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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

AFWEZIG
van 25 t/m 29 april

 I.R. Steenstra en J. Kroon,
huisartsen

Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.
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Wist u dat......?
Rond de Linde 

meer dan 57 jaar het 
nieuws uit Nuenen c.a. 
voor u verzorgt en dit 

óók blijft doen, óók tijdens 
de VAKANTIE periode.

Stichting 
Meedoen 
Nuenen 
is officieel!

SportprijzenSportprijzen
bekers - medailles
bokalen - trofeeën

vanen - rozetten

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

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

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

40 jarig 
jubileum 
De Lindespelers

Quilt 
Tentoon-
stelling

Nieuwe wethouder Caroline 
van Brakel geïnstalleerd
Door Gerrit van Ginkel

Na afloop van een extra ingelaste vergadering waarin het nieuwe coalitie-
akkoord werd aangenomen, is de nieuwe wethouder van Sociale Zaken in 
Nuenen geïnstalleerd.

Wethouder Caroline van Brakel tijdens de beëdiging als wethouder in Nuenen.

Een ‘Commissie Benoembaarheid’ 
heeft onderzocht of de nieuwe wet-
houder aan de gestelde eisen voldoet. 
Omdat het hier handelt over een pe-
riode van 2 jaar kan de raad beslissen 
dat de wethouder een jaar uitstel krijgt 
over het ingezetenschap. Deze termijn 
kan met 1 jaar verlengd worden. Ook 
heeft ze recht op reis- en verblijfskos-
ten. In de voorgesprekken heeft Me-
vrouw Caroline van Brakel kenbaar 
gemaakt Nuenen op de eerste plaats te 
stellen als het gaat over haar plaats op 
de lijst bij de landelijke verkiezingen. 

Trouwens er is nog geen CDA-lijst 
maar bij de eerste 25 kandidaten op 
die lijst komen maar 3 Brabanders 
voor en daar staat ze zeker niet bij. 
Haar contract als kwartiermaker bij 
Zuidzorg zal met onmiddellijke in-
gang beëindigd worden.
De stemming die schriftelijk plaats 
vond, had ook weer een Nuenense 
verrassing. Een van de raadsleden 
bracht Soutendijk als kandidaat in, 3 
anderen stemden tegen de kandida-
tuur van Mevr. van Brakel en 15 raads-
leden waren voor.

Gemeente Nuenen 

Uitslag Raadgevend 
Referendum Nuenen 
van 6 april 2016:
 
1.  Het Klooster  671
3.  BS De Dassenburcht  455
4.  BS De Nieuwe Linde  433
6.  BS De Wentelwiek  483
9.  Gasterij Jo van Dijkhof  1550
11.  RKVV Nederwetten  228
10.  Gs.huis D’n Heuvel  533
11.  Gemeenschapshuis Enode  663
12.  Locatie BS Oude Landen  317
13.  Gemeentehuis  1173
 
Aantal stemmen VOOR  3003
Aantal stemmen TEGEN  3503
Aantal blanco stemmen  77
Aantal ongeldige stemmen  47
 
Opkomstpercentage:  36,8 %

Zie de advertentie op de middenpagina.

Speeltuin De Kievit opent haar 
poorten voor seizoen 2016!
Zondag 17 april om 13.30 uur opent Speeltuin de Kievit in Nuenen haar 
poorten weer voor een nieuw speelseizoen!

De speeltoestellen zijn weer klaar voor 
een seizoen vol met speelplezier. Tevens 
onthullen we zondag ook een nieuw 
speeltoestel welke ons geschonken is 
door de Ronde Tafel. Dit uiteraard met 
een extra feestelijk tintje eraan.
Dus schommelen, trampoline sprin-
gen, glijbaan glijden, klimmen en 
klauteren, zwemmen of kliederen met 
water, het kan dit seizoen weer alle-
maal. De Peuterhoek is ook weer tip 
top in orde en natuurlijk kunnen de 
(groot-)ouders weer genieten op het 
terras.
Verder zijn het Chalet en de Lounge-
hoek weer te huren en bent u van har-
te welkom met uw kinderfeestje. 

Deze feestelijke opening zal verzorgd 
worden door de Jeugdburgemeester 
van Nuenen. Drumfanfare Jong Leven 

uit Gerwen en haar Majorettes zullen 
de opening voorzien van muziek en 
aansluitend mogen de kinderen ken-
nismaken met de muziekinstrumen-
ten. Zit er iets voor je bij? 

Traditiegetrouw is deze dag de toe-
gang gratis en liggen de abonnemen-
ten weer klaar voor het nieuwe sei-
zoen.

We hopen u te mogen ontvangen in 
Speeltuin De Kievit en samen maken 
we er weer een mooi speelseizoen van! 
Tot zondag!

Coalitieakkoord goedgekeurd
Door Gerrit van Ginkel

In een extra raadsvergadering op 7 april j.l. werd het coalitieakkoord goed-
gekeurd na het traditionele verzet van de oppositie. Op bijna iedere zin die 
formateur R. Stultiëns voorlas, kwam de oppositie met een interruptie die 
niet altijd ter zake doende was. 

Zo haalde de oppositie met vooral de 
VVD, de PvdA en de Combinatie de 
vaart uit het debat en maakte de 
avond onnodig langer, zoals zo vaak 
gebeurt in deze raad.
Formateur Stultiëns benadrukte bij de 
introductie van het akkoord, dat alle 
vijf deelnemers (W70, D66, GL, CDA 
en Nuenens Belang) hun accenten ge-
zet hebben in het akkoord. Er was veel 
aandacht voor het Sociaal Domein en 
voor een betere communicatie naar 
de burgers.
De VVD had moeten zoeken naar wat 
er nieuw was en waarom Nuenen zelf-
standig was weggelaten. Er was slechts 
één zin gewijd aan KAFI en dat is wei-
nig en het zal veel gaan kosten aan 
claims. Ook de PvdA vond één zin 
over KAFI wel weinig en vroeg zich af 
hoe het zat met de verwerking van de 
verantwoordelijkheden. De Combi-
natie vroeg zich af of de oude lijn van 
de baan was, of dat de coalitie er toch 
mee verder ging. Lijst Pijs vond het 
gedeelte over KAFI erg weinig en dat 
gold ook voor communicatie. De op-
vang voor vluchtelingen is nergens te-
rug te vinden (Pijs was de enige die 
daar een opmerking over maakte). 

Lijst van de Boomen vond het ak-
koord prima om mee te leven.
D66 zag een zwaartepunt bij bestuurs-
kracht en bestuurlijke toekomst. Ook 
lag er nadruk op zakelijke bestuursstijl.
De SP steunde de voornemens die 2 
jaar geleden gemaakt waren. Ze waren 
minder optimistisch over de samen-
werking met andere gemeenten. De 
verlaging van de OZB is alleen goed 
voor de woningbezitters. De SP wil 
voordelen voor iedereen. Ze zijn niet 
onverdeeld voor, voor een VSP2. 
Over KAFI zei Stultiëns dat het onder-
werp raad breed behandeld zal wor-
den. Er wordt een opdracht gegeven 
aan het College de OZB structureel te 
verlagen. Er is niets over VSP2 vermeld 
omdat op alle terreinen overleg plaats 
vindt over de structuur rond Eindho-
ven. De coalitie gaat zich buigen over 
de vluchtelingenproblematiek.
Tenslotte stemden tegen het akkoord 
met de gebruikelijke onderbouwin-
gen: vage antwoorden, oppervlakkig 
en niet voldoende onderbouwd: VVD, 
PvdA, De Combinatie en Lijst Pijs.
Voor waren W70, D66, SP, GL, Lijst 
van de Boomen en Nuenens Belang.
Het voorstemmen van de SP is best 
opmerkelijk omdat deze partij eerder 
uit de coalitie stapte.

(Vakantie)
banenmarkt!
Ben jij tussen de 15 en 20 jaar en op zoek 
naar een leuke (vakantie)baan? Kom 
dan woensdag 20 april naar de biblio-
theek in Nuenen. Het jongerenwerk van 
LEVgroep organiseert in samenwerking 
met Bibliotheek Dommeldal een (va-
kantie)banenmarkt. Er zullen verschil-
lende bedrijven aanwezig zijn die op 
zoek zijn naar jou! Voor vragen kunt u 
contact opnemen met Esther Willemse, 
esther.willemse@levgroep.nl
Vergeet je identiteitskaart niet zodat je 
jezelf meteen kunt inschrijven. 
(Vakantie)banenmarkt! Woensdag 20 
april 19.00-20.30 uur. Bibliotheek 
Nuenen. Jhr. Hugo van Berckellaan 18, 
5671 CH 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 

AFVALWEETJE

Wist u dat u uw restanten medicijnen (zonder doosje) 
en gebruikte en ongebruikte injectiespuiten / naalden 
kunt inleveren bij uw apotheek of bij de milieustraat 
Nuenen. Vergeet uw milieupas niet.

Gemeente Nuenen Vervolg op pagina 5

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.

COLLECTE
In de week van 17 april t/m 24 april wordt gecollecteerd door de 
Nederlandse Hartstichting.

UITNODIGING     
COMMISSIEVERGADERINGEN
De commissievergaderingen vinden plaats in de commissiekamer 
van het gemeentehuis, aanvang om 19.30 uur:

• 19 april 2016 Commissie Ruimte
Onderwerpen:
	 •	Grondexploitatie	herijking	Nuenen-West
	 •	Langlaar	4a
	 •	Zienswijze	Begroting	ODZOB

• 20 april 2016 Commissie Samenleving
Onderwerpen:
	 •	Kadernota	2017	WSD
	 •	Algemene	Subsidieverordening	2016
	 •	Bijna	Thuis	Huis

• 21 april 2016 Commissie ABZFin
Onderwerpen:
	 -	Zienswijze	op	begrotingsvoorstellen	2017	MRE
	 -	3e	Wijziging	tarieventabel	bij	de	legesverordening	2016
	 -	Terugkoppeling	raadstafel	21	MRE

Agenda en bijbehorende stukken staan op:
www.nuenen.raadsinformatie.nl

Burgers kunnen in de openbare commissievergaderingen gebruik-
maken van het meespreekrecht. Neem daarvoor contact op met de 
griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl

AFVALINZAMELING
Thema: kroonringen voor PMD afvalzakken tijdelijk van lichtmasten af
In 2016 vindt er schilderonderhoud plaats aan diverse lichtmasten. 
Als er kroonringen voor PMD afval aan de betreffende masten han-
gen, gaan die er tijdelijk af. Na het schilderwerk plaatsen we de 
ringen zo spoedig mogelijk weer terug.

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Nuenen controleert op hondenoverlast
Wij	hebben	een	jaarprogramma	opgesteld	waarin	op	thematische	
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) 
zijn	benoemd.	In	week	16	en	17	letten	we	extra	op	het	thema	honden.	
Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien.

De regels voor honden(eigenaren)
In onze gemeente gelden de volgende regels voor hondeneigenaren:
•	 U	moet	uw	hond	overal	aanlijnen,	met	uitzondering	van	de	hon-

denlosloopwegen	of	–	terreinen.	Een	overzicht	van	deze	locaties,	
is te vinden op onze website, via http://www.nuenen.nl/inwo-
ners-ondernemers/onderwerpen-a-z_42690/product/huisdie-
ren-en-hondenlosloopgebieden_826.html.

•	 Op	speelplaatsen,	speelweiden,	schoolterreinen,	sportvelden	en	
in	 zandbakken	 zijn	 geen	 honden	 toegestaan.	 U	 moet	 ervoor	
zorgen dat uw hond niet op deze plaatsen komt, tenzij sprake 
is van een geleidehond of een sociale hulphond. 

	 U	moet	uw	hond	voorzien	van	een	halsband	en	een	tatoeage	of	
chip waaruit blijkt wie de eigenaar of houder is. 

•	 U	moet	ervoor	zorgen	dat	uw	hond	niet	poept	op	een	openbare	
plaats. Als uw hond per ongeluk toch op een openbare plaats 
poept,	dan	moet	u	dit	zelf	opruimen.	Zorg	er	dus	voor	dat	u	
altijd iets bij zich heeft, zoals een zakje of een poepschepje. Voor 
sommige hondenlosloopwegen of – terreinen geldt de opruim-
plicht niet. De opruimplicht bij een hondenlosloopweg of – ter-
rein geldt alleen als dit staat aangegeven. 

Zakjes	 met	 hondenpoep	 kunt	 u	 in	 de	 gemeentelijke	 afvalbakken	
achterlaten. Het is niet toegestaan om de (plastic) zakjes met hon-
denpoep achter te laten in de openbare ruimte (bijvoorbeeld in 
parken, plantsoenen en bossen). 

Hondenpoep gevaarlijk voor vee
Hondenuitwerpselen kunnen bij koeien de ziekte neospora veroor-
zaken. Bij drachtige koeien kan die ziekte vroegtijdig verlies van het 
ongeboren kalf veroorzaken. Daarnaast kan een hond het vee on-
nodig opjagen, waardoor het vee veel stress ondervindt. Houd 
daarom uw hond aangelijnd op losloopwegen en –terreinen die aan 
weilanden grenzen en laat ze niet loslopen in een weiland. 

Overtreding van de regels heeft gevolgen
Wij	vragen	uw	vriendelijk	om	bij	het	uitlaten	van	uw	hond	rekening	
te houden met deze regelgeving. Overtredingen die door de boa’s 
worden geconstateerd kunnen, zonder het geven van een waarschu-
wing, leiden tot een boete. De regelgeving is terug te vinden in arti-
kel	2:57	en	2:58	van	de	Algemene	Plaatselijke	Verordening	(APV).	U	
kunt deze vinden via www.overheid.nl.

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen heeft over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u 
contact	opnemen	met	ons	Klantcontactcentrum	via	het	nummer	(040)	
2	631	631.	U	kunt	uw	melding	ook	altijd	kwijt	op	www.nuenen.nl

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

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

Er	spelen	in	onze	regio	en	onze	gemeente	nog	allerlei	andere	ontwik-
kelingen op het gebied van verkeer. Daar is veel over te vertellen. 
Wat	speelt	er	in	de	regio	nadat	de	Noordoostcorridor	van	tafel	is	
gegaan? Heeft Nuenen ook plannen voor fietsen of parkeren? Hoe 
concreet	 zijn	plannen	 voor	de	Opwettenseweg?	Loopt	de	 recon-
structie	van	de	Europalaan	op	schema?

WEBSITE? SOCIAL MEDIA?
Wat verwacht u van de gemeente Nuenen?
De gemeente Nuenen maakt meer en meer gebruik van online mid-
delen om met u te communiceren. Hierbij kunt u 
denken	aan	de	website	en	Social	media,	zoals	Twitter	
en Facebook. Nu zijn we benieuwd naar de mening 
van onze inwoners over de online communicatie. Via 
welke Social media ontvangt u graag informatie, hoe 
vaak	en	hoe?	Kortom:	Waar	heeft	u	als	inwoner	be-
hoefte aan? Helpt u ons ook mee om uw wensen en behoeften in 
kaart te brengen?

Slechts vijf minuutjes van uw tijd
Wij	zouden	het	erg	op	prijs	stellen	als	u	even	de	tijd	neemt	om	uw	
mening te laten horen. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 
vijf minuutjes en kan via de website. Om meteen online naar de 
enquête	te	gaan,	scant	u	de	QR-code	hiernaast	met	uw	smartpho-
ne of kijkt u bij het laatste nieuws op www.nuenen.nl.	U	kan	ook	
onderstaande	 link	 in	uw	zoekbalk	van	uw	browser	 invoeren.	Wij	
willen u alvast hartelijk danken voor uw medewerking. 

Link	naar	de	enquête:	
http://bit.ly/OnlinecommunicatiegemeenteNuenen
Let	op:	dit	is	een	andere	enquête	dan	het	tevredenheidsonderzoek	
over de algemene communicatiemiddelen.

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving	ingediende	aanvraag	omgevingsvergunning	op:

•	 7	april	2016	 Collse Hoefdijk en De Pinckart – het plaatsen 
   van 3	tijdelijke	reclameborden	(RECLAME);
•	 4	april	2016	 Boord	25,	5674	NB	–	het	wijzigen	van	het	
   gebruik ten behoeve van het evenement 
	 	 	 asperges	op	de	velden	(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 om-
gevingsvergunning is verleend. Als u een aanvraag wilt inzien, vragen 
wij u hiervoor een afspraak te maken voor ‘inzien ontvangen aan-
vraag’. Dat kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefo-
nisch bij ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 
631.

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders is de volgende aan-
vraag om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:

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

•	 Aanvrager:	Levgroep	Nuenen	voor	het	organiseren	van	een	Ur-
bandag (mobiele skatebaan met demonstraties) op 1 juni 2016 
op	het	achterste	gedeelte	van	het	Vincent	van	Goghplein;

•	 Aanvrager:	Bert!	Projects	voor	het	organiseren	van	het	evene-
ment	“Asperges	op	de	Velden”	aan	de	Aspergevelden	Raaijma-
kers Hoeve, Boord 25 in de periode van 27 mei 2016 tot en met 
9	juni	2016;

•	 Aanvrager:	Ponyclub	Prins	Willem	Alexander	voor	het	organise-
ren	van	een	Concours-Hippique	op	12	juni	2016	aan	Kerkhoef	
14	bij	Hengstenhouderij	Kuijpers;

•	 Aanvrager:	Kiwanis	Dommeldal	voor	het	organiseren	van	een	
Street	Golf	op	vrijdag	15	juli	2016	op	verschillende	nog	nader	
aan te geven locaties in centrum van Nuenen t.b.v. een goed 
doel.

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, 14 april 2016

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzon-
den op:

•	5	april	2016	 Europalaan,	5672	AL	–	het	plaatsen	van	
	 	 	 acht	DRIS-informatiepanelen	voor	
	 	 	 busdiensten	op	de	Europalaan	(BOUW);
•	5	april	2016	 Europalaan,	nabij	Vorsterdijk,	5674	AG	–	
   het	verplaatsen	van	een	reclamezuil	(BOUW);
•	8	april	2016	 Aangelag	3,	5674	CP	–	het	uitbreiden	van	
	 	 	 de	woning	(BOUW).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	des-
betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar ma-
ken bij het College van burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a.,	Postbus	10.000,	5670	GA		Nuenen.	

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

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



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

Onze Achterham is een topper
bij de Asperges!!!

Procureur lapjes
...................................iedere 4e gratis
Tulp van Bladerdeeg
per stuk ............................................2,00
"Achterham"
............................ 2de 100 gram halve prijs

"Mini Kiprollade"
van puur kipfilet, 100 gram ......1,25
Pep Wrap
wrap gevuld met kalfs gehakt
en spinazie!! .......................................2,25
Quiche Lorraine
per stuk ............................................1,50

Soepgroenten speciaal 
panklaar   250 gram 1,25
Koolrabi  
panklaar   2 stuks 0,99
Tommies

per pot 1,49

Waldorff salade
  250 gram 1,69
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 14 t/m woensdag 20 april

Blauwe druiven  
    1/2 kilo 1,49

Acties week 15: geldig maandag 11 t/m zaterdag 16 april 2016
_____________________________________________________

Brood van de week
Boerenhaver heel    € 189
_____________________________________________________

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

Broodchips
 lekker gezond snoepen         € 195
_____________________________________________________

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

Cocos marons
     3+1 GRATIS

KOOPJE

GEMAK!!!

SPECIAL

SPECIAL

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.

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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

2 wijken in Nuenen-Noord
(± 165 en 290 kranten) 

Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT LUSTRUM

 
 

 

  
 

www.cafeonsdorp.nl follow us     cafeonsdorp

DUO TOPP!

FOUTE VINYL SHOW

TIM VAN DE LAAR

Vrijdag 22 April Muzikaal live entertainment. 
Meezingen en dansen gaat vanzelf, in een woord; TOPP 
Vanaf 21.00u

Zaterdag 23 April Twee DJ’s, enkel vinyl. 
Lekkere foute nummers, maar een feest der herkenning.

Vanaf 21.00u

Zondag 24 April Deze feestpianist is een heuse 
troubadour op zijn piano, u vraagt en hij speelt. 
Vanaf 15.00u

2011 - 2016
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40 jarig jubileum      
De Lindespelers
Op 6 mei 1976 richtte een enthousiast groepje Nuenenaren een toneel-
vereniging op die ze toepasselijk de naam De Lindespelers gaven. Ter gele-
genheid van het 40-jarig bestaan van De Lindespelers halen we op De 
Speelvloer, sinds enkele jaren het thuishonk van de verenging, herinnerin-
gen op. Herinneringen ophalen aan 40 jaar verenigingsgeschiedenis kun je 
het beste ophalen met de huidige 2 oudste leden van de club:

Elly Dijstelbloem, mede-oprichtster 
van de vereniging, die zowel als speel-
sters, bestuurslid, souffleuse, lid van 
de artistieke- en kledingcommissie, 
maar vooral als regisseuse, haar bijdra-
ge leverde vanaf het prille begin: “Ik 
vind het heerlijk om de binnenwereld 
van het personage naar buiten te krij-
gen en de tekst recht te doen in een 
voorstelling. Van mij hadden De Lin-
despelers wat meer luchtiger werk mo-
gen spelen, het gaat zo vaak over de 
dood, maar ja, juist in die dramatische 
stukken zit een grotere uitdaging vol-
gens veel spelers”.

Corrie Stoop, al lid sinds 1984, heeft 
zich behalve als speelster, ook verdien-
stelijk gemaakt als lid van de kleding-
commissie en souffleuse, maar voor dat 
laatste was ze te precies. Muziek maken 
en toneelspelen, zijn Corrie’s grootste 
passies, waarbij ze het vooral heel be-
langrijk vindt om het goed te doen. To-
neelspelers zijn doorgaans mensen met 
grote ego´s, ze staan allemaal graag 
voor het voetlicht, dit heeft er ook voor 
gezorgd dat de vereniging in de loop 
der jaren een keur aan (markante) le-
den heeft gekend. Ook heeft de vereni-
ging al heel verschillende podia gezien, 

behalve in Nuenen, Helmond en Eind-
hoven, zijn de Lindespelers op diverse 
gelegenheden aanwezig geweest voor 
animatie en straattheater. Zo speelden 
zij o.a. in Geertruidenberg en Heeze 
(bijv. tijdens de Brabantse Dag), maar 
ook op de platte kar door ons dorp. Zo-
als de befaamde wagenspelen, die even-
eens horen bij de diversiteit van deze 
club. “Het Klooster was geweldig om in 
te spelen, jammer dat het voor ons zo 
duur is”. Ook wordt er met weemoed 
teruggedacht aan de speeljaren in De 
Vanck. “Hadden ze dat nou niet veel be-
ter kunnen verbouwen tot sociaal cul-
tureel centrum? Dan had het misschien 
niet zo veel hoeven te kosten?”
Toch hebben ze fijne jaren gehad in 
Het Klooster, waar ze tot 3 keer toe 
volledig hun decor- en kledingzolder 
hebben moeten in- en uithuizen het-
geen een hele klus was met duizenden 
kostuums en decorstukken. 

Maar nu heeft de vereniging op de 
Speelvloer een nog fijnere plek gevon-
den waarin alle leden ook veel meer 
contact met elkaar hebben. “Voor-
heen, in Het Klooster, zaten kleding en 
techniek op zolder en dan zagen we el-
kaar alleen in de pauze”.

Verschillende stukken worden vaak 
genoemd bij het ophalen van de herin-
neringen, Ons moeder zei’, met de po-
pulaire spreukenactie; ‘Elly: “mensen 
in het dorp gingen de promotiebriefjes 
met ludieke spreuken verzamelen”. ‘De 
zelfmoordenaar’, waarvoor het hele fa-
brieksterrein van Van Wijk omgeto-
verd werd tot een Russisch dorp. Of 
‘Merlijn’ dat ter gelegenheid van de 
opening van Het Klooster gespeeld 
werd, samen met het jongerenkoor, 
het CAN en de muziekschool. Daarin 
speelde voor het eerst een naakte ac-
teur op het toneel, dat zorgde zelfs in 
de jaren ‘90 in Nuenen nog voor beroe-
ring. Het spektakel ‘De vliegende Hol-
lander’ op het Strandbad Enode en het 
spektakel van de driekoningentochten. 
Te veel herinneringen om in één ge-
sprek te vangen. 

Nu ter gelegenheid van het 40 jarig be-
staan serveren de Lindespelers een 
feestelijk jubileummenu. Helaas niet in 
Het Klooster omdat er in april geen 
vrij weekend meer beschikbaar bleek. 
Op 15, 16 & 17 april in Zaal Berkenbos 
in Nuenen en 22 april in De Koppelaar 
in Nederwetten wordt er ‘Nu even 
niet, Nu even wel’ gespeeld van Maria 
Goos.
En in het najaar staat er, onder het 
motto; stappen, happen en klappen, 
nog meer op het programma. Op 9 & 
16 oktober spelen De Lindespelers na-
melijk 4 eenakters rondom het park in 
Nuenen. Namelijk o.a. in: Hotel Au-
berge Vincent, Bar Van Gogh, Galerie 
Dumay, Café René en Café Ons Dorp. 
De verbindende feestelijke factor aan 
de jubileumproducties is dat ze alle-
maal op ongewone locaties gespeeld 
worden, “maar daar draaien wij met 40 
jaar ervaring onze hand niet meer voor 
om”. Daarnaast hebben ze veelal de 
HORECA gemeen als decor in het to-
neelstuk.

Kaarten voor ‘Nu even niet, Nu even 
wel’ zijn nog te koop bij het Bloem-
ateljee; park 13a, Risjamo in het Kern-
kwartier, op www.lindespelers.nl en op 
De Speelvloer op dinsdagavond tussen 
19.00 -20.00 uur, Geldropsedijk 50a in 
Nuenen.
De Lindespelers vieren feest en u bent 
van harte uitgenodigd!

Mee-trillen van geluk…..
Liedjes roepen beelden bij hem op. En die beelden zijn te zien in de zijn 
kunstwerken. Een schilderende dominee vindt inspiratie bij de teksten van 
liedjes van Gerard van Maasakkers. Neen, niet Vincent, die schilder was 
zoon van een dominee. De schilderende dominee die ik hier bedoel is Ruud 
Bartlema. Hij was van 1972 tot 1985 dominee in Nuenen. 

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees

Afgelopen weekeinde was hij even te-
rug in Nuenen. Zaterdagmiddag bij 
de opening van zijn expositie ‘Reso-
nanties van Geluk’ in Het Klooster en 
zondagmiddag bij het orgelconcert 
door Jan van de Laar in de Clemens-
kerk. Een orgelconcert dat prima pas-
te binnen ‘Resonanties van Geluk’. En 
in de overvolle kloosterkapel liet Ge-
rard van Maasakkers de bezoekers 
mee-trillen van geluk…..
Wat een toevallige ontmoeting al niet 
kan opleveren. Op een dag in 1972 
klopte Gerard van Maasakkers aan bij 
het Van Gogh-huis in Nuenen. Daar 
woonde toen dominee Ruud Bartle-
ma. Student tuinarchitectuur Gerard 
wilde graag een kijkje nemen in de 
tuin achter het huis. Samen met do-
minee Ruud liep hij door de prachtige 
pastorietuin en die tuin werd het on-
derwerp voor zijn afstudeeropdracht. 
De tuinarchitect-in-spe is zanger ge-
worden en de dominee vond als beel-
dend kunstenaar een tweede leven. 
Poëzie en literatuur vormen een be-
langrijke bron van inspiratie voor de 
schilderkunst van Ruud. Na de ont-
moeting in 1972 hebben de inmiddels 
oud-Nuenenaren nog steeds contact 

met elkaar. Ook de liederen van Ge-
rard zijn een inspiratiebron voor de 
kunstwerken van Ruud. 
Rondlopend in Het Klooster zie je de 
beelden die  Ruud  heeft geschilderd 
van liedjes als ‘Komt er mer in’, ‘Hee 
gaode mee’, ‘Salve Regina’ en ‘Ik laot 
d’n dag nog efkes dure’. De tentoon-
stelling van schilderijen en een paar 
ruimtelijke kunstwerken is een be-
zoek meer dan waard. Tussen twee 
haakjes: de liedjes zijn op de tentoon-
stelling niet te horen. Tip: hou de uit-
zendingen van de Lokale Omroep 
Nuenen in de gaten, daar is een im-
pressie van de expositie en van het 
optreden van Gerard te horen en te 
zien. De expositie is tot eind april in 
Het Klooster te bekijken.    

De tentoonstelling is geopend met 
liedjes van Gerard, gezongen door 
Gerard. Ruud bood Nuenen als ca-
deau een vijftal liedjes aan. Vijf minia-
tuurtjes die me het geluksgevoel uit 
de tijd dat ik met mijn gezin hier in 
Nuenen in het Van Gogh-huis woon-
de en werkte opnieuw laten ervaren. 
En de mensen in de kloosterkapel tril-
den mee van geluk….  

Een vleugje Astor Piazzolla  
in de Weverkeshof
Op zondagmiddag 17 april om 14.00 uur neemt accordeonensemble L’accord 
Volé u mee op een avontuurlijke en gevarieerde muzikale reis. Een reis van noord 
naar zuid en van oost naar west. Het achtkoppige accordeonensemble uit Eind-
hoven begint haar reis in de Weverkeshof in Nuenen om vervolgens af te reizen 
naar Odessa in het oude Jiddische Oost Europa waar vrolijke klezmermuziek te 
horen is. Via de Parijse cafés vervolgt het ensemble haar weg naar het Italiaanse 
eilandje Salina waar de verbannen Chileense dichter Pablo Neruda heeft ge-
woond. De virtuoze mineurklanken die u hier hoort komen uit de film Il Postino, 
waarvan het verhaal zich afspeelt op het eilandje Salina. Even omschakelen als we 
terug naar huis gaan: naar het land van zand, het Nuenen van Gerard van Maas-
akkers… Na een korte stop wordt de reis hervat en bevindt u zich weldra in Rus-
land, Zuid-Afrika, Portugal en Argentinië. De gevoelens van weemoed aan het 
einde van de reis klinken duidelijk door in de tango’s van Astor Piazzolla. Twee 
gastmuzikanten haken bij sommige stukken aan op sopraansax en met zang. Niet 
alle uitstapjes staan hierboven vermeld, dus laat u zich lekker verrassen!

Zondagmiddag 17 april. 14.00 uur: accordeonensemble L’accord Volé. Hugo van 
Berckellaan 5, Nuenen www.weverkeshof.nl

Uitzwaai-diner bij De 3 Gebroeders 
van Top Team Huibers
Top Team Huibers is een team die bestaat uit zes personen die op 1 en 2 juni 
a.s. met de Alpe d’Huzes meedoet. Dit jaarlijkse evenement van het KWF is 
opgezet om door middel van een sportieve prestatie (het beklimmen van de 
bekende berg met de fiets of lopend) geld in te zamelen voor het KWF Kan-
kerfonds. Dit geld is hard nodig voor onderzoek naar de bestrijding van 
kanker. 

TopTeam Huibers zet verschillende 
acties uit om veel geld in te zamelen. 
Eén van de acties die ze hebben, is de 
organisatie van een diner in samen-
werking met horecagelegenheid de 3 
Gebroeders uit Gerwen. Op woensdag 
25 mei a.s. vanaf 18.00 uur kunt u daar 
een voortreffelijk 3-gangen keuzeme-
nu verkrijgen voor de prijs van € 29,50. 
De avond staat dus in het teken van 
Top Team Huibers en de opbrengst er-
van gaat voor een groot deel naar het 

team. Dus naast het feit dat u kunt ge-
nieten van een heerlijk menu steunt u 
tevens een goed doel.

Op facebook: https://www.facebook.
com/TopTeamHuibers/ kunt u zien 
wie ze zijn en wat hun motieven en ac-
ties zijn. U kunt zich vanaf nu aanmel-
den voor deze avond door te e-mailen 
naar: info@de3gebroeders.nl of te bel-
len naar: 040-2906644 (vanaf 12.00 
uur).

De Cabaretpoel, Vier keer leuk! 

In De Cabaretpoel spelen vier nieuwe 
aanstormende cabarettalenten elk een 
voorstelling van ongeveer 25 minuten. 
U ziet finalisten en prijswinnaars van 
diverse cabaretfestivals. De Cabaret-
poel, een nieuw initiatief voor aanstor-
mend cabarettalent om zich aan het 
publiek te presenteren. Het is een 
soort reizend cabaretfestival, maar 
dan zonder competitie-element.

Op deze avond spelen:
•	 Robert	Ramaker	vraagt	zich	af	wat	

het nut is van stofzuigen, waarom 

je spruitjes moet eten en waarom 
sommige mensen arm zijn en an-
dere rijk. Ondertussen lost hij 
meteen de wereldproblemen op. 
Een prachtige voorstelling met 
mooie liedjes en rake grappen. 
Tenminste… als zijn stofzuiger het 
doet.

•	 Robin	Koek	won	in	2014	met	caba-
retduo Claas & Koek de publieks-
prijs op het Utrechts Cabaret Festi-
val. Nu gaat hij solo verder. Gloed-
nieuwe fiets, Alpen als ultieme 
uitdaging. Twaalf uur op de fiets, 

Op zaterdag 16 april speelt De Cabaretpoel, Vier keer leuk! in Het Klooster in 
Nuenen.

twaalf uur lang reflectie. Vrienden 
die verhuizen, kinderen krijgen, 
tuinmeubels kopen, maar hij gaat 
voor het avontuur, de passie, uitda-
gingen. Wat kan het leven veel 
brengen als je niet de makkelijkste 
weg inslaat. De grote vraag is ech-
ter, met wie deel je het?

•	 Maarten	Westra	Hoekzema	haalde	
de halve finale van Cameretten 
2014 met het programma ‘De Ver-
leiding’. Nu werkt hij aan een nieuw 
programma, laat u dus verrassen 
met nieuw materiaal!

•	 Fabian	Franciscus	 vertelt	 een	 ver-
haal over schapen, struisvogels en 
mensen met verlangens. Het is niet 
dat schapen zijn uitgerust voor een 
heel breed takenpakket. Of quasi-
interessant kunnen lullen over hun 
alsmaar voortschrijdende carrière. 
Ze hebben maar verstand van en-
kele specifieke zaken, de rest doen 
ze vooral op gevoel. Ze zullen ook 
nooit interessant doen over dingen 
die ze niet echt begrijpen, zoals 'da-
tasmog', bankenlobby's of een ge-
slachtsneutrale opvoeding. Dat is 
echter ook het begeerlijke aan deze 
witte wollige wezens; ze weten pre-
cies wat ze weten. En andersom. 
Fabian won in 2013 het Leeuwar-
der Cabaret Festival.

Meer informatie vindt u op www.caba-
retpoel.nl. Reserveren via tel. 040 
2843399. De Cabaretpoel, Vier keer 
leuk! zaterdag 16 april, Het Klooster, 
Nuenen. Aanvang 20.15 uur.
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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:
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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 
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PUBLICATIE
Ontwerpbestemmingsplan ‘Nuenen-Zuid, herziening Molvense 
Erven 63’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken, 
in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Nuenen-Zuid, herziening Molvense Erven 63’ met ingang van 15 
april 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan ‘Nuenen-Zuid herziening Molvense Erven 63’ 
voorziet in de mogelijkheid om vier extra (vrijstaande) woningen te 
realiseren op het perceel Molvense Erven 63 te Nuenen. 

Terinzageligging
Het ontwerpbestemmingsplan kan op het gemeentehuis, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen, worden ingezien. Het plan is ook raad-
pleegbaar via de landelijk site: www.ruimtelijkeplannen.nl
Het ontwerpbestemmingsplan kan rechtstreeks worden geraad-
pleegd via de volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IM-
RO.0820.BPNuenMolvErven63-C001 

Zienswijzen
Binnen de termijn van terinzageligging kan een gemotiveerde ziens-
wijze met betrekking tot dit ontwerpbestemmingsplan worden in-
gediend. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeen-
teraad van Nuenen, postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. Een ziens-
wijze kan ook mondeling kenbaar worden gemaakt bij de heer D. 
Senders van de afdeling Ontwikkeling en Handhaving (telefoonnum-
mer 040-2631641).

Nuenen, 14 april 2016
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Ontwerp omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere grens-
waarden Wet geluidhinder - Nuenen-West, bouwveld A, fase 2

Ontwerp omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 23 februa-
ri 2016 besloten medewerking te verlenen aan de aanvraag om een 
omgevingsvergunning eerste fase voor de activiteit gebruik (artikel 
2.12, lid 1, onderdeel a, onder 3° Wabo) voor het bouwen van 23 
woningen in afwijking van het ‘Uitbreidingsplan Nuenen-West’ en 
het ‘Uitbreidingsplan Nuenen-West, uitwerkingsplan 1’.  
De woningen zullen binnen dit plan worden gerealiseerd op bouw-
veld A, fase 2.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer N-HZ-2016-0004. 
De gemeenteraad heeft op 31 maart 2016 een verklaring van geen 
bedenkingen afgegeven voor het verlenen van de aangevraagde om-
gevingsvergunning. 

De ontwerp-omgevingsvergunning en de verklaring van geen beden-
kingen liggen met ingang van 15 april 2016 voor eenieder gedu-
rende zes weken ter inzage op het gemeentehuis. 

U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning en de verklaring van geen 
bedenkingen inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. 
Tevens zijn de stukken in te zien via de landelijke internetsite www.
ruimtelijkeplannen.nl en kunnen rechtstreeks worden geraadpleegd 
via de volgende link: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IM-
RO.0820.OVNuenWeVeldAFase2-C001

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

Hogere waarden Wet geluidhinder
Om de gevraagde bebouwing mogelijk te maken, dienen vooraf-
gaand aan de te verlenen omgevingsvergunning hogere grenswaar-
den voor wegverkeersgeluid vastgesteld te worden. 

In verband hiermee ligt een ontwerpbesluit tot het vaststellen van 
hogere grenswaarden voor de te verlenen omgevingsvergunning met 
ingang van 15 april 2016 gedurende zes weken op het gemeentehuis, 
Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor een ieder ter inzage. 
Het ontwerpbesluit is ook raadpleegbaar op de gemeentelijke web-
site, www.nuenen.nl

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden een 
zienswijze indienen met betrekking tot het ontwerpbesluit tot vast-
stelling van hogere grenswaarden bij burgemeester en wethouders, 
postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen. Een zienswijze kan ook monde-
ling kenbaar worden gemaakt bij de heer G. Koops van de afdeling 
Ontwikkeling en Handhaving (telefoonnummer 040-2631646).

Nuenen, 14 april 2016.
Burgemeester en wethouders Nuenen ca.

PUBLICATIE
ONTWERP GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSENBELEID 2016
Ter inzage legging ontwerp gehandicaptenparkeerplaatsenbeleid

Het ontwerp gehandicaptenparkeerplaatsenbeleid 2016 en de daar-
bij horende stukken ligt met ingang van vrijdag 15 april 2016 gedu-
rende 6 weken voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis, Jan 
van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Heeft u suggesties tot verbetering, bent u het niet eens met de in-
houd van het ontwerp gehandicaptenparkeerplaatsenbeleid of 
vreest u voor onacceptabele gevolgen, dan kunt u schriftelijk uw 
gemotiveerde zienswijze indienen. 

Let op: Dit moet u doen binnen de periode dat het ontwerpbesluit 
ter inzage ligt. Uw reactie richt u aan het college van burgemeester 
en wethouders van Nuenen c.a., postbus 10.000, 5670 GA Nuenen.

De zienswijze moet ten minste bevatten:
1. naam en adres;
2. de dagtekening;
3. omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze gericht is;
4. de gronden van de zienswijzen.

Nuenen, 11 april 2016
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

BESLUITEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN:
aan Watermolen van Opwetten B.V. is een beschikking afgegeven, 
die betrekking heeft op het aanhangsel behorende bij de Drank- en 
Horecavergunning van 9 mei 2014. Het aanhangsel is aangepast 
met het bijschrijven van twee leidinggevenden resp. het verwijderen 
van twee leidinggevenden, die niet meer werkzaam zijn bij Opwet-
tenseweg 203 (verzenddatum 11 april 2016);
aan Organisatie Show Historische Stationaire Motoren zijn vergun-
ning en ontheffingen verleend voor het organiseren van een show 
van Historische Stationaire Motoren in de periode van 14 tot en 
met 16 mei 2016 op het terrein aan Schoutse Vennen 15 (verzend-
datum 11 april 2016).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na 
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de 
burgemeester van de gemeente Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 
GA  Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij 
de voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

PUBLICATIE
Vooraankondiging voorbereiding diverse bestemmingsplannen

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening 
maken burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. 
bekend dat bestemmingsplannen worden voorbereid voor de vol-
gende percelen:

1. Hoekstraat 74
 Het splitsen van het woonperceel.

2. Voirt 55
 Het splitsen van het woonperceel

3. Mauritsgaarde 4
 Het splitsen van het woonperceel

4. Nuenen-Zuid en Nuenen-oost
 Op grond van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad 

voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer be-
stemmingsplannen vast. Vastgestelde bestemmingsplannen 
dienen binnen een periode van tien jaar opnieuw te worden 
herzien. Als gevolg van deze wettelijke termijn moeten de be-
stemmingsplannen ‘Nuenen Oost’ en ‘Nuenen Zuid’ respectie-
velijk in juni en september 2017 zijn geactualiseerd.

Te zijner tijd zal het ontwerpbestemmingsplan dat voorziet in deze 
ontwikkeling(en) op het gemeentehuis ter visie worden gelegd. Dan 
zal ook gelegenheid worden geboden zienswijzen in te dienen. Dit 
zal worden aangegeven in ‘Rond de Linde’, de Staatscourant en op 
de landelijke internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl 

Nuenen, 14 april 2016
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.
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Organisaties dienen continu hun  strategie op relevante  externe 
marktontwikkelingen af te stemmen. De omgeving verandert 
razendsnel en de impact van deze veranderingen is groot. 
Het expliciet maken van een marketingstrategie ‘verplicht’ de 
organisatie om de juiste vragen te stellen en antwoorden te 
zoeken. Inleiding strategische marketing biedt handvatten om 
dit daadwerkelijk te doen, om te komen tot de schakel tussen 
markt en organisatie.

De huidige marketeer is in staat om vanuit verschillende 
perspectieven kritisch te kijken naar marketingvraagstukken. 
Hij is creatief, analytisch, denkt vooruit en heeft kennis van online 
en offline marketing. Inleiding strategische marketing helpt 
de marketeer bij het nemen van gefundeerde beslissingen op 
basis van relevante informatie en analyses. In het boek zetten 
de auteurs de theorie helder uiteen en bieden ze veel praktische 
tips. Op basis van deze informatie kan de marketeer aan de slag 
met het ontwerpen van het strategische marketingplan. 

Inleiding strategische marketing is bedoeld voor studenten in 
de hoofdfase van een bacheloropleiding waarbij het ‘eindproduct’ 
een strategisch marketingplan is. Daarnaast is deze uitgave 
zeker ook nuttig voor (beginnende) marketeers die hun 
marketingstrategie willen opzetten, verfijnen of evalueren. 

Inleiding 
strategische marketing

Inleiding strategische 
marketing
Van plan naar implementatie

MARTIN HUMMELINK
BOUDEWIJN RAESSENS

Rugdikte: ?? mm – ??/??/2015 – Textcetera

9 789089 538840

OM_strategische_marketingplanning.indd   All Pages 18-12-2015   14:49:41

Nuenenaar Boudewijn Raessens schrijft boek over Strategische marketing

‘Centraal blijft het verleiden 
van de klant’
De omgeving waarin bedrijven moeten opereren, verandert razendsnel en 
de impact van deze veranderingen is groot. Voorbeelden hiervan zijn fysie-
ke winkels die alle zeilen moeten bijzetten om de klant voor hen te winnen. 
Dit noodzaakt bedrijven ertoe een expliciete marketingstrategie te formu-
leren, wat hen vervolgens weer dwingt zichzelf de juiste vragen te stellen en 
antwoorden te zoeken. 

Het zojuist verschenen boek ‘Inleiding 
strategische marketing’ biedt handvat-
ten om dit daadwerkelijk te kunnen 
doen, zodat de strategie de juiste scha-
kel vormt tussen de organisatie en de 
markt waarin zij opereert. Ondanks de 
snel veranderende omgeving blijven 
de fundamenten van marketing be-
staan. Namelijk het verleiden van de 
klant. Dit doe je als marketeer op alle 
momenten waarop de klant met je or-
ganisatie in contact komt, bijvoor-
beeld in de fysieke winkel, via de web-
site, mobiel en via sociale mediakana-
len. De huidige marketeer is volgens de 
auteurs hierbij in staat om vanuit ver-
schillende perspectieven kritisch te 
kijken naar marketingvraagstukken. 
Hij is creatief, analytisch, denkt voor-
uit en heeft kennis van online en off-
line marketing. Met het boek kan de 
marketeer meteen aan de slag met het 

ontwerpen van zijn strategische mar-
ketingplan. Op www.inleidingstrate-
gischemarketing.nl staat aanvullende 
informatie. Samen met een collega 
schreef Boudewijn Raessens, associate 
lector, beiden verbonden aan Fontys 
Hogeschool Marketing en Manage-
ment, het boek Inleiding strategische 
marketing. Mocht u geïnteresseerd 
zijn in de 13 valkuilen van strategische 
marketing dan kunt u Boudewijn ook 
mailen, via B.Raessens@fontys.nl en u 
ontvangt ze alle 13! 

Rob Scheepers  
in Ons Tejater
Op 23 april staat Rob Scheepers met 
een try-out van zijn voorstelling 
‘Schroot’ in Ons Tejater Lieshout (the-
aterzaal Dorpshuis).
www.vierbinden.nl/onstejater 

Jaarlijkse Hartweek    
van de Hartstichting van start 
Van 17 tot en met 23 april vindt de jaarlijkse Hartweek van de Hartstichting 
plaats. Ruim 180 collectanten in Nuenen c.a. gaan deze week langs de deu-
ren om een bijdrage te vragen voor de strijd tegen hart-en vaatziekten in 
Nederland. Tegelijkertijd organiseren veel Nederlanders en organisaties in 
hun eigen buurt acties om donaties te verzamelen. Dankzij deze giften kan 
de Hartstichting nieuw onderzoek financieren naar het eerder herkennen 
van hart- en vaatziekten. 

Elke dag worden mensen getroffen 
door een hartstilstand of hartinfarct, 
vaak zonder duidelijke waarschuwing 
vooraf. Zo krijgen jaarlijks ongeveer 
16.000 Nederlanders een hartstilstand 
buiten het ziekenhuis. De gevolgen 
kunnen dodelijk zijn of het leven van 
het slachtoffer en dierbaren drastisch 
veranderen. Hart- en vaatziekten tref-
fen dus niet alleen de patiënt, maar ook 
de directe omgeving, van omstander, 
familielid tot vriend. De Hartstichting 
weigert zich daar bij neer te leggen. 
Hart- en vaatziekten moeten eerder 
herkend worden, zodat tijdig ingrijpen 
mogelijk is. Voordat mensen onnodig 
overlijden of chronisch ziek worden. 

Hartweek: 
méér dan huis-aan-huis-collecte
Tijdens de Hartweek gaan de collec-
tanten op pad om donaties te verzame-
len. Daarnaast is het ook mogelijk om 
online te doneren via hartstichting.nl 
én de online collectebus op Facebook. 
Iedere Facebook-gebruiker kan een ei-
gen collectebus aanmaken en zijn of 
haar sociale netwerk oproepen in de 
collectebus te doneren. De bus houdt 

bij hoeveel de collectant al online heeft 
ingezameld. Naast de collecte worden 
er diverse evenementen voor het pu-
bliek georganiseerd, waarmee geld 
wordt ingezameld voor de strijd tegen 
hart- en vaatziekten. Kijk voor meer 
informatie op hartstichting.nl/hart-
week.
Donaties van het publiek worden onder 
meer besteed aan de financiering van 
wetenschappelijk onderzoek. De ko-
mende jaren wil de Hartstichting méér 
onderzoek financieren naar het eerder 
herkennen van hart- en vaatziekten. 
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om onder-
zoek naar erfelijkheid in de familie, on-
derzoek naar vage klachten en voorteke-
nen én nieuwe opsporingsmethoden.

Over de Hartstichting 
Er zijn nu 1 miljoen hart- en vaatpatiën-
ten in ons land. Elke dag overlijden er 
ruim 100 mensen aan hart- en vaatziek-
ten en komen er 1000 mensen in het 
ziekenhuis terecht. De preventie, be-
handeling en genezing van de ziekte is 
de belangrijke missie van de Hartstich-
ting. Wij strijden al méér dan 50 jaar te-
gen hart- en vaatziekten, een van de be-
langrijkste doodsoorzaken in ons land, 
door financiering van onderzoek, voor-
lichting over een gezonde leefstijl en 
het realiseren van innovaties in de zorg. 
www.hartstichting.nl
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Rabobank Dommelstreek begint op 15 
april weer met de actie ‘Steuntje in de 
rug’ voor verenigingen en stichtingen. 
Ook Vissersvrouwenkoor De Walno-
ten is hiervoor geselecteerd. Elke reke-
ninghouder kan twee van de vijf moge-
lijke stemmen op één vereniging uit-
brengen. Elke stem is vijf euro waard. 
De Walnoten hopen genoeg geld bin-
nen te krijgen voor optredens in De 
Akkers en het Jo van Dijkhof.

Doe mee met Sam's 
Kledingactie 
 
Ook dit jaar vindt in Nuenen c.a. de 
kledinginzamelingsactie van Sam's 
Kledingactie voor Mensen in Nood 
plaats. U kunt dan uw gebruikte kle-
ding, schoeisel en huishoudtextiel 
in gesloten plastic zakken inleveren 
op onderstaand adres:
 
Clemenskerk, Park 55. Op 16 april 
van 10.00 tot 12.30 uur

De opbrengst van de ingezamelde kle-
ding gaat dit jaar naar een ontwikke-
lingsproject van Cordaid Mensen in 
Nood in Bangladesh:

Situatie: Bangladesh heeft het groot-
ste bewoonde deltagebied van de we-
reld: het Patuakhali district. Het land 
kampt met een regen- en cycloonsei-
zoen van juli tot en met oktober. Dij-
ken begeven het en hele stukken land 
worden door het water weggespoeld. 
Resultaat: elk jaar verdrinken er meer 
dan 8.000 mensen. En elke ramp weer 
verliezen mensen hun huizen en be-
zittingen. Wij Nederlanders winnen 
gelukkig sinds 1953 het gevecht met 
het water. Als geen ander hebben we 
hierin ervaring en expertise opge-
bouwd. Wij moeten hen, als water-
bouwers, toch kunnen helpen?

Help mee met uw oude textiel: Dank-
zij uw kleding donatie aan Sam's Kle-
dingactie kan Cordaid Mensen in 
Nood samen met lokale hulporgani-
saties de kwetsbare dorpen bescher-
men. Er worden degelijke dijken aan-
gelegd en er wordt een preventiepro-
ject opgezet dat de bevolking leert 
hoe zij zich voor kunnen bereiden op 
rampen, zodat ze die op eigen kracht 
kunnen doorkomen.
Voor meer informatie over Sam's Kle-
dingactie en de gesteunde projecten 
kunt u kijken op www.samskledingac-
tie.nl of bellen naar 073-687 10 60.

Nieuwe wethouder   
Caroline van Brakel    
kan haar tijd effectief indelen
Door Gerrit van Ginkel

Gevraagd naar haar keuzes voor het indelen van haar tijd antwoordt de wet-
houder dat zij gewend is om effectief om te gaan met haar tijd.
Als lid van de Provinciale Staten in Den Bosch en als wethouder van de Ge-
meente Nuenen (0,80 FTE) is ze best druk bezet. Concreet betekent het dat 
ze op maandagavond van 19.00 uur tot 23.00 uur in Den Bosch is en op vrij-
dag de hele dag. De rest van de tijd heeft ze dan om haar wethouderschap 
in Nuenen te vervullen. “Veel voorbereidend werk en inlezen kan ook in de 
avonduren”, vertelt ze.

Caroline van Brakel, klaar voor haar taak als wethouder in Nuenen.

Ze kende de Gemeente Nuenen hoofd-
zakelijk vanuit de krant en als wethou-
der van de Gemeente Veldhoven was 
er wel eens contact met de Nuenense 
collega’s.
Dat de samenstelling van de commissie 
die haar benoeming onderzocht wel 
eens wijzigde, deed van Brakel niet zo 
veel. “Daarvoor moet je bij die commis-
sie zijn”, antwoordde ze op die vraag.
Haar eerste ervaring met de Nuenen-
se Gemeenteraad was voor haar, als 
ervaren bestuurder, meegevallen. “Er 

is overal verschil tussen oppositie en 
de coalitie. Het gaat hier niet anders 
dan bij andere gemeenteraden. Wel 
bespeurde ik soms een ondertoon en 
dat hoeft voor mij niet. Velhoven is 
twee maal zo groot als Nuenen. De af-
stand tussen elkaar is daar wellicht 
wat groter dan hier. Maar de sociale 
cohesie is hier dan weer groter”, had 
Caroline van Brakel al ontdekt.
In Veldhoven had Caroline onder 
meer net als in Nuenen het Sociaal 
Domein in haar portefeuille. In die 

sector kan ze dan ook gebruik maken 
van een uitgebreid netwerk. Ook van-
uit de provincie is er veel kennis opge-
bouwd. Ze had al eerder contacten 
met de LEV groep.
Ze wilde op het eind van ons gesprek 
nog wel kwijt dat het de SP siert toch 
voor het nieuwe coalitieakkoord te 
stemmen terwijl ze daar eerder uitge-
stapt waren.

Caroline van Brakel vindt de kantoor-
villa van het oude gedeelte van het ge-
meentehuis waar de werkplekken van 
de wethouders gevestigd zijn, veel rust 
en stijl uitstralen. Het gemoedelijke, 
zoals men in dit huis met elkaar om-
gaat, vindt ze wel bij Nuenen passen.

Bedrijven steunen     
de Nuenense EHBO-vereniging
Door o.a. de sponsoring van afgelopen jaar zijn wij in staat om dit jaar op mi-
nimaal 5 basisscholen gratis EHBO-lessen voor de jeugd te verzorgen voor 
kinderen uit groep 8. Ook voor 2017 streven we dit weer na. Met de basis-
scholen die nog niet deelnemen, zijn we momenteel in overleg om dit ook 
bij hen te doen. Van dit extra geld kunnen we daardoor de kosten voor de 
scholen beperken, eventueel om dit dan ook weer geheel gratis te doen. Dit 
jaar ontvangen we gulle giften van ondermeer de Rabobank en supermarkt 
Jan Linders.

De leden van de Rabobank mogen elk 
jaar maximaal 2 stemmen uitbrengen op 
een vereniging. Wij hopen dat vele men-
sen dit tussen 15 en 30 april gaan doen.

Het Jan Lindersfonds steunt dit jaar de 
EHBO-vereniging tijdens de actie-
week die loopt van maandag 11 april 
t/m zaterdag 23 april. Van bepaalde re-
clameartikelen ontvangen we een per-
centage en van statiegeldbonnetjes 
ontvangen we het bedrag dat erop 
staat. Het geld wordt dus besteed aan 

Krijgt Hobbycentrum    
de Dorpswerkplaats    
uw steuntje in de rug?
 
Ieder lid van Rabobank Dommelstreek kan ook dit jaar weer deelnemen aan 
de actie Steuntje in de rug. Bent u lid van de Rabobank? Dan vragen wij u 
ook dit jaar uw stem uit te brengen op hét hobbycentrum van Nuenen: Hob-
bycentrum de Dorpswerkplaats. Ieder Rabobank-lid kan maximaal 2 stem-
men schenken aan ons hobbycentrum. Op deze manier €10 schenken is 
gratis, want aan het uitbrengen van uw stem zijn geen kosten verbonden! 
De actie loopt van 15 t/m 30 april.

Ons doel voor 2016
Dit jaar willen wij de opbrengst van 
Steuntje in de rug gebruiken om de 
veiligheid in ons gebouw, met name in 
onze metaal- en houtwerkplaats, te 
optimaliseren. Ook opleiding en in-
structie hoort daarbij.
Vorig jaar ontvingen wij via deze actie 
€ 636,- van Rabobank Dommelstreek. 
Het bedrag werd volledig besteed aan 
de viering van ons 20-jarig jubileum. 
Het bestuur van Hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats dankt u bij voorbaat 
hartelijk voor uw medewerking, na-
mens de 338(!) deelnemers die in ons 
gebouw in het centrum van Nuenen 

hun hobby beoefenen. Doe je ook 
mee? Loop binnen en verbaas je over 
de mogelijkheden.

Voor meer informatie over hét hobby-
centrum van Nuenen: 
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

Steuntje in de 
rug voor Wette’s 
Dorpfestijn
Van 15 tot en met 30 april loopt de ac-
tie Steuntje in de rug van de Rabobank. 
De organisatie van Wette's Dorpsfes-
tijn probeert hiervoor zoveel mogelijk 
stemmen te werven. De financiële bij-
drage van deze actie kunnen ze name-
lijk goed gebruiken voor het behoud 
van het Wette's Dorpsfestijn.   Leden 
van de Rabobank kunnen stemmen via 
een mail die ze ontvangen.
Stichting Wette's Dorpsfestijn reali-
seert ieder jaar het Wette's Dorpsfes-
tijn, een jaarlijks evenement voor jong 
en oud en voor de sociale cohesie van 
het dorp Nederwetten. 

Van Goghloop Scholierenloop 
is open voor alle Nuenense 
basisschool leerlingen
Het is zover vanaf nu kan iedereen die op de basisschool zit zich inschrijven 
voor de scholierenloop van de van Goghloop. Kinderen die in Nuenen op 
school zitten, krijgen een inschrijfformulier op school. Omdat sponsor Al-
bert Heijn op alle ‘kleintjes’ let, worden alle Nuenense basisschool leerlin-
gen uitgenodigd de uitdaging aan te gaan en deel te nemen. Dus woon je in 
Nuenen, maar zit je elders op school, dan ben je ook van harte welkom.

Koor De Walnoten      
voor Nuenense      
zorginstellingen

De nieuwe banier die speciaal gemaakt is 
voor het optreden in het Pinksterweekend 
in Keukenhof. De Walnoten willen daar als 
koor uit Nuenen goed voor de dag komen. 

onze jeugdopleidingen en de lessen op 
de basisscholen. Zo werken we geza-
menlijk aan een veilige toekomst!

Aarzel niet en geef je nu op voor de 
scholierenloop op zaterdagmiddag 4 
juni. Informatie kun je vinden op de 
website: www.vangoghloop.nl. Wil je 
je inschrijven? Stuur dan je gegevens 
(naam, adres, leeftijd en op welke 
school en klas je zit) naar info@lonu.nl 
Je krijgt dan nog te horen waar en wan-
neer je je startnummer af kunt halen.

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 17-04 in het programma Nuenen-Nu : 
•	 Expositie	‘Resonanties	van	Geluk’
•	 Kennismaking	met	de	nieuwe	wethouder	van	Sociale	Zaken
•	 Zorgatelier	Nuenen
•	 Sorara,	nieuw	bedrijf	in	Nuenen
•	 Het	derde	gesprek	met	de	burgemeester
•	 Biografie	van	een	Dorp	over	de	Opwettenseweg	,	afl.8	over	de	28	wonin-

gen (deel 1)
De tv-uitzendingen van Nuenen Nú kunt u zien om 11.00 uur , 14.00 uur, 
17.00 uur, 19.00 uur, 21.00 uur, 23.00 uur en 01.00 uur.

Het programma is ook te volgen via de livestream op www.omroepnuenen.nl. 
Tevens kunt u op deze website actuele nieuwsberichten lezen en oude LON-
opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart bekijken op You Tube en Facebook.
Op welke TV- kanalen kunt u LON TV ontvangen ?
UPC analoog  (frequentie 256.00 MHz, kanaal S14+)
Ons BrabantNet analoog  (frequentie 792 MHz, kanaal 39)
Ons BrabantNet Nuenen HD (frequentie DVB-C 44, kanaal 61+)
Ons BrabantNet Nuenen IPTV (Animo-set-up box, kanaal 2009)
Ziggo digitaal (kanaal 36) ; met CI+ module kanaal 334
KPN (kanaal 609)

Hebt u een idee of een tip voor een door LON TV te verzorgen reportage?
Stuur dan een e-mail naar tv@omroepnuenen.nl 
U kunt ook op werkdagen gewoon binnenlopen in onze studio in Het Kloos-
ter tussen 10.00 uur en 12.00 uur.
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Fantastisch optreden    
‘De luchthappers’
Afgelopen zondag 10 april vond in de Jo van Dijkhof een fantastisch optre-
den plaats van het mondharmonicaorkest ‘De Luchthappers’. Voor een volle 
Gasterij nam het orkest de toehoorders mee op een tocht over de wereld, 
beginnend in Nederland en eindigend in Australië. Er waren liedteksten ver-
spreid waardoor er van harte meegezongen kon worden.

Er werden o.a. de volgende liedjes ten ge-
hore gebracht: Jou herken ik met geslo-
ten ogen, Oh schwarzer Zigeuner, Weis-
se Rosen aus Athen, Als de nacht ver-
dwijnt en een potpourri uit Indonesië.

Het KBO-orkest telt op dit moment 21 
leden, de gemiddelde leeftijd ligt op 75,6. 
Het oudste lid is 89. Dit concert werd 
mogelijk gemaakt door steun van de 
Vrienden van De Akkers/Jo van Dijkhof.

BS De Mijlpaal gaat de 
toekomst in als Jenaplanschool
Wat doet een kind op school? Een vraag waar iedereen een antwoord op kan 
geven: ‘leren!’. En dan wordt er al snel aan taal, lezen en rekenen gedacht. Op 
een Jenaplanschool staan deze basisvaardigheden in dienst van de wereld-
oriëntatie waarin samenleven een essentieel onderdeel vormt. Is samenle-
ven dan ook te leren? Wij vinden van wel.

Op basisschool De Mijlpaal staat de 
opvoeding in het onderwijs altijd al 
centraal; er is veel aandacht voor sa-
menwerken, met elkaar optrekken, 
voor elkaar zorgen, oog hebben voor 
wat er in de wereld om je heen afspeelt.
Omdat kinderen allemaal heel ver-
schillend zijn kunnen zij ook veel van 
elkaar leren. Dit grijpen wij aan bij de 
samenstelling van de stamgroepen en 
werkvormen. In de stamgroepen leren 
en werken kinderen van verschillende 
leeftijden met elkaar. Op verschillende 
vastgestelde momenten vinden er acti-
viteiten plaats met de hele school, bij-
voorbeeld de weekopeningen en vie-
ringen.
Op een Jenaplanschool haalt ieder 
kind het beste uit zichzelf, maar niet 
alleen voor zichzelf. Op Jenaplan-
school De Mijlpaal leren kinderen om 
samen te werken zodat zij later als vol-
wassenen mee kunnen bouwen aan 
een goede maatschappij. Samen bereik 
je meer dan alleen.

Om dit te kunnen bereiken is nodig dat 
kinderen onder andere ook leren com-
municeren, ondernemen, plannen, 
creëren en presenteren, reflecteren en 
verantwoorden.
Zo wordt samenwerken….oefenen in 
samenleven.

Wij sturen u graag onze brochure toe. 
Neem daarvoor even contact op via in-
fo@obsdemijlpaal.nl of 040-2952279.
Iedereen is welkom op 28 april aan-
staande van 17.00-18.30 uur. Dan hou-
den we open huis.
www.obsdemijlpaal.nl

____________________________________

Jenaplanschool 
De Mijlpaal: 
een school waar 
je leert samenleven
____________________________________

Stichting Meedoen Nuenen  
is officieel!
 
Op 6 april 2016 was het zover; stichting Meedoen Nuenen is officieel! Die 
ochtend heeft het bestuur van Meedoen Nuenen bij Fokkema Marks Wach-
ters Notarissen de statuten ter oprichting van de stichting getekend.

Vlnr: Carola Mes-Magermans, Irma Timmermans-Schmitz en Monique Veugelers.

Dit is het startsein voor het bestuur om 
samen met enkele ouders leuke activi-
teiten te gaan organiseren voor kinde-
ren en jongeren met een beperking uit 
de gemeente Nuenen ca. Dat omdat zij 
vaak moeilijk aansluiting vinden bij be-
staande activiteiten en verenigingen of 
omdat het aanbod niet passend is. 
Stichting Meedoen Nuenen biedt deze 
doelgroep de mogelijkheid om in hun 
eigen woonplaats deel te nemen aan 

•	 Interessante	en	gezellige	(informa-
tie)bijeenkomsten voor ouders en 
hun kinderen. 

Dit wordt aangeboden voor verschil-
lende leeftijden en niveaus. De eerste 
activiteit die ze organiseren is een 
workshop ponyrijden en pony verzor-
gen op zondag 29 mei. Meer informa-
tie hierover vindt u op de website.
De stichting draait geheel op vrijwilli-
gers en is afhankelijk van sponsorgel-
den en subsidies. Om de activiteiten te 
laten slagen, zijn wij nog op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers die affiniteit 
hebben met deze bijzondere doel-
groep. 
Als u geïnteresseerd bent in de activi-
teiten van Meedoen Nuenen of als u 
zich wilt opgeven als vrijwilliger, dan 
kunt u zich aanmelden via de website 
www.meedoennuenen.nl of contact 
opnemen met de secretaris: Irma Tim-
mermans, telefoon 040-7870167.

Ook kunt u op dinsdag 17 mei de alge-
mene vergadering bijwonen. Deze 
vindt plaats in basisschool De Dassen-
burcht en start om 20.00 uur.
Graag tot ziens!

sport- en vrijetijdsactiviteiten. Hier-
door kunnen zij groeien in zelfvertrou-
wen en nieuwe contacten maken.

Meedoen Nuenen houdt zich bezig 
met het organiseren van:
•	 Leuke	 vrijetijdsactiviteiten	 voor	

kinderen en tieners. 
•	 Sporten	op	maat	bij	diverse	sport-

verenigingen in teams en indivi-
dueel.

Informatieavond over het 
isoleren van uw woning 
Op 14 april bent u welkom op een avond over woningisolatie speciaal voor 
bewoners van de Nuenense wijk De Tweevoren.

Samen met een groepje bewoners van 
de Tweevoren hebben de Nuenense 
Energiecoöperatie Morgen Groene 
Energie en hun partner SlimWonen+ 
een aantal betrouwbare isolatieleve-
ranciers geselecteerd. Deze hebben 
voor de woningen in Tweevoren een 
aantal isolatiemogelijkheden in beeld 
gebracht, die op de informatieavond 
worden gepresenteerd. Tevens komen 
de toepassingen van zonnepanelen in 
deze wijk aan bod.

Is dit iets voor U?
Bent u benieuwd naar de resultaten 
en nieuwsgierig naar de mogelijkhe-
den voor uw woning?
Kom dan kijken en luisteren. De 
bijeenkomst is op donderdag 14 april 
om 19.30 uur in de School De Wentel-
wiek, Jacobushoek 5 in Nuenen.
U kunt spontaan komen, maar aan-
melden en informatie vragen kan via 
info@slimwonenplus.nl of tel. 085-
0410041	(di	en	do	tot	12.00	uur).	Bent	

u verhinderd, maar wilt u meer we-
ten? Neem dan ook contact met ons 
op. Wij informeren u graag! 
Bijvoorbeeld over energie besparen 
op www.slimwonenplus.nl.

Ook andere wijken
Woont u niet in de Tweevoren, en 
denkt u dat uw buurt- of wijkvereni-
ging ook graag informatie heeft over 
isoleren? Wij organiseren graag met 
u een wijkavond. 

Aanmelden kan dan via  Facebook/
info@slimwonenplus.nl  onder ver-
melding: ‘Wijkbijeenkomsten’  of via 
info@slimwonenplus.nl

Sixties Tribute Band
De Sixties Tribute Band is een viermans formatie uit Eindhoven en omge-
ving. Zij staan garant voor een geweldige Shadows & Sixties avond/middag 
vol met Shadows, Cliff Richard en de klassieke Amerikaanse hits uit de jaren 
'50 & '60 zoals nummers van de Everly Bros, Roy Orbison, Elvis Presley, Bud-
dy Holly, Chuck Berry, Carl Perkins en vele anderen. 

De Sixties Tribute Band brengt deze 
muziek met een authentiek geluid zodat 
het publiek de muziek ook zal beleven 
als in de jaren ’50 en ’60 het geval was.
Bij ieder optreden is het publiek laai-
end enthousiast over de kwaliteit van 
hun muziek. Dit is ook de reden waar-
om de Sixties Tribute Band telkens 
weer zorgt voor een grote opkomst 
van mensen die samen met de band 

het gevoel van destijds herbeleven en 
hiermee het succes van hun optredens 
verzekeren. Herbeleef de jaren ’50 en 
’60 samen met de Sixties Tribute Band.

Vrijdag 22 april. Shadows Fifties & Six-
ties met de  Sixties Tribute Band. De 
Griek, Vincent van Goghstraat 86 te 
Nuenen. Aanvang:  19.00 uur  Grieks 
buffet, vanaf 21.00 Sixties Tribute Band.

Lezing IVN 
Laarbeek
Donderdag	21	 april	 houdt	 IVN	Laar-
beek een lezing over watermolens in 
Zuidoost Nederland. De lezing wordt 
gegeven door dr. Hans de Mars en 
vindt plaats in verenigingsgebouw de 
Bimd aan de Beekseweg in Aarle-Rix-
tel nabij het volkstuinencomplex. Dr. 
Hans	de	Mars	(1960)	is	in	het	dagelijk-
se leven werkzaam als senior adviseur 
ecohydrologie & landschapsontwikke-
ling bij Royal HaskoningDHV in Maas-
tricht. Integratie en inpassing van cul-
tuurhistorische waarden gelden daar-
bij als zijn specifieke ‘handelsmerk’. 
Recent heeft hij een methodiek ont-
wikkeld om watermolens en het bijbe-
horende watermolenlandschap in 
kaart te brengen en de functionaliteit 
daarvan te waarderen.
In het eerste deel van zijn presentatie 
wordt ingegaan op de herkomst en ou-
derdom van de watermolens in deze 
omgeving, evenals hun gebruiksfunc-
ties in de toenmalige maatschappij. 
Daarna zal hij ingaan op de landschap-
pelijke consequenties van de molens 
aan de hand van verschillende voor-
beelden	 uit	 Noord-Brabant	 en	 Lim-
burg. Ook de vermeende ecologische 
problemen komen aan bod. Aanvang 
20.00 uur, toegang gratis.

Voorjaars-
wandeling 
Ruweeuwsels
IVN Nuenen organiseert op zondag 17 
april een wandeling door natuurgebied 
de Ruweeuwsels.
Ruweeuwsels betekent in het bos gele-
gen	weiden.	Het	Brabants	Landschap,	
eigenaar van de Ruweeuwsels, streeft 
naar geleidelijk herstel van het oor-
spronkelijk bos. Dit jaar is er, naast een 
wandeling voor volwassenen, ook een 
speciale jeugdwandeling onder leiding 
van een eigen gids. De doelgroep zijn 
kinderen vanaf groep 5 van de basis-
school tot en met groep 8. 

Vertrek per fiets om 13.15 uur vanaf Het 
Klooster, Park 1 Nuenen of rechtstreeks 
vanaf het vertrekpunt van de wandeling 
nabij sluis V, de brug over het Wilhelmi-
nakanaal op de weg van Gerwen naar 
Lieshout.	 De	 wandeling	 begint	 om	
14.00 uur. Info: tel. 040-2421423.

Drijehornick lezing:    
Jeroen Bosch, daar zit muziek in
Op de schilderijen van Jheronimus (Jeroen) Bosch staat vaak een doedelzak-
speler afgebeeld. Maar hoe kende de Bossche middeleeuwse schilder dit 
muziekinstrument? Die vraag zette Ben Hartman uit Schijndel aan tot een 
uitgebreide studie. 

Het voorlopige resultaat wordt gepre-
senteerd in deze lezing op donderdag 
17 april. De spreker laat ook afbeeldin-
gen zien van het onderzoeksteam dat 
alle werken van Bosch analyseert. De 
leden van dit team, het zogenaamde 
‘Bosch Research and Conservation 
Project’ reisden langs alle musea waar 
echte Bosch-werken hangen. In okto-
ber 2013 streek dit team neer in het 
Noordbrabants Museum waar Har-
man hen volgde. 
De lezing wordt gehouden in de Scara-
bee, Mantelmeeuwlaan 10 in Nuenen. 
Aanvang 20.00 uur, toegang gratis.



NUENEN

Stap 1  
Kies de gewenste 
artikelen in iSHOP

Stap 2  
Kies het tijdstip van  
bezorging

Stap 3  
Reken de bestelling
af met iDEAL

Online shoppen in Nuenen!

Bezoek www.ishopnuenen.nl en bestel!

Vanaf nu kunnen alle inwoners 
van de gemeente Nuenen online  
hun boodschappen doen bij de 
lokale speciaalzaken via: 
www.ishopnuenen.nl

Uw bestelling wordt 
GRATIS thuisbezorgd!

Geen zin om iets te koken? Nog snel 
een leuk cadeau nodig? Of gewoon 
geen tijd om langs diverse winkels 
uw inkopen te doen?

Dan is iShop Nuenen 
zeker iets voor u!

Om een vuist te maken tegen de grote internetwinkels 
hebben vele Nuenense ondernemers de handen 
ineen geslagen om voor de bewoners in Nuenen een 
online webshop te maken. Iedere deelnemer heeft 
daarin zijn producten geplaatst die bewoners van 
Nuenen 24 uur per dag kunnen bestellen en 
het GRATIS thuis krijgen bezorgd.

iShopnuenen.nl biedt vele voordelen:

-  U kunt 24 uur per dag online winkelen bij uw eigen 
vertrouwde winkelier

- De bestelling wordt nog dezelfde dag bezorgd
- Retourneren gaat veel sneller.
- U stimuleert de plaatselijke winkeliers.

VANDAAG VOOR 16.00 UUR BESTELD, VANDAAG 
TUSSEN 17.00 EN 21.00 UUR GRATIS BEZORGD*!
*Alleen op werkdagen. Tijdstip van bezorging bepaalt u zelf bij de bestelling.
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Gemakkelijk online uw 
speelgoed kopen?
 
Dat kan vanaf nu 24 uur 
per dag via www.ishopnuenen.nl
Maar ook in onze winkel bent u van harte 
welkom, ook online aankopen gemakkelijk 
ruilen en retourneren in onze winkel.
 
Intertoys Mierlo gemakkelijk toch!
Dorpsstraat 142, Mierlo
T:  0492-661205
E:  winkel@intertoysmierlo.nl

Voor het beste 
bedadvies moet 
u in onze winkel 
zijn. Maar onze 
kussens en 
slopen kunt u 
voortaan ook via 
iShopnuenen.nl 
online kopen.
 
Opwettenseweg 81, Nuenen
T:  040-2840013
E:  stijn@beddenspecialistnuenen.nl

Iets lekkers voor 
bij de koffie of 
gewoon 
dagelijks 
brood kunt 
u ook bestellen 
via iShopnuenen.nl
 
Parkstraat 12a
Nuenen
T:  040-2831393
E:  godfried.de.vocht@echtebakker.nl

Wijnwinkel Sans Oreille, uw vertrouwde 
wijnadres voor wijn/spijs. combinaties.
Maar vanaf nu ook voor onverwachts  
bezoek, etentje of feestje. 
Elke dag wijn 
leverbaar! 
En binnenkort 
ook gedistilleerd!
 
Opwettenseweg 115
Nuenen
T:  040-2842379
E:  info@sansoreille.nl

Wij maken uw schoenen 
weer als nieuw en 
kunnen ze ook 
weer thuis laten 
bezorgen via 
iShopnuenen.nl. 
Ook onze tassen koopt 
u vanaf nu makkelijk online.
 
Berg 1
Nuenen
T:  040-2839205
E:  info@schoenmakernuenen.nl

Unieke verzamelingen en de nieuwste 
trends op speelgoedgebied bestelt u 
makkelijk vanuit uw luie stoel via 
iShopnuenen.nl

Helsestraat 1a, Nuenen
T:  040-7871000
E:  info@schellens-speelgoed.nl

Sneller dan de andere webwinkels. 
Vandaag voor 16.00 uur besteld is vandaag 
in huis. Omruilen gaat snel en is dichtbij.

De Hooge Akker 29, Geldrop
T:  040-2851950
E:  witgoed@vandeweijer.net

Van tennisbal tot sportschoen. Van slipper 
tot scheenbeschermer. Vele sportartikelen 
zijn nu online te koop via iShopnuenen.nl
 
Margrietstraat 106
Mierlo
T:  0492-664623
E:  info@sported.nl

Ons kwaliteitsvlees kunt 
u nu 24 uur per dag 
bestellen via 
iShopnuenen.nl

Hoge Brake 46
Nuenen
T:  040-2834564
E:  info@vogels.keurslager.nl

De stomerij uit Nuenen. 
U brengt uw 
reparatie en 
stoomgoed 
en wij kunnen 
het thuis laten 
bezorgen via 
iShopnuenen.nl

Parkhof 20
Nuenen
T:  040-2836182
E:  cleanfactorynuenen@upcmail.nl

Verjaardag of zo maar een cadeautje. 
Dat kan voortaan via ishopnuenen.nl

Sieraden, horloges en tassen.
Ook voor navullingen 
Lampe Berger.

Parkstraat 20a, 
Nuenen
T:  040-7370253
E:  info@bij-paris.nl

De heerlijkste kazen uit binnen en 
buitenland nu ook online te bestellen via 
ishopnuenen.nl. Hiermee 
bedienen wij onze 
klanten nog 
intensiever.

Parkhof 12
Nuenen
T:  040-2836363
E:  geertbongers.verswaren@gmail.com

Voor het beste advies 
ga je naar 
DA Drogisterij 
Noordveld!
Bestel voortaan uw 
drogisterijartikelen 
eenvoudig online 
via ishopnuenen.nl

Hoge Brake 72
Nuenen
T:  040-2834677
E:  adriencoolen@live.nl

Onze heerlijke 
Italiaanse artikelen 
en gerechten 
zijn nu ook online 
te koop via 
iShopnuenen.nl 

Geen zin om te koken? Geen probleem. 
Wij hebben de lekkerste thuismenu’s.

Vincent van Goghstraat 11
T:  040-2831771
E:  info@ifratelli.nl

Voor al het goed 
uit de zee
Nu ook 
verkrijgbaar via 
iShopnuenen.nl

En van dinsdag t/m 
zaterdag in onze winkel

Vincent van Goghstraat 15, Nuenen
T:  040-2847552
E:  corriesvisstekje@hotmail.com

Bestel al je favoriete snoepgoed en 
bonbons online via iShopnuenen.nl

Berg 5, Nuenen
T:  040-8436158
E:  christy@sweetsurprisenuenen.nl

De lekkerste biologische producten 
zijn nu 24 uur per dag te bestellen via 
iShopnuenen.nl

Parkstraat 3F
Nuenen
T:  040-3680084
E:  info@bio-lekkers.nl

Altijd leuk om iemand te verrassen  
met een dinercheque van Olijf. 
Onze cheques zijn 
vanaf € 25.00  
verkrijgbaar, in 
elk gewenst 
bedrag, vanaf nu 
ook te verkrijgen 
via iShopnuenen.

Berg 18-20, Nuenen
T:  040-2913476
E:  restaurantolijf@outlook.com

Al je telefoonaccessoires koop je 
makkelijk en snel online 
via iShopnuenen.nl

Parkstraat 20, Nuenen
T:  040-2906908
E:  info@phonehousenuenen.nl

Fietsverlichting stuk? Bestel snel een setje 
verlichting op ishopnuenen.nl.
Alle fietsen, fietsonderdelen en accessoires 
online te koop via ishopnuenen.nl. 

De Pinckart 46, Nuenen
T:  040-8448855
E:  info@rubino.nl

Intertoys Mierlo

Stijn’s slaapstudio

Bakkerij de Vocht

Sans Oreille

De Schoenmaker

Schellens Speelgoed

Van de Weijer witgoed

Sported Mierlo

Keurslager Chris Vogels

Clean Factory

Bij Paris 

Geert Bongers

Drogisterij Noordveld 

I Fratelli

Corrie Visstekje 

Sweet Surprise

Bio Lekkers 

Restaurant Olijf

Phone House

Wielershop Rubino

Geen tijd of zin om te koken.  Bestel dan 
bij ons een overheerlijke pasta of pizza. 
Even in de oven en smullen maar.

Hoge Brake 74, Nuenen
T:  040-2240575
E:  john@johnskitchen.nl

Violen, geraniums, perkplanten, 
cadeauartikelen en snijbloemen zijn nu 
ook te bestellen via iShopnuenen.nl

Alvershool 5a, Nuenen
T:  040-2847272
E:  info@andrevanrooij.nl

Voor verse groenten en fruit, hoeft u de 
deur niet meer uit. U bestelt het 
gewoon makkelijk via iShopnuenen.nl 
en wij bezorgen het thuis.

Heuvel 36, Geldrop
T:  040-2852723
E:  r.kerkhof69@upcmail.nl

John’s Kitchen 

Tuindersbedrijf 
André van Rooij 

Groente en Fruit
Roland van de Kerkhof

Online shoppen 
was nog nooit 
zo leuk!

iShopnuenen.nl 
deelnemers:
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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.

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

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

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

uw WONINGINRICHTERMaandag t/m zaterdag geopend

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

www.profita.nl

* vraag naar de voorwaarden

A A N B I E D I N G E N
Pullman Express matras 
van € 599,-- voor € 449,-- 
uit voorraad leverbaar 90x200
Pullman Express Boxspringset
Nu v.a. € 2.499,-- vaste uitvoering
Nu v.a. € 3.499,-- verstelbare uitvoering

MATRASSEN
BEDBODEMS
LEDIKANTEN
BOXSPRINGS 
SLAAPKAMERS

EXCLUSIEF:  
SLAAPKAMERKASTEN EN 
INLOOPKASTEN 
OP MAAT VOOR U GEMAAKT
- SCHUINE DAKEN
- MUURVULLEND
- RONDOM DEUREN/RAMEN

Bedset + 6-deurs kast
excl. lampjes € 2.948,--

B E D D E N S P E C I A A L Z A A K ONAFHANKELIJK SLAAPADVIES 
VOOR DE BESTE NACHTRUST

S A L E SHOWROOM 50% korting*
bedden, matrassen, kasten enz.

Kies een matras, 
kussen en bedbodem 

voorjaarsactie

en profiteer van setvoordeel 
tot € 500,-- per ligplek*

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

Garage sale
(Tuin)meubels, (tuin)gereedschap, potten, lampen, servies, 
boeken en veel andere curiosa en prullaria voor binnen en 
buiten. Het is eigenlijk te veel om te benoemen, dus kom 

zelf een kijkje nemen 

Zondag 17 april van 9.00 tot 15.00 uur
Adres: Nieuwe dijk 1 in Gerwen

GARAGE SALE a.s. zon-
dag 17 april tussen 10/17 
uur. Ruiterweg 3 in Gerwen.

STOPT U MET CARA-
VANNEN? Wij zoeken 
een lichtgewicht complete 
caravan. Tel. 2831713.

Stichting LEVgroep Nuenen 
AFD. VLUCHTELIN-
GENWERK zoekt vrij-
willigers om vluchtelingen 
te begeleiden en hun de 
weg te wijzen binnen de 
Nuenense samenleving. 
Voor meer informatie: 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.

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

BROEKENTIENDAAGSE
Elke tweede broek voor de helft van de prijs!*
*Deze actie geldt niet in combinatie met voorgaande/andere acties. 
 Van de goedkoopste broek berekenen wij de helft van de prijs.
*Tijdens de Broeken10-Daagse rekenen wij de helft van de vermaakkosten van elke broek.

VAN DONDERDAG 14 
T/M ZATERDAG 23 APRIL

KOOPZONDAG
ZONDAG 17 APRIL

VAN 12.00 TOT 17.00 uur

LEVGROEP NUENEN 
Zoekt iemand voor het uit-
voeren van beheerstaken (op 
vrijwillige basis) voor Vrou-
wencentrum ‘De Vlinder’. 
Tijdsinvestering: ± 8 uur per 
week. Voor meer informatie: 
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.
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BOA-inloopochtend 
Donderdag 21 april, van 09.45 tot 11.45 organiseert Buurtvereniging Omge-
ving Andriesplein (BOA) weer haar maandelijkse een inloopochtend in de 
Eenbes Brede School ‘De Dassenburcht’ (ingang Jacob Catsstraat 1-3). 

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550In samenwerking met Yarden

Sigrid Hielkema-Tas en Jacques Post
uitvaartverzorgster Nuenen c.a. 

en uitvaartassistent

ADVERTORIAL

 Stilstaan bij kanker met wandelestafette
 Samenloop voor Hoop.
Wij staan al meer dan 90 jaar bekend om onze persoonlijke en lokale 
betrokkenheid. Dit laatste blijkt vooral uit onze hechte samenwerking met 
lokale partners maar zeker ook uit onze interesse voor goede initiatieven in 
onze regio, zoals de Samenloop voor Hoop. Dit evenement wordt het gehele 
jaar door georganiseerd op verschillende plaatsen door vrijwilligers en is de 
Nederlandse versie van het Amerikaanse Relay for Life. Met ruim 4.800 edities 
per jaar is Relay for Life het grootste inzamelingsevenement ter wereld voor 
kankerbestrijding.

Samenloop voor Hoop Geldrop-Mierlo
Op zaterdag 28 en zondag 29 mei 
vindt in Geldrop-Mierlo de eerste edi-
tie plaats van deze wandelestafette. 
(Ex)kankerpatiënten ofwel survivors 
staan centraal en lopen de de eerste  
ronde mee. De lopers wisselen elkaar  
daarna gedurende 24 uur af. De voort-
durende beweging staat symbool voor 
de voortdurende strijd tegen kanker. 
Daarnaast zetten de teams zich in om 
zoveel mogelijk geld te verzamelen. 
De opbrengst wordt na afloop over-
handigd aan KWF Kankerbestrijding, 
die het bedrag zal besteden aan ken-
nisdeling, onderzoek en preventie. 

De kaarsenceremonie
Als het donker is, worden er vele 
kaarsen aangestoken langs de route. 
Alle deelnemers staan dan letterlijk 
stil bij de (ex-)kankerpatiënten en bij 
alle mensen die de strijd tegen kanker 
hebben verloren. 
 

Stilstaan bij kanker 
Natuurlijk willen wij ook stilstaan bij 
kanker. Daarom nemen wij als orga-
nisatie ook deel aan deze Samenloop 
voor Hoop in Geldrop. Zo willen ook 
wij een klein steentje bijdragen om 
ieders wens te helpen realiseren: 
minder kanker, meer genezing en een 
betere kwaliteit van leven voor pa-
tiënten. Loop mee of kom een kijkje 
nemen op sportpark de Kervel in 
Geldrop op zaterdag 28 en zondag 29 
mei vanaf 13.00 uur of op zaterdag 4 
en zondag 5 juni vanaf 14.00 uur bij 
De Bongerd & De Boerderij Breugel in 
Son en Breugel.

Seniorenvereniging/
KBO Lieshout presenteert 
vernieuwd ledenblad
Afgelopen week verscheen de honderdste editie van het ledenblad van Se-
niorenvereniging/KBO Lieshout. In een heel nieuw jasje. Na negen jaar was 
het tijd voor vernieuwing. Tijdens de drukbezochte Inloop van dinsdag 5 
april presenteerde voorzitter Willem Damen het priKBOrd nieuwe stijl. 

De layout oogt frisser, enkele pagina’s 
zijn in kolommen verdeeld en er is een 
overzichtelijke indeling van de rubrie-
ken. Ook wordt er meer gebruik ge-
maakt van beeldmateriaal. Logo’s, 
icoontjes en fotomateriaal laten in een 
oogopslag zien waar het artikel over 
gaat. Dat alles in een prettig leesbaar 
lettertype op lichtglanzend papier. De 
kopij gaat digitaal naar de drukker en 
het blad komt geniet bij de vereniging 
terug. Een hele vooruitgang, want tot 
nu toe werd het geprint en met de 
hand geniet. Een werkje waar vrijwilli-
gers heel wat uren aan kwijt waren. 

“We hebben er lang en serieus naar ge-
keken”, zegt Willem Damen bij de pre-

sentatie. “Vooral Theo Pardoel en Jan 
van Zuijlen hebben hun schouders er-
onder gezet.” Hij roept de leden op om 
zelf ook met ideeën voor het blad te 
komen. “Een nieuwe rubriek bijvoor-
beeld of zelf een stukje schrijven.” Veel 
dank is de vereniging verschuldigd aan 
Theo Pardoel, die jarenlang het prin-
ten van het priKBOrd heeft verzorgd. 

De wekelijkse Inloop is vanaf het begin 
van de zomertijd ook weer ’s avonds. 
De tijden zijn iedere dinsdagmorgen 
van tien tot half twaalf en dinsdag-
avond van zeven tot acht uur. Loop 
eens binnen en maak kennis met een 
dynamische seniorenvereniging. U 
bent van harte welkom.

Naast BOA-leden, jong en oud, zijn 
uiteraard ook de andere wijkbewo-
ners van harte welkom op deze in-
loopochtenden. 
Tijdens de inloopochtend in maart is 
er gesproken over oude schoolteksten 

en - schriften (uit 1864-1868). Wie 
brengt er deze keer iets tastbaars mee 
uit zijn of haar verleden?
Of als u creatief bent in het schrijven 
van korte, onderhoudende verhaaltjes 
of gedichtjes, breng die dan mee en 
lees die voor (of laat ze voorlezen).
Meer informatie over deze inloop-
ochtenden is te verkrijgen bij de se-
cretaris van de BOA: bestuur@boa-
nuenen.nl

Jaarverslag 
Vrienden van   
De Akkers/   
Jo van Dijkhof
Een kleine greep uit het Jaarverslag:
Het bestuur van de Vrienden bestaat 
uit 9 personen onder voorzitterschap 
van Toon de Rooij. De Vrienden van de 
Akkers/Jo van Dijkhof hebben in 2015 
weer vele activiteiten kunnen ontwik-
kelen mede dankzij de welkome steun 
van vele donateurs.

Een voorbeeld van de diverse activiteiten:
•	 Optredens	van:	Zingerij	‘Dwarsge-

tuigd’, Het Nuenens Mannenkoor, 
Mondharmonicaclub	 ‘De	 Lucht-
happers’, - Nuenens Operette Ge-
zelschap	 ‘Priamore’,	Het	 Lichtstad	
Revuetheater

•	 De	Mimakkers	 (Flo	en	Katoe)	ko-
men bij mensen voor wie taal niet 
(meer) vanzelfsprekend is, die in 
hun eigen wereld leven en niet of 
nauwelijks meer bereikbaar zijn.

•	 De	Ark	van	Noah	uit	Best	gaat	met	
al haar dieren (cavia’s, kippen, ko-
nijnen, een schaap, diverse honden, 
een varken naar zorginstellingen.

•	 Bridgedrive	in	de	Jo	van	Dijkhof.
•	 Een	circusdag.
•	 Het	laten	maken	van	een	fotorepor-

tage van de verbouwing van De Ak-
kers door de fotoclub van de KBO.

Zo zijn er nog veel meer grotere en 
kleine wensen gerealiseerd in 2015.

Oproep steunpunt 
mantelzorg: 
Het mantelzorgsteunpunt Nuenen is 
op zoek naar inspirerende mensen 
om mee te denken over de invulling 
en uitvoering van de mantelzorg in 
Nuenen. We willen starten   met de 
onderwerpen, mantelzorgdag in no-
vember en   de mantelzorgwaarde-
ring 2016.  De eerste bijeenkomst zal 
zijn op maandagavond 9 mei om 
19.30 uur. Voor meer informatie   en 
aanmelding neem contact op met 
Aline Perdaen of Ellen van Gils. Tel. 
040-2831675 of steunpuntmantel-
zorg.nuenen@levgroep.nl 

Wat is het steunpunt Mantelzorg?
Veel mensen zorgen voor iemand uit 
hun naaste omgeving. Denk aan een 
zieke ouder, een partner die lijdt aan 
dementie, een gehandicapt kind of een 
buurvrouw die zichzelf niet meer zo 
goed kan redden. De mensen die deze 
zorg geven, worden mantelzorgers ge-
noemd. Ze hebben hiervoor geen spe-
ciale opleiding gehad en werken niet 
vanuit een organisatie. Ze verzorgen 
uit liefde, emotionele betrokkenheid 
en verantwoordelijkheidsgevoel. 
Omdat de zorg voor de hulpbehoeven-
de of zieke meestal centraal staat in 
hun leven, bestaat het gevaar dat man-
telzorgers zichzelf te veel wegcijferen. 
Daardoor raken ze lichamelijk of gees-
telijk overbelast. Om dat te voorko-
men, kunt u een beroep doen op het 
mantelzorgsteunpunt van LEVgroep. 

Wat kan het steunpunt voor mij 
betekenen?
Informatie en advies, emotionele on-
dersteuning, ontmoeting en ontspan-
ning, mantelzorgcafé en themabijeen-
komsten. 
Bent u mantelzorger en wilt u zich in-
schrijven om geïnformeerd te blijven, 
meldt u aan op bovenstaand e-mail-
adres dan nemen wij contact met u op.

Aansprakelijkheid bij de bv
Het voordeel van de besloten vennootschap (bv) is dat in beginsel de be-
stuurders van de bv niet aansprakelijk zijn. De bv als rechtspersoon is nor-
maliter aansprakelijk voor ontstane schulden. 
 

Advocatuur

Toch kunnen bestuurders van een bv 
in bepaalde gevallen persoonlijk aan-
sprakelijk zijn. Het gaat dan om de 
vraag of de bestuurders schadevergoe-
ding aan de bv of een derde verschul-
digd zijn. In het geval dat de bestuur-
der aansprakelijk is tegenover de ven-
nootschap, spreekt men van interne 
aansprakelijkheid. Daarnaast kan hij 
extern aansprakelijk zijn, veelal tegen-
over een onbetaald gebleven schuldei-
ser die een vordering op de vennoot-
schap heeft.
De belangrijkste vorm van interne 
aansprakelijkheid in die van de be-
hoorlijke taakvervulling. Op grond 
van de wet is elke bestuurder tegen-
over de bv gehouden tot een behoorlij-
ke vervulling van zijn taak en draagt hij 
verantwoordelijkheid voor de algeme-
ne gang van zaken. De Hoge Raad 
heeft in een van zijn arresten bepaald 
dat voor interne aansprakelijkheid is 
vereist dat de bestuurder een ernstig 
verwijt van onbehoorlijk bestuur kan 
worden gemaakt. Als dit het geval is, 
zijn in beginsel alle bestuurders hoof-
delijk aansprakelijk. Besturen is een 
collectieve verantwoordelijkheid.
Externe aansprakelijkheid beschermt de 
schuldeisers van de bv. Van het uitgangs-
punt dat bestuurders niet persoonlijk 
aansprakelijk zijn voor schulden van de 

bv, kan misbruik worden gemaakt. Bij-
voorbeeld wanneer de bestuurders mid-
delen aan het vermogen van de bv ont-
trekken, terwijl de schulden van de bv 
onbetaald blijven. Wanneer de schuldei-
sers van de bv hierdoor schade lijden, 
kunnen bestuurders persoonlijk aange-
sproken worden. Dit wordt de doorbraak 
van aansprakelijkheid genoemd.
Een specifieke regeling met betrekking 
tot externe aansprakelijkheid is in de 
wet opgenomen voor het geval dat het 
faillissement van de bv is uitgesproken. 
Indien aannemelijk gemaakt kan wor-
den dat sprake is van kennelijke onbe-
hoorlijke taakvervulling  door het be-
stuur, zijn de bestuurders hoofdelijk 
aansprakelijk voor het tekort in de fail-
lissementsboedel. 
U kunt altijd vrijblijvend contact opne-
men met een advocaat van Lamers 
Tielemans Advocaten voor meer in-
formatie, zodat u weet waar u aan toe 
bent. Email naar info@lamerstiele-
mans.nl of bel naar 040 - 2180515.

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

In de achtste aflevering van de rubriek ‘Nuenen op het 
randje’ aandacht voor de Walburg.
Aan de boorden van de Kleine Dommel liet de eigenzinnige tuinarchitecte 
Hetty Cox in 1957 een bungalow bouwen à la Rietveld. Het pand vormt nog 
altijd de kern van de kwekerij de Walburg aan het Boord 64 met Fons Linders 
als huidige eigenaar. Het volledige verhaal kunt u lezen in het boek Nuenen 
op het randje op pagina 32 e.v.

Hetty Cox (rechts) en haar opvolger Harry Bedaux.

Country dansen 
Lieshout
Komend weekend organiseert The 
Black Longhorn weer de maandelijkse 
Country Dance Party op CD muziek. 
Dit gebeurt op zaterdagavond 16 april. 
We dansen in de mooie grote zaal van 
het Dorpshuis in Lieshout. Alle popu-
laire line- en partnerdansen worden 
zoals altijd keurig achter elkaar gezet 
door onze eigen Country-DJ Henk. De 
nadruk ligt hierbij op echte country 
muziek. Volop genieten dus en alleen 
kijken mag ook. Aanvang is 20.00 uur.
We hopen weer op een grote opkomst 
op zaterdag 16 april bij The Black 
Longhorn: Dorpshuis-Lieshout, Gro-
tenhof 2, Lieshout. Telefonische info: 
0499-422088. Meer info? Website: 
www.blacklonghorn.nl of email: info@
blacklonghorn.nl.
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 PUZZELHOEKWeek 15

9
8 1 7 4

1 9 2 8
1 6 2 7

8 4
4 2 5
9 3

5 6
5 1

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 flink 6 Europees gebergte 11 en omstreken 12 plechtigheid 
14 cerium 16 stuk hout 18 vrouwelijk dier 19 bestaan 21 honingbij 22 chr. feest 
24 kampeergerei 25 een zekere 26 woonschip 27 eikenschors 29 afslagplaats 
bij golf 30 soort appel 32 riv. in Frankrijk 34 vogelproduct 35 onderofficier 
37 hengselvat 40 provinciehoofdstad 44 onheilsgodin 46 Spaanse uitroep 
47 recht vaarwater 48 sprookjesfiguur 50 vuursprank 52 stemming 
54 bezittelijk vnw. 55 land in Azië 57 bijbelse figuur 58 hemelbrood 
59 ad interim 60 onmens 63 boom 64 hoogtepunt 65 verborgen.

Verticaal: 1 brandstof 2 huidaandoening 3 deel v.h. hoofd 4 titel 5 vleesgerecht 
6 schouwspel 7 annexus 8 nachtvogel 9 luizenei 10 deel v.e. toneelstuk 11 leer 
v.h. heldendicht 13 snijwerktuig 15 eenjarig dier 17 riv. in Noord-Brabant 
20 durende vijandschap 22 voor 23 nieuw (in samenst.) 26 geestdrift 
28 krantenhuisje 31 water in Utrecht 33 strafwerktuig 36 knaagdier 
37 zwemvogel 38 priem 39 onwillekeurige beweging 40 bebouwde oppervlakte 
41 plaaggeest 42 verlichting 43 vaat 45 drank 49 brilschans 51 vrucht 
53 plechtige gelofte 54 edelgesteente 56 behoeftig 58 maart (afk.) 
61 en andere 62 ad acta.

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

B E D E E S D B O B S L E E

E S N I P D O E L L

E S K N A C N E U T S A

T N T D A C E W V A N

E I K N O A C H Z S M

T L M A O B E D E E K

Z K H R O M A N C E D N A

T O P A R R H E G H F

K O E D I E E T O P A

O E R D R T L N I N N

R R L I G A I N C H G A

K N A V O E R O S U

A A N N A M E M E V R O U W

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

Oplossingen wk 14
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

W AT E R B A L L E T

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.

CAMPUS
FLIKKEN
FOLDER
FONDUE
FORENSISCH
GELUKKIG
KASSIER
KIOSK
KRANT
KROKANT
LANDHUIS
LOONEIS
PISTE
PLANT
POULE
ROKER
SKILERAAR
SPECIAAL
STAPEL
TANKER
TOOST
TRAAN
TRIBUNE
WERPNET
ZAPPEN
ZOETZUUR
ZONNEBADEN

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

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

 
Zoek de 10 verschillen
door Huub Coenen

Week 13, Mw. F. Molenaar, Nuenen.

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

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

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

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

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

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

Optreden Ernest Beuving  
met Zangroep Midòre
Op zaterdag 23 april staat De Bende van Beuving met het cabaretesk mu-
ziektheaterprogramma 'Skoren' in Het Klooster te Nuenen. Deze avond zal 
zanger/cabaretier Ernest Beuving een heerlijk concert verzorgen vol humor, 
imitaties, persiflages, typetjes, echte verhalen, spontaniteit en mooie lied-
jes met gevoelige teksten. 

Quilt Tentoonstelling
 
Quilts maken voor tehuizen in Oost-Europa gebeurt al zestien jaar door een 
groep dames in Nuenen. Het is voor deze groep vrijwilligerswerk en het is de 
bedoeling om de gemaakte quilts weg te geven aan goede doelen.
 
Om samen quilts te maken, komt de 
groep ca. 8 keer per jaar op een zater-
dag bij elkaar in de Regenboog in Nue-
nen. Deze Regenbooggroep wordt ge-
coördineerd door Geke Weerman. Per 
zaterdag naait ze met een groep van 
ca. 25 naaisters en quiltsters. De groep 
vindt het leuk om quilts te maken en 
ook om elkaar te ontmoeten. De sa-
menstelling van de groep dames wis-
selt maar iedereen is welkom om voor 
kortere of langere tijd mee te doen. 
Ook als er maandelijks wordt gequilt 
in de Regenboog mogen belangstellen-
den de quiltsters op de vingers komen 
kijken!
 
Het resultaat van afgelopen seizoen 
mag er zijn: ca. 80 quilts voor éénper-
soons bedden gaan binnenkort op 
transport. Ze worden door een Neder-
landse organisatie (Dorcas) wegge-
bracht. In Roemenië en Moldavië geeft 
Dorcas deze quilts o.a. aan ouderen, 
die bijna niets voor zichzelf hebben. 
Dat wordt het Granny Project ge-
noemd. Ook naar een kinderthuis in 
Afrika (Namibië) zijn quilts weggeven.
 

Voordat de quilts vervoerd worden 
naar hun bestemming zullen ze be-
zichtigd kunnen worden door belang-
stellenden. Er is een tentoonstelling 
van de quilts op zaterdag 16 april in de 
Regenboog, Sportlaan 5, 5671 GR 
Nuenen van 12.00 tot 16.00 uur, entree 
€ 1,- per persoon.
 
Er is veel te zien en ook te koop. Te 
koop? Ja, want de groep moet zelf ook 
materiaal voor de quilts kunnen ko-
pen. De getoonde quilts zijn te koop. 
Er zijn daarnaast ook kussens, pan-
nenlappen, tassen, speelgoed, wand-
quilts en andere kleine artikelen.
Na de tentoonstelling komt de groep 
op zaterdag 21 mei weer bij elkaar in de 
Regenboog om nieuwe quilts te maken.
Interesse om mee te doen met het pro-
ject? Kom dan naar de tentoonstelling 
of neem contact op met Geke Weer-
man, geke.weerman@gmail.com, 040-
283 7169.

Zaterdag 16 april, 12.00 tot 16.00 uur. 
Quilt Tentoonstelling. De Regenboog, 
Sportlaan 5, Nuenen

De 'Bende' bestaat naast Beuving uit 
vier topmuzikanten. Enkelen van hen 
speelden o.a. bij Robert Long, Liesbeth 
List, Henk Elsink, Zenga en Purper.
Jezelf als scorende winnaar leren zien, 
ook als de werkelijkheid niet mee-
werkt: daar gaat het om in 'Skoren'. 
'Brengt een hoefijzer ook geluk als je er 
één op je kop krijgt? Ja! Dan heb je ge-
luk dat het paard er niet meer aan vast 
zat.' Met dit soort bevrijdende redena-
ties van Ernest Beuving verlaat ieder-
een na afloop de zaal als een succesvol-
le levenskunstenaar. 

'Skoren' is het tweede muziektheater-
programma van Ernest en zijn band, 
en het is ook voor de tweede keer dat 
hij samenwerkt met Zanggroep Midò-
re o.l.v. Frans Lammerts.
Behalve als backing vocals bij al Er-
nests liedjes zingt het Nuenense a cap-
pellakoor ook enkele liederen uit eigen 
repertoire.

Kaarten kosten € 17,50 en zijn ver-
krijgbaar via www.hetklooster.org of 
aan de balie van Het Klooster. De 
avond begint om 20.15 uur.

 

Informatieavond:
Keuzes ten aanzien 
van het levenseinde
Op donderdag 14 april organiseert Van 
der Stappen uitvaartverzorging een in-
formatieavond over keuzes ten aanzien 
van het levenseinde. Deze lezing wordt 
verzorgd door Han Sparnaay van de Ne-
derlandse Vereniging voor een Vrijwillig 
Levenseinde (NVVE). Deze vereniging 
geeft voorlichting en informatie over eu-
thanasie en hulp bij zelfdoding, ver-
strekt wilsverklaringen en ondersteunt 
en faciliteert initiatieven met betrekking 
tot het zelfgewilde levenseinde.

Locatie en tijdstip
De informatieavond vindt plaats in het 
uitvaartcentrum van Van der Stappen 
uitvaartverzorging aan de Spaarpot 
Oost 2 te Geldrop. Het onlangs ver-
nieuwde uitvaartcentrum biedt veel 
privacy en geborgenheid. De intieme 
24-uurs familiekamers zijn opnieuw 
ingericht en nieuw is de sfeervolle ont-
moetingsruimte. Hier kunnen gasten 
elkaar in een rustige ambiance ont-
moeten en genieten van een kop koffie 
of thee. Ontvangst met een kopje kof-
fie of thee vanaf 19.00 uur, aanvang le-
zing 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. 

Vogelwandeling 
Schoutse Vennen
Op maandag 18 april gaan de gidsen van 
IVN Nuenen wandelen door een nieuw 
aangelegd natuurgebied in de Schoutse 
Vennen op Vaarle om vogels te ontdekken. 
De Hooidonkse beek en flinke percelen er 
omheen zijn natuurvriendelijk ingericht. 
De wandeling duurt ongeveer anderhalf 
uur. Vertrek per fiets om 19.00 uur vanaf 
Het Klooster, Park 1 in Nuenen. Start van 
de wandeling iets later vanaf de Breeldere, 
onderaan de opgang naar het viaduct van 
de Beekstraat. Waterdicht schoeisel is aan 
te bevelen, deelname is gratis. Info: 040-
2421423 en www.ivn.nl.nuenen
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 ACTIVITEITENAGENDA

Opgave Activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van ‘Activiteitenagenda

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 
openingstijden van het parochiesecretariaat 

H. Clemenskerk Nuenen

t/m vrijdag 22 april 
Solo-Expositie Emelie Jegerings 

Kunsthandel Art Dumay

 10 t/m 16 april
Landelijke collecteweek 

Fonds Gehandicaptensport

Donderdag 14 april
16.15-17.45 uur Meepraten 

herinrichting Hooidonksche Beek
Gemeentehuis Nuenen

Donderdag 14 april
19.00 uur Inloopavond ‘verkeer’

Raadszaal in Het Klooster

Donderdag 14 april
19.30 uur Informatieavond over 

het isoleren van uw woning 
School De Wentelwiek, 

Jacobushoek 5 in Nuenen

Donderdag 14 april
20.00 uur Heemlezing over 

het ontstaan van de brandweer
Zaal ‘De Koekoek’ te Lieshout

Vrijdag 15 april
14.00 uur Workshop 

zwevende kralentechniek
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats

Park 63b Nuenen

Zaterdag 16 april
10.00-12.30 uur Kledinginzamelactie 

van Sam’s Kledingactie in Nood!
Clemenskerk, Park 55

15, 16 en 17 april
‘Nu even wel, Nu even Niet’ 

door de De Lindespelers
20.00 uur zaal Berkenbosch Nuenen

Zaterdag 16 april
12.00-16.00 uur Tentoonstelling Quilts

De Regenboog, Sportlaan 5 Nuenen

Donderdag 14 april
19.30-21.30 uur Lezing Keuzes 
ten aanzien van het levenseinde

Uitvaartcentrum Van der Stappen, 
Spaarpot Oost 2 Geldrop

Zaterdag 16 april
20.15 uur Cabaretpoel, Vier keer leuk

Het Klooster

17 tot en met 23 april 
Collecte Hartstichting

Zondag 17 april
08.30-15.30 uur Kofferbakverkoop 

Lankveld 10 Gerwen

Zondag 17 april
12.00 uur 43ste Jeugdwielerronde Lieshout 

Lieshout

Zaterdag 16 april
11.00-12.30 uur BOA Plantenruildag 

 grasveldje aan de Wilgenstraat, Nuenen 

Zaterdag 16 april
20.00 uur Country dansen Lieshout

  het Dorpshuis in Lieshout

Zondag 17 april
 IVN Voorjaarswandeling Ruweeuwsels 

 13.15 uur Vertrek per fiets vanaf Het Kloos-
ter of 14.00 uur rechtstreeks vanaf sluis V, 
de brug Wilhelminakanaal Gerwen/Lieshout

Zondag 17 april
14.30 uur Suzan Seegers, 

Suus zingt Annie M.G.
Het Klooster

Zondag 17 april
15.30 uur Concert Harp Sax Duo

Van Goghkerkje

Zondag 17 april
20.00 uur Drijehornick lezing: 

Jeroen Bosch, daar zit muziek in
 Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen

Zondag 17 april
13.30 uur Opening Speeltuin de Kievit

Kerkstraat Nuenen

Zondag 17 april
13.30 uur 40 jarig bestaan 

DéDé Danceballet 
Indoor Sportcentrum 

Theo Koomenlaan 1, 5644 HZ Eindhoven

Zondag 17 april
14.00 uur Optreden Accordeonensemble 

L’Accord Vole
Weverkeshof

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 16 april 18.30 uur: geen vie-
ring in Nuenen, maar in Gerwen.
Zondag 17 april 11.00 uur: viering, Gre-
goriaans koor, voorganger dhr. J. Haan. 

Misintenties
Zondag 17 april 11.00 uur: Dora Bres-
sers-Megens en Wendi; Theo Kuij-
pers; Leo Verhappen; Nell Schoenma-
kers-Bressers; Barth Roovers; Jos 
Braks; overleden ouders Jan en Miet 
Dijstelbloem-Knoops; Noud van Rooij 
en Marie van Rooij-van de Kam; Janus 
Moonen; Sjaak Dogge; Guido Land-
man. Louis van der Linden; Voor een 
bijzondere intentie uit dankbaarheid 
(familie Bernards).

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 17 april 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties
Riet van Mook; Cisca Snijders-Vos en 
Antoon Snijders; Piet Coolen; Frans 
Saris; Jan en Stien van Hattum.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zaterdag 16 april 18.30 uur: gezinsvie-
ring, kinderkoor, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker P. Peters.
Zondag 17 april 11.00 uur: viering, 
jongerenkoor Jocanto, voorgangers 
pastor S. Kuijpers en pastoraal werker 
M. Feuth.

Herinnerings-
concert voor 
nabestaanden
 
Met als thema ‘Door licht verbonden’ 
organiseren de Nuenense kerken en 
Van der Stappen Uitvaartverzorging   
op donderdag 26 mei om 20.00 uur een 
herinneringsconcert in de H. Cle-
menskerk aan het Park in Nuenen. Het 
concert is gratis en voor iedereen toe-
gankelijk.
De muzikale omlijsting van deze avond 
wordt verzorgd door Ton Toirkens en 
gedachteniskoor Caritas.
 
Donderdag 26 mei. H. Clemenskerk, 
Park, Nuenen. Ontvangst 19.30 uur, 
aanvang 20.00 uur.

Misintenties
Zaterdag 16 april 18.30 uur: Vincent de 
Vries, vanwege sterfdag; Marijke Dijk-
stra-Maassen.
Zondag 17 april 11.00 uur: Diny Ge-
raets, vanwege verjaardag; Theo 
Knoops; Frans en Anna de Groot-Vrij-
aldenhoven en zoon Henk; Jan en 
Gusta Swinkels-Veldkamp en schoon-
zoon Hans Strijbosch; Harrie en Jo 
Raaijmakers - Keijzers; Wim Wouters 
en Tiny Wouters-Agten wegens sterf-
datum moeder.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl
 
Zondag 17 april, 10.00 uur: kerkelijk 
werker P. Flach. Er is kindernevendienst 
en jongerenviering. Collecte voor  Stu-
denten-vluchtelingen UAF. Voor activi-
teiten: zie ons Seizoensprogramma of 
de website. Donderdagochtend is er - 
zoals gewoonlijk- Open Huis tussen 
10.00 en 12.00 uur. U bent van harte 
welkom voor een kop koffie en ontmoe-
ting met anderen.

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 14 april. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Lidwina, maagd; 
gedachtenis H. Justinus, H. Tiburtius, 
Valerianus en Maximus, martelaren. 
Vrijdag 15 april. 07.15 uur H. Mis. 

Jocanto
In deze tijd van haasten en drukke 
agenda’s, is het lastig om even rust te 
nemen. Wat gebeurt er eigenlijk, als je 
wel even stil staat? Jongerenkoor Jo-
canto neemt u mee naar de rust in de 
viering van 11.00 uur op zondag 17 
april in de St. Clemenskerk in Gerwen.

Gezinsviering 16 april 

‘Sam en …..’ 
Geboorte, doop, communie…allemaal 
belangrijke stapjes in het leven. 
Mogelijk worden ze later nog gevolgd 
met vormsel, huwelijk.
Om eens mee te maken hoe een doop-
viering verloopt, mogen we in deze ge-
zinsviering getuige zijn van de doop 
van Floor. Misschien is er wel een klei-
ne taak voor jou.. maar we vieren het le-
ven met Floor, en dat doen we SAMEN! 
Vandaar de titel Sam…en Floor. 
De betekenis van alle handelingen in 
deze viering worden duidelijk uitge-
legd, zodat jij, nu je wat groter bent, 
weet wat de pastor en jouw ouders 
hiermee willen vertellen. 
Kom jij ook naar de gezinsviering op 
zaterdag 16 april? Het parochiekoor 
zingt, je bent van harte welkom in de 
Clemenskerk te Gerwen om 18.30 uur.

Zaterdag 16 april 08.30 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag; 10.00 
godsdienstlessen. 
Zondag 17 april. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, 3de Zondag na Pasen. 
Maandag 18 april. 18.30 uur H. Mis. 
Dinsdag 19 april. 18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 20 april. 07.15 uur H. Mis. 
De tentoonstelling over de Lijkwade 
van Turijn sluit op zondag 17 april. 
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.

Lenteconcert 
van het Gerwens 
Gemengd Koor  
St. Caecilia 
Om de aankomende lente muzikale 
luister bij te zetten, organiseert het 
GGK (Gerwens Gemengd Koor) op za-
terdag 23 april om 19.30 uur een voor-
jaars-/lenteconcert in de St. Clemens-
kerk te Gerwen. Het GGK heeft daarbij 
de volgende gastkoren uitgenodigd: 
Gemengd Koor Ameezing (uit Lierop), 
Zanggroep Cascade (uit Eindhoven), 
Mannenkoor Manoeuvre (uit Weert).
Het belooft, evenals voorgaande jaren, 
weer een sfeervolle, muzikale avond te 
worden. Voor de muziekliefhebbers is 
er een gevarieerd aanbod van eigen-
tijdse liederen en composities. Tijdens 
de pauze, rond 21.00 uur, is er gelegen-
heid voor een consumptie en een na-
dere kennismaking met de diverse ko-
ren. De avond wordt afgesloten met 
een eigen optreden van het Gerwens 
Gemengd Koor. De toegang is gratis!
Zaterdag 23 april 19.30 uur. Lentecon-
cert van het Gerwens Gemengd Koor St. 
Caecilia. St. Clemenskerk te Gerwen.

Christian Science
Aanstaande zondag, 17 april, is het on-
derwerp van onze dienst: ‘De leer der 
verzoening’. De leidraad bij het uitwer-
ken van dit thema is een tekst uit Mary 
Baker Eddy’s Wetenschap en Gezond-
heid met Sleutel tot de Heilige Schrift: 
“De verzoening is de veraanschouwe-
lijking van de eenheid van de mens 
met God, waardoor de mens de godde-
lijke Waarheid, het goddelijk Leven en 
de goddelijke Liefde weerspiegelt. Je-
zus van Nazareth leerde en bewees het 
éénzijn van de mens met de Vader . . ..”
De dienst begint om 10.30 uur en 
duurt ca. 50 min. Locatie: Parkstraat 
54 (congrescentrum BTB)
www.christianscience.nl

In memoriam,  
Ab Domstorff
In een eerder persbericht werd het 
nieuwe boek ‘De verborgen kracht’ 
aangekondigd, de biografie van Ab 
Domstorff. Het is te koop bij boekwin-
kels in Nuenen en Eindhoven. Ab is op 
5 april 2016 op 86-jarige leeftijd 
overleden. Het boek is voltooid, zijn 
verhaal leeft voort. 

Samen verder dankt alle 
gevers en collectanten 
Weer waren dit jaar 170 collectanten op weg voor de actie Samen Verder, dit 
jaar deden zij dat speciaal voor het Nuenense project van Rinske Stege die 
een project begeleid in Zuid Afrika. 

Daar wil zij hulpbehoevende ouderen, 
zonder zorgende familie, helpen door 
een onderkomen te bouwen waarin 
men waardig de laatste jaren van het 
leven kan doorbrengen. Ook nu weer 
mag het resultaat er zijn: u hebt met 
uw bijdrage er voor gezorgd dat toch 
weer ongeveer € 10.500,- bijeen ge-
bracht werd. Heel hartelijk dank daar-
voor.
De helft van het opgehaalde bedrag 
gaat naar het Nuenense project. De 
andere helft wordt verdeeld over de 
stichtingen: Kerkinaktie, Vastenaktie, 
Simavi en Hivos. Ook zij gaan het geld 
besteden aan kleinschalige projecten 
in ontwikkelingslanden.

Maar natuurlijk dankt het actiecomité 
alle vrijwilligers die zich dit jaar weer 
ingezet hebben om dit mooie resultaat 
bijeen te brengen.
Helaas waren er ook dit jaar weer 
meerdere straten die niet bereikt kon-
den worden omdat er niet genoeg col-

lectanten waren. Mocht u alsnog uw 
bijdrage willen geven, stort het dan op: 
NL13RABO0101054033 t.n.v. Samen 
Verder Eindhoven.
 
Nogmaals hartelijk dank, namens Sa-
men Verder Nuenen.
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SPORT
Z&PV Nuenen Heren 1 deze week 
nog beter maar ook veel minder
Het is niet eenvoudig om als kersverse kampioen toch iedere week gemotiveerd 
en goed te spelen. Afgelopen week was er een van beter in een oefenwedstrijd 
tegen Njord maar veel minder in de competitiewedstrijd tegen Zeester.

Omdat het Pieter van de Hoogenband 
zwembad, waar Nuenen twee keer in 
de week traint, gesloten was vanwege 
de Swim Cup werd op dinsdag een of-
ficiële oefenwedstrijd tegen Njord uit 
Veldhoven gespeeld. Njord staat twee-
de in de 3e bondsklasse waar Nuenen 
volgend jaar ook gaat spelen. In een 
oefenwedstrijd begin van het seizoen 
was Nuenen de bovenliggende partij 
en Njord was uit op revanche. Wat 
niemand had verwacht gebeurde; 
Nuenen speelde een uitstekende partij 
en won met 6-9. Dit tot verbazing van 
zowel Njord als Nuenen.
Zaterdag stond de wedstrijd tegen Zee-
ster Meerval uit Uden op het program-

ma. Hoewel Zeester een prima seizoen 
in de top van de 1e klasse draait was de 
verwachting dat Nuenen een flinke 
overwinning zou gaan behalen. Dat 
lukte echter niet. Nuenen was slordig, 
chaotisch en te gehaast. En omdat Zee-
ster goed speelde werd er moeizaam 
gescoord en in de tweede helft van de 
wedstrijd lukte het Nuenen zelfs hele-
maal niet meer om doelpunten te ma-
ken. Gelukkig heeft Nuenen een goede 
verdediging en uitstekende keeper 
waardoor de wedstrijd toch nog met 
6-3 gewonnen werd. Dit was duidelijk 
een van de minste wedstrijden van 
Nuenen en de technische staf en het 
publiek waren dan ook niet tevreden.

De coaches hebben de handen vol om Nuenen aan het spelen te krijgen.

Zwemmen

Jeugdwielerronde 
Lieshout
Zondag 17 april organiseert de sup-
portersclub ‘De Lieshoutse Wielren-
ners’ voor de 43e keer haar jaarlijkse 
jeugdwielerronde. De Burgemeester 
Mostermanslaan in Lieshout is dan 
het decor voor de start en finish van 
de wielerronde voor de jeugd van 8 tot 
en met 14 jarige. Jongens en meisjes 
uit geheel Nederland komen naar 
Lieshout om aan deze ronde mee te 
doen. De interesse is groot, bijna 300 
deelnemers komen naar Lieshout. 
Om 12.00 uur is de eerste start met de 
jongste categorie, de 8 jarigen. Ver-
volgens komen nog zes categorieën 
aan bod. De toegang is gratis.
De Lieshoutse jeugdronde is een se-
lectie wedstrijd voor de Nederlandse 
Kampioenschappen die op 4 juni in 
Bodegraven gehouden worden.
Ook is de supportersclub gestart met 
de organisatie van de 61ste  Bavaria-
Ronde van Lieshout op zondag 15 mei.

Midweekteam BCL recht op 
kampioenschap af
Met twee heel duidelijke thuisoverwinningen (7-1 en 8-0) heeft BCL-M2/VKS 
Autoservice koers gezet op prolongatie van de titel. Net als vorig jaar koerst 
het team regelrecht op het kampioenschap in de vijfde klasse af: met nog 
twee wedstrijden te spelen in deze eerste poule en een voorsprong van 9 
punten lijkt het Lieshoutse team nu al niet meer te achterhalen door de 
concurrentie.

44ste Wielerjeugd-
vijfdaagse 
Lieshout/Mariahout
Volgende week, van 18 tot en met 22 
april, organiseert Comité Wielerjeugd-
vijfdaagse voor de 44ste keer de Fiets-
vijfdaagse voor de jeugd van Lieshout 
en Mariahout. Alle kinderen van groep 
één tot en met acht kunnen hieraan 
deelnemen, met gewone fietsen, cross-
fietsen en mountainbikes maar niet op 
racefietsen. De allerkleinsten, de peu-
ters van nul tot en met drie jaar, mogen 
gebruik maken van een skelter, step of 
driewieler en rijden op een verkleind 
parcours, waarbij de ouders de kinde-
ren kunnen begeleiden. Het `gewone` 
parcours loopt over de Hertog Jans-
straat, Coolhof, en Floreffestraat.
Iedere deelnemer ontvangt na de wed-
strijd een traktatie. De grote finale 
wordt gehouden op vrijdag met voor 
iedereen een prijs. De peuters kunnen 
elke dag inschrijven, de rest tot en met 
woensdag 20 april. Aanvang dagelijks 
om 18.45 uur. Voor verdere informatie, 
tel. 0499-421843 (mevrouw Steegs).

BCL-M2 - BC Gilze-4: 7-1
Met Bert Schepers als invaller voor 
Marthijn Junggeburth werd direct de 
herendubbelpartij verloren waardoor 
het team meteen wakker was geschud. 
Ingrid Berge en Ine Schipperheijn de-
den het daarna duidelijk beter en won-
nen de damesdubbelpartij met duide-
lijke cijfers. Ook de beide mixpartijen 
werden winnend afgesloten waarna al-
leen nog maar in één van de singlepar-
tijen enige spanning zat. Supersub 
Bert Schepers won met speels gemak, 
net als Ine Schipperheijn en Ingrid 
Bergé. Jos Kluijtmans had het deze 
keer erg moeilijk: hij speelde een heuse 
marathonpartij die hij uiteindelijk won 
met 21-13, 15-21 en 25-23.

BCL-M2 - BC Bergeijk-M2: 8-0
Het verschil tussen de teams was veel 
kleiner dan de score doet vermoeden. 
Liefst vier van de acht partijen moes-
ten immers beslist worden door een 
toegevoegde derde set, en ook daarin 
was het verschil vaak erg klein. Zo 
hadden Bert Schepers (die weer voor 
Peter van der Tol inviel) en Derek Dir-
ven (die voor Jos Kluijtmans inviel) 
beide drie sets nodig om hun single-
partij te winnen. Ine Schipperheijn en 
Ingrid Bergé deden dat vlotter: zij 
wonnen in twee duidelijke sets. Ook in 

de heren-dubbelpartij wederom een 
driesetter die werd gewonnen. Ook 
nog een mixpartij (met weer Bert 
Schepers) eindigde pas na de toege-
voegde derde set. De overige twee par-
tijen werden in twee sets gewonnen, 
waardoor de 8-0 op de borden kwam, 
waarmee BCL-M2/VKS Autoservice 
BC Bergeijk van zich af heeft geschud. 
De weg naar prolongatie van het kam-
pioenschap ligt dan ook wijd open.

Bert Schepers zorgde met goede invalbeur-
ten voor spannende wedstrijden én voor 
veel punten voor BCL-M2.

Nuenense Wieler Vrienden 
gaan voorjaar opnieuw in
Door Gerrit van Ginkel

Als opvolging van de opgeheven fanclub van Steven van Kruijswijk gaan 
vier echte Nuenense wielerfanaten door met het organiseren van activitei-
ten. Jan Wesenbeek, Rene Coolen, Jan van Maasakkers jr. en Martin Jansen 
willen de wielersport in de breedste zin van het woord onder de aandacht 
brengen van iedereen in Nuenen.

Vrouwen 
Veteranenteam  
bij RKSV Nuenen
Op de vraag of er bij de RKSV Nuenen 
plaats was voor Vrouwen Veteranen-
voetbal, werd er door het hoofdbe-
stuur al snel “ja” geantwoord. En na 
een berichtje op Facebook meldden 
zich al direct negen (!) enthousiaste 
veteranenspeelsters aan.
Maar er is dus nog plaats voor speel-
sters die het leuk vinden om (weer) te 
gaan voetballen. Waarschijnlijk zal er 
in het restant van dit seizoen alleen 
nog getraind worden. En -uiteraard- 
zal een gezellige derde helft ook tot de 
mogelijkheden behoren.
Heb je zin om je bij dit team aan te 
sluiten, stuur dan even een bericht 
naar irene.wilbrink@onsnet.nu.

Er is inmiddels een vaste kern ont-
staan voor de roemruchte busreizen 
naar allerlei wielerevenementen zoals 
nu reeds vastgelegd: op 17 april een 
bezoek aan de Amstel Gold Race, op 6 
mei bezoek aan de proloog van de Gi-
ro in Apeldoorn.

Het organiserend comité bruist van de 
energie en wil in het najaar een sfeer-
volle veldrit in België bezoeken. Daar-
naast zijn er plannen voor het bezoek 
aan een roemruchte zesdaagse.
Verder speelt het comité met de ge-
dachte van een excursie naar een fiet-
senfabriek en een interessante avond 
met een bekende oud-prof aan het 
woord.

Door de goede ervaringen in het ver-
leden blijft De Stam in Gerwen het 
verzamellokaal voor de busreizen en 
het trefpunt waar de opgelopen stof 
weggespoeld kan worden.

De prijzen voor de komende twee 
busreizen kunnen tegen zeer geredu-
ceerde tarieven worden aangeboden.
Meer info over vertrektijden en lid-
maatschap via Jan Wezenbeek 06 835 
35 194, Rene Coolen 06 532 31 585, 
cafédestam@hotmail.com of nue-
nensewielervrienden@gmail.com

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor 
de Nuenense wielerliefhebber naar 
deze unieke wielerevenementen.

Wielersport

Badminton

Finale uitslag    
Caféquiz Ons Dorp
Donderdag 7 april was het dan zover; de grote finale van de Ons Dorp Café-
quiz. Dit jaar was al weer de vijfde keer dat dit door Café Ons Dorp georga-
niseerd werd.

- CAFÉ - 

Vanaf november streden er maande-
lijks zo'n 35 teams verdeeld over twee 
series. Elk team bestond uit maximaal 
vijf personen en de vragen konden 
overal over gaan. Van muziek tot sport 
en van cultuur tot topografie. Alles 
was via diverse schermen te volgen en 
de presentatie was in handen van quiz-
master Nick van der Burgt. Hoewel de 
insteek natuurlijk een gezellig avondje 
uit was, waren alle teams uiterst fana-
tiek en gemotiveerd. Regelmatig moest 
er dan ook de ‘jury’ aan te pas komen 
om duidelijkheid in het geheel te 
scheppen als men meende toch recht 
te hebben op een punt. Uiteindelijk 
plaatste de eerste acht van elke serie 
zich voor de grote finale.

Met een deelnemersveld van in totaal 
16 finalisten werd er in 8 ronden van 
elk 10 vragen gestreden om de eretitel; 
Slimste van Ons Dorp. Speciaal voor 
de finale was er nog een bonusronde 
toegevoegd zodat het tot op het laatst 
spannend was wie er uiteindelijk met 
de boven genoemde titel naar huis 
mocht.

Team ‘Harrie’s Tuincentrum’ was aan 
het eind van de avond het team met de 
meeste punten.

Naast de eretitel was er ook nog een 
mooie prijs aangekoppeld, namelijk 
een waardebon voor een heerlijke 
High Beer voor het team.

De complete uitslag
1 Harries Tuincentrum
2 De Wijseindjes
3 Pleincollege Nuenen
4 De Zaak
5 Kansloos-1
6 40-ers and still counting
6 Asjemenou
7 De Thea's
7 Eddy's Eagles
8 Friends
9 Roijstakkers
10 De Kwisdibsers
11 Roy's Nightmare
12 De Theo's
13 Whiskeypedia
14 Wij Weten Beter

Werkgroep quiz
Het maken van de quiz wordt altijd in 
eigen beheer gedaan door een kleine 
werkgroep. Dit is meer werk dan me-
nigeen denkt. Van het bedenken van 
de vragen tot de techniek van de pre-
sentatie. Daarom via deze weg nog een 
extra dank aan Joyce, Roy, Frank en 
Nick voor hun creatieve werk.

Het winnende team.

Girlsday brengt    
meisjes en techniek bij elkaar
Het bedrijfsleven in Brainport zet op 14 april de deuren open voor meisjes van 
tien tot vijftien jaar van het voortgezet onderwijs. Rondom de landelijke Girlsday 
op 14 april worden bedrijfsbezoeken en andere activiteiten georganiseerd om de 
deelname van meisjes in bèta, techniek en ICT in Nederland te vergroten.

Girlsday is bedoeld om meisjes op een 
(inter)actieve manier de wereld van 
bèta, techniek en ICT te laten ontdek-
ken. Door zelf proeven te doen met 
voedingsmiddelen in een laboratori-
um, apps te ontwerpen, lenzen te slij-
pen of zonnecellen op folie te printen, 
maken de meisjes direct kennis met 
de opleidingen en beroepen - en de 
vrouwelijke professionals - in deze 
sectoren.

Aan Girlsday 2016 doen meer dan 
10.000 meisjes mee. Tot nu toe hebben 
ruim 300 bedrijven zich aangemeld 
voor deze zevende editie van Girlsday. 
De meiden worden ondergedompeld 
in workshops en voeren spannende ex-
perimenten uit. 

Over Girlsday:
Door diverse inspanningen van het lan-
delijke expertisebureau VHTO, over-
heid, onderwijs en bedrijfsleven kiezen 
steeds meer Nederlandse meisjes in het 
voortgezet onderwijs voor exacte vak-
ken. Het aantal vrouwelijke instromers 
in bèta/technische opleidingen de het 
afgelopen jaren gestegen. Maar het te-
kort aan goed opgeleide bèta’s, technici 
en ICT-ers is zeker nog niet opgelost. 
Aandacht hiervoor blijft nodig, met na-
me ook in het vmbo en mbo. Steeds 
meer bedrijven zien het nut en de nood-
zaak om meisjes vroegtijdig te interes-
seren voor bèta, techniek en ICT, gezien 
het grote aantal bedrijven dat haar deu-
ren openzet tijdens Girlsday 2016.
www.vhto.nl/projecten/girlsday
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SPORT
Programma

Korfbal
NKV geeft wedstrijd in 
tweede helft uit handen
Op een zonnig sportpark Wettenseind stond de wedstrijd tegen Klimop op 
het programma. Klimop stond bij aanvang van de wedstrijd 2de op de rang-
lijst. Als NKV zou winnen zouden ze aanhaken bij de middenmoot, als Klim-
op wint zal het onderin de ranglijst erg spannend worden tijdens het slot 
van de competitie. 

De wedstrijd begint erg voortvarend 
voor Klimop, binnen 5 minuten staat 
er een 1-5 voorsprong op het score-
bord. NKV is echter een ploeg die zich 
weet terug te vechten in de wedstrijd: 
6-8. NKV heeft hierna een erg goede 
fase. Er worden goede kansen gepakt 
en Klimop wordt verdedigend goed 
bespeeld. Hierdoor weet NKV de scha-
de te beperken tot een 7-9 ruststand. 
In het begin van de tweede helft scoort 
Klimop rustig door waardoor met nog 
20 minuten te spelen een 8-12 voor-
sprong voor Klimop op het scorebord 
staat. Hierna valt bij NKV de effectivi-
teit helemaal weg. In een rap tempo 

weet Klimop de wedstrijd volledig te 
kantelen en loopt verder uit tot een: 
9-14. NKV kan nog één keer tegen 
stribbelen en scoort nog 2 maal in de 
tweede helft. Bij NKV was het geloof 
op een goed resultaat weg waardoor de 
eindstand werd bereikt op 11-16. De 
overwinning van Klimop zorgt ervoor 
dat de degradatiestrijd nog helemaal 
open ligt. 
Volgende week speelt NKV een uit-
wedstrijd in Berlicum tegen BMC. 
BMC staat twee punten boven NKV, al 
met al dus een wedstrijd waar er zeker 
punten gepakt kunnen worden om 
handhaving veilig te stellen.

F1 van SJO Juventud   
wordt Kampioen! 
Afgelopen zaterdag, 9 april was het weer een spannende dag voor Juven-
tud. De F1 kon mogelijk kampioen worden. Het enige wat zij daarvoor moes-
ten doen was de voetbalwedstrijd van deze dag winnen! 

En ja wel hoor, het werd een feit: de F1 
heeft gewonnen en dat betekent dat zij 
deze week kampioen zijn geworden! 
En dat feestje werd groots gevierd; 
eerst met kleren en al onder de dou-
che, daarna een rondje op de platte 
kar met ballonnen en muziek, daarna 
frietjes eten en lekker ranja drinken. 

Natuurlijk hebben de kinderen ook 
iets leuks gekregen. Het was een groot 
feest! Lucas, Ralph, Quinn, Lynn, 
Britt, Iris, Maud en Jules gefeliciteerd! 
Ook Johan en Niels, proficiat! Onder 
jullie deskundige leiding hebben de 
kinderen een geweldig resultaat neer-
gezet. Geniet van deze eer!

Nederwetten -  LSV 3-1
 
Onder een heerlijk lentezonnetje speelde Nederwetten afgelopen zondag 
tegen LSV uit Lennisheuvel. Nederwetten boekte een verdiende 3-1 over-
winning. Gedurende de hele wedstrijd had Nederwetten een veldoverwicht 
en was aanvallend ingesteld. 
 
In het eerste kwartier hadden de 
blauwwitten al een paar kansen gehad 
maar in de 16e minuut was het raak. 
Een vrije trap op links kwam in de voe-
ten van Ben van der Bruggen die met 
een bekeken boogbal het net in de 
rechterbovenhoek trof. 1-0. Niet veel 
later kopte Tom Raaijmakers de bal net 
over. In de 34ste minuut vergrote Ne-
derwetten de voorsprong. Prima sa-
menspel tussen Roy Sleegers en Tom 
Raaijmakers werd door de laatste met 
een strak schot bekroond met een tref-
fer. 2-0. Nederwetten maakte goed ge-
bruik van de ruimtes en   kwam met 
goed samenspel maar het kan zich nog 
verbeteren door minder met de bal te 
lopen, het tempo hoog te houden en 
door onnodig balverlies te voorkomen. 
Na de rust kreeg Ben van der Bruggen 
van Nederwetten door een snelle actie 
en een voorzet van Rick van Lieshout 

de kans op een doelpunt maar de bal 
ging voorlangs. Daarna volgde een pe-
riode in de wedstrijd waarbij bij beide 
teams veel fout ging. In de 54e minuut 
kwam LSV speler Wojciechowski 
dicht bij een tegentreffer maar keeper 
Peter Thoonen tikte de bal tot corner. 
Twee minuten later bracht Ben van der 
Bruggen, met een solo en na goed 
doorzetten Nederwetten op een com-
fortabele 3-0 voorsprong. De laatste 10 
minuten geloofde Nederwetten het 
wel en speelde erg slordig. Daarvan 
profiteerde LSV. Eerst werd een inzet 
van Jarek Surczynski van de doellijn 
gered door Dennis Wouterse maar een 
minuut later was het Gabriel Achaw 
die toch de eretreffer wist te maken. 
Beide teams konden zich in dit resul-
taat vinden en waren zeer tevreden 
over de wijze waarop scheidsrechter 
van Bree deze wedstrijd gefloten heeft.

RKPVV - RKGSV 0-5
RKGSV mocht naar het laag geklasseerde RKPVV in Helmond. Het was heer-
lijk lenteweer wat het aangenaam voetbalweer maakte. RKGSV begon de 
wedstrijd zoals de laatste weken erg sterk. 

In de 6de min. stond er al 0-1 op het 
scorebord. Tim van Gent gaf een mooie 
voorzet achter de laatste lijn van 
RKPVV die Klaas van Krieken goed 
aannam en het eerste doelpunt maakte. 
In de 10de min. was het weer raak voor 
de groen-witten. Een mooie steekbal op 
Tom v.d. Berk die de bal rustig in de 
hoek schoot. 0-2. In de 13de min. was 
daar een goede redding van de keeper 
op een schot van Tim van Berlo maar in 
de 22 min. kon de keeper de bal weer 
uit het netje halen. Een corner van Mi-
chel Klaassen werd door de keeper los 
gelaten en op de doellijn binnen getikt 
door Klaas van Krieken. Het bleef een-
richtingsverkeer en Michel Klaassen 
had de 0-4 op zijn voet toen Klaas een 
diepte-bal breed legde maar Michel 
schoot van dichtbij net over. 
In de 34 ste min. kwam de ruststand op 
het scorebord. Mark Janssen gaf een 
goede steekbal op Martijn Reemers die 
de bal uit de draai vanaf de 16m goed 
binnen schoot. De enige keer dat Rob 
van Hoek in actie moest komen was in 
de 44ste min. toen er een voorzet van 

RKPVV werd ingekopt maar Rob zijn 
doel schoon hield.

De 2de helft was iets minder dan de 
eerste helft, de kansen werden wel ge-
creëerd maar voor de goal waren ze 
soms te zelfzuchtig waardoor er geen 
grote uitslag zou komen. Nadat in de 
60ste min. Martijn Reemers was ge-
wisseld voor Menno Vos en in de 
67ste min. Tim van Berlo en Michel 
Klaassen het veld verlieten voor Mike 
v.d. Berk en Rik van Dael was er nog 1 
mooie goal te vermelden. Een goede 
steekbal van Klaas van Krieken op 
Menno Vos die niet zelfzuchtig was 
maar de bal breed legde op de meege-
lopen Mike vd Berk die de bal van 5 
m. zo binnen kon schuiven. Eind-
stand 0-5. 

Wederom een keurig resultaat. De 
laatste 4 wedstrijden werden overtui-
gend gewonnen met goed combinatie-
spel maar vooral met een uitstekende 
teamgeest. Hier kunnen we op verder 
bouwen. 

Voetbal

Geldrop - Nuenen 0-2
Door John van den Elsen

Hierna leed Nuenen regelmatig punt-
verlies zodat de voorsprong op de ach-
tervolgers smolt als sneeuw voor de zon. 
HVCH nam zelfs de koppositie over 
maar de ploeg uit Heesch verloor vorige 
week in eigen huis onverwacht van 
MOC ’17. Nuenen daarentegen won van 
WSC en zondag versloeg men Geldrop. 
Doordat HVCH niet speelde namen de 
groenwitten zelfs de koppositie over.

Coen Jansen waardevol
In de zesde minuut was er weer het 
traditionele zwakke moment in de de-
fensie. Na een combinatie was er een 
goede schietkans voor Geldrop-speler 
Alex Haas. Zijn inzet werd door de so-
lide keepende Danilo Verus onschade-
lijk gemaakt en de Nuenen goalie ont-

nam Geldrop zijn enige doelrijpe kans. 
Nuenen kwam gaandeweg de eerste 
helft meer uit de verdedigende stellin-
gen en werd gelijkwaardig aan de 
thuisploeg. Eerst kwam Coen Jansen 
nog te laat op een steekpass van Yev-
ghenny Marceli. Na een half uur zorg-
de de Nuenen middenvelder met een 
prima kopstoot voor de 0-1. Noël Jan-
sen maakte de bal op links vrij en zette 
op maat voor. Joeri Verhappen had 
geen antwoord op de harde kopstoot. 
Nog voor rust kreeg Ron Jansen na een 
hoekschop van dichtbij een grote kans, 
zijn schot werd door de Geldrop kee-
per wel gepareerd.
 
In de tweede helft liet Yevghenny 
Marceli al na één minuut zijn hielen 

Coen Jansen benut ‘pingel’ (foto John van den Elsen).

Woenselse Boys - EMK 0-2

Belangrijke winst voor EMK
Door Cor Groenen

Ook deze zondag, 10 april, moest trainer Toon van der Loo weer een verras-
sing uit de hoge hoed toveren om een compleet elftal op de been te bren-
gen. De verrassing kwam vandaag in de vorm van drie spelers van EMK 4 
(Johan Janssen, Ruud van Helvert en Sjef Sanders) die bereid waren gevon-
den om mee te werken aan het behoud van EMK in de derde klasse.

In de negende minuut van de wedstrijd 
kopte Johan Janssen de bal over het 
W.B. doel. Direct hierna moest EMK 
doelman Cuppen (Man of the Match 
aan EMK zijde) de bal naast zijn doel 
tikken. In de 36ste minuut stopte de 
W.B. doelman een schot van Janssen en 
de terugspringende bal werd daarna 
over het doel geschoten. EMK kwam in 
de laatste minuut van de eerste helft op 
een 0-1 voorsprong door een goal van 
Robbie van de Ven, die een misverstand 
tussen de W.B. doelman en een verde-
diger slim benutte en knap afwerkte.
Na rust probeerde W.B. druk te zetten 
op het EMK doel, maar de EMK verde-
diging gaf vrijwel niets weg. In de 70ste 
minuut van de wedstrijd speelde Johan 

Janssen een diepe bal op hem direct 
door op de snel opkomende Sjef San-
ders. Deze liet de W.B. verdedigers al-
leen nog zijn hakken zien en passeerde 
de uitgekomen doelman. Een comfor-
tabele 0-2 voorsprong voor EMK die 
nog groter had kunnen worden toen 
drie EMK spelers tegen één W.B. spe-
ler voor het doel kwamen te staan. De-
ze grote kans werd echter niet benut. 
Ook EMK speler Geert-Jan Kemper-
man had in de laatste fase van de wed-
strijd de pech dat zijn kopbal op de 
paal belandde, en hij een aanval later 
na het omspelen van de doelman 
slechts het zijnet trof. Een belangrijke 
overwinning en een mooie teampres-
tatie wederom.

Edwin Cuppen, man of the match bij EMK

RKSV Nuenen
Zaterdag 16 april
EMK VE1 - Nuenen VE1   .  .  .  .  .  .  .  . 15 .30
Zondag 17 april
EMK 2 - Nuenen 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00 
Marvilde 2 - Nuenen 4   .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00 
Nuenen 6 - Wilhelmina Boys 3  12 .00 
SBC 6 - Nuenen 7   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00 
Nuenen 8 - FC Eindhoven AV 3 10 .00 
Geldrop 6 - Nuenen 9   .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .30 
Nuenen 10 - N . Woensel 10   .  .  . 10 .00 
Riethoven 5 - Nuenen 11   .  .  .  .  . 10 .00 
DSE VR1 - Nuenen VR1   .  .  .  .  .  .  .  . 13 .00
RKMSV VR1 - Nuenen VR2   .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen VR3 - Reusel Sp . Gr VR1 10 .00 
Dinsdag 19 april
DESK VR1 - Nuenen VR1   .  .  .  .  .  .  . 20 .00

EMK
Zaterdag 16 april 
EMK VE1 - Nuenen VE1   .  .  .  .  .  .  .  . 15 .30
Zondag 17 april 
EMK 2 - Nuenen 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Geldrop 5 - EMK 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .30
Marvilde 4 - EMK 5   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK 6 - FC Eindhoven AV 4   .  .  . 11 .00
EMK 7 - Marvilde 6   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
RPC VR1 - EMK VR1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00

RKGSV Gerwen
Zaterdag 16 april
FC Eindhoven - RKGSV Vet   .  .  .  . 15 .00
Zondag 17 april
Boerdonk 1 - RKGSV 1   .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
RKGSV 2 - RKDSV 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
RKGSV 3 - Unitas’59 7   .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Best Vooruit 7 - RKGSV 4   .  .  .  .  .  . 10 .00

RKVV Nederwetten:
Zaterdag 16 april
VE: Nederwetten - RKVVO   .  .  .  .  . 16 .30
Zondag 17 april
Nederwetten 2 - Terlo 4   .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Woens . Boys 7 - Nederw . 3   .  .  .  . 12 .00
Woens . Boys 10 - Nederw . 4   .  .  . 12 .00
Nederwetten Da1 - Unitas Da1 12 .15

NKV
Zaterdag 16 april
NKA A1 - PSV A1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Zondag 17 april
DOT 3 - NKV 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 .00
BMC 1 - NKV 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 .00
Dinsdag 19 april
NKV MW1 - SDO MW1  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 .00

RKSV Nuenen heeft sportief revanche genomen op Geldrop. In november 
leed RKSV Nuenen het eerste verlies in de competitie tegen de buren. Op ei-
gen terrein ging men met 1-3 onderuit wat tevens het einde was van een 
fantastische competitiestart. 

zien aan Sem Scholten. Ron Jansen 
kwam net te laat om de voorzet van 
“Yev” te promoveren tot een doel-
punt. Een aantal minuten later ont-
snapt Sander Egmond aan de Geldrop 
verdediging maar hij deed te weinig 
met de geboden ruimte. Ook Max 
Verkuijl miste nog een goede moge-
lijkheid. Rond de 60ste minuut viel de 
definitieve beslissing. Een afgeslagen 
corner wordt door Sander Egmond 
opnieuw ingebracht en vrijwel direct 
nadat een Geldrop speler de bal raakt 
wijst arbiter Tempelaar naar de stip. 
Joep van Vroenhoven zou hands heb-
ben gemaakt en ontvangt hiervoor 
ook nog geel. Nuenen aanvoerder 
Coen Jansen neemt zijn verantwoor-
delijkheid en laat keeper Verhappen 
kansloos vanaf de stip 0-2. In het res-
terende deel van de tweede helft heeft 
Nuenen nog enkele mogelijkheden de 
score op te voeren maar men neemt 
genoegen met de 0-2.

Door deze uitslag ligt de druk nu weer 
volledig bij HVCH. Hun wedstrijd te-
gen het als vijfde geklasseerde GOES 
wordt deze week ingehaald. RKSV 
Nuenen daarentegen heeft geen com-
petitie verplichtingen en werkt in alle 
rust toe naar de ontmoeting tegen 
MOC ’17. 

Repair Café 
Laarbeek
Op 20 april organiseert RCL weer een 
middag waar men terecht kan met de-
fecte huishoudelijke apparaten, kle-
ding, kleine meubels en fietsen.
Dit vindt plaats in het Dorpshuis Gro-
tenhof 2 te Lieshout van 13.30 uur tot 
16.00 uur. Info 06-58842046.



normaal € 17,80
nu voor:oooorr::

 1 Brood naar keuze

 10  Boterzachte witte broodjes

 6 Brabander Bollekes

 4 Brabantse worstenbroodjes

 4 Mueslibroodjes

€10,00Bakkerĳ Bekkers
* incl. 0,02 voor de tas

*

Bakkerĳ BekkersBakkerĳ BekkersBakkerĳ BekkersBakkerĳ Bekkers 00
* incl. 0,02 voor de tas* incl. 0,02 voor de tas* incl. 0,02 voor de tas* incl. 0,02 voor de tas

  BOuLaNgErIe b

Ek
Ke

Rs Vullen…
en dan smullen

Normaal € 17,80  

nu voor

€ 10,0000000000*

10,
*incl. 0,02 voor de tas

Van 13 april t/m 4 mei 

krijgt u bij  ons ’n tas 

gevuld met “Veul vûr weinig”

Vullen…Vullen…Vullen…Vullen…
en dan smullenKe

R

en dan smullen

gevuld met “Veul vûr weinig”
gevuld met “Veul vûr weinig”
gevuld met “Veul vûr weinig”

en dan smullen
BOuLaNgErIe bE

rIe bEk
K en dan smullenen dan smullen

OPWETTENSEWEG 56, NUENEN   –   SINT-OEDENRODE  –  NIJNSEL  – SON  –  VEGHEL  –  BREUGEL  –  EINDHOVEN  –  SCHIJNDEL  –   UDEN  –  BEST   -  WEBSHOP: WWW.BAKKERIJBEKKERS.NL 

ELKE MAANDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN 4 BETALEN
in Nuenen

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen
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!

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

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

Olijf
r e s t a u r a n t

 

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

Keuken geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten. www.restaurantolijf.nl
Reserveren kan telefonisch of via www.restaurantolijf.nl/reserveren

LENTE BIJ OLIJF
Vanaf donderdag 14 april start bij Olijf de nieuwe menukaart. 
Vernieuwende seizoensgerechten maar ook ode aan de 
klassiekers, zoals o.a. carpaccio, Brabançonne, Tournedos en 
Dame Blanche.

STREEK PRODUCTEN
Olijf heeft vanaf April nieuwe partners aan zich verbonden. 
Lokale producten van hoge kwaliteit waarin de passie voor 
het vak is terug te proeven.

Waarom lam uit Nieuw Zeeland als er top kwaliteit in de 
regio aanwezig is. Daarom heeft Olijf o.a. gekozen voor het 
Hollands zuiglam van Rob en Janti Adriaans. Maar ook de 
lekkerste asperges van de Brandevoortse Hoeve in Mierlo.

WIJN EN ZO
Olijf staat bekend om haar vele wijnen die per glas 
geschonken kunnen worden. Het voorjaar is bepalend 
geweest voor de keuze van de wijnen, passend bij de 
gerechten. 

Online een tafel reserveren! 
www.restaurantolijf.nl/reserveren

  

Reunie Scouting Rudyard Kipling
50 jaar Scouting Rudyard Kipling! 
Voor iedereen die ooit betrokken is geweest 
bij Scouting Rudyard Kipling is uitgenodigd 
26 juni 2016 vanaf 15.00 uur. 
http://reunie.rudyardkipling.nl
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