVM Open Huizen Dag!

facebook.com/NVMopenhuis twitter.com/NVMopenhuis

Ervaar uw favoriete huis ‘live’!

facebook.com/NVMopenhuis twitter.com/NVMopenhuis

Ervaar uw favoriete huis ‘live’!

facebook.com/NVMopenhuis twitter.com/NVMopenhuis

Kijk op onze website: 
www.metselaarsmakelaardij.nl 
voor de deelnemende woningen 
van de “Open Huizen Route”.
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Indrukwekkende expositie 
PaasArt 
Door Nannie van den Eijnden

In hun eigen werkruimte hielden zo’n 30 kunstenaars van Atelier Nuenen af-
gelopen paasweekend hun jaarlijkse expositie. Trots hief voorzitter Ton 
Sommen het glas op een succesvolle tweedaagse tentoonstelling. En op het 
heuglijke feit dat de vereniging nu 60 leden telt!

‘Cultuur Overdag’    
zorgt voor een vol Klooster
Voor iedereen met tijd overdag organiseert een vrijwilligersgroep in Nue-
nen sinds februari 2016 culturele activiteiten. Deze activiteiten worden aan-
geboden onder de naam ‘Cultuur Overdag’. Afgelopen donderdag was de 
film ‘La Famille Bélier’ te zien in Het Klooster. 

Eén van de nieuwe leden, Hans Kuipers, 
vertelde enthousiast over zijn werk en 
over zijn ervaring met het atelier tot nu 
toe. Hij voelt zich er thuis. Collega-kun-
stenaars hebben oprecht belangstelling 
getoond voor zijn schilderijen. Ze stel-
den vragen en gaven feedback waar hij 
wat aan had. En waar hij ook iets mee 
heeft gedaan. Het resultaat is verras-
send, een abstract landschap dat vanwe-

ge de lijnen aan routekaarten doet den-
ken. Hij schildert twee dagen per week 
met veel plezier in de voormalige ge-
meentewerf, terwijl hij daar in zijn ei-
gen atelier thuis niet toe kwam. Hij 
heeft de academie voor schone kunsten 
in Arendonk gevolgd tot en met de spe-
cialisatiegraad. Hij was één van de in-
drukwekkende exposanten met kwali-
tatief hoogstaande kunst. 

Voorzitter Ton Sommen houdt afsluitende toespraak ‘Paasart’.

Dat ‘Cultuur Overdag’ een grote 
groep mensen bedient, is duidelijk. 
Het maximum aantal kaartjes voor 
de theaterzaal (265 stuks) waren 
binnen erg korte tijd uitverkocht. In 
de foyer was het een gezellige druk-
te waar de vrijwilligers koffie en 
thee schonken aan het gemêleerde 
publiek. Aansluitend aan de film 
was er de gelegenheid om deel te ne-
men aan de lunch. Ook daar werd 
met een grote groep aan deelgeno-
men.
Iedereen kan aan de activiteiten van 
‘Cultuur Overdag’ deelnemen: jong of 
oud, man of vrouw, inwoner van Nue-
nen of van elders…iedereen met tijd 
overdag is welkom. Dankzij de samen-
werking met Het Klooster vertonen ze 
iedere maand een bijzondere speel-
film. In de loop van 2016 zullen er naar 

verwachting ook theater-, muziek- en 
dansvoorstellingen worden georgani-
seerd.
Direct na de uitverkochte voorstelling 
van vorige week is de kaartverkoop 
voor de volgende film (The Imitation 
Game op 19 april om 14.00 uur) van 
start gegaan. Ook bij deze voorstelling 
is het mogelijk om deel te nemen aan 
een lunch voorafgaand aan de film. 
Toegangskaartjes zijn te koop aan de 
kassa van Het Klooster of via www.het-
klooster.org. Maar gezien het succes 
van de afgelopen keer: reserveer op tijd 
want vol is vol……en bij een voorstel-
ling van ‘Cultuur Overdag’ zijn de 
kaartjes snel verkocht.
Sinds kort is er een website waar alle in-
formatie van ‘Cultuur Overdag’ te vin-
den is: www.cultuuroverdag.word-
press.com

Gerwenaar Piet      
weer tussen profrenners
Piet Rooijakkers uit Gerwen reed tweede paasdag zijn rondjes in zijn dorp 
met prominenten uit de Nederlandse wielersport. De geboren en getogen 
Gerwenaar was profrenner bij de Skil-Shimanoploeg (2005-2011) en in het 
rood-wit-blauwe shirt van destijds liet Piet zich zien op het parkoers in Ger-
wen. Soms in het wiel van Panasonic-Sportlifecoureur Eddy Bouwmans, 
meestal prominent voorin het peloton omringd door Wordperfect-renner 
Jelle Nijdam en Motorola-man Max van Heeswijk.  

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees

Piet kwam niet alleen, hij kreeg steun 
van zijn voormalige Skil-knechten Job 
Vissers en Theo Eltink. Rooijakkers 
startte in 2009 in de Tour de France en 
kwam tijdens de ploegentijdrit ern-
stig ten val. Terugkeren op het oude 
niveau lukte niet meer en eind 2010 
hing hij zijn racefiets aan de wilgen. 
Nu, vijf jaar later, reed Piet weer tussen 
profrenners zijn rondjes. Want spe-
ciaal voor het gouden jubileum van 
de Ronde van Gerwen kwamen 
smaakmakende profs van weleer naar 
het wielerdorp Gerwen. Praatjesma-
ker Gert Jakobs glom in zijn Super-
confex-tricot, Erik Dekker ging gehuld 
in het WorldTour-Raboshirt en Wim 
van de Meulenhof in het kleurrijke 
Foreldorado-truitje.
De klassieker onder de wielercriteri-
ums bracht aardig wat wielervolk op 
de been en dat ondanks de soms felle 
regenbuien op tweede paasdag. Mooi 
dat het zonnetje tevoorschijn kwam 
toen de oud-profs op hun racekarre-

tjes stapten. De prominenten maak-
ten er een aantrekkelijke wedstrijd 
van en Piet was in zijn element. Hij 
reed rond alsof hij dat dagelijks doet. 
In de finale reden drie coureurs weg. 
Voorop Gerwenaar Piet Rooijakkers 
met in zijn wiel Maarten den Bakker 
en Jelle Nijdam. Dit trio in de kop-
groep verdeelde de ereplaatsen. Snel-
le Jelle met zijn turbobenen werd de 
magistrale winnaar, Maarten den Bak-
ker werd tweede en Gerwenaar Piet 
dus derde. Een mooi podium ter ere 
van het gouden jubileum van de Ron-
de van Gerwen.

De eetbare tuin   
in ieders bereik
De komende maanden organiseert de 
Walburg Tuinen 3 workshops rondom 
het actuele thema: de Eetbare Tuin. 

Waar kun je beter proeven en leren 
van schoonheid en nut van planten 
dan in een oude tuin waarin beide ei-
genschappen al vele jaren tot een har-
monisch geheel zijn vergroeid? Onder 
de noemer NU-EN-EN in Nuenen 
worden in De Walburg Tuinen in Nue-
nen (www.dewalburg.nl) 3 workshops 
met proeverij georganiseerd, waarin 
docenten met een ruime ervaring de 
deelnemers enthousiast zullen maken 
voor schoonheid én voedzaamheid 
van kruiden, stinzeplanten, vlinder-
bloemigen (peulvruchten) en rozen.

Data en tijdstip: 9 april, 7 mei en 11 ju-
ni van 13.30 tot 16.00 uur. 
www.dewalburg.nl

Grote vlooienmarkt  
in Lieshout 
Komende zondag 3 april organi-
seert het Sint Servatius gilde voor 
de 21e keer weer een echte grote 
vlooienmarkt in Lieshout.

Net als voorgaande jaren zal de mane-
ge weer worden omgetoverd tot een 
grote secondhand shop waar weer van 
alles wordt aangeboden, dus zoek u 
een onderdeeltje of een boek of wilt u 
uw verzameling uitbreiden of zoekt je 
een leuk kastje of stoel kom dan zoe-
ken op onze vlooienmarkt.

Dus voor de verzamelaar het walhalla 
van het zuiden. Het hele jaar hebben 
leden van het gilde spullen ingezameld 
en op soort gesorteerd.

De manege vindt u aan de Provinciale 
weg 26 in Lieshout. De vlooienmarkt is 
geopend van 10.00 tot 14.00 uur.

4 Generaties 
bijna 100 jaar verschil tussen overgrootoma en achterkleinkind

Van links naar rechts: trotse overgrootoma Cisca 97 jaar, Rosa Cisca 2 weken 
oud, Franca 63 jaar en Martine 30 jaar oud.

Scholenspreidingsplan over 
toekomst onderwijshuisvesting 
is klaar
Door Gerrit van Ginkel

Al 12½ jaar praten de schoolbesturen, gemeente en Helpt Elkander over een 
nieuwe opzet voor de huisvesting van de Nuenense scholen. Teruglopende 
aantallen van leerlingen en te veel scholen in een bepaald deel van Nuenen 
zorgen voor leegstand van klaslokalen (op dit moment 30, red.).

Omdat de gemeente ook moet betalen 
voor de leegstaande lokalen wegens 
langlopende huurcontracten met 
Helpt Elkander is gezocht naar een op-
lossing waarbij de leegstand is opge-
lost door samenvoeging van scholen.
Daarnaast wacht het Pleincollege al ja-
ren op een oplossing voor hun ruimte-
gebrek en daarvoor is besloten op hun 
huidige locatie te zorgen voor nieuw-
bouw en verbouw.

In Nuenen-Oost staan op verschillen-
de locaties totaal 16 lokalen leeg. Het 
eerdere idee om daar het Plein College 
naar toe te verplaatsen is niet haalbaar 
gebleken omdat het voortgezet onder-
wijs moeilijk te combineren is met ba-
sisonderwijs in dezelfde school. 
De huidige Nieuwe Linde wordt ver-
plaatst naar de van Duynhovenlaan 
waar nu De Rietpluim is gevestigd. De-
ze school gaat naar de locatie Oude 
Landen.

De Nieuwe Linde komt dan leeg en 
kan dan tijdelijk het Plein College her-
bergen. Daarna volgt er een herbe-
stemming voor De Nieuwe Linde.
Voor De Mijlpaal komt een nieuw lo-
catie in West op de verbindingsweg 
tussen de Europalaan en de Opwet-
tenseweg. Er wordt daar een school 
gebouwd die in 2018 opgeleverd dient 
te worden. Er is daar een overloop mo-
gelijk naar 12 lokalen en als die vol zijn 
wordt er gebruik gemaakt van de ruim-
te die aanwezig is op de Dassenburcht. 
De Wederikdreef die nu nog als de-
pendance voor het Pleincollege wordt 
gebruikt komt ook in 2018 leeg. 
De Schoolbesturen zijn net zoals de 
Gemeente verheugd dat aan dit lang-
slepende dossier een eind is gekomen 
en deze week zullen de ouders van de 
leerlingen ingelicht worden. Door de 
schoolbesturen werd verzekerd dat de 
afstand naar een school nooit meer 
dan 500 meter zal bedragen. 

Het Van Goghkerkje 
opent haar deuren 
voor het publiek
Aan het begin van de Papenvoort in 
Nuenen staat het karakteristieke Van 
Goghkerkje, een eenvoudig zaal-
kerkje in neoclassicistische stijl. Het 
ligt in een schilderachtige omgeving, 
met op de achtergrond het groen van 
Park Houtrijk, een oude villatuin. 

Klein en intiem, maar ruim genoeg 
voor tachtig personen. Niet voor niets 
is het Van Goghkerkje een gewilde lo-
catie voor huwelijken, herdenkings-
diensten, jubileumvieringen, doop-
diensten, concerten en tal van andere 
activiteiten.
Het bestuur van de Stichting Van 
Goghkerkje, de beheerder van het kerk-
je, heeft - samen met Vincentre - ge-
zocht naar mogelijkheden om het kerk-
je vaker open te stellen voor bezoekers. 
Dankzij de inzet van vrijwilligers is dit 
voor de komende maanden gelukt.
U bent welkom in het kerkje op de 2e 
woensdag en laatste zondag van de 
maand van 13.30 - 17.00 uur in de 
maanden april tot en met september; 
te beginnen op woensdag 13 april. 
Toegang is gratis.



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.

HOE GAAT DAT?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

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

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

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

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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.

Rond de Linde

Vanaf ontwerp t/m
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

Rond de Linde 
iedere

donderdag 
digitaal 

op
www.

ronddelinde.nl

 PUZZELHOEKWeek 13

8 4 2
6 5 7

5 2 1 7
6 1 3
7 6

9 5
3 8

7 1
3 9

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 vermindering 6 Romeinse keizer 12 toespraak 13 zangstuk 
15 Ned. eiland 18 slaginstrument 20 spinsel 21 één en ander (afk.) 23 kraag 
24 afhangend stuk vel 26 taille 28 zwemvogel 29 vervoermiddel 31 snack 
33 riv. in Oostenrijk 34 thans 36 kletskoek 38 rangtelwoord 41 brompot 
43 partij in een geding 45 riv. in Duitsland 47 langs 49 voorgevel 51 steen 
52 muziekinstrument 55 ernstig 58 staat in Amerika 
59 voormalige Italiaanse munt 60 overvloed 61 gekruid.

Verticaal: 
2 oorlogsschip 3 troefkaart 4 bijbelse figuur 5 onbepaald vnw. 7 bloeiwijze 
8 liefdesgod 9 visgerei 10 pijnlijk ongemak 11 verkoopplaats 14 rangtelwoord 
16 met andere woorden 17 Europeaan 18 gevoel 19 lidwoord 
22 water in Friesland 25 dorpsplein 26 evenaar 27 inktpatroon 28 oefenstuk 
30 enzovoort 32 noodsein 35 idee 36 redevoering 37 opiniepeilingsinstituut 
38 landbouwwerktuig 39 ieder 40 drukte 42 nachtvogel 44 Sovjet-Unie 
46 spuugzat 48 vruchtendrank 50 steek 53 vragend vnw. 54 verfrissing 
56 profeet 57 Ierse verzetsgroep.

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

C L O W N S M O E S

W O E D E P E I S E R

W E E S H I R T P E N

E I K A T E L I E R A G A

E D S E R T E C I A

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

O O R E R A

A P P L A U S M O N S T E R

D Y A N A A P O N O

A L S A S T E R I X O O M

M E E T E G E N A R E

R E N T E O I S L A M

S T O R M L E G E R

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

Oplossingen wk 12
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

BLOEDMONSTER

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.

AKKER
ARTIS
ASPERGE
BARKRUK
DWARSBEUK
FEITE
FRANCO
GEZANG
GRAANBEURS
GRENSTEKEN
HOOGST
INGEZETENE
KLUNEN
KORPS
LAWAAI
METRO
OORARTS
PAKSOI
POTENT
PRIETPRAAT
ROOKWORST
ROUWAUTO
SPOOR
STAGE
TAART
TEELT
TROMMELTJE

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

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:

 
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 11, Mw. R. Daams, 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.

Rond de Linde Dé enige échte NUENENSEKRANT 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.....

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

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - 
ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB
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APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

ZONDAG 3 APRIL GRO-
TE VLOOIENMARKT in 
en rond de Beckart. Oude 
Lieshoutseweg 7, Nijnsel, 
Sint-Oedenrode. Entree be-
draagt € 2,00. En de vlooien-
markt is open van 10.00 tot 
14.00 uur



Rond de Linde  Nr. 13 Donderdag 31 maart 2016

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 3-04 in het programma Nuenen-Nu: 
•	 Paas	Art	in	Atelier	Nuenen
•	 Gonnie	Lucassen	is	de	nieuwe	voorzitter	van	het	KBO
•	 Solo-expositie	Emelie	Jegerings	bij	Art	Dumay
•	 Nationale	Pannenkoekendag	in	Nuenen
•	 De	vijftigste	Ronde	van	Gerwen
•	 Biografie	van	een	Dorp	over	de	Opwettenseweg,	afl.7	over	de	Huizen	
	 van	Corstjes	(deel	2)	en	Minerva.
•	 De	tv-uitzendingen	van	Nuenen	Nú	kunt	u	zien	om	11.00	uur,	14.00		uur,
	 17.00	uur,	19.00	uur,	21.00	uur,	23.00	uur	en	01.00	uur.

De	 vergadering	 van	 de	 gemeenteraad	 van	 7	 april	 wordt	 rechtstreeks	 door	
LON	TV	uitgezonden.	Het	programma	is	ook	te	volgen	via	de	livestream	op	
www.omroepnuenen.nl.	Tevens	kunt	u	op	deze	website	actuele	nieuwsberich-
ten	lezen	en	oude	LON-opnames	bekijken.	U	kunt	alle	reportages	ook	apart	
bekijken	op	You	Tube	en	Facebook.
Hebt	u	een	idee	of	een	tip	voor	een	door	LON	TV	te	verzorgen	reportage	?
Stuur	dan	een	e-mail	naar	tv@omroepnuenen.nl	
U	kunt	ook	op	werkdagen	gewoon	binnenlopen	in	onze	studio	in	Het	Kloos-
ter	tussen	10.00	u	en	12.00	u.

Waterblaasbeest maken van klei 
Je kent ze vast wel van fonteinen of aan goten van oude gebouwen: water-
spuwers. Vaak zijn het grappige beesten of vreemde figuren.  Op maandag 
4 en 18 april kan je meedoen om zo’n figuur te gaan maken. WLG organiseert 
dan weer enkele middagen voor de jeugd van 8 tot 12 jaar. De eerste keer 
worden de figuren gemaakt en de tweede keer worden ze geverfd. 

Je	mag	 zelf	 kiezen	 wat	 voor	 dier	 het	
wordt,	 als	 hij	 maar	 een	 pijpje	 op	 z’n	
neus	krijgt	waar	het	water	uit	kan	en	
achterin	een	opening	om	door	te	bla-
zen.	Het	lijkt	moeilijk	maar	we	gaan	je	
natuurlijk	 helpen.	 De	 werkstukken	
gaan	naar	een	echte	keramiekoven	om	
gebakken	 te	 worden.	 Na	 het	 bakken	
worden	de	beesten	geverfd.
Twee	keer	lekker	knutselen	dus,	met	klei	
en	 verf:	maandag	 4	 en	 18	 april	 in	 den	
Heuvel	van	15.30	tot	uiterlijk	17.00	uur.

Om	mee	te	doen	moet	je	wel	inschrijven	
en	het	kost	voor	twee	keer	samen	€	6,-.
Opgeven	 kan	 via	 werkgroepleefbaar-
heidgerwen@gmail.com	of	telefonisch	
op	nummer	06-4112625.

Wilt	u	meer	weten	of	wilt	u	op	de	hoog-
te	blijven	van	wat	er	in	Gerwen	gebeurt	
en/of	wat	WLG	organiseert	en	aanbiedt	
bel	dan	of	ga	naar		www.digitaal-dorps-
plein-gerwen.nl.	Daar	kunt	u	zich	ook	
inschrijven	voor	de	nieuwsbrief.

Solidariteitsmaaltijd   
geeft goede opbrengst
De 21e solidariteitsmaaltijd, georganiseerd door ZWO en MOV (kerkelijke 
werkgroepen voor ontwikkelingshulp), van afgelopen vrijdag 18 maart, 
waarvan de opbrengst bestemd is voor de bouw van een opvanghuis voor 
hulpbehoevende ouderen in Huntington, een arm deel van Z. Afrika, verliep 
uitstekend. 

Er	waren	ruim	160	mensen	en	het	was	
een	 mooie,	 zeer	 gezellige	 avond	 met	
lekker	eten.	Veel	gezellige	(er	werd	vol-
op	meegezongen	met	Sarie	Marijs	e.d.)	
muziek	 van	 Sakkerdju,	 die	 kosteloos	
opgetreden	hebben.	Een	zeer	duidelij-
ke	projectpresentatie	met	 film,	 gaven	
goed	de	noodzaak	van	dit	project	aan.	
“Een	mooi	project!”,	hoorde	je	meerde-
re	 malen.	 De	 verloting	 van	 de	 Afri-
kaanse	 stoel	 ging,	 dankzij	 de	 uitste-
kende	kwaliteiten	van	'de	veilingmees-
ter',	 erg	 leuk	 en	 vlot.	 Er	 waren	 veel	
complimenten	voor	de	mooi	uitziende	

tafels,	er	was	voldoende	en	lekker	eten	
voor	iedereen	(alles	was	na	een	2e	keer	
opscheppen	 op)	 en	 de	 koks	 werkten	
met	 een	uitstekende	 timing.	Het	 res-
taurant	was	precies	op	tijd	klaar	voor-
dat	de	eerste	gasten	om	17.15	uur	(!!)	al	
binnen	kwamen.	Fijn,	dat	er	weer	zo-
veel	extra	vrijwilligers	waren,	die	kor-
tere	of	lange	tijd	meehielpen.	Ook	veel	
dank	aan	alle	sponsoren.
Kortom	het	was	weer	een	feestje	voor	
een	zeer	goed	doel.		De	opbrengst	van	
deze	avond	is	ruim	€	1760,-,	 inclusief	
de	verloting	van	een	Afrikaanse	stoel.

€ 4.748,64 opgehaald tijdens 
collecte voor Amnesty
  
De collecte van Amnesty International, die van 13 tot en met 19 maart werd 
gehouden, heeft in Nuenen € 4.748,64 opgebracht. 35 Vrijwilligers hebben 
gecollecteerd. De organisatie dankt alle gulle gevers voor hun bijdrage. Am-
nesty dankt ook alle vrijwilligers voor hun enthousiaste inzet.

Het	was	de	veertiende	keer	dat	de	orga-
nisatie	 een	 landelijke	 collecte	 hield.	
Amnesty	International	is	een	onafhan-
kelijke	en	onpartijdige	organisatie.	Voor	
onderzoeken	en	acties	ontvangt	zij	geen	
geld	 van	 overheden	 of	 van	 politieke	
groeperingen.	 Bijdragen	 van	 leden	 en	
giften,	 zoals	 tijdens	 de	 collecte,	 zijn	
voor	Amnesty	dus	van	groot	belang.
 

Collecteren voor mensen als Moses 
Akatugba
‘Toen	ik	hoorde	wat	er	allemaal	voor	me	
is	gedaan	door	Amnesty	 International,	
was	ik	de	gelukkigste	man	op	aarde.’
Moses	Akatugba	was	16	jaar	toen	hij	werd	
opgepakt	 op	 verdenking	 van	 een	 gewa-
pende	overval.	Hij	werd	beschuldigd	van	
het	 stelen	 van	 zo’n	 €	 650,-	 en	 drie	 tele-
foons.	Moses	zegt	onschuldig	te	zijn	en	er	
was	 ook	 geen	 bewijs.	 Maar	 na	 hevige	
marteling	legde	Moses	toch	een	bekente-
nis	af.	Op	grond	van	die	bekentenis	kreeg	
hij	de	doodstraf.	Meer	dan	800.000	men-
sen	kwamen	voor	Moses	Akatugba	in	ac-
tie,	 onder	 meer	 bij	 de	 Schrijfmarathon	
2014.	Kort	daarna	kwam	hij	vrij.

Familievoorstelling De Gelaarsde Kat 
Dorpshuis Lieshout
Op zondag 3 april om 14.30 uur speelt toneelgroep Maan het bekende 
sprookje De Gelaarsde Kat in het Dorpshuis te Lieshout. Recensies spreken 
over een spektakel met vaart en flair dat jong en ouder publiek in vervoe-
ring brengt. Professioneel, indrukwekkend en boeiend gespeeld!!.    

‘Wat	moet	ik	met	die	ouwe	kat’,	dacht	
molenaarszoon	Peter.	Toen	zijn	vader	
doodging	kregen	zijn	zussen	de	molen	
en	de	ezel.	Peter	kreeg	niet	meer	dan	
de	kat.	Maar	deze	kat	blijkt	niet	voor	
de	poes	en	sleept	Peter	mee	in	een	da-
verend	 avontuur,	 vol	 spanning,	 vaart	
en…..	liefde,	ja	dat	ook.	En	wie	is	toch	
die	mysterieuze	Markies	van	Carabas,	
die	het	opneemt	tegen	Hapknauw,	de	
mensenetende	reus	?	Kan	hij	dat	win-
nen	?	Wie	weet,	want	als	je	niet	sterk	
bent,	dan	moet	je……..	juist	ja.	Ben	jij	
ook	een	slimmerik?	
Kom	dan	naar	‘Ons	Tejater’,	want	daar	
gebeurt	het.	Laat	je	buik	maar	schud-
den	van	het	 lachen	bij	dit	 vrolijke	 en	
spannende	verhaal.	Maar	pas	op	als	de	
reus	in	aantocht	is;	dan	schudt	het	hele	
theater!	Toneelgroep	Maan	haalt	weer	
alles	uit	de	kast	bij	de	Gelaarsde	Kat,	
een	voorstelling	om	van	te	smullen,	en	
zeker	niet	 alleen	 voor	de	 reus.	 Ieder-
een	 zou	 een	 vriend	 als	 de	 Gelaarsde	
Kat	moeten	hebben!	Mi-auw!		
Toneelgroep	Maan	uit	Son	is	al	15	jaar	
een	begrip	in	de	regio	als	het	gaat	om	
familietheater.	Leuke,	eigentijdse	stuk-
ken	met	 veel	 vaart,	 humor,	 spanning	
en	 muziek	 zorgen	 voor	 uitverkochte	
voorstellingen	 in	Son	en	ver	daarbui-
ten.	Maar	niet	alleen	het	publiek	is	en-
thousiast.	Toneelgroep	Maan	won	o.a.	
de	theatertrofee	voor	beste	amateurto-
neelvoorstelling	 in	 Zuid-Oost	 Bra-
bant.	Kom	naar	deze	ongetwijfeld	weer	

spetterende	 voorstelling	 vol	 actie	 en	
spanning	en	veel	om	te	lachen.	Fami-
lietheater	 voor	 kinderen	 van	4	 tot	 en	
met	104	jaar	en	van	harte	aanbevolen.	

Kaartjes	a	€	7,50	 (incl.	 ranja	en	chips	
en	koffie/	thee	voor	volwassenen)	zijn	
via	internet	te	bestellen:	www.vierbin-
den.nl/onstejater	 ofwel	 telefonisch	 te	
reserveren;	0499	422878	of	af	te	halen	
bij	het	dorpshuis	in	Lieshout.
Zondag	3	april	14.30	uur.	De	Gelaarsde	
Kat.	Dorpshuis	Lieshout.

IVN-vogelwandelingen     
in en om Geldrop
Vogelliefhebbers kunnen in de lente 4 ochtenden met IVN Geldrop op pad. 
De eerste wandeling is op 5 april en voert door het dal van de Kleine Dom-
mel. Start is om 9 uur bij Kastanjehof in Geldrop, aan de Laan der Vier Heems-
kinderen.  Deelname is gratis. 

Foto: Frans van den Boom.

Vogels	kun	je	het	best	zien	als	de	bo-
men	nog	niet	vol	blad	zitten.	De	vroege	
lente	 is	 niet	 alleen	 daarom	 een	 goed	
moment	om	vogels	te	spotten.	In	veel	
gevallen	 verraden	 ze	 namelijk	 hun	
aanwezigheid	 door	 hun	 zang,	 waar-
mee	ze	een	vrouwtje	proberen	te	lok-
ken	en	hun	territorium	aangeven.	Wie	
vogels	wil	zien,	moet	dus	zijn	ogen	én	
oren	de	kost	geven.
IVN	Geldrop	 nodigt	 vogelliefhebbers	
uit	 voor	 een	 viertal	 wandelingen	 op	
dinsdagochtenden,	 steeds	 om	 9	 uur.	
De	data	zijn	5,	12	en	19	april	en	3	mei.	
Iedereen	die	belangstelling	heeft	voor	
vogels	is	welkom.	Zonder	honden,	dat	
wel.	Een	verrekijker	zal	zeker	van	nut	

zijn.	 Excursies	 duren	 gewoonlijk	 an-
derhalf	uur	à	2	uur.	Afhankelijk	van	het	
weer	 worden	 deelnemers	 geacht	 wa-
terdicht	schoeisel	en	kleding	te	dragen.	
Alleen	bij	erg	slecht	weer	gaat	de	wan-
deling	niet	door.	
De	 eerste	 wandeling	 voert	 door	 het	 dal	
van	de	Kleine	Dommel	en	start	bij	appar-
tementencomplex	 Kastanjehof,	 gelegen	
aan	de	Dommel,	op	de	hoek	van	de	Laan	
der	Vier	Heemskinderen	in	Geldrop.	In-
lichtingen	 bij	 Leo	 Donders,	 tel.	 040-
2862665,	en	Marian	van	Stratum,	tel.	040-
2851451.	 Informatie	 over	 de	 volgende	
wandelingen	 is	 te	 vinden	 op	 de	 website	
van	 IVN	 Geldrop:	 www./ivn/afdeling/
geldrop.	IVN	Geldrop	is	ook	op	facebook.

Natuurwondertjes 
in insectenkasten 
onderwerp IVN 
thema-avond 
In rupsen- en insectenkasten voltrek-
ken zich natuurwondertjes. Toon Ge-
vers heeft ze gefotografeerd en 
gefilmd. Op woensdag 6 april deelt hij 
zijn kennis en enthousiasme bij IVN 
Geldrop. Toegang gratis, vol is vol.

Met	zijn	foto's	haalde	Toon	Gevers	al	de	
landelijke	tv.	De	coördinator	van	de	fo-
towerkgroep	 van	 IVN	 Nuenen	 komt	
met	 zijn	 wonderkastjes	 en	 fotowerk	
naar	IVN	Geldrop.	Hij	gunt	zijn	gehoor	
een	kijkje	 in	een	bijzondere	wereld	die	
in	ieders	achtertuin	valt	waar	te	nemen.	
Met	engelengeduld	legt	Gevers	met	zijn	
foto-	 en	 filmcamera	 complete	 voort-
plantingstrajecten	vast	 van	vlinders	 en	
solitaire	bijen	en	wespen.	Hij	toont	on-
der	meer	de	metamorfose	van	eitje	tot	
vlinder,	via	de	tussenstadia	rups	en	pop.	
De	kleinste	details	brengt	hij	vele	malen	
uitvergroot	op	het	scherm,	zoals	een	an-
tennewaaier	 (van	 amper	 één	 millime-
ter!)	op	het	kopje	van	een	vlinder.	Toon	
Gevers	vult	zijn	beelden	aan	met	boei-
ende	verhalen.	Daarnaast	geeft	hij	wat	
praktische	informatie	voor	wie	zelf	een	
rupsen-	of	insectenkast	wil	maken.	Ter	
illustratie	brengt	hij	enkele	zelfvervaar-
digde	kasten	mee.

Belangstellenden	zijn	woensdag	6	 april	
van	harte	welkom	in	natuurinformatie-
centrum	‘De	Paardestal’,	in	het	park	van	
Kasteel	Geldrop.	Vanaf	19.45	uur	staan	
koffie	en	thee	klaar,	aanvang	lezing	20.00	
uur,	einde	rond	22.00	uur.	De	toegang	is	
gratis	maar	 een	 tegemoetkoming	 in	de	
onkosten	wordt	op	prijs	gesteld.	

Informatieavond 
over Nierstenen
Op woensdag 13 april 2016 organi-
seert het St. Anna Ziekenhuis te 
Geldrop de informatieavond ‘Nierste-
nen, hoe ontstaan ze en hoe kom je er 
van af’. Tijdens deze avond gaat Joost 
van Beekum (uroloog in het St. Anna 
Ziekenhuis) dieper in op klachten, on-
derzoeken en behandelmethoden. 

Programma
19.15	uur:	Ontvangst.	19.30	uur:	Pre-
sentatie	 Joost	 Van	 Beekum	 (uroloog	
St.	Anna	Ziekenhuis).	20.30	uur:	Gele-
genheid	 tot	vragen	 stellen.	21.00	uur:	
Afsluiting.	 De	 avond	 vindt	 plaats	 in	
het	St.	Anna	Ziekenhuis	te	Geldrop	in	
het	personeelsrestaurant	(route	30).	

Aanmelden
In	 verband	met	 de	 organisatie	 is	 het	
nodig	dat	geïnteresseerden	zich	vooraf	
aanmelden	 via	 www.st-anna.nl/aan-
melden-activiteiten	 of	 bij	 de	 afdeling	
patiëntenvoorlichting	via	telefoon:	
040-286	4874.	www.st-anna.nl

Meer wandelmogelijkheden 
bij WSV Nuenen
Bij Wandel Sport Vereniging Nuenen gaat per 1 april het zomerseizoen in. 
Dit zomerschema geldt van 1 april tot en met eind september. Behalve de re-
guliere wandeling op zondagochtend kan er gedurende het zomerseizoen 
ook op woensdagavond in groepsverband worden gewandeld.
 
Niet	 alleen	 wandelaars	 uit	 Nuenen	
maar	 ook	 uit	 omliggende	 plaatsen	
melden	zich	wekelijks	voor	een	spor-
tieve	wandeling.	Omdat	niet	iedereen	
in	 hetzelfde	 temp	 kan	 lopen	 zijn	 er	
twee	 groepen;	 een	 voor	 de	 snellere	
meer	sportief	ingestelde	wandelaar	en	
een	 voor	 de	minder	 snelle	wandelaar	
of	beginner.	De	afstanden	variëren	van	
ruim	8	tot	maximaal	11	kilometer,	dus	
na	 anderhalf	 à	 twee	uur	 is	men	weer	
terug	op	het	vertrekpunt.	Op	de	zon-
dagmorgen	 van	 het	 eerste,	 derde	 en	
vijfde	weekend	wordt	tevens	de	moge-
lijkheid	 geboden	 een	 wandeling	 van	

ongeveer	15	km	te	maken,	men	loopt	
dan	ongeveer	drie	uur.
Iedereen	is	welkom	om	ook	eens	vrij-
blijvend	kennis	 te	komen	maken	met	
deze	goedkope	sport.	Vooraanmelden	
daarvoor	 is	niet	nodig,	men	kan	zich	
melden	op	de	startlocatie.	In	de	maand	
april	is	dit	de	parkeerplaats	aan	de	vij-
verzijde	bij	het	gemeentehuis.
Op	zondagmorgen	vertrekken	we	om	
09.00	uur	en	op	woensdagavond	is	de	
starttijd	19.00	uur.
U	 kunt	 mailen	 naar	 het	 secretariaat:	
secretariaat-wsv@outlook.com.	 Voor	
meer	informatie:	www.wsvnuenen.nl

Vogelwandeling  
in Nuenens Broek
Op	maandag	 4	 april	 organiseert	 IVN	
Nuenen	 een	 vogelwandeling	 in	 na-
tuurgebied	Nuenens	 broek.	De	 naam	
Broek	 wil	 oorspronkelijk	 zeggen	 El-
zenmoerasbos	en	is	ontstaan	in	de	elf-
de	eeuw,	toen	de	elzenbroeken	werden	
ontgonnen	tot	hooiland.
Vertrek	is	per	fiets	om	19.00	uur	vanaf	
Het	Klooster,	Park	1	Nuenen.	Start	wan-
deling	iets	later	vanaf		de	ingang	van	na-
tuurgebied	Het	Nuenens	Broek	aan	de	
Lissevoort.	 Het	 dragen	 van	 laarzen	
word	 sterk	 aanbevolen,	 deelname	 gra-
tis.	Info:	040	-	2421423	of	06	-10566487.	
Zie	ook	www.ivn.nl/nuenen
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 UITGAANSAGENDA

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

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

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

na de zondagsmissen en tijdens de 
openingstijden van het parochiesecretariaat 

H. Clemenskerk Nuenen

April t/m september
13.30-17.00 uur 2e woensdag en 

laatste zondag v.d. maand
Bezichtiging Van Goghkerkje 

t/m 4 april
 Expositie van Ingrid van Dooren

Het Klooster

t/m 2 april 
Collecte Stichting Samen Verder

t/m 9 april
Tentoonstelling over de lijnwade van Turijn

 In de oude St.-Clemenskerk aan de 
Heuvel te Gerwen. Kerk is steeds open 

voor en na de diensten

t/m vrijdag 22 april 
Solo-Expositie Emelie Jegerings 

Kunsthandel Art Dumay

Donderdag 31 maart
09.30 uur Computercafé
GPS wandelen en fietsen

Jhr. Hugo van Berckellaan 18 Nuenen

Donderdag 31 maart
 09.00-12.00 uur Gratis Inloopspreekuur 

LEV Groep, Berg 22c

Donderdag 31 maart
 09.30 uur ‘de Schuif’ 

WensAmbulance Brabant
zaal Het Trefpunt van Het Klooster

Donderdag 31 maart
18.00-19.00 uur Inloopavond OBS 

De Rietpluim van Duynhovenlaan 15
en Ouwlandsedijk 27 in Nuenen

Donderdag 31 maart 
19.30 uur  Documentaire ‘Zo gaat dat dus’
samen met KBO en PVGE (aanmelden WLG)

Regenboogkerk Nuenen

Donderdag 31 maart
19.30-21.30 uur Lezing Natuurbegraven in 
de regio. Uitvaartcentrum Van der Stappen, 

Spaarpot Oost 2 Geldrop

Donderdag 31 maart
20.15 uur Cabaretier Roué Verveer 

Het Klooster

Vrijdag 1 april
19.00-21.00 uur Inschrijven voor een 

kraampje Oranjemarkt
Auberge Vincent

Vrijdag 1 april
20.00 uur Rik avond bij de supportersclub 

RKSV Nuenen
‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 Nuenen

Vrijdag 1 april
20.15 uur Ladies Night met LULverhalen

Theater Het Klooster

Zaterdag 2 april
Elke 1e zaterdag van de maand

‘Bruisende Zaterdag’
Winkelhart van Nuenen. Centrum

Zaterdag 2 april
17.45  Squadra Events zwemloop 

Laco sportcentrum Nuenen

Vrijdag 1 april
09.30 Fietsen

Startpunt Den Heuvel Gerwen

Zondag 3 april
10.00-14.00 Grote vlooienmarkt 

Provinciale weg 26 Lieshout 

Zondag 3 april
12.00 uur Popkoor Parkstreet en zanggroep 

Just for Fun. Wijkhuis de Geseldonk, 
Mierlo-Hout

Zondag 3 april
Rondje Cultuur bij de Buur

14.00 uur rondom Andriesplein

Zondag 3 april 
14.00 uur Opening D’n Busser jeu de boules 

zomerseizoen 2016
Jeu de boulesbanen Laar Gerwen

Zaterdag 2 april
13.00-16.00 uur Inschrijven voor een 

kraampje Oranjemarkt
Auberge Vincent

Zondag 3 april 
09.00 uur WSV-wandeling

parkeerplaats vijverzijde bij gemeentehuis

Zondag 3 april
14.30-16.30 uur Optreden Lyrikon

Jo van Dijkhof
14.30 uur De Gelaarsde Kat

Dorpshuis Lieshout

Dinsdag 5 april 
20.00 uur Kienen VrouwenVereniging 

Nuenen-Gerwen
Het Pleincollege

Maandag 4 april 
 15.30-17.00 uur Waterblaasbeest maken 

voor jeugd van 8 tot 12 jaar
in Den Heuvel Gerwen

Maandag 4 april 
IVN Vogelwandeling  in Nuenens Broek

19.00 uur per fiets vanaf Het Klooster, Nue-
nen. Start wandeling iets later vanaf  ingang 

Het Nuenens Broek aan de Lissevoort.

Dinsdag 5 april 
20.00 uur Openbare repetitie Drumfanfare 
Jong Leven MFA de Koppel in Nederwetten

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 2 april 18.30 uur: viering, 
panfluit, voorganger pastoraal werker 
J. Deckers. 
Zondag 3 april 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker J. Deckers. 

Misintenties
Zaterdag 2 april 18.30 uur: Joop van 
der Ploeg; Pastor Freek Groot (van-
wege sterfdag); ouders Heinen-van 
Heukelom; ouders van Dijck-Baker-
mans; Angèla Ketelaars-van Dijck; 
Bart Ketelaars.
Zondag 3 april 11.00 uur: Pastor 
Freek Groot (vanwege sterfdag); Joop 
van der Ploeg; Einar en Flora Aag-
aard-Romero; Francien van der Lin-
den-Meulendijks; Cees Meulendijks; 
Ruud Bijsterveld; Harrie Moonen; 
Wilma Beekwilder; Maria van den 
Boomen-Rooijakkers; Mieke van 
Soest Raessens-Merkelbach; Henk 
Vrijaldenhoven; Tine van Lier-Vrijal-
denhoven; Martien de Groot; ouders 
Vrijaldenhoven-van Moorsel; ouders 
van Keulen; Lotte van Rooij (sterfdag 
03-04) en Leo van Hevelingen; Guido 
Landman; Harrij van der Velden; 
overleden ouders van der Velden-
Foederer; Hendrina Slegers-Bres-
sers; overleden ouders Scheepens-
Verberne; Sjaak, Annie, Koos en Di-
ny Borrenbergs; Piet Royakkers; 
overleden ouders van Heugten-
Scheepers; Marinus van Maasakkers 
(vanwege verjaardag); Frans Daams 
(vanwege sterfdag) en overleden ou-
ders Van der Heijden.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 3 april 09.30 uur: viering, Pa-
rochiekoor, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintenties
Theo Sanders en Gilia Sanders-Adri-
aans; Riet van Mook.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 3 april 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintenties
Huub van den Oever, Pastor Freek 
Groot (vanwege sterfdag). 

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

Zondag 3 april, 10.00 uur: ds. B. van Lit-
senburg uit Eindhoven. Er is kinderne-
vendienst. Collecte voor het Diaconaal 
Inloophuis ’t Hemeltje in Eindhoven. Om 
19.30 uur is er in het Van Goghkerkje een 
Taizé-vesper m.m.v. Paul Weijmans aan 
de piano. Er wordt gecollecteerd voor de 
Wilde Ganzen. Ook deze week zijn er 
verschillende activiteiten. Zie daarvoor 
ons Seizoensprogramma of de website. 
Donderdagochtend is er - zoals gewoon-

 Dankbaar voor wat hij voor ons en de Nuenense gemeenschap heeft betekend, 
nemen wij afscheid van onze markante en goede vriend

Nicolaas Nagtegaal
Nico

echtgenoot van

Zingra Mina Alida Nagtegaal-Geerts †

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Erelid van Heemkundekring De Drijehornick

Dalfsen, 12 augustus 1921                                          Nuenen, 25 maart 2016 

Cultuurfonds Nico en Zingra Nagtegaal-Geerts
Heemkundekring De Drijehornick

U kunt uw herinnering aan Nico plaatsen op het openbare condoleanceregister 
van www.vdstappen.nl/condoleren.

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 1 april om 13.00 uur in 
kerkelijk centrum De Regenboog, Sportlaan 5 te Nuenen. 
Na de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats 
De Roosdoncken aan de Broekdijk.

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Nico op donderdag 31 maart 
tussen 17.00 en 18.00 uur in uitvaartcentrum Van der Stappen, 
Spaarpot Oost 2 te Geldrop.

lijk- Open Huis tussen 10.00 en 12.00 uur. 
U bent van harte welkom.

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 31 maart. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis in de paasweek. 
Vrijdag 1 april. 17.30 uur H. Lof; 18.30 
uur H. Mis in de paasweek. 
Zaterdag 2 april. 08.30 uur H. Mis in de 
paasweek; uitstelling tot 12.30 uur.
Zondag 3 april. Beloken Pasen, 10.30 
gezongen Hoogmis, kinderzegen.
Maandag 4 april. 18.30 gezongen H. 
Mis, Maria Boodschap (verplaatst). 
Dinsdag 5 april. 18.30 H. Mis, H. Vin-
centius Ferrerius, belijder. 
Woensdag 6 april. 07.15 H. Mis, door 
de week. 
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 gelo-
vigen een voorwerp van devotie, van-
daar ook deze tentoonstelling in de 
kerk. De foto’s zijn afgebeeld op canvas 
en zijn levensgroot. De lichaamsvor-
men, het hoofd en het gezicht met de 
gesloten ogen zijn in alle rust te bekij-
ken. Er zijn ook foto’s in 3D bij, die nog 
indringender de afbeelding weergeven. 

Informatieavond Van der 
Stappen uitvaartverzorging 
Op donderdag 31 maart a.s. organiseert Van der Stappen uitvaartverzor-
ging een informatieavond over natuurbegraven in de regio. Met de opening 
van een natuurbegraafplaats in Heeze komt deze mogelijkheid nu ook be-
schikbaar in onze regio. Locatiemanager Annie van der Linden van deze 
nieuwe natuurbegraafplaats Schoorsveld vertelt over de mogelijkheden 
van natuurbegraven, met name in Heeze.

Locatie en tijdstip
De informatieavond vindt plaats in het 
uitvaartcentrum 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 rusti-
ge 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 

‘Resonanties van Geluk’ op orgel in H. Clemenskerk

Muziekkeuze van Gerard van     
Maasakkers en Ruud Bartlema

Dit speciale themaconcert sluit aan bij 
de expositie die tussen 9 en 30 april op 
Het Plein in Het Klooster te zien is. De-
ze expositie toont schilderijen en teke-
ningen van beeldend kunstenaar Ruud 
Bartlema. Deze vroegere predikant uit 
Nuenen heeft zich laten inspireren door 
de liedkunst van zanger en tekstdichter 
Gerard van Maasakkers. Bartlema heeft 
voor deze gelegenheid schilderijen en 

tekeningen gemaakt bij ongeveer twin-
tig liedteksten van Van Maasakkers. 

Muziek en voordracht
Deze unieke samenwerking is ook 
doorgetrokken naar de muziek van het 
orgelconcert, want deze twee ‘arties-
ten’ hebben hun voorkeurcomponisten 
kenbaar gemaakt aan organist Jan van 
de Laar. Niet verwonderlijk dat daar, 

naast Johan Sebastian Bach, o.a. ook 
een Brabander bij zit, nl. Daan Manne-
ke. Van hem wordt zijn prachtige com-
positie ‘De Zonne rijst’ gespeeld. Het 
stuk is gebaseerd op gedichten van 
Guido Gezelle. Ds. Ruud Bartlema zal 
de teksten van deze poëzie voorlezen 
bij de orgelcompositie Manneke. 
Jan van de Laar is sinds 1 januari 2009 
stadsorganist van de Gemeente Hel-
mond en vaste bespeler van het be-
faamde ‘Robustelly-orgel’ uit 1772 in 
de Lambertuskerk. Aanvangstijd is 
15.30 en de toegang is gratis.

Op zondagmiddag 10 april is er in de reeks orgelconcerten in de H. Clemens-
kerk van Nuenen om 15.30 uur een bijzondere uitvoering te beluisteren. De 
bekende Jan van de Laar, stadorganist van Helmond, speelt op het Smits-
Vermeulenorgel een programma met als thema ‘Resonanties van Geluk’ .
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RKGSV - Brandevoort 4-0
Door Sander van Beek

Op paaszaterdag speelden de boys van RKGSV een erg belangrijke wed-
strijd richting nacompetitie tegen directe concurrent Brandevoort. In de uit-
wedstrijd kreeg het team in de 96 ste minuut de 2-2 om de oren en er moest 
dus koste wat kost gewonnen worden. Vanaf het begin was duidelijk wie de 
baas was op het veld, dit waren de groen witten van RKGSV. De verdediging 
stond zoals de laatste weken als een huis.

SPORT
Programma

BadmintonVoetbal

RKVV Nederwetten:
Zaterdag 2 april
Nederwetten - Braakhuizen   .  .  . 16 .30
Zondag 3 april
Nederwetten 1 - Boerdonk 1   .  . 14 .30
DOSKO 4 - Nederwetten 2   .  .  .  . 10 .00
Nederwetten 3 - DBS 5   .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen Da3 - Nederw . Da1   .  .  . 10 .00
N . Woensel Da1 - Nederw . Da2 14 .30

EMK
Zaterdag 2 april 
EMK VE1 - RKVVO VE1    .  .  .  .  .  .  .  . 15 .30
Zondag 3 april 
EMK 1 - SBC 1    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
EMK 2 - Reusel Sport Gr . 3  .  .  .  .  . 11 .00
Brabantia 5 - EMK 4    .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
WODAN 5 - EMK 5    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 09 .45
EMK 6 - RKGSV 3    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
RKGSV VR1 - EMK VR1    .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00

RKSV Nuenen
Zaterdag 2 april
Wilh . Boys VE1 - Nuenen VE12  . 16 .30
Zondag 3 april
Nuenen 1 - WSC 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Nuenen 2 - Madese Boys 2  .  .  .  . 12 .00
Unitas'59 2 - Nuenen 3  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
RKSV Heeze 3 - Nuenen 4  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 5 - Tongelre 2  .  .  .  .  .  .  .  .  12 .00
Nuenen 6 - Acht 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Spoord . Boys 3 - Nuenen 7   .  .  .  . 12 .00
Nuenen 8 - Dommelen 4  .  .  .  .  .  . 10 .00
Brabantia 9 - Nuenen 9  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Nuenen 10 - Sterksel 2   .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Steensel 4 - Nuenen 11  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
FC Gelre VR1 - Nuenen VR1  .  .  .  . 14 .30
Leveroy VR1 - Nuenen VR2  .  .  .  .  . 10 .30
Nuenen VR3 - Nederw . VR1  .  .  .  . 10 .00

RKGSV Gerwen
Zaterdag 2 april
Wilh . boys B - RKGSV Vet   .  .  .  .  .  . 16 .15
Zondag 3 april
Fiducia 1 - RKGSV 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Waalre 2 - RKGSV 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .30
EMK 6 - RKGSV 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
RKGSV 4 - Reusel sport 8   .  .  .  .  .  . 11 .00
RKGSV VR1 - EMK VR1   .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00

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

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

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

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

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

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

EMK - Oirschot 0-1
EMK was er alles aan gelegen om de slechte prestatie van afgelopen week te doen 
vergeten. Direct na de aftrap koos EMK voor een aanvallend concept en kreeg in 
de 2e minuut al de eerste kans. Een voorzet van EMK speler Edwin Slegers werd 
echter door alles en iedereen voor het doel gemist. Giel van Korven kopte kort 
hierna de bal over. In de 7e minuut was er de eerste tegenslag voor EMK. Een on-
gelukkige actie van een EMK speler werd door de scheidsrechter met een penalty 
bestraft. De Oirschot speler die deze penalty nam plaatste de bal echter op de 
paal. In de 14e minuut kopte Giel van Korven een voorzet vanaf rechts prima te-
gendraads op doel, maar zijn kopbal miste net de juiste richting. In de 18e minuut 
kreeg EMK weer een penalty tegen na een voor de kijkers onduidelijke situatie, 
waarbij het in eerste instantie op hinderen van de doelman leek. Deze penalty 
werd door Oirschot wel benut en EMK keek tegen een achterstand aan. De drui-
ven werden voor EMK nog zuurder nadat EMK speler Rick Slaats met een rode 
kaart het veld moest ruimen. Met een 0-1 achterstand ging EMK de rust in. In de 
tweede helft probeerde EMK nog wel een punt te behalen maar de krachten be-
gonnen ook op te raken. Toch kan men als team trots zijn op de geleverde presta-
tie. Pas in de 80e minuut was er de op eigen kracht gecreëerde kans voor Oir-
schot, die echter niets opleverde. Een compliment voor de werklust bij EMK deze 
wedstrijd.

Dubbelkampioen bij de jeugd van BCL
Door enkele zeer fanatieke deelnemers werd een aantal leuke wedstrijden 
gespeeld tijdens het jaarlijkse dubbeltoernooi van de Badminton Club Lies-
hout. Margee Hilgerdenaar was de sterkste van de jeugdgroep. Pepijn Kerk-
hof en Sanneke Vogels volgden op flinke afstand en eindigden als nummers 
twee en drie.

LSV - RKGSV 0-1
Door Sander van Beek

Na afgelopen zaterdag met 4-0 gewonnen te hebben tegen Brandevoort 
moest RKGSV 2e Paasdag tegen LSV. Het weer speelde een grote rol in de wed-
strijd. Er stond behoorlijk wat wind waardoor het moeilijker voetballen was.

Nederwetten - VOW 1-3
Door Louis Staals

Na een minuut stilte voor de overleden Johan Cruyff begonnen beide teams aan 
de wedstrijd. Het spel golfde op en neer maar het duurde tot de 26e minuut voor-
dat er wat meer agressie en vuur in het spel kwam. Dat resulteerde in een gele 
kaart voor R. van Zutphen van VOW en een voor Roy Sleegers van Nederwetten. 
Uit de vrije trap van laatstgenoemde scoorde Bart van de Laar de 0-1 voor VOW. 
Een minuut later zeilde een pegel van Ben Verbruggen net over de lat en in de 41e 
minuut zorgde Roy Sleegers, na een lange solo, voor de verdiende gelijkmaker. Dit 
was tevens de ruststand en beide partijen konden hier vrede mee hebben. In de 2e 
helft begon Nederwetten fanatiek en opnieuw mikte Ben Verbruggen enkele cen-
timeters te hoog om Nederwetten op voorsprong te brengen. In de 68e minuut 
zagen we een bijzondere handeling van de scheidsrechter. In een duel met keeper 
Peter Thoonen sloeg Bart van de Laar de bal met de hand in het doel. De scheids 
gaf een wel heel aparte sanctie op deze handeling namelijk een penalty voor 
VOW. Gelukkig had grensrechter Erik Foolen de actie iets beter gezien en na 
overleg met hem besliste de scheidsrechter toch maar voor een overtreding van 
de VOW speler. In de 70e minuut was het toch raak voor VOW. Een diepe bal, 
met een aardige vleug van buitenspel, werd opnieuw door Bart van de Laar goed 
uitgebuit en hij zette de 1-2 op het scorebord. Nederwetten kreeg nog wel enkele 
kansjes op de 2-2 maar moest toch toe zien dat Pim van Riel in de 85e minuut de 
1-3 scoorde. Al met al een faire wedstrijd en over de hele wedstrijd gezien een te-
rechte winnaar. In dit drukke paasweekend wachtte paasmaandag alweer de uit-
wedstrijd tegen Eli uit Lieshout. 

Rikken bij RKSV Nuenen 

Voorlaatste rik 
avond prooi voor 
Harrij Verhoeven 
Vrijdag werd de voorlaatste rik avond 
bij de supportersclub weer goed be-
zocht. De organisatie kon weer tevre-
den zijn over de opkomst maar het 
spel en de uitslagen waren deze avond 
aan de magere kant. Ondanks de lage 
puntentelling kon men toch tevreden 
zijn met de winnaar van deze avond: 
Harrij Verhoeven met 88 punten.

Het leek wel of men nog met de ge-
dachten bij de gebeurtenissen van de 
afgelopen week waren. Er werd deze 
avond gelaten gespeeld en het was 
Harrij Verhoeven uit Nederwetten die 
voor de pauze aan de leiding ging met 
een score van 88 punten.
Na de pauze was er niemand meer die 
het tij nog kon keren ondanks dat er 
nog enkele spelers waren die met een 
noodgreep probeerde het spel naar 
zich toe te trekken. Maar de jury was 
onverbiddelijk en liet zich niet beïn-
vloeden. Wel was het weer opvallend 
dat de laatste weken de ingestroomde 
spelers weer een behoorlijk woordje in 
de uitslagen mee spraken. Het was een 
van hen John Erkelens die met 74 pun-
ten eervol tweede werd voor Pino Bekx 
die met 67 punten de derde plaats in-
nam. De hoofdprijs bij de loterij, een 
waardebon, werd deze week gewon-
nen door Gerard v. Oorsouw.

Uitslag vrijdag 25 maart 2016
 1 Harrij Verhoeven   88 punten
 2 John Erkelens   74 punten
 3 Pino Bekx  67 punten
 4 Mia Marquenie   66 punten
 5 Ruud Bekx   62 punten
 6 Hennij van de Velden  54 punten
 7 Willie van den Heuvel  46 punten
 8 Rinus van Gastel  46 punten
 9 Frits Roijakkers   43 punten
10 Rini Schepers  43 punten

Vrijdag 1 april a.s. is het alweer de laatste 
rik avond bij de supportersclub RKSV 
Nuenen. Omdat er deze avond een extra 
ronde gespeeld wordt en met ook extra 
grote prijzen gaat deze avond beginnen 
om 20.00 uur. Voor informatie bellen 
naar 06-10289797 of 06-40320419.

In de 3de minuut kreeg RKGSV een 
corner die in de rebound bij Martijn 
Reemers kwam maar deze net naast 
de verkeerde kant van de paal schoot. 
In de 8ste minuut dacht RKGSV op 
voorsprong te komen, na een goede 
aanval kwam de bal bij Klaas v. Krie-
ken, maar deze had het vizier niet op 
scherp staan en schoot de bal via de 
keeper corner. In de 22e minuut was 
daar de eerste kans van LSV. Na een te 
korte terugspeelbal was Rob v. Hoek 
de gelukkige die de bal 2x tegen hem 
aan kreeg waardoor de stand 0-0 bleef. 
In de eerste helft gebeurde er verder 
weinig waardoor de ruststand ook de 
begin stand was. De tweede helft was 
wind tegen en dat kwam het spel van 
RKGSV ten goede. In de 55e min. was 
daar een perfecte combinatie tussen 
Michel Klaasen die Martijn Reemers 
diep stuurde, zijn voorzet kwam per-
fect bij de doorgelopen Joey v.d. Berk 
maar helaas schoot hij de bal net 
naast. In de 65e minuut was de eerste 
wissel van RKGSV een feit. Tom Wel-
lens kwam erin voor Rik v. Dael. Nog 

geen minuut later was daar een enor-
me kans voor LSV. In de kluts kwam 
de bal voor een speler van LSV die de 
bal afdrukte op de goal van Rob v. 
Hoek, deze kon de bal tegen houden 
maar ging wel richting goal. Mark 
Janssen was er als de kippen bij om de 
bal van de doellijn te halen. In de 70ste 
min. was het Thijs Janssen die het veld 
licht geblesseerd verliet voor Willem 
Wijffelaars. De 72ste minuut was voor 
RKGSV een mooie, de 0-1 werd ge-
scoord door een mooie steekbal van 
Nick v.d. Loo op Martijn Reemers die 
alleen op de keeper afging en koel-
bloedig de 0-1 maakte. Hierna kreeg 
RKGSV nog wel een paar kleine kan-
sen maar de tussenstand werd uitein-
delijk de eindstand. Dit paasweekend 
heeft 6 punten opgeleverd en 5 goals 
voor en 0 tegen. Dit is een compliment 
aan het team maar zeker ook aan de 
verdediging. Die dit seizoen pas 16 
goals tegen kreeg. Zo door blijven 
gaan om mee te blijven doen voor de 
nacompetitie behoort zeker tot de 
mogelijkheden.

Margee Hilgerdenaar is de trotse winnaar 
van het dubbeltoernooi bij de jeugd van BCL.

Dubbelen
Dubbelen bij de jeugd gaat tijdens het 
dubbeltoernooi hetzelfde als bij de se-
nioren. Iedere deelnemer speelt voor 
zichzelf en krijgt steeds een andere 
partner om mee (en uiteraard ook te-
gen) te spelen. Door het beperkt aantal 
deelnemers bij de jeugd heeft zelfs ie-
dere deelnemer met iedere mogelijke 
partner gespeeld, waardoor alle partij-
varianten aan de orde zijn geweest. 
Sommige partijen gingen daardoor 
zéér gelijk op (de jeugd speelde steeds 
om één gewonnen set tot de 30 pun-
ten) en bij enkele partijen was er spra-
ke van een te groot krachtsverschil. 

Punten
Margee Hilgerdenaar stak met kop en 
schouders boven de anderen uit. Met 
haar sterke slag en grote inzet wist ze 

in bijna alle partijen een dominante rol 
te spelen. Zij was dan ook de, meer dan 
verdiende, uiteindelijke winnaar. Op 
een straatlengte achterstand sprokkel-
de Pepijn Kerkhof toch nog 12 punten 
bij elkaar, waardoor hij tweede is ge-
worden. Direct daarachter behaalden 
Sanneke Vogels en Stijn Brouwers bei-
de 9 punten. In de cijfers die ze in de 
partijen hadden gescoord zat echter 
een groot verschil. Sanneke had een 
saldo van -22 en Stijn van -56, waar-
door Sanneke op de derde plek eindig-
de. De rij werd afgesloten door Rick 
van Aspert, die wél 6 punten binnen-
haalde, maar niet verder kon komen 
dan de vijfde en laatste plaats.

Uitslag
 Punten Saldo
1. Margee Hilgerdenaar 24 +91
2. Pepijn Kerkhof 12 +26
3. Sanneke Vogels 9 -22
4. Stijn Brouwers 9 -56
5. Rick van Aspert 6 -39

Paaseieren
Tijdens de laatste trainingsavond vóór 
Pasen hebben de badmintonners van 
Badminton Club Lieshout niet ge-
traind. De speelavond werd bij de jeugd 
en de senioren gevuld met een gezellig 
toernooi, waarbij gespeeld werd om 
chocoladepaaseitjes. Door een loting 
(met de “eitjes” tegen de “haasjes”) wer-
den de wedstrijden steeds aselect sa-
mengesteld en konden de spelers de 
baan op. Omdat ‘op tijd’ gespeeld werd, 
konden wedstrijden soms erg span-
nend worden, maar de nadruk lag toch 
duidelijk meer op het spelen van gezel-
lige wedstrijden met een enigszins lu-
diek karakter. Zeker bij het uitdelen 
van de gewonnen paaseitjes was het 
een gezellige boel en werd er volop ge-
sjoemeld. Kortom: het was weer een 
leuke speelavond die weer eens op een 
andere wijze werd ingevuld.

In de 13 de minuut was daar het eer-
ste gevaar voor de goal van Brande-
voort. Na een goede vrije trap van 
Mark Janssen was het Tim v. Berlo die 
de bal maar net over schoot. In de 
25ste min was daar de 1-0. Mike v.d. 
Berk kreeg de bal op zo’n 25 meter en 
dacht niet na en met een streep knal-
de hij de bal in de winkelhaak. In de 
24ste min werd het 2-0 door Rik v. 
Dael die goed doorging op een lange 
bal van Joey. In de 25ste min. had het 
3-0 moeten zijn. Na een goede bal van 
Tim v. Gent was het Mike die alleen 
op de keeper afging maar helaas in de 
handen van hem schoot. In de 38ste 
min. maakte RKGSV de 3-0, Nick de 
Loo jaagde goed door op de keeper 
die de bal verspeelde en zo van dicht-
bij kon scoren. In de 45ste minuut 
ging Nick de Loo alleen op de keeper 
af en werd neergehaald maar ging 
door en scoorde de 4-0, echter de 
scheidsrechter had al afgefloten voor 
het neerhalen van een doorgebroken 
speler. Rood voor Brandevoort en de 
vrije trap die RKGSV kreeg werd net 
niet gescoord. 2 minuten later kreeg 

er weer een speler van Brandevoort 
rood, eerst geel voor een harde charge 
op Tim v. Gent en commentaar op de 
leidsman leverde meteen de 2de gele 
kaart op. 2 minuten later besliste Tim 
v. Gent de wedstrijd definitief door de 
4-0 nog voor rust op het scorebord te 
zetten met een goede actie en dito 
schot in de korte hoek. 
In de rust werd verteld dat er gecon-
centreerd gespeeld moest worden en 
de bal rond moest gaan omdat er 
maandag ook nog een wedstrijd volg-
de. Dit werd ook uitgevoerd door de 
spelers alleen jammer dat het aanwezi-
ge publiek dit niet begreep. Met veel 
woord en gebaar werd dit ook kenbaar 
gemaakt helaas. In de 2de helft gebeur-
de er niet veel meer en speelde RKGSV 
de wedstrijd makkelijk uit. Wel werd 
er nog 3x gewisseld, Martijn Reemers, 
Klaas v. Krieken en Jordi Hagendoorn 
kwamen erin voor Mike v.d. Berk, Rai-
ner v. Bergen en Joey v.d. Berk. Al met 
al een prima overwinning op de direc-
te concurrent. Dit werd gevierd met 
een mooie feestavond zeker ook om-
dat het 2de elftal met 3-0 wist te win-
nen. 



KINDERKLEDING MEGA ZOMER SALE !!
Maten 68 t/m 176 – duizenden stuks!

SLECHTS ÉÉN DAG!

Alle kleding tot wel 70% korting!

Diesel, Retour jeans, Pepe jeans, O&G, Funky XS, 
Relaunch, Blue System,  Rumbl, Garcia, Dirkje, Scotch, 
Tommy Hilfiger, Quapi, badkleding, Paul Frank, en nog 

veel, veel meer….  
 

WANNEER?
Zondag 3 april van 10.00 uur t/m 15.30 uur.

Waar?
Spaarpot 20 E, 5667 KX GELDROP

Gratis parkeren, geen tassen toegestaan, 
enkel pin en contante betalingen.

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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: 

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

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

2 WEKEN GELDIG

t/m 12 april

3,95
ROOMBOTER
APPELCAKE
met verse stukjes appel

   BOuLaNgErIe b

Ek
Ke

Rs

2 WEKEN GELDIG

t/m 12 april

1,00
BRABANTSE
KOFFIEBROODJES
per stuk

BOuLaNgErIe bEk
Ke

Rs

2 WEKEN GELDIG

WORSTENBROODJES  

4 stuks

t/m 12 april

5,00

Ons cultureel erfgoed
doet ’t goed

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

ELKE MAANDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN 4 BETALEN
in Nuenen

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

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

Rond de Linde

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