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Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
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____________________________

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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‘Resonanties van Geluk’ op orgel in 
H. Clemenskerk
Op zondag 10 april 15.30 uur vindt in 
de H. Clemenskerk in Nuenen een bij-
zonder orgelconcert plaats, dat aan-
sluit bij het thema van de expositie 
‘Resonanties van Geluk’. Gerard van 
Maasakkers en Ruud Bartlema hebben 
hun voorkeurscomponisten kenbaar 
gemaakt aan de organist Jan van de 
Laar uit Helmond. Naast Bach zit daar 
ook een Brabander bij: Daan Manne-
ke. Van hem wordt zijn prachtige stuk 
gespeeld ‘De Zonne rijst’, op een ge-
dichtenreeks van Guido Gezelle. Ruud 
Bartlema zal die teksten tussen de or-
gelstukken voorlezen. Toegang gratis. 
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Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de 
puzzelpagina in ons weekblad voor 
meer informatie.

‘Bijna sponsortocht
 in de vernieling, 
bijna 100 man 
verdwaald 
in de bossen’

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

RelatiegeschenkenRelatiegeschenken
Uw specialist voor  
relatiegeschenken,

give-aways en premiums 
kundig advies en snelle service
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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

DéDé Danceballet 
viert 40 jarig 
jubileum 
met groots 
dansspektakel

Succesvol 
open podium 
Nederwetten

Resonanties van Geluk

Schilderijen van Ruud Bartlema      
bij liedjes van Gerard van Maasakkers

Verkoopexpositie
Bekende liedjes uit de beginperiode van 
Gerards carrière, zoals ‘Komt er mer in’, 
‘Cis Verdonk’, ‘Van mijne jas van leer’, 
‘Bootje van krantenpapier’, zijn door 
Ruud Bartlema in beeld gebracht in ge-
schilderde panelen en tekeningen. 

De band tussen de schilder en de 
zanger is ontstaan in de jaren 70, 
toen Gerard zijn afstudeerproject 
als tuinarchitect maakte van de pas-
torietuin van het Van Goghhuis, 
waarin dominee Ruud Bartlema 13 
jaar met zijn gezin woonde. Toen 
Gerard met zijn liedjes vrienden het 
hele land doorging en steeds beken-
der werd, bleef die band bestaan. De 
muziek en de liedteksten van Ge-
rard zijn een leven lang meegetrok-
ken met Ruud Bartlema, z’n vrouw 
Marijke en hun drie kinderen. In de 
afgelopen jaren ontstonden als een 
‘resonantie’ van de liedjes deze 
schilderijen en tekeningen. Ze wor-
den nu met de liedteksten van Ge-
rard van Maasakkers onder de titel 
‘Resonanties van Geluk’ tentoonge-
steld op ‘het Plein’ van Het Klooster. 
In 2014 hing er ook al (ander) werk 
van Ruud Bartlema in het Vincentre 
bij de thema-tentoonstelling ‘Kun-
stenaars in de Pastorie’ bij het 
250-jarig bestaan van het Van Gog-
hhuis. U bent van harte uitgenodigd 
om nu deze nieuwe (verkoop)expo-
sitie te bezoeken. 

Fotoportret van Ruud Bartlema.

Gerard van Maasakkers 
(foto Ronald Rietman) 

Raadsvergadering 31 maart
Door Gerrit van Ginkel

Op de agenda van de Gemeenteraad van 31 maart jl. stond onder meer de 
goedkeuring van het Bestemmingsplan Bedrijventerrein-West. Door inge-
diende zienswijzen werd het ‘in te stemmen met de Nota van zienswijzen 
bestemmingsplan Bedrijventerrein-West’. Na wat op en neer gesprekken en 
de toezegging van wethouder Pero dat de studie in de regio over Bedrijf-
sterrein in mei/juni klaar zou zijn en dat de uitslagen in september tege-
moet gezien konden worden, werd tot stemming overgegaan. Alleen de 
PvdA en Lijst Pijs stemden tegen. De rest was voor en dus werd het voorstel 
aangenomen.

Omdat de wensen van toekomstige 
bewoners steeds onderhevig zijn aan 
veranderingen, moet voor Nuenen-
West voor de bouw van 23 woningen 
een verklaring van geen bedenkingen 
worden afgegeven. Alle partijen kon-
den hiermee instemmen behalve Lijst 
Pijs die de herijking wilde afwachten. 

Omdat het in de Gemeente ontbreekt 
aan goede en transparante informatie 
met betrekking tot de gegevens van de 
participatiewet, de gegevens van het 
CMD, de inzet van de cliëntenonder-
steuning en de financiële afhandeling 
van 2015, kwamen de SP, de Combina-
tie, lijst Pijs, Lijst Van den Boomen en 
de PvdA met een motie over de basis 
van de monitoring van de sociale tran-
sities en transformaties. Omdat veel 
andere fracties de nieuwe wethouder 

niet voor de voeten willen lopen en 
het College nog niet compleet is, 
stemde de rest tegen de motie en daar-
om werd die niet aangenomen.

Een motie over het instellen van een 
commissie die een debat gaat voorbe-
reiden over het KAFI onderzoek, werd 
aangehouden. Veel fracties wilden wel 
een raadsdebat maar geen commissie 
die een notitie maakt. W70 had de 
motie pas ’s middags ontvangen en 
kon die dus niet grondig bestuderen in 
hun fractie. De VVD wilde een afslui-
tend raadsdebat waarin de onderste 
steen boven komt. Het CDA wil wel 
opheldering, uiterlijk in oktober 2016 
maar waarom daarvoor een commis-
sie gevormd moest worden, begreep 
men niet goed.

Opvallend tijdens de eerste termijn bij 
dit debat was het optreden van Mevr. 
Toos van de Ven van W70, die met een 
hele opsomming kwam van zaken die 
wel goed gaan in Nuenen. Het was ge-
heel buiten het onderwerp dat op de 
agenda stond en werd door de VVD 
bestempeld als ‘Zendtijd voor Politie-
ke Partijen.’

KBO Nuenen presenteerde   
een laatste wens per ambulance

In de zaal Het Trefpunt hield Wan 
Merks gestoken in een kanariegeel 
ambulance uniform, samen met een 
koppel vrijwilligers een boeiende pre-
sentatie over het werk van de Stichting 
WensAmbulance Brabant.
 

“Een laatste wens heeft iedereen”, was 
de titel van hun presentatie en met 
aangrijpende voorbeelden en dia’s 
werd getoond hoe een heel team van 
onbaatzuchtige vrijwilligers zich inzet 
om voor iemand die (pre-)terminaal 
ziek is, nog eens een hele mooie dag of 
een laatste wens te vervullen. Nog een 
keer naar je vakantiehuisje in de dui-
nen, nog een keer op bezoek bij je zus-
je of je kleinkind, maar ook de oude 
schaapherder die vanaf zijn brancard 
stilletjes afscheid neemt van zijn kud-
de schapen op de heide.
 
Het WensAmbulance team vervult 
zo’n 400 ‘laatste’ wensen per jaar en 
dat is, zeker met de complexheid van 
liggend vervoer en zwaar zieke men-
sen, vaak een hele onderneming voor 
de chauffeur, de verpleegkundige be-
geleiding, het gezelschap van partner 
of familie en vaak met speciale af-
spraken op de plaats van bestemming 
om het aangepast bezoek te kunnen 
realiseren.

(Foto: LM)

De inleider Wan Merks.
(Foto: Frie Govaerts)

Afgelopen donderdagmorgen stond er een grote gele ambulance voor Het 
Klooster, maar toch was er gelukkig niemand onwel geworden. De Wens-
Ambulance stond daar opgesteld om bezoekers van de maandelijkse KBO 
lezing ‘de Schuif’ de gelegenheid te bieden een kijkje te nemen in het inte-
rieur en de uitrusting van dit bijzondere vervoermiddel.
 

 
Een jongeman, die nog dolgraag een 
keer zijn PSV voetbalidolen in een uit-
wedstrijd tegen Ajax ging bezoeken, 
ontving daar tijdens de begroeting het 
speelshirt van Jeffrey Bruma. Twee 
weken later lag dezelfde jongen in zijn 
geliefde voetbalshirt opgebaard.
De verzoeken aan de Wensambulance 
mogen door iedereen gedaan worden. 

Twee voorwaarden: de patiënt moet 
alleen nog maar liggend te vervoeren 
zijn en aan het laatste traject van zijn 
leven begonnen zijn. 
Voor de rest was het voor het publiek 
van de lezing verbazend hoeveel ver-
schillen aan wensen kunnen worden 
ingewilligd. 
www.wensambulancebrabant.nl

Op zaterdagmiddag 9 april om 15.00 uur wordt in Het Klooster te Nuenen 
een expositie geopend met werk van beeldend kunstenaar Ruud Bartlema. 
Deze oud-predikant van Nuenen heeft schilderijen en tekeningen gemaakt 
bij zo’n twintig liedteksten van Gerard van Maasakkers. Gerard zal de expo-
sitie openen met het zingen van een aantal van de geschilderde liedjes. De 
expositie duurt tot zaterdag 30 april.

Oranje Comité Gerwen 
op zoek naar muziek
Op 27 april wordt van 09.00 tot 12.30 
uur in Gerwen Koningsdag gevierd op 
het Heuvelplein in Gerwen. Thema dit 
jaar is ‘Het Wilde Westen.’  Deze och-
tend is vooral voor de jeugd tot 12 jaar. 
Wegens een afzegging is de organisa-
tie op zoek naar muzikale begeleiding 
tijdens de pauzes van 2x15 minuten. 
Als een band of muziekgroep interesse 
heeft om tijdens de pauzes vrolijke mu-
ziek te maken, dan graag mailen naar 
oranjecomitegerwen@hotmail.com  of 
bel 040-2841218 (Karen Aarts).

Vogelwandeling  
in het  
Eckartsebos
Op maandag 11 april gaan vogelgid-
sen van IVN Nuenen wandelen in na-
tuurgebied het Eckartsebos. In dit ge-
bied waar de Kleine Dommel en de 
Dommel samenvloeien, ligt een onge-
rept stukje natuur. Het bos met eiken 
en beuken en het moerasgedeelte zijn 
moeilijk toegankelijk maar interessant 
voor de natuurliefhebber. Vertrek per 
fiets om 19.00 uur vanaf Het Klooster, 
Park 1, Nuenen. Start wandeling iets 
later vanaf einde zandpad t.o. Wolven-
dijk 25 en 27. Stevig, waterbestendig 
schoeisel is aan te bevelen. Deelname is 
gratis, info: 040-2421423/06-10566487. 
Zie ook www.ivn.nl/nuenen
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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 10 april t/m 16 april wordt gecollecteerd door St. 
Fonds Gehandicaptensport.

AFVALINZAMELING
Thema: Huis aan huis kledinginzameling
Op 15 april is er een inzameling huis aan huis door Stichting Sym-
pany voor kleding en textiel. U ontvangt hiervoor een speciale zak 
in uw brievenbus. 

UITNODIGING
Praat mee over bomenbeleid!
Bomen. Hoe gaan we daar in Nuenen mee om? 
Dat is kortgezegd waar we als gemeente een 
antwoord op willen hebben. 
Bomen vormen een onderdeel van onze woon- 
en leefomgeving. Ze zijn nodig voor herkenning 
en structuur, schaduw, flora en fauna en een 
goed leefklimaat. Maar even goed zijn ze ook 
lastig en worden wel eens een groeiend pro-
bleem genoemd. We willen graag horen waar u over denkt als het 
om bomen gaat, wat u belangrijk vindt aan bomen. De opbrengst 
van de bijeenkomst wordt verwerkt in het bomenbeleidsplan van de 
gemeente Nuenen. 

Het Nuenens Bomencafé 
Samen in gesprek. Geen presentatie van plannen dan de vraag ‘wat 
vindt u ervan?’. Nee, we willen horen wat er leeft en hoe u de kansen 
voor de toekomst ziet. De werkvorm waarin we het gesprek voeren 
is informeel, maar serieus…. Het Nuenens Bomencafé. 
Kijk voor een uitnodigingsfilmpje op www.youtube.com/user/Ge-
meenteNuenen

We hopen dat u mee komt praten. U bent daarvoor welkom op 13 
april om 19.15 uur in Het Klooster in Nuenen. Laat u, graag vóór 10 
april, via een mailtje aan gemeentehuis@nuenen.nl even weten of 
u aanwezig zult zijn?

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 25	maart		2016	 Nieuwveld,	oefenterrein	de	Tweerijten,	
	 	 	 5673	TM	-	het	wijzigen	van	het	gebruik	
   ten behoeve van het tijdelijk plaatsen van 
   een tent (BOUW);
•	 29	maart	2016	 Papenvoort	2A,	5671	CR	-	het	wijzigen	
   van de donkere kleur van het houtwerk van 
   het van Goghkerkje in een lichtere kleur 
   ten behoeve van de aanlichting 
	 	 	 (MONUMENT);
•	 31	maart	2016	 Europalaan,	ter	hoogte	van	de	Vorsterdijk	
   - het wijzigen van de bestemming ten 
   behoeve van het aanleggen van een 
   tijdelijke verbindingsweg Bakertdreef - 
	 	 	 Vorsterdijk	(RO,	afwijken	van	de	
   bestemming);
•	 31	maart	2016	 Moorven	2,	5674	XE	-	het	huisvesten	van	
	 	 	 migranten	(BRANDVEILIG	GEBRUIK);
•	 1	april	2016	 Laan	ter	Catten	8,	5673	BC	-	het	plaatsen	
   van een dakopbouw op de bestaande
	 	 	 garage	(BOUW	en	RO,	afwijken	van	
   de bestemming).    

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

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

•	 Aanvrager:	Stichting	Van	Gogh	Los	voor	het	organiseren	van	
een	festival	Picknick	in	’t	Park	op	zondag	29	mei	2016	in	het	
Park;

•	 Aanvrager:	De	heer	M.	Hems	en	mevrouw	S.	Pijs	(Ons	Dorp)	
voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken op het 
uitgebreide	terras	tijdens	Koningsdag	op	27	april	2016	respec-
tievelijk	op	zondag	12	juni	2016	tijdens	de	Van	Goghmert;

•	 Aanvrager:	Stichting	Wette’s	Dorpsfestijn	voor	het	organiseren	
van een dorpsfeest onder de naam  “Wettes Dorpsfestijn” in de 
periode	van	24	tot	en	met	27	juni	2016	op	het	terrein	aan	de	
Koppeldreef;

•	 Aanvrager:	De	heer	J.	Nolte	voor	het	organiseren	van	een	Sa-
mengestelde wedstrijd paardensport onder de naam Eventing 
Nuenen	in	het	weekend	van	2	en	3	juli	2016,	waarbij	het	onder-
deel	 dressuur	 plaatsvindt	 vanaf	 een	 weiland	 aan	 de	 Papen-
voortsedijk, het onderdeel cross vindt plaats vanaf een perceel 
hoek	Hoevensestraat-Papenvoortsedijk	richting	Mikboomweg	
en	Buijsmansven	en	het	hoofdterrein	is	gelegen	aan	de	Tweerij-
tensedreef.

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

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

Nuenen,	7	april	2016

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
•	 31	maart	2016	 Soeterbeekseweg	21,	5674	NJ	-	het	uitbreiden	
   van de woning aan de achterzijde (BOUW 
	 	 	 en	RO,	afwijken	van	de	bestemming).
  
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	af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat	bereikbaar	is	via	telefoonnummer	(040)	2631	631.	Heeft	u	bij	het	
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer	(040)	2631	631.
Tevens	kan	voor	alle	vergunningen	bij	de	Voorzieningenrechter	van	
de	rechtbank	te	‘s-Hertogenbosch,	sector	Bestuursrecht,	Postbus	
90.125,	5200	MA	‘s-Hertogenbosch,	een	verzoek	worden	gedaan	
een voorlopige voorziening te treffen.

BESLUITEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN:
•	 aan	R.K.S.V.	Nuenen,	D1	is	een	vergunning	verleend	voor	het	

houden van een inzameling van (lege) statiegeldflessen op 9 april 
2016	in	de	wijken	Nuenen-Oost	en	Nuenen-Zuid	(verzenddatum	
31	maart	2016);

•	 aan	Archipel	 Jo	van	Dijkhof	 is	een	beschikking	afgegeven,	die	
betrekking heeft op het aanhangsel behorende bij de Drank- en 
Horecavergunning	van	9	februari	2011.	Het	aanhangsel	is	aan-
gepast met het beschrijven van één leidinggevende en het ver-
wijderen van twee leidinggevenden, die niet meer werkzaam zijn 
bij	Jo	van	Dijkhof	110	(verzenddatum	4	april	2016);

•	 aan	Stichting	Jeugdrekreatie	Nuenen	is	medewerking	en	onthef-
fing verleend i.v.m. de opening van speeltuin De Kievit aan Kerk-
straat	op	17	april	2016	(verzenddatum	4	april	2016);

•	 aan	Stichting	Van	Goghmert	zijn	toestemming,	vergunning	en	
ontheffing	verleend	voor	het	organiseren	van	de	jaarlijkse	Van	
Goghmert	op	12	juni	2016	(verzenddatum	5	april	2016);

•	 aan	de	heer	 J.	Bocken	 is	een	ontheffing	van	het	stookverbod	
verleend op een nog nader aan  te wijzen dag in de maand april 
2016	i.v.m.	het	opstoken	van	snoeihout	vanaf	het	perceel	aan	
Soeterbeekseweg	27a	(verzenddatum	5	april	2016);

•	 aan	 Daniëls-Coolen	 v.o.f.	 is	 een	 vergunning	 verleend	 voor	 de	
uitoefening van het horecabedrijf voor een tweetal lokaliteiten 
resp. het uitoefenen van het  slijtersbedrijf voor één lokaliteit 
aan	Opwettenseweg	115	(verzenddatum	7	april	2016).

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

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

Glas kan eindeloos worden hergebruikt.   
U hoeft de deksel of dop niet te verwijderen.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

Gehandicaptenvereniging    
werkgroep Scootmobielclub Nuenen
 
Het voorjaar is weer begonnen en nu komen de maandelijkse tochtjes voor 
de leden van de scootmobielclub weer in zicht na deze winterstop. Elke twee-
de en vierde week van de maand starten ze  op dinsdagmiddag om 13.00 uur 
met een leuke tocht incl. pauze onderweg  voor koffie,  thee en toiletpauze.
 
Dus dinsdagmiddag  12 april bent u wel-
kom. Tussen 16.00-16.30 uur komen ze 
gezamenlijk thuis bij hun vertrekpunt   
voor Het Klooster aan het Park. Nieuwe 
leden kunnen zich ter plaatse aanmelden 
en direct meerijden met de vaste rijders 

onder vakkundige begeleiding van mini-
maal 2 personen. Het lidmaatschap be-
draagt € 10,- per jaar. Inschrijfformulie-
ren zijn ter plaatse aanwezig of telefoni-
sche aan te vragen! Meer  informatie bij 
de heer  Theo van Woensel  040 283 6940.

 Cultuur Overdag: 
nieuwe film èn website 

Na wederom een volle theaterzaal in maart zorgt Cultuur Overdag voor ie-
dereen met tijd overdag ook in april weer voor een bijzondere film. Op 
19 april wordt ‘The Imitation Game’ vertoond. 

De film gaat over het leven en het 
werk van Alan Turing. Hij was een 
pionier op het gebied van compu-
tertechniek; de befaamde kraak van 
de Duitse Enigma-code wordt aan 
hem toegekend. In de film voeren 
Turing en zijn briljante team een 
race tegen de klok in hun geheime 
kantoor Bletchley Park, tijdens de 
donkerste dagen van de Tweede 
Wereldoorlog. 

De belangrijkste rollen zijn voor Bene-
dict Cumberbatch (ook bekend van 
‘Sherlock’) en Keira Knightley.

Toegangsprijs voor de film (inclusief 
een kopje thee of koffie) is € 6,50. Let 
op: de film begint dit keer om 14.00 
uur. De foyer is open vanaf 13.30 uur. 

Kaartjes zijn al te koop aan de kassa 
van Het Klooster (Park 1, Nuenen) of 
via www.hetklooster.org 
Voorafgaand aan de film kunt u om 
12.30 uur gezellig lunchen in Het Kloos-
ter. De lunch bestaat uit een kop soep, 
belegde broodjes en een warme snack. 
Toegangskaartjes voor lunch plus film 
kosten € 13,- en zijn tot 15 april te koop.
Houd vooral de FB-pagina van Cul-
tuur Overdag in de gaten voor het 
meest recente nieuws. Bent u geen 
Facebook-liefhebber? Alle informatie 
over de activiteiten van Cultuur 
Overdag is sinds kort ook te vinden 
op een eigen website: cultuurover-
dag.wordpress.com

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 8 april organiseert Car-
navalsvereniging de Raopers een 
kienavond in het Dorpshuis, aan 
het Grotenhof, in Lieshout. De 
avond begint om 20.00 uur en de 
zaal is open om 19.00 uur. Iedereen 
is welkom.



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

Bijna al onze belegde broodjes 
gaan warm de deur uit!!

 
3 Cordon Bleus ............5,95
Bij 150 gr. Gebr. Rosbief    
100 gr. Sellerie salade .......gratis
Tulp van Bladerdeeg
en Beenham
per stuk ............................................2,00
Barbecue Worst
"uit eigen keuken"....iedere 4e gratis
Lasagne
400 gram ..........................................4,45
Italiaanse Cacciatore
per stuk ............................................4,95

Wokgroenten panklaar 
panklaar   1/2 kilo 1,25
Witte druiven pitloos  
panklaar   1/2 kilo 1,99
Galia meloen

per stuk 1,49

Atjar
  250 gram 1,69
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 7 t/m woensdag 13 april

Shakebeker mix  
    per stuk 1,49

Acties week 14: geldig maandag 4 t/m zaterdag 9 april 2016
_____________________________________________________

Brood van de week
Woudkorn Heel    € 189
_____________________________________________________

Nieuw: Stroopwafelvlaai
Zachte vlaaibodem met banketbakkersroom,
luchtige stroopwafelbavaroise en 
slagroom. Halve vlaai € 6,95         € 1350
_____________________________________________________

Aardbeienslof
         € 750
_____________________________________________________

Nieuw: Puravita vol
Lekker ontbijt of tussendoortje, 
volop energie, fruit, noten, granen, 
zaden & vezels. 2 stuks         € 225
_____________________________________________________

Koffiebroodjes
     3+1 GRATIS

KOOPJE

ZE ZIJN 

ER WEER!!

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

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

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

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

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

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

UW ZWEMBAD 
VOOR HET LEVEN

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

CERAMIC POOLS NEDERLAND

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

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels - 
Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

Auto Service Verbroekken

Het adres voor: APK - reparatie - onderhoud
  Schadeherstel aan auto’s en motorfietsen
   Schokbrekers, uitlaten, accu’s, trekhaken
 Het spuiten van auto’s en motoren, airbrush 

De Tienden 10  Nuenen  Telefoon 040-2839527
                  WWW.verbroekken.com

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

Dagopvang • Tieneropvang • BSO • VSO

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

Goed voor je kind!

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

SPECIAL

ITALIA!!

ITALIA!!

OPEN DAGEN 
zaterdag 9 april en zondag 10 april 

van 11.00 uur - 17.00 uur

GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:
Potten rechtstreeks van de producent, met 5 jaar garantie 

Ook hét adres voor hydroplanten en kunstplanten.
i.s.m. KE Trading Zuid Afrikaanse wijnen.

Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,
buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl

OOK BUITENPOTTEN EN PLANTEN



Eerlijk en sfeervol dineren!

www.restaurantpezzaz.nl

Rillette van gerookte makreel
aardappel, knolselderij, mosterd 

of
Gerookte lams ham

lams ham, waterkers, walnoot, tijm, crostini

***
Heldere gevogeltebouillon

selderij, hoender
of

Romige venkelsoep 
Hollandse garnalen, bieslook (vegetarisch zonder garnalen)

***
Gebakken rode mul filet

parel couscous, saffraan, paprika, schaaldierensaus
of

Varkenshaas
witlof, truffel, gratin, rode ui

of
Tortelli mozzarella pomodori e basilico
mini pommodori, basilicum, Parmezaanse kaas

***
Vanille crème brulee

vanille roomijs 
of

Cassis-kwarktaartje 
vanille saus/witte chocolade ijs

of
Assortiment kaas van de kaastafel

 meerprijs €2,50
of

koffie of thee met huisgemaakte lekkernij

3 gangen €25,50 
4 gangen €29,50 
3 gangen €26,50

(voor-soep-hoofgerecht)

me
nu

Tijdens de verbouwing zijn wij

GEOPEND
en zullen wij vanuit onze mobiele kapsalon werken  

met verruimde openingstijden.

 Maandag  13.00 - 18.00
 Dinsdag  9.00 - 21.00 
 Woensdag  9.00 - 21.00
 Donderdag  9.00 - 21.00
 Vrijdag  9.00 - 21.00
 Zaterdag  8.30 - 17.00

Haarkazerne | Park 73 | T 040-2837430 | voor meer info www.haarkazerne.nl

Harry Goede Haarmode krijgt een make-over

Weverstraat 41 Nuenen • T: 040-283 56 14

Ook 

Elektrische 

Fietsen

 
HEREN EN DAMES 

FIETSEN 
diverse modellen 

10.00 – 17.00 uur      

Kom kijken!
Zaterdag 9 april

HOT SUMMER NIGHT BIJ JOSÉ CUYPERS LINGERIE
Donderdag 14 april 2016 van 19:00 tot 22:00

SPECIAAL DEZE AVOND:
•	  MODELLEN showen de nieuwste bad- en strandmode
•	 Wij inspireren u met de laatste TRENDS op het gebied van strandmode
•	 Wij adviseren u de juiste BADMODE die bij u past
•	 Wij schenken een lekker en gezond bio DRANKJE
•	 Probeer gratis de natural TANNING spray van Marc Ibane & ga met bruine benen 

naar huis

Dankzij deze summer night gaat u zonnig de zomer in

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

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

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

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

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

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

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

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Lezing over 
ontstaan   
van de brandweer
Op donderdag 14 april om 20.00 uur 
geeft het Lieshoutse heemlid Joop 
van den Baar een lezing over het 
ontstaan van de brandweer in Ne-
derland, en vooral in Lieshout en 
Mariahout. Deze lezing is in Zaal ‘De 
Koekoek’ te Lieshout. 

De eerste georganiseerde brandwacht 
in Nieuw Amsterdam (nu New York) 
was van Nederlandse hand. Ook in 
Zuid-Afrika ontstond de georgani-
seerde brandbestrijding met de komst 
van Nederlanders en we namen onze 
denkbeelden en brandspuiten mee 
naar Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika. 
Tsaar Peter de Grote van Rusland heeft 
het vak, en het maken van het brand-
weermaterieel in Amsterdam, geleerd 
van Jan van der Heiden. Er zijn in de 
loop van de jaren veel verschillende 
materialen geweest. Er zijn brand-
weergroepen geweest in de diverse ge-
huchten met brandweerhuisjes, maar 
ook goed opgeleide korpsen. Er is een 
systeem gekomen om de brand te be-
strijden. Al deze dingen komen aan de 
orde.
Joop van den Baar is zelf meer dan 25 
jaar brandweerman geweest; zijn vader 
was ook brandweerman. Dus het is bij 
hem dus met de papa-lepel ingegeven.

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats:

Workshop zwevende 
kralentechniek
Kralen kun je kopen in honderden varianten, ook in Nuenen. Lijkt het je leuk 
om daarmee je eigen halsketting te maken? Dan kan op een speciale manier 
met de 'zwevende kralentechniek' , waarbij kralen op een draad worden 
vastgezet met een tangetje. Vooral de kralenkeuze bepaalt of het een klas-
siek of modern sierraad wordt. 

Op vrijdagmiddag 15 april leert kun-
stenares Ellen Bezemer uit Gerwen je 
tijdens een workshop de fijne kneepjes 
van deze kralentechniek. Moeilijk is 
het niet, maar een vaste hand en goede 
ogen maken het wel gemakkelijker. 
Voor gereedschap wordt gezorgd. In-
dien nodig krijg je hulp en creatieve 
adviezen voor een optimaal resultaat.

Ze starten op vrijdag 15 april om 14.00 
uur. Twee uur later neem je de zelfge-
maakte halsketting mee naar huis. Loca-
tie van de workshop: Park 63b Nuenen, 
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats.
Aanmelden voor de werkshop kan met 
een berichtje naar info@dorpswerk-
plaatsnuenen.nl

De kosten voor deelname zijn € 12,50, 
dit is inclusief alle materiaal en koffie/
thee. Het bedrag dient vooraf te wor-
den voldaan. Geregistreerde deelne-
mers  van Hobbycentrum de Dorps-
werkplaats betalen € 9,-. 
Voor meer informatie: Ria van der 
Wielen, tel (040) 2833731.
Op de website van Hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats staan foto's die een 
beeld geven van deze kralentechniek. 
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl 

 

Acupunctuur:      
werkt bij hoofdpijnen en migraine
Mevrouw Lieke van Maren (gefingeerde naam) komt al meer dan tien jaar af 
en toe bij me voor een ‘onderhoudsbehandeling’ tegen haar hoofdpijn en 
migraine. Lieke is een energieke en opgewekte vouw van 49 jaar en ge-
trouwd met Herman. Ze hebben drie kinderen en een eigen bedrijf met 
meer dan 250 medewerkers. 

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

Dokter Lieveld vertelt...

Sinds haar 15de had Lieke drie tot vier 
dagen per week last van ernstige 
hoofdpijn. Neurologisch onderzoek 
leverde geen aantoonbare oorzaak 
op. De diagnose luidde spannings-
hoofdpijn en migraine. 
Lieke nam steeds zwaardere pijnstillers. 
Speciaal tegen de migraine werd het 
medicament Maxalt voorgeschreven. 
De effecten waren nogal wisselend en 
altijd tijdelijk van aard. Daarnaast ver-
minderde het aantal migraine-aanval-
len niet. 
 
Voorts had ze veel last had van de bij-
werkingen van de medicatie. Ze werd 
er suffig en traag van. Dat was natuur-
lijk niet haar bedoeling, zeker niet ge-
zien haar energieke karakter. 
Nadat ze 20 jaar pillen slikte die niet 
echt goed werkten, ging ze op zoek 
naar andere mogelijkheden. Zo las ze 
in 2004 over een goed uitgevoerde 
wetenschappelijke studie die aan-
toonde dat acupunctuur beter hielp 
bij hoofdpijn en migraine dan gang-
bare medicijnen. Britse onderzoekers 
publiceerden deze opzienbarende 
uitkomsten in het kritische medische 
vakblad de British Medical Journal. 
 
Lieke geloofde eigenlijk niet in acu-
punctuur. Maar: ‘baat het niet, het 
schaadt ook niet’ zei ze me in ons eer-
ste gesprek. Dat hoor ik van veel men-
sen bij het eerste consult. Ze hebben 
gelijk: acupunctuur is volstrekt on-
schadelijk en geeft geen vervelende 
bijwerkingen. En je hoeft niet in acu-
punctuur te geloven: het doet zijn 
werk toch wel.
Na een behandelreeks van een week 
of acht was Lieke vrijwel klachtenvrij. 
De aanvallen ware praktisch gestopt. 
En als ze heel af en toe nog eens last 

had, was de hevigheid veel minder. 
Momenteel komt Lieke nog eens in de 
drie maanden langs voor een onder-
houdsbehandeling. Ze heeft al jaren 
nauwelijks meer hoofdpijn. 

De WHO (World Health Organisation 
van de VN) heeft hoofdpijn op een 
aandoeningenlijst gezet. Hierop staan 
de meer dan 100 pijn-, ontstekings-, 
chronische, psychische en vrucht-
baarheidsklachten, waarvan de WHO 
de effectiviteit van acupunctuur be-
wezen acht. Daarom adviseert de 
WHO acupunctuur voor hoofdpijn en 
de andere aandoeningen op die lijst. 

Goed nieuws        
voor huizenkopers
Goed nieuws voor huizenkopers: de kostengrens voor de Nationale Hypotheek Ga-
rantie (NHG) blijft dit jaar op € 245.000. De voorgenomen verlaging naar € 225.000 
is door minister Blok geschrapt, na overleg het Waarborgfonds Eigen Woningen 
(WEW). Een eigen huis blijft daardoor bereikbaar voor meer mensen, ook voor 
mensen met een lager inkomen. Met de NHG kun je de financiële risico’s beperken 
bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of scheiding. In die gevallen biedt de NHG 
mogelijkheden om verkoop van de woning met verlies te voorkomen of kwijtschel-
ding van de restschuld als verkoop toch onafwendbaar is. Tevens maakt de garan-
tie verlaging van de toch al lage hypotheekrente mogelijk en daarmee beperking 
van de maandlast.

Tegen de verdere verlaging van de kostengrens pleitte het nadelige effect voor 
de woningmarkt en voor de mensen die door die verlaging naast het net zouden 
vissen, maar ook omdat deze grens ruim onder de gemiddelde verkoopprijs van 
februari zou zakken. Daaraan is de NHG-grens normaal gesproken gekoppeld. Er 
is enkele jaren een tijdelijke verhoging geweest om de huizenmarkt te stimule-
ren, maar die werd sinds 2012 stapsgewijs weer afgebouwd. Omdat de verkoop-
prijzen nu stijgen, was te verwachten dat de NHG-grens volgend jaar weer ver-
hoogd zou moeten worden als Blok de daling nu wel had doorgezet.

Het WEW vond een jojo-effect ongewenst en trad daarom met de minister in over-
leg over het ongedaan maken van de voorgenomen verlaging. Het besluit bete-

kent dat kopers van woningen met een verkoopprijs van € 231.132 
kunnen blijven profiteren van de Nationale Hypotheek Garan-

tie. Waarom dat bedrag dan weer lager is dan de officiële 
grens van € 245.000? Omdat standaard rekening wordt 
gehouden met bijkomende kosten (notariskosten, 
overdrachtsbelasting, etc.).

Het minder goede nieuws is dat het aantal te koop 
staande woningen in deze prijscategorie snel daalt. 
Het aanbod wordt krapper. Dit was al te merken op de 

Open Huizen Dag vorige week: minder huiseigenaren de-
den mee, het aantal bezoekers blijft onverminderd hoog 

en Funda boekte enkele dagen een record: gemiddeld 
1,5 miljoen bezoeken per dag. Zo wordt de kopers-
markt weer een zoekersmarkt. 

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

DéDé Danceballet viert 40 jarig jubileum met groots dansspektakel

D-Mission!!!
In 1976 is DéDé Danceballet (toen beter bekend als de Dinky Dancers) opge-
richt en begonnen ze met een dansgroepje van 15 meiden in Asten, Noord 
Brabant. Eén maand later waren er dat al 150. Inmiddels is het 2016, 40 jaar 
later, en is DéDé Danceballet uitgegroeid tot de grootste dansschool van 
Nederland, met maar liefst 36 locaties, 3500 leerlingen in de leeftijd van 2 
t/m 63 jaar en een team van 80 docentes en stagiaires!

Het 40 jarig bestaan wordt op zondag 
17 april groots gevierd met alle leer-
lingen, ouders, vrienden en familie! Er 

wordt dan een mega danceballetles 
georganiseerd met alle leerlingen van 
de dansschool, genaamd D-Mission. 

Ze starten met een gave openingsact, 
daarna gaan ze door met de warming-
up, conditietraining en de slow-down. 
Vervolgens is het tijd te gaan dansen. 
Er zijn zes verschillende danceballet 
choreo’s, één classic/modern dans én 
de dreumesleerlingen (van 2 en 3 jaar) 
geven een gastoptreden. Daarna slui-
ten ze D-Mission gezamenlijk af met 
een cooldown. Stel je voor 7.000 han-
den en 7.000 voeten die synchroon 
gaan op de beat van de muziek. Een 
zeer bijzondere en indrukwekkende 
gewaarwording waar je kippenvel van 
krijgt en een traantje wegpinkt. 

Omdat deze editie door het 40 jarig ju-
bileum zo speciaal is, wordt er ook 
flink uitgepakt! Tijdens de openingsact 
zal DéDé een splinternieuwe huisstijl 
presenteren en een kleine naamsver-
andering doorvoeren. “We groeiden 
door en door en inmiddels zijn er naast 
de danceballetlessen ook nog zo veel 
meer stijlen die we tegenwoordig ge-
ven. Vandaar de kleine naamswijzi-
ging. Tevens is dit ook het moment 
waarop een aantal mini zaken zijn aan-
gepast in de lessen. We blijven met de 
tijd mee gaan en zullen tijdens de les-
sen de meest trendy en actuele moves 
en muziek gebruiken”, aldus Bianca 
Hazelaar, DéDé Danceballet.

En wie jarig is trakteert en daarom zal 
er voor alle leerlingen een leuke ver-
rassing zijn!

D-Mission vindt om 13.30 uur plaats in 
het Indoor Sportcentrum in Eindhoven 
(Theo Koomenlaan 1, 5644 HZ Eind-
hoven) en zal tot ongeveer 15.00 uur 
duren. In totaal doen 3500 leerlingen 
mee, zijn er 3900 mensen aan publiek 
aanwezig, zijn er 200 opppasmoeders/
vaders die er voor zorgen dat alles goed 
en veilig verloopt en er is een team van 
150 crewleden om van deze dag een 
mega spektakel te maken! Het 40 jarig 
bestaan wordt dus groots gevierd bij 
DéDé! Wil je meer info over DéDé 
Danceballet, www.facebook.com/de-
dedanceballet of bel 040-2544052. (Na 
D-Mission op 17 april zal de nieuwe 
website van DéDé online gaan).

Met KBO   
Nuenen    
naar Gent
Ook dit jaar organiseert KBO Nuenen 
een voorjaarsdagtocht. Dit keer naar 
Gent en wel op donderdag 28 april. De 
bus vertrekt om 08.10 uur in Neder-
wetten (kerk) en om 08.20 uur in Nue-
nen (Het Klooster). Vanuit Nuenen 
vertrekken we naar het koffieadres, 
voor koffie met gebak en vervolgen 
dan de route naar Gent, met onderweg 
nog een lunchstop. In Gent aangeko-
men beginnen we met een prachtige 
boottocht over de Leie zodat u een 
goede indruk van de stad krijgt. Aan-
sluitend hebt u nog voldoende tijd om 
op eigen gelegenheid het centrum te 
bezoeken. Later in de middag verlaten 
we deze indrukwekkende stad en rij-
den naar het dineradres, waar we de 
dag afsluiten met een heerlijk diner. De 
reissom voor deze dagtocht bedraagt 
66,- euro per persoon. Kaartverkoop 
op donderdag 14 april, van 13.00-14.00 
uur, in Het Klooster.

2e Handskleding-
winkel bij Vrouwen-
centrum ‘de Vlinder’ 
De winkel is iedere donderdag ge-
opend van 12.00- 15.30 uur. Iedere 
week komt er nieuwe kleding bin-
nen die door de medewerkers zorg-
vuldig wordt gesorteerd en in de 
rekken gehangen. Alle kleding is 
niet duurder dan € 2,50. Dus u kunt 
voor een klein prijsje iets ‘nieuws’ in 
uw kledingkast hangen.

Ook kunt u bij de 2e Handskleding-
winkel bij Vrouwencentrum ‘de Vlin-
der’ goede gebruikte kleding inleveren 
op de volgende dagen:
• Dinsdag van 09.30-11.30 uur en van 
13.00-15.00 uur.
• Woensdag van 09.30 uur-11.30 uur.
• Donderdag van 12.00-15.30 uur.
 
De kledingwinkel is ook op zaterdag 9 
april geopend van 11.00-15.00 uur. 
U bent van harte welkom, de koffie en 
thee staan altijd klaar!
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Met de PvdA   
in gesprek
Op de eerste vrijdag van de maand 
gaat de PvdA Nuenen in Café Schaf-
rath met elkaar en met iedereen die 
aanschuift in gesprek, zo ook afgelo-
pen vrijdag. Zoals altijd was er geen 
gebrek aan gespreksonderwerpen. 

Uiteraard passeerde de door de ge-
meente uitgeroepen matig bezochte 
hoorzitting over de bestuurlijke toe-
komst van Nuenen de revue en ook de 
raadsvergadering van donderdag 31 
maart lag nog vers in het geheugen. En 
niet te vergeten het referendum van 6 
april.

Ook de vorige keer was het associatie-
verdrag onderwerp van gesprek en de 
meningen daarover bleken nog steeds 
zeer verdeeld. Leuk voor de discussie, 
maar o wat moeilijk om als burger te-
gen zo’n gecompliceerd verdrag ja of 
nee te zeggen.
Verder werd de PvdA afvaardiging en 
passant geconfronteerd met een be-
hoorlijk kritisch geluid van een be-
trokken dorpsgenoot over de Nuenen-
se politiek, waarbij ook de PvdA niet 
werd ontzien. Een klacht is een gratis 
advies, zullen we maar zeggen, dus 
proberen we daar ons voordeel mee te 
doen…
De volgende PvdA-borrel, waarbij u 
van harte welkom bent, is op vrijdag 6 
mei, wederom vanaf 21.00 uur in Café 
Schafrath.

Sieraden  
maken met 
speksteen
WLG organiseert op 11 april op-
nieuw een workshop sieraden ma-
ken met speksteen. Omdat de vorige 
workshop zo’n succes was zal (op-
nieuw) onder leiding van Jo Janssen 
een ketting met hanger gemaakt 
worden. Het materiaal dat gebruikt 
wordt is goed te bewerken en dus 
kan iedereen er aan deelnemen. 

Tijdens de Inloop van 11 april in den 
Heuvel is eenieder welkom, voor een 
kopje koffie of thee en een praatje. 
Maar ook dus om deel te nemen aan 
deze workshop. Deelnemers dienen 
zich wel tijdig aan te melden (graag 
voor 9 april). De kosten voor materiaal 
bedragen € 3,-. 
Aanmelden kan op werkgroepleef-
baarheid@gmail.com, telefonisch via 
06-41102625 of via de website 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Wie meer wil weten kan daar ook in-
formatie vragen. Als u op de hoogte 
wil zijn van wat er in Gerwen nog meer 
gebeurt, of als u de nieuwsbrief wil 
ontvangen om tijdig op de hoogte te 
zijn van activiteiten, kunt u op de ge-
noemde website terecht.

 

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

 Begin � t en energiek aan de dag!!

 BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Tweede Nightbike toch succes

‘Bijna sponsortocht in de vernieling, 
bijna 100 man verdwaald in de bossen’
Vorig weekend organiseerden Jaap Woudsma en Carola Stork uit Nuenen 
voor het tweede achtereenvolgende jaar de Nightbike, een nachtelijke 
mountainbiketocht waarmee ze geld in willen zamelen. 

‘Bijna liep het fout’, vertelt een aangeda-
ne Carola. ‘Zaterdags overdag hadden 
we de route uitgepeild. Toen kwamen 
we erachter dat er aan het begin route-
bordjes waren verdwenen. Met narij-
den bleek dat op vijf of zes plaatsen 
bordjes weg waren, uiteindelijk misten 
we er 36. We hebben het net op tijd 
kunnen herstellen want anders had het 
flink mis kunnen gaan. Er waren dit 
keer 93 deelnemers, drie keer zoveel als 
vorig jaar. Die hadden makkelijk kun-
nen verdwalen in de donkere bossen.’
‘De bordjes hadden we te leen, we 
moeten nu € 1,50 per bordje vergoe-
den. Dat betalen we uit eigen zak, an-
ders gaat het weer van het sponsorgeld 
af ’, vertellen Jaap en Carola.
Met het geld dat Jaap en Carola inza-
melen, willen ze meedoen aan Du-
chenne Heroes, een grote sponsor-
tocht voor mountainbikers die een 
week duurt. De opbrengst daarvan 
gaat weer naar de bestrijding van de 
ziekte van Duchenne, een fatale spier-
ziekte die vooral bij jongens voor-
komt. In de komende maanden orga-
niseren ze daarom nog meer inzame-
lingsacties.

Carola: ‘We willen graag in overleg 
met degene die de bordjes weg hebben 
gehaald. Als mensen het er niet mee 
eens zijn dat we daar fietsen, oké, dat 
kan. Maar er zijn andere manieren om 
dat kenbaar te maken. Desondanks 
was de tocht een succes.’

Een routebordje zoals 
gebruikt tijdens de Nightbike.

De bestuurlijke 
toekomst van 
Nuenen c.a. in   
het liberaal café
Maandag 18 april houdt de VVD 
Nuenen c.a. weer een Liberaal Café. 
Het onderwerp voor deze avond is: 
het bestuurlijke toekomstscenario 
voor Nuenen c.a.

Op basis van de vijf scenario's die in de 
Dialoognota worden genoemd zullen 
een tweetal sprekers hun visie geven, 
zal de mening van de aanwezigen ge-
peild worden en kan er met elkaar ge-
debatteerd worden over de diverse 
scenario’s.
Als sprekers zijn uitgenodigd Sjoerd 
Potters, VVD Tweede Kamerlid en 
VVD-er Hans Vereijken, bestuurslid 
Stichting Interim Wethouders Net-
werk en oud-wethouder. Beide heren 
hebben een ruime ervaring op het ge-
bied van het lokale bestuur in zowel 
kleine, middelgrote en grote gemeen-
ten alsmede fusiegemeenten en diver-
se samenwerkingsverbanden.
De avond vindt plaats op maandag 18 
april in de Jo van Dijkhof, aanvang 20.00 
uur. U bent van harte welkom!

Hevac Controls winnaar van de 
internationale KNX Award 2016
Hevac Controls is uitgeroepen tot winnaar van de internationale KNX Award 
2016 van het continent Europa. Nuenenaar Koen van de Donk, eigenaar van 
Hevac Controls heeft met Kasteel Biljoen laten zien hoe alle moderne tech-
nieken gerealiseerd kunnen worden tot een optimaal comfort voor de bewo-
ners in het kasteel en de bedrijven in het bijgebouw. Het meest bijzondere 
aan dit project is het enorme aantal draadloze componenten dat in het kas-
teel zijn toegepast die de volledige verlichting en klimaatbeheersing aanstu-
ren.  Daarnaast nog vele zaken zoals beveilingcamera’s, gronddetectiesysteem 
en intercom met beeld telefonie.

Onlangs heeft Hevac Controls dit ook 
gerealiseerd met een renovatie van een 
woonboerderij te Nuenen. Bij dit pro-
ject was het niet mogelijk om de elek-
tra leidingen aan te passen in de wo-
ning. Met de draadloze techniek van 
KNX is verlichting en klimaatbeheer-
sing goed te realiseren met veel com-
fort voor de gebruikers. KNX geeft 
toekomstzekerheid en wordt door vele 
bedrijven en fabrikanten gedragen.

Koen van de Donk is samen met zijn 
gezin een nieuw huis aan het bouwen 
aan de Beekstraat 7. Deze slimme wo-
ning wordt voorzien van alle moderne 
technieken die men maar kan wensen 
zoals:

•	 Klimaatbeheersing	 met	 energie-
management

•	 Verlichting,	met	 1	 klik	 de	woning	
in de gewenste sfeer

•	 Audio	en	Video
•	 Intercom	met	beeldtelefonie	zowel	

in als buitenhuis
•	 High	security	in	en	rondom	de	wo-

ning

Deze bovenstaande techniek biedt een 
hoog comfort dat later gebruikt wordt 
om levensbestendig te kunnen blijven 
wonen. Met deze woning kan Hevac la-
ten zien wat het inhoudt om een wo-
ning van nu en de toekomst te gaan 
bouwen. Zo ziet men goed wat men zelf 
graag zou wensen bij hun nieuwbouw 
of renovatie project. Hevac Controls 
werkt graag samen met de installatiebe-
drijven en architecten in Nuenen.
Hevac Controls, Kantoor: Torenallee 
45 te Eindhoven, Showroom: Beek-
straat 7 te Nuenen. www.hevac.nl

Interieurbeplanting van der 
Vleuten houdt open dagen
 
Interieurbeplanting Van der Vleuten is sinds 2005 gevestigd op bedrijven-
terrein de Kampen in Sint-Oedenrode en inmiddels een begrip in de regio. 
Het bedrijf is gespecialiseerd in interieurbeplanting in de meest brede zin 
van het woord. Geschikt voor zowel particulieren als voor bedrijven. Aan-
staand weekend, 9 en 10 april, houden zij open dagen.
 
“Wij verkopen onze producten aan be-
drijven, ziekenhuizen, scholen en op 
de zakelijke markt. Maar ook zeker aan 
particulieren. Omdat wij normaal op 
afspraak geopend zijn en het toch laag-
drempelig willen houden, zijn wij dit 
weekend voor iedereen geopend,” al-
dus Jeroen van der Vleuten. 
Van der Vleuten is gespecialiseerd in 
maatwerk potten en onderscheidt zich 
daarmee van anderen. Het bedrijf 
heeft een ruim assortiment en werkt 
veelal samen met verschillende archi-
tecten. Nieuw in het assortiment is ge-
mummificeerd mos. Er worden prach-
tige wanden mee ‘bekleed’ waardoor je 
een heel warm en ' groen' gevoel krijgt. 
De open dag is van 11.00 uur tot 17.00 
uur voor iedereen die van der Vleuten 

wil bezoeken. In de showroom van 
Van der Vleuten is ook een wijnproe-
verij, georganiseerd door KE Trading. 
Kom gerust langs als u vragen heeft, 
om gewoon lekker rond te kijken of 
voor een heerlijk wijntje. 

Voor meer informatie of contact zie: 
www.nightbike.nl en facebook.
com/power4kids.

Familiemusical:  
De Waterslang
 
Musicalgroep Kapsones brengt al 
meer dan 30 jaar een voorstelling 
voor het hele gezin op de planken. 
Dit jaar met de titel ‘De Waterslang’. 
Een fris, komisch oosters verhaal 
met vrolijke liedjes. 

De waterfontein op de markt in Kas-
sous doet het niet meer, er komt geen 
druppel water meer uit. Alle bewoners 
van het land zijn in paniek, zelfs de sul-
tan. Iedereen geeft elkaar de schuld 
maar wie heeft het nu echt gedaan??? 
Ben je nieuwsgierig naar de afloop van 
dit verhaal? Kom dan kijken in Het 
Klooster op 8, 9 of 10 april.
Voor vrijdagavond, zaterdagmiddag 
en zaterdagavond zijn nog kaarten ver-
krijgbaar bij Beeldwinkel Verhallen 
(Parkhof 8). Hopelijk kan Musical 
Kapsones komend weekend veel kin-
deren en hun ouders verrassen met 
hun nieuwste productie.

De start van de Nightbike (foto LAV Fotografie).

Landelijke collecteweek Fonds 
Gehandicaptensport
Tijdens de landelijke collecteweek van 10 t/m 16 april gaan duizenden collec-
tanten, - vrijwilligers en leden van verenigingen - collecteren. Dit doen zij met 
het doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor de gehandicaptensport. 

In Nederland zijn er 1.7 miljoen men-
sen met een handicap die, om te kun-
nen sporten, extra ondersteuning no-
dig hebben. Sporten is voor hen helaas 
nog niet vanzelfsprekend. Vaak zijn er 
aanpassingen nodig. Aan bijvoorbeeld 
het sport,- en spelmateriaal of de 
sportaccommodatie. Daarnaast is er 
vaak extra begeleiding en speciaal ver-
voer nodig. Dat kost geld. Veel geld. 
Daarom organiseert Fonds Gehandi-
captensport ook dit jaar weer een lan-
delijke collecte. Het doel: zo veel als 
mogelijk geld ophalen voor de sporters 
met een handicap. Omdat niemand 
buitenspel mag staan.
Fonds Gehandicaptensport ontvangt 
geen subsidie. De landelijke collecte is 
een belangrijke bron van inkomsten. 
Dankzij de opbrengsten van de landelij-

ke collecte kan het Fonds vele grote en 
kleine projecten ondersteunen. Geef 
daarom tijdens de landelijke collecte-
week aan de collectant. Sta zo met al die 
duizenden vrijwilligers als één team 
achter de sporters met een handicap.

Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws 

wat u vindt dat Nuenen moet 
weten. Plaats GRATIS 

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl

Brasserie

De chevelingse
in-Loop

Tapperij - Restaurant

De Schevelingse in-Loop en  
Brasserie de Keizer zijn op zoek 
naar onderstaande uitdagende 
functies:  

Chefkok en/of 
souschef 
tournant functie
Een fflexibele vakman die op beide locaties de 

vrije dagen van de chefkoks en/of souschefs kan 

opvangen en de 6e openingsdag volledig kan 

draaien. Het betreft een Full time functie, Full time 

werken in een 4-daagse werkweek bestaat ook 

tot de mogelijkheden evenals reiskosten

Tevens zijn wij op zoek naar een zelfstandig 

werkend kok en of chef de partie. Ook in deze 

functies bestaat de mogelijkheid om Full time te 

werken in een 4-daagse werkweek

Interesse stuur dan uw cv naar 
info@brasseriedekeizer.nl of neem 
contact op met Pieter Drouen 
06-50881547
www.schevelingen.nl
www.brasseriedekeizer.nl

GEZOCHT
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Succesvol open podium 
Nederwetten
De leerlingen van Eenbes basisschool St Jozef waren er helemaal klaar voor! 
Sommige hadden veel geoefend, andere iets minder, maar vandaag ging 
het gebeuren! Op vrijdag 1 april om 11.00 uur zaten ouders, opa’s en oma’s 
klaar voor de optredens van de leerlingen. Het programma van het open po-
dium was erg afwisselend met gevaarlijke, enge en vrolijke optredens.

Het open podium ging van start met 
een voorstelling over Assepoester, ge-
speeld door groep 7 en 8. Omdat een 
gewone voorstelling over Assepoester 
toch maar wat saai zou zijn, hadden de 
leerlingen besloten er een eigen, ietwat 
gewelddadige en enge voorstelling van 
te maken. Later zongen ze nog een lied 
over vrij zijn, helemaal live! Erg stoer!
De leerlingen van groep 4,5,6 vertelde 
het gedicht van de regenworm en zijn 
moeder. Het gedicht eindigde met een 
erg verwarrende zin: “dus doe nooit 
wat je moeder zegt, dan komt het alle-
maal terecht”. Leren ze dat op school? 
Later vertelde ze nog een gedicht over 
spin Sebastiaan die werd vermoord. 

Het gedicht werd heel mooi met zelf 
gemaakte tekeningen ondersteund.
Groep 1,2,3 vertelde het verhaal van 
rupsje Nooitgenoeg, die maar at en at 
maar uiteindelijk een verrassend 
beeldschone vlinder werd. Groep 1,2,3 
zorgden ook voor een vrolijke noot 
met een liedje over de lente waarbij we 
de kuikentjes, lammetjes en varkentjes 
op het podium zagen lopen.
Ook waren er optredens met kleinere 
groepjes. Mateja en Stein vertelde 1 april 
- moppen, Julia speelde trompet en werd 
daarbij muzikaal begeleid door Anouk 
waarbij Don voor erg gevaarlijke kunst-
jes zorgde. Ook Pleun en Linda vertoon-
de gevaarlijke kunstjes op muziek.

Linda en Pleun - kunstjes op muziek.

Help de Bibliotheek 
in Nuenen
Bibliotheek Dommeldal is op zoek 
naar vrijwilligers die de werkgroep 
activiteiten van de vestiging in Nue-
nen willen versterken. Deze werk-
groep denkt mee en helpt mee bij 
het organiseren van activiteiten in 
en om de Bibliotheekvestiging van 
Nuenen. Zo maken vrijwilligers het 
mogelijk dat de Bibliotheek extra 
activiteiten organiseert, en zorgen 
ze dat de Bibliotheek lokaal veran-
kerd blijft.

Eén keer per kwartaal vergaderen de 
vrijwilligers. Daarnaast assisteren ze 
samen bij praktische zaken rond een 
activiteit. Dat betekent dus niet alleen 
het voorbereiden van een activiteit, 
maar ook de ontvangst van bezoekers 
en van de gastspreker. Ben je een ac-
tieve man en/of vrouw uit de Nuenen-
se gemeenschap, met een open mind 
voor Social Media en met hart voor 
de Bibliotheek in jouw dorp? Dan is 
Bibliotheek Dommeldal op zoek naar 
jou. Wil je liever eerst even kijken en 
kennismaken met het werk van de 
werkgroep? Meld je dan aan voor de 
komende vergadering op dinsdag 12 
juli om 10.30 uur in de Bieb. Kom ge-
rust met zijn tweeën, want de werk-
groep mag best wat groter worden. 
Meer informatie en aanmelden kan 
via: Jan Bekx 040 2854224, j.bekx@bi-
bliotheekdommeldal.nl

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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Aan: College van Burgemeester en Wethouders Nuenen en de Gemeenteraad
Hedenmiddag zijn de Huurders/Gebruikers van Het Klooster in Nuenen door de exploitatie 
Maatschappij geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de financiële situatie 
van Het Klooster.

Duidelijk is geworden dat een faillissement zeer nabij is ( mogelijkerwijze wordt dit nog de-
ze week aangevraagd), met allerlei consequenties voor de gemeenschap in Nuenen. Per 
jaar maken een 40 tal organisaties gebruik van Het Klooster. We praten hier over vele dui-
zenden personen die jaarlijks gebruik maken van de faciliteiten en Het Klooster bezoeken. 

Namens alle huurders/gebruikers doen wij een dringend beroep op het College en de Raad 
om dit faillissement te voorkomen.

Namens de Huurders/Gebruikers
Ing. R.A. Rueb 

Penningmeester Stichting Atelier van Gogh 
Van Lieshoutgaarde 4 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

Wim Metsemakers
Als eerste inspreker meldde zich Wim 
Metsemakers. Hij had eerder al een 
brief geschreven naar de Commissaris 
van de Koning en had zich daarin uitge-
sproken voor een volledige fusie met 
Eindhoven. Hij onderbouwde dat aldus: 
“Een fusie met Eindhoven betekent dat 
Nuenen terechtkomt in een stabiele be-
stuurlijke omgeving met kwalitatief ho-
ge Kernkennis, Kunde, en Korte lijnen 
met andere organisaties, zoals Ministe-
ries, Provincie, Brainport Develop-
ment, maar ook met bedrijven, kennis-
instellingen, zorginstellingen etc. Nue-
nen c.a. maakt dan deel uit van een 
krachtige, bestuurlijke omgeving. Onze 
gemeenschap kan daar niet alleen zijn 
voordeel mee doen, maar ook invloed 
uitoefenen en inbreng hebben”.

“Nuenen kan Nuenen c.a. blijven”, ver-
volgde Wim Metsemakers. De sociale 
cohesie is door het fijnmazige vereni-
gingsleven zodanig verweven dat die 
ook kan bestaan in een krachtige be-
stuurlijke omgeving. “Op die manier 
kunnen de parels van onze participatie-
maatschappij ook op langere termijn 
voldoende gefaciliteerd worden. En 

kunnen Nuenenaren die dat nodig heb-
ben (jong en oud), ook in de toekomst 
rekenen op voor hen betaalbare pas-
sende hulp en ondersteuning.

Samenwerkingsverbanden hebben vol-
gens Metsemakers weinig zin als ze 
tenminste niet tot doel hebben om te 
fuseren op korte termijn. Hij was goed 
ingevoerd bij een fusiemodel rond 
Roermond en onlangs bij Helmond. 
“Het recentelijk-al na 4 jaar- bestuurlijk 
uit elkaar spatten van het model sa-
menwerkingsverband 6.1 (Helmond, 
Deurne, Asten, Gemert-Bakel, Laar-
beek en Someren) steunt mij in deze 
opvatting. Er is daar nu complete ver-
warring onder 200.000 inwoners”.
Ook bij de participatie van bestuurlijk 
Nuenen met meer dan 40 samenwer-
kingsverbanden ziet Metsemakers niet 
alleen voordelen. Het kost heel veel tijd 
en levert vaak weinig rendement. De in-
vloed om daar macht uit te oefenen door 
allerlei dwarsverbanden is erg klein.

Roland van Pareren
De tweede inspreker was Roland van 
Pareren en hij brak een lans voor een 
zelfstandig Nuenen-Gerwen-Neder-

Weinig belangstelling inwoners voor             
inspreken bestuurlijke toekomst Nuenen
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de inspreekavond van 30 maart waarbij Nuenense inwoners hun zeg-
je konden doen over de bestuurlijke toekomst van de Gemeente Nuenen, 
waren er slechts 7 insprekers die zich vooraf hadden aangemeld over dit on-
derwerp. Blijkbaar leeft dit onderwerp meer op straat of in de kroeg als op de 
plek waar je echt iets kunt veranderen: In de Nuenense raad. Of is het geloof 
daarin helemaal verdwenen? Er waren weinig burgers en iets meer politieke 
belanghebbenden die de moeite namen deze avond te bezoeken.

wetten. Sinds 1882 al bij elkaar en het 
is doodzonde hier een eind aan te ma-
ken, vond hij. Trouwens sinds 1300 be-
staat Nuenen-Gerwen al, had de Drije-
hornick medewerker opgezocht. En 
als er toch een fusie moet komen, dan 
maar de Dommelgemeente. Dan ben 
je nog een van de drie.
Samenvoegen met Eindhoven betekent 
ook veel minder invloed en zeggen-
schap. Met 2 of 3 van de 45 zetels in de 
Eindhovense raad voor Nuenen.c.a. 
wordt je wel erg afhankelijk van de gro-
te stad.
Na de nieuwe raadsverkiezingen kan 
er plotseling een krachtige raad ont-
staan, vol van ambities en draafkracht, 
betoogde van Pareren.
Het was tot slot onbespreekbaar voor 
van Pareren dat de driehoek Neder-
wetten-Gerwen-Nuenen opgeheven 
zou worden. Ze heeft in de loop der 
tijd vele malen bewezen bestaansrecht 
te hebben.

Jef en Maria Kuijten
Als geboren en getogen Nuenenaren 
willen ze vertellen dat het hen aan het 
hart gaat zoals het gaat in Nuenen en de 
reden waarom ze hier nu staan. Jef zag 
nog wel kansen voor een zelfstandig 
Nuenen als groene buffer tussen Hel-
mond en Nuenen en als toeristisch dorp 
met een schat aan historische waarde.
Samenwerking was voor hem wel be-
spreekbaar alleen als dat kan en moet.
Dat zou dan vorm moeten krijgen in 
een krachtige eensgezinde Gemeente-

raad maar niet zoals nu met zoveel ver-
schillende eilandjes en verschillende 
belangen.
Het kan nooit zo een serieus belang van 
Nuenen dienen. De raadsleden moeten 
wel weten dat zij het belang van de 
Nuenense burgers dienen te dienen. Jef 
en Maria zijn er zeker van, dat eensge-
zindheid en een krachtdadig optreden 
van het bestuurlijk apparaat naar bui-
ten toe, het voor elkaar kan krijgen, dat 
Nuenen zijn zelfstandigheid zal kunnen 
behouden.

De heer Meijers
Hij hield een betoog dat handelde over 
de problematiek van het openstellen 
van de Soeterbeekseweg voor de inwo-
ners van Nederwetten. Ondanks het 
feit dat de avond bedoeld was voor in-
sprekers die iets te melden hadden over 
de bestuurlijke toekomst van Nuenen. 
Een te laat ingebrachte zienswijze 
wordt nu volgens de heer Meijers ge-
probeerd recht te praten. Hij noemt dit 
cliëntisme richting Eindhoven en daar-
naast was een motie om een besluit te 
bekrachtigen niet uitgevoerd. Alle pro-
cedures kunnen nu opnieuw beginnen.
De wethouder had ons mee moeten 
nemen bij de gesprekken met de bewo-
ners van de Kosmoslaan. Dan had hij 
kunnen pronken met onze oplossin-
gen. Nu zijn er alleen maar problemen.
Verder was er veel onduidelijk met de 
vergoeding die de Gemeente betaalde 
voor het in gebruik nemen van het 
stemlokaal bij de MFA in Nederwetten.
Ze betaalde slechts een derde van het 
markconforme tarief dat iedereen 
moet betalen.

Mevr. Franka Mulkens namens de 
heer Jan Zuring
Omdat Jan Zurung verhinderd was 
door het deelnemen aan de ALS Spon-

sordag voerde namens hem Franka 
Mulkens het woord. Zij deelde mee dat 
Nuenen het recht op een zelfstandig 
voortbestaan heeft verloren door keer 
op keer aan te tonen niet over voldoen-
de bestuurskracht te beschikken. Het 
beste voorbeeld van bestuurlijk onver-
mogen is de raad zelf volgens Jan Zu-
ring. Een bestuurlijke en ambtelijk sa-
mengaan in de Dommelvallei is wel een 
bruikbare optie. Uit onderzoek zou 
blijken dat de kwaliteit van het ambte-
narencorps enorm vooruit gaat. De 
scheiding tussen persoonlijke en poli-
tieke zaken wordt aanmerkelijk ver-
groot in een grotere gemeente. Over 
het aspect kostenbesparing zei Jan Zu-
ring het volgende:” Naar verhouding 
minder ambtenaren, minder gebou-
wen en minder bestuurders, en een ef-
ficiëntere inkoop. Het moge duidelijk 
zijn dat ik t.a.v. de thema’s kwaliteit en 
besparing helaas uit eigen ervaring kan 
spreken, met name binnen de CMD, 
oftewel de WMO.

De heer van Leeuwen
Had weinig nieuwe invalshoeken toe te 
voegen. Hij vond wel dat Metsemakers 
veel goede dingen gezegd had die hij 
ook had willen zeggen. Hij had zich ei-
genlijk niet zo goed voorbereid op de-
ze inspreekbeurt maar vond toch wel 
dat het Gemeentebestuur er een zooi-
tje van had gemaakt. Het vertrouwen 
in het bestuur was bij hem tot nul ge-
daald. Nuenen moest maar vlug naar 
Eindhoven, dat was voor iedereen het 
beste, sloot de heer van Leeuwen af.

De volgende inspreekavonden zijn op 
5 april voor maatschappelijke instel-
lingen/verenigingen/organisaties.
En op 12 april voor ondernemers/be-
drijven. De aanvang is steeds om 19.00 
uur tot nader order in Het Klooster.

Al met al waren het super optredens! 
Goed gedaan allemaal! Maar we vra-
gen ons nog wel af of het echt wel ver-
standig is om nooit te doen wat je 
moeder zegt.

10de Kofferbak-verkoop in Gerwen
Op zondag 17 april is het marktterrein, op het Gildeterrein Lankveld 10, 
open voor het publiek tussen 08.30 en 15.30 uur. Entree € 2,- per persoon 
(dit is inclusief een kop koffie of thee aan de bar op vertoon van uw entree-
bewijs), voor kinderen tot en met 12 jaar is het gratis toegang. Er is ruim vol-
doende parkeergelegenheid en parkeren is gratis. Op het terrein zijn 
toiletten aanwezig. U kunt er ook terecht voor een hapje of een drankje.

Spullen verkopen vanuit je koffer-
bak... hoe werkt dat? In Engeland is 
de ‘carboot sale’ al jaren een begrip. 
De deelnemers rijden met hun eigen 
auto het terrein op. Je parkeert in lan-
ge rijen naast elkaar. Er wordt van al-
les te koop aangeboden tweedehands 
speelgoed, antiek, meubels, dvd’s, 
witgoed, fietsen te veel op op te noe-
men. Alles kan, spullen zó vanuit de 

kofferbak van een auto of aanhanger 
of busje. Bezoekers kunnen naar har-
tenlust rondsnuffelen op zoek naar de 
beste koopjes. Er zijn hapjes en drank-
jes te krijgen. En ook voor kinderen 
zijn er activiteiten. Kortom, een gezel-
lige markt waar iedereen op een leuke 
en ontspannen manier spullen kan ko-
pen of verkopen. 
www.kofferbakverkoop-gerwen.nl

Eerste asperges gestoken
 Vorige week woensdag werden de eerste asperges van Nuenen c.a. gestoken door 
Arjan de Haas op het perceel van tuinbouwbedrijf De Haas in Gerwen. Deze 
vroege asperges hebben onder een dubbele laag folie gezeten die, samen met de 
zon, zijn werk heeft gedaan. De verse asperges zijn geschild of ongeschild ver-
krijgbaar in de geheel vernieuwde Boerderijwinkel van De Haas, Soeterbeek 3 in 
Nuenen. Zie voor het complete assortiment: www.tuinbouwbedrijfdehaas.nl



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

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

 PUZZELHOEKWeek 14

3 4 8
9

1 6 4 3
8 7 5 6
9

4 2 9
2 9 1

6 4 3
8

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 schuchter 6 wintervoertuig 12 vogel 13 mikpunt 14 boom 
16 Koninklijke Nederlandse Automobielclub 18 borrel 19 sine anno 20 explosieve 
stof (afk.) 22 tennisterm 24 voorzetsel 25 boom 27 bijbelse figuur 29 zo spoedig 
mogelijk 30 buisverlichting 31 voormalig Chinees heerser 33 pl. in Gelderland 
35 eerstkomende 37 Zijne Koninklijke Hoogheid 38 affaire 39 erfelijk materiaal 
40 tegenover 41 golfterm 42 tuinafscheiding 44 hoogfrequent 45 herkauwer 
47 leefregel 50 grootvader 52 ijzerhoudende grond 54 commerciële tv-zender 
56 riv. in Oostenrijk 58 regeringsreglement 59 verbond 61 Engelse lengtemaat 
64 bevel 65 verdragsorganisatie 66 liefdesgod 68 veronderstelling 69 aanspreektitel

Verticaal: 1 hap 2 dominee 3 bouwland 4 afloop 5 pl. in België 7 loflied 
8 constructie 9 tennisterm 10 laatstleden 11 geestdrift 15 keukengerei 17 arbeids-
overeenkomst (afk.) 18 Ned. voetbalclub 19 context 21 ter inzage 23 kleinkunst 
24 Verenigde Staten 26 lengtemaat 27 windrichting 28 compact 29 pers. vnw. 
30 te zijner tijd 32 papegaai 34 riv. in Schotland 36 graanafval 41 per expresse 
43 Japans bordspel 46 ondernemingsraad 48 Ierse verzetsgroep 49 profeet 
51 onmeetbaar getal 52 zwaardwalvis 53 gevierd zangeres 55 Ned. omroep 
57 smal 59 Local Area Network 60 plakmiddel 62 ontkenning 63 raamscherm 
65 de onbekende 67 schoolonderzoek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

A F N A M E C A E S A R

M R E D E A R I A E

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

R A G M E E A S B E F

K W A B L E E S T E E N D

T T R E I N T O S T I E

I N N N O U

I O N Z I N Z E S D E H

N U R K E I S E R E L B E

V I A B P U I P K E I

A L T H O B O S E R I E U S

L I O W A L I R E A

W E E L D E P I K A N T

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

Oplossingen wk 13
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

ZONNESCHERM

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.

AANSLAG
ARGLISTIG
BANEN
BEELD
BOSBOUW
BRANDSLANG
CHRISTEN
DWEIL
ELAND
FARAO
GEWAS
GLANS
GODSWONDER
KAPITEIN
KERNLADING
ONWIL
PIETLUTTIG
PLONZEN
POESTA
POVER
PRONK
REISSCHEMA
SALON
SLOOT
TROEL
VENDEL
ZOEKEN

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

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

Week 12, Mw. J. Verhagen, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg
Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

De vrijwilligers bieden praktische hulp en ondersteuning aan 
de zieke en de naastbetrokkene(n).

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is 
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 12 45 89 61.

Aanvraag voor zorg aan mensen met dementie 
en/of een lichamelijke beperking: 

Geldrop/Mierlo: Loket Zorg, tel. 14040.
Nuenen: Servicepunt welzijn, wonen en zorg, 040-2831675

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij ons te komen werken
neem dan contact op met een van onze coördinatoren.

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

  van Kemenadelaan 21   
 5674 PP Gerwen 
 Ook voor  06-22174443 
diabetische en           040-2832068 
reumatische voet anjaderks4@chello.nl 

 Voor vrijblijvende info voor uw voetbehandeling. 
Ook voor diabetische en reumatische voetzorg 
i.v.m. vergoedingen. 

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

TE KOOP in Centrum Nue-
nen geheel gerenoveerde 
luxe 2-kapper 550 m3 in-
stapklaar prijs 410.000 euro. 
Tel: 06 460 95 738.

Grieks Mediterraans Restaurant

Elpida, Grieks Mediterraans Restaurant
Parkstraat 8 | 5671 GG Nuenen | Tel. 040-298 89 13

www.restaurant-elpida.nl

Elpida

10% KORTING
op totaalprijs

Geldig t/m eind april 2016. m.u.v. feestda-
gen. Tegen inlevering van deze advertentie.

Live muziek 15 april +
27 april Koningsdag

Lente Actie!
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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.

April t/m september
Bezichtiging Van Goghkerkje 

13.30-17.00 uur 2e woensdag en laatste 
zondag v.d. maand

Maand April
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur 
Woensdag 19.00 uur 

parkeerplaats vijverzijde bij gemeentehuis

Iedere donderdag
 09.00-12.00 uur Gratis Inloopspreekuur 

LEV Groep, Berg 22c
Iedere vrijdag 09.30 Fietsen

Startpunt Den Heuvel Gerwen

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

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

H. Clemenskerk Nuenen

t/m vrijdag 22 april 
Solo-Expositie Emelie Jegerings 

Kunsthandel Art Dumay

Donderdag 7  april
10.30 uur PVGE Nuenen Koffie inloopoch-
tend. Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12

Donderdag 7 april
19.30-21.30 uur Lezing Omgaan met rouw 
en verlies. Uitvaartcentrum Van der Stappen, 

Spaarpot Oost 2 Geldrop

Vrijdag 8 april
19.00 uur Musicalgroep Kapsones met 

‘De Waterslang’ in Het Klooster

Vrijdag 8 april
20.00 uur Kienen in Lieshout

Dorpshuis, Lieshout

Zaterdag 9 april
13.00-17.00 uur Inzameling 

lege statiegeldflessen door RKSV. 
Nuenen Oost en Nuenen Zuid

Zaterdag 9 april
13.30-16.00 uur Workshops 

De eetbare tuin in ieders bereik
de Walburg tuinen. Boord 64 Nuenen

Zaterdag 9 april
15.00 uur Opening expositie schilderijen 

Ruud Bartlema met liedjes van Gerard van 
Maasakkers. Raadzaal Klooster

Zaterdag, 9 april
20.30 uur ‘Wan gezever. Nee, Gij!’

 het Dorpshuis Lieshout

10 t/m 16 april
Landelijke collecteweek 

Fonds Gehandicaptensport

Zondag 10 april
14.00 uur Ierse Sessie

Weverkeshof

Zondag 10 april
08.00 uur IVN vogelwandeling 

start van deze wandeling Grotel 5 te Bakel

Zondag 10 april
14.30 uur Musicalgroep Kapsones 

met ‘De Waterslang’
 in Het Klooster

Zaterdag 9 april
14.30 uur en 19.00 uur  Musicalgroep 

Kapsones met ‘De Waterslang’
 in Het Klooster

Zondag 10 april
15.30 uur ‘Resonanties van Geluk’

door Jan van de Laar
H. Clemenskerk van Nuenen 

Maandag 11 april
13.30 uur WLG workshop sierraden maken 

met speksteen
D’n Heuvel Gerwen

Maandag 11 april
19.00 uur IVN Vogelwandeling in het 

Eckartsebos. Vertrek per fiets vanaf Het 
Klooster, Nuenen. Start wandeling einde 

zandpad t.o. Wolvendijk 25 en 27

Dinsdag 12 april
19.00 uur Inspreekavond bestuurlijke toe-
komst Nuenen voor ondernemers/bedrijven

Het Klooster

Zondag 10 april
14.00 uur Wandeling in de Ruweeuwsels
Start bij brug Sluis 5 aan het Achterbosch, 

Lieshout

Zondag 10 april
14.30-16.30 uur Optreden 

mondharmonicaclub De Luchthappers
Jo van Dijkhof

Woensdag 13 april
08.30-12.00 uur 

Praktisch Verkeersexamen Nuenen

Donderdag 14 april
19.00 uur Inloopavond ‘verkeer’

Raadszaal in Het Klooster

Woensdag 13 april
14.00 uur Mariahoutse Liederentafel. 

zaal De Pelgrim, in Mariahout

Woensdag 13 april 
19.00 uur Jaarvergadering Jeu de boules 

club D’n Busser
Gemeenschapshuis Den Heuvel Gerwen

Woensdag 13 april 
19.15 uur Meepraten over bomenbeleid 

Nuenen c.a. Het Klooster

5 januari 1938                                           3 april 2016

Als ik niet meer besta, maar alleen nog ben, 
dan wil ik niet meer zijn…
(Piet, 2008)

Tot het einde toe de regie in handen en na vele mooie 
en fijne momenten samen met ons de afgelopen dagen, 
is gisteren mijn man, ons pap en onze opa overleden. 

Piet van Kuijk
echtgenoot van

Gerrie van Kuijk-van Rooij
Marlène en Coert
Juul 
Djoeke

Fedor en Marie-Thérèse
Milan
Elmer
Dagmar

Sander

Correspondentieadres:
Europalaan 106
5672 AL Nuenen

Wij nodigen u van harte uit om samen afscheid te 
komen nemen van onze markante en bijzondere man, 
pap, opa, schoonvader, broer, zwager en vriend, op 
vrijdag 8 april 2016 om 10.45 uur in crematorium Heeze, 
Somerenseweg 120 te Heeze. Op dringend verzoek van 
de grote regisseur: kledingvoorschrift ‘fleurig’.

Piet wil liever geen bloemen, maar een donatie aan het 
door hem gekozen doel: Toneelvereniging De Lindespelers 
Nuenen. Hiervoor staan collectebussen bij het 
condoleanceregister in het crematorium. 

 Eenieder die zich betrokken voelt, is van harte welkom.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 9 april 18.30 uur: viering, 
Vormselvoorbereiding met eigen mu-
ziek, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en pastoraal werker M. Feuth. 
Zondag 10 april 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorganger pastor S. Kuij-
pers. 

Misintenties
Zaterdag 9 april 18.30 uur: Henk Göd-
de; Drieka van de Tillaart.
Zondag 10 april 11.00 uur: Frans Leltz; 
Drika Saris (vanwege verjaardag); Tijn 
en Jo Smits-Kuijten; alle overledenen 
van de familie IJzermans-van den Eijn-
den; Guido Landman; Riky van Rooij-
Schellekens; Hendrina Slegers-Bres-
sers; Overleden ouders Teunissen-
Rooijakkers en overleden familieleden; 
Kees en Constant van Dongen; Riet 
Slippens-van Gils; Annie Keeris-Smol-
ders; Lau Leenders (vanwege verjaar-
dag) Antoon Vereijken; Familie Van 
Santvoort-van de Loo en familie Van 
de Berg-van Santvoort.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 10 april 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker M. Feuth.

Misintenties
Riet van Mook; Gerrit en Miet Douven 
en Harrie Douven; Theo Coolen na-
mens het St. Annagilde.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Riet van 
Mook, Hoekstraat 14, Nederwetten. 
Wij wensen familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 10 april 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker M. Feuth.

Misintenties
Diny Geraets-Zwegers; Philippus van 
Hoek, vanwege verjaardag; Sjef Roijak-
kers, overleden ouders, broers en zussen.

Mededeling
Vorige week is in onze geloofsgemeen-
schap mevr. Diny Geraets-Zwegers 
van Mickersland 5 op 81 jarige leeftijd 
overleden. We wensen familie en 
vrienden veel troost en sterkte toe bij 
het verwerken van dit verlies.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 10 april, 10.00 uur: ds. J.H. Kip 
uit Geldrop. Er is kindernevendienst. 
Collecte voor het ZWO-project in 
Ghana. 
Voor activiteiten: zie ons Seizoenspro-
gramma of de website. 

Donderdagochtend is er - zoals ge-
woonlijk- 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 7 april. Eerste donderdag 
van de maand 17.30 uur H. Lof; 18.30 
uur H. Mis, Votiefmis van Onze Heer 
Jezus Christus Hogepriester.
Vrijdag 8 april 07.15 uur H. Mis.
Zaterdag 9 april. 08.30 uur H. Mis, On-
ze Lieve Vrouw op zaterdag. 10.00 uur 
godsdienstlessen.
Zondag 10 april. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Tweede Zondag na Pasen. 
Zondag van de Goede Herder. Collecte 
voor het seminarie te Zaizkofen. 
Maandag 11 april. 18.30 uur H. Mis, H. 
Leo I, paus en kerkleraar.
Dinsdag 12 april. 18.30 uur H. Mis.
Woensdag 13 april. 07.15 H. Mis, Her-
menegildus, martelaar.

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

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele blijken van 
medeleven na het overlijden van

Anton Gerrit Asselman
De prachtige bloemen, bezoeken, lieve berichten, kaarten en 
e-mails die wij mochten ontvangen hebben wij bijzonder op 
prijs gesteld.

 Thea
 Kinderen 
Nuenen, april 2016 Kleinkinderen

Informatieavond 
over omgaan met 
rouw en verlies
Op donderdag 7 april organiseert Van 
der Stappen uitvaartverzorging een 
informatieavond over rouw en verlies. 
Rouwtherapeute Jeanne van Mierlo 
van Brightblue Coaching spreekt over 
omgaan met rouw en verlies. De luis-
teraar krijgt inzicht in deze gevoelens, 
wat kan helpen bij het eigen verdriet 
of dat van iemand anders.

Locatie en tijdstip
De informatieavond vindt plaats in het 
uitvaartcentrum van Van der Stappen 
aan de Spaarpot Oost 2 te Geldrop. Het 
onlangs vernieuwde uitvaartcentrum 
biedt veel privacy en geborgenheid. De 
intieme 24-uurs familiekamers zijn op-
nieuw ingericht en nieuw is de sfeer-
volle ontmoetingsruimte. Hier kunnen 
gasten elkaar in een rustige 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/contact 
of telefonisch op nummer 040 286 1383 
met duidelijke vermelding van de infor-
matieavonden die men wil bijwonen. 
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RKGSV naar The States en Canada
Een delegatie van 33 personen zal in augustus van dit jaar onder de vlag van 
RKGSV naar Canada reizen. De groep bestaat o.a. uit vele leden van de A-Se-
lectie en het 3e en 4e elftal van RKGSV, waarnaast ook ons damesteam wordt 
vertegenwoordigd. Dit is een unieke situatie omdat elk seniorenteam van 
RKGSV dan deel uitmaakt van de traditionele trip. 

Een groep van 17 personen zal via de 
Verenigde Staten (New York) naar Ca-
nada reizen, waarna de andere groep 
van 16 personen direct naar Canada 
vliegt. De twee groepen treffen elkaar op 
het vliegveld van Toronto in Canada om 
zo als gehele groep naar de eindbestem-
ming Delhi (Ontario) te gaan. De com-
plete groep reist in een uniforme kle-
dinglijn die afgenomen wordt bij D&J 
Workwear + Premium Gifts. De gehele 
organisatie van de reis is in handen van 
‘Stichting Canada Comité Gerwen’. 
In het jaar 1974 zijn vanuit de voetbal-
vereniging RKGSV te Gerwen initia-
tieven genomen om te komen tot een 
geregelde ontmoeting met sportmen-
sen uit Delhi / Ontario, oftewel Cana-
da. Delhi is een plaatsje met een iets 
grotere omvang dan Gerwen (5000 in-
woners) en ligt ongeveer 150 km ten 
zuidwesten van Toronto.
In het jaar 1974 is de basis gelegd voor 
een nog steeds unieke vriendschap, 
hetgeen ertoe geleid heeft dat er tot 
aan de dag van vandaag om de drie a 
vier jaar een delegatie Gerwenaren 
naar Canada gaat, of dat de Canadezen 
naar Gerwen komen. Door deze uit-
wisseling zijn zelfs twee huwelijken en 
drie kinderen (voor zover we weten) 
ontstaan.
Een voetbalteam van RKGSV zal sa-
mengesteld worden en speelt een aan-
tal wedstrijden op Canadese bodem in 
voetbaltenues afkomstig van Sport-
shop Laarbeek. Op de voetbaltenues 
zal shirt(hoofd)sponsor ‘Maas Tegel-

werken’ (Werner Maas) op het shirt 
vermeld staan en zal ‘TDoors’ (Tanco 
van de Laar) als subsponsor ook een 
plekje op het tenue krijgen. Verder zal 
‘Bram Brandveiligheid’ (Bram Daams) 
ook een flinke duit in het zakje doen. 
Op 4 augustus a.s. arriveert het eerste 
gezelschap rond 14.00 uur plaatselijke 
tijd in New York, waar gedurende drie 
dagen het Empire State Building, 
Ground Zero, het Vrijheidsbeeld, 
Broadway en o.a. Central Parc bezocht 
zullen worden. Op zondag 7 augustus 
verkast het gezelschap per vliegtuig 
naar Toronto waar de tweede groep op 
nagenoeg dezelfde tijd vanuit Amster-
dam zal arriveren. De complete groep 
van 33 personen wordt dan door leden 
van de voetbalvereniging uit Canada 
(Norfolk Soccerclub) opgehaald.

In Canada zullen de reizigers bij gast-
gezinnen overnachten. De meeste 
gastgezinnen zijn gedurende de afge-
lopen jaren vrienden voor het leven 
geworden. Tijdens het verblijf in Cana-
da zullen naast de voetbalwedstrijden 
en poolparties o.a. Canada’s Wonder-
land, Niagara Falls, CN Tower, Roger 
Center (Honkbalstadion van de Toron-
to Blue Jays) en Air Canada Center 
(Thuishaven Toronto Maple Leafs IJs-
hockey) bezocht worden.
Op 22 augustus zal het gezelschap van-
uit Toronto terugvliegen naar Amster-
dam, waar de volgende dag op dinsdag 
23 augustus weer voet gezet zal wor-
den op Hollandse bodem.

SPORT Rikken
Rik seizoen groot succes

Rikken bij de   
Supportersclub RKSV Nuenen 
Afgelopen vrijdag was het de finaleavond rikken bij de supportersclub RKSV 
Nuenen. De opkomst was met een bezetting van elf speeltafels meer dan 
voortreffelijk en de organisatie kan dan ook met een tevreden blik terug 
zien op een zeer geslaagd seizoen. Zoals gebruikelijk had de organisatie 
ook op deze finaleavond gezorgd voor een rijkelijk gevulde prijzen tafel me-
de mogelijk gemaakt door de sponsoren.

Om klokslag acht uur werd aangevan-
gen met de twee speelrondes voor het 
dagklassement. Er werd fel en sportief 
gestreden voor de prijzen en niemand 
werd iets kado gedaan. Na de eerste 
ronde was het Willie van den Heuvel 
die met 103 punten de leiding nam. In 
de tweede ronde na een nieuwe tafel 
indeling werd er nog verbeten gestre-
den voor de eerste plaats en de onder-
linge verschillen tussen de nummers 
een en vijf waren minimaal. Maar het 
was toch Willie van den Heuvel die 
met de behaalde punten uit de eerste 
ronde de eerste prijs in ontvangst 
mocht nemen voor Louis Staals, die 
met een mooie score van 89 punten 
tweede werd.

Hans de Haas winnaar finale 2015-2016
Na een korte pauze en de loting voor 
de tafel indeling werd aangevangen 
met de finale ronde voor het kampi-
oenschap 2015-2016. Om in aanmer-
king te komen voor de hoofdprijzen 
moest men wel een minimum aantal 
wedstrijden deel genomen hebben. De 
finale werd gespeeld op negen wed-
strijd tafels en de overige deelnemers 
speelden de troost finale. 
Lang zag het er naar uit dat de finale 
tot het einde spannend zou zijn maar 
in het tweede deel was het Hans de 
Haas die meedogenloos toesloeg en 
ondanks hevig verzet, van zowel Annie 

de Louw als Antoon Hurkmans, met 
een ruime voorsprong en mooie score 
van 81 punten verdiend winnaar werd 
van de 24ste rik wedstrijd bij de sup-
portersclub RKSV Nuenen. De hoofd-
prijs bij de loterij, een waardebon werd 
gewonnen door Gerton van Leenders.

Uitslag dag klassement
over twee ronden
 1 Willie van den Heuvel 103 Punten
 2 Louis Staals  89 Punten
 3 Leo Arts 88 Punten
 4 Gerard van Oorsouw  85 Punten
 5 Jan Bertelink   81 Punten
 6 John Erkelens   75 Punten
 7 Peter de Louw  75 Punten
 8 Cor van Lierop   72 Punten
 9 Ludo van den Berg  65 Punten 
10 Harold van Bree   64 Punten

Uitslag Finale over een ronde
 1 Hans De Haas   81 Punten
 2 Annie de Louw  59 Punten
 3 Antoon Hurkmans  51 Punten
 4 Gerton van Leenders  47 Punten
 5 Ria Hurkmans  44 Punten
 6 Toine Raaijmakers  34 Punten
 7 Bernard de Louw  31 Punten

Troost finale 
1 Mark Nijenboer  101 Punten
 2 John Erkelens  67 Punten
 3 Ad van Uden  15 Punten
 4 Jeanne Laming  11 Punten

Dankzij de vele sponsoren en de grote 
deelname kan de organisatie terug zien 
op een sportief en geslaagd seizoen 
2015-2016. 

Winnaar de heer de Haas met rechts voorzit-
ter Antoon Hurkmans van de Supportersclub.

Waterpolo
Z&PV Nuenen Heren 1    
nu echt kampioen
Het was nog maar de vraag of Nuenen twee weken geleden wel kampioen 
was geworden. Toen werd in Sittard gewonnen en met 17 overwinningen op 
rij, 51 punten, 246 voor- en slechts 65 tegen-doelpunten was Nuenen niet 
meer in te halen. Toch was er nog twijfel. Want in een eerdere wedstrijd was 
een geschorste speler per ongeluk opgesteld en mogelijk zouden daarvoor 
alsnog punten ingeleverd moeten worden. De afgelopen twee weken is er 
van de KNZB (de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond) geen bericht geko-
men dat er iets fout is gegaan. Z&PV Nuenen Heren 1 is dus nu echt kampi-
oen in de 1e klasse van district Zuid en zal volgend jaar voor het eerst in de 
historie van Nuenen in de bondsklasse gaan spelen.

Vlnr voorste rij: Edwin Siepe, Royke Schoen-
makers, Eddy Wielders, Arjan Sleegers, 
Maurice Verschoor, aanvoerder Dirk Bothof. 
Vlnr achterste rij Coach Marcel Vermeulen, 
Lars van Raaij, Mart Vermeulen, Stefan En-
gels, Danny Raaijmakers, assistent coach 
Edwin van Raaij, trainer Koen Gevers.

En hiermee wordt een belangrijke 
doelstelling van Z&PV Nuenen gereali-
seerd. Het bestuur o.l.v. Sjimmie Dirkx 
heeft drie jaar geleden een meerjaren-
plan opgesteld om het waterpolo als 
breedtesport in Nuenen weer op de 
kaart te zetten. Daarbij moest Nuenen 
waterpolo ook weer mee doen in de top 
van de nationale waterpolocompetitie. 
In het eerste jaar ontstond een nieuw 
elan; extra clubactiviteiten, een nieuwe 
organisatiestructuur met gespeciali-
seerde commissies waaronder een 
nieuwe technische commissie, een le-
denaantal dat groeide van 37 naar 55 
voornamelijk vanuit Nuenen. Door de 
technische commissie werd anderhalf 
jaar geleden de tweede fase in werking 
gesteld; een aantal ervaren topspelers 
en coaches kwamen naar Nuenen voor 
het eerste herenteam en dat zorgde 
voor nieuwe en ervaren trainers en ex-
tra trainingsuren voor alle teams. Te-
rugkijkend op dat jaar kunnen we spre-
ken van een zeer succesvol seizoen 
2014-2015. Het dames 1 en de heren 1, 
3, 4 teams hebben tot de laatste speel-
dag meegestreden om het kampioen-
schap. Daarbij was het optreden van 
het eerste herenteam een voorbeeld 
voor de hele vereniging. Helaas konden 
zij de ambitie om toen al kampioen te 
worden niet waarmaken. Het seizoen 
2015-2016 werd ingezet met als abso-
lute ambitie dat heren 1, dat wederom 

versterkt werd met een aantal nieuwe 
spelers, kampioen moest worden. En 
die doelstelling is dus 5 wedstrijden 
voor het einde van de competitie gere-
aliseerd. Niet alleen is dat kampioen-
schap een fraaie prestatie maar ook een 
voorbeeld van de positieve flow waarin 
de waterpolovereniging zit. In Nuenen 
is een nog hechtere vereniging ont-
staan waar sportiviteit en plezier hand 
in hand gaan. Het ledenaantal groeide 
van 55 naar 80 met nieuwkomers van-
uit de hele regio en waar, door een suc-
cesvol jeugdbeleid en enthousiaste 
trainers, nu 20 pupillen en twee jeugd-
teams actief zijn. In de regio worden al-
om met respect en bewondering naar 
Z&PV Nuenen waterpolo gekeken. 
Afgelopen weekend kon het Nuenense 
team voor een afgeladen TUE zwembad 

Midweekteam 
BCL blijft in spoor 
koploper
BCL-M1/Sportpoint Gemert blijft in 
het spoor van de koploper in de vierde 
klasse, poule 1. Het team heeft in een 
rechtstreekse confrontatie met koplo-
per BC Oirschot-M1 niet kunnen win-
nen en blijft dus in het kielzog van de 
koploper. Ook de winst (6-2) tegen het 
lager geklasseerde BC Schijndel-M1 
heeft het eerste midweekteam van 
Badminton Club Lieshout niet vol-
doende geholpen om de koppositie 
over te nemen. De uitslagen van de 
nog komende wedstrijden zullen daar-
om beslissend zijn.

BCL-M1/Sportpoint Gemert met Corine Hol-
weg, Karin van den Biggelaar, Walter van 
Leuken, Richard Essers en Stan van Vijfeijken.

Met tot dusver 56 doelpunten dit seizoen is Lars van Raaij (10) belangrijk voor Nuenen.

tegen de nummer 2 van de competitie 
bewijzen dat het terecht kampioen was 
geworden. Voor een volle tribune was 
het eerste doelpunt binnen 1 minuut 
voor Nuenen. De sfeer zat er al snel 
goed in. Toch werd het direct wat stiller 
in het zwembad van de Technische Uni-
versiteit Eindhoven. Tegenstander de 
Rog uit Weert vocht voor haar laatste 
kans om de tweede plek te behouden en 
scoorde twee keer. Omdat Lars van Raa-
ij wederom op onnavolgbare wijze de 
bal weer in het netje kreeg werd de 1e 
periode toch nog met 2-2 afgesloten. 
Het was duidelijk dat de spelers van 
Nuenen vol aan de bak moesten om de 
ongeslagen status te behouden.
En dan is Nuenen op zijn best. De 
tweede periode werd er wat slimmer 
verdedigd en met een stand van 5-3 
was het tij gekeerd. In de tweede helft 
van de wedstrijd kwam de Rog er niet 
meer aan te pas. Achterin werden de 
aanvallers van de Rog helemaal vastge-
zet en mede door keeper Eddy Wiel-
ders wisten ze niet meer te scoren. De 
tegenstander uit Weert was duidelijk 
radeloos en de moed werd opgegeven. 
Aanvallend werden de ingestudeerde 
patronen steeds duidelijker. De goed 
uitgevoerde combinaties en de van een 
blessure teruggekeerde Roy Schoen-
makers zorgden voor nog eens vijf 
doelpunten en zo werd de wedstijd 
met 10-3 afgesloten. Zoals het een 
kampioen betaamd.

1e Zwemloop LACO 
sportcentrum Nuenen 
Zaterdag 2 april werd na afwezigheid van een jaar om 17.45 uur weer het start-
schot gegeven voor de 1e LACO sportcentrum Nuenen zwemloop. Hierbij wordt 
er gezwommen in het 25m bad van het LACO sportcentrum en aansluitend hard 
gelopen door het centrum van Nuenen. De wedstrijd vormt een opwarmer voor 
de Dolphin Triathlon Nuenen, die op 4 september van start zal gaan.

Als organisatie mochten we op meer 
dan voldoende belangstelling rekenen, 
waarbij de kwart en achtste zwemloop 
volgeboekt waren. Ook de scholieren 
van de basisscholen uit Nuenen, Ger-
wen, Nederwetten en Eindhoven had-
den zich in grote getale ingeschreven, 
zo’n 80 jonge atleetjes verschenen aan 
de start waardoor het gezellig druk 
werd in het LACO sportcentrum. De-
ze jonge deelnemers (groep 5 t/m 8 
van de basisschool) die 200m zwem-
men en 1 km hardlopen kregen zo de 
gelegenheid om in een ongedwongen 
sfeer kennis te maken met een zwem-
loop. 
De lange afstand viel ten prooi aan Pe-
ter Esthuis. Met een goede zwemtijd 
wist hij van de kop af direct de leiding 
te nemen, waarna hij met een solide 
looponderdeel onbedreigd naar de 
eindzege liep. Zijn eindtijd was 53:15. 
De nummer twee bij de solo's, Paul Lij-
ten, finishte ruim 8 minuten na Esthuis 
in 1.01.44. Eerste dame, en 8e overall, 
was Claudia Striekworld, die finishte 
in 1.07:21.

Bij de achtste zwemloop was er sprake 
van een sterk startveld, er stonden 
maar liefst 7 triatleten aan de start die 
uitkomen in de Nederlandse Eredivisie 
Triathlon. Devi Wolthuizen kwam hier 
als eerste uit het zwembad, en gaf zijn 
voorsprong vervolgens niet meer af 
om te finishen met een voorsprong 
van ruim 2 minuten in 22:20 voor Car-
lo Pullens. Eerste dame was Jeanine 
Kocken die negende overall finishte in 
26.03.
Alle zwem, loop en eindtijden van de 
deelnemers zijn terug te vinden op 
www.squadraevents.nl

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.
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RKSV Nuenen - WSC   6-1

Fudacia - RKGSV 1-2
Door Sander van Beek

Afgelopen zondag speelde RKGSV in De Rips voor de uitwedstrijd tegen Fu-
dacia. RKGSV begon erg scherp aan de wedstrijd en dat resulteerde in de 
2de minuut al meteen tot een goal. Mark Janssen gaf een goede voorzet die 
Joey v.d. Berk mooi binnen kopte. Helaas gooide de vlagger zijn vlag om-
hoog en telde dit doelpunt niet. Dit zou niet de laatste keer zijn dat de vlag-
ger van Fudacia het niet bij het rechte eind had. 

Nederwetten - Boerdonk  1-4 
Door Louis Staals

Onder een stralende hemel trapte Nederwetten de wedstrijd af. Het was in het 
begin een beetje aftasten en in de 6e minuut kopte Willem van Rooy keihard te-
gen de onderkant van de lat. Nederwetten had het idee dat er iets te winnen was 
vandaag maar in de 10e minuut, weer door een ondoordachte actie in de verde-
diging, scoorde Daan Dortmans de 0-1. 

SPORT
Programma

KorfbalVoetbal
NKV pakt punt      
tegen Voltreffers
De veld competitie is weer begonnen en NKV speelde meteen een belangrij-
ke wedstrijd in de derde klasse. NKV staat aan het begin van de wedstrijd op 
een veilige 6e plaats (nummer 8 degradeert), Voltreffers staat één plaats on-
der NKV op 4 punten achterstand. 

De thuiswedstrijd werd nipt gewonnen 
met 15-14. Het weer zat in ieder geval al 
mee, er was volop zon en nagenoeg geen 
wind. Alle ingrediënten dus voor een 
mooie korfbalwedstrijd. De wedstrijd 
begon goed voor de Voltreffers en NKV 
kwam meteen op een 0-1 achterstand. 
Dit doelpunt viel pas na 5 minuten, een 
voorbode voor een wedstrijd waarin de 
verdedigingen de baas waren. Om en 
om scorend werd het gat de eerste helft 
niet groter dan 1 punt verschil. De rust-
stand werd bereikt op een 6-7 voor-
sprong voor NKV. De eerste helft verliep 
stroef, de aanvallen van beide teams 
konden niet overtuigen. NKV nam in de 
tweede helft het voortouw en wist voor 
het eerst een gat te slaan van twee goals 
5-7. De wedstrijd werd steeds fysieker 
waardoor de scheidsrechter zijn handen 
vol had aan alle onderlinge duels. NKV 
wist hier op dit moment beter mee om 
te gaan en wist steeds aan de goede kant 
van de score te blijven. Met nog een 
kwartier te spelen kon NKV verder uit 
lopen naar 4 goals. Dit was het moment 
om door te drukken en de wedstrijd 
vroegtijdig te beslissen. Voltreffers toon-

de echter veerkracht en kwam sterk te-
rug tot 15-15 met nog een paar minuten 
op de klok. NKV kreeg in de laatste mi-
nuut een strafworp om de volle winst te 
pakken, maar deze werd echter gemist. 
Hierna kwamen beide teams niet meer 
tot scoren wat een eindstand opleverde 
van 15-15. Achteraf gezien toch een 
dubbel gevoel aangezien de wedstrijd al 
eerder beslist had moeten worden. Toch 
kan de wedstrijd in zo’n slotfase beide 
kanten opvallen waardoor er ook wel te-
vredenheid is met het behaalde punt. Er 
was weer inzet en vertrouwen te zien in 
het spel van NKV. Het verdere verloop 
van de competitie zal uitwijzen hoe be-
langrijk dit punt zal zijn. 
Volgende wedstrijd is een thuiswed-
strijd tegen Klimop uit Asten. Klimop 
staat momenteel 2e en zal alles willen 
geven om voor het kampioenschap te 
gaan. Aan NKV de taak om de punten 
in eigen huis te houden en zich te vesti-
gen in de middenmoot. De steun van de 
supporters is hiervoor hard nodig. 
Eerst speelt NKV 2 om 13.00 uur tegen 
Duko 2 en aansluitend speelt NKV 1 
om 14.30 uur tegen Klimop uit Asten.

RKSV Nuenen D1 
lege flessen actie
Op zaterdag 9 april a.s. houdt het team 
van RKSV Nuenen D1 een inzameling 
van lege statiegeld flessen tussen 13.00-
17.00 uur in Nuenen Oost en Nuenen 
Zuid. RKSV Nuenen D1 gaat van 15 tot 
en met 17 april 2016 naar Emmen voor 
een toernooi en een wedstrijd tegen 
Groningen D1. Op deze manier willen 
wij deze jongens verantwoordelijkheid 
bijbrengen om moeite te doen voor het 
organiseren en financieren van dit week-
end. Het betreft kinderen van 12 tot 13 
jaar. De inzameling zal plaatsvinden on-
der het toezicht van volwassenen. Dit   
zijn ouders en begeleiders. Ieder kind zal 
een badge dragen voor de herkenbaar-
heid van deze actie aan de deur.

Rik van Lieshout schoot nog wel op de 
lat in de 21e minuut maar bij Nederwet-
ten ging vanaf dat moment alles fout. In 
de 40e minuut knalde Tim van Alphen 
de 0-2 binnen en nog voor de rust keek 
Nederwetten al tegen een 0-3 achter-
stand aan door opnieuw een doelpunt 
van Daan Dortmans. Na de pauze wei-
nig verandering in het spel, over en 
weer wat kansjes maar in de 68e minuut 
rolde een vrije trap van Sytze Pennings 
langs de Nederwetten doelman 0-4.

In de 80e minuut werd Pieter Donkers 
in de zestien onderuit gehaald en de 
toegewezen penalty werd door Koen 
van Gorp vlekkeloos ingeschoten. De 
eer was gered maar dat is voor Neder-
wetten de enige troost. Boerdonk was 
gewoon de betere en de 1-4 is daarom 
ook een terechte uitslag.
Volgende week LSV op bezoek in Ne-
derwetten en dat wordt de laatste 
kans om niet op de onderste plaats te 
eindigen.

EMK - SBC 1-1
Door Cor Groenen

Met een half team aan geblesseerde en geschorste spelers naast het veld 
was het voor trainer Toon van der Loo afgelopen zondag een puzzel om een 
team op de been te brengen. Als eerste moeten de spelers die in het veld 
stonden een compliment krijgen voor hun inzet. 

De eerste kans voor EMK in de wed-
strijd was een kopkans voor Geert-Jan 
Kemperman (Man of the Match) in de 
15e minuut, maar deze bal ging naast. 
Beide teams kregen daarna niet veel 
kansen meer om te scoren, maar toch 
ging EMK met een voorsprong de 
kleedkamer in. In de blessuretijd be-
landde een voorzet van Ruud Boerema 
via een tegenstander over de SBC doel-
man in de uiterste hoek van het doel. 
Na de rust kwam EMK goed van start. 
Giel van Korven kopte in de 51e mi-
nuut de bal naast. EMK speler Kem-
perman kwam nadat hij de bal met de 

arm meenam 1 op 1 te staan met de 
SBC doelman maar deze won het duel. 
In de 68e minuut was er weer een te-
genvaller voor EMK. Verdediger David 
Adriaans, rots in de EMK verdediging 
moest na een duel geblesseerd het veld 
verlaten. De druk van SBC op het EMK 
doel werd steeds groter. Toch hield 
EMK tot in de 96e minuut stand, tot-
dat een scrimmage voor het doel door 
een SBC speler werd afgestraft met de 
gelijkmaker. Jammer dat niet alle 3 de 
punten in Nuenen bleven, maar gezien 
de hele wedstrijd wel een terechte 
eindstand.

Verdedigende actie van Hein van den Bosch (rechts).

In de 9de min. was daar de volgende 
kans voor RKGSV, Tim v. Berlo ging 
goed door maar zijn voorzet werd door 
Klaas v. Krieken over het doel gekopt. 
In de 28ste min. was de eerste kans 
voor Fudacia te melden maar deze ging 
ver over. Vlak hierna ging de verdedi-
ger van de thuisploeg de fout in waar-
door Klaas alleen richting de keeper 
kon gaan. Hij had de bal breed moeten 
tikken op de goed meegelopen Martijn 
Reemers maar schoot in de handen van 
de keeper. In de 39ste minuut was het 
dan toch eindelijk raak. Eerst schoot 
Nick de Loo een vrije trap op de paal 
maar de corner die volgde werd door 
Tom v.d. Berk op het hoofd van Klaas 
gelegd die de 0-1 binnen kon koppen.

Na een uur spelen ging Martijn 
Reemers naar de kant en kwam Mike 
v.d. Berk het veld in. De mooiste red-
ding van de dag konden we in de 65 ste 
minuut noteren. Rob v. Hoek dook een 
bal uit de kruising die van buiten de 
16m uit de lucht op goal werd gescho-
ten. 2 minuten later moest Joey v.d. 
Berk het veld verlaten met een hele 
dikke enkel en Michel Klaassen verving 
hem. Ook Tim v. Gent ging eraf en 
hiervoor kwam Menno Vos erin die na 
een schorsing weer mee kon doen.
Michel Klaassen kreeg de kans om de 
wedstrijd te beslissen, Mike legde 
goed breed maar in plaats van aan te 
nemen schoot hij ineens en ging de bal 
over. 3 minuten later was het wel raak. 

VOETBAL
RKSV Nuenen
Zaterdag 9 april
Nuenen VE1 - FC Eindh. AV VE1 16.15
Zondag 10 april
Geldrop 1 - Nuenen 1 . . . . . . . . . 14.30
WODAN 2 - Nuenen 2 . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 3 - Oirschot V. 2 . . . . . . . 12.00
Nuenen 4 - Steensel 2 . . . . . . . . . 12.00
De Valk 3 - Nuenen 5 . . . . . . . . . . 12.00
UNA 6 - Nuenen 6  . . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 7 - Oirschot V. 4 . . . . . . . 14.00
N. Woensel 6 - Nuenen 8  . . . . . . 10.00
Nuenen 9 - WODAN 10 . . . . . . . . 14.00
Dommelen 6 - Nuenen 10 . . . . . 10.00
Nuenen 11 - DOSL 7 . . . . . . . . . . . 10.00
Nuenen VR2 - Rood Wit'62 VR1 10.00
EFC VR1 - Nuenen VR3   . . . . . . . . 12.00

EMK
Zaterdag 9 april 
WODAN VE 1 - EMK VE 1  . . . . . . 16.30
Zondag 10 april 
Woenselse Boys 1 - EMK 1   . . . . 14.30
WODAN 3 - EMK 2   . . . . . . . . . . . . 12.00
EMK 3 - Pusphaira 2   . . . . . . . . . . 11.00
EMK 4 - Unitas'59 4   . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 5 - DBS 2   . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Pusphaira 4 - EMK 6   . . . . . . . . . . 10.00
EMK VR1 - Pusphaira VR3   . . . . . 13.00

RKVV Nederwetten
Zaterdag 9 april
VE. Best Vooruit  - Nederw.  . . . . 16.30
Zondag 10 april
Nederwetten 1 - LSV 1  . . . . . . . . 14.30
Knegelse Boys 3 - Nederw. 2  . . 11.45
Nederwetten 3 - Unitas 12  . . . . 10.00
Nederw. 4 - Braakhuizen 8  . . . . 12.00
Reusel sport Da1 - Ned. Da1  . . 12.00
Acht Da1 - Nederwetten Da2  . 14.30

RKGSV
Zaterdag 9 april
Wilh. Boys VE1 - RKGSV VE1 . . . . 16.30
Zondag 10 april
RKPVV 1  - RKGSV 1  . . . . . . . . . . . 14.30
DEES 2  - RKGSV 2  . . . . . . . . . . . . . 12.15
FC Eindhoven AV 4  - RKGSV 3  . 10.30
RKGSV 4  - UNA 14  . . . . . . . . . . . . 11.00
RKGSV VR1  - RPC VR1  . . . . . . . . . 11.00

NKV KORFBAL
Zaterdag 9 april
NKV 3 - SDO (V) 5 . . . . . . . . . . . . . 15.30
Zondag 10 april
NKV 1 - Klimop (A) 1  . . . . . . . . . . 14.30
NKV 2 - Duko 2  . . . . . . . . . . . . . . . 13.00
Dinsdag 12 april
Klimop (A) MW1 - NKV 4 . . . . . . . 20.00

RKGSV VR1 - EMK VR1 2-0
Door Joske van der Horst

Afgelopen 3 april vond de herhaling van de derby tussen RKGSV VR 1 en 
EMK VR 1 plaats. Waar het de vorige keer bij EMK eindigde in een 1-1 gelijk-
spel, wisten de Gerwense dames nu op het eigen veld een 2-0 overwinning 
binnen te slepen.

Menno ging alleen op de keeper af en 
werd neergehaald. Waar de keeper 
van geluk mocht spreken dat hij geel 
ontving schoot Tom v.d. Berk de pe-
nalty koel binnen. 5 minuten voor tijd 
gaf de scheidsrechter een kado aan Fu-
dacia door een penalty te geven. Deze 
ging er via de hand van Rob nog net in. 
Dit was ook de eindstand en zo kon-
den er weer 3 punten worden bijge-
schreven richting de nacompetitie. 

Op een zonovergoten sportpark ‘Oude Landen’ heeft Nuenen korte metten 
gemaakt met WSC. Met 6-1 werden de bezoekers teruggestuurd naar de 
Langstraat. Hier zag het in het eerste half uur niet naar uit. 

De bal werd vaak breed gespeeld in 
plaats van vooruit. Zodoende had 
Nuenen heel veel balbezit maar werd 
het nauwelijks gevaarlijk. In de 13e 
minuut een eerste signaal als Yev-
ghenny Marceli de bal diep speelt op 
Ron Jansen, die ziet zijn inzet via de 
keeper op de lat belanden, de scheids-
rechter geeft op advies van de assis-
tent scheidsrechter buitenspel zodat 
het toch niets opleverde. In de 30ste 
minuut is het wel raak. Na een goede 
combinatie door het centrum van de 
verdediging waarbij Coen en Noël 
Jansen betrokken zijn is Sander Eg-
mond de laatste schakel, via de keeper 
opent hij de score 1-0. Kort hierna 
wordt weer een combinatie door het 
hart van de defensie besloten met een 
schot naast de goal door Lars van Stip-
donk. Het was slechts uitstel van exe-
cutie voor WSC, want wederom op 
voorspraak van de assistent scheids-
rechter wordt een penalty wegens 
hands gegeven. Coen Jansen weet wel 
raad met dit buitenkansje 2-0. Kort 
voor rust lijkt de thuisploeg de defini-
tieve knock-out uit te delen. Een voor-

zet van de mee opgerukte Koen Bots 
wordt door Coen Jansen met het 
hoofd binnengeknikt, 3-0.
In het eerste kwartier van de tweede 
helft ziet het publiek één perfecte Nue-
nen aanval uit de omschakeling. Coen 
Jansen speelt de bal diep op Egmond 
die met een voorzet Ron Jansen be-
dient. Deze speelt de bal met de borst 
verder op Yev Marceli die jammer ge-
noeg niet voldoende controle over de 
bal heeft. Hierna zakt het spelpeil van 
Nuenen ver terug en krijgt pas in de 
80ste minuut een opleving. Maar eerst 
nog in de 64ste minuut verkleint WSC 
de achterstand tot 3-1. WSC ruikt nog 
een kansje en zet aan mede geholpen 
door uiterst flegmatiek spel van Nue-
nen. Dan in de 70ste minuut wordt Ja-
mey Raas ingebracht voor Noël Jansen. 
Jamey bleek een gouden wissel met 
twee goals en een assist. In de 80ste 
minuut legt Ron Jansen de bal prima af 
op Jamey die de stand op 4-1 brengt
Het verzet van WSC is gebroken. Uit 
een voorzet van Davey van Bokhoven 
verhoogt Jamey Raas de score tot 5-1. 
Het slot akkoord is er voor Coen Jan-

sen die op aangeven van Jamey in de 
89ste minuut zijn hattrick voltooid 6-1.
Volgende week brengt Nuenen een be-
zoek aan Geldrop. In november diende 
Geldrop Nuenen de eerste nederlaag 
toe. Om kans te blijven maken op de ti-
tel is een goed resultaat noodzakelijk.

Keepster Michelle van den Bogaard en Caroline de Boer in de defensie.

Het eerste kwartier verliep de wed-
strijd niet bijzonder spannend en vond 
het spel zich met name op het mid-
denveld plaats. In de 18e minuut 
kwam daar echter verandering in. Ma-
non Smits kwam op snelheid, maar 
werd ook weer stilgelegd door een 
overtreding van EMK. De daarop vol-
gende vrije trap werd in eerste instan-
tie niet benut, maar daarna wist Inge 
Jansen een diepe bal van Nienke van 
der Heijden op te vangen. Ze kapte 
vervolgens de keepster uit, en scoorde 
beheerst: 1-0.
Even leek EMK een kleine tien minu-
ten later de gelijkmaker te gaan sco-
ren, maar keepster Michelle zorgde 
ervoor dat de hoekschop niet tot een 
doelpunt leidde. Vlak voor rust is het 
woord weer aan Gerwen, maar he-
laas weet de keepster van EMK de 
bal, na een vrije trap, uit haar doel te 
houden.

Na rust blijven de dames van RKGSV 
aan zet. In de 58e minuut legt Bo Meij-
ers de bal vanuit de cornervlag bij Ma-
non Smits neer, die het vervolgens niet 
lukt om af te ronden. Daarna begint 
EMK dan toch meer druk te zetten, waar 
ook enkele kansen uit voortvloeien. 
Keepster Michelle van den Bogaard 
houdt haar doel echter schoon. Vlak na-
dat de Gerwense supporters een tweede 
doelpunt van RKGSV voelen aankomen, 
wordt Michelle echter wederom op de 
proef gesteld. En wederom houdt ze de 
nul. In het laatste kwartier van de wed-
strijd ontstaat er nog een mooie kans 
voor Inge Jansen, waarbij EMK haar he-
laas te snel af is. Toch blijft Gerwen ja-
gen, wat in de 87e min. dan toch in een 
doelpunt van Inge resulteert: 2-0. Want 
met de eerste lentezon in het gezicht (al-
dus meneer Daams) en de drie punten 
van een derby in de pocket kon deze zon-
dagmiddag natuurlijk niet meer stuk.
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De goedkoopste bandenleverancier in de regio
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Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18 - 5691 CA Son - Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

Het voorjaar is aangebroken. We kunnen terugkijken op een 
geslaagd eerste kwartaal, waarin we veel vooruitgang hebben 
geboekt. Zoals bij ieder project zijn er ook tegenslagen geweest, 
onder andere door het slechte weer in het vroege voorjaar. In deze 
nieuwsbrief gaan we in op de werkzaamheden in de komende 
maanden.

Reconstructi e Europalaan Nuenen

Een korte terugblik
In januari zijn we gestart met onze werkzaamheden aan de centrale rijbanen 
van de Europalaan tussen de Geldropsedijk en gemeentegrens met Eindho-
ven. Vanaf dat moment is het verkeer aan de buitenzijde van het werkgebied 
gaan rijden.  
Zowel boven- als ondergronds is er inmiddels veel werk verricht. Na de aan-
leg van riolering, kabels en leidingen, is gestart met de opbouw van de weg-
fundering en verkeerspleinen. Na het plaatsen van betonnen banden werd de 
toekomsti ge inrichti ng van de verkeerspleinen goed zichtbaar. Ondertussen 
zijn wij gestart met asfalteren van de toekomsti ge rijbanen.
Tegelijkerti jd met eerder genoemde werkzaamheden is ook alvast een deel 
van het fi etspad tussen de Parkstraat en rotonde Smits van Oyenlaan gere-
construeerd, inclusief het fi etstunneltje en een stukje van de Lindenhof. 

In opdracht van de Gemeente Nuenen Onderdeel vanCOLOFON
Teksten:   Rasenberg Wegenbouw b.v.
Verspreiding: Eenmalig huis-aan-huis, 
vervolgens op verzoek per e-mail of per post. 
E-mail:  vragen over deze brief kunt u stellen via 
europalaanhov.nuenen@rasenberginfra.nl

Voor fi etsers is er gedurende deze fase de mogelijkheid om vanaf de noordzijde via een van beide verkeerspleinen bij de 
woonwijk Nuenen West over te steken naar de zuidzijde van de Europalaan richti ng de Vorsterdijk en vice versa. 

Veel gestelde vragen
Toekomsti ge inrichti ng van Europalaan (groenvoorzieningen)
In de afgelopen maanden hebben we veel gesnoeid en gekapt om ruimte te maken voor de toekomsti ge inrichti ng van de 
groenvoorzieningen langs de Europalaan. Er is bewust voor gekozen om de bomen en struiken zoveel mogelijk in het eerste 
kwartaal te kappen en snoeien. Dit om te voorkomen dat wij in het broedseizoen broedende vogels verstoren. 
Herplant vindt  in het najaar plaats omdat nieuwe aanplant in deze periode het beste aanslaat. Wij willen u wel alvast inzicht 
geven in de toekomsti ge groeninrichti ng. In mei organiseren we een informati eavond over de invulling van de groene fl anken. 
Aanmelden kan via europalaanhov.nuenen@rasenberginfra.nl.

Wanneer gaan we aan de slag in bebouwde kom Nuenen?
Tot nu toe vinden werkzaamheden plaats tussen gemeentegrens Eindhoven en de Geldropsedijk. Medio juni staat de 
parallelweg aan de zuidzijde van de Europalaan op de planning. Momenteel wordt de planning nader uitgewerkt, waarvoor 
naast een nieuwsbrief ook een informati eavond wordt georganiseerd op 2 juni. Zie hiervoor het overzicht bij ‘belangrijke data’.

Inloopdagen
Iedere donderdag hebben wij inloopspreekuur op onze projectlocati e aan de Berg 47 in Nuenen (achter kantoor APS 
Personeelsservice). U bent van harte welkom als u vragen of opmerkingen heeft  over de werkzaamheden. 

Belangrijke data

Vragen en contact
Contact met onze omgevingsmanager
Er komen regelmati g vragen over de werkzaamheden binnen bij de Gemeente Nuenen. Gelieve uw vragen, 
opmerkingen of klachten direct op te nemen met de omgevingsmanager van Rasenberg Infra. Wij kunnen uw vragen 
dan zo snel mogelijk beantwoorden. Hij is als volgt bereikbaar:
 Telefoonnummer ti jdens werkuren: 06 - 819 567 09
 E-mailadres: europalaanhov.nuenen@rasenberginfra.nl
  Inloopmoment: iedere donderdag in het infocentrum tussen 9.00 – 16.00 uur,  adres Berg 47 in Nuenen

www.rasenberginfra.nl/projecten

Datum Doel Locati e

14 april | 19.00 – 21.00 uur Algemene informati eavond voor vragen en uitleg. ’t Klooster, Park 1 Nuenen

2 mei | 19.00 – 21.00 uur Informati e over invulling groene fl anken langs Europalaan. Projectkantoor Berg 47 Nuenen

2 juni |19.00 – 21.00 uur Algemene informati eavond voor vragen en uitleg werkfase 
Geldropsedijk naar Smits van Oyenlaan.

’t Klooster, Park 1 Nuenen

Locati e Weken Gewijzigde situati e

Vorsterdijk Tot week 22 Vorsterdijk is tot eind week 22 bereikbaar vanaf Eindhoven. Komende vanaf Nuenen kan de 
Vorsterdijk niet worden bereikt, maar wordt verkeer verzocht om via de Dubbestraat te rijden.

Vorsterdijk Week 23 en verder Vanaf week 23 kunt u via het nieuwe verkeersplein bij Nuenen West en de Bakertdreef via een 
ti jdelijke verbindingsweg naar de Vorsterdijk rijden. Deze route is zowel vanuit Eindhoven als vanuit 
Nuenen te gebruiken. 

Dubbestraat Week 22 - 28 In week 22 t/m 28 wordt de aansluiti ng met de Dubbestraat afgesloten. Verkeer kan via het nieuwe 
verkeersplein aan de andere zijde van Nuenen-West via de Bakertdreef Nuenen-West en de 
Vorsterdijk bereiken. 

Pinckart Week 19 – 21 In week 19 tot halverwege week 21 wordt de aansluiti ng met de Pinckart afgesloten. Verkeer wordt 
via de Europalaan – Geldropsedijk – Opwett enseweg – Cockeveld geleid.

 

Wat gaan wij de komende periode doen?
Afronding huidige werkfase
In april (week 14 t/m 17) wordt de laatste hand gelegd aan de werkzaamheden aan de toekomsti ge rijbanen van 
de Europalaan tussen de Geldropsedijk en de gemeentegrens Eindhoven. Daarvoor is het als verkeersdeelnemer 
nodig om diverse keren van rijbanen te wisselen in april. De bereikbaarheid van de aansluitende wegen blijft  in 
deze periode ongewijzigd en is aangeduid met gele bebording. 
Gedurende deze verkeerswijzigingen worden verbindingsbuizen (duikers) tussen watergangen aangelegd, 
asfaltconstructi es aangebracht en wordt het noordelijk fi etspad gereed gemaakt voor de volgende werkfase.  

Vooruitzicht volgende werkfase
Bij de start van de nieuwe werkfase op maandag 2 mei (week 18) komt het gemotoriseerd verkeer op de 
toekomsti ge hoofdrijbanen te rijden. Fietsers gaan vanaf dat moment aan de noordzijde van de Europalaan 
over het toekomsti ge fi etspad rijden, zodat de zuidzijde van de Europalaan kan worden opgebroken en opnieuw 
gericht. 

De herinrichti ng van de zuidzijde van de Europalaan vindt gefaseerd plaats om de bereikbaarheid van alle 
aanliggende ontsluiti ngswegen te garanderen. De direct betrokkenen informeren wij door middel van een 
specifi eke bewonersbrief over de wijze waarop de ontsluiti ng van woningen en bedrijven gaat plaatsvinden. In 
onderstaande tabel worden de gewijzigde situati es alvast kort opgesomd.

U kunt zich aanmelden voor de informati eavond over de invulling van de groene fl anken via 
europalaanhov.nuenen@rasenberginfra.nl. Voor de algemene informati eavonden bent u vrij om langs te komen.

Openingstijden

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

Opendagen
Zaterdag 2 april

Zaterdag 16 april
Zondag 16 mei

Zaterdag 21 mei
Zaterdag 4 juni

Zaterdag 18 juni

Wij zijn de zaterdagen 
geopend van 10:00 uur 

tot 14:00 uur.

De zondagen zijn we 
geopend van 10:00 tot 

15:00 uur.

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

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

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

€ 10,- KORTING OP TRUIEN EN VESTEN!
PULLOVER  WEEK

T/M ZATERDAG 9 APRIL

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 
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