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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

‘Bijna vier 
parochies in 
Nuenen c.a.’

Een dag 
voor een 
dappere

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

BedrijfskledingBedrijfskleding
Uitgebreid assortiment voor iedere 
bedrijfstak. Bedrukken en borduren

in onze eigen drukkerij gevestigd 
op Eeneind II in Nuenen

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

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

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

‘Sjors Sportief 
& Sjors Creatief’

IN HET VOORJAAR

IEDERE ZONDAG OPEN!

Praxis Nuenen
koopzondag open 

van 12-17 uur

Praxis Nuenen
Duivendijk 1b

‘Stilstaan in perspectief’
FF Denken met hart 
Op zondag 13 maart begint in de H. Clemenskerk van Nuenen om 19.00 uur 
een bijzondere viering. Het wordt een inspirerend moment van stilstaan: 
Een samenspel van beeld en woord van de Nuenense schilder en tekst-
schrijver Wil Vermeulen en liederen, gezongen door het Nuenens Mannen 
Koor. Toegang gratis, collecte na afloop.

Een intense beleving
‘Stilstaan in perspectief ’ is een bele-
ving, opgewekt door fragmenten, 
waarvan enkele een duidelijk christe-
lijke oorsprong hebben en andere bo-
venal menselijke ervaringen aanspre-
ken. Even stilstaan te midden van de 
hectische wereld. Ruimte krijgen om 
levensvragen te stellen. Een stand-
punt innemen, zoekend naar de zon 
achter de horizon. Een opwekkende 
activiteit: ‘Alles komt goed’.

De vorm
De vorm bestaat uit indringende 
schilderijen, die groot geprojecteerd 
zijn. Inspirerende teksten worden 
voorgedragen. Het NMK o.l.v. Paul 
Hotterbeekx zingt liederen, waar-
van de zuiver eigen inhoud en de 
oorspronkelijke betekenis echt tot 
hun recht komen. De muzikale be-
geleiding verzorgt pianist/organist 
Arno ter Burg. Muzikaal zal het 
NMK het beste beentje voor zetten 
in dit unieke concert in een onge-
kende setting.

Van drie bronnen één
Wil Vermeulen heeft op diverse terrei-
nen ervaringen opgedaan, die hem bij 
nadere beschouwing aanzetten om 
uitdrukking te geven aan zijn geloofs-
beleving en zoektocht naar God. Zijn 
beroepservaring, het werk in de paro-
chie als leken-predikant, zijn werk in 
bedevaartplaats Lourdes, zijn schrijf- 
en schilderstalent blijken geschikte 
elementen om vorm te geven aan zijn 
beeldvorming over de zoekende mens.

Wil Vermeulen is uitgegaan van drie 
bronnen:
•	 ‘The	Passion’	Het	jaarlijkse	TV-dra-

ma van het lijdensverhaal van Jezus 
spreekt velen aan.

•	 ‘De	 kruisweg’	 Een	 godsdienstige	
viering in woord en beeld van het lij-
densverhaal van Jezus, gekoppeld 
aan de individuele beleving van ie-
der met het eigen levensverhaal.

•	 Op	bijzondere	plaatsen	of	bij	inten-
se gebeurtenissen geven mensen 
voorzichtig uiting aan hun gods-
dienstige beleving. Hoe pijnlijk, hoe 
sommigen worstelen, angstig vre-
zen voor verdoemenis, anderen 
geen weg meer weten. Geloof verlo-
ren en niet meer kunnen hopen. Ge-
lukkig zijn zij, die zich vol vertrou-
wen kunnen overgeven.

Sleutel verloren
Op	donderdag	25	februari	op	weg	naar	
Parkhof en Kernkwartier is een zen-
dersleutel verloren. Heeft u deze ge-
vonden of gezien? Gaag contact opne-
men	met	telefoonnr.	06-11865308.

Drie Prikkels tot één door Wil (l) en Paul: FF denken met hart.

Gesprekken over bestuurlijke 
toekomst gestart
Maandagavond 22 februari heeft een delegatie van de gemeente Nuenen 
overleg gehad met gedeputeerde Anne-Marie Spierings. In een goed, con-
structief en open gesprek is gesproken over de trajecten die beide partijen 
gaan lopen rondom de bestuurlijke toekomst van Nuenen. 

Nieuwe coalitie 
Nuenen c.a.:   
W70, D66,   
GroenLinks, CDA, 
Nuenens Belang
W70, D66, GroenLinks, CDA en Nue-
nens Belang hebben donderdag 25 
februari overeenstemming bereikt 
over de vorming van een nieuwe 
coalitie in de gemeente Nuenen c.a. 
Als gevolg van voornoemd akkoord, 
zal de huidige samenstelling van 
het college (W70, D66, GroenLinks, 
3 wethouders) worden aangevuld 
met een nieuwe wethouder.

In de komende week zal de hand wor-
den gelegd aan het schrijven van het 
coalitieakkoord.	Ook	zal	dan	een	for-
meel moment worden gepland voor 
wat betreft de presentatie van voor-
noemd document alsmede de nieuwe 
wethouder. 

Tot	 dat	 moment	 zullen	 W70,	 D66,	
GroenLinks, CDA en Nuenens Belang 
geen verdere inhoudelijke mededelin-
gen doen.

  

STILSTAAN IN PERSPECTIEF
Pakkende teksten & schilderijen

Betekenisvolle liederen door
Nuenens MannenKoor

 
FF DENKEN MET HART

Clemenskerk Nuenen
13 maart,19.00 uur Toegang gratis

Drie prikkels tegelijk
‘Stilstaan in Perspectief ’ op indringen-
de wijze drie prikkels. Mooie liederen 
met diepe teksten, groot geprojecteer-
de schilderijen en voordrachten van 
inspirerende gedachten.
Jos Deckers (em. pastoraal werker), 
Paul Hotterbeekx (dirigent NMK) en 
Wil Vermeulen hebben in samen-
spraak keuzes gemaakt uit het grote 
repertoire	van	het	NMK.	Onvermoed	
vaak, zingt het koor muziekstukken 
met stevig religieus onderbouwde tek-
sten. Daarbij zijn twaalf schilderijen 
gekozen,	origineel	op	doek,	50x50	cm.	
Op	groot	scherm	zullen	ze	in	de	kerk	

gepresenteerd worden. Bij ieder schil-
derij wordt het passende muziekwerk 
gezongen met orgel begeleiding en 
komt de voordracht van de gekozen 
tekst.

FF denken met hart
Dit is de ondertitel van het project, be-
wust gekozen. De organisatoren ho-
pen met deze titel ook een prikkeling 
te geven aan een wat jeugdiger pu-
bliek. Immers dit project is géén con-
cert, evenmin een viering, noch een 
tentoonstelling en ook niet een bezin-
ning. Het is van dat alles wat, en sa-
men een opwekkende gebeurtenis.

De provincie Noord-Brabant stelt een 
onafhankelijke adviescommissie in die 
onderzoek doet naar het meest pas-
sende toekomstscenario voor de ge-
meente Nuenen, in relatie tot de regio. 
De commissie stelt binnen de kaders 
van de opdracht haar eigen werkwijze 
vast. De provincie besluit binnen twee 
weken over de bemensing van de ad-
viescommissie.

De gemeenteraad van Nuenen zet 
haar eigen proces rond haar bestuur-
lijke toekomst voort. Dat betekent dat 
op korte termijn inspraakavonden 
voor inwoners, instellingen en bedrij-
ven worden georganiseerd en er ge-
sprekken worden gepland met part-
ners in de regio.
Zowel de provincie als de gemeente 
doorlopen hun eigen traject. Daar waar 
dit naar oordeel van de commissie wen-
selijk is, zal informatie worden uitgewis-
seld. De conclusies van de commissie 
leiden tot een zwaarwegend advies aan 
de provincie en aan de gemeenteraad 
van Nuenen. De provincie en de ge-
meente streven ernaar om de uiteinde-
lijke besluitvorming, met inachtneming 
van ieders verantwoordelijkheden, zo-
veel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Cadeautjes van AH Parkstraat 
voor Stichting Warme Beer
In juni van dit jaar gaat Stichting Warme Beer weer langs alle kinderoncolo-
gische centra in Nederland. De kinderen die in de ziekenhuizen liggen voor 
de behandeling van kanker krijgen dan allemaal een opwarmbare knuffel. 
Voor hun broertjes en zusjes zijn er pakketjes met leuke cadeautjes. Deze 
zomer zijn dat heerlijk verfrissende cadeautjes: allerlei speelgoed voor in 
en om het zwembad, gedoneerd door Albert Heijn Parkstraat. 

Het is de tweede keer dat Bart Swin-
kels, supermarktmanager, Stichting 
Warme Beer verrast met een lading 
vol cadeautjes. “Ik weet dat het goed 
terecht komt”, zegt hij. Daarom maakt 
hij er een gewoonte van om leveran-
ciers te vertellen over het goede werk 
van de stichting en hen te vragen of zij 
nog spullen over hebben. Deze keer 
was het de leverancier van SiSi die ge-
hoor gaf aan de vraag van Bart: “Er 
stonden opeens twee palletkarren vol 
speelgoed op de stoep voor Stichting 
Warme Beer!” De stichting kon ook 

rekenen op de Lionsclub Nuenen om 
de lading te vervoeren en op te slaan. 
De	 dagbestedingscentra	 TimZorg	
(Nijmegen) en Boedhay (Eindhoven) 
verpakken de cadeaus.

Jaarlijks deelt Stichting Warme Beer 
400 knuffels uit, liever nog wil de 
stichting	het	aantal	van	500	halen.	Zo-
veel kinderen krijgen jaarlijks de diag-
nose kanker. Iedere bijdrage is wel-
kom. Zie ook www.warmebeer.nl of 
volg de stichting op www.facebook.
com/warmebeer
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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, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 

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.

Samen doen we meer. Natuurlijk Nuenen

AFVALWEETJE

Wist u dat? … van elke 10 kilo groente-, fruit- en 
tuinafval (GFT) 3 tot 4 kilo compost over blijft.  

Vervolg op pagina 5

COLLECTE
In de week van 6 maart t/m 12 maart wordt gecollecteerd door 
Stichting Jantje Beton.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op maandag 14 maart 2016 is er in het gemeentehuis een hoorzit-
ting van de algemene kamer van de commissie voor de bezwaar-
schriften. De volgende zaak komt aan de orde:
•	 Om	20.00	uur	de	bezwaarschriften	ingediend	tegen	het	besluit	

van 23 december 2015 waarbij een omgevingsvergunning is 
verleend voor het wijzigen van een kozijn en het wijzigen van het 
gebruik van de woning op het perceel Schout Appelslaan 7 te 
Nuenen ten behoeve van het realiseren van een kapsalon.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

UITNODIGING COMMISSIEVERGADERING
De commissievergaderingen vinden plaats in de commissiekamer 
van het gemeentehuis te Nuenen, aanvang 19.30 uur, op:

•	 8 maart 2016 Commissie Ruimte
 Onderwerpen:
 - Bestemmingsplan Bedrijventerrein Eeneind-West
 - Verklaring van geen bedenkingen Nuenen West fase 2
 - Reactie Kadernota begroting 2017 Omgevingsdienst Zuid 

 oost Brabant
 -  Grondexploitatie herrijking Nuenen-West

•	 9 maart 2016 Commissie Samenleving
 Onderwerpen:
 -  Vaststellen gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling WSD

•	 10 maart 2016 Commissie ABZFin
 Onderwerpen:
 -  Reactie op toezichtbevindingen van Gedeputeerde Staten 
  Begroting 2016
 - Afvalstoffenverordening 2016
 - Reactie Kadernota 2017 Veiligheidregio Brabant-Zuidoost 

- Verordening gemeentelijke onderscheidingen

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

AFVALINZAMELING
Thema: Gratis compost ophalen bij de Milieustraat
In Nuenen verzamelen we  groente-, fruit-,  tuinafval en etensresten 
(GFT+E-afval) in de groene container. Het Nuenense afval wordt in 
Deurne verwerkt tot compost. Dit wordt terug geleverd aan de mi-
lieustraat in Nuenen en mag u daar gratis ophalen.

Voordelen van compost
Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar en heeft een aantal 
grote voordelen boven het gebruik van kunstmatige bodemverbe-
teraars. Het stimuleert de groei van planten en bomen in uw tuin. 
Door compost is er minder (kunst)mest nodig. Compost regelt de 
waterhuishouding van de bodem, waardoor u minder hoeft te 
sproeien. Compost onderdrukt bodemziekten. Organisch materiaal 
uit de bodem komt weer terug in de bodem en dat maakt de cirkel 
rond.
Het scheiden van GFT+E-afval is belangrijk om het afval te kunnen 
verwerken tot iets bruikbaars voor u als inwoner. Het hele jaar door 
is compost gratis op te halen bij de milieustraat. Voor de openings-
tijden kunt u kijken op de website van de gemeente Nuenen. 

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Plakken en kladden
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) 
zijn benoemd. In week 10 en 11 letten wij extra op het thema plak-
ken en kladden. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard 
ook toegezien. 

In onze gemeente is het verboden om de volgende plaatsen te (laten) 
beplakken, bekladden of bekrassen:
•	 op	een	openbare	plaats;
•	 op	een	 roerende	of	onroerende	 zaak	 indien	dit	 vanaf	de	weg	

zichtbaar is.

Op verschillende plaatsen binnen de gemeente zijn speciale aan-
plakborden geplaatst, waarop u bekendmakingen en meningsuitin-
gen kunt plakken. Deze borden zijn overigens niet bedoeld voor 
reclame-uitingen. Het plakken en dergelijke van reclame-uitingen is 
in beginsel binnen de hele gemeente verboden.  

Het naleven van de regels
Wij vragen u rekening te houden met deze regelgeving. Overtredin-
gen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen leiden tot 
een boete. Als de overtreding op meer plaatsen is begaan (bijvoor-
beeld het plakken van posters) kunnen wij handhavend optreden, 
mogelijk door toepassing van bestuursdwang. De regelgeving over 
plakken en kladden is vastgelegd in artikel 2:42 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV). U kunt deze vinden via www.over-
heid.nl. 

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

AANGEVRAAGDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

•	21	februari	2016	 Dubbestraat	2,	5674	AE		–	het	wijzigen	van
  het gebruik ten behoeve van het plaatsen van
 een tijdelijke woonunit (RO, afwijken van de
	 bestemming);
•	19	februari	2016	 Europalaan	2,	5674	CA	–	het	plaatsen	van	een	
 prijzenbord ten behoeve van een tankstation 
	 (BOUW);
•	20	februari	2016	 Margot	Begemannstraat	9,	5671	CW	–	het
	 renoveren	van	Archipel	De	Akkers	(BOUW);
•	22	februari	2016	 Papenvoortsedijk,	achter	huisnummer23-25
	 –	het		kappen	van	een	twee	bomen	(Beuken);
•	22	februari	2016	 Collseweg,	ter	hoogte	van	huisnummer	23	–
	 het	kappen	van	twee	bomen	(Elzen);
•	22	februari	2016	 Boordseweg,	ter	hoogte	van	huisnummer	60-
	 2	–	het	kappen	van	een	boom	(Eik).

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’. Dit kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefo-
nisch bij ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 
2631631.

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

Gezelligheids toernooi (GGT) inclusief een feestavond op het 
sportpark van voornoemde voetbalvereniging op 4 en 5 juni 
2016;

•	 Aanvrager:	Wandelsportvereniging	Nuenen	voor	het	organiseren	
van de jaarlijkse avondvierdaagse in de periode van 7 tot en met 
10 juni 2016, waarbij dagelijks vanaf het terrein van H.S.C.N. 
aan	de	Lissevoort	wordt	vertrokken;

•	 Aanvrager:	H.D.C.	Gerwin	voor	het	organiseren	van	het	jaarlijks	
Harleytreffen in het weekend van 2 tot en met 4 september 2016 
aan	De	Huikert	35;

•	 Aanvrager:	Organisatie	Show	Historische	Stationaire	Motoren	
voor het organiseren van de jaarlijkse internationale Stationaire 
Motorensow in het pinksterweekeinde van 14 tot en met 16 mei 
2016	aan	de	Schoutse	Vennen	15;

•	 Aanvrager:	Plein	College	Nuenen	voor	het	organiseren	van	de	
jaarlijkse aankomst van de stoet galavoertuigen op 3 juni 2016 
t.g.v. het galafeest.

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

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en op 

woensdag ook van 14.30 uur tot 18.00 uur) in het gemeentehuis, 
Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunning is verzon-
den op:
•	22	februari	2016	 Langlaar	4A,	5674	SK	–	het	plaatsen	van	een
	 kozijn	aan	de	linkerzijgevel	(BOUW);
•	26	februari	2016	 Dubbestraat	2	B,	5674	AE	–	het	wijzigen	van	
 het gebruik ten behoeve van het plaatsen van
 een tijdelijke woonunit (RO, afwijken van de
 bestemming).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen des-
betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar ma-
ken bij het College van burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a., Postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een 
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.

BESLUITEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN:
•	 aan	Stichting	Oranje	Comité	Nuenen	c.a.,	afd.	Gerwen	zijn	een	

vergunning en ontheffing verleend voor het organiseren van 
activiteiten, waaronder spelletjesochtend en kinderoptocht met 
versierde fietsen i.v.m. Koningsdag op 27 april 2016 in Gerwen 
(verzenddatum	24	februari	2016);

•	 aan	 Stichting	 Oranje	 Comité	 Nuenen	 c.a.	 zijn	 medewerking,	
vergunning en ontheffing verleend voor het organiseren van 
Koningsdagactiviteiten, waaronder kinderoptocht met versierde 
fietsen, Oranjemarkt en kinderactiviteiten i.v.m. Koningsdag op 
27 april 2016 in Nuenen (verzenddatum 24 februari 2016).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen zes weken na 
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de
burgemeester van de gemeente Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 
GA Nuenen.

Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij 
de voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.TOT ZIENS BIJ

Voor ideeën en recepten:www.tebak.keurslager.nl

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 18 .00
Vrijdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 20 .00 
Zaterdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .00 - 17 .00

Iedere week andere achtergrond
3 versies: Fruit, Brood en Vlees

KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

 Ook met Pasen:
100% Ambacht

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Voor de beste 
Service en kwaliteit!

Karbonades
............................................. 4e gratis
Is bij ons 25% korting op div. soorten!!

Rambolletje
100 gram ..........................................2,25
Bij 150 gr. Rookvlees   
100 gr. Sellerie salade .......gratis
Gemarineerde
Biefstuk puntjes
100 gram ..........................................1,74
Caprese al forno
100 gram ..........................................2,45
Berliner bol
per stuk ............................................1,75

Ook voor de best belegde broodjes!!

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

Groene asperges  
panklaar   per bos 2,99
Spitskool panklaar 

1/2 kilo 0,89
Pruimen 

1/2 kilo1,69

Komkommer appel dille
salade 250 gram 1,69
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 3 t/m woensdag 9 maart

Elstar appel 
    hele kilo 1,25

Acties week 9: geldig maandag 29 februari t/m zaterdag 5 maart 2016
_____________________________________________________

Brood van de week
Woudkorn
een donker vezelrijk meergranenbrood   € 189
_____________________________________________________

Apfelstrudel aan 't stuk
nòg lekkerder met vanillesaus € 1,35

     € 395
_____________________________________________________

Mini stolletjes      4+1 gratis
_____________________________________________________

Paascake
heerlijke roombotercake met witte 
chocolade overgoten en feestelijk
gedecoreerd      € 465
_____________________________________________________

Iedere vrijdag en zaterdag
6 Zachte broodjes
wit of tarwe

voor maar € 199

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

Rond de Linde 

Dé krant van Nuenen
iedere donderdag 

digitaal op www.ronddelinde.nl 

Openingstijden

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

Opendagen
Zondag 6 maart

Zaterdag 19 maart
Zaterdag 2 april

Zaterdag 16 april
Zondag 16 mei

Zaterdag 21 mei
Zaterdag 4 juni

Zaterdag 18 juni

Wij zijn de zaterdagen 
geopend van 10:00 uur 

tot 14:00 uur.

De zondagen zijn we 
geopend van 10:00 tot 

15:00 uur.

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

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

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

Auto Service Verbroekken

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

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

GARANTIEBEDRIJF

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

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

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

AFHAAL MAANDMENU MAART
RESTAURANT "NEW ORIENTAL"

VOOR 2 PERSONEN € 18.75 * 

1) KROEPOEK 
2) MINI LOEMPIA’S MET FIJNE GROENTEN (4 STUKS)
3) SATÉ AJAM (2 STUKS)
4) BABI PANGANG IN ZOET PIKANTE SAUS
5) SANG KWAK YU PIEN
 (PLAKJES ATLANTISCHE TONGSCHARFILET “DEEP FRIED” BEREID 

MET EEN SAUS VAN TOMAAT, CHAMPIGNON, DOPERWTEN, EN 
ROOM, AFGEBLUST MET COGNAC EN FIJN GESNEDEN CRABVLEES)

 6) GAENG KEEUW WAHN KAI
 (MAISKIPFILET IN BLOKJES GESNEDEN, BEREID MET EEN  

BEKENDE THAISE PIKANTE GROENE CURRY, KOKOSMELK EN 
SCHAAFSEL VAN JONGE KOKOS, DAARBIJ GROENTEN, ZOALS 
MAISKOLFJES, UI, PAPRIKA EN CHAMPIGNONS. 

7)  TAUSI YUK
 (PLAKJES GESNEDEN VARKENSHAAS MET VLEUGJE KNOFLOOK 

IN PIKANTE ZWARTE BONENSAUS EN DIVERSE GROENTEN)

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

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

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

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

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

New Oriental
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DINSDAGS OOK VOORTAAN GEOPEND!!!

iedere
KOOPJE

KOOPJE
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ACTIEPLAN 
STATUS HOUDERS2016-2017

Samenwerken aan huisvesting inhet Stedelijk Gebied Eindhoven

februari 2016

Scouting viert Baden-Powell dag 
met High-Tea
Zaterdagochtend, van 10.00 tot 13.00 uur, werd bij Scouting Lieshout-Maria-
hout de Baden-Powell dag gevierd. Op deze dag wordt de geboortedag (22 
februari) gevierd van Sir Robert Baden-Powell; de oprichter van de scou-
tingsbeweging. Samen met zijn vrouw Olave Baden-Powell, die toevallig ook 
op dezelfde dag jarig was, heeft hij veel voor de scoutingbeweging bete-
kend. Zijn geboortedag wordt dan ook door veel scoutingverenigingen aan-
gegrepen om een speciale opkomst te organiseren.

De leiding had voor deze gezamenlijke 
viering van alle speltakken een High-
Tea (of eigenlijk ranja) georganiseerd. 
Alle groepjes kregen de opdracht om 
een gerecht voor de High-Tea voor te 
bereiden.

Voortvarend gingen alle groepen aan 
de slag met het schillen van appels , rol-
len van bladerdeeg en nog veel meer. 
Binnen enkele minuten was het dan 
ook een drukte van belang en werd er 
naast de officiële instructies ook crea-

Leden van Scouting Lieshout - Mariahout zijn vol enthousiasme bezig met de voorbereidin-
gen van de High-Tea (ranja) ter gelegenheid van de viering van Baden Powell dag 2016.

tief omgegaan met extra ingrediënten. 
Na een uur van voorbereidingen hing 
er al een heerlijke geur in de blokhut en 
kwam uit de keuken de geur van cup-
cakes en warme appelflappen.
Ondertussen brachten ouders en lei-
ding de blokhut verder in orde om geza-
menlijk van de gerechten te kunnen 
gaan genieten . Het ‘startsein’ om ‘aan te 
vallen’ was niet aan dovemansoren ge-
richt. Binnen een half uur waren alle 
zorgvuldig voorbereide gerechten ver-
orberd door de hongerige leden, de hulp 
ouders, leiding en de klus ploeg die nog 
steeds elke zaterdag hard aan het werk 
is om de blokhut op te knappen.
De organisatie van de geslaagde vie-
ring was mede mogelijk gemaakt door 
de vrijwillige inzet van verscheidene 
ouders die samen met de vaste leiding 
de leden begeleidden bij de voorberei-
dingen en eten van de gerechten. 

NL-Doet
Zaterdag 12 maart neemt ook Scou-
ting Lieshout - Mariahout weer deel 
aan de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland, georganiseerd door het 
Oranje Fonds. Scouting Lieshout - 
Mariahout gebruikt deze dag om bin-
nen te schilderen, buiten opslag rek-
ken te bouwen en verder te gaan met 
het opknappen van de buitenzijde van 
de blokhut.

We zijn op zoek naar vrijwilligers die 
ons op zaterdag 12 maart willen hel-
pen bij deze activiteiten. Iedereen die 
hieraan bij wil dragen, voor een uurtje, 
een paar uur of de gehele dag, is van 
harte welkom vanaf 08.00 uur bij onze 
Blokhut aan de Herendijk 7 in Lies-
hout. Eten en drinken worden uiter-
aard verzorgd! 

30 jaar padden overzetten 
door IVN Geldrop
De paddenwerkgroep van IVN Geldrop is er weer klaar voor padden veilig 
over te zetten. Toch zijn extra vrijwilligers welkom. Een amfibieënexcursie 
op zondagochtend 13 maart is voor iedereen gratis. 

Eind februari of begin maart, als de 
nachttemperatuur boven de 7 graden 
Celsius komt, worden de padden ac-
tief. Dan gaan ze op weg naar hun ge-
boortepoel om zich voort te planten.
"Vanwege het warme winterweer heb-
ben we al op 19 februari paddenscher-
men geplaatst en emmers ingegraven 
bij de Bosrand in Geldrop. We kunnen 
nu de padden weer veilig overzetten. 
Ze trekken naar de plas bij de honden-
renbaan. In 2015 hebben we bij de 
Bosrand bijna 400 padden en andere 
amfibieën overgezet. Ook zijn we bij 
de Rederijklaan in Mierlo actief ge-
weest. We hebben daar in enkele 
avonden bijna 600 padden geraapt. 
Daarom hebben we nu bij de Rede-
rijklaan ook paddenschermen ge-
plaatst," aldus Plonie.

Nuttige dieren
Padden zijn nuttige nachtdieren. Ze 
vangen insecten die mensen schadelijk 
vinden. Het zijn vleeseters, ze eten al-
les wat beweegt: wormen, spinnen, 
slakken, larven, kevers, steekmuggen, 
mieren, vliegen en andere insecten. En 
padden worden zelf weer gegeten door 
o.a. reigers en kraaien. Zo vertegen-
woordigen zij een belangrijke plaats in 
de voedselketen.

Vrijwilliger worden
Plonie van Campen doet tevens een op-
roep. "We kunnen nog wel wat extra 
vrijwilligers gebruiken, vooral voor de 
Rederijklaan, net buiten Geldrop. Het 
gaat om pakweg 200 meter tussen de 
Geldropseweg en de kruising met de 
Sluisstraat/Aardborstweg. Als je samen 
de emmers leegt, ben je snel klaar en bo-
vendien is het gezelliger met zijn twee-
en. Je hoeft maar één ochtend per week 
gedurende pakweg een maand padden 
over te zetten. Aan het einde van de pad-
dentrek ruimen we met een groepje de 
schermen en emmers weer op." Mensen 
met een hart voor padden kunnen zich 
voor instructies en indeling melden bij 
één van de coördinatoren. Coördinator 
voor de Rederijklaan is Suzy de Reede, 
T: 06-51142320. Voor de Bosrand: Plo-
nie van Campen, T: 040-2854996, en 
Mariet Vissers, T: 040-2856622. 

Amfibieënexcursie 13 maart
Wie alles met eigen ogen wil zien, kan 
mee op excursie op zondag 13 maart. De 
amfibieënexcursie start om 10 uur bij de 
oversteekplaats aan de Bosrand Geldrop, 
bij het viaduct. Deelname is gratis. 
Informatie over padden: zie www.
padden.nu en de website van RAVON 
www.ravon.nl 

foto: Bram Hakstege.

Samenwerken,     
samen leren in een regio 
In de zorg verandert veel. Door techniek is er ineens van alles mogelijk, en 
ook de organisatie vernieuwt. Hoe werken de vernieuwingen in de praktijk? 
Zorgorganisaties in Zuidoost-Brabant besloten kennis bij elkaar te brengen 
in de vorm van video's. Ze maakten korte video’s waarin zorgmedewerkers 
hun ervaring laten zien. De video's zijn te vinden op de website www.frisse-
blikopzorg.nl. De video’s zijn verdeeld over de onderwerpen nachtzorg, be-
wegingsvrijheid, techniek en medicatie.

Informatiedelen via filmpjes is niet 
nieuw. Bijzonder aan deze video's is 
dat alle ervaringen uit de eigen regio 
komen en vanuit verschillende onder-
delen van de zorg afkomstig zijn. Het 
zijn verpleegkundigen, verzorgenden 
en begeleiders die vertellen vanuit de 
praktijk. Je ziet bijvoorbeeld een colle-
ga-zorgmedewerker die vertelt over de 
veranderde manier van werken tijdens 
de nacht, over het gebruik van een 
technisch hulpmiddel of over de sa-
menwerking met de buurt.

De bestuurders van de betrokken zorg-
organisaties zijn enthousiast over deze 
laagdrempelige vorm van kennisde-
ling. Anita Schavemaker, voorzitter 
van het VVT platform Zuidoost-Bra-
bant, laat namens de leden weten dat 
de conclusie om kennis beschikbaar te 
stellen snel was genomen. “De filmpjes 
staan op internet en iedereen kan er 
gebruik van maken. Met name de uit-
wisseling met organisaties voor ver-
standelijk gehandicapten zorg is heel 
interessant. Zij zijn veel verder met de 
inzet van techniek ter ondersteuning 
van cliënten en ter ondersteuning van 
medewerkers. Met name in de nacht-
zorg heeft de sector veel ervaring die 
relevant is voor de ouderenzorg. Ook 
is techniek in de zorg inmiddels een 
noodzaak, in tijden van minder geld en 

een groeiende zorgvraag. De trend 
naar langer zelfstandig wonen is al de-
cennia aan de gang, maar wordt nu 
door het kabinet versneld. Met tech-
niek kun je die zelfstandigheid bevor-
deren. Mooi voorbeeld uit een van de 
video’s is een mevrouw met diabetes 
die voorheen drie keer per dag zat te 
wachten tot de wijkverpleegkundige 
kwam om haar te helpen met spuiten. 
Nu heeft ze beeldcontact en is ze in 
een minuutje klaar op een moment dat 
het haar uitkomt. De video's maken 
deze ontwikkelingen zichtbaar voor 
mensen op de werkvloer.”

Binnen kijken bij een andere 
organisatie
‘Frisse Blik op Zorg’ geeft medewer-
kers de mogelijkheid om binnen te kij-
ken bij een andere zorgorganisatie. 
Hoe pakken zij de nachtzorg aan? Hoe 
gebruiken zij nieuwe techniek? Hoe 
zorgen zij voor veilig omgaan met me-
dicijnen? Zijn de deuren op de afdelin-
gen dicht of open, en is dat veilig ge-
noeg? Hoe maakt de thuiszorg gebruik 
van nieuwe mogelijkheden? De video’s 
zijn door medewerkers goed ontvan-
gen. Ze zijn inmiddels enkele duizen-
den keer bekeken. De video’s zijn te be-
reiken via www.frisseblikopzorg.nl. 
Ook als u niet in de zorg werkt, kijk ge-
rust eens rond!Hart voor vluchtelingen, oog voor zorgen uit de samenleving

Stedelijk Gebied Eindhoven huisvest samen statushouders
Gemeenten en woningcorporaties en het centraal orgaan opvang asielzoekers 
(COA) slaan de handen ineen om de huisvesting van statushouders in het Ste-
delijk Gebied Eindhoven (SGE) in goede banen te leiden. Onder andere wordt 
de woningvoorraad uitgebreid, om verdringing op de woningmarkt te voorko-
men. Ook maken de partners afspraken over een goede eerste begeleiding en 
komen er betere matches tussen de woningzoekende statushouders en hun 
beoogde woonplaats. Dat staat in het Actieplan Statushouders 2016-2017 dat 
op maandag 29 februari werd ondertekend en gepresenteerd. 

 

“De gemeenten en woningcorporaties 
in het stedelijk gebied Eindhoven willen 
en kunnen niet aan de kant staan waar 
het gaat om de huisvesting van vluchte-
lingen uit de brandhaarden van de we-
reld. Nadat zij een verblijfsvergunning 
hebben gekregen krijgen deze mensen 
een plek in de Nederlandse samenle-
ving en daar hoort ook woonruimte bij.” 
Aldus Eindhovense wethouder Yasin 
Torunoglu, voorzitter van de Taskforce 
Statushouders. De gemeenten, het 
COA en de corporaties ondertekenden 
het actieplan, de intenties worden ook 
onderschreven door de Provincie en de 
stichting Vluchtelingenwerk. 

800 extra woningen
De samenwerkende partners willen 
graag helpen bij de woonopgave. Maar 

ze hebben ook oog voor de zorgen van-
uit de maatschappij met betrekking tot 
verdringing op de woningmarkt. Op 
dit moment levert de huisvesting van 
statushouders geen knelpunten op. 
Maar om dat ook voor de toekomst te 
garanderen, komen er in 2016-2017 
minimaal 800 extra woningen bij in de 
regio. Die woningen worden voor een 
groot deel gerealiseerd voor een mix 
van doelgroepen. Dat betekent dat de-
ze maatregel niet alleen een positief ef-
fect heeft voor statushouders, maar 
voor alle woningzoekenden in de regio.

Urgentie 
Het Rijk sprak onlangs het voornemen 
uit om mensen met een verblijfsvergun-
ning niet meer als urgente woningzoe-
kenden te beschouwen, maar de verant-

woordelijkheid hiervoor bij de lokale 
overheden neer te leggen. De gemeen-
ten in het SGE hebben in het Actieplan 
besloten dat die urgentie in en om Eind-
hoven in stand blijft. Het feit dat de cor-
poraties en de gemeenten al ruim een 
jaar samenwerken aan het verbeteren 
van de transparantie voor woningzoe-
kenden en aan een gezamenlijke urgen-
tieregeling, betekent dat er al een goede 
basis is gelegd om de uitvoering van de 
huisvesting te vergemakkelijken. De af-
spraken over de uitvoering van de geza-
menlijke urgentieregeling zijn eveneens 
op 29 februari ondertekend.

Taskforce Statushouders
In september 2015 werd door de porte-
feuillehouders Wonen in het Stedelijk 
Gebied Eindhoven een speciale task-
force voor de huisvesting van status-
houders in het leven geroepen. Daarin 
namen naast de gemeenten ook verte-
genwoordigers van de woningcorpora-
ties, COA en Vluchtelingenwerk plaats. 
De taskforce heeft in de afgelopen pe-
riode gezamenlijk de opties verkend en 
een werkconferentie georganiseerd, 
waarbij ook de Provincie en het Rijk 
aanwezig waren. Vervolgens is het Ac-
tieplan Statushouders 2016-2017 gefor-
muleerd, dat in de afgelopen weken 
door de colleges van B&W in het stede-
lijk gebied is vastgesteld en op 29 fe-
bruari officieel werd ondertekend door 
de samenwerkende partijen. 

Over het Stedelijk Gebied Eindhoven
Het Stedelijk Gebied Eindhoven is een 
samenwerking van negen gemeenten: 
Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Hel-
mond, Nuenen, Oirschot, Son en Breu-
gel, Veldhoven en Waalre. De samen-
werking is georganiseerd op een schaal-
niveau dat aansluit bij het leven van de 
inwoners. Zij maken dagelijks gebruik 
van alle kwaliteiten en voorzieningen 
van het stedelijk gebied, het is logisch 
om daar waar het meerwaarde heeft ook 
bestuurlijk de handen ineen te slaan. Dit 
gebeurt op basis van het Bestuursconve-
nant Stedelijk Gebied Eindhoven dat in 
december 2013 werd ondertekend.
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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, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 

Gemeente nieuws
vervolg van pagina 2

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

PUBLICATIE
Via bestuurlijke lus gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 
Kapperdoes gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Op 18 februari 2016 heeft de gemeenteraad van Nuenen het be-
stemmingsplan “Kapperdoes” gewijzigd vastgesteld. Het bestem-
mingsplan “Kapperdoes” maakt het mogelijk om tuincentrum Cop-
pelmans dat momenteel is gevestigd aan de Vorsterdijk te verplaat-
sen naar de locatie hoek Europalaan-Kapperdoesweg. Het plan 
maakt daarnaast nog de bouw van minimaal 12 en maximaal 16 
woningen grenzend aan het te vestigen tuincentrum mogelijk. Een 
van die woningen betreft de splitsing van de bestaande woning aan 
de Dubbestraat 1. 

Het verschil tussen het minimaal en het maximaal aantal te bouwen 
woningen komt voort uit de mogelijkheid die in het bestemmingsplan 
wordt geboden om op maximaal 5 kavels in plaats van een vrij-
staande woning een twee onder een kap woning te bouwen.

Bestuurlijke lus 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 9 
september 2015 een tussenuitspraak gedaan met nummer 
201501879/1/R6. Zij heeft via deze tussenuitspraak de zogenaamde 
‘bestuurlijke lus’ toegepast. De gemeenteraad heeft de opdracht 
gekregen om het besluit van 18 december 2014 te herstellen, met in 
achtneming van de overwegingen in de tussenuitspraak, zonder dat 
de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te 
worden. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht hoeft niet 
te worden toegepast, zodat het gewijzigde vastgestelde bestem-
mingsplan niet in ontwerp ter inzage hoeft te worden gelegd.

Wijzigingen 
Het bestemmingsplan is met in achtneming de tussenuitspraak van 
de Raad van State van 9 september 2015 als volgt aangepast:

•	 er	 is	 (nader)	 gemotiveerd	 dat	 het	 voorziene	 tuincentrum	 niet	
leidt tot onaanvaardbare leegstand en zorgt voor behoud en 
versterking van de lokale detailhandelsstructuur en het bestaan-
de	 distributieve	 verzorgingsniveau	 (STEC-rapport	 	 ‘DPO	 en	
Laddertoets	Tuincentrum	Coppelmans’	van	21-10-2015	en	de	
memo’s	 	 ‘Ruimtelijke	effecten	nevenassortiment	Tuincentrum	
Coppelmans’ van 21-10-2015 en aanvullende memo ‘Ruimte-
lijke effecten assortiment Divebo tuincentrum Coppelmans van 
17	december	2015	van	STEC	groep);

•	 er	 is	 (nader)	 gemotiveerd	 dat	 toepassing	 is	 gegeven	 aan	 het	
principe van zorgvuldig ruimtegebruik, als bedoeld in artikel 3.1, 
eerste	lid,	onder	b,	van	de	Verordening	ruimte	(STEC-rapport		
‘DPO	 en	 Laddertoets	 Tuincentrum	 Coppelmans’	 van	 21-10-
2015);

•	 aangetoond	is	dat	de	voorziene	ontwikkeling	van	het	tuincen-
trum voldoet aan artikel 4.8, derde lid, van de Verordening 
ruimte, te weten het nakomen van de afspraken die zijn gemaakt 
in	het	regionaal	ruimtelijk	overleg	(besproken	en	positief	gead-
viseerd	in	RRO-Zo	van	16-12-2015);

•	 er	 is	 (nader)	 gemotiveerd	 dat	 het	 voorziene	 tuincentrum	 niet	
leidt	tot	onaanvaardbare	verkeershinder	(memo	‘Verkeersafwik-
keling	Europalaan	-	Kapperdoesweg’	d.d.	10-12-2015);

•	 er	zijn	een	aantal	concrete	wijzigingen	in	de	planregels	doorge-
voerd, te weten de definitie van het begrip ‘tuincentrum’, een 
maximum aan inpandig winkelverkoopvloeroppervlakte van 
8.900 m2,  de regeling voor bijgebouwen, het aantal toegestane 
bouwlagen, ondergronds bouwen, buitenverkoop. 

Inzage 
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met de bijlagen ligt ter 
inzage	van	4	maart	tot	en	met	14	april	2016	(tijdens	kantooruren	
of	op	afspraak)	 in	het	gemeentehuis,	 Jan	van	Schijnveltlaan	2	 te	
Nuenen. 
Tevens	is	het	plan	in	te	zien	via	de	landelijke	internetsite	www.ruim-
telijkeplannen.nl en kan rechtstreeks worden geraadpleegd via de 
vo lgende l ink :  ht t p://w w w.r uimt eli jkeplannen.nl/web -
roo/?planidn=NL.IMRO.0820.BPNuenenKapperdoes-D002

Beroep 
Een belanghebbende kan binnen deze termijn tegen de aangebrach-
te wijzigingen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van	de	Raad	van	State,	Postbus	20019,	2500	EA	in	Den	Haag.	Voor	
de behandeling van een beroep is griffierecht verschuldigd. 

Diegenen die al eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit 
van 18 december 2014 tot vaststelling van het bestemmingsplan 
“Kapperdoes”, hoeven dat niet te doen voor zover hun bezwaren 
betrekking hebben op de overige, ongewijzigd gebleven planonder-
delen. Géén beroep kan worden ingesteld door een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen 
tegen het ontwerp bestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Crisis en herstelwet
Op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Kapper-
does” is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van 
toepassing	(artikel	1.1.	Chw	in	samenhang	met	artikel	3.1,	bijlage	I	
Chw).	Deze	afdeling	beperkt	het	beroepsrecht	en	stelt	striktere	eisen	
aan het beroepschrift. Dit brengt onder meer met zich mee dat alle 
beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. 
Tevens	kunnen	de	beroepsgronden	na	afloop	van	de	beroepstermijn	
niet meer worden aangevuld.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening 
Het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan treedt niet 
eerder in werking dan met ingang van de dag na die waarop de be-
roepstermijn	afloopt.
Een beroep schorst niet de werking van het plan. Daarvoor moet 
naast het beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak een afzonder-
lijk verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voor-
zitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
op bovenstaand adres. 

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State heeft op 6 mei 2015 met nummer 201501879/2/
R6 een uitspraak gedaan. Bij wijze van voorlopige voorziening is het 
besluit van de gemeenteraad van 18 december 2014, waarbij het 
bestemmingsplan “Kapperdoes” is vastgesteld, voorzover het betreft 
het plandeel met de bestemming “Detailhandel” geschorst. De bo-
vengenoemde tussenuitspraak heeft deze schorsing voor het plan-
deel met de bestemming “Detailhandel” niet opgeheven. 

Voor de overige plandelen treedt het bestemmingsplan in werking 
op 15 april 2016 tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een belangheb-
bende kan zo’n verzoek pas indienen na het indienen van een be-
roepschrift.

Nuenen, 3 maart 2016.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Pastoorsmast 3 en 5’
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat 
de	gemeenteraad	op	18	februari	2016	het	bestemmingsplan	‘Pas-
toorsmast 3 en 5’ gewijzigd heeft vastgesteld.

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

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

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

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

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

Inzage 
Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de overige daarop betrek-
king hebbende stukken liggen met ingang van 4 maart  2016 gedu-
rende	zes	weken	(tijdens	kantooruren	of	op	afspraak)	op	de	gemeen-
tehuis,	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.BPNuenPastoor3en5-D001

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

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

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

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

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

LEVgroep Nuenen 

‘Sjors Sportief      
& Sjors Creatief’
Het sport- & cultuurstimuleringsproject ‘Sjors Sportief & Sjors Creatief’ in de 
gemeente Nuenen kende wederom een vliegende start. Vanaf de kickoff op 
woensdag 24 februari was het een drukte van jewelste op de website www.
sjorssportief.nl. Waar zich vorig schooljaar 900 inschrijvingen in totaal in-
schreven, waren er nu binnen een klein uurtje al 725 kinderen die zich had-
den opgegeven voor hun favoriete activiteit. Na één dag staat de teller al op 
ruim 1100!! inschrijvingen voor de kennismakingsactiviteiten. Wat een on-
gekend succes! Inschrijven is natuurlijk nog steeds mogelijk. 

Populair
Dansen, Hengelsport, Hockey, Kinder-
yoga, Lasergamen, Laco Gymics, Po-
nyrijden, Schaken, Scouting, Syn-
chroonzwemmen, Twirlen & Water-
polo hadden binnen enkele minuten 
enorm veel inschrijvingen. Aan de cre-
atieve kant waren Bloemschikken, 
Muziekles, Sieraden maken, Slagwerk, 
Theater, Zeepslingers maken & Zin-
gen heel populair. Kinderen krijgen 
het advies om de website www.sjors-
sportief.nl & www.sjorscreatief.nl 
goed in de gaten te houden, want ver-
enigingen bieden in verband met 
doorslaand succes nieuwe cursussen 
aan. Activiteiten die al vol zitten heb-
ben vaak ook een wachtlijst. Bij vol-
doende animo mogen de kinderen die 
op de wachtlijst staan ook gewoon nog 
gaan ‘proeven’ aan de activiteit van 
hun eerste keus. Verder zijn er nog vol-
doende plaatsen voor vele activiteiten 
zoals Schilderen, Judo, Jiu-Jitsu, Sport 
& Spel, Tennis, Theater en Volleybal. 
Het hele schooljaar kan er gewoon nog 
ingeschreven worden.

Laagdrempelig zonder direct lid te 
worden
Via Sjors Sportief & Sjors Creatief kun-
nen basisschoolkinderen op een laag-
drempelige manier, vaak gratis, ken-
nismaken met een grote verscheiden-
heid aan activiteiten, zonder meteen 
lid te worden. De LEVgroep heeft sa-
men met de sportverenigingen/cul-
tuurorganisaties en andere activitei-
tenaanbieders de krachten gebundeld 
en het resultaat is te zien in het over-
volle Sjorsboekje, waarin meer dan 
150 activiteiten worden aangeboden. 
Alle kinderen uit groep 1 t/m 8 van de 
basisscholen uit Nuenen hebben een 
exemplaar van het Sjorsboekje ontvan-
gen. Deze is ook op de website www.
sjorssportief.nl in te zien.

Inschrijven nog steeds mogelijk! 
Inschrijven kan het hele schooljaar 
nog. Het verbinden van kinderen aan 
sport en cultuur is een van de speer-
punten uit het gemeentelijk beleid. 
‘Sjors Sportief & Sjors Creatief ’ zijn 
één van de instrumenten die de ge-

meente Nuenen inzet om haar beleids-
doelen te behalen op het gebied van 
sport en cultuur. LEVgroep coördi-
neert dit project. 
Het blijkt een succesvolle methode om 
kinderen van de basisschoolleeftijd 
enthousiast te maken voor deelname 
aan sport en cultuur. Meer informatie 
is te vinden op de website www.sjors-
sportief.nl of stuur een e-mail naar 
paul.dekkers@levgroep.nl.

Agenda 
activiteiten   
WLG maart 2016
7 maart: 14.00 uur Lezing: 50 Jaar Wie-
lerronde Gerwen.
14 maart: 14.00 uur Lezing: Wildbe-
heer Nuenen.
18 maart: 18.00 uur ‘Ittemee?’ (aan-
melden).
19 maart: Middag opschonen in kader 
van Andre van der Maat-dag. 
21 maart: 13.30 uur Paas-tak versieren 
(volwassenen) aanmelden.
15.30 uur Kuikentjes maken (kinderen 
5-6-7 jaar) aanmelden.
28 maart: 2e Paasdag: geen Inloop.
31 maart: 19.30 uur Documentaire ‘Zo 
gaat dat dus’ Regenboogkerk samen 
met KBO en PVGE (aanmelden WLG)
vanaf 7 maart: Iedere vrijdag 09.30 
Fietsen. Startpunt den Heuvel.

Nieuwe fotoclub 
‘Momentum’   
in Nuenen!
Als enthousiaste amateur fotograaf 
wil ik graag kijken of er behoefte is 
aan een nieuwe fotoclub in Nuenen. 
Momenteel zijn er al 3 fotoclubs die al-
len onder de PVGE vlag bestaan, een 
club van gepensioneerden, waarbij er 
een leeftijdsgrens is vanaf 50 jaar.

Nu zijn er fotoclubs in Eindhoven, Hel-
mond en omstreken die voor iedereen 
toegankelijk zijn, helaas in Nuenen nog 
niet. Via facebook is er al een poll in de 
groep ‘Nuenen Gerwen Nederwetten 
Eeneind’ gestart en is er al een aparte 
groep aangemaakt: ‘fotoclub Momen-
tuM’. Er zijn al verschillende positieve 
reacties gekomen op dit initiatief.
Dus mochten er enthousiaste fotogra-
fen amateur of (semi)prof zijn die graag 
willen meedoen en/of de fotoclub ‘Mo-
mentuM’ mee willen helpen opzetten 
dan kun je een berichtje achterlaten via 
facebook of anders via de mail: foto-
club-momentum@outlook.com

Brandveilig Omgeving 
Andriesplein positief 
ontvangen
Een paar weken geleden werd gemeld dat De Buurtvereniging Omgeving 
Andriesplein (BOA) de komende maanden aan de slag gaat om de brandvei-
ligheid in de woningen te verbeteren. Zij doet dat in samenwerking met het 
project Nuenen (Brand)veilig, dat op initiatief van de Gemeente Nuenen en 
de Brandweer is opgestart. 

Het doel van dit ‘rookmelderproject’ is 
het veiligheidsbewustzijn en de zelfred-
zaamheid te verhogen. Bij deelnemen-
de wijkbewoners wordt een brandrisi-
co-inventarisatie uitgevoerd en waar 
noodzakelijk of gewenst, worden een of 
meerdere rookmelders geplaatst.

Twee weken geleden hebben alle wijk-
bewoners (leden en niet-leden van 
BOA) een uitgebreide brief met en-
quête in de bus ontvangen. Inmiddels 
zijn al een groot aantal enquêteformu-
lieren ingeleverd. Daarbij zijn veel po-
sitieve reacties ontvangen, zowel wat 
betreft het project zelf als de opgave 
voor deelname.

De termijn voor het inleveren van de 
enquête sluit op zaterdag 5 maart a.s.
Alle wijkbewoners, die de enquête nog 
niet hebben ingeleverd, worden ver-
zocht dit alsnog te doen. Dat geldt ook 
voor hen die geen interesse hebben 
(bijvoorbeeld omdat ze onlangs zelf al 
rookmelders hebben geplaatst). 

Voor meer informatie wordt verwezen 
naar de website van de Buurtvereni-
ging: www.boa-nuenen.nl/activitei-

ten/rookmelderproject. Daar vindt u 
desgewenst ook nog een blanco exem-
plaar van het enquêteformulier. 
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Halfvasten Raod 
van Zatterdag 
Zondag 6 maart om 12.30 uur orga-
niseert de Raod van Zatterdag weer 
het jaarlijkse Halfvasten evenement.

Dit jaar staat alles in het teken van de 
après-ski. De teams zullen op diverse 
onderdelen op ludieke wijze met el-
kaar de strijd aangaan. Hierbij kunnen 
zij laten zien of hun (après-)ski vaar-
digheden voldoende zijn om uiteinde-
lijk de felbegeerde wisselbeker in ont-
vangst te nemen. Behendigheid en 
teamspirit zullen daarbij het echte ver-
schil maken.
Natuurlijk kun je dit allemaal van 
dichtbij meemaken op het terras van 
onze residentie restaurant Goesting 
aan het Park 61 in Nuenen. Nog leuker 
is het als je zelf meedoet voor de wis-
selbeker door je in te schrijven met een 
team van minimaal vier personen. 
Mail naar suzandubbelman@gmail.
com je aanmelding met je teamnaam 
en de namen van je teamleden. Ieder-
een is van harte welkom!

Halfvastenbal in      
Café Ons Dorp
De meesten hebben de carnavalskleren alweer in een doos op de zolder 
staan en daarmee lijkt het alweer even geleden dat we hossend en feestend 
door Ons Dorp liepen. Maar toch zijn er pas vier weken voorbij, en dat bete-
kend dat het dit weekend weer halfvasten is.

Op zaterdag 5 maart organiseert Café 
Ons Dorp weer haar jaarlijkse halfvas-
tenbal. Een feestavond voor iedereen 
die wel weer zin heeft in een gezellige 
feestelijke avond, of je nu aan het vas-
ten bent of niet. 

DJ Bompa & Ronald van der Lee
Dit jaar zal de muziek verzorgd wor-
den door DJ Bompa, bekend van zijn 
hits samen met De Mens (Als Braban-
der ben ik geboren, Op mijn Vespa, 
Feestje hier, Nooit meer naar huis). En 
natuurlijk van de carnavalshit van 
2016; Broek uit! Dit betekent dat stil 
staan geen optie is en dat er gedanst 

wordt tot dat de veters uit je schoenen 
springen.
Onder de naam “De Zingende Zanger” 
zet rasartiest Ronald van der Lee elke 
zaal of tent op zijn kop. Hij heeft in 
Nuenen al regelmatig tijdens de ker-
mis opgetreden op het gezamenlijke 
horecaplein en ook deze avond zal hij 
willekeur aan feestelijk nummers ten 
gehore brengen. Net als tijdens de car-
naval geldt ook deze avond dat het 
meezingen geheel GRATIS is!

Zin in een gezellige avond?
Kom zaterdag 5 maart naar Café Ons 
Dorp, aanvang 21.00 uur.

- CAFÉ - Toon Gevers toonde een 
fascinerend stukje natuur
Toon Gevers ontpopte zich voor het publiek van ‘de Schuif’ van afgelopen 
donderdag als een talentvolle gids door de wereld van de insecten.  
Het heet macrofotografie, maar gek genoeg is dat het vastleggen op de ge-
voelige plaat van de onvoorstelbare kleine wereld van de eitjes of larfjes, van 
metselwerkjes of van ledematen van bijtjes, torretjes, rupsjes of vlinders.
 
KBO Nuenen was trots dat Gevers, die 
met zijn uniek fotowerk al de landelij-
ke tv heeft gehaald, bereid was zijn 
presentatie voor het publiek van de 
maandelijkse KBO lezing te verzorgen.
Toon gunde zijn gehoor een verras-
sende inkijk in het verborgen bestaan 
van allerlei insecten, een compleet on-
bekende wereld, die in ieders achter-
tuin gewoon valt waar te nemen, als je 
maar weet waar en hoe je kijken moet.
 
Vlindersoorten waarvan je hooguit de 
naam ooit hebt horen vallen, werden 
op een groot scherm getoond in hun 
soms bizarre cyclus van voortplanting. 
Zo heeft het vrouwtje van de Witvlak-
vlinder geen vleugels, omdat ze enkel 
de functie vervult van legbatterij te 
zijn voor honderden eitjes om daarna 
opgebruikt dood te gaan. Gevers heeft 
met engelengeduld zulke complete 
voortplantingstrajecten per soort, die 
soms meer dan 200 dagen duren, dage-
lijks via mooie foto’s vastgelegd.
Hij laat de kleine wondertjes der na-
tuur zien. De antenne waaier van am-
per 1 millimeter op het kopje van een 
vlinder verschijnt levensgroot op het 
scherm. Daarmee weet het mannetje 
een vrouwtje op kilometers afstand te 
ontdekken. De ontroerende metamor-
fose in de cyclus van eitje tot rupsje, 
van rupsje tot pop, en van pop tot 
kleurrijke vlinder. Jaren terug al begon 

Toon het te fotograferen. Inmiddels 
staat de techniek hem ter beschikking 
om het ook te filmen. 
Het bizarre verloop van het bestaan 
van een Koolwitje, geïnjecteerd door 
een Sluipwesp, waardoor de voort-
planting een heel andere wending 
neemt, en de rups larven baart van de 
wesp als een soort koekoeksjongen in 
plaats van haar eigen nakomelingen.
 
Het verhaal en het beeldmateriaal 
boeiden enorm en de verwondering 
van mensen werd gewekt dat er nog 
zoveel geheimen van de natuur te ont-
hullen vallen. Van natuur die vlak om 
ons heen is.  Wie er niet bij was, heeft 
echts iets moois gemist. 

Shockwave-therapie 

De oplossing voor chronische 
peesklachten en kalkhaarden
Behoort u tot de grote groep mensen die al van alles geprobeerd heeft om van de 
chronische pijn af te komen? Dan is shockwavetherapie wellicht de uitkomst.

De fysiotherapeut

Wat is shockwavetherapie?
Schokgolven (shockwaves) kent u al, 
denkt u maar eens aan het vliegtuig dat 
door de geluidsbarrière gaat. De schok-
golf die daarbij ontstaat wordt door de 
lucht geleid en laat van afstand uw ra-
men trillen. De golven uit het shockwa-
ve-apparaat kunt u hiermee vergelijken. 

De apparatuur wekt schokgolven op 
met relatief veel energie. Door de be-
handelkop verplaatsen de golven zich 
naar de pijnlijke plek in het lichaam. 

Door de energieopname in het li-
chaam komen een aantal fysiologische 
processen in het lichaam versneld en 
verbeterd op gang. Zo verbetert de 
doorbloeding, komen er pijn- en ont-
stekingsremmende stoffen vrij en ont-
staat er een groei van het aantal pees- 
en bindweefselvezels. Al deze reacties 
leiden tot een versneld weefselherstel. 

Welke aandoeningen komen in aan-
merking voor shockwavetherapie?
Shockwave is uitermate succesvol bij 
peesklachten die langer dan 3 maan-
den bestaan en kalkafzettingen in de 
schouder en onder de voet (hielspoor). 
Het meest effectief is de behandeling 
bij: tennis- of golferselleboog, achilles-
peesklachten, liesklachten, schouder-
peesproblematiek, hielspoor.

De behandeling is niet pijnvrij maar 
reeds na een paar behandelingen 
merkt u al verbetering. De resultaten 
van shockwave zijn wetenschappelijk 
aangetoond. Ook n het buitenland 
wordt de behandeling veelvuldig toe-
gepast, zowel in de sportgeneeskunde 
als in de orthopedie.

Voor informatie kunt u contact opne-
men met Fysiotherapie Nuenen; tel: 
040-283 5873. Jean-Pierre Bergmans. 
(sport) fysiotherapeut/ manueel thera-
peut. Fysiotherapie Nuenen

Uitnodiging aan kijkers….
Kinderfeestjes, wedstrijden, vakanties, uitstapjes: ze zijn ondenkbaar ge-
worden zonder dat er foto’s worden gemaakt. Maar met fotograferen als 
hobby kan je meer. Je kan een verhaal vertellen met beelden of op zoek 
gaan naar de schoonheid van een foto. 

‘Fotogroep f/2’ doet dat ook heel graag. 
Ze maken foto’s, bekijken die en be-
spreken ze met elkaar. Nu zijn ze weer 
zo ver, dat ze hun mooiste foto’s met u 
willen delen. 
Dat doen ze op de fototentoonstelling 
op 12 en 13 maart in het clubgebouw ’t 
Kwetternest’ van de PVGE. Adres: 

Mantelmeeuwlaan 12 in Nuenen. 
Naast een 40-tal afgedrukte foto’s, 
worden er nog meer foto’s gepresen-
teerd op een beeldscherm.
Beide dagen zijn ze tussen 12.00 en 
17.00 uur geopend.

U bent van harte welkom! 

Nu in het Theater...

De Klokkenluider van de Notre Dame:   
op avontuur met Quasimodo en Esmeralda 
In deze familiemusical ‘De Klokkenluider van de Notre Dame’ neemt de klok-
kenluider Quasimodo je mee door zijn avontuur waarin zigeunerin Esmeral-
da zijn hele wereld op zijn kop zet. Een vermakelijke voorstelling vol muziek, 
dans en vrolijkheid waarin veel te zien en te beluisteren valt. Woensdag 9 
maart te zien in Het Klooster.

De Klokkenluider van de Notre Dame 
vertelt ook het tijdloze verhaal over je 
alleen voelen en onverwachte vriend-
schappen. Precies twintig jaar na de 
Disney-film is Victor Hugo’s bekende 
verhaal nu live te beleven als musical 
voor jong en oud.  Hoog boven de stad 
Parijs, in de spectaculaire klokkento-
ren van de Notre Dame woont de ver-
legen klokkenluider Quasimodo. Een 
toevallige ontmoeting met de beeld-
schone zigeunerin Esmeralda zet zijn 
hele wereld op z’n kop. Hij belandt in 
een spannend avontuur en leert dat 
mensen lang niet zo slecht zijn als hij 
denkt. Wat is goed of slecht? En zit 
echte schoonheid dan toch van bin-
nen? De Klokkenluider van de Notre 
Dame is een voorstelling van theater-
producent OpusOne die al meer dan 
25 jaar met veel succes originele fami-
liemusicals naar de Nederlandse thea-
ters brengt, waaronder Jungle Book en 
Belle en het Beest. 

De voorstelling is op woensdag 9 
maart te zien in Het Klooster. De voor-
stelling begint om 19.15 uur en toe-

gangskaarten voor de voorstelling kos-
ten € 14,50. Kaarten kunt u bestellen 
via onze website www.hetklooster.org 
of u kunt van maandag tot en met vrij-
dag tussen 13.30 uur en 17.30 uur tele-
fonisch reserveren via 040 -284 33 99.

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 6-03 in het programma Nuenen-Nu: 
•	 Etienne	Buma	Nuenens	voorleeskampioen
•	 Slipjacht	‘de	Collse	Hoeve’
•	 ‘Bij	Ite’	nieuw	Vlaams	restaurant	
•	 Heropening	John’s	Kitchen
•	 Lindespelers	40	jaar
•	 Biografie	van	een	Dorp	over	de	Opwettenseweg	,	afl.5

De tv-uitzendingen van Nuenen Nú kunt u zien om 11.00 uur , 14.00 uur, 17.00 
uur, 19.00 uur, 21.00 uur, 23.00 uur en 01.00 uur. Het programma is ook te vol-
gen via de livestream op www.omroepnuenen.nl. Tevens kunt u op deze web-
site actuele nieuwsberichten lezen en oude LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart bekijken op You Tube en Facebook.

Hebt u een idee of een tip voor een door LON TV te verzorgen reportage? Stuur 
dan een e-mail naar tv@omroepnuenen.nl. 
U kunt ook op werkdagen gewoon binnenlopen in onze studio in Het Klooster 
tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Hooggevoelig
Hooggevoeligheid! Er wordt de laatste jaren steeds meer over gezegd en ge-
schreven. Het komt niet alleen voor bij volwassenen (mannen èn vrouwen), 
maar vaak blijken ook kinderen hooggevoelig te zijn. Op dinsdagavond 15 
maart, van 20.00-22.00 uur, komt Lonneke van Horrik in de Bibliotheek in 
Geldrop vertellen over hooggevoeligheid. 

Aanhoudingen 
na aantreffen 
hennepkwekerijen
De bewoner van een woning aan de 
Wielewaallaan werd woensdagmor-
gen in zijn woning aangehouden. Op 
de zolder van zijn woning trof de poli-
tie een hennepkwekerij aan met 240 
hennepplanten. De stroom werd ille-
gaal afgetapt. De hennepkwekerij en 
de bijbehorende kweekapparatuur is 
inmiddels geruimd.

Risico’s en schade
Mocht zich een hennepkwekerij bij u 
in de buurt bevinden, dan loopt u risi-
co op brand door kortsluiting en lek-
kage. De schade die de hennepteelt 
veroorzaakt is groot. Woningcorpora-
ties, verhuurders en energiebedrijven 
draaien vaak op voor de kosten veroor-
zaakt door lekkages, brandschade en 
illegaal afgetapte energie.

Help mee hennepkwekerijen te 
bestrijden!
Ruikt u henneplucht en denkt u dat er 
een hennepkwekerij in uw buurt zit? 
Meld verdachte situaties, bel de politie 
via 0900-8844 of bel Meld Misdaad 
Anoniem, 0800-7000. De politie kan op 
basis van uw informatie een onderzoek 
starten, zoals ook bij deze hennepkwe-
kerij in Bergeijk is gebeurd. Lees meer 
over illegale hennepteelt op politie.nl.

Hooggevoeligheid is eigenlijk gewoon 
een eigenschap die bij één op de vijf 
mensen voorkomt. Hooggevoelige kin-
deren en volwassenen kunnen zich an-
ders voelen. Ze zijn makkelijk over-
prikkeld en vermoeid, en voelen zich in 
groepen al snel onbegrepen of over-
weldigd. En kinderen kunnen dingen 
zien en ervaren, die veel mensen als 
niet normaal beschouwen. Wat het 
voor ouders weer moeilijk maakt om 
met anderen over te praten. 
Maar als je meer weet over hoogge-
voeligheid en hoe je ermee omgaat, 
kun je het eenvoudig tot kracht maken, 
in plaats van tot last. 

Lonneke van Horrik is geboren in 
Geldrop en is zelf ook hooggevoelig. 
Na haar HBO opleiding Personeel en 
Arbeid, volgde ze diverse opleidingen 

op het gebied van hooggevoeligheid. 
Inmiddels heeft ze haar eigen praktijk, 
waar ze workshops geeft en hoogge-
voelige mensen begeleidt. Daarbij zet 
ze ook haar eigen hooggevoeligheid in, 
om mensen die onbalans ervaren weer 
in balans te brengen.
Deze avond geeft ze uitleg met voor-
beelden en ervaringen, zodat je na af-
loop meer weet over hooggevoeligheid 
en naar huis gaat met praktisch toe-
pasbare tips. En natuurlijk ook met ex-
tra leestips!

Toegang
Kaartjes voor deze avonden zijn te be-
stellen via de website op: http://no.nl/
AanmeldenKaartjes. Leden van de Bi-
bliotheek krijgen, op vertoon van hun 
biebpas, € 1,- korting op de toegangs-
prijs van € 3,-. 
 

Politieberichten
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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:

Een dag voor een dappere
Op 5 maart organiseren Evi Dortmans en de Nuenense Annemijn Schuil een 
benefiet evenement voor KWF Kankerbestrijding. Het evenement is voor 
jong en oud. Op deze dag bieden ze verschillende workshops aan waar men 
zich voor kan inschrijven. Ook zullen er standjes zijn met eten en drinken en 
kun je genieten van muziek. Dit evenement is voor iedereen toegankelijk en 
iedereen is dan ook welkom! 

De workshops die ze aan zullen bieden 
zijn: oriëntaalse dans, moderne dans, 
paalfitness en karate. Verder zal er de 
mogelijkheid zijn om, tegen een kleine 
vergoeding, henna te laten zetten. Ook 
kun je cupcakes versieren, je haren la-
ten vlechten, lego bouwen of je laten 
schminken!
Het doel van het evenement is om zo-
veel mogelijk geld op te halen voor 
KWF Kankerbestrijding. Het evene-
ment zal gehouden worden in de Dy-
namo te Eindhoven, Catharinaplein 
21. Het begint om 13.00 uur en eindigt 
om 17.00 uur. 

Schrijf je nu in!
Ga naar www.dynamo-eindhoven.nl/
agenda/tickets. Daar kunt u bij ‘Een 
dag voor een dappere’ voor € 12,50 
kaartjes bestellen. Mail vervolgens de 
workshopkeuze naar profielwerk-
stuk2015@outlook.com. Ook op de 
dag zelf zijn aan de deur nog kaartjes 
verkrijgbaar. Steunen kan altijd door 
middel van een donatie via acties.kwf.
nl/eendagvooreendappere.

Meer info over deze actie is te vinden op 
acties.kwf.nl/eendagvooreendappere of 
w w w . f a c e b o o k . c o m / e v e n t s / 
1529283164062363/. Hier worden up-
dates over de actie geplaatst en kun-
nen mensen direct doneren.

Elke stem telt voor onze toekomst….
Wat te denken van ons gemeentebestuur? Van een plattelandsgemeente 
bevolkt door aardappeleters, zijn de kerkdorpen Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten en de wijk Eeneind gegroeid naar een gemeenschap van ruim 
twintigduizend inwoners. Is een eigen bestuur voor ruim 20.000 dwèrsklip-
pels nog wel haalbaar? Is een zelfstandige gemeente nog gewenst? Het be-
stuur van onze provincie vindt de tijd rijp voor het opheffen van de 
zelfstandige gemeente Nuenen c.a. (cum annexis).

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees

Hoogste tijd om die vraag voor te leg-
gen aan de huidige gemeentegeno-
ten. Nog niet zo’n gek idee: laat de in-
woners van onze gemeente stemmen 
over het zelfstandig voortbestaan van 
Nuenen c.a. Dat kan al op woensdag 6 
april, dan is er toch een volksraadple-
ging. Kan mooi tegelijk, stemmen 
over de Oekraïne en over Nuenen. 
Elke stem telt….

Kan onze gemeente anno 2016 zelf-
standig bestuurd worden of gaat 
Nuenen c.a. de kant op van Stratum 
en Strijp? Vorige eeuw werden rond 
Eindhoven een paar dorpen bij elkaar 
geveegd tot de gemeente Eindhoven. 
En Stratum en Strijp bestaan nog 
steeds. Nuenenaren hoeven niet te 
vrezen dat Nuenen wordt opgedoekt. 
Een betere toekomst door de zelfstan-
digheid in te leveren voor een be-
kwaam bestuur op afstand. En of dat 
in Eindhoven zit of in Helmond, dat 
maakt niet veel uit. Een bestuur dat 
beter functioneert dan ons huidige 
gemeentebestuur.

Kijk eens naar Nederwetten en Ger-
wen, daar functioneren al democra-
tisch gekozen raden: dorpsraad Ne-
derwetten en dorpsraad Gerwen. En 
de wijkraad Eeneind blaast haar par-
tijtje ook mee. Deze drie raden verdie-
nen een bekwaam gemeentebestuur. 

Het bestuur van onze provincie steekt 
de helpende hand uit richting drenke-
ling Nuenen. Mond-op-mond beade-
ming redt ons gemeentebestuur van 
de verdrinkingsdood. Zorgt Brabant 
voor een gemeentebestuur van vol-
doende kwaliteit? 

De provincie stelt de adviescommis-
sie in op grond van haar algemene 
verantwoordelijkheid voor de kwali-
teit van het lokale openbaar bestuur 
en heeft burgemeester Maarten Hou-
ben hierover geïnformeerd. In voet-
baltermen heet dit een gele kaart. De 
commissie brengt advies uit over de 
bestuurlijke toekomst van de ge-
meente Nuenen c.a. “Een advies over 
het meest passende toekomstscena-
rio voor Nuenen mede in relatie tot 
gemeenten in de omgeving.”

Uit onderzoek naar de bestuurs-
kracht van ons gemeentebestuur 
blijkt dat door een gebrekkig samen-
spel tussen gemeenteraad en college 
van burgemeester en wethouders de 
huidige bestuurskracht matig en on-
toereikend is om goed in te kunnen 
spelen op de toekomstige maat-
schappelijke opgaven. De inwoners 
van Nuenen c.a. verdienen een goed 
functionerend gemeentebestuur. 
Laat je stem horen, het gaat over 
onze toekomst!

Nuenens Belang 
vraagt aandacht 
voor huiseigenaren 
en huurders
Afgelopen week viel de jaarlijkse 
WOZ-beschikking en OZB-aanslag 
weer in de bus. Nieuw is de positie 
van de huurder. Tot 2016 kreeg alleen 
de huiseigenaar een beschikking. 
Vanaf 2016 is daar ook de huurder 
van een woning bijgekomen. De WOZ 
- waarde van zijn huurhuis telt voor 
een kwart mee bij het vaststellen van 
de maximale huurprijs.

Nuenen behoort tot de top tien in Ne-
derland met de hoogste woonlasten. In 
de regio Zuid-Oost Brabant staat Nue-
nen zelfs op de eerste plaats. Daar 
moeten we snel vanaf. Onder woonlas-
ten wordt verstaan het totaal van on-
roerendzaakbelasting (ozb), rioolhef-
fing en afvalverwijdering.
Voor de huurder heeft de WOZ-waarde 
invloed op zijn maximale huurprijs en 
voor de huiseigenaar geldt vooral de 
vraag of de daling van de woningprijzen 
van de laatste jaren door de gemeente 
zijn vertaald in een evenredige verla-
ging van de WOZ-waarde. Verder helpt 
het ook in het kadaster na te gaan tegen 
welke prijzen vergelijkbare huizen in 
dezelfde straat verkocht zijn. Zijn die la-
ger dan de woning van de huiseigenaar 
die bezwaar wil maken tegen de voor 
zijn woning vastgestelde WOZ-waarde, 
dan  staat die sterk om de WOZ-waarde 
van zijn pand omlaag te krijgen en der-
halve ook een lagere ozb. Heeft de huis-
eigenaar of huurder  meer tijd dan zes 
weken nodig om een bezwaar te maken, 
dan kan hij een pro-forma bezwaar-
schrift indienen voor uitstel bijv. omdat 
hij meer info nodig heeft van kadaster, 
taxateurs en aannemers.
Voor meer info en voorbeelden van be-
zwaarschrift ozb, pro-forma bezwaar-
schrift en bezwaarschrift tegen de 
WOZ-waarde van een huurwoning, 
kunt u terecht op de website van Nue-
nens Belang: www.nuenensbelang.nl
 

Jacques Leemans 
voorzitter Nuenens Belang

“Een zelfstandig 
Nuenen is niet 
langer houdbaar”
Dat is de eensluidende conclusie 
van een veertigtal deelnemers aan 
de discussie afgelopen vrijdagmid-
dag in Het Klooster over de bestuur-
lijke toekomst van Nuenen.

Op uitnodiging van de PvdA Nuenen 
is door betrokken inwoners van Nue-
nen en PvdA’ers uit Nuenen en de 
buurgemeenten gediscussieerd over 
vier stellingen: zelfstandig blijven of 
fuseren met buurgemeente(n). 
Dick de Cloe, oud-Kamerlid, houdt 
een inleiding over de bestuurlijke or-
ganisatie en de terugloop van het aan-
tal gemeenten in de loop van de tijd. 
Ook de actuele politieke situatie van 
Nuenen wordt tegen het licht gehou-
den. Daarna start in groepen de dis-
cussie met de vraag “Hoe nu verder”? 
De meningen zijn verdeeld, maar over 
één ding zijn alle deelnemers het eens: 
een zelfstandig Nuenen is niet langer 
houdbaar. Met wie Nuenen dan moet 
fuseren, daarover wordt van mening 
verschild, maar de voorkeur lijkt uit te 
gaan naar samengaan met Son en 
Breugel en Geldrop-Mierlo of fuseren 
met Eindhoven. Met Helmond wordt 
toch te weinig binding gevoeld.
De vraag is nu of en zo ja, hoe de ge-
meente de mening van haar inwoners 
gaat peilen. Deze bijeenkomst is alvast 
een klein voorproefje. Een referendum 
misschien? Op 6 april zijn de stembu-
reaus open voor een ander referen-
dum. Is dat mogelijk een momentum 
om op efficiënte wijze de voorkeur van 
de Nuenenaren te peilen?

PvdA afd. Nuenen

Kinderalimentatie vanaf 18 jaar
Wat verandert er als het kind waarvoor kinderalimentatie wordt betaald / 
ontvangen 18 jaar wordt? 

Advocatuur

Vóór het bereiken van de 18-jarige 
leeftijd voorzien de ouders in de kos-
ten van verzorging en opvoeding van 
het kind. Vanaf het moment van meer-
derjarig worden (in beginsel wanneer 
het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt) 
zijn de ouders verplicht te voorzien in 
de kosten van levensonderhoud en 
studie van de (jong)meerderjarige. 
Deze verplichting houdt volgens de 
wet op bij het bereiken van de 21-jari-
ge leeftijd. In een ouderschapsplan 
kunnen ouders overeenkomen dat er 
tot een latere leeftijd alimentatie 
wordt betaald voor het kind.
In de wet staat dat de kinderalimenta-
tie ten behoeve van een minderjarige, 
met ingang van de datum van het 
meerderjarig worden, rechtstreeks 
aan de meerderjarige mag worden 
voldaan in plaats van aan de ouder 
waar het kind woonachtig is. Voor de 
vader (vaak degene die de kinderali-
mentatie betaalt) houdt dat in dat hij 
de alimentatie vanaf de datum van 
meerderjarig worden, rechtstreeks 
aan de meerderjarige overmaakt. Tot 
aan zijn achttiende wordt de alimen-
tatie aan de moeder overgemaakt. 
Bij het optreden in gerechtelijke pro-
cedures over alimentatie treedt de 
(jong)meerderjarige als zelfstandige 
partij op. Uiteraard kan de meerderja-

rige een ouder machtigen voor hem 
op te treden; maar zonder machtiging 
kan de ouder in de procedure niet na-
mens de meerderjarige optreden. De 
ouder kan zonder machtiging dus ook 
niet om alimentatie voor de (jong)
meerderjarige verzoeken. Dit is vooral 
belangrijk als het kind gedurende de 
gerechtelijke procedure meerderjarig 
wordt: dan dient de vraag of de meer-
derjarige vanaf dat moment nog als 
partij deelneemt en of de oorspronke-
lijke partijen nog steeds partij zijn. 
Een machtiging kan dan uitkomst bie-
den ter voorkoming dat een partij 
niet-ontvankelijk wordt verklaard en 
hierdoor de procedure wordt beëin-
digd. 
U kunt altijd vrijblijvend contact op-
nemen met een advocaat van Lamers 
Tielemans Advocaten Eindhoven voor 
meer informatie, zodat u weet waar u 
aan toe bent. Email naar info@lamer-
stielemans.nl of bel 0499-748000 of 
040-2180515.

Cultuur Overdag: 
‘La Famille Bélier’
Na het overdonderende succes in fe-
bruari zorgt Cultuur Overdag ook in 
maart weer voor een mooie film. Op 
24 maart wordt de Franse film ‘La Fa-
mille Bélier’ vertoond. Na afloop van 
de film is het dit keer ook mogelijk 
in Het Klooster gezellig te lunchen. 

Toegangsprijs voor de film (inclusief een 
kopje thee of koffie) is € 6,50. De film be-
gint om 10.30 uur; de zaal is open vanaf 
10.00 uur. Kaartjes zijn al te koop aan de 
kassa van Het Klooster (Park 1, Nuenen) 
of via www.hetklooster.org 

De film gaat over de familie Bélier; al-
len zijn doof, behalve dochter Paula. 
Ze speelt daarom een cruciale rol in 
het gezinsleven op de boerderij. Paula 
blijkt echter ook geweldig te kunnen 
zingen. Haar muziekleraar wil dat ze 
auditie doet voor een opleiding in Pa-
rijs, waarmee hij zijn pupil met een 
lastig dilemma opzadelt. Blijft ze haar 
familie trouw of jaagt ze haar eigen 
toekomstdromen na?

De hoofdrolspeelster Louane Emera 
werd in 2013 bekend in Frankrijk 
dankzij ‘The Voice, la plus belle voix’, 
een Frans televisieprogramma. Voor 
haar rol in ‘La Famille Bélier’ won ze in 
2015 een César.

Wilt u op de hoogte blijven van activi-
teiten van Cultuur Overdag? Volg dan 
hun facebookpagina www.facebook.
com/cultuuroverdag of meld u aan 
voor onze nieuwsbrief via cultuurover-
dag@onsbrabantnet.nl.

Carolien van Brakel nieuwe 
CDA Wethouder voor Nuenen?
Steeds sterker wordende geruchten over de invulling van de vacature van Wet-
houder in Nuenen wijzen in de richting van Carolien van Brakel uit Veldhoven 
als mogelijke kandidaat.

Carolien van Brakel.

Aan de toetreding van het CDA om 
de coalitie te versterken hing ook de 
eis om een wethouder te leveren voor 
de opengevallen plaats. Verder moest 
de complete portefeuille worden toe-

bedeeld zoals in het eerdere coalitie-
akkoord was afgesproken. In het CDA 
netwerk was een kandidaat voorhan-
den die bekend was met Sociale Za-
ken en maatschappelijke vraagstuk-
ken op het gebied van zorg, leefbaar-
heid en wonen.

Van Brakel was van 2010-2014 wet-
houder in Veldhoven. Daarnaast is ze 
adviseur bij Zuidzorg en was proces-
begeleider bij ZLTO.
Ze studeerde aan de Landbouw Uni-
versiteit in Wageningen en was van 
2006-2010 raadslid in Veldhoven. 
Voor het CDA is zij vanaf 2015 lid van 
de Provinciale Staten.
Eind van deze week zal de radiostilte 
van de nieuwe coalitie opgeheven 
worden en zal daarbij ook de nieuwe 
wethouder gepresenteerd worden aan 
de raad en de pers. 
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Berkenbos 15 Nuenen
Tussenwoning gelegen in de wijk Berkenbos. De woning beschikt 
over drie slaapkamers met een grote zolder waar eenvoudig een 
vierde slaapkamer te realiseren is. In de nabije omgeving zijn 
diverse winkels, scholen, kinderopvang en ook het gezellige 
centrum van Nuenen bevindt zich op korte afstand.

•	 Inhoud:	301	m3
•	 Woonoppervlakte:	98	m2
•	 Bouwjaar:	1984
•	 Vraagprijs:	€	219.500,00	k.k.
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cht

Donkervoort	55	Nuenen
De ideale gezinswoning! Deze hoekwoning is instapklaar, voorzien 
van een ruime woon-/eetkamer met open keuken, privacybiedende 
achtertuin, 3 slaapkamers, moderne badkamer en een grote 
zolderverdieping. Gelegen aan een brede groenstrook met diverse 
speelgelegenheden en scholen op loopafstand.

•	 Inhoud:	380	m3
•	 Woonoppervlakte:	120	m2
•	 Bouwjaar:	1995
•	 Vraagprijs:	274.500,00	k.k.
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Laan	ter	Catten	14	Nuenen
Twee-onder-een kapwoning gelegen in Nuenen Oost met L-vormige 
woonkamer, leefkeuken, inpandige garage, 4 slaapkamers en een 
ruime badkamer.

•	 Inhoud:	480	m3
•	 Woonoppervlakte:	137	m2
•	 Bouwjaar:	1993
•	 Vraagprijs:	€	349.000,00	k.k.
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Oude	Dijk	35	Nuenen
Tussenwoning gelegen in de wijk Eeneind. Deze woning is 
uitgebouwd en biedt prachtig weids uitzicht zowel aan de voor- 
als de achterzijde en is voorzien van een ruime woonkamer met 
sfeervolle houtkachel, open keuken, badkamer op de begane grond 
en 2 slaapkamers op de 1ste verdieping.

•	 Inhoud:	300	m3
•	 Woonoppervlakte:	100	m2
•	 Bouwjaar:	1963
•	 Vraagprijs:	€	215.000,00	k.k.
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Spierkesdreef	5	Nuenen
Instapklare tussenwoning gelegen in de rustige en kindvriendelijke 
woonomgeving. De woning is voorzien van een woon-/eetkamer 
met open leefkeuken, 2 slaapkamers en een badkamer. De 
achtertuin is fraai aangelegd en onderhoudsvriendelijk.

•	 Inhoud:	275	m3
•	 Woonoppervlakte:	100	m2
•	 Bouwjaar:	1995
•	 Vraagprijs:	197.500,00	k.k.

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

nieuw	aanbod

Tweevoren	61	Nuenen
De woning is voorzien van een ruime woon-/eetkamer met moderne 
keuken, 4 slaapkamers en een badkamer op de verdieping. In het sou-
terrain bevindt zich een berging, wasruimte en garage die gerealiseerd 
is tot multifunctionele ruimte. De woning staat in een kindvriendelijke 
omgeving met diverse winkelgelegenheden op loopafstand.

•	 Inhoud:	425	m3
•	 Woonoppervlakte:	120	m2
•	 Bouwjaar:	1976	
•	 Vraagprijs:	€	249.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Oosterklamp	12	Nuenen
Vrijstaande woning met extra kamer op de begane grond en maar 
liefst 5 slaapkamers en 2 badkamers op de verdiepingen. De woning 
is gelegen in een mooie groene en rustige straat aan de rand van het 
dorp en toch op steenworp afstand van het centrum van Nuenen. 

•	 Inhoud:	700	m3
•	 Woonoppervlakte:	210	m2
•	 Bouwjaar:	1983	
•	 Vraagprijs:	€	595.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Molvense	Erven	41	Nuenen
Verbazend ruime tussenwoning met een woon-/eetkamer, sfeervolle 
keuken en 4 ruime slaapkamers alsmede een badkamer op de 
verdiepingen. Voorzien van een fraai aangelegde achtertuin gelegen 
op het zuiden en een apart gelegen garagebox.

•	 Inhoud:	532	m3
•	 Woonoppervlakte:	178	m2
•	 Bouwjaar:	1975
•	 Vraagprijs:	€	309.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Van	Lieshoutgaarde	10	Nuenen
Ideale seniorenwoning! Deze lichte bungalow met garage is goed 
onderhouden en voorzien van een woon-/eetkamer, open keuken, 
2 slaapkamers, badkamer, toilet en patiotuin. Gelegen in een 
rustige straat op korte afstand van het centrum van Nuenen.

•	 Inhoud:	300	m3
•	 Woonoppervlakte:	72	m2
•	 Bouwjaar:	1990
•	 Vraagprijs:	€	249.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Bunders	4	Lieshout
In het mooiste stukje van Lieshout bevindt zich deze instapklare 
vrijstaand geschakelde woning met woonkamer, werkkamer, keuken, 
bijkeuken en een berging op de begane grond. Op de verdiepingen 
4 slaapkamers, badkamer, separaat toilet, wasruimte en bergzolder. 
De voor- en achtertuin zijn onder architectuur aangelegd.

•	 Inhoud:	520	m3
•	 Woonoppervlakte:	135	m2
•	 Bouwjaar:	1987	
•	 Vraagprijs:		€	415.000,00	k.k.

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

open	huis

zaterdag 5 maart 11.00-12.00 uur

ZuidZorg Kraamzorg versterkt samenwerking 
rondom integrale geboortezorg
 
 ZuidZorg Kraamzorg gaat de samenwerking met de verloskundigenpraktij-
ken, gynaecologen en ziekenhuizen in de regio verder intensiveren. Onder de 
noemer van ‘integrale geboortezorg’ willen de drie beroepsgroepen ervoor 
zorgen dat de overgang van thuis naar het ziekenhuis en weer terug naar huis 
zo vloeiend mogelijk verloopt. Uiteindelijk doel is meer gezonde moeders, 
meer gezonde baby’s en minder babysterfte rondom de geboorte.

In de nieuwe opzet werkt ZuidZorg 
Kraamzorg vanaf het begin van een 
zwangerschap nauw samen met de 
verloskundige en de gynaecoloog in 
het ziekenhuis. Onder voorbehoud 
van toestemming van de aanstaande 
moeders, wordt elke zwangerschap al 
in een vroeg stadium besproken in 
het multidisciplinair overleg van spe-
ciale geboortezorgteams. 
 
Samen overleggen
De eigen verloskundige, de gynaeco-
loog en de kraamverzorgende van 
ZuidZorg Kraamzorg maken deel uit 
van het geboortezorgteam. Indien 
nodig, sluiten ook de kinderarts en 
jeugdgezondheidszorg aan. Op deze 
manier worden eventuele risico’s al 

vroeg in de zwangerschap in kaart ge-
bracht en afspraken gemaakt over de 
begeleiding tijdens de zwangerschap, 
de bevalling en de kraamtijd. De ei-
gen verloskundige is en blijft het cen-
trale aanspreekpunt en zorgt ervoor 
dat alle partijen op de hoogte blijven 
van de voortgang van de zwanger-
schap.
 
Verbindende factor
ZuidZorg Kraamzorg is al sinds 2012 
betrokken bij de landelijke en regio-
nale werkgroepen rondom integrale 
geboortezorg. ZuidZorg Kraamzorg 
behoort daarmee tot één van de kop-
lopers op het gebied van integrale ge-
boortezorg in Nederland. Aanleiding 
voor het initiatief was het babysterf-

tecijfer in Nederland, dat tot de hoog-
ste in Europa behoort. Volgens mana-
ger kraamzorg Helma van Oijen is 
kraamzorg de verbindende factor tus-
sen andere zorgverleners. “Nu we eer-
der samenwerken, zijn risico’s en pro-
blemen beter te voorkomen”.

Uniforme informatievoorziening
Naast samenwerking in een vroeg sta-
dium van de zwangerschap, maakt 
ZuidZorg Kraamzorg  zich sterk voor 
uniforme informatievoorziening vóór 
en ná de geboorte. Helma van Oijen: 
“Het streven is dat aanstaande ouders 
zowel thuis als in de verloskundigen-
praktijk en het ziekenhuis precies de-
zelfde informatie krijgen over zaken 
als (borst)voeding en slaaphouding 
van de baby. Papieren brochures zul-
len geleidelijk vervangen worden door 
gezamenlijke voorlichtingsapps”.

Paranormale beurs 
Op zondag 13 maart wordt er een pa-
ranormale beurs gehouden. Op deze 
beurs zijn 34 mediums aanwezig. De 
entree is 5 euro en kinderen tot 12 jaar 
onder begeleiding gratis.
Deze paranormale beurs vindt plaats 
in: Restaurant-zaal De Pelgrim Maria-
straat 21 -23. 5738 AH Mariahout. 
Voor meer informatie: tel 0499 422036. 
www.tkuijtenhandlijnkunde1.nl

“Van Satie tot swing” swingde!
Nannie van den Eijnden

Opnieuw een prachtig concert in het Van Goghkerkje. Deze keer een combi-
natie van harp en saxofoon. Een  muzikale wereldreis van klassiek tot pop 
van grote klasse. Inge Frimout en Jos Beeren hadden zichzelf en elkaar uitge-
daagd en hun grenzen verlegd. Het resultaat was verrassend en bijzonder. 

Het concert was in korte tijd uitver-
kocht. Er stond een rij voor de deur 
van mensen die spontaan uit Eindho-
ven waren gekomen en daarmee was 
het kerkje tot op de laatste kruk bezet. 
“Het gaat beginnen” fluisterde Jos te-
gen het afwachtende publiek. Als eer-
ste speelden ze het stuk ‘Siciliano’ van 
Bach, gevolgd door het nummer ‘Bells’. 
Een solo van Inge waarin ze klokken 
liet horen, van klein tot groot. “Op een 
manier waarop alleen een harp dat 
kan” lachte ze. 
Er volgden bekende klassiekers van de 
groten der aarde, zoals ‘Gnossienne’ 
van Satie en het jazznummer ‘Take 
Five’ van het Dave Brubeck Quartet, 
gecomponeeerd door altsaxofonist 
Paul Desmond. “Een onmogelijk num-
mer om op te dansen” vertelde Jos, 
“want door de vijfkwartsmaat blijft er 
een tel over.” Hij speelde solo de prach-

tige ballad ‘Body and Soul’ van Johnny 
Green uit 1930. Tango, latin, blues en 
Inge’s eigen werk; het zat er allemaal 
in, verkennend en improviserend. In 
balans. Soms ook een tikkeltje sexy. En 
Jos had zelf ook een klein stukje van 
acht maten geschreven. “Dat viel nog 
niet mee” bekende hij en daagde het 
publiek uit erop mee te zingen. 
Ze kwamen ieder van een andere pla-
neet, maar hadden elkaar duidelijk ge-
vonden tijdens het studeren op de mu-
ziekstukken in de studio van Inge. En 
ze speelden “onder toeziend oog van 
de dominee” zei Inge, duidend op zijn 
portret aan de muur. Wat zou hij ervan 
hebben gevonden? Het publiek vond 
het geweldig.

Op 17 april geven ze een tweede con-
cert. Wilt u erbij zijn, stuur dan een 
mail naar: inge@frimout.com
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Inloop, 50ste Ronde, receptie gouden jubileum

Vijftig jaar wielrennen    
in Gerwen
Zondag 9 april 1967 werd in Gerwen de eerste Ronde van Gerwen verreden, 
een wielerronde voor de jeugd, adspiranten, nieuwelingen en amateurs. 
Het was een wedstrijd volgens de reglementen van de Koninklijke Neder-
landse Wielren Unie (KNWU). De organisatie berustte bij ‘Jong Nederland’ en 
RKGSV en de Eindhovense wielervereniging Ren- en Touristenclub Wilhelmi-
na leverde technische ondersteuning. De baten van de Ronde van Gerwen 
waren bestemd voor de jeugd van RKGSV en ‘Jong Nederland’. De wielerron-
de is vervolgens jaarlijks gereden en maandag 28 maart, tweede paasdag, is 
Gerwen voor de vijftigste keer een echt wielerdorp. 

Gouden jubilaris
Een gouden jubileum dus voor de ron-
de met ook een gouden jubilaris: Toon 
Bouw. Gerwenaar Toon Bouw is vanaf 
het begin bestuurlijk betrokken bij de 
wielerronde en ruim de helft van die 
vijftig jaar is hij voorzitter van het be-
stuur. Tijdens de inloop van de werk-
groep Leefbaarheid Gerwen op maan-
dag 7 maart in dorpshuis D’n Heuvel 
(inloop vanaf half twee) staat 50 jaar 
wielrennen in Gerwen op het pro-
gramma. Toon Bouw belicht in vogel-
vlucht de geschiedenis van 50 jaar wie-
lerronde in Gerwen en hobbyfotograaf 
Cees van Keulen zal Toon in woord en 
beeld bijstaan. Iedereen is welkom en 
vooraf aanmelden is niet nodig.

Tweede paasdag vijftigste 
Ronde van Gerwen
Gerwen is tweede paasdag een echt 
wielerdorp en ontvangt die dag hon-
derden renners en hun supporters. 
Vanaf ’s morgens rond tien uur komen 
de eerste renners al hun trainings-
rondjes rijden en de eerste wedstrijd 
gaat al om half elf van start. Want 
maandag 28 maart staat de 50e Grote 
Ronde van Gerwen op het programma 
met wedstrijden voor nieuwelingen 
(40 km / start 10.30 uur), junioren (60 
km / start 11.45 uur), elite/beloften 
(tijdrit 3,5 km / 13.30 uur), oud-profs 
(25 km / 15.00 uur) en elite/beloften 

(80 km / 16.00 uur). De toegang is gra-
tis. Ter gelegenheid van het jubileum 
komen er weer profs naar Gerwen. In 
1991 werd het zilveren bestaan gevierd 
met de eerste profronde en dat leverde 
een Brabants podium op: winnaar 
John van den Akker werd geflankeerd 
door Eddy Bouwmans (2) en Jean-Paul 
van Poppel (3). Nu komen er oud-
profs in Gerwen aan de start: John van 
den Akker, Eddy Bouwmans, Erik 
Breukink, Jelle Nijdam, Gert Jakobs, 

Het bestuur van de Stichting Grote Ronde van Gerwen met v.l.n.r. Jan van Haastert, Peer 
Kamsma, Toon Bouw, Jan Dekkers en André Sanders (2016, foto Jan Dekkers).

Het elitepodium van de zilveren Ronde van Gerwen met v.l.n.r. de renners Martijn van 
Moorsel (tweede / Gerwen), winnaar Anthony Theus (eerste / Bergeijk) en Nederlands 
kampioen Toine Bok (derde / Maren-Kessel) met op de voorgrond de rondemissen Marij, 
Rieke en Monique (1991, foto Cees van Keulen).

Max van Heeswijk, de broers Jan, Piet 
en Fons van Katwijk en de plaatselijke 
favoriet Piet Rooijakkers. Martijn van 
Moorsel uit Gerwen legde in 1991 bij 
de elite/beloften beslag op een mooie 
tweede plaats met sprinter Anthony 
Theus als winnaar. Café De Stam aan 
de Gerwenseweg is tweede paasdag 
rennerskwartier en gezellig ontmoe-
tingspunt voor bezoekers. 

Receptie zaterdag 26 maart
De Ronde van Gerwen wordt traditio-
neel op tweede paasdag gereden en het 
bestuur houdt ter gelegenheid van het 
gouden jubileum al op zaterdag 26 
maart een receptie. Deze receptie is 
zaterdagmiddag van drie tot vijf uur in 
D’n Heuvel en de Stichting Grote Ron-
de van Gerwen laat weten dat iedereen 
van harte welkom is. Er wordt die mid-
dag ook aandacht besteed aan het gou-
den jubileum van Toon Bouw, de hui-
dige voorzitter van genoemde stich-
ting. Tijdens de receptie wordt het 
jubileumboek “VIJFTIG JAAR WIEL-
RENNEN IN GERWEN” gepresen-
teerd door een prominente persoon 
uit de wielersport. 

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

In de 5e aflevering van de rubriek ‘Nuenen op het randje’ 
aandacht voor de buurtschap Wettenseind, waar de nostalgische 
boerderijen rondom een ouderwetse brandkuil zijn gedrapeerd. Op Wet-
tenseind 7 woonden Ko en Mie van Bakel, broer en zus, die hun plekje in de 
hemel wilden verdienen door grond te schenken voor de bouw van een kerk 
in de buurtschap. Hun rijkdom bleef niet onopgemerkt, want in 1931 wer-
den de oudjes bruut overvallen. Hoe dat afliep, staat te lezen op pagina 203 
en verder van het boek Nuenen op het randje.

Kindcentrum De Nieuwe Linde 
trekt wijde wereld in
De kinderen van Kindcentrum De Nieuwe Linde verleggen hun grenzen en 
richten de blik op andere landen in en buiten Europa. Met het project De Wij-
de Wereld gaan ze zich breed oriënteren op vooral cultuur, taal, geografie, kle-
ding, voeding, geschiedenis en natuur. Zo reizen ze virtueel naar onder meer 
China, Guatemala, Italië, Madagaskar, Nieuw Zeeland en Groenland. Op maan-
dag 22 februari startte de ontdekkingstocht met een gezamenlijke opening, 
waarbij de groepen in sneltreinvaart hun gekozen landen presenteerden.

De komende dagen staan de lessen 
aardrijkskunde, geschiedenis, culturele 
vorming, handenarbeid, taal, ICT, stu-
dievaardigheden, muziek en dans vol-
ledig in het teken van hun wereldreis. 
Deze creatieve explosie mondt woens-
dagavond 9 maart uit in een gezamen-
lijke presentatie in het kindcentrum 
aan de Vrouwkensakker 17 in Nuenen. 
Op deze markt zijn ook onder meer de 
Wereldwinkel en de speciale Nuenense 
projecten over India en Guatemala met 

een infostand vertegenwoordigd. Alle 
Nuenenaren zijn welkom en de avond 
duurt van 18.00 tot 19.30 uur. Naar 
aanleiding van deze presentatie is de 
ingang van het gebouw verlegd naar de 
noordkant bij de peuterspeelzaal. 
Speciaal voor dit project hebben de 
kinderen een vrolijk uitnodigingsfilm-
pje gemaakt. Via de opdrachtregel ‘uit-
nodiging kijkavond 9-3-2016 kindcen-
trum de nieuwe linde’ is het op YouTu-
be te zien. 

Speeltuin De Kievit opent haar 
poorten voor seizoen 2016!
Zondag 17 april om 13.30 uur opent Speeltuin de Kievit in Nuenen haar poor-
ten weer voor een nieuw speelseizoen! Niet alleen zijn alle speeltoestellen 
weer spik en span, maar er wordt ook een nieuw speeltoestel onthult welke 
geschonken is door de Ronde Tafel. Ook staat er gelukkig weer een nieuw 
chalet die te huur is. Dus schommelen, trampoline springen, glijbaan glijden, 
zandkastelen bouwen of kliederen met water, het kan dit seizoen weer alle-
maal. Ook het zwembad en de Peuterhoek zijn klaar voor veel speelplezier. 
En natuurlijk kunnen de (groot-)ouders weer genieten op het terras.

De feestelijke opening zal verzorgd wor-
den door de Jeugdburgemeester van 
Nuenen. Daarnaast komen Drumfanfare 
Jong Leven uit Gerwen en haar Majoret-
tes. Zij zullen een heuse workshop ver-
zorgen. Kinderen kunnen kennismaken 

met muziekinstrumenten en dansen. 
Traditiegetrouw is deze dag de toegang 
gratis en liggen de abonnementen weer 
klaar voor het nieuwe seizoen. Kom 
naar Speeltuin De Kievit en we maken er 
samen weer een mooi speelseizoen van!

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
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Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
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Huiskamerconcert 
Gerwens 
Muziekkorps
Op zondagmiddag, 13 maart geeft 
het Gerwens Muziekkorps een gezel-
lig huiskamerconcert in D'n Heuvel 
in Gerwen. Niet alleen het harmonie-
orkest zal daar zijn opwachting ma-
ken, ook het aspirantenorkest geeft 
een showtje weg. Heeft u even een 
pauze nodig tijdens uw wandeling of 
fietstocht? Bent u in de buurt? Of 
heeft u gewoon zin om te luisteren 
naar mooie muziek? Kom langs en 
laat u verrassen!

Deze middag is ook heel geschikt om 
kennis te maken met het Gerwens 
Muziekkorps als u graag bij een orkest 
wil spelen. Muziek is voor alle leeftij-
den. Oud, jong, alles er tussenin: ieder-
een is welkom bij het Gerwens Mu-
ziekkorps. Omdat er 2 orkesten zijn 
met verschillende muzikale niveaus, 
kunt u altijd meedoen. Dus: speelt u 
een instrument, begint u net, pakt u 
het weer op na een aantal jaren rust? 
Kom zondag luisteren of loop binnen 
op woensdagavond.
 
Graag zien we u op zondag 13 maart 
om 16.00 uur in Gemeenschapsge-
bouw D'n Heuvel in Gerwen. De toe-
gang is gratis.
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Zondag 6 maart gezellige platen / CD beurs

Bent u op zoek naar dat ene unieke exemplaar, of gewoon platenverzamelaar of 

popfanaat, dan moet u op deze dag in Winkelcentrum Woensel zijn. Lekker snu� elen 

tussen tweedehands platen, CD’s en DVD’s en andere verrassende muziekattributen 

(beurs van 11.00 tot 17.00 uur).

 

Op Winkelcentrum Woensel kunt u droog winkelen door de brede luifels en dicht 

bij de winkels parkeren. Daarnaast zijn de parkeertarieven aantrekkelijk laag en 

heeft u een uitgebreid aanbod aan winkels en horeca (150), die u met plezier en 

deskundigheid helpen.

KOOPZONDAG 
6 MAART

Zondag 6 maart gezellige platen / CD beurs

PLATEN / CD BEURS
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.

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

De bruisende zaterdag:
iedere 1e zaterdag van de maand

ZATERDAG 5 MAART

WinkelhartvanNuenen

 

 

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
(± 290 kranten) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER 1 APRIL

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!
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Peter van Overbruggen (r.), John Parmentier (l.) en Hans Dirksen (m.) archiveren van kerkelijke stukken. 

Geslaagd voor 
het zwemdiploma 

in het zwembad 
van Laco 

Sportcentrum Nuenen

Diploma A: Pien Konings, Stef de Greef, Benthe Markerink, Joost Elfrink, 
Fynn van der Linden, Stijn van Beers, Jelte van Kollenburg, Ediz Kaya, 
Lucas Schellens, Evi Steins, Amy Koks, Sanne van den Wildenberg, 
Pascale Raaijmakers, Pleun Dalmeijer, Larissa Langendoen, Stan Vonk, 
Alicia van Amstel, Mats Eisenburger, Milan Guffroy, Danilo Selder, 
Kim van Dillen, Yvanna Bakker.

Diploma B: Semih Karatas, Pim van den Broek, Lex Wijnhoven, Teun Scholder, 
Bas van de Moosdijk, Olivier Aguiar, Jay Rovers, Reshad Safdari, Sara Bressers, 
Storm Verhagen, Noortje Maalderink, Vera Hurkmans, Roan Bertelink, 
Floor van der Dussen, Sanna Adriaans, Aimy van Schaijk.

Diploma C: Sanne Donkers, Wojciech Decknik, Roos Eikelboom, 
Lennon Pothuizen, Lara Vonk, Pim Voorman, Evy Fernandes De Freitas, 
Zepp Janssen, Saar van der Weijden.
 

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

Zaterdag 27 februari

Heemkundekring De Drijehornick inventariseert parochie-archieven

‘Bijna vier parochies in Nuenen c.a.’
door Peter van Overbruggen

Hoe zijn jullie te werk gegaan?
Aanvankelijk was het de bedoeling dat 
alles naar het streekarchief, het Regio-
naal Historisch Centrum Eindhoven, 
zou worden overgebracht voor inventa-
risering. Door bezuinigingen daar ging 
dat niet door. We zijn begonnen met de 
parochie van de H. Clemens Nuenen en 
na een onderbreking, tijdens de ver-
bouwing van de pastorie in 2008 en 
2009, verder gegaan. Dat archief was, 
zwak uitgedrukt, nogal ‘ongeordend’.
Het archief van de St. Clemensparo-
chie Gerwen, vier meter archiefdozen, 
en dat van de H. Lambertusparochie 
uit Nederwetten, ruim één meter pa-
pier, daarentegen troffen we keurig op 
onderwerp geordend aan. Die zijn 
klaar. Het archief van de voormalige 
St. Andriesparochie ligt hier nog op de 
pastoriezolder. Er is een afspraak ge-
maakt met het kerkbestuur dat heem-
kundekring De Drijehornick het be-
heer houdt en ook doorgaat met in-
ventariseren van het ‘courante’ archief 

als dat naar het ‘statische’ archief gaat. 
Het totale archief is door iedereen te 
raadplegen. De digitale bestanden zijn 
zowel bij het parochiesecretariaat als 
in het Heemhuis van heemkundekring 
De Drijehornick aanwezig. Dus alles 
wordt over enige tijd gemakkelijk toe-
gankelijk voor geïnteresseerden.

Hoe ver gaat het archief terug?
We hebben stukken aangetroffen uit 
1649 en bijvoorbeeld een beschrijving 
van de aankoop van een ‘Laatste Avond-
maal’ uit 1600. Dat schilderij hangt nu 
in de kamer van pastoor Hans Vosse-
naar. Er is ook een prachtige boekencol-
lectie en persoonlijke correspondentie 
van pastoor Herman Aldenhuijsen. De-
ze had bijvoorbeeld een bisschoppelijke 
brief bewaard uit 1768 waarin een fami-
lielid en naamgenoot van hem, Joannes 
Aldenhuijsen uit Borkel en Schaft, uit 
het pastoraat ontslagen wordt wegens 
‘krankzinnigheid’. Misschien was de 
man dement geworden.

Zijn jullie nog spannende zaken 
tegengekomen?
De leuke dingen uit het archief zijn de af-
gelopen jaren al in ons heemkundeblad 
Drijehornickels verschenen of in andere 
heemkundeuitgaven, zoals de oorlogser-
varingen van de pastoors van Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten. Bijzonder is 
het feit dat de parochies zo veel grote 
schenkingen hebben gekregen van be-
trekkelijk veel parochianen. Terwijl je 
zou denken dat het maar arme parochies 
waren. Wie weet, wilde men zo wel de 
‘eeuwige zaligheid’ verkrijgen? Het 
mooie is dat je via dit archief van de kerk 
zoveel informatie krijgt over de geschie-
denis van de drie kerkdorpen en de grote 
invloed van de pastoor op het maat-
schappelijke leven. Er zitten bijvoor-
beeld ook allerlei openbare verordenin-
gen bij uit de oorlogstijd, zoals over de 
Arbeitseinsatz, lidmaatschap van de SS, 
houding tegenover het communisme, 
dus veel historische informatie.

Vrijwel iedere dinsdagmiddag zijn op het parochiesecretariaat van de H. 
Clemenskerk aan het Park, Hans Dirksen en John Parmentier van heemkun-
dekring De Drijehornick al geruime tijd bezig om de papieren archieven van 
de voormalige parochies van Nuenen, Gerwen en Nederwetten te inventari-
seren. Naar aanleiding van de lopende verhuizing naar een nieuwe ‘archief-
kamer’ op de eerste verdieping van de pastorie, vertellen ze hun ervaringen 
van deze gigantische klus, die voorlopig nog niet klaar is. 

Er waren vanuit het verleden al drie 
parochies in Nuenen c.a., maar er had 
er nóg een kunnen zijn. Opwetten en 
Eeneind hebben namelijk in het begin 
van de vorige eeuw geprobeerd om sa-
men een aparte parochie te stichten. 
Dat gebeurde op aandringen van de fa-
milies Sengers en Van Hoorn, de ach-
tereenvolgende eigenaars van de Op-
wettense Watermolen. Daar heeft de 
Nuenense pastoor echter een stokje 
voor gestoken. Het is ook opvallend 
dat voor elke futiliteit toestemming 
aan de bisschop gevraagd wordt. Bijna 
altijd komt zijn antwoord per omme-
gaande terug, namelijk gewoon ge-
schreven op de achterkant van de ver-
stuurde verzoekbrief. Uit 1913 zijn we 
een bijzonder schrijven van de Bos-
sche bisschop tegengekomen. Hij laat 
desgevraagd aan de Nuenense pastoor 
weten wat deze met een door een pa-
rochiaan geschonken fiets wel en niet 
mag doen. Namelijk, niet naar Eindho-
ven fietsen, niet in vrouwelijk gezel-
schap en niemand achterop nemen! 

Is het archief compleet of mis je een 
doorlopende lijn?
De doopboeken, als de voorlopers van 
de burgerlijke administratie een grote 
bron van persoonsinformatie, zijn niet 
compleet. Rond 1811 moesten de paro-
chies op last van Napoleon immers hun 
doopregisters afgeven aan de plaatselij-
ke overheid. Van Lent van de H. Cle-
menskerk was wel zo slim om eerst alles 
over te schrijven. De zogeheten memo-
rialen, een soort logboeken van de paro-
chies, zijn door de opeenvolgende pas-
toors soms heel matig of helemaal niet 
bijgehouden. De zielenherders Van Lent 
in de 19e eeuw en Aldenhuijsen in de vo-
rige eeuw zijn positieve uitzonderingen.

Is het einde van jullie werk in zicht?
Voorlopig niet. Aan de Sint-Andriespa-
rochie moeten we nog beginnen en bo-
vendien komt er steeds nieuw archief 
bij. Als we klaar zijn met de papieren 
stukken dan doen we ook nog de inven-
tarisatie van de liturgische en kerkelijke 
voorwerpen die op de zolders van de 
pastorieën nog onder het stof liggen. 
Wie weet, kunnen die stukken in de 
verschillende kerken, al of niet perma-
nent, een mooi plekje krijgen zodat ze 
weer bewonderd kunnen worden…

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

Ingezonden brieven

Kiezen? Doe dat dan!
B&W wil graag van de gemeente weten, wat die denkt over al dan niet samengaan met Eind-
hoven. Daarover zullen ook burgers geraadpleegd worden naast bedrijven en instanties.

Maar waarom vertellen we zelf niet met zijn allen aan B&W wat we willen?
Het enige wat we moeten doen is de partijen waarop we gestemd hebben ervan te over-
tuigen dat B&W een zodanige motie van wantrouwen aan de broek krijgt, dat nieuwe ge-
meenteraadsverkiezingen noodzakelijk zijn.
Dan hebben we alle vrijheid om wethouders, die niet naar ons luisteren, die aan handje-
klap doen of aan vriendjespolitiek, eens en vooral de deur te wijzen door niet op hun partij 
te stemmen. Want juist dat ”ons kent ons” is het probleem waarover men klaagt en die het 
ED in Nuenen opvangt.
Mocht Nuenen zelfstandig blijven, dan is dit probleem tenminste opgelost.
Mocht de Provincie anders beslissen en Nuenen laten functioneren als wijkcentrum, dat 
voor de specifieke belangen van Nuenen opkomt, zijn we ze ook kwijt.
Dat willen we toch?

Jan Lammerts, Toon Swinkelshof 2, 5671 D Nuenen.

€17,50 

Maandmenu

7 dagen in de week geopend van 16:00 - 22:00

www.tongah-nuenen.nl

Tong Ah | Park 45 - 5671 GB Nuenen
T 040-2833774 - E info@tongah-nuenen.nl

Kip Ketjap
***

Babi Pangang
***

Tjap Tjoy
***

Kou Lou Yuk
***

Chun Kun Loempia
***

Kroepoek

*Bami, Nasi of Rijst

(voor 2 á 3 personen)

voor afhaal

Paasfeest op Weverkeshof:
Eieren stickeren
Dit jaar wordt het paasfeest op Wever-
keshof op woensdagmiddag 23 en zater-
dagmiddag 26 maart gevierd van 14.30-
16.00 uur. Het middenterrein, tussen de 
boerderij en de grote geitenstal, is dan 
met allemaal Nijntjes versierd en een 
aantal enthousiaste medewerkers o.l.v. 
het educatieteam vindt het dan leuk om 
met jullie eieren te gaan versieren.
Deze keer is het de bedoeling om de eie-
ren te gaan versieren met stickers. Ook 
kunnen de gezichten van de kinderen 
worden geschminkt met allerlei dieren-
motieven. En op zaterdagmiddag ko-
men de kuikentjes uit hun eieren die in 
de broedkasten zijn uitgebroed.
Het educatieteam heeft van de nieuwe 
educatieroute langs alle dieren en door 
alle tuinen een boekje gemaakt dat voor 
weinig in de boerderijwinkel te koop is.

Hoe goed is jouw gehoor?   
Test het bij de Bibliotheek!
Hoor jij wel eens zo’n piep in je oor? Als je te vaak of te lang 
harde geluiden hoort ontstaat gehoorschade. Maar wat is pre-
cies te hard geluid? En hoe merk je dat je gehoorschade hebt? 
En belangrijker nog, hoe zorg je er voor dat je het niet krijgt?

Van 29 februari tot en met 6 maart is de week van het oor en 
gehoor in 21 bibliotheken in de regio Zuidoost-Brabant. De 
GGD Brabant-Zuidoost introduceert deze themaweek om 
preventie van gehoorschade onder de aandacht te brengen. In 
de bibliotheken kun je testen hoe je gehoor ervoor staat, lezen 
over het oor en gehoor en leuke games spelen. Of doe mee aan 
een prijsvraag en maak kans op ideale en gebruiksvriendelijke 
oordoppen!
 
Aandacht voor oor en gehoor
Met de themaweek ondersteunt de GGD Brabant-Zuidoost de 
Nationale Hoorstichting om in actie te komen en gehoorscha-
de te stoppen. Donderdag 3 maart is ook de Internationale dag 
voor oor en gehoor. Dit is een initiatief van de Wereld Ge-
zondheidsorganisatie (WHO), om meer aandacht te schenken 
aan preventie en bewustwording van de oorzaken en gevolgen 
van gehoorverlies.
 
Meer informatie of zelf in actie komen?
Ga naar www.oorcheck.nl of neem contact op met GGD Bra-
bant-Zuidoost, Marlieke de Jong, m.de.jong@ggdbzo.nl of 
Sanne Verrijt, s.verrijt@ggdbzo.nl

Foto: Petra van Laarhoven



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

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

Rond de Linde

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

 PUZZELHOEKWeek 9

3 1 5 6
9 1 7
6 3 8

5 7 8
9

9 6 1 4
3 4 9

2 1
5 4 3

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 slotstuk 6 muzikale hulde 11 dierengeluid 12 mestvocht 13 vers 
14 de lezer heil 16 monster 18 pasvorm 20 pl. in Zuid-Holland 22 karakter 
23 flard 25 larve 26 populaire groet 27 bijbelse figuur 28 eikenschors 
30 kleine ruimte 31 toevluchtsoord 33 bijbelse figuur 35 en andere 36 numero 
38 staaf 41 Europese taal 45 zangstem 47 troefkaart 48 snelle loop 
49 pl. in België 51 vergrootglas 53 graan 55 drinkgelegenheid 
56 deel van Oostenrijk 58 computergeheugen 59 graansoort 60 bijwoord 
61 Chinees gerecht 63 hetzelfde 65 in orde 66 land in Afrika 
67 door water omgeven land.

Verticaal: 1 koningstitel 2 voeg 3 vaartuig 4 laatstleden 5 deel v.e. week 
6 uitsluitend 7 bolgewas 8 slaapplaats 9 levenslucht 10 rangtelwoord 
11 staat in Amerika 15 loopstok 17 zangstuk 19 gereed 21 uiting van vreugde 
23 soort hert 24 pausennaam 27 slingerplant 29 vuurmond 32 tennisterm 
34 bergpas 37 stopplaats 38 hemellichaam 39 deel v.h. hoofd 40 hulde 
41 bonus 42 domoor 43 rookgerei 44 pl. in Friesland 46 riv. in Frankrijk 
50 idool 52 klein paard 54 rondhout 55 bewusteloosheid 57 stuk stof 
59 opstootje 62 heilige 64 dat is.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59

60 61 62 63 64 65

66 67

S P I R A A L R E S P E C T

L N A A D D O O D U

I R P L A S D E E N P I

B O T T O O I S N E T

O O M A L L E E N A R

K K E E M I L A M M V

A V E S P O E D I G M I E

N L E P E B T A M S R

E R E R H O N E S O S

L E E N A L A T D I K

O S H O E K P A A L E O

N L E V E A L O M U

T O R N A D O A R M B A N D

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

Oplossingen wk 8
S G P E F A Z R O B O T

E S N L C T W E V E N S

V T A I H T A T I S P V

I R S C L E B T N A I E

D E O L V N B E N S A D

E T N P E T E K I N D E

N A N K J K R E U P E L

T N E I T A P A M U E R

L W T E C M G R A P P A

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

Z W T A E G A T N O M A

Z E N D S T A T I O N K

SPECIAALZAAK

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.

ADRESSANT
AFSPRAAKJE
BACIL
ECHOAPPARAAT
ELFEN
FOLIE
GRAAF
GRATIE
HAPJE
KANAAL
KOMPEL
LABILITEIT
LOGOPEDIST
MANEGE
NAZIEN
POULE
RAFEL
REMISE
SONDE
TRIEN
VERLOVEN
VEZEL
VLEES
VLIER
WANDELROUTE
WOEDE
ZEILEN

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

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

 
Zoek de 10 verschillen
door Huub Coenen

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij Drukkerij Messerschmidt
Winnaar: Week 7, Mw. A. Spaan, Nederwetten.

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

wijk Nuenen-Oost
(± 275 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

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

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

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

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

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

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

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

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

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

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

TE HUUR
AANHANG
WAGENS

VERKOOP - ONDERHOUD

A. Jaspers
Opwettenseweg 70a

5672 AJ Nuenen
Tel. 040 - 283 20 29

Tweedehands  speelgoed, 
baby en kinderkledingbeurs. 
Ruim 120 kramen. 6 maart: 
Dreef in Aarle-rixtel & 13 
maart: Bongerd in Breugel, 
van 11.00-14.00 uur. Nog 
enkele kramen vrij. www.
kinderkledingbeurs.net

6 MAART MEGA-VLOOI-
ENMARKT Tennishallen 
Eindhoven-Noord. Vijfkamp-
laan 12 Eindhoven. 220 kra-
men bomvol! € 2 p.p. 9.00-
16.00 uur. 06-20299824.

Hondenuit laatserv ice 
WOEF!NUENEN  Klein-
schalig en flexibel. Ruime 
ervaring, liefde en verant-
woordelijkheid voor uw hond 
terwijl u werkt. www.woef-
nuenen.nl KvK: 64571661.

AANGEBODEN:  Huis-
houdelijke hulp. Tel: 040-
2555750 of 06-85865835.

GARAGE SALE
Meubels, lampen, servies, boeken en veel 

andere curiosa en prullaria voor binnen en buiten. 
Het is eigenlijk te veel om te benoemen, 

dus kom zelf een kijkje nemen!

Zondag 6 maart van 10.00 tot 15.00 uur.
Adres: Nieuwe Dijk 1 in Gerwen.

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

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

ARTHUR KOELEWIJN 
VISSPECIALIST zoekt col-
lega’s. Part- en Fulltime. Kijk 
op koelewijnvis.nl voor 
meer info.

TE KOOP: Hachel- en 
haardhout. Eiken, Berken 
en Elze € 70,- per m3. Volle 
kruiwagen €10,-. Aanmaak-
houtjes 3 zakjes € 10,-. Ver-
se eieren. Biologische ard-
appels € 0,60 per kilo. Fam. 
van Baren, Boord 30 Nue-
nen. Tel: 040-2836270.

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB
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 UITGAANSAGENDA

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

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Maand Maart
Zondag 9.00 uur 
WSV-wandeling

ingang van het tennispaviljoen 
op sportpark de Lissevoort

Elke donderdagochtend
 9.00-12.00 uur Gratis Inloopspreekuur 

LEV Groep, Berg 22c

Elke vrijdagavond
20.15 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen
Pastoorsmast 14 Nuenen

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Elke zaterdag 
9.00 uur Wilgen knotten met IVN

verzamelen bij Het Klooster

Tot en met 5 mei 
9.00-11.30 uur Expositie ‘Veertig Dagen’

na de zondagsmissen en tijdens de 
openingstijden van het parochiesecretariaat 

H. Clemenskerk Nuenen

Vanaf 7 maart
Iedere vrijdag 9.30 Fietsen

Startpunt Den Heuvel Gerwen

Tot en met 4 april
 Expositie van Ingrid van Dooren

Het Klooster

Donderdag 3 maart
9.30 uur Computercafé

Belasting met DigiD
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Nuenen

Donderdag 3  maart
10.30 uur PVGE Nuenen Koffie 

inloopochtend
Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12

Donderdag 3 maart
14.00 uur Informatiebijeenkomst leesgroep 

filosofie 
Bibliotheek Nuenen

Donderdag 3 maart
20.15 uur Cabarettalent Aron Elstak

Het Klooster

Vrijdag 4 maart
14.30 uur Wereldgebedsdag

Kapel in ‘De Akkers’ 
Margot Begemannstraat 9

Vrijdag 4 maart
20.15 uur The Beatles Revival 

Het Klooster

Vrijdag 4 maart
20.00 uur KVL kienen in het Dorpshuis

zaal open vanaf 19.00 uur, 
Grotenhof Lieshout

Vrijdag 4 maart
20.15 uur Rik avond bij de supportersclub 

RKSV Nuenen
‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 5 maart
 20.00 uur Toneelvereniging 

De Vriendenkring:
‘Boerenbont en rode lampjes’

 Dorpshuis in Lieshout

Zaterdag 5 maart
10.30-12.00 uur Creatieve Markt 

14.30-16.30 uur Optreden ‘OldTimers’
Jo van Dijkhof

Zaterdag 5 maart
20.15 uur Lichtstad Revuetheater 

‘En nu… Revue’
Het Klooster

Zaterdag 5 maart 
21.00 uur Halfvastenbal 

Café Ons Dorp

Zondag 6 maart
12.30 uur Halfvastenbal Raod van Zatterdag 

residentie restaurant Goesting

Zondag 6 maart
14.30-16.30 uur Optreden ‘De Molshoop’

Jo van Dijkhof

Zondag 6 maart
14.30 uur Tonproaters Tour met:

Berry Knapen, Ad Vermeulen, Boy Jansen, 
Frank Schrijen en Jasper van Gerwen 

Het Klooster

Zondag 6 maart 
19.30 uur Taizévesper

Van Gogh Kerkje (aan de Papenvoort) 

Zondag 6 maart
20.00 uur Klucht: 

Boerenbond en rode lampjes
Dorpshuis Lieshout

Maandag 7 maart 
13.30 uur 50 jaar wielrennen in Gerwen

 dorpshuis D’n Heuvel

Maandag 7 maart  
14.00 uur Lezing: 

50 Jaar Wielerronde Gerwen
D’n Heuvel Gerwen

Dinsdag 8 maart 
20.00 uur Lezing: ‘Innovatie geïnspireerd 

door de natuur’
 IVN ruimte in Het Klooster

Dinsdag 8 maart 
20.00-22.00 uur Lezing kunsthistoricus 

dr. Ger Jacobs: ‘Jeroen Bosch’
Bibliotheek vestiging Nuenen

Woensdag 9 maart
18.00-19.30 uur project De Wijde Wereld 

Kindcentrum De Nieuwe Linde
 Vrouwkensakker 17 Nuenen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 5 maart 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastoraal wer-
ker P. Peters. 
Zondag 6 maart 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters.
 
Misintenties
Zaterdag 5 maart 18.30 uur: Henk 
Gödde; Joop van der Ploeg.
Zondag 6 maart 11.00 uur: Maria Peters-
Wernaart; Dina van Nuenen-Verberne; 
Francien van der Linden-Meulendijks; 
Cees Meulendijks; Willy Spaanjaars; Ei-
nar en Flora Aagaard-Romero; Ruud 
Bijsterveld; Harrie Moonen; Antoon No-
ten; Maria van den Boomen-Rooijak-
kers; Mieke van Soest Raessens-Merkel-
bach; Theo Kuijpers; Janus Moonen; 
Guido Landman; Han van Gils (vanwege 
verjaardag); Huub Knegtel.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Joop Ste-
renborg, Andriesplein 20. Wij wensen 
familie en vrienden veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 6 maart 09.30 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintenties
Kees en Anna Verhagen-Scheepers; 
Maria Sleegers.

Mededeling
In onze parochie is Maria Sleegers 
overleden. Wij wensen familie en 

vrienden troost en sterkte bij het ver-
werken van dit verlies.
Woensdagavond 2 maart a.s. om 19.00 
uur is de avondwake voor Maria Sleegers 
in St. Jozefzheil, Roessel 3 in Bakel.
Op donderdag 3 maart a.s. om 10.00 
uur is de uitvaartdienst in de Heilige 
Lambertuskerk in Nederwetten.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 6 maart 11.00 uur: viering, paro-
chiekoor, voorgangers werkgroepleden.

Misintenti es
Wim van den Elsen; Huub van den Oever; 
Dorus Swinkels, vanwege verjaardag.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 6 maart 10.00 uur: kerkelijk 
werker P. Flach. Dit is de vierde zondag 
in de veertigdagentijd. Er is kinderne-
vendienst voor kinderen van de basis-
school. We collecteren voor Noodhulp 
Syrische vluchtelingen. Om 19.30 uur is 
er een Taizé-vesper in het Van Gogh-
kerkje, m.m.v. Paul Weijmans, piano. 
De collecte is voor de Wilde Ganzen. 
Donderdag is er Open Huis tussen 10.00 
en 12.00 uur. U bent van harte welkom 
voor een kop koffie en gezellige ont-
moeting. Verdere info: zie onze website.

Taizévesper in het 
Van Gogh Kerkje
Zondag 6 maart is er weer een Taizéves-
per in het van Gogh Kerkje (aan de Pa-
penvoort) in Nuenen. Op de vertrouwde 
wijze worden korte lezingen en medita-
tieve momenten afgewisseld met liede-
ren uit de bundel van Taizé. Het sfeervol-
le kerkje draagt bij aan het vinden van 
een moment van rust. Op basis van de 
brief uit Taizé is door de werkgroep Tai-
zé Nuenen een thema voor de vesper ge-
kozen. Het thema is ‘Licht’. Aanvang is 
19.30 uur, voorafgaand aan de vesper is 
er meditatieve pianomuziek. Iedereen is 
van harte welkom in deze dienst, waarin 
eenvoud en verstilling centraal staat.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl 

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 3 maart 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis van de vasten. 
Vrijdag 4 maart 17.30 uur H. Lof; 18.30 
uur Eerste vrijdag van de maand; vo-
tiefmis van het H. Hart van Jezus; ge-
dachtenis van de vasten en van de H. 
Casimir, belijder. 
Zaterdag 5 maart 8.30 uur Eerste zater-
dag van de maand, votiefmis van het H. 
Onbevlekt Hart van Maria; gedachtenis 
van de vasten. Na de H. Mis uitstelling tot 
12.30 uur. 10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 6 maart 11.30 uur gezongen 
Hoogmis van de 4de zondag van de 
vasten, zondag Laetare; kinderzegen. 
Maandag 7 maart 18.30 uur H. Mis van 
de vasten; gedachtenis van de H. Tho-
mas van Aquino, belijder en kerkleraar. 
Dinsdag 8 maart 18.30 uur H. Mis van 
de vasten; gedachtenis van de H. Jo-
hannes de Deo, belijder. 
Woensdag 9 maart 07.15 uur H. Mis 
van de vasten; gedachtenis van de H. 
Francisca Romana, weduwe. 
Donderdag 10 maart 18.30 uur H. Mis 
van de vasten; gedachtenis van de H. 
Martelaren van Sebaste. 

Kunst in de Van Goghstraat
Na de bank en de bruidsjurken, mogen ze tijdelijk hun werk tonen in de Vincent 
van Goghstraat 40: Paul Megens schilderijen en Patricia Beuting polymeer siera-
den. Aangevuld met de beelden van Jacky en Marsman. Open: vrijdag en zaterdag 
van 12.00 tot 16.00 uur én op afspraak. www.paulart.nl

‘Innovatie geïnspireerd   
door de natuur’
Op dinsdagavond 8 maart wordt er bij IVN Nuenen een presentatie gehou-
den ‘Innovatie geïnspireerd door de natuur’ door Bas Sanders, mede-op-
richter van stichting biomimicryNL en eigenaar van Sanders Innovation BV.

Windturbines gebaseerd op vinnen van 
walvissen, pompen gebaseerd op de 
vorm van schelpen, bacterievrije op-
pervlakken gebaseerd op haaienhuid. 
Het zijn allemaal innovaties die met 
behulp van biomimicry zijn ontstaan.
Biomimicry (bios = leven, mimesis = 
imiteren), ook wel biomimetics of bio-
nica genoemd, is een internationaal 
sterk groeiend multidisciplinair vakge-
bied waarbij gestreefd wordt met kennis 
van de technologie van de natuur (3,8 
miljard jaar R&D!) en vanuit systeem-
denken tot innovatieve oplossingen te 
komen; het is een vakgebied dat vraagt 
om de inzet van biologie (ecologie, life 
sciences, etc.), design (product ont-
werp, architectuur, landschapsinrich-
ting, etc.), engineering (werktuigbouw, 
bouwkunde,etc.) en business (bedrijfs-
economie, organisatiekunde, etc.)..

Biomimicry is een ontwerpdiscipline, 
een tak van de wetenschap, een me-
thode om problemen op te lossen, een 
ethos voor duurzaamheid, een bewe-
ging, een houding tegenover de na-
tuur, en een nieuwe manier om biodi-
versiteit te waarderen.

Biomimicry kan binnen het vakgebied 
architectuur lijden tot een andere ma-
nier van ontwerpen, het gebruik van 
andere bouwmaterialen en kan zelfs de 
vorm van de gebouwen veranderen.

‘Innovatie geïnspireerd door de na-
tuur’: 8 maart. Plaats: IVN ruimte in 
Het Klooster. De toegang is gratis doch 
de ruimte is beperkt tot 50 personen. 
Aanvangstijd: 20.00 uur. Info: 040-
2421423. 
Website: www.ivn.nl/nuenen

GGD Brabant-Zuidoost biedt goed-
gekeurde landelijke informatie die helpt
Vanaf nu kan iedereen die vragen heeft over ontwikkeling, gezondheid en op-
voeding van kinderen terecht op de website van de GGD Brabant-Zuidoost. De 
informatie is ontwikkeld door de landelijke Stichting Opvoeden.nl en goedge-
keurd door wetenschap, praktijk en ouders. 

Een driftbui, pesterijen, alcohol, wel of 
geen zakgeld, faalangst…. Iedere op-
voeder heeft wel eens twijfels, zorgen of 
vragen over opgroeien en opvoeden. 
Vanaf nu kunnen ouders en opvoeders 
deze informatie raadplegen op de GGD 
website. Van kinderwens, zwanger-
schap en ouderschap tot de levensfasen 
baby, peuter, basisschoolkind, puber en 
jongvolwassene. Naast informatie krij-
gen ouders ook (opvoed)tips en kunnen 
ze doorlinken naar andere websites, 
filmpjes of relevante organisaties.

Stichting opvoeden
De landelijke Stichting Opvoeden.nl 
biedt betrouwbare informatie over op-

voeden, opgroeien en gezondheid. Hun 
tips en adviezen worden voortdurend 
getoetst door wetenschappers en pro-
fessionals uit de praktijk. Bovendien 
zorgen zij dat informatie toegankelijk is 
en aansluit op de belevingswereld van 
ouders en opvoeders.

Altijd dezelfde en beste informatie
Ook de gemeenten en CJG’s in onze re-
gio gebruiken en verwijzen naar de in-
formatie van de Stichting Opvoeden. 
Ouders en opvoeders in Zuidoost-Bra-
bant krijgen zo altijd en overal dezelfde 
maar vooral ook de beste informatie en 
tips als het over opvoeden en opgroeien 
gaat. www.informatiediehelpt.nl
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Gulbergen Cross 2016 
De jaarlijkse Gulbergen Cross vindt op zondag 13 maart om 11.00 uur op 
‘het dak van Brabant’ plaats. Want met zestig meter boven de zeespiegel is 
de ‘Gulberg’ het hoogste punt in Brabant. 

Op deze voormalige afvalberg vindt 
deze regiocross plaats, een veldcross 
over vijf verschillende afstanden (2, 4, 
6, 8 en 10 km). Het hoogteverschil be-
draagt 50 hoogtemeters per ronde, het 
stijgingspercentage bedraagt 15 %. De 
Gulbergen Cross wordt georganiseerd 
door LOGO, LONU en Lopersgroep 
Mierlo met medewerking van de di-
rectie van landgoed De Gulbergen. 
Voorinschrijven is mogelijk tot en met 
vrijdag 11 maart, na-inschrijven op 

zondag 13 maart vanaf 9.30 uur. De 
kosten bedragen bij een voorinschrij-
ving 4 euro (na-inschrijving 5 euro) 
voor alle afstanden. Kinderen onder 
de 18 jaar gratis, kinderen onder de 12 
jaar alleen onder begeleiding. Spikes 
zijn niet toegestaan. De Gulbergen 
Cross start om 11.00 uur (alle afstan-
den). Voor meer informatie zie www.
gulbergencross.nl. Het parcours is tij-
dens de cross vrij toegankelijk voor de 
supporters.

SPORT

Rikken bij de Supportersclub  
RKSV Nuenen 

Gerard van Orsouw 
winnaar 17de 
speelronde
Ondanks dat het seizoen naar het 
einde begint te lopen kon de organi-
satie weer enkele nieuwe deelnemers 
verwelkomen. Die gaven meteen hun 
visite kaartje af door ook maar met-
een met veel elan zich te mengen in 
de strijd voor de prijzen. Nog wel niet 
als winnaar maar toch de zesde plaats 
voor Jeanne Laning als de achtste 
prijs voor John Erkelens mochten er 
zijn en de komende weken verwach-
ten wij er nog het nodige van. 

De winnaars van de vorige wedstrijden 
kwamen er deze avond niet aan te pas en 
het waren vooral de dames die deze 
avond het spel bepaalden. Er werd wel 
zeer behoudend gespeeld zonder echt de 
nodige risico’s te nemen met uiteindelijk 
toch Gerard van Orsouw de trouwe deel-
nemer uit het Eindhovense die aan het 
eind van de avond alle dames zijn hakken 
liet zien en met een score van 82 punten 
verdiend winnaar werd, ondanks de tot 
het laatst tegen stribbelenden dames. 
Het was Ria Hurkmans die met een mooi 
punten totaal van 66 met de tweede prijs 
genoegen moest nemen, voor de altijd 
strijdvaardige Mia Marguenie die uitein-
delijk met 64 punten en met een klein 
verschil de derde prijs in ontvangst 
mocht nemen. Opvallend was het wel 
dat de meeste prijzen deze avond door 
de dames verdeeld werden.
De hoofdprijs bij de loterij werd deze 
week gewonnen door Mia Marquenie.

 1 Gerard van Orsouw 82 punten
 2 Ria Hurkmans 66 punten
 3 Mia Marquenie 64 punten
 4 Ted Warmerdam 46 punten
 5 Willie van den Heuvel 46 punten
 6 Jeanne Laning  45 punten
 7 Narda Kuijpers  42 punten
 8 John Erkelens  39 punten
 9 Nelly de Louw 38 punten
10 Wil Marguenie 38 punten

Vrijdag 4 maart a.s. is weer de volgen-
de rik avond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen aanvang 20.15 uur en 
ook dan is weer iedereen van harte 
welkom om deel te nemen, zowel le-
den als niet leden, ervaren of onerva-
ren, alle rikkers zijn van harte welkom.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06-10289797 of 06-40320419.

Z&PV Nuenen Heren 1   
scoort er op los
Bij absentie van een geschikt zwembad in Nuenen weten steeds meer fans de 
gang naar het zwembadrand van de Technische Universiteit in Eindhoven te 
vinden. En zij werden deze keer weer op een mooie wedstrijd getrakteerd.

Eind vorig jaar wist Nuenen in Vlissin-
gen nipt te winnen van de Schelde. In 
het thuisbad in Eindhoven was Nue-
nen voornemens er een spektakel van 
te maken voor het in grote getale opge-
komen publiek. Trainer Koen Gevers 
had afgelopen week geoefend met een 
nieuw verdedigend systeem en de 
coach wilde wel eens zien hoe dat zou 
uitpakken. In de eerste periode was het 
nog wel even zoeken maar na de nodi-
ge discussies en correcties wist een ie-

der wat hem te doen stond. De Schelde 
wist slechts drie keer te scoren. Nue-
nen daarentegen scoorde er lustig op 
los, de tegenstander werd helemaal dol 
gespeeld en het ene doelpunt was nog 
mooier dan het andere. Daarbij scoor-
den Lars van Raaij, de weer herstelde 
Dirk Bothof en jonkie Maurice Ver-
schoor ieder drie keer.
De wedstrijd eindigde met een 18-3 
stand en dat was de 12e keer dat Nue-
nen met dubbele cijfers wist te winnen.

Dirk Bothof is er weer bij en scoort drie keer.

MC1 zaalkampioen na 
bloedstollende wedstrijd
Zaterdag 27 februari, de allerlaatste wedstrijd van het zaalseizoen moest de 
beslissing nog vallen. In de sporthal de Coevering in Geldrop speelden Mier-
lo MC1 tegen Nuenen MC1, beiden konden kampioen worden. Mierlo had 
maar 1 punt nodig, gelijkspel was voor hen dus genoeg, Nuenen moest win-
nen om kampioen te worden. De zondag daarvoor hadden de teams ook al 
tegen elkaar gespeeld, Nuenen won met 8-1, maar elke wedstrijd is anders. 
Ook spanning speelt in dit soort wedstrijden mee, heel voorzichtig werd er 
gespeeld, er werden geen risico’s genomen.

Mierlo kwam op een 1-0 voorsprong, 
maar Nuenen wist dit om te keren in 
een 1-3 voorsprong en hield deze lang 
vast. 7 Minuten voor het einde werd er 
gelijk gemaakt en zou Mierlo dus kam-
pioen zijn. Door het inzetten van een 
vliegende keep en geloof houden in 
een overwinning werd er 1,5 minuut 
voor tijd 2-3 gescoord. Mierlo pro-
beerde nog gelijk te maken door ook 

een vliegende keep in te zetten, maar 
dat lukte niet.
Nuenen MC1 is heel verdiend kampi-
oen in de eerste klasse met een positief 
doelsaldo van plus 31 doelpunten. Lot-
te, Janne, Iris, Maud, Isabelle, Fay, Isa-
bel, Nina, Maud, Lauren, Emma, Yve-
la, Ilse, Sophie en Maartje hebben het 
supergoed gedaan onder de leiding 
van de coaches Kaye en Lotte. 

Het team van Nuenen MC1, kampioen van het zaalseizoen.

NKV E1 Nederlands Kampioen 
Indoor Beachkorfbal
Afgelopen zaterdag, 27 februari, vond het open NK Indoor Beachkorfbal 
plaats in Aalsmeer. Omdat het een open NK was, mochten alle teams van al-
le niveaus zich zonder kwalificaties inschrijven. De E1 is het eerste team van 
NKV dat ooit heeft meegedaan aan een beachkorfbaltoernooi, het was dan 
ook voor hen allemaal een verrassing wat ze te wachten stond. 

De eerste tegenstander was DeetosSnel 
E1 uit Dordrecht, een grote club waar 
heel veel talenten rondlopen, dus het 
beloofde een leuke wedstrijd te wor-
den. Na een zenuwslopende eerste 
wedstrijd wist NKV E1 de eerste 2 pun-
ten te bemachtigen, en werd er gewon-
nen met 5-4. Na een korte lunchpauze 
stond de tweede wedstrijd van de dag 
op het programma, tegen ZKV E1 uit 
Zaandam. En ook deze wedstrijd werd, 
na heel wat snoekduiken en valpartijen 
in het zand, gewonnen met 4-2. 
Na wat rekenen kwam de E1 erachter 
dat ze nog maar één wedstrijd van de 
laatste twee hoefden te winnen om 
Nederlands Kampioen te worden. Dit 
had niemand van tevoren verwacht, 
dus toen ontstonden er toch gespan-

nen gezichtjes voor de derde wedstrijd 
tegen EKVA E1 uit Almere. Deze wed-
strijd verliep dan ook iets minder goed 
maar eindigde alsnog knap in een ge-
lijkspel, 3-3. Toen kwam alles aan op 
de laatste wedstrijd, tegen Phoenix E1 
uit Zoetermeer. Binnen een paar aan-
vallen stond NKV al voor, en dit werd 
uiteraard niet meer weggegeven. NKV 
E1 won deze laatste wedstrijd met 5-1 
en daarmee mochten ze zichzelf Ne-
derlands Kampioen noemen! 
Al met al was het een hele leuke dag in 
Aalsmeer, met 7 kinderen die genoten 
van ieder moment in het zand en 2 
ontzettend trotse coaches. De beker is 
mee naar Nuenen, en we raden ieder-
een binnen NKV aan om volgend jaar 
ook mee te doen.

Kirsten Kreemers en Laura van Gennip 
Brabants kampioen
Afgelopen weekend werden de Brabantse Kampioenschappen Ponysprin-
gen verreden in de Mortel. Manege het Zwarte Water had er alles aan ge-
daan om er een geslaagd weekend van te maken. 

Van Gogh 
bridgedrive
Zaterdag 27 februari heeft de bridge-
club Nuenen voor de 33ste keer het 
jaarlijkse Van Gogh-toernooi gehou-
den. De herinnering aan het groots 
gevierde 100 jaar van Gogh wordt op 
deze manier in ere gehouden. De be-
langstelling was zo groot dat het 
maximale aantal van 84 paren over-
troffen werd. We hebben dus een aan-
tal inschrijvers moeten teleurstellen. 

Alhoewel bridge vaak als een saai en 
bloedserieus spel gezien wordt waarbij 
het toch vooral stil moet zijn, bleek 
maar weer eens dat dit een groot mis-
verstand is. Natuurlijk werd er naar ge-
streefd een zo goed mogelijk eindresul-
taat te behalen. Stil en saai was het 
geenszins. Wat dat betreft is bridge 
geen uitzondering vergeleken met an-
dere sporten. Er heerste een gezellige 
en ontspannen sfeer waarbij exact op 
tijd en zonder incidenten gespeeld kon 
worden. Om 16.30 uur waren de 42 
spellen gespeeld en de resultaten door 
de rekenkamer o.l.v. Jan Vos bekend. 
Ook wedstrijdleider Maarten van de 
Broek had een rustige dag. De winnaars 
van het toernooi waren Saskia Panis en 
Norbert Gremmen en zij spraken van 
een bijzonder goed bezet en tevens ge-
zellig toernooi. Zij zullen volgend jaar 
op 11 maart 2017 zeker weer van de 
partij zijn. De organisatie, in handen 
van Hannie Munnik en Bart Rijnen, ziet 
terug op een geslaagd toernooi. 

In het midden Kirsten Kreemers, kampioen 
in de DEZ klasse.

In de klasse DEZ ging de Kampioens-
titel naar Kirsten Kreemers. Na 2 
manches bleven er maar 5 combina-
ties foutloos. Deze combinaties gin-
gen de strijd met elkaar aan om de ti-
tel te bemachtigen. Er werd snel gere-
den in de barrage, maar Kirsten startte 
als laatste en reed met haar pony Kyro 
een super strak rondje en bleef daar-
mee haar concurrenten voor. Ook 
met haar andere 2 pony’s viel ze in de 
prijzen en wist ze een startbewijs voor 
Indoor Brabant te bemachtigen.

Een week eerder was het de beurt aan 
de dressuurruiters. Dit kampioen-
schap werd verreden in Manege de 
Molenheide in Schijndel. Ook voor de 
Nuenense amazone Laura van Gen-
nip was het een succesvol weekend. 
Zij werd met haar pony Ti Sento kam-
pioen in de klasse DE-L2. Vorig jaar 
heeft ze de fantastische pony Special-
Indy van haar zus overgenomen en 
hiermee werd ze reserve-kampioen in 
de klasse DE-M1. Een super mooi re-
sultaat in zo’n korte tijd.

Beide dames mogen deelnemen aan 
de Nederlandse Kampioenschappen 
in Ermelo. Dit kampioenschap wordt 
voor Laura van Gennip verreden op 
12 maart en op 19 maart is het de 
beurt aan Kirsten Kreemers. 

Volleybal Waterpolo

Het kampioensteam van NKV E1 met begeleiding.

Bridge

Hockey

Wijziging startplaats bij WSV Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmorgenwandeling bij de Nuenense wandel-
sportverenging WSV is in de maand maart de ingang van het tennispavil-
joen op sportpark de Lissevoort.

Op zondagmorgen om 09.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Iedereen is wel-
kom om ook eens vrijblijvend mee te 

wandelen. Vooraanmelden daarvoor is 
niet nodig, men kan zich melden op de 
startlocatie.
Voor nadere informatie: www.wsvnue-
nen.nl. Ook kunt u mailen naar het secre-
tariaat, secretariaat-wsv@outlook.com.
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Badminton

Zwemmen

Voetbal
RKGSV laat 2 punten liggen  
bij Nederwetten
Door Sander van Beek 

RKGSV begon erg slap aan de wedstrijd terwijl Nederwetten wel de duels 
vol inging. Dit resulteerde dan ook in een beter Nederwetten in de eerste 
helft. Kansen waren erg schaars in het eerste half uur. In de 26ste min. kreeg 
Menno Vos van RKGSV een terechte rode kaart na een slaande beweging ge-
maakt te hebben. Hierdoor werd ook meteen Michel Klaassen gewisseld en 
voor hem in de plaats kwam Tom v.d. Berk. 

De 1-0 viel in de 37ste minuut, Niek 
Evers kon de bal makkelijk binnen 
schieten en zo de verdiende voor-
sprong op het score bord brengen. De 
tegengoal was het signaal voor Ger-
wen om meer van zich af te gaan bij-
ten. Zo kwam er in de 45ste minuut 
nog een corner voor RKGSV die Mike 
v.d. Berk goed op het hoofd van Joey 
v.d. Berk legde maar deze kopte helaas 
op de paal. 

In de rust werd de tactiek veranderd en 
ging Gerwen vanaf de eerste seconde 
nadrukkelijk op zoek naar de gelijkma-
ker. Die leek er in de 47ste minuut ook 
te komen, RKGSV kreeg namelijk een 
penalty toen Tim v. Berlo onderuit 
werd getrokken in de 16. Mike v.d. 
Berk stond achter de bal om de 1-1 
binnen te schieten maar helaas ging hij 
aan de verkeerde kant van de paal. 
Gerwen bleef ook hierna vol op de 
aanval spelen en Nederwetten werd 
massaal terug gedrukt. In de 50ste min 
schoot Mike vd Berk een vrije trap op 
de lat. Vlak hierna gaf Walter v Kurin-
gen een goede bal op Nick de Loo die 
vanaf de 2de helft in de spits erbij was 
gezet maar zijn stift ging helaas net 
over de goal. RKGSV gaf doordat ze 
veel vooruit voetbalde wel veel ruimte 

weg achterin maar Rob v Hoek die de 
geblesseerde Bram vd Sande verving 
voetbalde goed mee waardoor Neder-
wetten niet echt meer een goede kans 
kreeg. De druk op de goal van Neder-
wetten bleef onverminderd hoog en de 
1-1 hing dan ook echt in de lucht. 10 
minuten voor tijd werd het 10 tegen 10 
nadat de aanvoeder van Nederwetten 
zijn 2de gele kaart kreeg. In de laatste 
10 minuten van de wedstrijd kreeg 
Gerwen nog wel een paar kleine kans-
jes maar de minuten verstreken en de 
overwinning voor Nederwetten kwam 
steeds dichterbij. Totdat Walter v 
Kuringen in de 92ste minuut onderuit 
werd getrokken en de scheidsrechter 
niets anders kon doen dan de bal voor 
de 2de keer op de stip te leggen en de 
speler van Nederwetten met zijn 2de 
gele kaart van het veld te sturen. Tom 
v.d. Berk eiste de bal op en schoot na 3 
gemiste penalties achter elkaar voor 
Gerwen de zeer verdiende gelijkmaker 
tegen de touwen. De scheidsrechter 
floot niet veel later voor het einde en 
RKGSV bleef dus steken op 1-1. Door 
de slechte eerste helft en het niet be-
nutten van de kansen in de 2de helft 
verliezen we kostbare punten met het 
oog op de bovenste plaatsen die recht 
geven op de nacompetitie.  

Oisterwijk - EMK     1-4
Door Cor Groenen

Op een dramatisch slecht veld trad EMK aan tegen de nummer laatst in de 3e  
klasse. Zo slecht als het veld was, was ook het spel van EMK. Alle duels wer-
den verloren en de tegenstander toonde meer dat het dit duel wilde winnen 
dan het EMK team. 

Het wachten was dus op het doelpunt 
van Oisterwijk en dat kwam dus ook. 
In de 29e minuut kreeg de tegenstan-
der een penalty. Deze werd in eerste 
instantie gestopt door EMK doelman 
Peter Beekmans, maar in de rebound 
was hij kansloos. Deze penalty was te-
vens  het einde van de wedstrijd van 
Guus Lippens, tot op dat moment 
weer de beste speler van EMK. Met 
een kaak uit de kom werd hij afgevoerd 
naar het ziekenhuis. EMK had wel in 
de gaten dat er met meer inzet ge-
speeld moest worden en in de 42e mi-
nuut werd dat beloond met een kopbal 
van Giel van Korven na een voorzet 
van Rick Slaats, stand 1-1. EMK doel-
man Beekmans moest op slag van rust 
nog een tegendoelpunt voorkomen 
met een mooie safe waarbij hij de bal 
over het doel tikte. Na rust (met vol-
gens ooggetuigen een donderspeech 

van de trainer) had EMK de wind mee 
en werden er weer kansen gecreëerd. 
In de 56e minuut moest de EMK doel-
man nog wel een keer redding bren-
gen, maar daarna was het EMK wat de 
klok sloeg. In de 61e minuut was het 
Tommie van Elst die met een strak 
schot EMK op voorsprong bracht. 
Rick Slaats zag in de 70e minuut zijn 
schot over het doel gaan. Na een over-
treding binnen de zestien meter was 
het Rick Slaats die de gegeven penalty 
binnen schoot en EMK op een 3-1 
voorsprong bracht. In de 75e minuut 
was het invaller Robbie van de Ven die 
na een voorzet van Boerema en een 
misser voor het doel door van Elst bij 
de 2e paal de 4-1 overwinning binnen 
schoot. Na een slechte 1e helft een 
mooi herstel van EMK en belangrijke 
punten in het streven naar klasse be-
houd.

Keeper Peter Beekmans (man of the match bij EMK) in actie.

Nederwetten - RKGSV 1-1
 
Door Leo Evers
 
De 40e derby tussen Nederwetten en RKGSV leverde uiteindelijk een 1-1 
gelijk spel op. Over het geheel van de wedstrijd genomen konden beide 
teams zich daar wel bij neerleggen. Maar lang was het niet zeker dat het een 
gelijkspel werd want Nederwetten stond met nog een paar minuten in bles-
suretijd op een 1-0 voorsprong. Kenmerkend in een derby zijn o.a. de passie 
waarmee gespeeld wordt. Dat was in deze wedstrijd niet anders maar dat 
komt het spel niet altijd ten goede. 

In de eerste helft kwamen beide ploe-
gen, mede door een groot aantal over-
tredingen, maar moeilijk in hun spel 
en waren er in de eerste 20 minuten 
nauwelijks gevaarlijke momenten 
voor beide doelen.
In de 27e minuut moest Menno Vos 
van RKGSV na een directe rode kaart 
het veld verlaten. Nederwetten nam 
daarop wat meer het initiatief en dat 
resulteerde in de 37e minuut in een 1-0 
voorsprong. Na een een-twee tussen 
Toon van Rooij en Tom Raaymakers 
kon Niek Evers de bal uit de rebound 
binnentikken. Ondanks een man min-
der zette RKGSV Nederwetten kort 
voor rust flink onder druk en kopte 
Joey van den Berk de bal uit een corner 
tegen de buitenkant van de paal.
De tweede helft was nog maar net on-
derweg of scheidsrechter Van Winger-
den wees voor de eerste keer in de 
wedstrijd naar de stip. Mike van den 
Berk ging voor RKGSV achter de bal 

Mooie progressie   
zwemmers Z&PV Nuenen
Na alle kampioenschappen van de afgelopen weken stond dit maal de 5e 
ronde van de solo competitie op het programma voor de zwemmers van 
Z&PV Nuenen, met in een hoofdrol de zwemmers geboren aan het begin van 
deze eeuw.  
Bij de jongens en meiden geboren van-
af 2003 tekenden Nienke van Lieshout 
(2005), Flore Meulendijks (2004), Eri-
ca Sleddens (2005), Floris Sonneveld 
(2004), Diede Struijk (2004) en Liselot 
van der Velden (2007) voor totaal 16 
persoonlijke records. Diede was daar-
bij met 4 nieuwe toptijden de absolute 
grootverdiener, onder andere op de 
50vlinder in 51.14. Liselot maakte haar 
grootste stap op de 100rug (-12 secon-
den), maar Flore Meulendijks een nog 
grotere op de 200vrij (-33 seconden).
 
Ook in de jaargangen 2000 tot 2002 re-
gende het PR’s, met maar liefst 5 stuks 
voor Joep Dedding (2000). Op zowel 
de 50, 100 als 200school, de 50vlinder 

en de 200wisselslag was hij sneller dan 
ooit. Op beide 200m’s werd hij daarbij 
vergezeld door Victor de Kousemaeker 
(2001) die ook tweemaal onder zijn ei-
gen top tijd dook. Daarnaast tekende 
Alexander Nijst op de 200vrij, 
100school en 200school voor een PR, 
op de 200school met dik 20 seconden. 
Bij de meiden vielen de tijden van 
Charlotte Hoogendoorn (2002) op, 
met verdeeld over 5 afstanden een pro-
gressie van totaal 26 seconden. 
Komend weekend is de ploeg van 
Z&PV Nuenen actief in Tilburg waar 
gestreden wordt bij de laatste vereni-
gingscompetitie. Inzet is dan een plek 
bij de eerste 8 in de landelijke A rang-
lijst.

Toe aan iets nieuws?    
Kom softballen bij HSCN 
Deze maand zal bij Honk-en Softballclub Nuenen het nieuwe seizoen weer 
gaan beginnen. Honkbal voor de jongens en mannen, softball voor de mei-
den en dames. Met name voor het softballen kan HSCN nog een aantal spor-
tieve meiden en dames gebruiken.

C L U B  N U E N E N

HO

NK- EN SOFTBAL

H S  C N

S i n d s

Welkom bij
Honk- en Softbalclub Nuenen

RKSV Nuenen
Zaterdag 5 maart
WODAN VE1 - Nuenen VE1  .  .  .  . 16 .30
Zondag 6 maart 
Nuenen 1 - Moerse Boys 1  .  .  .  .  . 14 .30
UNA 2 - Nuenen 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 4 - Bladella 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
UNA 5-Nuenen 5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Best Vooruit 5-Nuenen 7   .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 8 - WODAN 8  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen 10 - EMK 7  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
FC Eindhoven AV 4 - Nuenen 9 11 .00
Gestel 6 - Nuenen 11  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
SC 't Zand VR1 - Nuenen VR1  .  . 14 .30
OVCS VR1 - Nuenen VR2  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Nuenen VR3 - ZSC VR1   .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00

EMK
Zaterdag 5 maart
Nederwetten VE1 - EMK VE1  .  .  . 16 .30
Zondag 6 maart
EMK 1 - Dommelen 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
RPC 3 - EMK 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Bladella 4 - EMK 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
EMK 4 - Best Vooruit 4  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK 5 - Rood Wit V . 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK 6 - WODAN 10   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Nuenen 10 - EMK 7  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nederwetten VR 2 - EMK VR 1  .  . 10 .00

RKVV Nederwetten
Zaterdag 5 maart
Nederwetten Vet - EMK Vet  .  .  .  . 16 .30
Zondag 6 maart
Irene 1 - Nederwetten 1  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Nederwetten 2 - Hapert 6  .  .  .  .  . 10 .00
Oirschot v .12 - Nederwetten 3  . 12 .00
Dommelen 6 - Nederwetten 4  . 10 .00
Nederw . Da1 - Bladella Da1  .  .  .  . 12 .15
Nederwetten Da2 - EMK Da1  .  . 10 .00

RKGSV Gerwen
Zaterdag 5 maart
RKVVO Vet - RKGSV Vet  .  .  .  .  .  .  .  . 17 .00
Zondag 6 maart
RKGSV 2 - Hoogeloon 2   .  .  .  .  .  .  . 11 .00
RKGSV 3 - Nieuw Woensel 7  .  .  . 11 .00
RKVVO 10 - RKGSV 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00

NKV
Zaterdag 5 maart
NKV 3  - DSC 8  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .20
Zondag 6 maart
NKV 2  - Sporting Delta 4   .  .  .  .  . 15 .00
NKV 1 - Conventus 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .15

Omdat het seizoen nu gaat beginnen, 
is dit het juiste moment om eens te ko-
men kijken of meetrainen om te zien 
of je het leuk vindt, én of je misschien 
zelfs wel een talent bent. Softball is een 
leuke mix van sportiviteit, tactiek, 

snelheid, kracht en natuurlijk plezier.  
Het seizoen duurt van ongeveer maart 
tot en met oktober en je kan het ge-
woon hier in het Nuenense spelen bij 
Honk-en Softballclub Nuenen op 
Sportpark de Lissevoort. Al sinds 1969 
één van de grootste en gezelligste clubs 
van het Zuiden. Je kan bij HSCN te-
recht vanaf 5 jaar (beeball) tot je echt 
niet meer vooruit kunt komen. (recre-
antenteam). Kijk voor meer informatie 
op www.hscn.nl of stuur een email 
naar redactie@hscn.nl 

staan maar schoot ruim naast. 
Nederwetten kreeg veel ruimte om 
iets in de omschakeling te doen maar 
deed daar te weinig mee om op die 
manier de wedstrijd in het slot te gooi-
en. Daardoor bleef de spanning volle-
dig in deze wedstrijd. Ondanks een 
tweede gele kaart voor Nederwetten 
speler Koen van Gorp, leken de blauw-
witten de punten in eigen huis te hou-
den. Maar een tweede strafschop van 
de wedstrijd bracht daar verandering 
in. De ingevallen Mark Spaan kreeg 
ook zijn tweede gele kaart nadat hij 
zijn directe tegenstander vloerde in 
het eigen strafschopgebied. RKGSV 
speler Tom van den Berk wist wel raad 
met deze buitenkans 1-1.
Na afloop van de wedstrijd werd er in 
de kantine nog gezellig nagepraat 
over deze puntendeling. Voor Neder-
wetten staat er voor volgende week de 
uitwedstrijd tegen vv Irene in Gemon-
de op het programma.

Donderdagmorgen team van    
T.V. Wettenseind opnieuw kampioen
Het is een super fanatiek en hecht tennisteam dat al zeker 12 jaar competitie met 
elkaar tennist bij T.V. Wettenseind op de donderdagmorgen. Al vele jaren op rij 
worden zij kampioen in de hoogste klasse. Ook dit jaar is de competitie afgesloten 
met een gezellig etentje en een afterborrel in het PSV stadion.
 

Het kampioensteam bestaat uit: José van de Gevel, Lia Ketelaars, Jolande Maartens,
Elke Huijbers, Marion van Iersel en Daniëlle van Erp.

Koppositie voor 
midweekteam 
Badminton Club 
Lieshout 
BCL-M2/VKS Autoservice heeft met 
een goede overwinning op laagvlie-
ger BC Gilze een grote stap gezet 
richting de top van deze poule in de 
vijfde klasse: BC Gilze-M4 – BCL-M2/
VKS Autoservice werd 0-8 . Met nog 
4 wedstrijden te gaan heeft het BC 
Bergeijk verdrongen van de koppo-
sitie en direct een klein gaatje 
geslagen.

Ine Schipperheijn en Ingrid Bergé 
wonnen de damesdubbel redelijk een-
voudig. De heren, Marthijn Junge-
burth en Jos Kluijtmans, deden het-
zelfde in de herendubbelpartij. De eer-
ste mixpartij, met Junggeburth en 
Schipperheijn, eindigde in 0-3. Kluijt-
mans en Bergé konden in hun mixpar-
tij ook een behoorlijk ruime overwin-
ning behalen.

Bij de singlepartijen won eerste dame 
Schipperheijn, met 8-21, 5-21, on-
danks een lichte blessure. Tweede da-
me Bergé won ook, 3-21 en 6-21. Eer-
ste heer Junggeburth wist overtuigend 
te winnen, 8-21, 9-21. Tweede heer 
Kluijtmans verloor verrassend de eer-
ste set met 21-11. Gelukkig kon Jos het 
tij keren in de tweede set die weer met 
zeer ruime cijfers werd gewonnen (2-
21). De derde set was voor Jos slechts 
een formaliteit: weer 2-21.

Met deze overwinning pakt BCL-M2/
VKS Autoservice de leiding in hun 
poule met 6 gespeelde wedstrijden die 
36 punten opleverden. Bergeijk volgt 
op de tweede plaats met 29 punten. 
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Laagste 
prijsgarantie

gratis 
reserveren

Breed 
assortiment

deskundig 
advies

meer dan 
200.000 m2 

op voorraad
Bezorging
mogeLijk

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

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

laminaat 
elite xxl 
24 cm breed, 220 cm lang, 8 mm dik, 
one-click-to-go systeem, klasse 32, 
4xv-groef, leverbaar in 4 eigentijdse 
kleuren. Normaal 29.95 Nu voor
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8.9514.95
25.95

18.95
per m2  incl. btwper m2  incl. btw

per m2  incl. btw

per m2  incl. btw

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

stunt
prijs

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

stuntprijs
775.00
excl. montage, incl. btw

laagste prijs van nederland 
vinyl planken - pure CliCk

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

KURA.NL
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 B O U W P L A N N E N ? 

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

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

uw wensen juist vertaald worden.

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

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

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

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu
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