
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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AFWEZIG huisartsen
Rutten & Van den Top

van 2 t/m 6 mei.
Info waarneming: 040-2837083.
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AFWEZIG 
van 2 t/m 6 mei

Huisartsen A.M. Gieles, 
C. Ringeling-Bouma en 

S. van Dongen 
Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

Nu even Wel 
en Nu even Niet: 
‘Spelplezier 
spat ervan af’
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

45 jaar 
lang actief  bij 
De Drijehornick

Iedereen welkom 
bij open dag 
Zorgatelier 
Nuenen! 

BEKIJK DE 
MIDDENPAGINA

VOOR HET 
KONINGSNACHT- EN 

DAGPROGRAMMA

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

•	ALBERT	HEIJN
	 VAN	8.00	TOT	18.00	UUR
•	FRITUUR	VAN	HOOF
	 VAN	10.00	TOT	20.30	UUR
•	HEMA
	 VAN	9.00	TOT	18.00	UUR
•	JUMBO	TON	GRIMBERG
	 VAN	8.00	TOT	20.00	UUR
•	KRUIDVAT
	 VAN	10.00	TOT	18.00	UUR

van	12.00	tot	17.00	uur
•	BRUNA
•	CROOIJMANS	
	 MANNENMODE
•	ETOS
•	JOSÉ	CUYPERS
•	JOSÉ	CUYPERS	
	 BADMODE	EN	LINGERIE
•	MARSKRAMER
•	SCHIJVENS	MODE
•	SHOEBY
•	SMOLDERS	SCHOENEN
•	ZEEMAN

Wij	zijn	geopend	op

KONINGSDAG

Vijf jaar Café Ons Dorp

‘Onze ziel en zaligheid geworden’
Door Edwin Coolen

‘We wilden graag samen iets doen. Het liefst in de horeca en in Nuenen, waar 
we vandaan komen. ‘De Zwaan zou een mooi pand zijn’, zeiden we tegen 
elkaar.’ En zo geschiedde. Precies vijf jaar geleden, op vrijdag 22 april 2011, 
werd Café Ons Dorp officieel geopend door Sharon Pijs en Martijn Hems.

‘De sleutel kregen we na carnaval. Het 
stond al een tijdje leeg en we troffen er 
een puinhoop aan. Toen hebben we 
met behulp van familie en vrienden 
zes weken zowat dag en nacht ‘ver-
bouwd’ en de zaak opnieuw ingericht. 
Café De Zwaan werd Café Ons Dorp. 
Op de naamsverandering kregen we 
aanvankelijk veel negatieve reacties, 
De Zwaan was toch een begrip. Maar 
we wilden vernieuwen.’

‘Sharon en ik hebben elkaar in Grand-
café Neptunus (waar nu Goesting is) 
leren kennen, waar we allebei werkten. 
Sharon komt eigenlijk uit de zorg 
maar heeft daarnaast altijd in de ho-
reca gewerkt. Ik heb de hotelschool 
gedaan en bij diverse horecagelegen-
heden ervaring opgedaan. Na ‘de Nep’ 
heb ik nog even van een kantoorbaan 
geproefd maar dat is niks voor mij. 
Vervolgens zijn we samen anderhalf 
jaar op reis geweest en hebben in die 
tijd ook in Spanje en Oostenrijk achter 
de bar gestaan’, zegt Martijn.

‘Toen deed de kans zich voor om in de 
voormalige Zwaan te beginnen. En die 
hebben we gelukkig kunnen grijpen. 
Aanvankelijk hadden we een kleine 
kaart voor de keuken maar daar na-
men we al snel afscheid van. We heb-
ben gekozen voor borrelen, hapjes en 
gezelligheid. Gewoon lekker sneuke-
len. Daarmee bedoel ik een soort Bra-
bantse tapas. Daar ligt ons hart, net als 
bij de speciaalbieren. Daarvan hebben 
we er nu zo’n negentig, binnenkort 
zitten we op honderd. Proeven, bele-
ven en genieten, dat is ons motto.’

Ons Dorp staat inmiddels bekend om 
zijn high wine en high beer-arrange-
ment (als één van de eerste in de regio, 
zegt Martijn). Verder zijn er veel vaste 
activiteiten, zoals de Avondwielervier- Sharon en Martijn proosten op het vijfjarig lustrum van Café Ons Dorp (Foto: LAVFotografie).

Opening Kievit
Zondag werd bij speeltuin De Kievit aan de Kerkstraat het speelseizoen weer 
geopend door de jeugdburgemeester. Voor de kinderen was er speciaal een 
schminkbus gekomen. Het weer viel helaas tegen; het was koud en nat.

Welkom als prinsje & prinsesje      
op de dorps & kinderboerderij

Feest op de 
Boordseweg
De alom bekende ‘Paashaas’ staat er 
sinds afgelopen weekend mooi versierd 
bij. De Nuenense oorlogsveteraan Piet 
Teunisse is afgelopen weekend 90 jaar 
geworden. Reden voor een feestje en 
zeker een reden om dit op een ludieke 
manier kenbaar te maken. 

daagse, de Caféquiz, motortoertocht, 
Halloweenavond en natuurlijk de ker-
mis en carnaval.
Martijn en Sharon: ‘In de afgelopen 
vijf jaar hebben we onze zaak opge-
bouwd, met veel hulp van familie en 
vrienden. We hebben nu het gevoel 
dat het goed is. Er zit een ziel in.’

Komend weekend vieren Sharon en 
Martijn het vijfjarig bestaan van Ons 
Dorp met verschillende activiteiten.

Op zondag 24 april viert Weverkeshof wederom prinsjes & prinsesjes dag, de 
Weverkeshof kleurt oranje en is open, zoals altijd van 10.00 t/m 17.00 uur. 
Kinderen (tot ongeveer 6 jaar) staan die 24ste april op de kinderboerderij 
volop in de schijnwerpers als prinsje en prinsesje. (Een prins kan ook een rid-
der zijn.) De oudere kinderen, papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en andere bege-
leiders zijn natuurlijk ook van harte welkom zeker om de jonge prinsjes en 
prinsesjes met van alles en nog wat bij te staan. 

Zondag 24 april liggen er volop spul-
len klaar om een prinsessenkroontje 
of een prinselijke muts te fabriceren. 
En je mag de weverkeshoffietsjes ko-
men versieren. Om de kinderen ook 
alvast wat voorpret te geven, verwacht 

Weverkeshof de prinsjes & prinsesjes 
indien mogelijk in hun meest favoriete 
outfit. De kleurplaten zijn vandaag he-
lemaal voor niets. Kleurpotloden zijn 
aanwezig. Vanaf 11.00 uur beginnen 
we, indien gewenst, op de boerderij, 

de kinderen te schminken en met heel 
veel glitters nog mooier en feestelijker 
te maken. Natuurlijk vergeten we de 
inwendige mens niet. Er worden op 
deze feestelijke dag ook weer over-
heerlijke pannenkoekjes gebakken.

Als iedereen gereed is als prinsje & 
prinsesje houden we zondagmiddag 
samen met de begeleiders van de kin-
deren een optocht over het terrein van 
Weverkeshof. Langs de dieren op de 
dorpsboerderij en langs het aanwezige 
publiek. Een aantal kinderen heeft 
hiervoor de weverkeshoffietsjes al 
versierd. (Meelopen kan natuurlijk 
ook). En natuurlijk staat vandaag onze 
prachtige speeltuin speciaal voor de 
prinsjes & prinsesjes gereserveerd.

Wij wensen jullie heel veel plezier op 
de prinsjes & prinsesjes dag op de 
dorps & kinderboerderij Weverkeshof 
Nuenen.

Natuurlijk zijn wij ook op 27 april, ko-
ningsdag, geopend en, zoals altijd bij 
Weverkeshof, is de toegang gratis.

Elkerliek ziekenhuis
Op Koningsdag (woensdag 27 april), 
Bevrijdingsdag en Hemelvaart (don-
derdag 5 mei) en tweede Pinksterdag 
(maandag 16 mei) zijn de poliklinieken, 
afdeling Radiologie en afdeling Bloed-
afname gesloten. Ook de bloedafname-
posten buiten het ziekenhuis zijn dicht. 
Voor spoed kunt u de spoedpost in het 
Elkerliek ziekenhuis bereiken.

Op de verpleegafdelingen zijn de 
weekendbezoektijden van kracht:
•	 13.30	uur	tot	14.30	uur.
•	 19.00	uur	tot	20.00	uur.
•	 Extra	bezoektijd	van	11.00	uur	tot	

12.00 uur.
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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

Avondopenstelling Milieustraat is succesvol met bijna 
50 bezoekers afgelopen 2 weken. 
Let op: woensdag 27 april (Koningsdag) milieustraat 
gesloten!

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

Samen doen we meer. Natuurlijk Nuenen

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.

COLLECT E
In de week van 24 april t/m 30 april wordt gecollecteerd door St. 
Nationaal Fonds Kinderhulp.

VERKEER
Werkzaamheden rotonde Beekstraat – Laan ter Catten
Voor het jaarlijks wegenonderhoud gaat de gemeente Nuenen 
vanaf maandag 25 april de rotonde Beekstraat – Laan ter Catten 
– Nuenderbeekselaan opnieuw bestraten.
De werkzaamheden duren ongeveer 1 week.

De werkzaamheden worden in twee delen uitgevoerd, waardoor 
steeds een deel van de rotonde beschikbaar is voor het verkeer. Via 
een omleidingsroute (borden) wordt het verkeer om de werkzaam-
heden heen geleid. Op Koningsdag (27 april) is de gehele rotonde 
opengesteld voor het verkeer.

Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen 
met het gemeentehuis via telefoonnummer (040) 2631 631.

RAADSVERGADERING
De besloten raadsvergaderingen van 3 maart en 31 maart zijn nu 
openbaar, en de stukken staan op www.nuenen.raadsinformatie.nl 

Het betreft stukken over: 
•	 Voorbereidingsbesluit	verbod	uitvaarthuizen
•	 Opheffing	 geheimhouding	 besloten	 raadsvergadering	 van	 3	

maart 2016

 
AFVALINZAMELING
Wijzigingen op Koningsdag woensdag 27 april 
De milieustraat Nuenen is gesloten op Koningsdag, woensdag 27 
april. Dus is er dan ook geen avondopenstelling. Op Koningsdag is 
er geen afvalinzameling GFT+E en PMD. Deze inzameling is verscho-
ven naar zaterdag 30 april.
    

AANGEVRAAGDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

•	11	april	2016	 Berg,	naast	de	Lindeboom,	5671	CC		–	het	wijzigen	
van het gebruik ten behoeve van het realiseren van 
een tijdelijk terras (RO, afwijken van de bestem-
ming);

•	13	april	2016	 Kerkhoef	14,	5674	NX	–	het	wijzigen	van	het	gebruik	
ten behoeve van het organiseren van een Concours 
Hippique voor de jeugd (RO, afwijken van de be-
stemming).    

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 dan wel de burge-

meester zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van 
de A.P.V. en bijzondere wetten ingekomen:

•	 Aanvrager:	Doen	KPJ	Nederwetten	voor	het	organiseren	van	een	
touwtrekwedstrijd over water op 17 augustus 2016 op het wei-
land op de hoek Oude Torendreef en Hoekstraat;

•	 Aanvrager:	Pater	C.	de	Beer	voor	het	organiseren	van	een	sacra-
mentsprocessie op 29 mei 2016 in het centrum van Gerwen.

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

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

Nuenen, 21 april 2016

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning 
verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning 
is verzonden op:

•	14	april	2016	 Berg-Beekstraat,	5671	CC	–	het	tijdelijk	wijzigen	
van het gebruik van het verharde gedeelte van het 
pleintje bij de lindeboom (RO, afwijken van de 
bestemming);

•	15	april	2016	 Margot	Begemannstraat	9,	5671	CW	–	het	reno-
veren	van	Archipel	De	Akkers(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.

BESLUIT OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN:
•	 aan	de	heren	Vogels	(Francisco,	Berg	32A)	en	Van	Santvoort	(De	

Koffiedrinkers,	Berg	38)	zijn	toestemming	en	vergunning	verleend	
voor het gezamenlijk tijdelijk exploiteren van een terras bij de 
Lindeboom vanaf heden tot 1 november 2016; (verzenddatum 
14 april 2016);

•	 aan	de	heer	F.	Vogels	 (Francisco,	Berg	32A)	 is	een	gewijzigde	
horecavergunning verleend i.v.m. het opnemen van het terras bij 
de Lindeboom (verzenddatum 14 april 2016);

•	 aan	de	heer	D.	van	Santvoort	(De	Koffiedrinkers,	Berg	38)	is	een	
gewijzigde horecavergunning verleend i.v.m. het opnemen van 
het terras bij de Lindeboom (verzenddatum 14 april 2016);

•	 aan	bs.	De	Dassenburcht	is	toestemming	verleend	voor	het	ne-
men van tijdelijke verkeersmaatregelen t.g.v. een sportdag op 22 
april 2016 op de speelplaats en op het grasveld bij voornoemde 
school (verzenddatum 14 april 2016);

•	 aan	de	heer	R.	de	Haas	is	een	ontheffing	van	het	stookverbod	
verleend op 15 april jl. i.v.m. het opstoken van snoeihout vanaf 
het perceel aan Boord 79 (verzenddatum 14 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
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan    
‘Bedrijventerrein Eeneind-West 2015’

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat 
de gemeenteraad op 31 maart 2016 het bestemmingsplan ‘Bedrij-
venterrein	Eeneind-West	2015’	gewijzigd	heeft	vastgesteld.

Het bestemmingsplan
Onderhavig bestemmingsplan betreft een actualisering van het 
uitwerkingsplan	‘Bedrijventerrein	Eeneind-West’	dat	op	23	decem-

ber 2014 door het college van burgemeester en wethouders werd 
vastgesteld. Er is dus geen sprake van een nieuwe ruimtelijke ontwik-
keling.
Omdat voor wat betreft de herzieningsplicht, zoals opgenomen in 
de	Wet	ruimtelijke	ordening,	de	datum	van	vaststelling	van	het	be-
stemmingsplan ‘Uitbreiding bedrijventerrein Eeneind’ echter uit-
gangspunt is, dient het uitwerkingsplan nu al weer te worden ver-
vangen door een nieuw bestemmingsplan. 

Wijzigingen
Bij de vaststelling zijn de volgende wijzigingen aangebracht ten op-
zichte van het ontwerp:

•	 Aan	de	afwijkingsmogelijkheid	zoals	opgenomen	in	artikel	3.4.3.	
van de regels is de voorwaarde toegevoegd dat de noodzaak 
vanuit de bedrijfsvoering dient te worden aangetoond;

•	 De	in	het	vroegere	uitwerkingsplan	‘Bedrijventerrein	Eeneind-
West’	met	een	aanduiding	‘waterstaat-beschermingszone	wa-
tergang’ aangegeven sloot tussen KD 95 en de toekomstige 
waterberging, is alsnog op de verbeelding van het nieuwe be-
stemmingsplan overgenomen.

Inzage 
Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de overige daarop betrek-
king hebbende stukken liggen met ingang van 22 april 2016 gedu-
rende zes weken (tijdens kantooruren of op afspraak) op de gemeen-
tesecretarie, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen, voor eenieder ter 
inzage.

Tevens is het plan in te zien via de landelijke internetsite www.ruim-
telijkeplannen.nl en kan rechtstreeks worden geraadpleegd via de 
volgende link:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IM-
RO.0820.BPEeneindWest2015-D001

Beroep
Tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 
kan binnen de termijn van terinzageligging beroep worden ingesteld 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Beroep kan worden ingesteld door:

- belanghebbenden die tijdig zienswijzen op het ontwerpbestem-
mingsplan aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt;

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

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

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

Voor de behandeling van een beroep of een verzoek om voorlopige 
voorziening	is	griffierecht	verschuldigd.	

Nuenen, 21 april 2016
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

 



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

 Kwaliteit maakt
 het verschil

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

'De Nunentaler' Een extra grote 
en heerlijk gepaneerde schnitzel!!!

4 Braadworsten +
4 Gehakt ballen, samen 7,50
250 gr. Leverworst +
250 gr. Gekookte worst............4,50

Pomodoriworstjes
100 gram ..........................................1,75
Bij 4 Nunentaler Schnitzels

gratis bakje champignons!!
Primavera
100 gram ..........................................2,45
"Bos Asperges"
Groene asperges met mals
varkensvlees en mascarpone
per 100 gram ..................................1,75

Sperziebonen 
panklaar   1/2 kilo 1,99
Bosuien  
panklaar   per bos 0,89
Kiwi

hele kilo 2,49

Tomaat salade
  250 gram 1,69
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 21 t/m woensdag 27 april

Savooiekool panklaar  
    1/2 kilo 0,89

Acties week 16: geldig maandag 18 t/m zaterdag 23 april 2016
_____________________________________________________

Brood van de week
Monnikenbrood    € 189
_____________________________________________________

Oranjevlaai
Frisse sinasbavaroisevlaai op een bodem
van banketbakkersroom afgewerkt 
met slagroom. Halve vlaai € 6,95

       hele vlaai € 1350
_____________________________________________________

Broodchips
         € 195
_____________________________________________________

Oranjedonuts
     4+1 GRATIS

_____________________________________________________

Cocos marons
     3+1 GRATIS

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

NIEUW

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.

v.d. Wildenberg b.v.
Europalaan 2, 5674 CA Nuenen, tel. 040-2831774

www.wildenberg.nl

✄

ERKEND 
SCHADEBEDRIJF 
VOOR SCHADE AAN
AUTO, CARAVAN OF CAMPER

NU ACTIE MOVER, incl. montage € 1.750,-

V.D.WILDENBERG
CARAVAN- EN

CAMPERSERVICE
Ter kennismaking, tegen inlevering van deze advertentie

10% KORTING op uw schade-
reparatie of onderhoudsbeurt

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

Wijk Nuenen-Oost
(± 280 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

Koningsdag
gesloten

TOTALE LEEGVERKOOP
Sanitaircentrum Nuenen gaat verhuizen

naar de Pinkart 45! 
Totale leegverkoop van showroom-sanitair 

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

De Pinckart 49, Nuenen, tel. 040-2837457
Geopend: wo t/m vrij. 13.30-18.00, zaterdag 10.00-16.00 uur.
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Leerlingen programmeren een robot
De kinderen van groep 5/6 en groep 7/8 van Eenbes basisschool Sint Jozef in 
Nederwetten, hebben de afgelopen maanden geleerd een robotje in de 
computer te programmeren. 

Robo, zo heet de robot in het lespakket 
Robomind, is een klein vierkant robot-
je met 4 wielen en daar bovenop een 
draaiend hoofdje met 2 oogjes. 
Robo kan met ingetypte opdrachten 
allerlei handelingen uitvoeren. Het la-
ten uitvoeren gebeurt door opdrach-
ten in te typen en dit intypen is ge-
woon echt programmeren.

De kinderen hebben geleerd dat je heel 
erg gestructureerd moet leren denken. 
Als je ook maar 1 letter of leesteken 
vergeet in te typen, snapt Robo er echt 
niks van. Als je iets net in een wat an-
dere volgorde intypt, doet Robo plot-

seling hele rare dingen. Aan deze hele 
vaste en strikte regels moesten de kin-
deren erg wennen, maar iedereen pikte 
dit toch snel op.

Vrijdag 15 april werd de lessenserie 
Robomind afgesloten met een échte 
robot: een Lego Mindstorms robot. De 
zelf geprogrammeerde programma’s 
van Robo werden overgezet naar de 
Lego robot. De leerlingen waren erg 
benieuwd of de Lego Mindstorms ook 
echt hun parcourtjes af kon leggen. En 
ja hoor, in heel veel gevallen legde de 
robot hun parcour goed af! Leerlingen 
heel erg goed gedaan! 

Liefdewerk oud papier
B&W en een aantal ondernemers (Horeca, Vincentre en mogelijk nog een maker van 
strohoeden, die droeg Vincent ook) zijn van plan de plantengroei in het centrum qua 
samenstelling terug te brengen tot die van de tijd van Vincent. Want dat zouden toe-
risten leuk vinden.

Omdat, als je de natuur zijn eigen gang laat gaan, het een zootje wordt gaat B&W 
met de ondernemers er gemakshalve van uit dat er voldoende vrijwilligers zijn en 
ook op de lange duur zullen blijven om die natuur gratis en voor niks op orde te blij-
ven houden. De ouderen worden ouder en verdwijnen en de jeugd zie ik het nog niet 
gratis oppakken enkel omdat enkele zakenlieden dit op prijs stellen.
Omdat het de ondernemers alleen om het gewin gaat, zou het logisch zijn dat zowel 
de aanleg als het onderhoud financieel alleen gedragen wordt door diezelfde onder-
nemers en dat er een aanspreekpunt bij de gemeente komt dat toeziet dat het onder-
houd naar behoren wordt uitgevoerd en betaald door diezelfde ondernemers. Ze 
kunnen daarvoor eenvoudig een stichting in het leven roepen. Fons Linders kan wel 
roepen dat hij het gras maait, maar die kan zich ook niet voor onbepaalde tijd vast-
leggen.
Als we niet uitkijken mag de burger weer de kosten dragen voor aanleg en onder-
houd!
Iets anders is dat de toeristen, die men in de geest blijmoedig aan de wandel met 
door de bloemen en planten omlijste paden ziet lopen, wel in grote getale met grote 
bussen zijn gekomen om op de parkeerplaatsen onze parkeerruimte in te nemen. Wij 
hebben geen behoefte aan een toeristencircus maar lopen zelf graag over verstilde 
paadjes.
Dankjewel B&W, daar gaan we weer, je luistert nog steeds niet naar wat de gewone 
burger wil.

Jan Lammerts, Toon Swinkelshof 2, Nuenen

Was al die moeite tevergeefs?
Gemeentebestuur, politieke fracties binnen de gemeenteraad en diverse politieke 
partijen binnen de gemeente Nuenen c.a. hebben dezer weken alle moeite gedaan 
om de inwoners te betrekken bij de discussie over de bestuurlijke toekomst van Nue-
nen en de bestuurskrachtontwikkeling. Dit als voortvloeisel uit een onderzoek naar 
de bestuurlijke toekomst van de gemeente, waarvan de uitkomsten vernietigend 
waren. Een externe commissie van de provincie houdt momenteel ook een onder-
zoek over deze bestuurlijke toekomst. De belangstelling en betrokkenheid van de in-
woners, verenigingen, ondernemers en politiek betrokkenen bij de onlangs door de 
gemeenteraad georganiseerde gehouden inspreekavonden was, gelet op het totale 
inwonertal, met slechts elf insprekers erg miniem te noemen. Het merendeel van de 
geuite meningen zag een zelfstandig Nuenen dan wel een samenwerkingsverband 
met buurgemeenten niet meer zitten en opteerde voor een grootschalige herinde-
ling. Men gelooft niet meer in zijn bestuurders, die telkens weer opnieuw frustraties 
blijven oproepen bij hun bestuurlijk optreden, waarbij het onderlinge politieke ge-
krakeel weer hand over hand toeneemt. En ook bij de meetings, georganiseerd door 
enkele politieke partijen, was de belangstelling niet heel veel meer en sprak men zich 
uit voor een groot stedelijke oplossing. Verwonderlijk is dit alles dus niet. Je zou je 
kunnen afvragen: is dit alles dan vergeefse moeite geweest? 
Juist niet. Want nu het overgrote deel van de inwoners van Nuenen, alsmede ook al 
diverse raadsfracties schijnbaar de oren laten hangen en het intussen ook wel ge-
noeg vinden hoe het er in bestuurlijk Nuenen aan toegaat. Dit zal straks de keuze 
voor het college en de gemeenteraad alleen maar vergemakkelijken, tenminste als 
men eens naar de mening van het merendeel van de inwoners wil luisteren, om aan 
de roep van de bevolking te voldoen. En dan zal al die moeite dus toch niet tevergeefs 
zijn geweest. (Ingekort door de redactie)

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen

De koper van de toekomst is 55+
De afgelopen weken ging veel aandacht uit naar de positieve ontwikkeling van 
de woningmarkt. Het is mooi als het algemene beeld gunstig is, maar het is net 
zo belangrijk eens achter die cijfers te kijken. Wie zorgt er nu precies voor die 
groei op de woningmarkt? Op de hypotheekmarkt zorgen twee groepen als 
enige voor groei, zo blijkt uit een rapportage van de Rabobank. Dat zijn de huis-
houdens van mensen tussen 25 en 35 jaar en de 55-plussers.

Op de markt van de koopwoningen zijn tot nu toe jonge huishoudens actiever 
dan de ouderen. Toch zijn er verschuivingen. In de eerste plaats betreden star-
ters later dan voorheen de woningmarkt. Ik heb er al eerder op gewezen dat de 
strengere hypotheekregels het voor jongeren moeilijk maken een huis te ko-
pen. Ze worden daardoor vaak gedwongen een dure huurwoning te betrekken 
(met vaak hogere maandlasten!) Ook horen we nog steeds dat afgestudeerde 
jongeren na de studie weer thuis gaan wonen.

Tegelijkertijd gaat de vergrijzing voort. Het aantal huishoudens dat bestaat uit 
55-plussers was in ons land in 2015 veruit de grootste categorie (ruim 3,3 mil-
joen). Daar komen er tot 2020 nog eens 396.000 bij. De categorieën huishou-
dens tussen 45-55 jaar (bijna 1,5 miljoen) en 34-45 jaar (bijna 1,3 miljoen) ne-
men in omvang af, evenals de categorie tussen 20-25 jaar (349.000). Gezamenlijk 
in 5 jaar in deze groepen ruim 150.000 huishoudens minder. Na de 55-plussers 

biedt alleen de categorie 25-35 jaar nog groei: plus 79.000 
huishoudens tot bijna 1,2 miljoen.

Op dit moment is de categorie huishoudens in de leef-
tijdscategorie tussen 25-35 jaar het meest koopbe-
reid. Ook onder 55-plussers neemt de koopbereid-
heid toe: in 2008 kocht 0,6% van alle huishoudens in 
deze groep een woning; vorig jaar 0,8%. Het lijkt niet 
spectaculair, maar op deze groep scheelt het toch zo’n 

6.600 woningen! In de categorie van 35-35 jaar kocht 
6,1% een huis in 2015, maar omdat het aantal huishou-

dens veel kleiner is, levert dit hogere percentage toch 
een kleiner aantal transacties op. De ‘koper van de 
toekomst’ zal gemiddeld dus vaker een grijze baard 
hebben! 

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

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

Ingezonden brievenKleurrijk boek over gouden 
wielerdorp Gerwen
Het gouden wielerdorp Gerwen is in een kleurrijk boek beschreven. Het 
boek met de titel ‘Vijftig jaar wielrennen in Gerwen’ is een impressie in 
woord en beeld van de wielersport in en rond het dorp Gerwen vanaf de ja-
ren zestig van de vorige eeuw. Het boek telt 160 pagina’s en bevat 325 foto’s 
en is geschreven door Gerwenaar Cees van Keulen en oud-wielrenner Ger-
ben van den Broek . Een aardig boek om cadeau te geven en natuurlijk ook 
om te krijgen. Een aardig boek over Gerwen, dat ook interessant is voor 
niet-wielerfans.

Hoe kan een dorpje van amper dui-
zend inwoners een dergelijke wieler-
ronde op touw zetten? Dat is te lezen 
in het boek, dat verschenen is ter gele-
genheid van de 50e Grote Ronde van 
Gerwen op tweede paasdag. Het is een 
uitgave van de Stichting Grote Ronde 
van Gerwen dat van de persen is ge-
rold bij drukkerij Messerschmidt. Het 
boek is voor slechts tien euro te koop 
bij café De Stam in Gerwen. Daar kun-
nen belangstellenden door een inkijk-
exemplaar bladeren. 

Rondemissen
De ontstaansgeschiedenis begint met 
de eerste dikke bandenwedstrijd die in 
1962 op Koninginnedag werd verre-
den. Een kleine twintig renners uit 
Gerwen zijn in het boek geportret-
teerd. Ook een drieluik over Truus, 
Geert en Albert, drie telgen uit de Ger-
wense wielerfamilie Smulders. En ex-
tra aandacht voor veelwinnaar Jürgen 
van Pelt, voor profrenner Piet Rooijak-
kers en voor Martijn van Moorsel, ook 
een toprenner uit Gerwen. Ook in 
beeld komen de bestuursleden van de 
wielerronde door de jaren heen en de 
rondemissen. 

Columns van Wim Daniëls en Frank 
Lammers
In het boek staat ook een drieluik over 
de microfonisten Cor Wijdenes, Jan 

Peeters en Rien van Horik, geschreven 
door Gerben van den Broek. Gerben 
van den Broek was winnaar van de 
Ronde van Gerwen in 1993. Hij inter-
viewde ook drie andere winnaars: John 
van den Akker (winnaar van de prof-
ronde in 1991), Frank Kersten (win-
naar in 1992) en Anthony Theus (win-
naar in 1991 en 1997). In het boek is de 
erelijst van 1967 tot 2016 opgenomen. 
Taalvirtuoos Wim Daniëls won in 1970 
de adspirantenwedstrijd in Gerwen en 
hij levert een bijdrage aan het boek 
met zijn column Proloog. De bekende 
acteur en regisseur Frank Lammers, 
afkomstig uit Mierlo, is wielerliefheb-
ber en was in zijn jeugdjaren trouwe 
bezoeker van de Ronde van Gerwen. 

In de column Toeschouwer gaat hij 
dieper in op wielrennen, ‘de schoonste 
sport ter wereld’. 

Landelijk parkoers
Gerwen is bij de wielerliefhebbers niet 
alleen bekend van de wielerronde op 
tweede paasdag, ook wel dé klassieker 
onder de criteriums genoemd. Ger-
wen is uitgegroeid tot een wielerdorp 
voor internationale wielerevenemen-
ten. Zo was Gerwen start- of finish-
plaats van de Ladies Tour, Olympia’s 
Tour en de Ster ZLM Toer. Een aantal 
prachtige foto’s brengen deze interna-
tionale wielerevenementen in beeld. In 
het boek staat ook mooie foto’s van het 
landelijk parkoers ter hoogte van Rul-
len, Akkerstraat en De Huikert. 
En boek dat lezenswaardig is en dat 
met veel foto’s ook het dorp Gerwen 
aardig in beeld brengt. 

Wielrenners in de groene omgeving van 
Gerwen ter hoogte van De Huikert (foto TvS)

Rondemiss Lusanne van den Hurk wordt 
gekust door Alain van Katwijk (l) en Marcel 
Alma. Deze renners werden in 2007 beiden 
uitroepen tot winnaar van de Ronde van 
Gerwen (foto TvS)

De ‘dikke-banden’-wedstrijd in 1962 kende ook een voorprogramma met een steprace 
voor de Gerwense Culturele Vereniging…

De PvdA Nuenen 
vraagt uw mening 
Op 26 februari 2016 hield de PvdA 
Nuenen een bijeenkomst in Het Kloos-
ter over de bestuurlijke toekomst van 
Nuenen. Bijna alle aanwezigen vonden 
dat Nuenen niet als zelfstandige ge-
meente verder kon gaan. Er was bij de 
ruim 40 aanwezigen een duidelijke 
voorkeur voor het opgaan in Eindho-
ven. De hoorzittingen die de gemeente 
onlangs heeft georganiseerd, waren zo 
slecht bezocht dat daar onvoldoende 
informatie uit verkregen is. Daarom 
heeft de PvdA op haar website een en-
quête geplaatst, waar iedereen van 
harte uitgenodigd is zijn mening te ge-
ven. Ga daarvoor naar website www.
nuenen.pvda.nl en vul de enquête in. 
Door het beantwoorden van een paar 
vragen in deze enquête geeft u infor-
matie die voor de PvdA zwaar zal mee-
wegen bij de keuze voor de bestuurlij-
ke toekomst van Nuenen c.a.

Longfonds   
zoekt   
collectanten
Doe ook mee met 40.000 anderen 
en collecteer in de week van 23 t/m 
28 mei 2016 voor het Longfonds 
(voorheen Astma Fonds)!

Daarmee helpt u mensen met een on-
geneeslijke longziekte en maakt u on-
derzoek mogelijk om kapotte longen te 
repareren. Als collectant kunt u zelf be-
palen hoeveel tijd u wilt investeren. De 
meeste collectanten lopen in hun eigen 
straat of buurt. Het kost u zo’n ander-
half tot twee uur van uw tijd. Wilt u zich 
opgeven of meer informatie? Ga naar 
longfonds.nl/collecte of naar de Collec-
teadministratie 033 43 41 287 of bel in 
Nuenen naar Marc Slijpen 06 46325022.
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 Ger van Erkel (1931-2016) 

45 jaar lang actief     
bij De Drijehornick
Afgelopen week is Ger van Erkel op 84-jarige leeftijd plotseling overleden. 
Ger van Erkel was lid van het eerste uur van heemkundekring De Drijehor-
nick, opgericht in 1971. In al die jaren is hij steeds een erg actief lid geweest 
en hij was tot een dag voor zijn overlijden regelmatig te vinden in het Heem-
huis. Hij was een van de redactieleden van het volgend jaar te verschijnen 
boek over de geschiedenis van Het Klooster. 

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:

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

 Eastborn, Mline, Pullman, Carpe Diem

 BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

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

Dokter Lieveld vertelt...

Acupunctuur en fantoompijn
Meneer Waals was 38 en altijd gezond geweest. Totdat zijn linkeronderbeen 
geamputeerd werd. Een medische misser was daar de oorzaak van. Meneer 
Waals had bij het voetballen een breuk in zijn enkel opgelopen. Daarom 
moest hij geopereerd worden. De operatie leek goed gelukt en, zoals te doen 
gebruikelijk, moest zijn enkel in het gips. Al direct toen hij uit de narcose 
kwam, merkte meneer Waals dat er iets mis was. Zijn enkel deed verschrikke-
lijk veel pijn. Pas na twee dagen werd zijn geklaag serieus genomen, name-
lijk toen zijn tenen blauw tot zwart begonnen te kleuren. Zijn onderbeen was 
begonnen af te sterven, een proces dat onomkeerbaar bleek. De dokters in 
het ziekenhuis hebben nog van alles geprobeerd om het been te redden 
maar helaas, niets hielp. Het onderbeen moest worden geamputeerd. 
 
Maar toen begon de ellende pas goed: 
meneer kreeg steeds meer pijn aan zijn 
verdwenen been… De huisarts stelde 
vast dat meneer Waals last had van fan-
toompijn. Wat is dat nu, fantoompijn? 
Fantoompijn is pijn aan een niet meer 
aanwezig, meestal geamputeerd li-
chaamsdeel. Zo’n 80% van de geampu-
teerden heeft in de periode direct na de 
operatie ook pijn aan het geamputeer-
de lichaamsdeel. Meestal vermindert 
dat na een jaar, maar ongeveer 10% van 
hen blijft er langdurig last van houden. 
Bij meneer Waals was de pijn zo intens 
en allesbepalend dat hij depressief en 
arbeidsongeschikt werd. 

Op wonderlijke wijze verdween de 
fantoompijn na twee jaar. Iedereen 
was opgelucht. Maar na twee weken 
kwam de pijn terug, nu aan het ande-
re been. Er volgden tal van onderzoe-
ken, maar er werd geen oorzaak ge-
vonden. 

Intussen slikte meneer Waals zeer 
zware pijnstillers. Ook was hij onder 
behandeling van een pijnteam. Niets 
hielp. Via een kennis kwam meneer bij 
mij terecht. Na twee maanden inten-
sief behandelen, werden de tussen-
pozen tussen de pijnen steeds groter. 
Meneer Waals begon het leven weer 
leuk te vinden. Nog een maand of drie 
later waren de pijnen helemaal ver-
dwenen. Op dit moment is hij al jaren 
pijnvrij. Hij werkt weer en coacht zo-
wel het voetbalelftal van zijn ene, als 
het tennisteam van zijn andere zoon. 

Lezing over project Terugbeeld in 
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats
Project Terugbeeld is een initiatief van heemkundekring De Drijehornick en 
geeft een historisch beeld van onze gemeente met verhalen over een aantal 
belangrijke of markante verdwenen gebouwen. 

Om u mee te nemen naar het verleden 
worden er op ongeveer 40 plekken in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten en 
op het Eeneind informatiepanelen ge-
plaatst waarop een stukje geschiedenis 
is te zien en te lezen over wat zich hier 
vroeger afspeelde in voormalige her-

bergen, schildersateliers, steenfabrie-
ken, boerderijen, klompenmakerij, 
busremise, scholen en ga maar door. 
Ook verdwenen buurtschappen ko-
men op informatiepanelen weer tot le-
ven: Refeling, Vaarle en 't Huukske. 

Op 1 mei om 14.00 uur zal Roland van 
Pareren in de zaal van Hobbycentrum 
de Dorpswerkplaats een uiteenzetting 
geven met details van een groot aantal 
historische plekken die in het project 
Terugbeeld samenkomen. U krijgt als 
toehoorder op deze manier een mooi 
sfeerbeeld vanuit het verleden te zien, 
een verleden dat het bekijken waard is!

Het project Terugbeeld van heemkun-
dekring De Drijehornick is gereali-
seerd met medewerking van de Stich-
ting Cultuurfonds Nico en Zingra 
Nagtegaal-Geerts. Peter van Kemena-
de van Bureau 4PR uit Nuenen teken-
de voor het ontwerp.
 
De toegang voor de lezing is gratis, 
maar aanmelden is wel noodzakelijk. U 
kunt dit doen met een kort e-mail be-
richtje naar info@dorpswerkplaatsnu-
enen.nl.

Graag ontmoeten we u op 1 mei in hét 
hobbycentrum van Nuenen: Hobby-
centrum de Dorpswerkplaats, Park 
63b. Voor meer informatie: 
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

Opening van de Mariamaand
Op 30 april is er bij de Lourdesgrot in Mariahout een eucharistieviering om 
de meimaand te openen. Met deze Mariaviering, aan de vooravond van de 
meimaand, wil onze parochiegemeenschap de jaarlijkse Mariatraditie 
voortzetten.

De maand mei wordt van oudsher de 
Mariamaand genoemd. Vele mensen 

brengen in deze maand een bezoek aan 
een bedevaartsplaats. Ook in Maria-
hout neemt de belangstelling voor de 
Mariadevotie in de meimaand extra 
toe. Er komen verschillende groepen 
uit diverse dorpen/steden een bezoek 
aan Maria in de Mariahoutse Lourdes-
grot brengen. Zij hebben met hun ei-
gen groep een speciale viering bij de 
grot. Maria neemt nog steeds bij vele 
mensen een bijzondere plaats in. 

Zaterdag 30 april om 18.30 uur viering 
bij de grot. Voorgangers pater Wester 
en diaken Beks. Muzikaal wordt deze 
viering verzorgd door het senioren or-
kest uit Lieshout. Samen met de voor-
gangers worden er gezamenlijk Maria-
liederen gezongen. In het kader van 
het Heilig Jaar zal het thema van deze 
Mariaviering ‘Barmhartigheid’ zijn. Bij 
slecht weer is de viering in de kerk. U 
wordt van harte uitgenodigd. 

Monumenten
Ger van Erkel was lange tijd lid van het 
bestuur van de heemkundekring. Hij 
was met name geïnteresseerd in mo-
numenten. Zo was hij coördinator van 
de werkgroep Monumenten en stuur-
de hij als zodanig de activiteiten aan 
voor de inventarisatie van boerderijen 
in Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
in 2004, het Jaar van de Boerderij. Hij 
was betrokken bij de organisatie van 
de jaarlijkse Open Monumentendagen 
en het produceren van diverse boeken, 
ondermeer de boekjes naar aanleiding 
van de Open Monumentendagen tus-
sen 2006 en 2012 en het boek Boerde-
rijen in Beeld (2009). Verder was hij lid 
van de werkgroep Archeologie & Mo-
numenten en van de werkgroep Oud-
Schrift waar hij ondermeer de Sche-
penbankprotocollen transcribeerde. 

Hij was ook medeorganisator van di-
verse tentoonstellingen zoals in 2000 
over de Sint Barbaradag, de tentoon-
stelling in 2004 in de bibliotheek over 
de Tweede Wereldoorlog, de tentoon-
stelling ‘Van religieus naar cultureel 
centrum’ in Het Klooster over 125 jaar 
Klooster en zusters in Nuenen en in 
2014 op het Eeneind de tentoonstel-
ling over het station en de spoorlijn in 
Nuenen. 

Publicaties
Van Ger van Erkel verschenen tal van 
publicaties in het cultuurhistorisch 
tijdschrift Drijehornickels. Zo schreef 
hij over Frederik van Hoven, van sui-
kermagnaat tot dorpsmagistraat. Twee 
delen over het kasteel Soeterbeek: 
Soeterbeek van klooster tot landgoed 
en Soeterbeek van restaurant tot bui-
tenplaats. Hij schreef over Gezond-
heidszorg en drinkwater in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten en over De 
boedelbeschrijving van erfsecretaris 
Adriaan Draeck, een begrafenis met 
wijn uit eigen kelder. 

Ger van Erkel, tot op de laatste dag volop 
actief bij heemkundekring De Drijehornick 
(foto: Martin van Riet).

Delpher
De laatste tijd was Ger van Erkel de 
promotor van het digitale gebruikma-
ken van historische kranten via Delp-
her. Hij schreef in de Drijehornickels 
in zijn artikel ‘Van oude kranten de 
dingen die voorbij zijn’: ‘De brand in 
kasteel Soeterbeek in 1936 werd in 
plaatselijke en landelijke dagbladen 
uitvoerig beschreven en de artikelen 
zijn nu via Delpher te raadplegen.’ Ook 
achterhaalde Ger dat de ‘Opregte 
Haarlemsche Courant’, waarschijnlijk 
de oudste krant ter wereld, in het jaar 
1776 over Nuenen heeft gepubliceerd.

Onderscheiden
Ger van Erkel werd voor al zijn ver-
diensten benoemd tot Lid in de orde 
van Oranje Nassau. 

Aanvulling 
Rond de Linde ontving een aanvul-
ling van Fons Linders op de rubriek 
‘Nuenen op het randje’ van vorige 
week, over De Walburg:

‘In het artikel over de Walburg wordt 
gesuggereerd dat ik De Walburg ex-
ploiteer. De bedrijfsvoering is echter 
geheel in handen van Hay en Jacqueli-
ne Bedaux, die dit al in lengte van jaren 
met veel enthousiasme en met de vele 
vrijwilligers geheel op eigen titel doen. 
Ik ben alleen de eigenaar van het on-
roerend goed en de gronden.
Mijn besluit enkele jaren geleden om 
het geheel te kopen was, dat het le-
venswerk van Hetty Cox, met haar 
specifieke zienswijze voor het inrich-
ten van De Walburg vanaf 1957 en het 
werk wat hierna door de familie Be-
daux, de afgelopen 30 jaar is verricht 
om dit uniek stukje tuin en landschap 
in stand te houden.
Op De Walburg staan vele bijzondere 
bomen en planten die niet verloren 
mogen gaan. Als De Walburg door de 
Broeders van St. Jan in de vrije ver-
koop was gegeven zou De Walburg en 
de beheerders een zeer onzekere toe-
komst in zijn gegaan.’

KBO Nuenen huldigt   
zilveren jubilarissen
Op donderdag 14 april jl. heeft het bestuur van KBO Nuenen voor een fees-
telijke bijeenkomst in Het Klooster achttien zilveren KBO-leden uitgeno-
digd, omdat zij allen op 1 januari 2016 25 jaar lid van de vereniging waren. 

De achttien zilveren jubilarissen zijn: 
hr. T. Berkhout; mw. M. Bollen-van 
den Berk; hr. H. van den Broek en mw. 
E. van den Broek-van Hees; mw. R. 
Bunthof-Pauly; mw. M. van Deurzen-
van den Donk; mw. A. Janssen-van den 
Broek; hr. A. Leenders; mw. F. de 
Louw-van Casteren; hr. C. Migchels; 
mw. G. van Mulken-Kremers; mw. T. 
Pijs-Bijsterveld; mw. J. Prinsen; mw. A. 
de Rooij; mw. M. Schuts-van Issum; Br. 
Ambrosius Uijttewaal; hr. J. Verdon-
schot en hr. L. Vermeulen. 

Zes van hen waren door omstandighe-
den verhinderd. De overige twaalf aan-

wezige jubilarissen zijn letterlijk en fi-
guurlijk in de bloemetjes gezet en ont-
vingen een oorkonde uit handen van 
voorzitter Gonnie Lucassen. 

Onder het genot van koffie en thee 
met gebak en nadien een drankje en 
een hapje, werd een gezellige en vrolij-
ke middag gepresenteerd door het 
muzikale duo Hij en Ik waarachter de 
muzikanten Jos Arts en Arie Verhaegh 
schuil gaan. Met een grote dosis hu-
mor en vertrouwde klassieke en popu-
laire liedjes en melodietjes uit jaren 
50/60, heerste er een gemoedelijke en 
feestelijke stemming. 
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Krijgt Zanggroep New Balance 
uw Steuntje in de rug?
Bent u lid van Rabobank Dommelstreek? Dan kunt u ons een enorm plezier doen! 
Via Steuntje in de rug, hebben wij de mogelijkheid om extra geld te verdienen 
voor onze club. Wij zijn zanggroep New Balance. Onder muzikale begeleiding 
van onze professionele dirigent en pianiste streven wij naar steeds betere zang-
prestaties. Onze oude, digitale piano is hard aan vervanging toe, en tijdens onze 
optredens willen we ons graag ‘versterken’ met een mobiele geluidsinstallatie. Ra-
bobank-leden stem tussen 15 en 30 april op New Balance! Uw steuntje in de rug 
zou zeer welkom zijn en zeer gewaardeerd worden!

Nu even Wel en Nu even Niet: 
‘Spelplezier spat ervan af’
De reacties van de bezoekers na afloop van de première van ‘Nu even niet/
Nu even wel’ van Maria Goos in zaal Berkenbosch, jl. vrijdag waren vrijwel 
unaniem positief: van enthousiast tot zeer lovend. Terecht, zowel de acteurs 
voor de pauze als de actrices na de pauze, haalden alles uit het stuk wat er in 
zat, waren zeer aan elkaar gewaagd, inspireerden elkaar en stegen uiteinde-
lijk boven zichzelf uit. 

Open Golfdag      
op De Gulbergen
Op zondag 24 april is er bij Golf De Gulbergen in Mierlo/Nuenen een Open 
Dag voor iedereen die gratis kennis wil maken met de golfsport. De Open 
Golfdag is bedoeld voor jong en oud en van beginner tot gevorderde; ieder-
een is welkom om tijdens deze open dag (hernieuwd) kennis te maken met 
de golfsport en te kijken wat De Gulbergen te bieden heeft. Laat je informe-
ren en begeleiden door medewerkers, leden en vrijwilligers die op die dag 
aanwezig zijn.

Heiderschoor 26, 5731 RG Mierlo | www.gulbergen.nl

Golf is bij uitstek een sport die zich 
leent om samen met anderen te beoe-
fenen. Ongeacht leeftijd, spelniveau of 
geslacht; je kunt samen genieten van 
deze tak van sport. Je kunt ervoor kie-
zen om de Open Dag alleen te bezoe-
ken, maar het is natuurlijk veel leuker 
om familie, vrienden en/of kennissen 
mee te nemen! Je bent welkom samen 
met je vader, moeder, broers, zussen, 
opa’s en oma’s. 

Programma
Je kunt op drie momenten ‘instappen’. 
Om 11.00 uur, om 13.00 uur en om 
15.00 uur. De programma’s zijn gelijk. 
Natuurlijk kun je je ook van te voren 
aanmelden via rachelle@golfdegulber-
gen.nl

De voorstelling was in veel opzichten 
een zintuiglijke sensatie. Zowel de cast 
als regisseur Martin Bergmeijer en de 
andere artistiek betrokkenen verdie-
nen een groot compliment waarop zij 
dit toneelstuk voor het voetlicht brach-
ten. Een van de gasten: ‘Zo is een 
avondje toneel bedoeld. Een goede op-
bouw, acteertalent, perfecte timing, 
juiste spanningsboog en spelplezier.’

De 4 mannen ontmoeten elkaar sinds 
hun studententijd eenmaal per maand. 
De drank vloeit rijkelijk en de verhalen 
over vroeger passeren volop de revue. 
Over hoe de een het liefje van de ander 
afpikte, over hun gemeenschappelijk 
leven tijdens hun studententijd, over 
hun huidige liefdesleven, over wat er 
lukte in het leven en over wat er mis-
ging. Het lijkt een makkelijk concept 
voor een onderhoudend toneelstuk vol 
studentikoze humor, maar met de 
scherpe en herkenbare teksten van 
schrijfster Maria Goos weet regisseur 
Martin Bergmeijer wel raad. Humor 
en ernst wisselden elkaar af en door 
het goede acteerwerk van de heren 
werd het door de verrassende wendin-
gen een boeiende voorstelling. 
De mannen spelen sterk en geven na-
tuurlijk spel. De monoloog van Peter 
Dirne in de rol van een van de vrien-
den met het ‘kutwijf ’ is subliem neer-
gezet. De emotie, de dictie, de timing, 
alles klopt. Je krijgt bijna medelijden 
met hem. Getrouwd met een feeks en 
vriend Michiel (Berry Grooten) die al-

leen maar neemt, terwijl een dromeri-
ge en flegmatieke Har wordt gespeeld 
door Chris Goedhart. De rol van Joris 
die graag de draak steekt met een aan-
tal vroegere gebeurtenissen wordt met 
verve door Rob de Bie neergezet. De 
Lindespelers kozen voor een bijzonde-
re vorm waarin hun inmiddels overle-
den vriend Michiel onderdeel van de 
groep bleef en de herinneringen van de 
overgebleven vrienden van soms bij-
tende teksten voorzag.

Nu even Wel
Na de pauze zien we hetzelfde tafereel: 
een grote tafel in een restaurant.
Schrijfster Maria Goos zet vier vrou-
wen aan een eettafel en laat ze een con-
frontatie aangaan. Maria Goos zei eens 
over de voorstelling Nu Even Wel: ‘Het 
was helemaal niet moeilijk om voor 
vrouwen te schrijven, het is wel heel 
erg anders. Vrouwen zijn veel minder 
doorzichtig en ze zijn op emotioneel 
gebied ook vaak veel directer.” De emo-
tionele directheid komt terug in de 
tweede helft van het etentje wanneer 
verborgen feiten op tafel komen en ou-
de littekens worden opengereten. De 
ontmoeting is niet alleen vol haat en 
verwijten, het lijkt op sommige mo-
menten zelfs even te klikken tussen de 
drie en Marieke. Heleen en Marieke 
hielden beiden op hun eigen manier 
van Michiel. Vanuit Marieke, een 
schitterende rol van Linda Jacobs, 
heerst totaal geen rivaliteit. Uiteinde-
lijk lijkt hun gezamenlijke liefde en het 

Komen de Chinezen 
naar Nuenen?
 
We zien steeds meer Chinezen in 
Nuenen, meestal omdat Nuenen 
een bekende plaats is vanwege van 
Gogh en zie je hen rondstruinen met 
een fotocamera om hun nek, maar 
ook omdat Sorara Outdoor Living 
BV sinds enkele maanden haar Euro-
pese zetel in Nuenen heeft. 

Sorara is de directe lijn van een Chinees 
bedrijf naar de Europese markt en con-
centreert zich op hoogwaardige para-
sols, partytenten en hangmatten. Ver-
schillende producten, die Sorara onder 
meer via Bol.com en Amazon.com op 
de markt brengt, hebben de prestigieu-
ze Red Dot Award gekregen voor beste 
design in hun categorie. Door recht-
streeks te verkopen, komen design arti-
kelen veel sneller op de markt, zijn ze 
voor een groter publiek gemakkelijk 
toegankelijk en bovendien zijn ze te 
koop tegen een betaalbare prijs.
 
Weliswaar heeft Sorara, dat gevestigd 
is in het prachtige pand naast de H. 
Clemenskerk, nu nog maar enkele 
werknemers, maar we vertrouwen er-
op dat we in de komende jaren meer 
werkgelegenheid naar Nuenen kunnen 
brengen.
Natuurlijk hebben we al een aantal 
keer ‘onze Chinezen’ over de vloer ge-
had, die allen verrukt zijn van Nuenen. 
Een verblijf in zowel Auberge Vincent 
als in de Collse Hoeve, heeft hen een 
goede impressie van Nuenen gegeven 
en het kostte dan ook weinig moeite 
hen te overtuigen Sorara voor Europa 
in Nuenen te vestigen.
Op website Sorara.eu is een compleet 
overzicht van alle artikelen te zien en 
bovendien kan daar een link naar de 
bestelsites gevonden worden, onder 
het kopje ‘Interesse.’

verschil een brug te zijn in de accepta-
tie van de minnares van haar overle-
den man door Heleen.

De vier dames van de Lindespelers 
maken je vanaf het eerste moment 
deelgenoot van hun clubje. Ze zetten 
sterk de vier verschillende karakters 
neer en zorgen voor dynamiek op het 
toneel. Omdat je zo dicht met je neus 
op de kibbelende dames zit, zie je alle 
emoties goed. Geen traan blijft onop-
gemerkt en wanneer Heleen (Hanneke 
Wernsen) rood van woede tegen haar 
zus schreeuwt, voel je de spanning in 
je huid snijden. Suus de Werk als zus 
Lia speelt haar rol fantastisch, heeft de 
lachers op de hand en geeft het stuk 
zoveel meer door de manier waarop zij 
haar rol neerzet. Zij speelt geen rol 
maar ís Lia. Zonder de andere speel-
sters tekort te doen, ze weten te raken, 
te amuseren en pakken de zaal hele-
maal in. Nu Even Wel is een onder-
huidse confrontatie met typisch vrou-
welijke elementen. Met grappige anek-
dotes en scherpe oneliners zorgen de 
actrices dat er precies op het juiste 
moment lucht in de voorstelling komt. 
De timing en de chemie tussen de vier 
actrices is zo goed, dat je zonder haat 
tegen de minnares de zaal verlaat. Het 
menselijke van de personages houdt 
de overhand. Het publiek beloonde te-
recht de kwaliteit van de Lindespelers 
met deze prachtige voorstelling met 
een langdurig applaus.

Nog te zien op vrijdag 22 april in de 
Koppelaar in Nederwetten en zaterdag 
23 april in de basisschool Heuvelrijk 
aan de Heuvel in Gerwen, aanvang 
20.00 uur. Aan de zaal zijn nog kaarten 
beschikbaar.

Foto Kees Klerkx.

Je wordt ontvangen met een kopje koffie 
of thee of met een frisdrank. Na een kor-
te verwelkoming wordt in groepjes van 4 
- 6 personen een rondleiding gemaakt 
over De Gulbergen. Een tussenstop vindt 
plaats bij de driving range waar de ‘pro’s’ 
gereed staan voor een eenvoudige clinic. 
Daarna word je in een buggy naar het 
hoogste punt gereden: hole 4. Hier mag 
je proberen het zojuist geleerde in prak-
tijk te brengen. Vanaf de afslagplaats 
(tee) naar de 65 meter lager gelegen 
green. Een fantastische uitdaging met als 
beloning een prijs(je) voor de winnaars. 
Na zo’n kleine twee uur is er een eind ge-
komen aan deze kennismaking met de 
golfsport. Hopelijk heb je veel plezier ge-
had en is dit een reden om verder te gaan 
met golfen op De Gulbergen.

Theo en Lenie Lamers    
60 jaar getrouwd
Door Nannie van den Eijnden

Op zondag 17 april kwam burgemeester Houben naar De Archipel in Bakel 
om de heer en mevrouw Lamers te feliciteren met hun diamanten huwelijk. 
Hij bood mevrouw Lamers een prachtige bos bloemen aan en haar man de 
ingelijste originele trouwakte van 21 maart 1956. 

Foto: 040fotografie, Nick Bookelaar.

“Het was ingewikkeld om hier vandaag 
te zijn” vertelde Maarten, “want ik mag 
mijn ambtsketen alleen in Nuenen 
dragen. Ik heb de waarnemend burge-
meester van Gemert-Bakel gebeld om 
te vragen of ik dat hier mocht. En het 
mocht! Ik kom u ook namens die ge-
meente feliciteren.” 
Theo is in Eindhoven geboren, Lenie 
in Venlo. Zijn oog viel op haar toen hij 
brood bezorgde voor de bakkerij van 

zijn vader. Zij vond hem het beste uit 
het nest. Ze vielen voor elkaar en 
trouwden op respectievelijk 28- en 
27-jarige leeftijd in de Don Boscokerk 
in Eindhoven. In de tijd van grote wo-
ningnood vonden ze een ‘kippenhok’ 
aan de Eckartseweg. Daar kregen ze 
niet alleen twee dochters, Brigitte en 
Francie, maar namen ze ook veel die-
ren in huis die kwamen aanlopen en 
bouwden zo hun eigen nestje. 

Praktisch Verkeersexamen 
2016 wederom geslaagd!
Woensdagochtend 13 april hebben 275 leerlingen van de Nuenense basis-
scholen weer deelgenomen aan het Praktisch Verkeersexamen. De kop slaat 
niet alleen op de organisatie, maar ook op 273 leerlingen die slaagden. Jam-
mer genoeg moesten we na rijp beraad 2 leerlingen laten zakken.

De 275 leerlingen startten de examen-
route vanuit twee startplaatsen t.w. in-
gang aan de Jacobushoek van basis-
school De Wentelwiek en op de par-
keerplaats van sportpark De 
Lissevoort. Het eerste kind startte op 
de Lissevoort met de sirene van de 
brandweerwagen. Want het door Vei-
lig Verkeer Nederland afdeling Nue-
nen georganiseerde Verkeersexamen 
had weer de zeer gewaardeerde hulp 
van leden van de Toerclub Nuenen en 
wel voor de 10e keer! en van de Fiet-
sersbond Nuenen, de Brandweer en de 
Gemeente Nuenen. En natuurlijk ook 
van de ongeveer 35 ouders op de 16 
controleposten in het dorp langs de 
route, die de verrichtingen van de kin-
deren beoordeelden en noteerden. 

In het centrum van Nuenen is een vas-
te bewegwijzerde examenroute, die 
normaal het hele jaar geoefend kan 

worden. Deze keer waren het deel van 
de route langs de Europalaan en het 
tunneltje bij de Lyndakkers voor het 
examen een tijdje gestremd, maar de 
firma Rasenberg heeft er voor ge-
zorgd dat de route op tijd geoefend 
kon worden. Op de ochtend van het 
examen was er geheel geen belemme-
ring en kon er daar over het nieuwe 
asfalt gereden worden. Van alle leer-
lingen werd voor vertrek de fiets ge-
controleerd op een aantal elementai-
re onderwerpen en zonodig werd er 
nog gerepareerd. In de weken voor 
het examen had VVN de fietsen al ge-
controleerd en gerepareerd van de 
examenklassen van 5 van de 9 scho-
len.
VVN Nuenen vertrouwt er op dat het 
behalen van dit diploma de kinderen 
tot zelfbewustere verkeersdeelne-
mers maakt en dat het hun veiligheid 
in het verkeer bevordert. 
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Weidegang
Op boerderij De Hofstad werden vorige week woensdag de koeien weer uit de 
stallen gelaten en de wei in gestuurd. Zo’n 70 koeien liepen huppelend en sprin-
gend richting het groene gras om te gaan grazen. Daarna konden er binnen nog 
kalfjes worden geaaid en was er voor een drankje gezorgd.
Boerderij De Hofstad ligt in het buurtschap Olen, rond de grens van de gemeen-
ten Nuenen c.a. en Son en Breugel. Boer Paul Schots van De Hofstad vertelde dat 
hij bezig is om de boerderij volledig biologisch te maken.

Iedereen welkom bij open dag  
Zorgatelier Nuenen! 
Door Nannie van den Eijnden

Zorgatelier Nuenen is een bijzondere plek, met een heel fijne sfeer van rust 
en warmte. Je voelt je er meteen thuis. Alles is erop gericht om de situatie 
van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) te verlichten. Zater-
dag 23 april zet het zorgatelier van 12.00 tot 17.00 uur de deuren open voor 
bezoekers. Iedereen kan een kijkje komen nemen.

De geur van koffie en verse appeltaart 
komt me tegemoet in de opvallend 
kleurrijke hal, vol met schilderijen die 
door mensen met NAH zijn gemaakt. 
“De voorbereidingen voor de open dag 
zijn al in volle gang” vertelt oprichter 
Jos Taheij enthousiast. In april 2014, 
vlak voor de transitie in de zorg, heeft 
hij de sleutel van dit huis gekregen. In 
augustus 2014 ging het open. Hij heeft 
een moeilijke periode achter de rug, 
van overal aankloppen voor steun. Nu 
het atelier vijf dagen per week goed 
draait, is het tijd voor een open dag. 
Hij heeft nieuwe plannen en is op de 
toekomst gericht.

Voor wie?
Zorgatelier Nuenen is een creatieve 
dagbesteding voor mensen met ver-
schillende aandoeningen, zoals niet 
aangeboren hersenletsel (NAH), de-
mentie, Parkinson, spasme en hersen-
beschadiging als gevolg van een onge-
luk, trauma en stress. 

NAH, een lastige term
NAH staat voor Niet Aangeboren Her-
senletsel, een hersenaandoening ver-
kregen na de geboorte. Het gevolg is een 
niet-omkeerbare breuk in de levenslijn. 
Oorzaak kan zijn een ongeluk met 
hoofdletsel, een ziekte zoals parkinson, 
ms of dementie. En niet te vergeten het 
cva, gemiddeld worden ieder uur vijf 
mensen getroffen door een storing in de 
doorbloeding van de hersenen. 

Het gaat om een grote groep mensen, 
die moeilijk te bereiken is, vanwege 
het hersenletsel. In het begin denkt de 
patiënt: “Het komt wel goed”. Hij 
wacht tot het beter wordt. Maar het 
wordt niet meer beter. Als je thuis 
komt uit het revalidatiecentrum, be-
gint het pas. Dan dringt dat besef door 
tot de patiënt zelf en tot zijn omgeving.
____________________________________

“Er moet niets 
en er kan veel.”
____________________________________

Unieke zorg op maat
Zorgatelier Nuenen biedt momenteel 
zorg aan dertien patiënten op een per-
soonlijke, toegankelijke en kleinschali-
ge manier in een prikkelarme omgeving 
en huiselijke sfeer. Daarbij hanteert Jos 
twee belangrijke principes; ‘er moet 
niets en er kan veel’ en ‘welkom zijn’. 

Het gaat om het verlichten van de per-
soon zelf en van zijn omgeving; het ge-
zin, de mantelzorgers. “We halen de 
druk van de ketel. Je bloeit hier op” 
vertelt Jos. Een man die door een on-
geluk halfzijdig verlamd is geraakt, is 
het gelukt om uit zijn rolstoel te ko-
men. Hij loopt nu met een stok en 
soms zelfs zonder. Met zijn verlamde 
hand kan hij nu een voorwerp vast-
houden. “Dat is zó mooi om te zien!” 
zegt Jos, zichtbaar ontroerd, vol ver-
wondering. 

Welkom zijn houdt in dat de ‘patiënt’ 
kan komen wanneer hij wil, tussen 
09.00 en 16.00 uur en dat hij zich wel-
kom voelt. ”Mensen komen hier vooral 
voor gezelligheid, warmte, aandacht 
en inspiratie. We laten hen zoveel mo-
gelijk zelf doen en compenseren daar 
waar nodig. Als iemand bijvoorbeeld 
een mozaïek wil maken en niet zelf de 
tegeltjes kan knippen, doen wij dat.” 

Via het Brein Café Helmond kwam Jos 
in contact met iemand die graag in een 
koor wilde zingen, maar door haar 
hersenletsel niet meer mee kon in een 
gewoon koor. Enkele maanden later 
stonden er ineens twee muziekthera-
peutes aan de deur die wat wilden gaan 
opzetten en dit hadden aangekaart bij 
de LEV-Groep. Daar kregen ze het ad-
vies: “Ga eens met Jos praten”. Jos heeft 
zich enorm ingespannen om alles en 
iedereen bij elkaar te brengen en zo is 
het gekomen dat iedere donderdag 
NAH Koor ‘Eigenwijs’ bij het Zorgate-
lier komt zingen.
 
Jos en zijn team: wie zijn zij?
Hij komt oorspronkelijk uit Tongelre en 
woont nu vlakbij het huis waar hij vroe-
ger heeft gewoond. Jos is ervaringsdes-
kundig, heeft het zelf allemaal meege-
maakt. Zijn moeder kreeg op 47-jarige 
leeftijd een hersenbloeding en werd op-
genomen in een verpleeghuis om te re-
valideren. Toen ze naar huis zou ko-
men, overleed de vader van Jos, 50 jaar. 
Zelf nog maar 19, haalde Jos zijn moe-
der in huis en ging neuropsychologie 
studeren in Tilburg, acht jaar lang. Hij 
heeft dertig jaar voor zijn moeder ge-
zorgd, tot haar overlijden in 2003. 

Jos kent alle perspectieven (de patiënt, 
de omgeving, de zorg) en het klappen 
van de zweep. Hij weet hoe het is. “Het 
is niet te dragen!” roept hij uit. “In het 
begin was er altijd hulp, maar dat werd 
minder. De thuiszorg veranderde. De 
verharding in de maatschappij werkte 

tegen. Alles is gericht op het individu. 
Er is geen plaats meer voor deze kwets-
bare mensen. De maatschappij is als 
een stapel stenen zonder cement. In de 
zorg wordt het steeds beklemmender, 
dus de nadruk komt op de sociale om-
geving te liggen. En daar loopt het ook 
klem. Hoeveel druk dat legt op men-
sen!! Het maakt het leed nóg groter en 
zoveel stress op dat het functioneren 
van de patiënt en zijn omgeving verder 
naar beneden gaat.” Dit wordt een 
maatschappij van overlevers en dat is 
mensonwaardig.”
____________________________________

“Bijdragen aan 
de maatschappij 
is voor ieder mens 
zó belangrijk.”
____________________________________

Het team bestaat uit vrijwilligers, die 
ook zelf een last te dragen hebben. Zij 
gedijen eveneens in deze prikkelarme 
omgeving. Ook werken er stagiaires 
van de opleiding Verzorging van het 
Summa College en is de vriendin van 
Jos intensief betrokken bij de dagelijk-
se organisatie. “Bijdragen aan de maat-
schappij is voor ieder mens zó belang-
rijk” is Jos’ visie. 

Het ontstaan van het zorgatelier
Na 17 jaar werken bij KPN stelde Jos 
zichzelf de zingevingsvragen: Wat wil 
ik? Waar wil ik energie in stoppen? 
Wat is werkelijk belangrijk? Hij oriën-
teerde zich op het onderwijs, maar 
daar werden geen verhalen meer ver-
teld. Hij keek rond in de zorg en kwam 
terecht bij Zorgatelier Eindhoven. Dat 
sprak hem aan, dat wilde hij ook. In 
Nuenen bestond dat nog niet. Zo 
kwam hij op het idee. 

Toekomstperspectief
Jos zoekt samen met gemeenten en 
partners in de zorg naar nieuwe wegen 
en middelen om te groeien, nu de basis 
op orde is. Hij zorgt ook goed voor zijn 
eigen basis: om te ontspannen gaat hij 
zwemmen, naar de sauna en twee keer 
per week dansen met zijn vriendin. 
Veel samen doen en Bourgondisch le-
ven is zijn motto. 

Open dag Zorgatelier Nuenen: zaterdag 
23 april 2016 van 12.00 tot 17.00 uur, 
Den Binnen 5 Nuenen. Iedereen is van 
harte welkom, aanmelden hoeft niet. 
Website: www.zorgatelier-nuenen.nl. 
De Lokale Omroep Nuenen heeft een 
film gemaakt, zie: https://www.youtu-
be.com/watch?v=opbP_bnO7tI Lezing WLG: 

Fietsreis langs de Mekong
In 7 weken Sri Lanka rond met de fiets. Dat is de samenvatting van het ver-
haal dat op 25 april tijdens de wekelijkse Inloop van WLG in den Heuvel ver-
teld wordt.

Op 1 februari van dit jaar vertrokken 
Margriet Bakx en Lucas Harms voor 
het derde opeenvolgende jaar uit Ger-
wen om in ZO-Azië te gaan fietsen. 
Twee jaar geleden deden ze in D’n 
Heuvel verslag van hun reis langs de 
Mekong. Vorig jaar fietsten ze van 
Bangkok naar Singapore. Dit jaar be-
sloten ze Sri Lanka rond te fietsen. Ze 
fietsten in totaal 2500 km op dit eiland, 
dat ongeveer zo groot is als de Benelux 
en + 22 miljoen inwoners telt. Het land 
biedt grote afwisseling t.a.v. oude cul-
turen, een ongerepte prachtige natuur, 
weliswaar geteisterd door verwoestin-
gen door de langdurige burgeroorlog 
(Tamil-tijgers) en de tsunami in het re-
cente verleden. Een constante tempe-

ratuur van 35 graden, zeewind, forse 
stijgingen in het bergland, naast de 
verschillende avonturen, maakten de 
tocht tot een zware, maar ook boeien-
de belevenis. 7 Weken genoten ze fiet-
send van het land en alle enthousiaste 
reacties en contacten van de zeer 
vriendelijke bevolking. Beleef hun 
avontuur mee en kom luisteren op 25 
april om 14.00 uur in D’n Heuvel!
U kunt al terecht vanaf 13.30 voor een 
kop koffie of thee. Wilt u meer weten 
van de diensten en activiteiten van 
WLG, bel dan 06 41102625 of surf dan 
eens rond op www.digitaal-dorpsplein-
gerwen.nl. Om op de hoogte te blijven 
van activiteiten kunt u zich ook in-
schrijven voor de nieuwsbrief. 

Nuenenaar wint brons   
tijdens Vakkanjers
De 20-jarige Sjoerd Koppen uit Nuenen heeft brons gewonnen tijdens de fi-
nales van de Vakkanjers. Hij behaalde zijn medaille in het vakgebied Robo-
tica, samen met teamgenoot Tim Wagemans (21, ’s-Hertogenbosch).

Bronzen medaillewinnaars Tim Wagemans en Sjoerd Koppen (links).

Sjoerd is student bij Summa Enginee-
ring (één van de 22 scholen van het 
Summa College in Eindhoven). Hij 
deed mee aan de Vakkanjerwedstrij-
den, waarvan de finales plaatsvonden 
op 8 april in het Eindhovense Klokge-
bouw. Deze wedstrijden zijn een acti-
viteit van TechniekTalent.nu, een sa-

menwerkingsverband van acht techni-
sche sectoren, in opdracht van 
werknemers- en werkgeversorganisa-
ties. Met de VakkanjerWedstrijden wil 
TechniekTalent.nu de vaktrots, het 
vakmanschap en de instroom van jon-
ge technici stimuleren.
www.summacollege.nl
 

Steuntje in de rug en 
Drumfanfare Jong Leven
Bent u lid van Rabobank Dommelstreek? Dan kunt u ons een enorm plezier 
doen! Dit jaar doen wij namelijk weer mee met Steuntje in de rug. Met deze 
actie kunnen we extra geld verdienen voor onze vereniging.

De Nationale 
Diabetes Challenge
Op woensdag 18 mei start de Natio-
nale Diabetes Challenge, een wan-
delevenement gedurende 16 weken. 
In samenwerking met Fysiotherapie 
Nuenen, de Stichting Basvandeg-
oorfoundation en uw zorgverlener 
kunt u 16 weken, een uur wandelen 
om uw conditie te verbeteren, meer 
energie te krijgen, en uw waarden 
en leefstijl sterk te verbeteren.

Ook mensen zonder diabetes worden 
van harte uitgenodigd om mee te wan-
delen onder leiding van een fysiothera-
peut van Fysiotherapie Nuenen.
Bewegen heeft veel meer voordelen 
dat u denkt, zoals: meer energie, beter 
slapen, minder ziek zijn, betere weer-
stand, mogelijkheden voor meer con-
tacten, meer zelfvertrouwen, minder 
stress, afvallen, productiever en beter 
kunnen ontspannen.
De finale van de Diabetes Challenge 
zal zijn van 12 t/m 15 oktober.

Er is een voorlichtingsbijeenkomst op 
11 mei om 15.30 uur bij Fysiotherapie 
Nuenen, Vincent van Goghstraat 259, 
Nuenen. Tel. 040 283 58 73. Het is 
raadzaam voor de voorlichtingsbijeen-
komst eerst aan te melden.
Voor meer informatie: info@fysiothe-
rapienuenen.nl of www.nationale-
diabeteschallenge.nl

Daarvoor hebben we wel uw hulp no-
dig! Stem tussen 15 en 30 april op onze 
club en spek onze clubkas. Hoe meer 
stemmen, hoe meer geld. U mag uw vijf 
stemmen verdelen over verschillende 
verenigingen (max. 2 per vereniging). 
Om de Nuenense muziek zoveel mo-
gelijk te ondersteunen.vragen wij u om 

zoveel mogelijk te stemmen op Drum-
fanfare Jong Leven en onze muzikale 
collega's Showkorps O&V | Nuenen.
Stemmen kan direct via: www.drum-
fanfarejongleven.nl 
Bekijk ook tevens onze komende op-
tredens! Alvast hartelijk dank voor uw 
stem!



DRUMFANFARE JONG LEVEN 

Drumfanfare Jong Leven uit Gerwen is een allround muziekkorps, opgericht in 
1959, dat mars-, show- en concertoptredens verzorgt en jaarlijks deelneemt 
aan diverse taptoes en mars wedstrijden. In haar rijke historie heeft Jong 
Leven al diverse prijzen behaald, zoals Brabantse kampioenschappen en 
landstitels. Eind 2015 heeft Jong Leven deelgenomen aan de Marching & 
Music Contest in Klundert; hun eerste concours in de eerste en hoogste divisie 
waarin met 76,35 punten een tweede plaats werd behaald. Op dit moment 
bestaat Jong Leven uit 38 deelnemende muzikanten en zo’n acht aspirant-
leden in opleiding. Drumfanfare Jong Leven heeft een breed muziekrepertoire 
en speelt zowel bekende klassiekers als lichte jazz- en popmuziek.

EVI SCHUTS

Mijn naam is Evi Schuts en ben 18 
jaar oud. Twee jaar geleden heb ik 
de titel The voice of Nuenen mogen 
ontvangen. Ik ben nu druk bezig met 
optredens en mezelf te ontwikkelen 
in het zingen. Ik hoop jullie op 
Koningsdag te zien! See you there!

ORANJE COMITÉ GERWEN PRESENTEERT: HET WILDE WESTEN

Op woensdag 27 april is het weer Koningsdag. In Gerwen staat er dit jaar iets 
gevaarlijks op het programma. Het Heuvelplein wordt namelijk omgetoverd 
tot een heuse prairie, waar er een strijd geleverd wordt tussen de cowboys en 
indianen. Wie zal deze strijd gaan winnen, wie is het slimste, het sterkste, het 
stoerste; ga zo maar door .... de cowboys of de indianen? Het Oranje Comité 
heeft een spannend, gevaarlijk maar super leuk programma samengesteld 
met leuke, gezellige, lekkere en uitdagende spelletjes. Het wordt een 
spannende ochtend waarbij er volop gefeest, gedanst en gekliederd wordt. 
En in de saloon zijn voldoende hapjes en drankjes aanwezig.

Aanmelden kan via oranjecomitegerwen@hotmail.com.

Dit jaar vind ik het weer een eer om in deze Oranjekrant een voorwoord te 
schrijven ter gelegenheid van de viering van Koningsdag op woensdag 27  april.

Op deze dag bezoekt de Koninklijke familie  op Koningsdag één gemeente. 
Die gemeente gaat zich aan het land presenteren. Koning Willem-Alexander 
en koningin Máxima vieren Koningsdag op 27 april 2016 in Zwolle. In 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten zal het weer een feestelijke dag worden, 
vol zonneschijn, vrolijkheid en Brabantse gezelligheid.
Wij vieren Koningsdag met Brabantse uitbundigheid. Onze Oranjecomité’s 
hebben zich weer ingespannen om een aantrekkelijk programma te brengen 
voor jong en oud. Er zijn weer vele kinderen actief geweest om hun fiets of 
bolderkar weer helemaal te versieren, het is daarom ieder jaar een genot 
om de vrolijke kinderoptochten, in zowel Gerwen, Nederwetten en Nuenen, 
te bekijken. Honderden ballonnen worden door de Nuenense jeugd ter ere 

van de verjaardag van onze koning 
opgelaten. Bijna alle muziekkorpsen 
in onze gemeente rukken uit om 
de festiviteiten te versterken. De 
oranjemarkt die jaarlijks rondom het 
Park wordt opgebouwd, zal weer 
een groot succes zijn. Zo is onze 
groene gemeente met Koningsdag 
oranje gekleurd. 

Namens het gemeentebestuur wil ik 
de organiserende Oranjecomité’s en 
de vele vrijwilligers danken voor hun 
inzet, tijd en energie. 
Graag wens ik iedereen een heel 
vrolijke en feestelijke Koningsdag 
2016 toe.

M.J. Houben MBA
Burgemeester van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten

Na enkele jaren begin ik er aan te wennen, Koningsdag. Zo vreemd als het 
jaren geleden nog klonk op het moment dat je het uitsprak, des temeer ik er 
nu aan gewend raak.  Burgemeester Houben deed het vanaf het begin goed, 
‘heeft het onze Koning behaagt’ en dan volgt hét moment van erkenning. 
Ongevraagd, stiekem geregeld met medeweten van mensen in de directe 
omgeving maar desalniettemin niet minder gewaardeerd, het opspelden 
van de Koninklijke erkenning voor bewezen diensten.
 Recent las ik dat het decoratiestelsel in 2015 alweer 200 jaar 
bestaat, net als het Koninkrijk der Nederlanden. Allereerst was er de 
instelling van de Militaire Willemsorde (30 april 1815) voor dapperheid, 
maar naast deze erkenning moest er een andere onderscheiding ingesteld 
worden om ook verdiensten te kunnen belonen voor de Nederlandse Staat. 
Daarom werd op 29 september 1815 bij Koninklijk Besluit nummer 49 de 
Orde van de Nederlandse Leeuw ingesteld. 
Voor de Orde van de Nederlandse Leeuw, maar meestal voor de Orde 
van Oranje Nassau komen mensen in aanmerking met bijzondere 
verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving. Dat wil 
zeggen persoonsgebonden, uitzonderlijke prestaties, inspanningen van zeer 
uitzonderlijke aard of prestaties op basis van bijzondere talenten. Het gaat 
hier om een puur individuele genialiteit, die echter ook voor de samenleving 
bijzonder waardevol is gebleken. Trefwoorden zijn ‘uniek’ en ‘uitzonderlijke, 
zeer veel respect afdwingende prestaties’. (bron lintjes.nl). Ook dit jaar reikt 
Burgemeester Houben zowel tijdens Koningsdag en ‘tussen door’ lintjes uit, 
voor een ieder die iets speciaals heeft gedaan. 

De stille verborgen talenten:
In de afgelopen jaren hebben we als Oranjecomité vele mooie levensverhalen 
aangehoord, van actieve betrokkenheid bij bijvoorbeeld verenigingen en 
de kerk, de opgebouwde staat van dienst maar ook zit er wel eens een 
verborgen talent bij.  Juist voor deze groep mensen, de stille verborgen 
talenten, wil ik (als stille hint), u graag attenderen op de wijze hoe men een 
Koninklijke Onderscheiding kan aanvragen. 

Aanvragen Koninklijke 
Onderscheiding:
Het aanvragen verloopt via het 
invullen van een document waarvoor 
u eerst het ‘netwerk rondom deze 
persoon’ heeft geraadpleegd. 
Gezamenlijk dient u de aanvraag 
in, waarna diverse instanties, te 
weten gemeente, provincie en 
daarna het Kapittel zich over de 
aanvraag buigen. Bent u ervan 
overtuigd dat maatschappelijke inzet 
gewaardeerd mag worden, bezoek 
dan de webpagina lintjes.nl  voor meer 
informatie en voor het aanvragen 
van een gewaardeerde en passende 
decoratie. 

Ook dit jaar is er weer hard gewerkt 
om de Koningsdag gestalte te 
geven. Dank aan de vele vrijwilligers, 
betrokkenen en de diverse 
samenwerking die we hierbij graag 
bedanken voor hun inzet.
Namens het Oranjecomité wensen 
wij iedereen een fijne, zonnige en 
oranje gekleurde Koningsdag toe!

Matthijs Brandt
Voorzitter Oranjecomité Nuenen

RUIZZZ

Ruizzz is een gezellige coverband met populaire nummers uit het 
Nederlandse genre. Deze worden gebracht met een eigen tintje 
maar zijn zeker herkenbaar voor het publiek. Met muziek van onder 
andere Doe Maar, Andre Hazes, Blöf, Boudewijn de Groot , De Dijk, De 
Poema's, De Scene, Frank Boeijen, Guus Meeuwis, Het Goede Doel, 
Marco Borsato, Raymond van het Groenewoud en Acda en de Munnik.

LAURA DERKS

Laura Derks is afgelopen februari afgestudeerd als onderwijsassistent 
en nu geeft ze in Veldhoven les op een school voor vluchtelingen. 
Iets waarmee ze haar droom: Het begeleiden van leerlingen met een 
achterkant een stukje dichterbij ziet komen. Daarnaast zingt ze in haar 
vrije tijd nog altijd met zeer veel plezier bij Jongerenkoor Jocanto en 
natuurlijk geeft ze soms ook een showtje weg tijdens een feestje of 
partij. Ze zingt een divers repertoire waarin zowel de oude als nieuwe 
nummers, ballads en meezingers aan bod komen: van Claudia de Breij of 
Adèle, Anita Meyer of Miss Montreal. Tijdens Koningsdag zal ze met deze 
lekkere meezingers ook een beroep doen op uw zangkwaliteit. Zodat 
we met zijn allen kunnen laten zien dat Nuenen echt een feestje kan 
bouwen.

TATJANA EN RICARDO

Tatjana Floren-van Wershoven heeft in het verleden aan verschillende 
talentenjachten mee gedaan  en heeft ook hier en daar wat optredentjes gehad. 
Vorig jaar heeft ze een nieuwe start gemaakt. Door een andere omgeving 
en een goede zangcoach heeft ze met meer zelfvertrouwen de draad weer 
opgepakt. Ook haar zoon Ricardo is met zingen begonnen en heeft aan 
zelfvertrouwen geen gebrek. We worden nu door dezelfde mensen begeleid en 
geholpen en hebben beide een goede weg ingeslagen. IN FLOW

De Nuenense coverband In Flow, 
opgericht in 2011, bestaat 
momenteel uit zeven enthousiaste 
mensen die allemaal hun 
sporen al verdiend hebben in de 
muziekwereld: Monique van Casand, 
zang / Alex van der Heijden, zang / 
Han Weijers, drums / Rob Hofhuis, 
bas / Bart Roossink, gitaar + zang / 
Toine Savelkouls, toetsen  en Hans 
Leijgraaff, percussie + zang.
In Flow speelt hoofdzakelijk covers 
uit de jaren ’80 en ’90 met een 
knipoog naar het heden en verleden. 
Een swingende band met lekkere 
soul en disco, maar ook vette rock 
en Nederlandstalige  covers komen 
aan  de orde . In Flow is een actieve 
feestband, met een lekker sound, te 
gekke zang en strakke ritmesectie.

SHOWKORPS O&V | NUENEN

Showkorps O&V | Nuenen is een energieke show- and marchingband uit Nuenen. Het korps bestaat uit een dynamische percussiegroep, een diverse blazerssectie 
en een twirlgroep.  De afgelopen jaren hebben zij grote successen behaald met shows als The Olympic Dream, Games en The European Express. Met deze 
laatste show zijn ze vorig jaar zelfs zesde van Europa geworden op het European Open Championship in Rastede Duitsland. Ook laat Showkorps O&V | Nuenen 
regelmatig van zich horen binnen de Nuenense grenzen, zoals de carnavalsoptocht, bij het inhalen van Sinterklaas en natuurlijk de opening van Koningsnacht.

DAVE JOOSTEN

Dave Joosten  is een zanger 
Entertainer uit Helmond. Dave is 
begonnen als DJ, waarbij hij af en 
toe wat liedjes zong. Dit beviel het 
publiek zo goed dat hij zich meer 
op het zingen is gaan richten. In 
1996 bracht hij een single cd uit, 
genaamd Opa,  en als tweede 
nummer Maria Magdalena.

ATELIER WIFFEL

Petra van Mierlo van Atelier 
Wiffel is beeldend kunstenares en 
pedagogisch medewerkster en geeft 
o.a. viltworkshops en viltcursussen 
aan kinderen en volwassenen 
bij particulieren of bedrijven en 
instellingen. Atelier Wiffel is 
regelmatig te vinden op lifestyle 
markten zoals de Feel Good Market. 
Website: www.wiffel.nl

CREATIEVETIJD VAN INGRID MAERTENS

Basistechnieken, materialen en 
gereedschappen voor het maken 
van een mozaïekwerkstuk. 
Tafeltjes, dienbladen, memoborden 
fotolijstjes, spiegels of schalen. 
Op de Oranjemarkt op Koningsdag 
in het workshop straatje tussen 
Speeltuin de Kievit en het Park. 
Website: www.creatievetijd.nl

ZOWIESZO VAN WIES VERHALLEN- 
BRENNINKMEIJER
 
ZoWiesZo maakt van diverse 
materialen zoals tafelzeil, oude 
jeans, hippe stofjes maar ook 
kralen allerlei producten, denk 
aan cadeautjes voor allerlei 
gelegenheden, kroontjes, slingers, 
rokjes, tashangers of sieraden. 
ZoWiesZo geeft workshops voor 
kids op de Oranjemarkt: samen 
met 'made by katinka ' kunnen 
armbandjes, sleutelhangers of 
'koningspotjes' worden gemaakt. 
Website: www.zowieszo.nl

DE ORANJEMARKT

Speeltuin	de	Kievit	
27	april	10	uur	
Inschrijven	vanaf	half	10	
Deelname	is	gra<s	
Versier je fiets, step, skelter enz. op je aller- 
mooist en doe mee met de leukste Koningsdag 
optocht! We vertrekken en eindigen in 
speeltuin de Kievit. Brassband De Vooruitgang 
loopt voorop! Je kunt je op 27 april inschrijven 
in de categorie 0 t/m 6 of 7 t/m 13 jaar. Voor de 
mooiste en origineelst versierde fietsen is er in 
elke categorie een echte Koningsdagmedaille 
te winnen. Bovendien is er een leuke gadget 
voor iedereen die mee doet.  
Let op! Er is een nieuwe route, dus trommel al 
je opa’s, oma’s, ooms, tantes, buren en 
vrienden op om je aan te komen moedigen 
vanaf de kant. Prijsuitreiking is rond 11:00 in de 
Kievit, na de installatie van de nieuwe 
Jeugdburgemeester. 

Meer weten?            Oranje-comite Nuenen
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mooiste en origineelst versierde fietsen is er in 
elke categorie een echte Koningsdagmedaille 
te winnen. Bovendien is er een leuke gadget 
voor iedereen die mee doet.  
Let op! Er is een nieuwe route, dus trommel al 
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Doe je ook mee? 

DÉDÉ DANCE

DéDé Dance treedt met 250 
leerlingen uit Nuenen op tijdens 
Koningsnacht en dag. Zes 
verschillende groepen treden om 
20.30 uur op in het Park, waaronder 
ook 3 Masterclassen (groepen 
met zeer talentvolle danseressen, 
waaronder ook uit Nuenen) in de 
leeftijd van 6 t/m 25 jaar.
De dag daarna treden er weer 
6 nieuwe groepen op. Met deze 
optredens doen de allerjongste 
dreumes leerlingen van DéDé 
Dance ook mee, zij zijn nog 
maar 2 jaar oud. Ook zal er een 
optreden zijn van DéDé Classic, de 
klassiekballet-tak van DéDé Dance. 
Deze optredens zijn tussen 13.00 
uur en 13.30 uur.
 DéDé Dance (voorheen 
DéDé Danceballet) viert dit seizoen 
hun 40-jarig jubileum. Dat deden 
ze op zondag 17 april met een 
mega dance-balletles. Toen is ook 
het nieuwe logo en een kleine 
naamsverandering doorgevoerd.

DANSSCHOOL 2DANCE

Dansschool 2Dance uit Nuenen is er voor iedereen vanaf zes jaar die van dansen houdt en 
heeft inmiddels ruim 100 leden verdeeld over tien verschillende groepen. Gezelligheid staat 
voorop, evenals het plezier om jezelf te verbeteren en nieuwe dingen te leren. Voor de negende 
keer op rij staat Dansschool 2Dance ook dit jaar weer op het podium in Nuenen. Alle jongens 
en meisjes, groot en klein, jong en oud laten zien waar zij kei hard voor gewerkt hebben, op 
Koningsavond en op Koningsdag.

KONINGSDAG
27 april 2016

NUENEN ORANJE-COMITE
09.30 - 09.50 Start inschrijving voor de fietsoptocht, Kievit
10.00 - 10.45 Fietsoptocht onder begeleiding van 
 Brassband de Vooruitgang, Kievit
10.30 - 11.30 Kraamhuurders kunnen het Park betreden 
 voor inrichting kramen, Park
11.00 - 11.15 Wisseling Jeugdburgemeester, Kievit
11.15 - 11.30 Prijsuitreiking Fietsoptocht, Kievit
11.30 - 12.40 Aanvang programma gedecoreerden, Klooster
12.00 - 17.00 Start verkoop Oranjemarkt voor bezoekers, 
 Park/Kerkstraat
12.00 - 16.00 Aanvang Workshops voor kinderen, Kerkstraat
12.40 - 12.50 Aubade uitvoering door muziek: 
 Oefening & Volharding Eeneind, Klooster
13.00 - 19.00 Aanvang van programma 
 Stichting Parkevenementen, Park

NUENEN - PARK  |  ORGANISATIE STICHTING PARKEVENEMENTEN NUENEN
13.00 Dédé Dansballet 
13.30 Dansschool 2Dance 
14.00 Verrassingsoptreden
14.15 In Flow (1) 
15.15 Laura Derks 
15.45 Evi Schuts
16.15 In Flow (2)
17.15 Tatjana van Wershoven & Ricardo van Wershoven 
17.30 Dave Joosten 
18.00 In Flow (3)
19.00 Einde Koningsdag 2016

GERWEN
09.00 Vertrek van de Bonte Optocht vanaf het Heuvelplein, onder 

leiding van het Heilig Kruisgilde en Het Gerwens Muziekkorps. 
Route: Ruiterweg - Huyakker - Dora Ebbenhof - Ter Mehr - 
Bogerd - Daal - Maerdonk - Mgr. Frenkenstraat - Hagelkruis. 
Daarna kunnen de fietsen op het schoolplein geparkeerd worden.  
Vergeet niet om je fiets te versieren! 

09.30 Officiële gedeelte 
10.00 Het Wilde Westen spelprogramma 
12.15 Loterij met super gave prijzen 
12.30 Einde van de ochtend

NEDERWETTEN
De dag wordt gestart met het officiële gedeelte, samen met de burgemeester 
en het Sint Annagilde. En de kinderen kunnen weer meedoen met de 
ballonnenwedstrijd. Tijdens de Koningsdag 2016 zal door de kinderen 
in Nederwetten gestreden worden, tijdens diverse spellen. Om 13.30 
uur kunnen de kinderen zich al inschrijven die aan deze 10-kamp mee 
willen doen. Het Oranjecomité zal de teams indelen, zodat er een gelijke 
leeftijdsverdeling is in de verschillende teams.

Schiettent en springkussen
Tussendoor kan worden geschoten in de schiettent, ook voor papa’s en 
mama’s. Voor de allerkleinsten is er een springkussen.

Voor ‘jong en oud’
Koningsdag in Nederwetten is een gezellig dag voor jong en oud. Kom 
gezellig ‘buurten’ in de Koppelaar. Een natje en een droogje is weer te 
verkrijgen bij de balie in de MFA.

14.00 Officiële opening en een toost door burgemeester Houben, 
vaandelgroet van het St. Annagilde en ballonnenwedstrijd.

14.30  Indelen kinderteams, 10-kamp, Springkussen voor de 
allerkleinsten, Schiettent voor jong en oud, Gezellige bijeenkomst 
voor alle aanwezigen, jong en oud.

17.00  Prijsuitreiking
17.30 -
18.00  Afsluiting

KONINGSNACHT
PROGRAMMA

26 april 2016

NUENEN - PARK  |  ORGANISATIE STICHTING PARKEVENEMENTEN NUENEN
19.30 Opening door Drumfanfare Jong Leven en Showkorps O&V Nuenen 
20.00 Dansschool 2Dance 
20.30 Dédé Dansballet 
21.00  Ruizzz (1)
21.45  DJ Geert
22.00  Ruizzz (2)
22.45  DJ Geert
23.00  Ruizzz (3)
23.45  DJ Geert
00.15  Ruizzz (4)
01.00  Einde Koningsnacht 2016

PANNENKOEKEN OP DE ORANJEMARKT

Koningsdag 2016: een feest der herkenning en vol traditie! Rood-wit-blauw en 
natuurlijk oranje voeren de boventoon in de straatversiering, er zijn optredens, 
er zijn kinderoptochten en natuurlijk kan de Oranjemarkt niet ontbreken! 
Als u over die markt struint, op zoek naar een antieke lamp, speelgoed of 
een andere schat, neem dan even een momentje rust bij de kraam van het 
Gerwens Muziekkorps. Want daar wordt dan geen muziek gemaakt, maar 
heerlijke pannenkoeken gebakken! Inmiddels begint deze pannenkoekenactie 
ook traditie te worden, dus past het perfect op Koningsdag: lekker echte 
Nederlandse pannenkoeken met stroop of poedersuiker. Heerlijk als lunch of 
tussendoortje. 
Het geld dat verdiend wordt met het verkopen van deze lekkernijen wordt 
besteed aan nieuwe muziek, instrumenten en kleding voor de bruisende, 
gezellige Gerwense muziekvereniging. Dus: laat u op Koningsdag verleiden 
door de heerlijke geuren van de onvervalste GMK-pannenkoek!



DRUMFANFARE JONG LEVEN 

Drumfanfare Jong Leven uit Gerwen is een allround muziekkorps, opgericht in 
1959, dat mars-, show- en concertoptredens verzorgt en jaarlijks deelneemt 
aan diverse taptoes en mars wedstrijden. In haar rijke historie heeft Jong 
Leven al diverse prijzen behaald, zoals Brabantse kampioenschappen en 
landstitels. Eind 2015 heeft Jong Leven deelgenomen aan de Marching & 
Music Contest in Klundert; hun eerste concours in de eerste en hoogste divisie 
waarin met 76,35 punten een tweede plaats werd behaald. Op dit moment 
bestaat Jong Leven uit 38 deelnemende muzikanten en zo’n acht aspirant-
leden in opleiding. Drumfanfare Jong Leven heeft een breed muziekrepertoire 
en speelt zowel bekende klassiekers als lichte jazz- en popmuziek.

EVI SCHUTS

Mijn naam is Evi Schuts en ben 18 
jaar oud. Twee jaar geleden heb ik 
de titel The voice of Nuenen mogen 
ontvangen. Ik ben nu druk bezig met 
optredens en mezelf te ontwikkelen 
in het zingen. Ik hoop jullie op 
Koningsdag te zien! See you there!

ORANJE COMITÉ GERWEN PRESENTEERT: HET WILDE WESTEN

Op woensdag 27 april is het weer Koningsdag. In Gerwen staat er dit jaar iets 
gevaarlijks op het programma. Het Heuvelplein wordt namelijk omgetoverd 
tot een heuse prairie, waar er een strijd geleverd wordt tussen de cowboys en 
indianen. Wie zal deze strijd gaan winnen, wie is het slimste, het sterkste, het 
stoerste; ga zo maar door .... de cowboys of de indianen? Het Oranje Comité 
heeft een spannend, gevaarlijk maar super leuk programma samengesteld 
met leuke, gezellige, lekkere en uitdagende spelletjes. Het wordt een 
spannende ochtend waarbij er volop gefeest, gedanst en gekliederd wordt. 
En in de saloon zijn voldoende hapjes en drankjes aanwezig.

Aanmelden kan via oranjecomitegerwen@hotmail.com.

Dit jaar vind ik het weer een eer om in deze Oranjekrant een voorwoord te 
schrijven ter gelegenheid van de viering van Koningsdag op woensdag 27  april.

Op deze dag bezoekt de Koninklijke familie  op Koningsdag één gemeente. 
Die gemeente gaat zich aan het land presenteren. Koning Willem-Alexander 
en koningin Máxima vieren Koningsdag op 27 april 2016 in Zwolle. In 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten zal het weer een feestelijke dag worden, 
vol zonneschijn, vrolijkheid en Brabantse gezelligheid.
Wij vieren Koningsdag met Brabantse uitbundigheid. Onze Oranjecomité’s 
hebben zich weer ingespannen om een aantrekkelijk programma te brengen 
voor jong en oud. Er zijn weer vele kinderen actief geweest om hun fiets of 
bolderkar weer helemaal te versieren, het is daarom ieder jaar een genot 
om de vrolijke kinderoptochten, in zowel Gerwen, Nederwetten en Nuenen, 
te bekijken. Honderden ballonnen worden door de Nuenense jeugd ter ere 

van de verjaardag van onze koning 
opgelaten. Bijna alle muziekkorpsen 
in onze gemeente rukken uit om 
de festiviteiten te versterken. De 
oranjemarkt die jaarlijks rondom het 
Park wordt opgebouwd, zal weer 
een groot succes zijn. Zo is onze 
groene gemeente met Koningsdag 
oranje gekleurd. 

Namens het gemeentebestuur wil ik 
de organiserende Oranjecomité’s en 
de vele vrijwilligers danken voor hun 
inzet, tijd en energie. 
Graag wens ik iedereen een heel 
vrolijke en feestelijke Koningsdag 
2016 toe.

M.J. Houben MBA
Burgemeester van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten

Na enkele jaren begin ik er aan te wennen, Koningsdag. Zo vreemd als het 
jaren geleden nog klonk op het moment dat je het uitsprak, des temeer ik er 
nu aan gewend raak.  Burgemeester Houben deed het vanaf het begin goed, 
‘heeft het onze Koning behaagt’ en dan volgt hét moment van erkenning. 
Ongevraagd, stiekem geregeld met medeweten van mensen in de directe 
omgeving maar desalniettemin niet minder gewaardeerd, het opspelden 
van de Koninklijke erkenning voor bewezen diensten.
 Recent las ik dat het decoratiestelsel in 2015 alweer 200 jaar 
bestaat, net als het Koninkrijk der Nederlanden. Allereerst was er de 
instelling van de Militaire Willemsorde (30 april 1815) voor dapperheid, 
maar naast deze erkenning moest er een andere onderscheiding ingesteld 
worden om ook verdiensten te kunnen belonen voor de Nederlandse Staat. 
Daarom werd op 29 september 1815 bij Koninklijk Besluit nummer 49 de 
Orde van de Nederlandse Leeuw ingesteld. 
Voor de Orde van de Nederlandse Leeuw, maar meestal voor de Orde 
van Oranje Nassau komen mensen in aanmerking met bijzondere 
verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving. Dat wil 
zeggen persoonsgebonden, uitzonderlijke prestaties, inspanningen van zeer 
uitzonderlijke aard of prestaties op basis van bijzondere talenten. Het gaat 
hier om een puur individuele genialiteit, die echter ook voor de samenleving 
bijzonder waardevol is gebleken. Trefwoorden zijn ‘uniek’ en ‘uitzonderlijke, 
zeer veel respect afdwingende prestaties’. (bron lintjes.nl). Ook dit jaar reikt 
Burgemeester Houben zowel tijdens Koningsdag en ‘tussen door’ lintjes uit, 
voor een ieder die iets speciaals heeft gedaan. 

De stille verborgen talenten:
In de afgelopen jaren hebben we als Oranjecomité vele mooie levensverhalen 
aangehoord, van actieve betrokkenheid bij bijvoorbeeld verenigingen en 
de kerk, de opgebouwde staat van dienst maar ook zit er wel eens een 
verborgen talent bij.  Juist voor deze groep mensen, de stille verborgen 
talenten, wil ik (als stille hint), u graag attenderen op de wijze hoe men een 
Koninklijke Onderscheiding kan aanvragen. 

Aanvragen Koninklijke 
Onderscheiding:
Het aanvragen verloopt via het 
invullen van een document waarvoor 
u eerst het ‘netwerk rondom deze 
persoon’ heeft geraadpleegd. 
Gezamenlijk dient u de aanvraag 
in, waarna diverse instanties, te 
weten gemeente, provincie en 
daarna het Kapittel zich over de 
aanvraag buigen. Bent u ervan 
overtuigd dat maatschappelijke inzet 
gewaardeerd mag worden, bezoek 
dan de webpagina lintjes.nl  voor meer 
informatie en voor het aanvragen 
van een gewaardeerde en passende 
decoratie. 

Ook dit jaar is er weer hard gewerkt 
om de Koningsdag gestalte te 
geven. Dank aan de vele vrijwilligers, 
betrokkenen en de diverse 
samenwerking die we hierbij graag 
bedanken voor hun inzet.
Namens het Oranjecomité wensen 
wij iedereen een fijne, zonnige en 
oranje gekleurde Koningsdag toe!

Matthijs Brandt
Voorzitter Oranjecomité Nuenen

RUIZZZ

Ruizzz is een gezellige coverband met populaire nummers uit het 
Nederlandse genre. Deze worden gebracht met een eigen tintje 
maar zijn zeker herkenbaar voor het publiek. Met muziek van onder 
andere Doe Maar, Andre Hazes, Blöf, Boudewijn de Groot , De Dijk, De 
Poema's, De Scene, Frank Boeijen, Guus Meeuwis, Het Goede Doel, 
Marco Borsato, Raymond van het Groenewoud en Acda en de Munnik.

LAURA DERKS

Laura Derks is afgelopen februari afgestudeerd als onderwijsassistent 
en nu geeft ze in Veldhoven les op een school voor vluchtelingen. 
Iets waarmee ze haar droom: Het begeleiden van leerlingen met een 
achterkant een stukje dichterbij ziet komen. Daarnaast zingt ze in haar 
vrije tijd nog altijd met zeer veel plezier bij Jongerenkoor Jocanto en 
natuurlijk geeft ze soms ook een showtje weg tijdens een feestje of 
partij. Ze zingt een divers repertoire waarin zowel de oude als nieuwe 
nummers, ballads en meezingers aan bod komen: van Claudia de Breij of 
Adèle, Anita Meyer of Miss Montreal. Tijdens Koningsdag zal ze met deze 
lekkere meezingers ook een beroep doen op uw zangkwaliteit. Zodat 
we met zijn allen kunnen laten zien dat Nuenen echt een feestje kan 
bouwen.

TATJANA EN RICARDO

Tatjana Floren-van Wershoven heeft in het verleden aan verschillende 
talentenjachten mee gedaan  en heeft ook hier en daar wat optredentjes gehad. 
Vorig jaar heeft ze een nieuwe start gemaakt. Door een andere omgeving 
en een goede zangcoach heeft ze met meer zelfvertrouwen de draad weer 
opgepakt. Ook haar zoon Ricardo is met zingen begonnen en heeft aan 
zelfvertrouwen geen gebrek. We worden nu door dezelfde mensen begeleid en 
geholpen en hebben beide een goede weg ingeslagen. IN FLOW

De Nuenense coverband In Flow, 
opgericht in 2011, bestaat 
momenteel uit zeven enthousiaste 
mensen die allemaal hun 
sporen al verdiend hebben in de 
muziekwereld: Monique van Casand, 
zang / Alex van der Heijden, zang / 
Han Weijers, drums / Rob Hofhuis, 
bas / Bart Roossink, gitaar + zang / 
Toine Savelkouls, toetsen  en Hans 
Leijgraaff, percussie + zang.
In Flow speelt hoofdzakelijk covers 
uit de jaren ’80 en ’90 met een 
knipoog naar het heden en verleden. 
Een swingende band met lekkere 
soul en disco, maar ook vette rock 
en Nederlandstalige  covers komen 
aan  de orde . In Flow is een actieve 
feestband, met een lekker sound, te 
gekke zang en strakke ritmesectie.

SHOWKORPS O&V | NUENEN

Showkorps O&V | Nuenen is een energieke show- and marchingband uit Nuenen. Het korps bestaat uit een dynamische percussiegroep, een diverse blazerssectie 
en een twirlgroep.  De afgelopen jaren hebben zij grote successen behaald met shows als The Olympic Dream, Games en The European Express. Met deze 
laatste show zijn ze vorig jaar zelfs zesde van Europa geworden op het European Open Championship in Rastede Duitsland. Ook laat Showkorps O&V | Nuenen 
regelmatig van zich horen binnen de Nuenense grenzen, zoals de carnavalsoptocht, bij het inhalen van Sinterklaas en natuurlijk de opening van Koningsnacht.

DAVE JOOSTEN

Dave Joosten  is een zanger 
Entertainer uit Helmond. Dave is 
begonnen als DJ, waarbij hij af en 
toe wat liedjes zong. Dit beviel het 
publiek zo goed dat hij zich meer 
op het zingen is gaan richten. In 
1996 bracht hij een single cd uit, 
genaamd Opa,  en als tweede 
nummer Maria Magdalena.
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gereedschappen voor het maken 
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aan cadeautjes voor allerlei 
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mooiste en origineelst versierde fietsen is er in 
elke categorie een echte Koningsdagmedaille 
te winnen. Bovendien is er een leuke gadget 
voor iedereen die mee doet.  
Let op! Er is een nieuwe route, dus trommel al 
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loopt voorop! Je kunt je op 27 april inschrijven 
in de categorie 0 t/m 6 of 7 t/m 13 jaar. Voor de 
mooiste en origineelst versierde fietsen is er in 
elke categorie een echte Koningsdagmedaille 
te winnen. Bovendien is er een leuke gadget 
voor iedereen die mee doet.  
Let op! Er is een nieuwe route, dus trommel al 
je opa’s, oma’s, ooms, tantes, buren en 
vrienden op om je aan te komen moedigen 
vanaf de kant. Prijsuitreiking is rond 11:00 in de 
Kievit, na de installatie van de nieuwe 
Jeugdburgemeester. 

Meer weten?            Oranje-comite Nuenen

Koningsdag 
fietsoptocht 
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DÉDÉ DANCE

DéDé Dance treedt met 250 
leerlingen uit Nuenen op tijdens 
Koningsnacht en dag. Zes 
verschillende groepen treden om 
20.30 uur op in het Park, waaronder 
ook 3 Masterclassen (groepen 
met zeer talentvolle danseressen, 
waaronder ook uit Nuenen) in de 
leeftijd van 6 t/m 25 jaar.
De dag daarna treden er weer 
6 nieuwe groepen op. Met deze 
optredens doen de allerjongste 
dreumes leerlingen van DéDé 
Dance ook mee, zij zijn nog 
maar 2 jaar oud. Ook zal er een 
optreden zijn van DéDé Classic, de 
klassiekballet-tak van DéDé Dance. 
Deze optredens zijn tussen 13.00 
uur en 13.30 uur.
 DéDé Dance (voorheen 
DéDé Danceballet) viert dit seizoen 
hun 40-jarig jubileum. Dat deden 
ze op zondag 17 april met een 
mega dance-balletles. Toen is ook 
het nieuwe logo en een kleine 
naamsverandering doorgevoerd.

DANSSCHOOL 2DANCE

Dansschool 2Dance uit Nuenen is er voor iedereen vanaf zes jaar die van dansen houdt en 
heeft inmiddels ruim 100 leden verdeeld over tien verschillende groepen. Gezelligheid staat 
voorop, evenals het plezier om jezelf te verbeteren en nieuwe dingen te leren. Voor de negende 
keer op rij staat Dansschool 2Dance ook dit jaar weer op het podium in Nuenen. Alle jongens 
en meisjes, groot en klein, jong en oud laten zien waar zij kei hard voor gewerkt hebben, op 
Koningsavond en op Koningsdag.

KONINGSDAG
27 april 2016

NUENEN ORANJE-COMITE
09.30 - 09.50 Start inschrijving voor de fietsoptocht, Kievit
10.00 - 10.45 Fietsoptocht onder begeleiding van 
 Brassband de Vooruitgang, Kievit
10.30 - 11.30 Kraamhuurders kunnen het Park betreden 
 voor inrichting kramen, Park
11.00 - 11.15 Wisseling Jeugdburgemeester, Kievit
11.15 - 11.30 Prijsuitreiking Fietsoptocht, Kievit
11.30 - 12.40 Aanvang programma gedecoreerden, Klooster
12.00 - 17.00 Start verkoop Oranjemarkt voor bezoekers, 
 Park/Kerkstraat
12.00 - 16.00 Aanvang Workshops voor kinderen, Kerkstraat
12.40 - 12.50 Aubade uitvoering door muziek: 
 Oefening & Volharding Eeneind, Klooster
13.00 - 19.00 Aanvang van programma 
 Stichting Parkevenementen, Park

NUENEN - PARK  |  ORGANISATIE STICHTING PARKEVENEMENTEN NUENEN
13.00 Dédé Dansballet 
13.30 Dansschool 2Dance 
14.00 Verrassingsoptreden
14.15 In Flow (1) 
15.15 Laura Derks 
15.45 Evi Schuts
16.15 In Flow (2)
17.15 Tatjana van Wershoven & Ricardo van Wershoven 
17.30 Dave Joosten 
18.00 In Flow (3)
19.00 Einde Koningsdag 2016

GERWEN
09.00 Vertrek van de Bonte Optocht vanaf het Heuvelplein, onder 

leiding van het Heilig Kruisgilde en Het Gerwens Muziekkorps. 
Route: Ruiterweg - Huyakker - Dora Ebbenhof - Ter Mehr - 
Bogerd - Daal - Maerdonk - Mgr. Frenkenstraat - Hagelkruis. 
Daarna kunnen de fietsen op het schoolplein geparkeerd worden.  
Vergeet niet om je fiets te versieren! 

09.30 Officiële gedeelte 
10.00 Het Wilde Westen spelprogramma 
12.15 Loterij met super gave prijzen 
12.30 Einde van de ochtend

NEDERWETTEN
De dag wordt gestart met het officiële gedeelte, samen met de burgemeester 
en het Sint Annagilde. En de kinderen kunnen weer meedoen met de 
ballonnenwedstrijd. Tijdens de Koningsdag 2016 zal door de kinderen 
in Nederwetten gestreden worden, tijdens diverse spellen. Om 13.30 
uur kunnen de kinderen zich al inschrijven die aan deze 10-kamp mee 
willen doen. Het Oranjecomité zal de teams indelen, zodat er een gelijke 
leeftijdsverdeling is in de verschillende teams.

Schiettent en springkussen
Tussendoor kan worden geschoten in de schiettent, ook voor papa’s en 
mama’s. Voor de allerkleinsten is er een springkussen.

Voor ‘jong en oud’
Koningsdag in Nederwetten is een gezellig dag voor jong en oud. Kom 
gezellig ‘buurten’ in de Koppelaar. Een natje en een droogje is weer te 
verkrijgen bij de balie in de MFA.

14.00 Officiële opening en een toost door burgemeester Houben, 
vaandelgroet van het St. Annagilde en ballonnenwedstrijd.

14.30  Indelen kinderteams, 10-kamp, Springkussen voor de 
allerkleinsten, Schiettent voor jong en oud, Gezellige bijeenkomst 
voor alle aanwezigen, jong en oud.

17.00  Prijsuitreiking
17.30 -
18.00  Afsluiting

KONINGSNACHT
PROGRAMMA

26 april 2016

NUENEN - PARK  |  ORGANISATIE STICHTING PARKEVENEMENTEN NUENEN
19.30 Opening door Drumfanfare Jong Leven en Showkorps O&V Nuenen 
20.00 Dansschool 2Dance 
20.30 Dédé Dansballet 
21.00  Ruizzz (1)
21.45  DJ Geert
22.00  Ruizzz (2)
22.45  DJ Geert
23.00  Ruizzz (3)
23.45  DJ Geert
00.15  Ruizzz (4)
01.00  Einde Koningsnacht 2016

PANNENKOEKEN OP DE ORANJEMARKT

Koningsdag 2016: een feest der herkenning en vol traditie! Rood-wit-blauw en 
natuurlijk oranje voeren de boventoon in de straatversiering, er zijn optredens, 
er zijn kinderoptochten en natuurlijk kan de Oranjemarkt niet ontbreken! 
Als u over die markt struint, op zoek naar een antieke lamp, speelgoed of 
een andere schat, neem dan even een momentje rust bij de kraam van het 
Gerwens Muziekkorps. Want daar wordt dan geen muziek gemaakt, maar 
heerlijke pannenkoeken gebakken! Inmiddels begint deze pannenkoekenactie 
ook traditie te worden, dus past het perfect op Koningsdag: lekker echte 
Nederlandse pannenkoeken met stroop of poedersuiker. Heerlijk als lunch of 
tussendoortje. 
Het geld dat verdiend wordt met het verkopen van deze lekkernijen wordt 
besteed aan nieuwe muziek, instrumenten en kleding voor de bruisende, 
gezellige Gerwense muziekvereniging. Dus: laat u op Koningsdag verleiden 
door de heerlijke geuren van de onvervalste GMK-pannenkoek!
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 PUZZELHOEKWeek 16

1
5 2 7

9 4 8
2 1 3

5 1 8
7 6

8 5
6 7 3

6 2

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 prijs 6 interval 12 onoverwinnelijke vloot 13 binnenkomst 
15 klap 16 vreemde munt 18 vakbond (afk.) 19 beursterm 20 in de 
22 zuurstof 25 kilocalorie 26 cijfer 29 soort hert 30 riv. in België 32 geestdrift 
34 hofmakerij 36 nauwe doorgang 37 deel v.d. voet 39 limiet 41 kaartspel 
43 Russisch heerser 45 televisiestation 47 geslacht 49 deel v.d. bijbel 
50 pl. in Zuid-Holland 52 ter inzage 53 watering 55 insect 
56 Japans parelduikster 58 zwarte delfstof 59 peddel 61 kegelsnede 
63 frisheid 64 schaaldier.

Verticaal: 1 deel v.e. trap 2 ampère 3 rondhout 4 kunsttaal 5 Engelse titel 
7 oude munt 8 ten name van 9 administratietroepen 10 papegaai 11 heks 
12 vriend (Spaans) 14 uitwas 17 betaaleenheid 18 afdelingshoofd 
21 Chinese legpuzzel 23 cerium 24 omgang 27 kledingstuk 28 inhoudsmaat 
30 richting 31 krachtig 33 onbepaald vnw. 35 pausennaam 38 kaasglas 
40 vette rook 41 politieke partij 42 kleurmiddel 44 biefstuk 
46 Technische Universiteit 48 accuraat 50 leuk kind 51 riv. in Noord-Brabant 
54 ik 55 pasvorm 57 Engels bier 58 venijn 60 assistent-econoom (afk.) 
62 Frans lidwoord.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

32 33 34 35

36 37

38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56 57 58

59 60 61 62

63 64

K R A N I G T A U N U S

E O C E R E M O N I E C E

P L A N K H E N L E V E N

I E M E P A S E N T E N T

E N E A R K E E K T E E

K R E N E T L O I R E R

E I O O

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

A T E O L E R A K E L F

V O N K S F E E R J O U W

I N D I A L E A M A N N A

A I W R E E D A A R D E S

C L I M A X L A T E N T

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

Oplossingen wk 15
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

MAATKOSTUUM

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.

ADONIS
ADRENALINE
AMPEX
ANTWOORD
CHINA
COCAINE
CONSUL
FIETSTOCHT
FOSFOR
FRIVOOL
GASNET
KLUIVEN
LASSER
LENTE
LOBBES
NIETIG
PATSER
RADIO
REFLEX
SPRONG
SUPER
TERGEN
TONIC
TREKHAAK
TUNIEK
VULPEN
WURGSTOKJE

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

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 14, Mw. A. van Kemenade, Nuenen.
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Scheiden doe je samenSchuif even aan tafel bij … 
Karl van Zoggel over Maria Callas
In maart kon iedereen die geïnteresseerd was komen luisteren naar het 
boeiende verhaal van Wan Merks. Hij vertelde over mensen die in het ver-
vullen van hun ‘laatste wens’ worden geholpen door de Wensambulance. 
Mooi en belangrijk werk.

De Schuif heeft voor april weer een 
heel ander, maar daarom niet minder 
boeiend thema, voor u in petto: Maria 
Callas, een leven als een Griekse trage-
die. KBO Nuenen heeft dorpsgenoot 
Karl van Zoggel (1947) bereid gevon-
den om zijn interessante audiovisuele 
presentatie te komen geven over de 
absolute primadonna van de opera, 
Maria Callas (1923-1977).
 
De bijeenkomst vindt plaats op don-
derdagochtend 28 april in de Trefpunt-
zaal van Het Klooster. Aanvang 09.30 
uur, eindtijd circa 11.30 uur. Zoals 
steeds is er vrije entree voor zowel le-
den als niet-leden van de KBO Nuenen 
en hoeft u alleen uw kopje koffie of 
thee in de pauze te betalen. 

Nuenenaar Karl van Zoggel is een 
groot liefhebber van klassieke muziek 
en opera. Vanaf 1988 in de ban van 
Maria Callas, richtte hij in 1990 The 
Maria Callas International Club op 
met leden in 33 landen. Als hoofdre-
dacteur vervaardigt hij voor deze club 
3 x per jaar het Maria Callas Magazine. 

Van Zoggel schreef 2 boeken over haar 
en is inmiddels met een Ierse uitgever 
bezig aan een nieuw boek over deze 
complexe diva.

Maria Callas overleed in 1977 een-
zaam en alleen op 53 jarige leeftijd in 
Parijs. De eenzaamheid van haar laat-
ste jaren stond in schril contrast met 
haar roem en triomfen uit de jaren vijf-
tig. Toen werd ze gevierd als de aller-
grootste operazangeres. Bij het grote 
publiek was ze behalve door haar op-
tredens vooral bekend door haar spec-
taculaire afslankingskuur en de schan-
dalen, waaronder haar problematische 
relatie met de schatrijke Griekse reder 
Aristoteles Onassis, van wie ze een 
kind kreeg. Onassis ruilde haar in voor 
de presidentsweduwe Jacqueline Ken-
nedy. Callas vertolkte met haar unieke 
vocale schoonheid de mooiste opera-
heldinnen en kwam al even tragisch als 
in haar operarollen aan haar einde.
 
Een boeiende geschiedenis, voor ‘De 
Schuif ’ boeiend verteld door Karl van 
Zoggel. We rekenen op uw komst.

Expositie 
Schilderclub   
Het Penseel
De seniorenvereniging PVGE afde-
ling Nuenen heeft een aantal clubs, 
waaronder de schilderclub Het Pen-
seel. Deze schilderclub heeft onder-
dak gevonden in ‘Het Kwetternest’ 
te Nuenen.

In oktober 2011 is deze, inmiddels 12 le-
den bestaande, club opgericht. Het 
schilderseizoen loopt van oktober tot 
en met april. Elke veertien dagen komen 
de amateurschilders bijeen om onder 
leiding van Nellie van Kemenade te 
werken aan hun schilderstukken. In 
principe wordt er met acrylverf gewerkt 
en is er een vrije keus van onderwerp.

Het enthousiasme onder de deelne-
mers is zo groot dat al na het eerste sei-
zoen het idee ontstond om de werk-
stukken aan een groter publiek te pre-
senteren. Voor de expositie hebben de 
leden hun beste werk geselecteerd. 
En dat is nu te zien op zaterdag 23 en 
zondag 24 april van 10.00 tot 17.00 uur 
in: ‘Het Kwetternest’. Mantelmeeuw-
laan 12, 5672 EA Nuenen.

Wandeltocht van het donker 
naar het licht 
De Amnesty regio Brabant organiseert dit jaar voor de vijfde keer De Nacht 
van de Vrijheid. Dit is een sponsorwandeltocht in de nacht van 4 op 5 mei 
vanaf het Nationaal Monument Kamp Vught naar het Airborne monument in 
Eindhoven. De tocht bestaat uit drie etappes, die afzonderlijk, of voor een er-
varen wandelaar, in zijn geheel kunnen worden gelopen. De start van de 
wandeltocht in Vught sluit aan op de Dodenherdenking bij de fusilladeplaats 
Vught en wordt afgesloten met een gezamenlijk ontbijt. 

Sunny Blues Nuenen presenteert:

The Groovetakers
Zondag 24 april staat er weer een 
heerlijke Blues band op het program-
ma. Dit keer betreedt The Grooveta-
kers het podium in café Goesting in 
Nuenen. 

Dit viertal, door de wol geverfde muzi-
kanten, brengt een mix van down-to-
earth Chicago en Texas blues, footstom-
ping Rhythm & Blues en hipshaking 
Rock & Roll. De band betrekt het pu-
bliek bij hun optredens en zorgen voor 
een heerlijke blues ervaring. 

Blues’m buiten festival
Ook dit jaar organiseert Sunny Blues 
in samenwerking met Parkevenemen-
ten Nuenen het Blues’m buitenfestival. 
Op zondag 15 mei staan er vier top 
blues bands op het podium in het Park. 
Het weekend begint met de warming 
up op zaterdagavond 14 mei. Zet de 
data alvast in uw agenda.

The Groovetakers. Datum: 24 april. 
Aanvang: 15.30 uur. Entree gratis. Lo-
catie: Cafe Goesting, Park 60 in Nue-
nen. www.sunnybluesnuenen.nl

De route: 
20.15 uur: eerste etappe Vught- Schijn-
del (16 km). 
24.00 uur: tweede etappe Schijndel - 
Veghel - Gemert (22 km). 
06.00 uur: derde etappe Gemert - Beek 
en Donk - Lieshout - Nederwetten-
Eindhoven (22 km). Aankomst daar 
rond 11.00 uur. 

4 mei is het moment om stil te staan bij 
de vrijheid waarin wij leven en in be-
weging te komen voor mensen die 
minder vrij zijn dan wij. In deze onze-
kere en turbulente tijd misschien wel 
belangrijker dan ooit. Dit jaar lopen 
we voor het bevorderen van eerlijke 
rechtsspraak in Turkije. Daar belanden 
veel kritische journalisten en academi-
ci na een oneerlijk proces in de cel. 
Amnesty stuurt afgezanten naar deze 
processen toe, waar ze in de rechtszaal 
via sociale media in contact staan met 
Amnesty Turkije, die het nieuws ver-
der de wereld instuurt. Zo wordt aan 
de rechterlijke macht het signaal gege-
ven dat de wereld meekijkt, zodat er 
een eerlijker proces plaatsvindt. 

Op www.nachtvandevrijheid.amnesty.
nl staat alle nodige informatie. Wande-
laars kunnen zich via deze site ook aan-
melden. Voor vragen info@nachtvande-
vrijheid.amnesty.nl of tel. 0499-421606.
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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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Raamdecoraties
Del Sol

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

Tel. 06-53783304   Fax 040-2847828
info@delsol.nl    www.delsol.nl
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Openingstijden

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

Opendagen
Zondag 16 mei
Zaterdag 4 juni
Zaterdag 18 juni
Zaterdag 2 juli

Wij zijn de zaterdagen 
geopend van 10:00 uur 

tot 14:00 uur.

De zondagen zijn we 
geopend van 10:00 tot 

15:00 uur.

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

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

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Van de Winkel heeft    
Credion-vestiging in Geldrop
Administratie-, Advieskantoor J. van de Winkel BV verzorgt samen met Joep van der Hei-
den Verzekeringen & Pensioenen en Jean-Pierre Adams een nieuw specialisme: De zakelij-
ke kredietbemiddeling. Met ingang van 1 januari 2016 is in het kantoorpand aan het 
Emopad 70 in Geldrop door deze drie partijen een Credion-vestiging geopend. Dat biedt 
interessante financieringsmogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf in de regio 
Dommelstreek en de Kempen. 

(advertorial)

“Binnen het MKB bestaat er een sterke behoef-
te aan advies en begeleiding op het gebied van 
financieringen. Ons kantoor hield zich daar al-
tijd al mee bezig, maar door de aansluiting bij 
Credion hebben wij vanaf heden meer dan 40 
bronnen van geld tot onze beschikking”, geeft 
Jack van de Winkel, directeur van Administra-
tie-, Advieskantoor J. van de Winkel, aan.

Bank-onafhankelijk bedrijfsfinancieringen 
regelen
Het vertrouwen in de financiële sector is sterk 
afgenomen en het economische klimaat is erg 
turbulent. Een situatie waarin het voor onder-
nemingen lastig is een financiering af te sluiten. 
“En dat is een flinke rem op het ondernemer-
schap”, aldus Joep van der Heiden. “Bovendien 
willen MKB-ondernemers hun financiering 
niet langer overlaten aan één enkele bank. Het 
fenomeen Credion groeit dan ook als kool.”
De bronnen van geld waarover Credion kan 
beschikken, zijn bijvoorbeeld (buitenlandse) 
banken, lease- en factoringmaatschappijen, 
crowdfunders, financieringsfondsen en inves-
teerders. Jean-Pierre Adams: “Door deze ver-
schillende bronnen van geld en het gezamen-
lijk financieringsvolume zijn wij in staat meer 
bedrijfsfinancieringen te realiseren dan wie 
ook. Wij merken dat er veel behoefte bestaat 
aan professioneel advies en begeleiding. Maar 
dan wel door iemand met ruime ervaring in de 
financieringsmarkt én door iemand die de taal 
van de ondernemer spreekt. De start is voort-

varend te noemen en we hebben menig MKB-
ondernemer met maatwerk passend gefinan-
cierd.”

Vanuit het pand aan de Emopad 70, waar ook 
Administratie-, advieskantoor J. van de Winkel 
gevestigd is, zal een team van specialisten onder-
nemers in Dommelstreek en de Kempen voor-
zien van het meest optimale financieringsadvies. 

Credion
Credion is een in 2001 opgerichte financiële 
adviesorganisatie met inmiddels ruim 45 vesti-
gingen verspreid over heel het land. Als enige in 
Nederland heeft Credion zich gespecialiseerd 
in het aantrekken van vreemd vermogen in de 
breedste zin des woord voor het midden- en 
kleinbedrijf. Door haar landelijke positie en de 
vele door haar begeleide transacties is Credion 
in staat meer kanalen aan te boren zodat er 
naast de algemene banken ook alternatieve fi-
nancieringpartijen aangeboden kunnen wor-
den. Hier doen de klanten van Credion hun 
voordeel mee. 

Ons credo luidt: Credion realiseert geld om te 
ondernemen. Daar maken wij ons sterk voor. 

Wilt u meer informatie over Credion Geldrop 
Dommelstreek en de Kempen, dan kunt u 
contact opnemen met Jack van de Winkel, 
Joep van der Heiden of Jean-Pierre Adams via 
040-720 04 00 of via geldrop@credion.nl. 

Taking Care Nuenen
Taking Care Nuenen is een onderneming, gespecialiseerd op het gebied van mantelzorg. 
Te vaak wordt in deze tijd een beroep gedaan op de directe omgeving van de zorgbehoe-
vende voor hulp bij de dagelijkse taken zoals boodschappen doen, een bezoek aan een 
arts of gewoon simpelweg gezelschap bieden. Maar wat als de directe omgeving hier niet 
aan kan voldoen? Of u wilt zelf deze hulp niet telkens vragen? 

Taking Care Nuenen voorziet in deze behoef-
te, door met u een plan op te stellen met de ta-
ken waar u begeleiding, hulp of gezelschap bij 
nodig hebt. Aan de hand daarvan spreekt u 
het aantal uren af dat u wilt afnemen.
Ook voor uw naasten is het een fijn idee dat er 
iemand met vaste regelmaat bij u langs komt 
en dingen met u onderneemt. Sociale contro-
le is dan ook een belangrijk aspect.

Samen met u bespreken we wat Taking Care 
Nuenen voor u kan betekenen, van samen kof-
fie drinken, begeleiding naar een arts, contact 
met officiële instanties, uw administratie ver-
zorgen, een voorstelling bezoeken of gewoon 
samen de krant lezen, er is veel mogelijk en be-
spreekbaar. 

Het idee voor Taking Care Nuenen is ontstaan 
door mijn werkervaring in een verpleeghuis 
en de thuiszorg, waar de laatste jaren veel 
wordt bezuinigd. Tijd voor extra aandacht 
wordt steeds minder, mijn motto is dan ook; 
‘zorg is aandacht’. Na een aantal jaren van zor-
gen voor mijn familie heb ik dan ook besloten 
om mijn hart te gaan volgen en een eigen on-
derneming op te starten….Taking Care Nue-
nen!

Op www.takingcarenuenen.nl kunt u zien wat 
er allemaal mogelijk is, een kennismakingsge-
sprek is gratis en geheel vrijblijvend, vult u 
hiervoor het online contactformulier in. Wilt 
u liever telefonisch een afspraak maken dan 
kan dat tijdens kantooruren via 06-24608704. 
Heel graag tot ziens!

D-Mission 2016
Het is 17 april 2016, 13.30 uur, het grootste dansspektakel van Nederland gaat van start! 
D-Mission 2016 is begonnen…..

De 3500 leerlingen van dansschool DéDé 
Danceballet druppelen binnen, variërend in 
de leeftijd van 2 t/m 63 jaar, met zo’n 3900 toe-
schouwers.

De verlichting gaat uit, de eerste tonen van 
Carmina Burana klinken door het Indoor 
Sportcentrum. De voice-over opent D-Missi-

on 2016 en in combinatie met de gave lichtef-
fecten vraagt hij alle leerlingen om op de vloer 
te komen. Kippenvel en een brok in je keel, dat 
zijn de emoties die loskomen bij deze mega 
beweging.
Via 2 enorme LED schermen start de ope-
ningsact. Ze gaan 40 jaar terug in de tijd, naar 
1976. Dinky Dancers startte met 15 meiden in 

Asten. Een maand later waren er dat 150 en 40 
jaar later maar liefst 3500 leerlingen! Die ene 
locatie in Asten is gebleven, maar er zijn 35 lo-
caties bijgekomen in Noord-Brabant, Limburg 
én Amsterdam. Dansend o.a. op de beat van 
Maniac, de iconische choreografie van de 
dansschool, wordt je meegenomen door de 
tijd en laten ze zien dat DéDé naast Dancebal-
let voortaan ook Classic en Modern als dans-
stijlen/lessen geeft.

DéDé Dance. Een nieuw tijdperk is 
aangebroken…. 
Binnen enkele minuten wisselen alle 80 do-
centes van dansoutfit en staan ze op een 70 
meter brede catwalk klaar om de mega-dance-
les met alle 3500 leerlingen te starten. Dacht je 
dat het oplopen van de leerlingen indrukwek-
kend was, dan heb je het effect onderschat van 
7.000 handen en 7.000 voeten die op de beats 
van de muziek synchroon de warming-up uit-
voeren! Iedere choreo (8 verschillende) verte-
genwoordigt een bepaalde leeftijdscategorie 
of dansstijl. De dreumesleerlingen van 2 en 3 
jaar veroveren je hart met het dansje ‘Zoeme-
tje’, terwijl de tieners en volwassenen een vette 
dans neerzetten op een mix van Justin Bieber. 
Bijzonder is de klassiek ballet act die overloopt 
in modern (een nieuwe dansstijl binnen DéDé 
Dance). De laatste dans is ‘Runnin’ en daarin 
schitteren o.a. de docentes op het hoogste ni-
veau.

D-Mission 2016 is ten einde. Een overweldi-
gend applaus klinkt vanuit het publiek voor de 
dansers en danseressen van het nieuwe DéDé 
Dance! Trots, voldaan en onder de indruk gaat 
iedereen weer huiswaarts. Een onvergetelijke 
dag voor in de geschiedenis van DéDé Dance….

Donderdag 28 april houdt Jenaplanschool 
De Mijlpaal een open avond.
U bent van harte welkom om van 17.00 - 
18.30 uur een kijkje te nemen in deze school

Bedevaart naar 
Den Bosch
In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 
mei vindt voor de 25e keer de jaarlijkse be-
devaart naar Den Bosch plaats. Het is een 
nachtelijke voettocht, een pelgrimstocht of 
een bedevaart naar Onze Lieve Vrouw in de 
Sint Jan in Den Bosch. 

Voor een ieder persoonlijk een individuele er-
varing die op een geheel eigen manier beleefd 
zal worden. De gesprekken onderweg, het ge-
voel van verbondenheid, de stilte van de nacht, 
de momenten van gebed maken deze tocht zo 
bijzonder. Of dit nu eenmalig, of, zoals voor een 
aantal, een jaarlijks terugkerend evenement is; 
iedereen heeft daar een speciale herinnering 
aan.

De Tocht
Het vertrek is op zaterdagavond 21 mei a.s. om 
22.30 uur vanaf het kerkplein aan het Park in 
Nuenen. Tijdens de tocht wordt er op twee 
plaatsen gestopt voor wat rust, voor het ver-
sterken van de inwendige mens middels koffie 
en thee, terwijl er ook gelegenheid wordt ge-
boden voor een moment van bezinning. De 
wandeling eindigt de volgende morgen om ca. 
half zeven bij de St Jan waar we, indien moge-
lijk, gezamenlijk om 07.00 uur de Eucharistie-
viering bijwonen.

Er wordt gelopen in een rustig tempo. Toch is 
enige conditie en wandelervaring voor eenie-
der wel wenselijk. Aan de deelnemers wordt 
vriendelijk verzocht zelf vervoer van Den 
Bosch terug naar Nuenen te regelen. 
Als u, geïnteresseerd bent in deze bedevaarts-
tocht, kunt u zich vóór 8 mei, bij voorkeur per 
e-mail, aanmelden: m.habraken02@onsnet.
nu. Voor meer informatie: Toon Coolen 040 
7510728, Martien Habraken 040 2834654.

Ingrid Kuijten-Boullart



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

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.

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.

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*

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

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

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

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

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

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

Openingstijden:
Ma.- vr. van 13.00 - 17.00 uur

Za. van 10.00 - 17.00 uur
Zo. van 10.00 - 12.00 uur

Eddy van Gennip
Collse Hoefdijk 34, Nuenen

Tel. 040 - 283 90 01

VERSE ASPERGES

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

1 MEI MEGA VLOOIEN-
MARKT Tennishal len 
Eindhoven Noord. 9.00-
16.00 uur Vijfkamplaan 
Eindhoven. Nog enkele 
kramen vrij 06-20299824.

GEZOCHT: Mac-docent 
die mij -tegen betaling- kan 
inwijden in (het omgaan met 
een) iMac en (het archive-
ren en oproepen van be-
standen in) Time Machine) 
en die mij bovenal wegwijs 
kan maken in het ‘opleuken’ 
van eigen films met het pro-
gramma iMovie. Telefoon 
0653-500567.

WELLNESS

Instituut Zilverschoon Beauty & Health
Berg 51 Nuenen 040-2300025 • www.instituutzilverschoon.nl

*PRIMEUR!! WERELD-
WIJD EEN SUCCES. 
PLASMA –METHOD, 
PLEXR. HET ONGE-
LOOFLIJKE ALTERNA-
TIEF VOOR PLASTI-
SCHE CHIRURGIE. Oog-
lidcorrectie, Halslift, Rim-
pel-eliminatie, Wenkbrauw- 
mondhoeklift met direct en 
blijvend resultaat. Uitgevoerd 
door medische specialist in 
ons instituut. Bel voor infor-
matie en maak een afspraak 
op 4 Mei. Wees er snel bij; be-
perkt aantal plaatsen, directe 
behandeling mogelijk.
   
* PERFECTE GEVORM-
DE WENKBRAUWEN 
(3D HAIRSTROKES), 
EYELINERS,LIPLINERS 
(FULL LIPS) MAKEN UW 
GEZICHT SPREKENDER EN 
GEEFT EEN JONGER VER-
ZORGD UITERLIJK. Met Per-
manent Make-up elke dag 
weer stralend voor de dag 
komen zonder moeite. Al 15 
jaar ervaringen GGd gecerti-
ficeerd. Maak een afspraak 
voor een vrijblijvend advies.
   

* NIEUW; COLLAGEEN 
L I C H T  T H E R A P I E . 
Zichtbaar jongere huid 
zonder ingrepen! Diver-
se behandelingen met 
gebruik van de BEAU-
TY ANGEL. Als intensie-
ve kuur van 5-10x de Zilver-
schoon Beauty & Go of tij-
dens speciale samengestel-
de behandelingen. Kijk ook 
op onze facebook pagina.
    
* AFSLANKEN VOOR 
DE ZOMER? Cellulitis, 
Lovehandles, Maag- en 
Buikvetrolletjes. Met bind-
weefselmassage, Ultrage-
luid en Endermologie; Bel 
voor een proefbehandeling 
met LIPO II en LPG appa-
raat. Gratis vetmeting en 
voedingsadvies en evt. pro-
fessionele begeleiding door 
diëtist (vergoed door zorg-
verzekering).

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

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

Rond de Linde 
iedere

donderdag 
digitaal 

op
www.

ronddelinde.nl

Aanlevertijden 
voor week 17:

Redactioneel 
maandag voor 17.00 

Advertenties 
dinsdag voor 12.00 uur
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ik neem jou mee, overal waor ik heenga
as ik alleen ben, gij bent erbij
en as ik midden in de massa sta
neem ik jou mee, gij bent bij mij

Vandaag is zacht en kalm overleden in de leeftijd van 84 jaar 
onze lieve vader, schoonvader en opa

Ger van Erkel
echtgenoot van

Diny van Erkel-Jilesen † 
We vonden het fijn dat hij zo lang in een goede gezondheid bij ons was.

 Geldermalsen: Gerald en Loïs
  Robin, Viggo
 Leiderdorp: Arian en Petra
  Famke, Hidde, Nienke, Pieter

Nuenen, 13 april 2016
Correspondentieadres: Coöperatie DELA
 t.a.v. nabestaanden Ger van Erkel
 Anthony Fokkerweg 150, 5651 GZ Eindhoven

De crematieplechtigheid heeft op woensdag 20 april in crematorium 
Rijtackers te Eindhoven plaatsgevonden.

 
 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.

Maand April
Zondag 09.00 uur Woensdag 19.00 uur

WSV-wandeling
parkeerplaats vijverzijde bij gemeentehuis

April t/m september
Bezichtiging Van Goghkerkje 

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

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

T/m donderdag 5 mei 
09.00-11.30 uur Expositie ‘Veertig Dagen’

na zondagsmissen en tijdens openingstijden 
v.h. parochiesecretariaat 
H. Clemenskerk Nuenen

t/m vrijdag 22 april 
Solo-Expositie Emelie Jegerings 

Kunsthandel Art Dumay

t/m zondag 3 juli
Expositie ruimte in beeld

Atelier & Beeldentuin Ruimte in beeld 
Dubbestraat 9A Nuenen

Donderdag 21 april
09.45-11.45 BOA-inloopochtend

 Eenbes Brede School ‘De Dassenburcht’
(ingang Jacob Catsstraat 1-3)

Donderdag 21 april
20.00 uur ‘Nu even wel, Nu even Niet’ 

door De Lindespelers
in De Koppelaar Nederwetten

Donderdag 21 april
20.00 uur Drijehornick lezing Jeroen Bosch

Scarabee

Donderdag 21 april
20.00 uur Lezing IVN Laarbeek 
‘watermolens in Z.O.Nederland’

de Bimd, Beekseweg, Aarle-Rixtel

Donderdag 21 april
20.15 uur Stevie Ann

Het Klooster

Vrijdag 22 april
19.00 uur KBO Kienavond 
 het Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 22 april
21.00 uur Sixties Tribute Band

De Griek, Vincent van Goghstraat 86 
te Nuenen

22, 23 en 24 april
Lustrum Café Ons Dorp

Vrijdag 22 April - DUO TOP
Zaterdag 23 April - De Foute Vinylshow

Zondag 24 April - Tim van de Laar

Zaterdag 23 en zondag 24 april 
10.00-17.00 uur Expositie Schilderclub 

Het Penseel ‘Het Kwetternest’
Mantelmeeuwlaan 12 5672 EA Nuenen

Zaterdag 23 april
10.30 uur Officiële overdracht 

project Terugbeeld  
 in het Heemhuis, Papenvoort 15A Nuenen

Zaterdag 23 april
12.00-17.00 uur Open dag 

Zorgatelier Nuenen
Den Binnen 5 Nuenen

Zaterdag 23 april
19.30 uur Concert Gerwens Gemengd Koor 

St. Caecilia
St. Clemenskerk te Gerwen

Zaterdag 23 april
20.15 uur De Bende van Beuving

Het Klooster

Zaterdag 23 april
20.30 uur Rob Scheepers ‘Schroot’

 Ons Tejater Lieshout (theaterzaal Dorpshuis)

Zondag 24 april
11.00 uur Open Dag 

Golf De Gulbergen in Mierlo/Nuenen

Zondag 24 april
10.00-17.00 uur Prinsjes & Prinsesjesdag 

Weverkeshof

Zondag 24 april
08.00 uur Vogelwandeling IVN Laarbeek

de Biezen 5  Beek en Donk

Zondag 24 april 
11.00 uur Oranjeloop Lieshout

14.00-17.00 uur Dansmiddag Dansschool 
Hellendoorn. Jo van Dijkhof

Zondag 24 april
15.30 uur Sunny Blues Nuenen

Presenteert GROOVETAKERS
Cafe Goesting Nuenen

Zondag 24 april
20.30 uur Liederentafel

Café Schafrath

Maandag 25 april
14.00 uur Sri Lanka rond met de fiets

D’n Inloop van WLG in Den Heuvel, Gerwen

Woensdag 27 april
Koningsdag

Dinsdag  26 april 
Koningsnacht

 in het Park Nuenen

Byzantijns  
doopsel en liturgie
Op zondag 1 mei is er een Byzantijns 
doopsel om 09.30 uur in de kapel Kro-
nehoef aan de Kloosterdreef 23 te 
Eindhoven. Na dit doopsel volgt om 
10.30 uur de plechtige Byzantijnse li-
turgie. De katholieke ‘Gemeenschap 
van de Alheilige Moeder Gods Gru-
zinskaja’ draagt zorg voor de organisa-
tie. Zij is een vereniging binnen de ka-
tholieke kerkprovincie van Nederland. 
Deze liturgie uit de 4de eeuw draagt nu 
nog de zuivere spiritualiteit van de eer-
ste Christenen van het Oost-Romeinse 
Keizerrijk. Het vierstemmige Slavisch-
Byzantijnse koor zingt. Na afloop is er 
in de aula koffie en een goed gesprek. 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 23 april 18.30 uur: viering, 
stilteviering, voorganger pastor S. Kuij-
pers. 
Zondag 24 april 11.00 uur: viering, stil-
teviering, voorganger pastor S. Kuijpers. 

Misintenties
Zaterdag 23 april 18.30 uur: Antoon de 
Groof en Riky de Groof-Joosten; Pastor 
Freek Groot (vanwege geboortedag).
Zondag 24 april 11.00 uur: Pastor Freek 
Groot (vanwege geboortedag); Dina 
van Nuenen-Verberne; Berta Raaijma-
kers-van der Steen; Jan Bouw; Marinus 
Donkers en Petronella Donkers-Daams 
(vanwege verjaardag Petronella); Joost 
van der Graaf; Truus en Herman 
Campman-Heuijerjans; Janus Moonen; 
Guido Landman; Anneke Meulendijk-
Biemans; Fons Stienen; overleden ou-
ders Gertrude van Laarhoven-Dacus en 
Cees van Laarhoven; Jorrit Meeuwis; 
Toon van Grotel en speciale gelegen-
heid; Ger van Erkel; Door Kortstee-Ra-
maaker; Antonia Ramaaker-Hansman; 
Wilhelmina Kortstee-Nijenhuis.

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Floor An-
ne Jolien Rijnders, Heikampen 85. Wij 
wensen de familie van harte proficiat 
en veel geluk.
In onze parochie is overleden Joep 
Sprengers, Lijndakkers 31. Wij wensen 
de familie en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Aanstaande zondag is er, op verzoek 
van paus Franciscus, een extra collecte 
voor Oekraïne. 
Per 1 mei a.s. gaat de viering op zondag, 
zoals gebruikelijk tijdens de zomerperi-
ode, van 11.00 uur naar 09.30 uur. 

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl
Zondag 24 april 09.30 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorganger pastor J. Vos-
senaar.

Misintenties
Betsy Thoonen-Kuijpers; Cissy Rooij-
ackers-Duijghuisen; Freek Groot, van-
wege zijn verjaardag; Riet van Mook; 
Maria Sleegers en Jan Sleegers; Miet 
van Rooij-Van Bommel; An Versant-
voort-Teunisse; Jan en Jaan van den 
Tillaart-Van Asseldonk.

Mededelingen
Aanstaande zondag is er, op verzoek 
van paus Franciscus, een extra collecte 
voor Oekraïne.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl
Zondag 24 april 11.00 uur: viering, paro-
chiekoor, voorgangers pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Sjef en Lena Saris-Swinkels; Pastor 
Freek Groot, vanwege verjaardag na-
mens familie Groot; Overleden ouders 
v.d. Ven-Sengers; Piet v.d. Ven; Tonnie 
v.d. Ven-Vereijken; Huib van Lieshout; 
Mien de Hoon; Diny Geraets-Zwegers; 

Overleden ouders Van Rooij-van Maas-
akkers; Miet Hendriks, vanwege ver-
jaardag; Wilhelmus Hendriks en Anto-
nia van Maasakkers; Ouders P. Aarts-
van Kimmenade en overleden familie. 

Mededelingen
Aanstaande zondag is er, op verzoek 
van paus Franciscus, een extra collecte 
voor Oekraïne.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl
Zondag 24 april, vierde zondag na Pasen: 
voorganger ds. C. Crouwel. De dienst be-
gint om 10.00 uur. Er is kindernevendienst 
voor kinderen van de basisschool. Collecte 
voor   JOP, het jeugdwerk van de PKN. 
Dinsdag 26 april is er weer Samen aan Ta-
fel. Aanvang 18.00 uur. Opgeven bij:  sa-
menaantafel@pgn-nuenen.nl. 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 ontmoeting met anderen.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl
Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 

Huil niet omdat ik er niet meer ben, 
maar glimlach omdat ik er was.  

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, 
bezorgdheid en liefde hebben wij afscheid moeten nemen van ons 
mam en oma  

Gon Beekmans-Smulders 
echtgenote van  

Jo Beekmans †
 Nuenen, 11 maart 1932 † Bakel, 18 april 2016 

Hans en Fenna 
      Lies 
Cor en Mirjam
      Ilse, Joep, Marieke 
Karin en Michel
      Samuel, Laura, Miguel 
Marie-José 
      Naomi, Joey, Kane 

U kunt afscheid nemen van ons mam op 
donderdag 21 april van 18.15 tot 19.00 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA, gelegen 
bij onderstaand crematorium. 
De crematieplechtigheid wordt gehouden op 
vrijdag 22 april om 15.45 uur in de Lumenzaal van 
crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.
In plaats van bloemen liever een donatie voor 
Alzheimer Nederland. Hiervoor staat een 
collectebus bij het condoleance register. 

Correspondentieadres: 
Heezerweg 129, 5614 HC  Eindhoven

Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 21 april. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 H. Mis, gedachtenis van H. An-
selmus van Canterbury, bisschop en 
kerkleraar.
Vrijdag 22 april. 07.15 uur H. Mis, H. 
Soter en Cajus, pausen en martelaren. 
Zaterdag 23 april. 08.30 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op Zaterdag; ge-
dachtenis van H. Georgius, martelaar. 

10.00 uur godsdienstlessen. 
Zondag 24 april 10.30 uur 4de Zondag 
na Pasen. 
Maandag 25 april 18.30 uur H. Mis, H. 
Marcus, evangelist; gedachtenis Kruis-
dagen; na de H.Mis de Litanie van alle 
Heiligen. 
Dinsdag 26 april 18.30 uur H. Mis, H. Cl-
etus en Marcellinus, paus en kerkleraar. 
Woensdag 27 april 07.15 uur H. Mis, H. 
Petrus Canisius, belijder en kerkleraar. 
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SPORT
Offday RKGSV in Boerdonk
Door Sander van Beek

Afgelopen zondag mochten de groen witten naar Boerdonk. De thuiswed-
strijd was geëindigd in 2 - 2 en ze wilden iets recht zetten. Helaas begon het 
niet zoals  afgelopen weken was begonnen. RKGSV was niet echt bij de les 
en  verloor teveel duels en won geen 2de ballen.

TV de Lissevoort landelijke competitie jeugd: 

Nuenense derby voor 
jongensteam t/m 14
Afgelopen zondag speelden de vier jeugdteams van de Lissevoort die mee-
doen aan de landelijke tenniscompetitie allemaal thuis. Lissevoort 1 jon-
gensteam t/m 14 2e klasse moest de strijd aangaan tegen Wettenseind 1, een 
echte Nuenense derby! Na een spannende strijd werden drie van de vier en-
kelspelpartijen gewonnen door de thuisclub; de laatste partij duurde maar 
liefst 2 uur. De lunchmoeders van dienst hadden gezorgd voor een goed ver-
zorgde lunch in de het paviljoen Baan 15, waarna de jongens weer energie 
hadden voor de dubbelpartijen. Daarbij moest zelfs een hagelbui getrot-
seerd worden, maar uiteindelijk werden de twee dubbelpartijen gewonnen. 
Goed gedaan jongens met eindstand 5-1, nog vijf competitiedagen met an-
dere tegenstanders te gaan in deze competitie!

TV de Lissevoort landelijke compe-
titie senioren
Alle 4 de landelijke teams speelden de-
ze week uit. Het was aanvankelijk 
prachtig tennisweer met veel zon, 
maar bij de meeste teams werden de 
wedstrijden later onderbroken door 
wind, regen en/of hagel. Het kon de 
pret niet drukken. Drie van de 4 teams 
wonnen hun wedstrijd.

De uitslagen
Lissevoort 1 Gemengd: uit tegen  Eec-
kenrode 2 in Waalre: winst 7-1
Lissevoort 2 Gemengd: uit tegen GTR 
2, Geleen: winst 6-2
Lissevoort 3 Gemengd: uit tegen BRZ 
2, Beek (L): verlies 3-5
Lissevoort 1 Heren: uit tegen TV de 
Hambaken 1, Den Bosch: winst 4-2

Een heel mooi resultaat op een prach-
tige tennisdag. Na afloop van de wed-
strijden aten de heren van Lissevoort1 
gezellig met de tegenstanders nog een 
heerlijke hamburger met friet en een 
frisse salade! Rond half 11 ’s avonds 
waren ze terug in Nuenen en konden 
ze terugkijken op een lekker dagje 
competitie! 
Komend weekend spelen weer alle 4 de 
landelijke seniorenteams thuis. Komt 
dat zien!

Boerdonk kon ook niet gevaarlijk wor-
den in het eerste half uur zodat het een 
wedstrijd was die zich voornamelijk op 
het middenveld afspeelde. In de 33ste 
min was daar de eerste grote kans voor 
RKGSV. Een verkeerde terug speelbal 
van Boerdonk leek bij Klaas v. Krieken 
uit te komen maar deze kwam een teen-
lengte tekort waardoor de keeper van 
Boerdonk nog net redding kon brengen 
alvorens Klaas kon scoren. 3 minuten 
later was daar de eerste grote kans voor 
de thuisploeg. Na een diepe bal en een 
mispeer in de verdediging kon hun aan-
valler alleen richting Rob v Hoek maar 
hij legde de bal helemaal verkeerd breed 
waardoor de kans weg was voor de 
thuisploeg. Net voor rust kreeg RKGSV 
nog een kans uit een standaard situatie. 
Nick de Loo mocht aanleggen voor een 
vrije trap net buiten de zestien maar 
zijn schot ging een meter over.

In de rust werden Martijn Reemers en 
Tim v. Gent vervangen door Mike v.d. 
Berk en Menno Vos. Vlak na rust viel 
Tom v.d. Berk uit met een knieblessure 
en hiervoor kwam Michel Klaassen 
het veld in. De eerste corner die volgde 
zorgde voor veel commotie. Michel 
Klaassen schoot de bal rechtstreeks in 

de goal althans dat dachten de 22 spe-
lers op het veld behalve de man in het 
zwart. Hier kwam Boerdonk dus erg 
goed weg. Tot 20 minuten voor tijd ge-
beurde er weinig. RKGSV kreeg een 
ingooi die voor de goal werd gegooid 
en de scheidsrechter floot voor een 
Gerwense overtreding, wederom door 
niemand gezien wat hier gebeurde. De 
vrije trap werd snel genomen door 
Boerdonk en waar RKGSV achterin 
niet vol het duel in ging kwam daar 
dan ook de 1-0 uit. 4 minuten later was 
de wedstrijd beslist. Rainer v Bergen 
gebruikte keurig zijn lichaam om zijn 
tegenstander van de bal te houden. 
Echter de scheidsrechter zag vanaf 50 
m. echter iets heel anders en legde de 
bal op de stip. 2-0. Dit was uiteindelijk 
ook de eindstand. Volgende week spe-
len we op de polder de derby tegen Ne-
derwetten. Komt allen kijken want 
RKGSV heeft nog iets recht te zetten 
tegen de dorpsgenoten. 

'Ons Dorp  
avond wieler    
4 daagse’ 2016
Op 12, 13, 14 en 15 oktober organi-
seren we alweer voor de vierde keer 
de 'Ons Dorp avond wieler 4 daagse’ 
in Café Ons Dorp. 

Evenals voorgaande jaren gaan de 16 
deelnemende teams weer de strijd aan 
met elkaar om het snelste team of indi-
viduele renner van 2016 te worden. De 
goede doelen tot op heden waren Tri-
athlon Nuenen, Nuenen fietst met hart 
en wiel, en korfbal vereniging NKV.
Wie het dit jaar is weten we nog niet. 
Maar misschien kan jouw vereniging 
of stichting wel een steuntje in de rug 
gebruiken...
Interesse om het goede doel van 2016 
te worden?
Dat kan, stuur dan voor 5 mei een mail 
naar Onsdorpaw4d@hotmail.com en 
leg de organisatie van de AW4D uit 
waarom jouw vereniging of stichting 
het goede doel van 2016 moet worden.
De meest gemotiveerde brief wordt 
gekozen als het goede doel voor de 
AW4D Ons Dorp 2016.
Let wel: tijdens deze vier avonden zal 
er ook een beroep gedaan worden op 
de leden/vrijwilligers van de vereni-
ging.
Interesse? Laat het ons voor 5 mei weten.

Nick en Hans
 organisatie AW4D Ons Dorp.

Oranjeloop en ouder-kindloop 
Zondag 24 april staat Lieshout weer in het teken van de Oranjeloop, de ou-
der-kindloop en de scholenloop. Runnersclub Lieshout tekent voor de orga-
nisatie van alweer de 29ste editie.
 

Sjors Sportief - Kennismaken 
met tennis bij TV de Lissevoort 
Vorige week woensdagmiddag was de tweede ‘maak kennis met tennis’-
middag bij tennisvereniging de Lissevoort in het kader van Sjors Sportief. 
Sjors Sportief is een landelijk initiatief, gesteund door de gemeente, om kin-
deren van het basisonderwijs te stimuleren om te gaan sporten en kennis te 
laten maken met de verschillende sporten in de gemeente. 

Voor de start van de Oranjeloop is het 
aan de kinderen om hun krachten met 
elkaar te meten. Om 09.30 uur is er een 
gezamenlijke warming-up, gegeven 
door Anne Smeets Jonkers bij de ki-
osk, daarna kunnen de jongsten met 
papa of mama, of misschien wel opa of 
oma een klein rondje van 500 meter af-
leggen nabij de kiosk. Aansluitend is 
het de beurt aan de basisschoolleerlin-
gen. Inschrijven kan vanaf 09.00 uur 
bij de kiosk, kosten € 1,- 

Om 11.00 uur gaat dan de Oranjeloop 
van start met vele deelnemers uit Laar-
beek en omgeving, voor hun 5, 10 of 15 
kilometer en de halve marathon. Na-
tuurlijk zullen ook veel leden van Run-
nersclub Lieshout aan de start ver-
schijnen, maar de 5 en 10 kilometer 
zijn uitermate geschikt voor elke loper 
of sporter.

Inschrijven kan tot 10.30 in sporthal 
de Klumper aan de Papenhoef in Lies-
hout, kosten € 7,-. De eerste 3 lopers 
op elke afstand ontvangen een prijs, 
daarnaast wordt het verbeteren van 
het parcoursrecord beloond met € 50,-
 
Rond de kiosk zal een aantal activitei-
ten zijn, zoals een springkussen, 
schmink en muziek. Door Running 
Team Laarbeek worden er wafels ge-
bakken, opbrengst is voor de Roparun. 

In maart ontvingen 2000 basisschool-
leerlingen een boekje met allerlei ken-
nismakingsactiviteiten bij sportvereni-
gingen, culturele en andere organisa-
ties. Alle kinderen konden zich 
aanmelden voor de activiteiten op het 
gebied van sport, spel, kunst, natuur 
en cultuur. TV de Lissevoort was een 
van de verenigingen die activiteiten 
aanboden, in totaal op drie dagen, de 
laatste dag is op 11 juni vanaf 11.30 
uur.
Ondanks dat het weer niet helemaal 
wilde meewerken, werd het evenals de 
eerste keer een leuke sportieve middag. 
Onder professionele begeleiding van de 

trainster Marjolein van de tennisclub 
en de spontane hulp van de jeugdleden 
Menno, Elise en Sofie hebben ruim 40 
kinderen enthousiast hun eerste ten-
nisballen geslagen. Daarbij werden ze 
gadegeslagen door trotse ouders, die 
daarvoor de kou trotseerden. 
Kinderen die deze proefles van Sjors 
Sportief leuk vonden, of die graag eens 
willen tennissen, kunnen na de meiva-
kantie beginnen met 6 bal- en slagvaar-
digheidlessen bij de Lissevoort. Deze 
cursus kost € 25,- en is bedoeld voor 
basisscholieren. Inschrijven hiervoor 
kan t/m 1 mei, kijk voor meer informa-
tie op de website: www.lissevoort.nl

Basisschoolkinderen maken kennis met tennis bij TV de Lissevoort in het kader van Sjors Sportief.

Wouter van 
Vijfeijken nieuwe 
clubkampioen BCL 
Na een zinderende finale heeft Wouter 
van Vijfeijken, voor het eerst, de titel 
‘Clubkampioen Single 2016’ binnenge-
haald bij Badminton Club Lieshout. In 
de halve finale rekende Wouter af met 
de kampioen van vorig jaar, Bert Man-
ders, en in de finale revancheerde hij 
zich voor de verliespartij tegen zijn 
broer, Ruud van Vijfeijken, van wie hij 
in de poulefase in twee sets verloor.

Eindstand
1 Wouter van Vijfeijken
2 Ruud van Vijfeijken
3 Bert Manders
4 Jeroen van der Heiden
5 Bert Schepers
6 Stan van Vijfeijken

Wouter van Vijfeijken kan, als winnaar van 
de titel ‘Clubkampioen Single 2016’ zijn ge-
luk niet op.

Voorjaarscompetitie   
tennis weer gestart
Zoals elk jaar is begin april de voorjaarscompetitie van de KNLTB weer ge-
start. Bij de Lissevoort doet ruim een derde van de 1000 leden mee aan de-
ze voorjaars-tenniscompetitie, in 44 seniorenteams en 13 jeugdteams. 
Daarvan spelen 4 seniorenteams en 5 juniorenteams landelijke competitie 
op zondagen, 4 jeugdteams spelen in de oranje en rood Worldtour op zon-
dagen, 4 teams spelen groen Worldtour op woensdagen en tenslotte spelen 
40 seniorenteams in de districtscompetities op alle dagen en/of avonden 
van de week, uitgezonderd de zondagen. 

Voor de competitieleiders van de 
vereniging is het een helse klus alles op 
tijd geregeld te krijgen, maar ook dit 
jaar is het weer gelukt! We zullen de ko-
mende weken regelmatig verslag doen 
van de belevingen en vorderingen van 
de Lissevoort-voorjaarscompetitie.

Senioren
Het vaandelteam van TV de Lisse-
voort speelt ook dit jaar in de 2e klasse 
gemengd landelijk en dat is een heel 
hoog niveau! Het tweede en derde 
team spelen respectievelijk in de 3e en 
4e klasse gemengd landelijk en het eer-
ste herenteam speelt in de 4e klasse.
Op de eerste dag speelden alle vier de 
landelijke teams thuis en ook nog het 
team Meisjes 11-14 jaar. Het was een 
gezellige drukte op het park met 
prachtig weer. Gestart werd met een 
gezamenlijk ontbijt om 08.30 uur. Pas 
om 20.00 uur werden de laatste ballen 
geslagen en werd een heerlijke tennis-

dag afgesloten met een gezellig etentje 
in het dorp. Kortom: het was een 
mooie start van de competitie. 

Het eerste team van de Lissevoort is de 
competitie goed begonnen. Na een 
zonnige tennisdag behaalden ze thuis 
een 8-0 overwinning op Venray! 
Het tweede team verloor helaas van ’t 
Root met 5-3, maar het derde team 
won de wedstrijd wel met 5-3 van Ven-
ray. Heren 1 (eigenlijk mannen van 16 - 
(bijna) 18 speelden met 3-3 gelijk te-
gen de Rauwbraken. 

Jeugdteams
De jeugdteams zijn hun competities 
wisselend gestart. Jongens 11-17 jaar 
en meisjes 11-14 jaar wonnen hun eer-
ste wedstrijd; de andere drie teams 
verloren helaas. Niet erg, volgende 
wedstrijd is er weer een kans. Komen-
de zondag verwelkomen we vier van 
onze jeugdteams op het park. 

Op de foto poseren Marjolein, Iris, Bob, Bowen en Frank trots in hun prachtige nieuwe, ten-
nisoutfit. SporTed, Mierlo is hoofdsponsor van de Lissevoort.

TV de Lissevoort

TV de Lissevoort

Tennis
- CAFÉ - 

Voetbal

Badminton

Singlecafé 
Brandevoort
Singles in Brandevoort en omge-
ving organiseren regelmatig bijeen-
komsten in ‘t Brandpunt aan de 
Biezenlaan 29 in Brandevoort. De 
eerstvolgende avond is op vrijdag 
22 april, aanvang 20.30 uur.

De entree is vrij. Deze avond is voor ie-
dereen toegankelijk.
Het is de bedoeling om onder ‘t genot 
van een drankje een gezellige avond te 
maken met elkaar. Hierdoor kunnen 
we nieuwe contacten leggen.
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij: Jan van der Sanden, telefoon 06-53 
10 52 93.
Beter is om gewoon even gezellig bin-
nen te lopen
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SPORT
Programma

Voetbal

RKGSV Gerwen
Zaterdag 23 april
RKGSV Vet - EMK Vet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .00
Zondag 24 april
RKGSV 1 - Nederwetten 1   .  .  .  .  . 14 .30
HSE 1 - RKGSV 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
RKGSV VR 1 - Nederw . VR 2   .  .  .  . 11 .00

RKVV Nederwetten
Zaterdag 23 april
Vet: Wodan - Nederwetten   .  .  .  . 16 .30
Zondag 24 april
RKGSV 1 - Nederwetten 1   .  .  .  .  . 14 .30
Nederw . 2 - Knegelse Boys 3   .  . 10 .00
Nederwetten Da1 - ZSC Da1   .  . 12 .15
RKGSV Da1 - Nederw . Da2   .  .  .  . 11 .00

RKSV Nuenen
Zaterdag 23 april
Nuenen VE1 - Gestel VE2   .  .  .  .  .  . 16 .15
Zondag 24 april
Nuenen 1 - MOC'17 1   .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Nuenen 2 - EFC 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
WODAN 8 - Nuenen 8   .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00

NKV Korfbal
Zaterdag 23 april
NKV 3 - Mariarade 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 .30
Zondag 24 april
NKV 2 - Atalante 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 .00
NKV 1 - Ready ’60 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30

TV de Lissevoort thuis 
(alle wedstrijden 10 .00 - ±17 .00 uur)
Lissevoort 1 Gem . - RTC N .I .P . 2
Lissevoort 2 Gem . - H .T .C . Son 2000 2
Lissevoort 3 Gem . - Mierlose T .V . 1
Lissevoort 1 Heren - De Kienhoef 2 

EMK D2 kampioen
EMK D2 is kampioen geworden in de voorjaarscompetitie 5e klasse D-pupil-
len van de KNVB. De kampioenstitel hadden de teamleden al behaald een 
week eerder. 

Daarom konden ze de laatste twee wedstrijden in het kampioenshirt spelen. Een 
geweldige prestatie. Proficiat: Bram van Abel, Callum Adjei, Lucas Beekmans, 
Holden Chirino, Marco Cox, Runi Erkalo, Diego Deniz Ersoy, Bram van den Heu-
vel, Jochem Hilbrands, Bram van der Hoek, Milan van Kuyk, Lex Maas, Cas van 
der Schalie, Levi Schaven, leiders en trainers van EMK D2.

Met 57 doelpunten voor en 16 tegen en nog maar twee wedstrijden te gaan, wordt 
EMK F3 komende zaterdag zeker kampioen. Sil, Sem, Robbie, Jelle-Finn, Thomas, Lars, 
Alex, Moos en Milan, succes!!

Sjo Juventud zoekt    
Meiden A en B junioren 
Sjo Juventud is een verenigingscombinatie tussen Nederwetten/Gerwen 
waar het Dames-Meisjesvoetbal hoog in het vaandel staat. Het is dan ook 
een unieke gezellige vereniging waar geen verschil wordt gemaakt tussen 
een jongens of meidenopleiding. Met twee seniorenteams en twee meiden-
teams neemt zij een belangrijke plaats in, om het dames-en Meidenvoetbal 
in de regio te laten floreren. 

Voor het nieuwe seizoen 2016/17 zijn 
wij nog op zoek naar enkele Meiden 
die ons A en B Juniorenteam willen ko-
men versterken. Ben jij een enthou-
siaste meid in de leeftijd van 14 t/m 18 
jaar en ben je op zoek naar een gewel-
dige vereniging, aarzel dan niet en 

neem contact met ons op voor het ma-
ken van een afspraak. Dit kun je doen 
door te mailen naar onze meidencoör-
dinator markspaan_@hotmail.com of 
0652093197. Wij zien je reactie met 
belangstelling tegemoet.
Voor meer info: www.juventud.nl

Z&PV Nuenen 50% winst
Door Marcel Vermeulen

Afgelopen weekend moesten zowel heren 2 als heren 1 tegen HZPC in het Lim-
burgse Horst. Heren 2 kon niet op tegen de plaatselijke helden, Heren 1 wel.

Nuenen had door ziekte en ‘officiële 
verplichtingen’ een uitgedunde selectie 
waardoor drie spelers van het tweede 
team mee moesten doen. Toch liet dit 
team direct zien waarom het de lijst-
aanvoerder is. Met een goede verdedi-
ging, weinig overtredingen en snelle 
aanvallen stond het na de 1e periode al 
0-4 voor Nuenen door doelpunten van 

Dirk Bothof en Lars van Raaij. Zo speel 
je dus waterpolo. Het werd erg stil in 
het zwembad en Nuenen bouwde de 
voorsprong uit tot 3-9. In de laatste pe-
riode liet Nuenen het jammer genoeg 
afweten en de wedstrijd eindigde in 
een verdiende 7-10 overwinning. Vol-
gende week speelt heren 1 de laatste 
wedstrijd van het seizoen.

Danny Raaijmakers (5) wordt fel belaagd.

Waterpolo

Eerste kampioensteam Dartclub 
de Stam en zomercompetitie
Donderdag 14 april kon de jubilerende Dartclub de Stam uit Gerwen haar 
eerste kampioensteam huldigen. Stam 2 werd kampioen in de eerste klasse 
van de Darts Organisatie Eindhoven (DOE). 

Na de promotie van vorig seizoen via 
een promotiewedstrijd naar de 1e klas-
se was een plekje voor Stam 2 in de 
middenmoot de doelstelling vooraf. 
Halverwege de competitie stond Stam 
2 bovenaan, samen met twee andere 
teams. Dit kalenderjaar werd er nog 
niet verloren, waardoor de concurren-
tie de aansluiting verloor en het kam-
pioensfeest in café de Stam kon losbar-
sten. 

De 20-jarige Dartclub de Stam hoopt 
voor het eerst in de geschiedenis nog 
een tweede kampioenschap in hetzelf-
de jaar te mogen begroeten. Stam 7 
staat met nog vier wedstrijden voor de 
boeg één punt los in de derde divisie D 
van de Peelland Dartbond en het team 
is in een spannende strijd verwikkeld 
met VZN uit Helmond.

Meedoen in zomercompetitie
In de zomermaanden juni en juli orga-
niseert Dartclub de Stam de zomer-
competitie. Hieraan kunnen teams van 
minimaal vier spelers deelnemen. Alle 
ingeschreven teams spelen tegen el-
kaar en er wordt gespeeld met handi-
cap, dus de betere teams dienen meer 
punten te gooien. Zo krijgt een team 

met niet-competitiedarters, dat tegen 
een 3e divisieteam uitkomt, 150 pun-
ten voorsprong. Dat betekent een han-
dicap van 75 punten per divisie. Lijkt 
het je leuk om mee te doen meld je dan 
aan voor 20 mei bij dartclub-secretaris 
Bas van Keulen 06-53965925.

Nieuwe competities
De nieuwe dartcompetities starten in 
september en de inschrijving daarvoor 
is eind mei/begin juni. Voor die com-
petities kan men zich nu al aanmelden 
met een compleet team en ook indivi-
dueel. Het bestuur van Dartclub de 
Stam zal elke ingeschreven darter in 
goed overleg plaatsen in het best pas-
sende team qua speeldag en niveau. De 
deelnemer kan kiezen in welke regio 
gegooid wil worden. Dat kan zowel in 
de Peel bij de Peelland Dartbond of in 
Eindhoven en de Kempen bij Dart Or-
ganisatie Eindhoven of de Kempische 
Dart Organisatie. Voor meer informa-
tie kan men terecht bij genoemde se-
cretaris. Men kan ook vrijblijvend bin-
nenlopen op een avond of zaterdag-
middag tussen vier en zes uur op de 
oefenmiddag. Dartclub de Stam is te 
vinden in café de Stam, Gerwenseweg 
38 in Gerwen.

Spelers van het kampioensteam Stam 2: v.l.n.r.: Dion Langenhuijsen, Willem de Laat, Ha-
rold Hendriks, Bas van Keulen, Matty Verkuijlen, Maurits van Dijk, Robin Vlemmix, Patrick 
de Bloeme en Peer van Genderen (Mark Gebben staat niet op de foto)

Dart 
NKV laat  
punten liggen 
in Berlicum
Zondag 17 april stond voor NKV 1 de 
wedstrijd tegen BMC 1 op het pro-
gramma. Een belangrijke wedstrijd, 
NKV 1 heeft de punten namelijk hard 
nodig om zich te handhaven in de 3e 
klasse op het veld. Deze wedstrijd 
werd gespeeld in Berlicum op gras, 
wat door het slechte weer niet de 
meest ideale ondergrond bleek te zijn.

De wedstrijd startte matig voor beide 
partijen en de eerste goal liet lang op 
zich wachten. Na vele kansen die niet 
benut werden was het toch NKV dat 
een stand van 0-2 op het scorebord 
wist te zetten. BMC liet echter niet 
over zich heen lopen en scoorde vrij 
snel de 1-2 en de gelijkmakende goal. 
Toen BMC later de 3-2 scoorde was 
het antwoord van NKV de 3-3. Tien 
minuten later gingen we de rust in met 
een achterstand van 5-3, een ruststand 
met weinig goals aan beide kanten. In 
de kleedkamer werd er benadrukt dat 
de score omhoog moest worden ge-
schroeft, en dat de focus op de wed-
strijd niet verloren mocht gaan. 
Na de rust kwam BMC feller uit de 
startblokken en scoorde meteen 2 goals. 
NKV deed nog wat terug maar benutte 
niet genoeg van de gecreëerde kansen. 
Na ongeveer 25 minuten in de tweede 
helft stond er een stand van 12- 5 op het 
scorebord in het voordeel van BMC en 
was de wedstrijd eigenlijk wel gespeeld. 
In de laatste tien minuten scoorde NKV 
nog vijf doelpunten waardoor de schade 
op het scorebord beperkt bleef, eind-
stand: 14-10. Een onnodig verlies.
Zondag 24 april speelt NKV 1 thuis om 
14.30 tegen Ready'60 uit Roermond. 
NKV 1 zal punten moeten pakken om te 
voorkomen dat handhaving af zal han-
gen van de laatste wedstrijd, hierbij kan 
NKV alle steun goed gebruiken! Vooraf-
gaand aan deze wedstrijd, speelt NKV 2 
thuis tegen de koploper uit Apeldoorn, 
Atalante 2. Wij nodigen u allen uit om 
zondag te komen kijken op ons mooie 
sportpark op het Wettenseind.

KBO Kienavond 
Vrijdag 22 april organiseert de Senio-
renvereniging KBO Lieshout in het 
Dorpshuis Grotenhof 2 een gezellige 
kienavond. Iedereen is van harte wel-
kom. Win een van de prachtige prijzen 
en misschien wel het bedrag dat in de 
Jackpot zit. De zaal in het Dorpshuis is 
open om 19.00 uur en aanvang kienen 
is om 20.00 uur. Na het kienen is er tra-
ditiegetrouw de loterij. Wij nodigen ie-
dereen van harte uit eens mee te doen.



WWW.WOENSXL.NL

Zondag 24 april Meet & Greet Phoxy
Tussen 13.30 en 15.00 uur is deze PSV mascotte op het winkelcentrum aanwezig en 
hij wil graag met op de foto.

27 april Koningsdag
Oranjemarkt met kramen van winkels en een vrijmarkt van particulieren op het 
winkelcentrum. Winkels open van 9.30 tot 17.00 uur

Kruispunt bij Jumbo weer open
Het kruispunt dat circa een maand afgesloten was vanwege de HOV2 aanleg, 
is nu weer open en winkelcentrum Woensel is dus vanaf alle kanten weer beter te 
bereiken. Alleen Winston Churchilllaan van oost naar west is nu nog afgesloten.

KOOPZONDAG 
24 APRIL

 ONTMOET PHOXY!

Doet u de zaak, doen wij de �nanciering!

Ondernemend in
krediet voor
ondernemers

Emopad 70 - 5663 PB Geldrop • Telefoon (040) 720 04 00 
E-mail: jpadams@credion.nl

 

 

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: 

Wijk Nuenen-Noord
(± 165 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

Verse Asperges

Asperges en Aardbeien 

In onze geheel 

vernieuwde winkel

 

Volop 

OPENINGSTIJDEN:
Ma. t/m vr. 9.00-18.00 uur 

Zaterdag 9.00-17.00 uur Zondag 10.00-13.00 uur
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