
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 09.00 - 11.00 uur.

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Optreden 
Paulus Schäfer en 
Stochelo Rosenberg 
in Carnegie Hall 
groot succes
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10% korting op uw 
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Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Max Vitaal 
in Nuenen! 
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MAKELAAR PLUS?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

A

Inschrijven 
Oranjemarkt 
Binnenkort is het alweer zover, 
Koningsdag 2017! We kijken er nu 
al naar uit … 
Net als vorig jaar bieden we je de 
mogelijkheid voor kinderen om 
workshops bij te wonen en de 
mogelijkheid om materialen te 
verkopen op de Oranjemarkt. Om 
alles in goede banen te leiden is 
verkoop van materialen alleen 
mogelijk via een kraam waarvoor 
inschrijven noodzakelijk is. Het is 
mogelijk om zowel online als per-
soonlijk in te schrijven. 

Online inschrijven: 
Via onze facebookpagina (face-
book.com\oranjecomitenuenen) 
vind je een link naar Eventbrite.
com waar je direct een kraam kunt 
boeken tegen een kleine meerprijs. 
(Je kunt natuurlijk ook direct naar 
Eventbrite.com gaan en zoeken op 
oranjecomite Nuenen). 

Persoonlijk inschrijven: 
Kom je liever persoonlijk langs 
dan is dat natuurlijk ook mogelijk. 
Vrijdagavond 31 maart, Auberge 
Vincent van 19.00 - 21.00 uur én;
Zaterdagmiddag 1 april, Auberge 
Vincent, van 13.00 - 15.00 uur. 
Klaar met inschrijven? Blijf gerust 
even hangen in Auberge. Dat vin-
den wij ook gezellig! 

Kosten:
Halve kraam: € 12,50. Hele Kraam: 
€ 25,-. U kunt ter plekke betalen en 
u doet ons een groot plezier door 
gepast te betalen!

Sluitingsdatum: 
Op vrijdag 14 april sluit de inschrij-
ving en is na-inschrijven niet meer 
mogelijk. 

Heb je vragen? Stuur een email naar 
bestuur@oranjecomite-nuenen.nl 
of bezoek onze facebook pagina. 
facebook.com\oranjecomitenuenen

Kick-off Sjors Sportief    
op de Wentelwiek
Door Caroline van Nes

fgelopen woensdag was er aan het eind van de ochtend een verras-
sing voor alle leerlingen van basisschool De Wentelwiek. Wethouder 
Joep Pernot kwam langs om de winnares van de Sjors tekenwedstrijd 

een mooie oorkonde aan te bieden. Inez van Brussel uit groep 7 had met 
haar tekening gewonnen en deze staat nu op de voorkant van de 2000 Sjors 
Sportief boekjes. Ze mag samen met haar hele klas ook nog een sportieve 
activiteit doen bij Feel Fit Center Nuenen. 

Omdat Inez had gewonnen, was de 
kick-off van het Sjors seizoen op haar 
school. Er was een indrukwekkende 
breakdance demonstratie, die veel ap-
plaus opleverde. Er werd zelfs “Nog 
een keer! Nog een keer!” gescandeerd 
en de jongens van de breakdancegroep 
waren niet te beroerd om nog een kor-

te herhaling van hun demonstratie te 
geven. Het Sjors seizoen was hiermee 
officieel geopend.
Wat is Sjors Sportief eigenlijk? Mi-
chelle Driessen van organisator de 
LEV Groep vertelt: “Sjors Sportief is 
nu drie jaar actief in Nuenen. Kinde-
ren kunnen kennismaken met spor-
tieve en creatieve activiteiten, zeer 
laagdrempelig en veelal gratis. Ze 
kunnen zich inschrijven via het Sjors 
boekje. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
atletiek, dansen, lasergamen. En bij 
Sjors Creatief kunnen kinderen onder 
andere muziek maken, knutselen, te-
kenen en schilderen. Er is zoveel aan-
bod in Nuenen, maar voordat Sjors er 
was, was het niet allemaal zichtbaar en 
nu wel. Dus dat is heel leuk. Ik hoop 
dat de aanmeldingen hetzelfde zijn als 
vorig jaar, toen hadden we in totaal 
ruim vijftienhonderd inschrijvingen 
voor alle verschillende activiteiten. 
Alle kinderen in de basisschool leef-
tijd in Nuenen mogen er aan mee-
doen. De school is een belangrijk on-
derdeel; wanneer de leerkrachten 
enthousiast zijn, komen de kinderen 
ook enthousiast met het boekje thuis.”
Het mooiste is, als kinderen blijven 

Gemeente Nuenen 

TWEEDE KAMER 
VERKIEZINGSUITSLAG 

2017 in NUENEN
U vindt de verkiezinguitslag deze 
week in Rond de Linde op pagina 5.

Projectweken De Nieuwe Linde 
Op basisschool De Nieuwe Linde zijn de projectweken gestart. De komende 
weken staat de hele school in het teken van Kunst4Kids. In alle groepen 
gaan de kinderen aan de slag met diverse vormen van kunst zoals Piet Mon-
driaan, portrettekenen a la Andy Warhol, Friedensreich Hundertwasser, 
glas in lood en graffiti. Dit zal zich onder andere uiten in de lessen hand-
vaardigheid, maar ook in andere lessen zal er extra aandacht voor kunst 
zijn. Ook de kinderen van Peuterspeelzaal ’t Dwersliggertje en Kids Society 
Erica doen hieraan mee.

Afgelopen vrijdag werd op feestelijke 
wijze het startschot gegeven voor de 
projectweken. Twee leerlingen van 
school openden door samen muziek 
te maken op gitaar en dwarsfluit. 
Hierna was het de beurt aan een groep 
kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Zij 
dansten een Indonesische dans.

Vervolgens kwam uit iedere groep een 
aantal kinderen op het podium vertel-
len waar hun klas in de projectweken 
mee aan de slag gaat. En tenslotte was 
het de beurt aan een spreker van Vin-
centre. Hij vertelde wat over Vincent 
van Gogh. Ook bezocht hij later op de 
ochtend nog enkele groepen.
De afsluiting van de projectweken 
vindt traditiegetrouw plaats tijdens de 
open avond. Deze is dit jaar op woens-
dag 29 maart van 18.00 tot 19.30. Alle 
kinderen en hun ouders maar ook an-
dere geïnteresseerden zijn deze avond 
welkom om een kijkje te nemen in de 
school.

hangen bij een vereniging, nadat ze 
een sportieve of creatieve activiteit 
hebben uitgeprobeerd. Michelle: 
“Maar dat is geen doel op zich. Er zijn 
ook losse activiteiten en workshops, 
bijvoorbeeld voor moederdag, je hoeft 
niet meteen lid te worden van een 
vereniging. Het gaat er echt om dat ze 
weten wat het aanbod is en daar uit 
kiezen wat ze leuk vinden.”
Het Sjors seizoen loopt van begin 
maart tot het begin van de zomerva-
kantie. Kinderen kunnen vanuit het 
boekje of de website inschrijven voor 
zoveel activiteiten als ze willen. Ze 
kunnen hiermee punten sparen voor 
een coole keycord. Aan het einde van 
het seizoen is er nog een leuke verras-
sing voor de school die aan de meeste 
activiteiten heeft deelgenomen.
Voor meer informatie: 
www.sjorssportief.nl
 

Start nieuwe  
leesgroepen   
in Nuenen    
in Boekenweek
In Brabant starten in de Boeken-
week in allerlei plaatsen nieuwe 
leesgroepen. In Nuenen is de infor-
matiebijeenkomst op donderdag-
morgen 30 maart. 

Initiatiefnemer voor de leesgroep-
campagne is de landelijke organisatie 
Senia. Directeur Ineke van de Rotte 
vertelt dat er veel vraag is naar lees-
groepen. “We hebben intussen in 
Noord-Brabant meer dan 120 groe-
pen opgericht, maar er staan nog 
steeds mensen op de wachtlijst. Door 
deze actie in de Boekenweek hopen 
we hen allemaal een plekje te geven in 
een nieuwe leesgroep”. 

Senia-leesgroepen lezen 6 à 7 boeken 
per jaar en bespreken die aan de hand 
van leeswijzers met vragen, die het ge-
sprek structuur geven. De groepen 
maken een keuze uit een lijst van mo-
derne en klassieke literatuur die is op-
gesteld door deskundigen. Meer infor-
matie over de werkwijze is te vinden 
op www.senia.nl. 

De bijeenkomst vindt plaats in Biblio-
theek Nuenen, Jonkheer Hugo van 
Berckellaan 18, en begint om 10.30 
uur. Aanmelden vooraf voor een in-
formatiebijeenkomst is niet nodig. 
Voor meer informatie is Senia bereik-
baar via tel. 0570-562656 of via e-mail 
info@senia.nl. 

Het GMK op avontuur 
Dit nieuwe jaar brengt verandering bin-
nen het Gerwens Muziekkorps. Na het 
grote Weense concert (Hello Vienna) is 
het tijd voor een andere weg. Dat be-
gint met een nieuwe dirigent, William 
Linssen, die vanaf januari met passie 
het orkest leidt. Ook de nieuwe muziek 
vraagt erom om beluisterd te worden. 
Dus wordt er een concert georgani-
seerd: 26 maart, 14.30 uur in Gemeen-
schapshuis D'n Heuvel in Gerwen. 
Het Aspirantenorkest en het Harmo-
nieorkest zullen zich beiden van hun 
zonnigste kant laten zien en horen op 
dit Lenteconcert. Nieuwe muziek mag 
dan natuurlijk niet ontbreken. Het aspi-
rantenorkest speelt alles, van de opera 
Carmen tot de Sesamstraatmedley. Het 
harmonieorkest brengt de luisteraars in 
vervoering met prachtige, sprookjes-
achtige stukken als The Witch and the 
Saint, maar laat ook meezingers horen 
in de Nederpotpourri. Kortom, een ge-
varieerde middag waar een goede kop 
koffie en een stuk gebak niet mag ont-
breken. En als klap op de vuurpijl: de 
entree is gratis! 
Ga mee met het Gerwens Muziek-
korps op avontuur met een nieuwe di-
rigent en nieuwe muziek!
Meer informatie: www.facebook.
com/gerwensmuziekkorps



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.
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Extra service
Wanneer u geen toegang tot internet heeft, kunt u telefonisch via 
(040) 2631631 bij het KCC van de gemeente Nuenen te allen tijde 
een afschrift opvragen van de kennisgevingen en bekendmakingen. 
Deze extra service bieden we graag.

VERGUNNINGEN PERIODE   
06-03-2017 EN 10-03-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie   Omschrijving 
Dennenlaan 16  het plaatsen van een erker 
Papenvoort 2  het vernieuwen en vergroten van een 
    bestaande aanbouw 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie   Omschrijving 
Soeterbeekseweg 4  het realiseren van een aanbouw 

Mededeling verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Locatie   Omschrijving 
Parkstraat 25A  het wijzigen van het gebruik ten behoeve 
    van het vestigen van een restaurant 
Gulberg 10  het oprichten van een bedrijfspand 
Soeterbeekseweg 4  het realiseren van een aanbouw 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie   Omschrijving 
Park - Nuenen  doorkomst Handelse Processie 17 en 18 juni 
Heuvel - Gerwen  Grote Ronde van Gerwen 17 april 
Sportlaan - Nuenen  Zwemloop 1 april 
Papenvoortse heide - Nuenen doorkomst Peleton Fietstoertocht 7 mei 
Hool 9 - Gerwen  ontheffing stookverbod 
Heerendonk - Nederwetten hardloopwedstrijd Gerwen Nederwetten 
    Loop 25 maart 
Lankveld 10 - Gerwen Kofferbakverkoop Heilig Kruisgilde 23 april
Park - Nuenen  Flyeren 1 en 8 april 

Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale ge-
meenteblad ((www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten 
digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Datum Locatie  Omschrijving 
09-03-2017 Mauritsgaarde 4 Vastgesteld bestemmingsplan 
     ‘Mauritsgaarde 4’ 

Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale ge-
meenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie.
Abonneer je op de e-mailservice of download de app om berichten 
digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

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: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond 
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

AFVALWEETJE

Wat mag er in de PMD afvalzak?    
Lees het terug in uw persoonlijke afvalkalender. 

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

groenbakken zijn daardoor overvol. De gemeente gaat de frequen-
tie van het leegmaken opvoeren, nu het aanbod hoog is. We zien 
dat er snoeiafval wordt aangeboden in plastic zakken. Dit is niet 
wenselijk. Om het afval tot compost te kunnen verwerken, mag er 
geen plastic tussen het groenafval zitten. Neem de plastic zakken 
mee terug naar huis, dan kan de vrachtwagen met knijpkraan pro-
bleemloos en snel de groenbakken legen. Heeft u een aanhanger vol 
met snoeiafval, breng dat dan meteen naar de milieustraat. Ook 
daar is snoeiafval aanbieden gratis vanaf 1 januari. En u kunt met-
een gratis compost meenemen om in uw tuin te verwerken. De 
milieustraat is ook op zaterdag de hele dag open.

RESTSTROOK KOPEN VAN DE GEMEENTE?
Ligt er een gemeentelijke groenstrook voor, achter of naast uw 
woonperceel die u graag wilt gebruiken? Gebruikt u al een strook 
grond van de gemeente, maar wilt u die kopen? 
Misschien kan dat heel gemakkelijk. De gemeente biedt inwoners de 
mogelijkheid om, als het kan, gemeentegrond (reststroken) te kopen. 

Wat is een reststrook?
Reststroken zijn stroken grond die aan de voor-, zij- of achterkant 
van een woonperceel liggen en deel uitmaken van het openbaar 
gebied. Soms liggen daar bijvoorbeeld leidingen in de grond, waar 
de gemeente of nutsbedrijven eens in de zoveel tijd of in geval van 
storingen bij moet kunnen. 
Maar soms hebben we het over echte reststroken. Deze stroken zijn 
niet meer nodig voor de openbare ruimte en kunnen mogelijk ver-
kocht worden. Wilt u een stukje gemeentegrond kopen, dan kijkt 
de gemeente eerst of er sprake is van een reststrook en dus verkocht 
kan worden. Bij die toets wordt bijvoorbeeld gekeken of er nog 
ontwikkelingen zijn te verwachten waarvoor de grond nodig is en 
of er kabels of leidingen liggen.

Grondprijs
Reststroken gelegen achter de rooilijn van de woning kunnen worden 
aangekocht voor €150 per m2. Voor reststroken tussen de rooilijn 
van de woning en de openbare weg heeft de gemeenteraad de grond-
prijs onlangs aanzienlijk verlaagd. De prijs varieert, afhankelijk van 
het oppervlak, van €25 per m2 tot maximaal €75 per m2. De grond-
prijzen gelden in ieder geval voor 2017. De kosten voor de notaris 
en het kadaster blijven voor de koper(s).

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via 
(040) 2631 631. Als u grond wilt kopen, kunt u via de gemeentelijke 
website een aanvraagformulier downloaden en ingevuld mailen 
naar: reststroken@nuenen.nl

BEKENDMAKEN EN KENNISGEVEN 
VOORTAAN VIA WWW.OVERHEID.NL
Vanaf 1 maart 2017 is de gemeente Nuenen helemaal overgegaan 
op elektronisch bekendmaken en kennisgeven. Ontwerpbeslui-
ten, aanvragen en meldingen komen voortaan digitaal op www.
overheid.nl. 

Voordelen
Dit heeft veel voordelen. Alles staat duidelijk op één plaats. Er is een 
duidelijke zoekfunctie. U kunt zich op overuwbuurt.overheid.nl 
aanmelden voor een emailservice zodat u automatisch een email 
krijgen over een kennisgeving of melding in uw buurt. En u kunt 
direct achterliggende wet- en regelgeving raadplegen.

Nieuwsberichten
De plaatselijke weekbladen blijven nog wel de vertrouwde media 
voor de gemeentelijke nieuwsberichten, zoals informatie over bij-
voorbeeld afval of tijdelijke verkeersmaatregelen. Gedurende een 
gewenningsperiode van zes maanden vullen we de nieuwsberichten 
aan met een beknopt overzicht van de kennisgevingen en bekend-
makingen. 

COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door Stichting ZOA.

INLOOPAVOND VERGUNNINGHOUDERS 
'D'N HEUVEL' GERWEN 16 MAART
Donderdag 16 maart in 'd'n Heuvel' in Ger-
wen een inloopavond van 17.00 tot 
21.00 uur over de huisvesting en 
inburgering van de 81 (prognose) 
aan Nuenen toegewezen vergun-
ninghouders (= vluchteling die 
een verblijfsvergunning heeft 
gekregen). Op dit moment 
wordt in overleg met woning-
corporaties, dorpsraden en 
bewonersverenigingen gekeken 
naar geschikte plaatsen waar 
deze nieuwe Nuenenaren zouden 
kunnen gaan wonen. Ook uw voor-
keuren en suggesties horen wij graag!

Met maatschappelijke organisaties wordt de inburgering voorbereid 
om er voor te zorgen dat deze mensen zich hier thuis voelen en een 
bijdrage aan de Nuenense samenleving kunnen leveren. Op de In-
loopavond kunt u al uw vragen stellen en u eventueel opgeven om 
als vrijwilliger een actieve bijdrage te leveren aan de inburgering van 
de nieuwe Nuenenaren.

Elke inwoner van de gemeente Nuenen mag meedenken en meepraten! 
Kom op 16 maart naar 'd'n Heuvel' om te praten over waar deze mensen 
kunnen worden gehuisvest en hoe zij het beste kunnen inburgeren! 

U BENT VAN HARTE WELKOM!

De Inloopavonden zijn in overleg met de dorpsraad georganiseerd.

Op www.nuenen.nl staat relevante informatie over hoe inwoners 
worden betrokken bij huisvesting én inburgering, aanmelden voor 
de nieuwsbrief (binnenkort beschikbaar), informatie over vergun-
ninghouders, waar u met vragen terecht kunt enz.

UITNODIGING 
Openbare vergadering van de Commissie Straatnaamgeving op 
dinsdag 21 maart 2017 om 10.00 uur in het gemeentehuis.
Voor deze vergadering is de volgende agenda opgesteld: 

1. Opening;
2. Verslag openbare vergadering 12 mei 2016
3. Straatnaamvoorstellen Plan Gerwen ZO;
4. Intrekking straatnaam Koolhof plan Nuenen-West;
5. Nieuwe straatnaam Papenvoortse Heide;
6. Intrekking Neervoortse Dreef en inkorting Vaarlesedreef;
7. Rondvraag.

AFVALINZAMELING
GEEN PLASTIC ZAKKEN ACHTERLATEN BIJ DE GROENBAKKEN

In 2017 is er een start gemaakt met 14 permanente groenbakken in 
Nuenen. We zien dat het een groot succes is. Door het mooie weer 
van afgelopen weekend hebben veel mensen in de tuin gewerkt. De 

   



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

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2 | 5674 CA Nuenen
040-2831774 | www.wildenberg.nl

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

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

             

Acties week 11 : geldig maandag 13 t/m zaterdag 18 maart 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Gelders hoog
100% volkorenbrood 
met zemelen op de korst. 
2x halve € 1,95 heel € 189_____________________________________________________

Mini Paasstol
  
 4+1 GRATIS _____________________________________________________

1/2 Paasstol
Gevuld met amandelspijs, 
noten en rozijnen   € 495_____________________________________________________

Mueslibol XL
Rijkelijk gevuld 
 3+1 GRATIS _____________________________________________________

Brownie taartje 

  € 595

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Voor de beste
Service en Kwaliteit!!!

Godfried de Vocht De Echte Bakker
Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

4 Houthakker
Steaks .........................................6,95
4 Kip Houthakker
Steaks .........................................6,95
De Special (nog steeds)

"Zonder naam"
100 gram  ................................................1,65
Bij 150 gr. Gebraden Kipfilet 
100 gr.  Eier salade ...................... gratis
Carpaccio Misto
100 gram  ................................................2,60
Saucijzen broodjes
"uit eigen keuken" per stuk ....................1,50

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

weekaanbiedingen 
donderdag 16 t/m woensdag 22 maart

Bospeen 
 per bos 0,99
Galia meloen         
pan klaar   per stuk 1,49
Chinesekool panklaar     

1/2 kilo 0,99
Kiwi    

1/2 kilo 1,49
Waldorf salade    

 250 gram 1,79
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

Kwaliteit maakt het verschil!

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

wijk Nuenen West
(± 60 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

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

YOU RELAX, 
ROBOTMAAIER
MI 422

€ 1399,--

JOS MARTENS EN ZN. B.V.
Ginderdoor 55 • 5738 AB Mariahout
0499 423131 • www.josmartens.nl

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2016”

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu
Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN
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Atelier Van Gogh start weer met de buitenschilder cursus

“Mooie plekjes zijn er in Nuenen genoeg”
 
“Als de zon schijnt is het weer heerlijk buiten. Bij mij begint het dan weer te 
kriebelen, nog even en ik kan mijn schilderspullen weer te voorschijn halen 
en een inspirerend plekje opzoeken om te gaan schilderen. Want buiten in 
de natuur, oog in oog met mijn inspiratie, gaat het schilderen altijd meer 
vanzelf. Als ik me afstem op mijn onderwerp, me realiseer wat er toch zo 
prachtig is aan wat ik voor me zie hoef ik alleen maar mijn concentratie vast 
te houden en dan ontstaat het vanzelf. In het meest ideale geval dan natuur-
lijk. Soms ben ik afgeleid, maar met mijn onderwerp zo voor me, kan ik me 
altijd weer opnieuw afstemmen en dan kan ik weer door.” Maar zoals ik al 
eerder zei; “mooie plekjes zijn er in Nuenen genoeg”.

‘Ittemee’ al twee jaar   
actief in Gerwen
Al twee jaar lang kookt Ittemee voor een groep Gerwenaren, gewoon voor 
de fun en om met elkaar tijdens de maaltijd te praten. Elke 3de vrijdag van 
de maand komen al voor zessen de eerste gasten binnenlopen in de Heuvel 
in Gerwen. Vol vertrouwen en verwachting over het menu van deze kook-
ronde. “Dat is zo leuk, daar krijg je bijna weer die kinderlijke blijheid van” 
zegt Marrie. Zij doet samen met Helma de coördinatie van de kookgroep It-
temee. Want hoe je het ook went of keert, “om een aantal koks en tafeldiena-
ren aan het werk te krijgen is niet zo moeilijk, maar er zullen roosters moe-
ten zijn en er moet van alles geregeld worden rondom inkopen en betalen” 
weet Helma inmiddels.

Voor wie doen jullie dit?
Voor de ingeroosterde vrijwilligers is 
het iedere keer een feestje. Maar dat is 
voor de bezoekers niet minder het ge-
val. Marrie: “Je hoort nog zo vaak dat 
Gerwenaren Ittemee niet kennen of 
zeggen dat het voor ouderen is. Maar 
als je de levendigheid tijdens de maal-
tijd hoort dan is er van leeftijd eigenlijk 
geen sprake! Mensen komen om elkaar 
te ontmoeten bij een uitstekende maal-
tijd, daar kan elke Gerwenaar aan deel-
nemen want wij zijn niet degenen die 
een leeftijdslimiet stellen”. Helma vult 
aan: “voor een vergoeding van € 8,50 
dus daar hoeft niemand het voor te la-
ten”. Want de kosten: huur en inkopen, 
moeten natuurlijk gedekt worden.

Wie die gasten dan zijn ? 
Die groep bestaat voor een deel uit een 
vaste kern van dorpsgenoten die er in-
middels aan hechten om bij de maaltij-
den een wisselende groep bezoekers te 
ontmoeten. Elke maand schuiven op 
die manier zo’n 20 mensen aan. 

Waarom doen jullie dat?
Het is echt niet dat de koks en tafeldie-
naars het uit pure liefdadigheid doen. 
Marrie: “je doet zoiets ook voor jezelf! 

Immers het geeft je een drive als je zoveel 
mensen met zo iets eenvoudigs blij kan 
maken”. Wat niet wil zeggen dat: “een-
voudig altijd gemakkelijk is of even tus-
sendoor kan hoor” preciseert Helma nog.

Loopt het goed?
“Gemiddeld zitten we maandelijks vol”. 
Maar het is wel vaak spannend tot de 
laatste dagen voor de maaltijd plaats-
vindt, geven ze eerlijk toe. Dat heeft te 
maken met de vrijblijvendheid waar-
mee gasten kunnen deelnemen. Je moet 
je namelijk aanmelden voor deelname. 
“En als mensen zich niet aanmelden, 
wordt het lastig met de kosten” legt Hel-
ma nog uit, “daarom gokken we erop dat 
het doorverteld wordt zodat meer 
dorpsgenoten de weg weten te vinden”. 
Kennelijk is het ondanks veel publiciteit 
en verspreiding via Digitaal Dorpsplein 
(http://www.digitaal-dorpsplein-ger-
wen.nl) lastig iedereen goed te bereiken. 
“Maar we horen dat dit ook voor andere 
clubs en verenigingen geldt. Daar leg-
gen we ons maar bij neer” aldus Marrie 
tenslotte, al kan ze het niet nalaten om 
nog eens ‘te roepen’ dat iedereen in 
Gerwen welkom is, in de hoop dat er 
weer eens een nieuw gezicht geïntrodu-
ceerd kan worden.

NLdoet, Nuenen doet. 

Veel enthousiasme bij HC de Dorpswerkplaats 

En vandaag wordt de ‘weg’ er naar toe 
grondig aangepakt. De oude uit 1980 
stammende bielzen worden onder de 
vakkundige leiding van Ton Becks van 
Coppens Sierbestrating vervangen 
door een perfecte sierrand. Met sterke 
handen worden de zware bielzen ver-
stouwd om plaats te maken voor de 
nieuwe omkadering. Het woord ‘weg’ 
kan nu vervangen worden door: een 
idyllisch pad naar het vernieuwde 
tuinhuis. 
En, wat is er gesjouwd en gezwoegd, 
door onze leden, mannen en vrouwen, 
de mouwen opgestroopt, de hand-
schoenen aan en met z’n allen hebben 
ze er vol enthousiasme aan gewerkt. 

Met schoppen, harken, bezems en 
kruiwagens, waarna de kettingzaag 
zorgde voor de finishing touch en het 
tuinhuis in al z’n glorie weer stond te 
pronken. 
Tot het moment dat onze Fien van 
Grootel de werkers tot de orde riep en 
zei dat het nu toch echt wel de hoogste 
tijd was voor koffie met vlaai. En, in 
een mum van tijd zaten we in de kan-
tine met een heerlijk bakje koffie en 
vlaai. Fien, geloof me, het smaakte alle 
harde werkers en ook mij geweldig 
goed, ondanks dat ik veel minder moe 
was dan de harde werkers, maar ja, ik 
had dan ook alleen maar een pen in 
mijn handen gehad. 

De sjouwers en zwoegers van Hobbycentrum De Dorpswerkplaats

Zaterdag 11 maart, vanaf 8 uur is het één en al bedrijvigheid in en rond het 
tuinhuis bij Hobbycentrum de Dorpswerkplaats in Nuenen. In het kader van 
de jaarlijkse actie van het Oranjefonds NLdoet, zetten de vrijwilligers zich 
voor 100 procent in om van het geheel uit pallethout opgetrokken tuinhuis 
weer een fris en fraai geheel te maken. Op 10 maart heeft het tuinhuis zelf 
reeds een opknapbeurt gehad. Van binnen en van buiten is het geverfd en in 
de lak gezet. 

Tijdens de koffiepauze verraste de 
voorzitter René Jansen eenieder met 
een prachtige kortingscheque van de 
GAMMA bouwmarkten. Een geste 
van het Oranjefonds dat bij alle vrijwil-
ligers zeker in goede aarde viel. 
En nu niet denken dat de vrijwilligers 
na de koffiepauze het genoeg zouden 
vinden, of moe zouden zijn. In tegen-
deel, het was alsof ze nu pas echt wa-
ren begonnen. Vanaf nu was het na el-
ke kruiwagen en na elke bezemstreek 
nog beter te zien hoe fraai het werd. 
Wat zal tuinman Marinus van den Big-
gelaar apentrots zijn. Positief verrast 
waren we ook door de komst van Is-
mene Borger van de Regionale Wel-
zijnsorganisatie LEVgroep. Ismene be-
zoekt deze dagen al het vrijwilligers-
werk dat in Nuenen tijdens de actie 
NLdoet wordt verricht.
Je wordt er, als schrijver van dit stukje, 
toch echt wel stil van dat al dit werk is 
gedaan door vrijwilligers, die in een 
iets langer of soms iets korter verleden 
dagelijks op kantoor of met ingewik-
kelde machines in bedrijven werkten. 
Geweldig!
Geweldig is ook het juiste woord dat 
we kunnen gebruiken voor de jaarlijk-
se actie NLdoet van het oranjefonds. 
Iedere vrijwilliger in Nederland zet bij 
deze actie zijn of haar beste beentje 
voor. Ook onze koning en koningin 
doen dat, en echt ik vind dat onze vrij-
willigers van het Hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats onze koning en ko-
ningin zijn.

Het weekschema en informatie over 
alle hobbyactiviteiten bij Hobbycen-
trum de Dorpswerkplaats vind je op 
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl 

‘We Serve’ van Lionsclub Nuenen 
tijdens NLDoet bij Weverkeshof
Ook dit jaar heeft de Lionsclub Nuenen onder hun bekende motto ‘We Serve’ 
zich van zijn beste kant laten zien tijdens NL Doet, de landelijke vrijwilli-
gersactie van het Oranje Fonds. 

Op zaterdag 11 maart hebben ruim 15 
Lionsleden hun handen flink uit de 
mouwen gestoken om de vrijwilligers 
van de Weverkeshof te helpen hun 
kinderboerderij weer ‘zomerklaar’ te 
maken. Want er moet jaarlijks heel wat 
gebeuren voordat kinderen en hun 
(groot) ouders weer met veel plezier 
en in een schone en veilige omgeving 
kunnen genieten van alles wat de kin-
derboerderij aan de Nuenense bevol-
king (en mensen uit de nabije omstre-
ken) te bieden heeft.
Na per klus te zijn ingedeeld gingen de 
Lionsleden voortvarend aan de slag 
met gereedschap en schoonmaakmid-
delen van de kinderboerderij. Er werd 
er naar hartenlust geruimd, geklust en 
geboend om de sporen uit te wissen, 
die de winter had achtergelaten. Mede 
dankzij onverwacht grote steun van de 
weergoden zagen de dakgoten, brug-
getjes, zandbak, ramen, meubelen, 
beelden, de bordjes met omschrijvin-
gen en uitleg, toegangspoort én het in-
terieur van de stallen er al snel een heel 
stuk beter uit. 

Rond 13.00 uur werd er een heerlijke 
lunch verzorgd door de kinderboerde-
rij en samen met hun gebruikelijk aan-
wezige vrijwilligers, zaten ca. 25 vol-
dane mensen samen aan de dis. Daar-
bij aangenaam verrast door een 
Lionscollega, die achter de schermen 
voor heerlijke soep met toebehoren 
had gezorgd.
Rond 4 uur ‘s middags hebben de toen 
nog aanwezige werkers de dag onder 
het genot van een trappistje geëva-
lueerd en afgesloten; in de wetenschap 
dat hun NL Doet bijdrage door de We-
verkeshof zeer is gewaardeerd. 

‘We serve’ Lions club bij Weverkeshof

Brievenbusreclame
Zondag 12 maart leegde ik mijn brievenbus, die propvol bleek te zijn. Geen wonder als je 
onderstaand lijstje met reclamebladen in acht neemt: 6x Tuinmeubelland, 1x Sijben, 7x 
Leenbakker, 5x DA, 10x ITEK, 17x ICI Paris XL, 6x Houben bedden en 13x Big Bazar.
Daarbij ook nog de reguliere Spotta-reclame, het blad ‘Week van zorg en welzijn’ en voor 
de derde opeenvolgende keer een exemplaar van Middenstandsbelangen.
Hoewel ik geen NEE/NEE-sticker heb lijkt me dat geen vrijbrief om reclameblaadjes en an-
dere huis-aan-huis-post in veelvoud in mijn brievenbus te deponeren.

WJ de Boer, Berg 13-C

Een verdiende grote pluim voor haar
Dezer dagen geleden kwam mij het volgende verhalende voorval ter ore. Een vrouwelijke 
persoon fietste ter hoogte van het fietstunneltje Kerkstraat/Europalaan. Enkele meters 
voor haar fietste een ouder echtpaar. Op dat moment kwam ter hoogte van dat tunneltje 
over de Europalaan een brandweerwagen met loeiende sirenes in sneltrein vaart voorbij 
gereden, die op weg was om ergens hulp te gaan bieden. De man van het ouder echtpaar 
riep nogal luid: moet dat nou met zo’n herrie? De fietsster antwoordde toen heel alert: nou, 
als jouw huis in brand stond, zou je maar al te blij zijn dat die loeiende brandweerwagen er 
aan kwam. Het ouder echtpaar had hierop niets te zeggen en fietste ongestoord verder.
Als de fietsster zelf dit voorval aan mij verteld zou hebben, zou ik haar voor haar kordate 
antwoord een verdiende grote pluim gegeven hebben. 
Het moet al niet gekker worden als men zich ook al gaat storen aan het geluid van een 
brandweersirene, die op weg is om noodzakelijke hulp te gaan verlenen.

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen. 

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

Ingezonden brieven

Gerwen schoon!
U heeft het vast al eerder gehoord of gezien: de Landelijke Opschoondag 
heet in Gerwen André van der Maat-dag ter nagedachtenis aan straatjutter 
André van der Maat die in 2011 op 80-jarige leeftijd overleed. Hij hield in 
zijn eentje Gerwen en omgeving jarenlang schoon van zwerfafval. Onder de 
vrijwilligers in Gerwen zijn leden van de Dorpsraad en van de Werkgroep 
Leefbaarheid Gerwen, die gezamenlijk deze jaarlijkse actie organiseren. 

De actie begint al op vrijdag als de 
school Heuvelrijk met groepen kinde-
ren de wijken in trekken om daar alle 
zwerfvuil te verzamelen en in vuilzak-
ken af te voeren. Immers jong geleerd 
is oud gedaan.
Dankzij veel vrijwilligers, gehuld in fel-
gekleurde hesjes, worden op zaterdag 
perkjes, straatgoten, bermen en sloten 
zo goed mogelijk gekuist. Het afval 
wordt in zakken gestopt en bij ’t Huys-
ven verzameld, waar de gemeente zorg 
draagt voor het afvoeren naar de ge-
meentewerf.
Wie de karavaan vrijwilligers wil ver-
sterken, is meer dan welkom. Ouders, 
grootouders, met of zonder (klein-) 
kinderen, clubleiding en jeugd van di-
verse verenigingen: echt iedereen kan 

een steentje bijdragen. De WLG zorgt 
na afloop, rond 16.00 uur, voor koffie 
en soep in ’t Huysven, vandaar het ver-
zoek om in te schrijven met het formu-
lier op www.digitaal-dorpsplein-ger-
wen.nl/wlg-berichten/actie-gerwen-
schoon-25-maart-2017.

Zaterdag 25 maart is de start om 13.00 
uur bij de kiosk op het Heuvelplein. 
Daar worden de routes en het materi-
aal uitgereikt en de groepen samenge-
steld. Er wordt toegelicht hoe één en 
ander in zijn werk gaat, waarna de 
schoonmaakactie begint. Komt U 
ook?! 
Informatie contactpersoon Ad Don-
kers: 06 610353981 of a.donkers@tri-
dodsl.nl.

Jaarvergadering 
KBO Lieshout
In een overvolle zaal van het Dorps-
huis in Lieshout hield Seniorenver-
eniging/KBO Lieshout op donderdag 
9 maart haar jaarvergadering. Stoe-
len moesten bijgesleept worden om 
de meer dan honderd leden een 
plaats te bieden. 

Bij afwezigheid van voorzitter Willem 
Damen hanteerde vicevoorzitter Tineke 
van Hout de hamer. Ze blikt terug op een 
succesvol jaar. “We kunnen op 76 vrijwil-
ligers een beroep doen. Naast de vaste 
activiteiten hadden we in 2016 nog 86 
extra activiteiten. Een van de vaste acti-
viteiten is de Inloop op dinsdagmorgen. 
Het is altijd heel gezellig. Met het ingaan 
van de zomertijd is er ook weer een In-
loop op dinsdagavond.” In 2016 was de 
officiële opening van de beweegtuin. De-
ze fitnessruimte in de open lucht was het 
cadeau van de jubilerende vereniging 
aan de Lieshoutse gemeenschap. Ieder-
een kan er op elk moment aan de slag 
met de apparaten. “Het is een groot suc-
ces. Iedere dinsdag- en vrijdagmorgen 
kan er onder leiding van een fysiothera-
peut en een coach geoefend worden. In 
de zomer komt er ook een terras bij.”
Tijdens de vergadering werd mevrouw 
Elly Kuijlaars-van Vlerken gekozen tot 
nieuw bestuurslid. De bedoeling is het 
bestuur uit te breiden tot negen perso-
nen. Mevrouw Kuijlaars draait al een jaar 
mee als ‘stagiair’. “Ik heb de bestuursver-
gaderingen bijgewoond en al meegehol-
pen met het organiseren van de Superse-
niorendag en de Vrijwilligersdag. Dat 
heb ik als heel positief ervaren.” 
Een bloemetje is er voor Lambert van 
den Eerenbeemt. Hij deed tien jaar 
lang de distributie van het Prikbord en 
Ons. Nu wil hij het wat rustiger aan 
doen. Ook zijn er bloemen en een oor-
konde voor de zilveren leden. 
De middag wordt besloten met een 
optreden van de Walnoten, het vis-
sersvrouwenkoor uit Nuenen. 

Activiteiten maart: 
Vrijdag 17 maart 20.00 uur: kienen in 
het Dorpshuis. 
Donderdag 23 maart Schrijfgroep in 
Franciscushof. Aanvang 14.30 uur. 
Zondag 26 maart 20.00 uur: Klucht: ‘Het 
laat de pastoor koud’ in het Dorpshuis.
Dinsdag 28 maart 13.30 uur lezing 
‘Het Rijke Roomse Leven’, René Basti-
aans in het Dorpshuis.
Wilt u ook meedoen aan de activitei-
ten van KBO Lieshout? Loop dan eens 
binnen bij de Inloop: iedere dinsdag-
morgen van 10 uur tot half twaalf in 
het Dorpshuis.

Atelier Van Gogh start dinsdag 11 april 
weer met de buiten schilder cursus. 6 
Lessen op de dinsdagochtend van 
10.00 - 12.30 uur. In goed gezelschap, 
onder deskundige leiding, realistisch 
of meer abstract. De materiaal keuze is 
vrij. We kiezen deze keer tussen, de 
Oude Toren, het Witven, de meande-
rende Dommel, de Watermolen, het 
Knotwilgenlaantje. Bij slecht weer 
werken we de 1e keer binnen. 

Voor nadere informatie bezoek onze 
website en bekijk ons cursusaanbod. 
www.ateliervangogh.nl
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks 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, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en 
Caroline van Nes.
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.

© 2017 - “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.”

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.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Gemeente Nuenen 

Gemeente Nuenen 

  TK-12 TK-12% TK-17 TK-17% 
opgeroepenen 17754   18109   
geldige stembiljetten 14187 99,7% 15677 99,8 
ongeldige stembiljetten 22 0,2% 16 0,1 
blanco stembiljetten 22 0,2% 23 0,1 
aangetroffen stembiljetten 14231   15716   
       
opkomstpercentage  80,16%               86,79%   
       
1 VVD 4638 32,7%   4427 28,2% 
2 PvdA 2969 20,9%   867 5,5%  
3 PVV 1042 7,3%   1507 9,6%  
4 SP 1648 11,6%   1584 10,1% 
5 CDA 1478 10,4%  2270 14,5%  
6 D66 1438 10,1%   2301 14,7%  
7 CU 90 0,6%   167 1,1%  
8 GL 292 2,1%   1236 7,9%  
9 SGP 11 0,1%      14 0,1% 
10 P vd Dieren 195 1,4%     402 2,6% 
11 50plus 297 2,1%    434 2,8% 
12 Ondernemers   0,0%      12 0,1% 
13 VNL   0,0%      53 0,3% 
14 DENK   0,0%      20 0,1% 
15 Nieuwe Wegen   0,0%      17 0,1% 
16 Forum v Democ   0,0%    265 1,7% 
17 Burgerbewegg   0,0%         9 0,1% 
18 Vrijzinnige P   0,0%         4 0,00% 
19 GeenPeil   0,0%         8 0,1% 
20 Piratenpartij 22 0,2%      33 0,1% 
21 Artikel 1   0,0%        4 0,00% 
22 Niet Stemmers   0,0%         9 0,1% 
23 Libertarische P 2 0,0%        2 0,00% 
24 Lokaal id Kamer   0,0%      30 0,2% 
26 StemNL   0,0%        2 0,00% 

Tweede kamer verkiezings-
uitslag 2017 Nuenen

Totaal 1509  826 1419 1086 1402 1347 867 688 1113 1219 618 1331 519 1060 712 
kiesger. 1293 1213 1414 1524 1360 1379 1198 886 1137 1342 705 1620 598 1356 1084
stembureau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ongeldig 4 1 2 1 2 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 
blanco 1 1 3 1 2 6 1 2 0 2 1 2 0 0 1 
         

Lijstnr.
1  VVD 414 186 33 352 452 359 205 137 229 318 154 395 134 360 298
2  PvdA 78  42 91 54 73 81 52 38 71 81 23 51 25 66 41
3  PVV 138 107 121 93 125 140 65 71 108 103 63 148 89 86 50
4  SP 182 99 108 116 120 120 95 80 145 114 57 148 55 101 44
5  CDA 206 152 229 127 173  190 145 90 189 146 142 220 58 123 80
6  D66 208 87 208 164 222 210 160 113 165 214 75 143 78 157 97
7  CU 8 10 14 12 14 15 11 4 12 12 3 20 8 14 10
8  GL 127 68 119 83 107 104 78 79 93 97 40 82 36 72 51
9  SGP 0 1 2 0 1 1 0 0 2 0 1 2 0 2 2
10  PvdD 41 17 37 20 37 39 19 24 26 38 21 28 12 27 16
11  50+ 51 34 21 22 44 40 21 29 40 33 19 40 11 20 9
12  Ond. 0 0 0 2 0 4 0 1 1 2 0 1 0 0 1
13  VNL 7 1 3 11 3 5 0 4 4 5 3 4 0 2 1
14  DENK 3 0 1 0 0 5 4 0 2 5 0 0 0 0 0
15  NW 2 3 0 0 2 2 0 1 0 2 2 1 1 0 1
16  FvD 27 10 20 23 21 18 6 11 20 34 11 30 8 19 7
17  Bur. 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 1 2 0 0 0
18  VP 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
19  GP 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
20  Pir. 4 1 3 0 1 3 1 1 2 5 2 7 1 2 0
21  Art.1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22  NS 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 2
23  LP 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24  LidK 7 2 2 2 1 2 0 0 1 2 0 6 2 2 1
26  SNL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

Win deze Mini in Holland Casino Eindhoven

Honderden kansen
Speel van 13 maart tot en met 17 april mee op de speelautomaten en win 
speltegoed ter waarde van € 25,- en een leuke attentie van MINI! U ontvangt 
dan tevens een winnaarsbrief waarmee u tijdens de winnaarsavond op 
woensdag 19 april kans maakt op een MINI 3 deurs.

MINI 3 deurs
In nauwe samenwerking met Van Laar-
hoven MINI uit Eindhoven maakt u kans 
op het icoon van MINI. Het icoon, de 
'oer' MINI, een auto met historie en on-
derscheidend vermogen, anders dan de 
rest. En nu in een modern jasje, nog 
steeds onderscheidend en anders dan de 
rest. Spreek je uit, leef, geniet en gun je-
zelf de mooie dingen van het leven, dit is 
MINI. Het karakter van MINI is nog 
steeds hetzelfde als toen. Maar nu met al-
les wat u van een moderne auto mag ver-
wachten, laat u verrassen door de moge-
lijkheden van connectiviteit bijvoorbeeld 
of door het head up display zoals in een 
vliegtuig. Combineer historie en toe-
komst samen in de MINI 3 deurs.

Hoe kunt u deze prachtige prijs winnen?
De Mystery Jackpot valt willekeurig als 
extra prijs op één van de speelautoma-
ten in Holland Casino Eindhoven en is 
onafhankelijk van inworp of winnende 
combinatie. Wint u deze MINI?

Over Holland Casino
Holland Casino brengt het spannendste 
spel, altijd gastvrij en betrokken. Jaar-
lijks bezoeken circa 5,8 miljoen gasten 
één van de veertien vestigingen van 
Holland Casino. Een uniek aanbod van 
spel in een veilige en betrouwbare om-
geving staat centraal. Holland Casino is 
wereldwijd toonaangevend op het ge-
bied van veilig en verantwoord spelen. 
In samenwerking met verslavingszorg 
heeft Holland Casino het Preventiebe-
leid Kansspelen ontwikkeld. Het kans-
spelaanbod van Holland Casino staat 
onder extern toezicht van het NMi en 
de Kansspelautoriteit. De speelautoma-
ten in Holland Casino hebben gemid-
deld een uitkeringspercentage van on-
geveer 92% (de wettelijke norm is 80%). 
Bij een tafelspel als Roulette kan dit op-
lopen tot 97,3%. Meer informatie is be-
schikbaar op de website of volg Holland 
Casino Eindhoven op Facebook.

Stemlokalen in Nuenen:
1: Het Klooster Raadszaal
2: Zorgcentrum De Akkers
3: BS De Dassenburcht
4: Brede School Oude Landen
5: BS De Nieuwe Linde

6: BS De Wentelwiek
7: PCN Wederikdreef
8: Wijkgebouw Scarabee
9: Gasterij Jo van Dijkhof
10: BS De Crijnsschool

11: RKVV Nederwetten
12: Gemeenschapshuis D’n Heuvel
13: Gemeenschapshuis Enode
14: Brede school Oude Landen
15: Gemeentehuis

GRATIS toneelvoorstelling op zondag 26 maart 

Geniet eerst en betaal later!
Wat doe je als de kaartverkoop van een voorstelling tegenvalt, je overtuigd 
bent van de kwaliteit van de voorstelling én je het toneelgezelschap toch 
een volle zaal wil bezorgen? Dan laat je iedereen weten dat de toegang gra-
tis is en dat bezoekers na afloop van de voorstelling zelf mogen bepalen wat 
ze als waarderingsbijdrage willen geven.

Cultuur Overdag heeft na rijp beraad 
gekozen voor deze onconventionele 
aanpak. Ze is er namelijk van overtuigd 
dat de professionele en landelijk succes-
volle voorstelling Opgeruimd door the-
atergroep Greppel het bezoek meer dan 
waard is. Reacties van het publiek bij 
eerdere voorstellingen spreken voor 
zich: “van begin tot eind ademloos ge-
boeid”, “een thema dat intrigeert, iets 
losmaakt bij de toeschouwer”, “zo sterk, 
juist omdat het zo klein is”, “meegevoerd 
in een rollercoaster van spanning en 
emoties”, “dit zal lang blijven hangen.”
Dit unieke experiment van Cultuur 
Overdag is natuurlijk riskant. Gegeven 
haar financiële middelen kan zij zich 
dit maar één keer permitteren. Maar 
als 200 bezoekers achteraf bereid zijn 
om minimaal € 5,00 te betalen, dan is 
Cultuur Overdag tevreden én hebben 
bezoekers een mooie, zeer betaalbare 
theatermiddag gehad. 
Het zou meteen aantonen dat het mo-
gelijk is om voor een acceptabele prijs 
mooie voorstellingen te regelen áls er 

maar voldoende bezoekers komen. 
Het voordeel van Cultuur Overdag is 
immers dat ze niet streeft naar winst: 
de toegangsprijzen zijn gebaseerd op 
de kostprijs met een kleine opslag. 
Daarbij gaat het om kosten van bij-
voorbeeld een artiest of spreker (inge-
val van films: de licentiekosten van een 
film), de kosten van de locatie en tech-
niek, en de kosten van bijvoorbeeld 
een website en bankrekening.
De voorstelling ‘Opgeruimd’ op zon-
dagmiddag 26 maart begint om 15.00 
uur. De foyer is open vanaf 14.00 uur. 
De gratis toegangskaarten zijn te re-
serveren door een mail te sturen naar 
greppel@cultuuroverdag.nl 
Bezoekers die al een kaartje voor € 15,- 
hebben gekocht, krijgen voorafgaand aan 
de voorstelling natuurlijk hun geld terug. 
Ook zij kunnen na afloop zelf bepalen wel-
ke waarderingsbijdrage ze willen geven.
Alle informatie over de voorstelling én 
de andere activiteiten van Cultuur 
Overdag kunt u vinden op:
www.cultuuroverdag.nl

Talent van gipsyjazzgitarist uit Gerwen wordt wereldwijd opgemerkt

Optreden Paulus Schäfer   
en Stochelo Rosenberg    
in Carnegie Hall groot succes
Door Nannie van den Eijnden

Begin maart traden Paulus en Stochelo samen op in Carnegie Hall in New 
York, een van de meest vooraanstaande concertzalen voor klassieke en po-
pulaire muziek in de Verenigde Staten. De organisatie van het jaarlijkse 
‘Django A Gogo Festival’ had Paulus uitgenodigd en was in handen van 
Stephane Wrembel.

“Dat was gewoon abnormaal” vertelt 
Paulus enthousiast tijdens een korte 
onderbreking van zijn opnamen voor 
een gitaarschool op internet, “ik als jon-
getje uit Gerwen in Manhattan, voor 
een zaal met 2300 man, uitverkocht! 
Ons grootste voorbeeld Django Rein-
hardt trad daar op met Duke Ellington 
in 1947! Stochelo en ik hebben op het-
zelfde podium gespeeld! Zoals Django 
was, zo wordt er niet één meer.”
Paulus is al wel eens Seattle, Boston en 
San Francisco geweest, maar nog niet 
eerder in New York en is onder de in-
druk van zijn recente avontuur. Hij 
blijft echter bescheiden en staat met 
twee voeten op de grond. Samen met 
Stochelo heeft hij in Amerika ook aan 
50 leerlingen gitaarworkshops gege-
ven, ieder had een groep van 25 stu-
denten. “Dat was geweldig” lacht hij, 
“niet normaal hoe mensen gebrand 
zijn op de gipsy jazz!”

“Het was tot op het laatste moment 
spannend of ze wel konden gaan” ver-
telt Henk van Beurden, manager van de 
Sinti muzikanten. “Een dag voor ver-
trek werden de visa pas vrijgegeven en 
konden ze die ophalen bij het Ameri-
kaans consulaat in Amsterdam. Je moet 
10 dagen je paspoort inleveren, de 
Amerikanen nemen het voor de aan-
vraag van een visum gewoon in. De or-
ganisatie van het festival had veel stress 
en begon het consulaat te bellen.”

Paulus is een uitzonderlijk goede gita-
rist, die gewoon wordt gevraagd, o.a. 
via Facebook. Zo is hij 1,5 jaar geleden 
gevraagd voor de opnamen die mo-
menteel in Gerwen plaatsvinden. Da-
niel Barak uit Israel filmt zijn gitaar-
spel en schrijft de liedjes uit. Deze 
worden online te koop aangeboden via 
www.gypsyjazzstudent.com.
Op de planning staan optredens in Kro-
atië, Italië (met Dario Napoli) en Barce-
lona, met optioneel concerten in Brazi-
lië, Mexico en Japan. Henk heeft het 
druk. De film ‘Django’ gaat in première 
en de organisatie van het jaarlijkse gi-
taarkamp in juni staat voor de deur. 

Sleutelbos gevonden
In  de nacht van zondag op maandag is 
er een sleutelbos gevonden met 7 sleu-
tels, bij de grote parkeerplaats op de 
Berg, ‘t Oog. Info: 06-39591536.

Voorlopige uitslag
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Volendam aan de Dommel?
Was Nuenen ooit het dorp van schilders en kunstenaars, nu zijn het zangers, gitaristen en muzikanten die de klok 
slaan. Met als laatste aanwinst Pleun Bierbooms, de winnares van The Voice of Holland. Veel bekende artiesten zijn 
geboren dan wel woonachtig (geweest) in Nuenen, Gerwen of Nederwetten. Een willekeurig overzicht:

Gerard van Maasakkers
Dialect/folkzanger uit Nuenen
Bekend van: Hee goade mee

Lenny Kuhr
Geboren in Eindhoven, woont in Neder-
wetten. Winnares songfestival ‘69

Lijn 7
Studentenfeestband met 
enkele leden uit Nuenen

Django Wagner
Zanger, woont in Nuenen
Bekend van: Kali 

Paulus Schäfer:
Gitaarvirtuoos uit Gerwen

Rosenberg trio
Wereldberoemd gypsyjazz trio

Johnny Rosenberg
Zanger
Bekend van The voice of Holland

Mark Elbers
Zanger uit Nuenen
The King van Nederland

Pleun Bierbooms
Woont in Nuenen
Winnares The Voice of Holland 2017

Black-bone
Rocktrio uit Gerwen

En dan zijn er nog Willemijn Verkaik 
(Groeide op in Nuenen, Internationaal 
musicalzangeres), Mark Cornelis
 (Zanger uit Nuenen), Showkorps O&V 
(Show- and marchingband met 
internationale uitstraling uit 
Nuenen), zangkoren, 
muziekkorpsen enzovoorts…

Nünenthaler Schürzenjäger
Après-ski band uit Nuenen

In-flow in Schafrath
Zaterdag 18 maart speelt vanaf 20.30 uur de Nuenense band In-flow in café 
Schafrath. De toegang is uiteraard gratis.

In-flow is intussen een bekende band in 
Nuenen en de regio o.a. door optredens 
in het Park met koningsdag en bevrij-
dingsdag. Afgelopen carnaval en carna-
val 2016 stonden ze op zaterdagmiddag 
ook al in Schafrath. In-flow brengt een 
mix van disco, rock en pop-muziek 

(maar af en toe een Nederlandstalige 
meezinger wordt ook niet geschuwd).
Dus:... heeft u nog een beetje zin over 
na de carnaval... of nieuwe zin in een 
volgend feestje... kom dan zaterdag 
vanaf 20.30 naar café Schafrath en laat 
je verrassen!!

Nuenense Inge van Grinsven 
finaliste in Muziekconcours 
 
De halve finales bewezen het voor de vierde keer. Afgelopen weekend zei-
den ouderen regelmatig tegen de kinderen: “kind, je muziek deed iets met 
me”, “wat heb je prachtig gespeeld”. De muzikale talenten van de toekomst 
doen hun uiterste best en spelen de sterren van de hemel. Ze zijn enthou-
siast over het podium dat hen wordt geboden. Vooral natuurlijk de zes fina-
listen die op 19 maart, om 14.30 uur, het podium van het Muziekgebouw 
Eindhoven mogen betreden. 

Het belooft wederom een mooie en 
spannende middag te worden waar ta-
lenten van 8 tot en met 18 jaar oud ver-
schillende instrumenten bespelen. 
Kaarten voor de finale zijn te koop 
voor € 6,50 incl. pauzedrankje en ad-
ministratiekosten via www.muziekge-
bouweindhoven.nl.
 
De finalisten zijn:
Sara Rutten uit Eindhoven, 18 jaar, gi-
taar. Alan Mukriani uit Vleuten, 13 jaar, 
viool. Inge van Grinsven uit Nuenen, 16 
jaar, harp. Jiwani Ledder uit Eindhoven, 
10 jaar, piano. Thomas Prechal uit 
Utrecht, 12 jaar, cello. Nina Nederlof 
uit Son en Breugel, 17 jaar, dwarsfluit.

Sunny Blues Nuenen:   
The Blackhawks
Sunny Blues Nuenen presenteert op zondag 19 maart The Blackhawks Rhythm & 
Bluesband in Café Schafrath aan het Park in Nuenen. Dit viertal doorspekt de Ry-
thm & Blues met Rock & Roll en country invloeden. Het repertoire gaat van Al-
bert King naar Joe Bonamassa en van stevig naar subtiel, maar in ieder geval 
wordt er met veel energie gespeeld. Aanvang 15.30 uur, entree gratis.
Sunny Blues Nuenen organiseert ook dit jaar weer het Blues’m buitenfestival in 
Het Park in Nuenen, zoals gebruikelijk op Eerste Pinksterdag (4 juni) en voor-
afgegaan met een bluesoptreden op de zaterdagavond in Schafrath. Zie ook 
www.sunnybluesnuenen.nl

Blazerij de 
Molshoop in de  
Jo van Dijkhof
Zondagmiddag 19 maart speelt Blazerij 
de Molshoop weer in de Jo van Dijkhof 
te Nuenen. Bekend terrein omdat de 
Gasterij aldaar tevens hun repetitie-
ruimte is. Hun repertoire zal variëren 
van Zuid-Amerikaans, tot blues en 
dixieland. Ook hits uit de jaren ’60, ’70 
en ’80 zullen aan bod komen. Zo zullen 
o.a. Bye, bye Blackbird, Buona Sera, 
Mack the Knife, On the sunny Side of 
the Street, Sweet Home Chicago en 
Midnight in Moskou de revue passeren. 
Aanvang: 14.30 uur. Toegang gratis.

Meer informatie over het Archipel 
Muziekconcours: www.archipelzorg-
groep.nl/muziekconcours

Internationale 
Vrouwendag   
bij de Vlinder   
groot succes
Zaterdagmiddag 11 maart vierde 
Vrouwencentrum de Vlinder Interna-
tionale Vrouwendag met als thema ‘De 
positie van de vrouw in diverse landen’ 
en ‘wie ben ik en hoe doe ik als vrouw 
in mijn land’.
De opkomst was groot. Vrouwen uit 
diverse landen waaronder Polen, So-
malie, Irak, Thailand, Ghana vertelden 
in het Nederlands over hun leven in 
hun land van herkomst, over geloof en 
tradities en hoe het leven van de vrouw 
in de loop de jaren veranderde. 
Goed voorbereid en met prachtige Po-
werPoint-presentaties gaven zij het 
publiek een indruk van de verschillen-
de periodes waarin zij leefden.
Zelfgemaakte hapjes, muziek van een 
jambee band, de aanwezigheid van de 
Wereldwinkel en Amnesty Internatio-
nal maakte deze middag onvergetelijk.

Muziek op de 
Dorpsboerderij 
Weverkeshof 
De George Miller Combination is een 
band opgebouwd rondom de bekende 
Eindhovense zanger Wim van de Ven. 
Het repertoire bestaat voor vele van u 
uit bekende muziek uit de jaren zestig- 
zeventig en tachtig. En er zullen zeker 
ook stukken van latere datum gespeeld 
worden. 
De band bestaat heden uit 5 bandle-
den: Louis Richard contrabas; Bert 
Gerbrands drums; Sjors van de Mo-
lengraft saxofoon; Friso van Terwisga 
gitaar en Wim van de Ven zang; Speci-
al guest : Nout de Bruyn piano. Het be-
looft een swingende middag te worden 
waarbij oude tijden zullen herleven.
Weverkeshof & de musici verwelko-
men u met veel plezier op zondagmid-
dag 19 maart.

Zondagmiddag 19 maart, aanvang 
14.00 uur. Vrij Entree. De George Mil-
ler Combination. Weverkeshof, Hugo 
van Berckellaan 4 te Nuenen.
www.weverkeshof.nl

Drijehornicklezing: 
archeologie van de 
Brabantse akkers
Heemkundekring De Drijehornick uit 
Nuenen organiseert op dinsdag 21 
maart een lezing. Johan Verspay zal dan 
spreken over de Brabantse akkers: welke 
mogelijkheden biedt archeologisch on-
derzoek hiervan om zicht te krijgen op 
Brabantse plattelandsgemeenschappen 
in de Middeleeuwen en Nieuwe tijd.
Verspay studeerde in 2007 of aan de 
Universiteit van Amsterdam op zijn 
onderzoek naar het Brabantse platte-
land in de Late Middeleeuwen en Vroe-
ge Nieuwe Tijd en is nu bezig met een 
promotieonderzoek aan de Universi-
teit van West-Bohemen (CZ). Als on-
derzoekmedewerker van de UvA was 
hij recentelijk betrokken bij het Oogst 
voor Malta onderzoek naar dorpsvor-
ming in de Middeleeuwen. Daarnaast 
is hij freelance onderzoeker vanuit zijn 
onderneming Creative Archeology.
De lezing is in de Scarabee, Mantel-
meeuwlaan 10 in Nuenen. Aanvang 
20.00 uur.
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Het Labyrint
Interact Dans Theater o.l.v. Jeanette-Maleander Maquiné speelt in april in 
Het Klooster in Nuenen de meeslepende muzikale voorstelling Het Labyrint, 
voor en door mensen van tien tot tachtig. Diverse Nuenenaren spelen mee!

Oproep aan (sport)aanbieders van activiteiten en vrijwilligers 
om zich aan te melden! 

Max Vitaal in Nuenen! 
Zo lang mogelijk gezond en fit blijven: dat wil iedereen! Zeker ook op latere 
leeftijd en tot in lengte van jaren. Maar een goede gezondheid is niet van-
zelfsprekend en kun je niet afdwingen, maar natuurlijk wel stimuleren. We 
stimuleren daarom 65-plussers om fit te blijven. Dit doet Max Vitaal en hij 
trapt zijn project af met een fittest op zaterdag 22 april. 

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

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

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

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

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

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

Alle verenigingen krijgen de mogelijk-
heid om een activiteit aan te bieden die 
gepresenteerd wordt in een flyer! Deze 
wordt tijdens de fittest uitgedeeld. 
We roepen daarom alle verenigingen/
clubjes die iets actiefs doen met senio-
ren zich in te schrijven, zodat deze 
zichtbaar worden voor alle senioren!
U kunt uw vereniging/club aanmelden 
via: www.sportstimulering. Let op dit 
is dezelfde aanbieder als Sjors Spor-
tief/Creatief! 
Daarnaast zijn we ook op zoek naar ac-
tieve vrijwilligers! Wilt u graag koffie 
schenken of een test uitvoeren, geef u 
dan op via onderstaand adres. 

Meer informatie
Bent u geen vereniging, maar wilt u 
toch graag een activiteit voor deze doel-
groep aanbieden? Of wilt u wat extra 
hulp bij het invullen van de activiteit? 
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? 
Dit kan natuurlijk, neem dan contact op 
met Michelle Driessen Combinatie-
functionaris van de LEV Groep via: mi-
chelle.driessen@levgroep.nl telnr. 06-
14465937 of David.koppe@levgroep.nl 
telnr. 06-81531599.

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

Koffie/thee & lekkers.
Springkussen voor de 
kleintjes

Programma
Voor jong tot oud 
Gratis activiteiten:
… proeflessen en clinics
…  sla maar raak bij tennis en 

win
… snelheidsmeter bij hockey
… target shooting bij golf

… goody-bag voor de jeugd

… en nog veel meer!
Sportschoenen meenemen
Golfclubs, tennisrackets, 
hockeysticks en ballen zijn aanwezig
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Sportpark “ De Gentiaan”

Rooijseweg 7 Son

Adressen parkeren:

Rooijseweg 3 - Vlielandlaan 12

HTC actieNieuw lidmaatschap25% korting

Zondag 26 maart 2017 van 11.00 - 16.00 uur

Halfvastenbal  
met de Nünentaler 
Schürzenjäger
Elk jaar zetten de Nünentaler Schürzen-
jäger samen met heel veel dorpelingen 
de Hofstadl in Flachau (Oostenrijk) op 
zijn kop. Dit jaar in januari was dit het 
alweer voor de vijftiende keer. Een unie-
ke prestatie om voor een Nederlandse 
après-ski band, of beter gezegd ‘stim-
mungsband’, in de nummer 1 après-ski 
tent van Salzburgerland te mogen spe-
len. Geïmproviseerd op een klein po-
dium in een hoek weten de Nünentaler 
de Nuenense gezelligheid te combineren 
met Oostenrijkse gemütlichkeit waarbij 
het hele café uit zijn dak gaat. Zingen, 
springen, dansen het gaat vanzelf.
Tijdens het jaarlijkse halfvastenbal op 
zaterdag 25 maart organiseert Café 
Ons Dorp i.s.m. De Nünentaler Schür-
zenjäger een Après-Ski Party Flachau-
er Art. Geen beukende DJ maar volop 
gezelligheid, après-ski zoals ze dat en-
kel in Oostenrijk kennen. Op deze 
avond wordt een stukje Oostenrijk 
mee naar Ons Dorp genomen. Voor ie-
dereen die ooit is mee geweest naar 
Flachau maar ook zeker voor al diege-
ne die zin hebben in super gezellige 
Après-Ski Party Flachauer Art.

Kom je ook gezellig?
Zaterdag 25 maart, Café Ons Dorp 
vanaf 21.00u en de toegang is gratis.

PRESENTEERT

APRÈS-SKI PARTY

 www.cafeonsdorp.nl        follow us        cafeonsdorp

Flachauer art

M.M.V. ZATERDAG  25 MAART
VANAF 21.00u

Halfvasten 
evenement
Hallo lieve carnavalsvrienden, carna-
val is weer voorbij, wat hebben we 
weer genoten van alle activiteiten en 
gelachen  met elkaar...  Om nog even 
na te kunnen genieten, bij te kunnen 
kletsen,  je sportiviteit, je teamgeest en 
je kracht te meten hebben  we ook dit 
jaar weer ons jaarlijkse halfvasten eve-
nement en wel op zondag 26 maart.
De weergoden beloven ons nu al dat 
het een mooie dag gaat worden, daar-
om nodigen wij jullie uit om je snel in 
te schrijven met 1 of meerdere teams.  
We kunnen dan de gezonde strijd 
weer met elkaar aangaan en zo hope-
lijk met de felbegeerde wisselbeker 
naar huis te gaan.
Het thema, de rode draad van deze mid-
dag is: ‘ROZE RÖLLER THAG!’ Daarom 
zal ook zeker dit jaar het alom bekende 
bierpullenschuifspel niet ontbreken.
Schrijf je dus snel in (voor 18 maart!!!) 
door een mail te sturen naar h.verdon-
schot@bbhmail.nl met daarin je team-
naam, en de namen van je teamleden. 
Een team bestaat uit 5-6 personen.
Wij willen jullie dan graag op een pas-
selijke manier verwelkomen op   zon-
dag 26 maart  a.s. Vanaf 11.30 uur bij 
onze residentie restaurant de Goes-
ting. Om 12.00uur starten we met de 
verschillende, met zorg uitgekozen 
spellen. Tegen 16.30 uur zullen we we-
ten wie er met de overwinning naar 
huis gaan. Tot 26 maart!!!

Groet namens de werkgroep Halfvas-
ten Raod van Zatterdag!

Cursus reanimatie én EHBO aan kinderen
Op donderdagavond, 16 maart begint de cursus EHBO aan kinderen. Deze 
cursus is speciaal ontworpen voor ouders, grootouders en professionals die 
belast zijn met de zorg van (jonge) kinderen. 

LON: Biografie van een dorp 2.0
De afgelopen periode produceerde de Lokale Omroep Nuenen (LON) met 
veel succes een reeks reportages over straten in Nuenen, ‘Biografie van een 
dorp’ getiteld. De interviews met oorspronkelijke bewoners van deze stra-
ten boden vaak interessante inkijkjes in het verleden van zo’n straat, de ge-
bouwen en de bewoners.

De LON wil dit in een beperkt gewij-
zigde vorm voortzetten. In die nieuwe 
serie wil men een indruk geven van 
een complete Nuenense wijk of buurt. 
LON wil als proef gaan starten met een 
viertal afleveringen over de wijk Refe-
ling.
Refeling is een oud buurtschap van 
Nuenen en een van de eerste uitbrei-
dingen van Nuenen Zuid. Het werd ge-
bouwd zoals toen gebruikelijk was: op 
de ontwerptafel werd het hele bestaan-
de gebied ‘leeg geveegd’, om er daarna 
een compleet nieuwe wijk in te teke-
nen, zonder iets bestaands te sparen. 
Van de oorspronkelijke buurtschap 
Refeling is dan ook praktisch niets be-
waard gebleven. In het project zal de 
LON nauw samenwerken met de Nue-
nense heemkundekring De Drijehor-
nick.

Oproep
Om de reportages te kunnen voorbe-
reiden doet Frie Govaerts, als kartrek-
ker van dit project voor de LON, een 
oproep aan Nuenenaren om beeldma-
teriaal, zoals foto’s, tekeningen, film, 
schilderijen ter beschikking te willen 
stellen voor deze serie. Ook voor ver-
halen en anekdotes uit dit gebied, zo-
wel over de oorspronkelijke bewoners 
als over hun oorspronkelijke middelen 
van bestaan, houdt hij zich aanbevo-
len. Speciaal wordt beeldmateriaal en 
informatie gevraagd over de school 
Refeling, de oorspronkelijk eerste 
basisschool in dit gebied, en over de 
grote brand die woedde in het winkel-
centrum Kernkwartier.
Frie Govaerts is te bereiken onder het 
telefoonnummer 040-2833104 of via 
e-mail: frie.govaerts@gmail.com.

De Klamperlaan in 1971 en in 2017

Wat als je niet meer vrij kunt zijn, er 
een Hoge Raad is die alles voor je be-
paalt. Wat je doet, eet en hoe je leeft…. 
Wie zich niet aan de verordeningen 
houdt, wordt door de beul verbannen, 
verbannen naar het Labyrint. Eenmaal 

daar beleef je keer op keer je ergste 
nachtmerrie. Er is geen einde meer 
maar ook geen begin, je kunt er niet 
uit. De mensen, meer en meer worden 
ze geïsoleerd, wie kun je nog vertrou-
wen? De onderdrukking zorgt voor 
weerstand, zeker onder de jongeren. 
Ze pikken het niet langer, ze staan op. 
Maar ook in het Labyrint zit men niet 
stil: we zijn er in gekomen dus we ko-
men er ook weer uit… Uiteindelijk zal 
de wil om in vrijheid te leven het ver-
schil gaan maken.

Het Labyrint is de 9e voorstelling van 
Interact Dans Theater en zit boordevol 
zang, dans en toneel. Met muziek van 
Stef Bos tot Marillion en Pink Floyd, 
gespeeld door een live band.
Het Labyrint is te zien op 1, 2, 7, 8 en 9 
april in Het Klooster. Kaarten zijn ver-
krijgbaar op www.interactdanstheater.nl. 

Lezers van Rond de Linde die het ant-
woord weten op de volgende vraag 
maken kans op 2 vrijkaartjes. Wat is 
het doel van Interact Dans Theater? 
Stuur uw antwoord vóór 19 maart naar 
interactdanstheater@gmail.com.

In slechts 4 avonden leert u dat paniek 
een slechte raadgever is en kennis van 
zaken rustgevend. De cursus, wordt bij 
gebleken geschiktheid, afgesloten met 
een landelijk erkend diploma van het 
Oranje Kruis. Ook start weer een reani-
matiecursus waarbij tevens het omgaan 
met de AED wordt aangeleerd. In 
slechts 1 avond leert u een infarct of 
een beroerte te onderkennen en kunt u 
adequaat optreden. Deze cursus start 
op woensdag 17 mei aanvang 19.00 uur.
Als u reeds een reanimatiediploma 
heeft en die is nog niet verlopen, kunt 

u de herhalingscursus volgen die we 
geven op 12 of 25 april.
De herhalingscursus voor hen die een 
diploma hebben EHBO aan kinderen, 
begint op woensdagavond 22 maart, om 
19.00 uur of donderdagavond 20 april.
Alle cursussen worden gegeven in het 
Dorpshuis ‘De Koppelaar’, Koppel 1 te 
Nederwetten. U kunt zich inschrijven 
door het inschrijfformulier op te vra-
gen bij: ehbo.nuenen@onsnet.nu, ook 
kunt u bellen met 06-5390 6863 of kijk 
op onze website: www.ehbonuenen.nl 
Wacht niet tot het te laat is, schrijf u in!



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: Sta-
tafels € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 35,-; Tenten 
vanaf € 20,- eventueel be-
zorgen mogelijk. Mulders 
Staantafelverhuur, Bruhe-
zerweg 49, 5704 CM Hel-
mond, telefoon 0492-510855 
of 06-27175412. Website: 
www.ikgeefeenfeestje.nl

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

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

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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.

€ 2,50 KORTING op al onze 
behandelingen. Lekker mak-
kelijk, ik kom bij u thuis! PE-
DICURE Alta Grace  Gel-
dig tot en met april. Marieke 
Tel: 06-50571183.

Heeft u last van voetproble-
men zoals eelt, ingroeiende 
teennagels of likdoorns of 
heeft u vermoeide of vast-
zittende spieren neem dan 
contact op met Medisch 
Pedicure en sportmas-
seuse Irma Timmermans 
op tel. (040) 787 01 67 of 
zie irma-sportmasseuse-
pedicure.nl. Ik ben ook ge-
specialiseerd in diabetische 
en reumatische voeten.

ZONDAG 19 MAART 
SPIRITUELE BEURS 
11.00-17.00 uur. 4 lezin-
gen, verkoop speeltuin 
Geenhoven, Hoppenbrou-
wers 15 Valkenswaard. En-
tree € 5,-. Kortingsbon op 
www.stichting-deva.nl

TE KOOP GEVRAAGD 
fietsen en snorfietsen. Tel. 
06-46830117.

LEVgroep AFD. VLUCHTE-
LINGENWERK NUENEN 
zoekt vrijwilligers om vluch-
telingen te begeleiden en 
hun de weg te wijzen binnen 
de Nuenense samenleving.
Voor meer informatie: De 
LEVgroep. Berg 22c. Tel. 
040-2831675. ma. t/m do. 
van 9.00-16.00 uur en vrij. 
van 9.00-12.30 uur.

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

uw WONINGINRICHTERMaandag t/m zaterdag geopend

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

UIT VOORRAAD 
LEVERBAAR in 
small, medium 
en large

Meer dan 100 modellen 
in de winkel

R E L A X F A U T E U I L S

Uit voorraad leverbaar

ICT-ER MET DE VUT 
helpt graag met uw: Wifi; 
computer versnellen / op-
schonen; Windows 7/8/10, 
Ipad-, e-mail-, virusscan- 
installatie. 040-2952567 / 
06-23854915.

AANLEG NIEUW GAZON 
www.lapagondatuinen.nl 
06-19702668.

T W E E D E H A N D S  
SPEELGOED, BABY 
EN KINDERKLEDING-
BEURS. Ruim 150 kramen. 
19 maart: Dreef in Aarle-
Rixtel en 26 maart: Bongerd 
in Breugel 11.00-14.00 uur. 
www.kinderkledingbeurs.net

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

Scheiden doe je samen
* VANAF INTAKEGESPREK T/M AFHANDELING RECHTBANK
* EFFECTIEVER EN GOEDKOPER DAN EEN ADVOCAAT
* EEN AANSPREEKPUNT TEGEN EEN VASTE TOTAALPRIJS

 Astrid Larue | Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys.nl | www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

GROTE GARAGE 
UITVERKOOP!!!
Van o.a. baby- en kinderspullen/kleding, (klein) 
meubelen/kantoor/tuinartikelen, woondecoratie, 
stoffen, huishoudartikelen en nog veel meer.

ALLES MOET WEG
tegen bodemprijzen!!!

Datum: 
do. 16 maart van 14.00-17.00 uur
vrij. 17 maart van 14.00-17.00 uur
za. 18 maart van 10.00-17.00 uur
zo. 19 maart van 10.00-14.00 uur

Gulberg 30, 5674 TE Nuenen Tel. 06-51341026

LIEVE MENSEN BEDANKT,
voor de geweldige hulp op dinsdagmiddag 14 maart. 

Van de Hema, het thuis brengen van Jumbo Ton Grimberg 
en de bos rozen van de Jumbo.
Wat een geschenk, de warme douche voor jullie allemaal!

Van de gekneusde Francin Kant, Eindhoven

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

www.restaurant-elpida.nl

Elpida
De échte Griek, 

Parkstraat 8 in uw 
Gemeente, staat voor u 
7 dagen per week klaar 

voor een gezellige en 
smakelijke avond!

NIEUW:
Verjaardag vieren, de jarige eet gratis, 

minimaal 2 personen (legitimatie verplicht)
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 ACTIVITEITENAGENDA

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van ‘activiteitenagenda’

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Maand maart 
Zondag 09.00 uur WSV-wandeling
Lissevoort, ingang tennisterreinen

Elke zaterdag 
09.00 uur Wilgen knotten met IVN

verzamelen bij Het Klooster

13 t/m 18 maart
Collecte Reumafonds

Donderdag 16 maart
09.30 uur Computercafé van SeniorWeb en 
Bibliotheek. Muziek downloaden / streamen

Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 
Berckellaan 18, Nuenen

Donderdag 16 maart
17.00-21.00 uur Inloopavond Huisvesting 

en inburgering vergunninghouders
‘d’n Heuvel’ in Gerwen

Donderdag 16 maart
20.00 uur Lezing over het raadselachtige 

leven van vogels door Lou Megens
IVN Laarbeek, gebouw BIMD, Aarle Rixtel

Vrijdag 17 maart
14.00 uur PVGE lezing: de ontwikkeling van 
lichtbronnen door Prof. Ir. W. van Bommel

Scarabee, Mantelmeeuwlaan 12

Vrijdag 17 maart
20.15 uur Rikken bij de Supportersclub 

RKSV Nuenen 
‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14

Zaterdag 18 maart
20.00 uur Nightbike, 

Mountainbike sponsortocht 
 paviljoen RKSV, Pastoorsmast in Nuenen

Zaterdag 18 maart
20.00 uur Country Dance Party met 

Country-DJ Henk
Dorpshuis-Lieshout,  Lieshout

Zaterdag 18 maart
21.00 uur In Flow

Café Schafrath

Zondag 19 maart
11.00 uur Art in listening concert

Het Klooster
13.30 uur De George Miller Combination

De Weverkeshof

Zondag 19 maart
14.30-16.30 uur Optreden ‘de Molshoop’

Jo van Dijkhof
15.30 uur Sunny Blues Nuenen: 
The Blackhawks. Café Schafrath

Dinsdag 21 maart
20.00 uur Drijehornicklezing: 

archeologie van de Brabantse akkers
 Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10 in Nuenen

Woensdag 22 maart
09.00 + 10.30 uur Boomfeestdag 2017 
het Broek, een zijstraat van de Broekdijk

Donderdag 23 maart
09.30 uur Computercafé van SeniorWeb en 

Bibliotheek.  Genealogie Digitaal
Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 

Berckellaan 18, Nuenen

Zondag 19 maart
14.00 uur George Miller Combination 

Dorpsboerderij Weverkeshof

Donderdag 23 maart
20.00 uur Lezing landgoederen

in Noord-Brabant
Zaal De Koekoek, Lieshout

Vrijdag 24 maart
12.30 uur Nationale Pannekoekendag!

Jo van Dijkhof

Vrijdag 24 maart
19.30 uur Kunstkwartier: 

‘Vincent een leven in muziek’
Vincentre, Berg 29,  Nuenen

Zaterdag 25 maart
Gerwen Nederwetten loop

Zaterdag 25 maart
13.00 uur  André van de Maatdag
kiosk op het Heuvelplein in Gerwen

Zaterdag 25 maart
13.00 uur Rommelmarkt en kienen

voor de kinderen in Bosnië!
De Gasterij Jo van Dijkhof

Zaterdag 25 maart
 Après-Ski Party Flachauer Art

Café Ons Dorp

Zaterdag 25 en zondag 26 maart
12.00 - 17.00 uur foto-expositie 
Fotoclub de Fotoschouw PVGE

‘T Slot Kastelenplein  Eindhoven

Zondag 26 maart
08.00-14.00 uur Voorjaars ruilbeurs/

rommelmarkt bij KLWV
 Ginderdoor 55, Lieshout/Mariahout

Zondag 26 maart
14.30 uur Nuenens Swingtime

Paulus Schäfer Trio
De Watermolen van Opwetten

Zondag 26 maart
14.30 uur Het GMK op avontuur 

Gemeenschapshuis D’n Heuvel in Gerwen

Zondag 26 maart
15.00 uur Cultuur Overdag: Theatergroep 

Greppel speelt ‘Opgeruimd’
Het Klooster

Christian science
Christian Science, de Christelijke We-
tenschap, werd in 1866 ontdekt door 
Mary Baker Eddy. Haar enige leerboek 
was de Bijbel. In haar boek Weten-
schap en Gezondheid met Sleutel tot 
de Heilige Schrift gaf zij de volledige 
uitleg van Christian Science en de toe-
passing ervan.

A.s. zondag is het weer de derde zon-
dag van de maand en is er dus weer een 
kerkdienst op locatie Parkstraat 54 
(congrescentrum BtB). De dienst be-
gint om 10.30 uur. Na de dienst kunt u 
Christian Science boeken en lectuur 
kopen en gratis lenen. U bent hartelijk 
welkom. www.christianscience.nl

 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 18 maart 18.30 uur: viering, 
vormselvoorbereiding met eigen mu-
ziek, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en pastoraal werker M. Feuth.
Zondag 19 maart 11.00 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorganger pasto-
raal werker J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 18 maart 18.30 uur: geen in-
tenties.
Zondag 19 maaart 11.00 uur: Nell 
Schoenmakers-Bressers; Jef van Nue-
nen; overleden ouders Jan en Miet Dij-
stelbloem-Knoops; Noud van Rooij en 
Marie van Rooij-van de Kam; Jan Ulijn; 
Karel Smits; Julia Moonen-Kwinten en 
Janus Moonen; Nard en Anna Rooijak-
kers; overleden ouders Teunissen-
Rooijakkers en overleden familieleden; 
Theo Teuwen (vanwege sterfdag); 
Kees Schuur en Corrie Besters.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Jan 
Geerkens, Papenvoort 16 en Narda 
Sanders-de Haas, verpleeghuis Berken-
heuvel in Geldrop. Wij wensen de fami-
lies en vrienden veel troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.
In onze parochie zijn gedoopt Esmée 
Frencken, Faye Notenboom en Amélie 
Roijers. Wij wensen de families van 
harte proficiat en veel geluk.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Weekenddiensten
Zondag 19 maart 11.00 uur: viering 
met jongerenkoor Jocanto, voorgan-
gers pastoraal werker M. Feuth.

Misintenties
Jan van der Wielen; Betsy van Lierop-
van Dommelen; Martje van Lierop-van 
der Maat; Overleden ouders Martinus 
Donkers en Hanneke Donkers-van 
Acht; Maria Donkers-Bekx; Mies Bouw.

Mededeling 
Vorige week is in onze parochie de 
heer Jan van der Wielen uit De Bogerd 
op 91-jarige leeftijd overleden.
Wij wensen familie en vrienden heel 
veel troost en sterkte toe bij het ver-
werken van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 19 maart 09.30 uur: viering 
met volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Lena Joosten-van Haandel; Piet Coo-
len; Hubertus Jansen en Aleida Jansen-
Huurdeman; voor onze ouders Willem 
en Anna Rooijackers-de Louw; Over-
leden ouders Renders-de Brouwer.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 19 maart: ds. C. Crouwel. De 
derde zondag van de veertigdagentijd. 
Medewerking van het Regenboog-
koor o.l.v. Ingrid de Graaff. Aanvang 
10.00 uur. Er is kindernevendienst en 
jongerenviering. De collecte is voor 
het bijna-thuis huis in Nuenen. Elke 
donderdag is er Open Huis tussen 
10.00 en 12.00 uur, waar iedereen wel-
kom is voor koffie en ontmoeting met 
anderen. U kunt zo binnenlopen. On-
ze kerk is elke zondag geopend. In de 
loop van de week zijn er diverse acti-
viteiten. U kunt die vinden op de web-
site of ons publicatiebord aan de gevel 
van De Regenboog.

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 9 maart. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten; ge-
dachtenis van de H. Francisca Roma-
na, weduwe. 
Donderdag 16 maart. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten. 
Vrijdag 17 maart. 07.15 H. Mis van de 
vasten; gedachtenis van de H. Gertru-
dis, maagd en de H. Patricius, bisschop 
en belijder. 18.00 uur H. Kruisweg. 

Zaterdag 18 maart. 08.30 H. Mis van 
de Vasten; gedachtenis van H. Cyrillus, 
bisschop van Jeruzalem en kerkleraar. 
10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 19 maart. Derde zondag van 
de Vasten. 10.30 gezongen Hoogmis. 
Maandag 20 maart. 18.30 uur gezon-
gen H. Mis, H. Jozef echtgenoot van de 
H. Maagd en patroon van de Kerk. Ge-
dachtenis van de Vasten. 
Dinsdag 21 maart 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten; gedachtenis H. Bene-
dictus, abt. 
Woensdag 22 maart. 07.15 uur H. Mis 
van de Vasten. 
Donderdag 23 maart. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten; ge-
dachtenis van H. Gabriël, aartsengel. 

De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Ger-
wen WMV').

Mijn laatste groet is aan hen
die mij kenden en die mij liefhadden.

 
Stil van verdriet, maar dankbaar voor alle liefde die wij van 

haar mochten ontvangen, geven wij u kennis van het toch nog 
plotselinge overlijden van 

Nelleke Keunen-van Tuijl
echtgenote van

John Keunen † 
 14 februari 1940                                                                 † 12 maart 2017  

Familie van Tuijl
Familie Keunen
Neven en nichten

 
Correspondentieadres:
Jeker 6
5751 TT Deurne
De Heilige Mis voor Nelleke vindt plaats op donderdag 16 maart 
om 11.00 uur in de H. Clemenskerk aan het Park te Nuenen.
Aansluitend leggen we haar te ruste bij John op het 
parochiekerkhof aldaar.
In plaats van bloemen, liever een donatie aan de Nierstichting, 
hiervoor is een collectebus aanwezig in de kerk.

Gevonden 
gehoorapparaat
Omgeving Refelingse Erven. Tel. 040-
2836380.

Jongerenkoor 
Jocanto in   
de St. Clemenskerk  
in Gerwen
Herkent u het gevoel dat u ergens niet 
bij hoort, dat u volledig buitengesloten 
wordt? Of herkent u juist het krachtige 
gevoel van eenheid, dat ervoor zorgt 
dat anderen worden uitgesloten? In de 
viering van zondag 19 maart om 11.00 
uur in de St. Clemenskerk in Gerwen 
gaat Jongerenkoor Jocanto met u de 
uitsluiting voorbij. We ontvangen u 
graag in ons midden.

Archipel medewerker Anouk 
helpt Bosnische kinderen
Archipel medewerker Anouk de Kramer gaat dit jaar voor de 8e keer op rij naar 
Bosnië om daar vrijwilligerswerk te doen. Op een groot festival in Bosnië, dat 
georganiseerd wordt voor kinderen, verzorgen Anouk en haar crew een work-
shop; ‘Pimp My T-shirt’! De workshop houdt in dat de kinderen een wit shirtje 
krijgen, dat ze zelf mogen gaan 'pimpen', met o.a. textielstiften en onder bege-
leiding van Anouk en de crew. De workshop is elk jaar een groot succes en de 
vreugde die de kinderen hebben is ieder jaar fantastisch om te zien!

Helpt u mee?
Voor deze workshop zijn er heel veel wit-
te T-shirts en stiften nodig! Deze worden 
door Anouk en haar crew zelf aange-
schaft. Hiervoor is veel geld nodig.
Archipel Jo van Dijkhof in Nuenen on-
dersteunt deze actie in de week van 20 
tot en met 26 maart door bij de kassa 
een sponsorpotje te hebben staan. 
Maar vooral door op zaterdag 25 maart 

verschillende activiteiten te organise-
ren waarvan de gehele opbrengst gaat 
naar ‘Pimp My T-shirt’. De middag start 
om 13.00 uur met een rommelmarkt, 
vanaf 15.00 uur gevolgd door kienen en 
om 17.00 uur biedt de Gasterij een een-
pansgerecht aan voor maar € 5,50 (in-
schrijven tot en met 20 maart). Kortom, 
kom langs, een leuke middag voor het 
goede doel: voor de kinderen in Bosnië! 
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SPORTToerclub Nuenen: Veilig   
op weg voor alle fietsers
De lente komt eraan, begin van het fietsseizoen voor toerfietsers en wielren-
ners, maar ook voor talloze andere fietsliefhebbers zoals gezinnen, ouderen, 
toeristen etc. En dat merk je op het fietspad, maar ook in de media: de strek-
king van de artikelen is niet altijd even positief voor ons, wielrenners. De titel 
‘Strijd op het volle fietspad’ zegt genoeg. Hoogste tijd dus om aan onze me-
de-Nuenenaren te laten weten wat Toerclub Nuenen met deze signalen doet.

TCN heeft 300 leden, en is daarmee 
een van de grootste toerclubs in Ne-
derland. Voor ons is veiligheid een erg 
belangrijk onderwerp. Wij voelen ons 
zeer verantwoordelijk voor de veilig-
heid van anderen en voor onze eigen 
leden. Enkele jaren geleden hebben wij 
dit bovenaan onze agenda gezet.
Hieronder vermelden wij graag de ge-
nomen maatregelen.
•	 al onze leden hebben een fietsbel 

gekregen met de bedoeling deze te 
gebruiken als we gaan inhalen. En 
ja, we schreeuwen best vaak en 
hard, maar dat is alleen om onze 
mensen in de groep te waarschu-
wen voor tegemoetkomers, paal-
tjes, kruispunten en andere ge-
vaarlijke situaties. Dat klinkt voor 
anderen soms onvriendelijk maar 
is echt bedoeld voor onszelf.

•	 al	onze	groepen	fietsen	met	maxi-
maal 15 mensen, en altijd onder 
leiding van een wegkapitein. Zijn 
taak is het begeleiden van de groep 
met betrekking tot veiligheid, weg-
gedrag en sociaal gedrag.

•	 als we inhalen geeft de eerste aan hoe-
veel wielrenners er nog volgen en de 
laatste van de groep zegt bedankt en 
dat hij/zij de laatste van de groep is.

•	 we	gooien	geen	afval	weg
•	 we houden ons aan de verkeersregels
•	 onze	clubritten	zijn	op	tijdstippen	

dat er weinig andere fietsers op de 
weg zijn: zondagochtend, dinsdag- 
en donderdagavond, dinsdagmor-
gen en vrijdagmiddag.

•	 we	fietsen	zo	veel	mogelijk	rustige	
en verkeersarme routes

•	 we	 fietsen	 altijd	met	 helm	 en	 op-
vallende kleding

Jammer genoeg is dit alles geen garan-
tie voor nul ongelukken. Maar we blij-
ven hameren op veiligheid en wegge-
drag bij onze leden. Voor informatie en 
reacties, zie www.tcnuenen.nl

Kortom, wij zijn ons ervan bewust dat 
we een grote verantwoordelijkheid heb-
ben en wij willen graag dat elke fietser, 
wie het ook is, veilig thuiskomt en een 
fijne tocht heeft gereden, hoe druk het 
ook is op onze mooie Brabantse wegen.

Namens alle leden, Maarten Klomp, 
Voorzitter TC Nuenen.

NKV is al enkele weken kampioen in de-
ze klasse maar had nog één doel voor 
ogen, namelijk zonder puntverlies de 
competitie afsluiten en 300 doelpunten 
maken. Onder leiding van een uitsteken-
de scheidsrechter begon NKV voortva-
rend aan deze wedstrijd waarbij iedereen 
scherp was, verdedigend werd er niets 
weggeven en aanvallend werd er stevig 
op los gescoord door beide vakken waar-
bij vooral Chantal Messerschmidt zowel 
aanvallend als verdedigend haar stempel 
op de wedstrijd drukte. Dit leidde tot een 
13-4 ruststand.
De 2e helft begon en NKV had nog 7 
doelpunten nodig om de 300 te halen. 
Door wat onzorgvuldig en te gehaast 
spel werden de mooiste kansen gemist 
waardoor de score stokte tot 18. Met 
nog maar een paar minuten te gaan 

rechtte NKV nog een keer de rug en 
werd uiteindelijk een minuut voor tijd 
het 300-ste doelpunt gemaakt door 
Kirsten Smits. Gertjan Riet maakte het 
laatste doelpunt van de wedstrijd en 
zaalcompetitie wat leidde tot een 21-
10 eindstand.
NKV 1 heeft de zaalcompetitie afge-
sloten met 28 punten uit 14 wedstrij-
den met een doelsaldo van 301 voor en 
161 tegen. Een knappe prestatie die is 
geleverd door het hele team en de re-
serves. NKV 1 wil deze goede vorm 
meenemen naar het veldseizoen waar 
ze nog vol aan de bak zal moeten voor 
handhaving in de 3e klasse. Gezien de 
steun uit de vereniging, het aanstor-
mende talent uit de A, de meer dan 
uitstekende selectie en trouwe suppor-
ters moet dit gaan lukken.
Namens NKV 1 (Chantal Messer-
schmidt, Kirsten Smits, Sofie Loos, 
Inge Verbruggen, Kelly Slaats, Gert-
jan Riet, Dennis Beemsterboer, Robin 
Messerschmidt en Dennis van Keme-
nade) bedankt voor alle support en 
tot snel op ons sportpark aan het 
Wettenseind 20 te Nuenen.

Gehavende ploeg Z&PV 
Nuenen houdt goed stand
Afgelopen zondag hebben de wedstrijdzwemmers van Z&PV Nuenen zich 
goed staande gehouden tijdens de 4e en laatste ronde van de verenigings-
competitie. Ondanks dat er maar liefst 9 vaste waarden in de ploeg ontbra-
ken wist de ploeg een mooie 13e plek in de eindstand te bereiken.

Bij de dames waren het Danila van de 
Hoogenband en Richenne Zeebregts 
die de weggevallen namen moesten 
opvangen. Met mooie persoonlijke re-
cords op de 200vlinder (Danila) en 
50vrij (Richenne) deden zij dat sterk. 
Ook in een leeftijd jonger moesten er 
vaste waarden vervangen worden en 
daar waren het Merel Phaff en Lot 
Sauren die de punten veiligstelden. 
Het doorschuiven van Merel beteken-
de dat Marit Verspaget en Pleun van 
der	 Heijden	 extra	 hun	 best	 moesten	
doen en ook zij kwamen op de 100rug 
tot nieuwe persoonlijke toptijden.
In de jongste leeftijd was de ploeg ge-
lukkig wel compleet en daar zorgden 
Flore Meulendijks en Kyra Spierings 
voor mooie scores.

Bij de heren waren de problemen een 
stuk beperkter. In de oudste leeftijd 
(senioren) was de ploeg compleet en 
dus werd daar erg sterk gescoord door 

onder andere Sven Kardol, Ruud van 
Heerbeek, Joeri Phaff, Wouter Sij-
mons, Frans Slaats en Thomas van 
Mierlo. De leeftijd daaronder werd 
Thomas van Ekert opgevangen door 
Milan	Meurs	en	Alexander	Nijst,	met	
2	PR’s	voor	Alexander.
In de leeftijdscategorie junioren 2 
(jongens 2001/2002) zorgden Bram 
Zwetsloot en Jelmer North voor een 
goede score, terwijl bij de junioren 4 
dat werd gedaan door Chris Verhoe-
ven en Floris Sonneveld.

Breedte van de ploeg
Al met al toonde deze ronde weer de 
breedte van de ploeg uit Nuenen aan 
en niet alleen met de zwemmers die 
voor de punten telden. Ook de num-
mers 3 en 4 van Nuenen zorgden met 
nieuwe PR’s voor de sportieve druk 
waardoor iedereen zijn uiterste best 
bleef doen. Dit belooft nu al wat voor 
volgend seizoen.

Zwemmen

Rookie Rally Team uitgeblust 
in Rallye de Hannut
Voor het Rookie Rally Team begon het seizoen 2017 
tijdens de Rallye de Hannut. Een seizoen waarin het 
team een zelf gekozen kalender rijdt. Op de shortlist 
staan dit jaar uitsluitend Belgische en Duitse wed-
strijden. Deze eerste wedstrijd, eentje uit het Belgi-
sche AFAS kampioenschap, is een populaire wed-
strijd. Een ongekend groot aantal deelnemers stond 
op de startlijst, terwijl er ook nog eens een flinke 
wachtlijst was. Een situatie zoals we die in Nederland 
al enige jaren niet meer kennen. 

Rijder Antoine van Ballegooijen (Nuenen) en navigator 
Johan Findhammer (Egchel) namen voor het eerst aan 
deze wedstrijd deel. “We gaan voorzichtig beginnen,” zei 
Antoine van tevoren. “Als je de wegen niet kent, blijft een 
Belgische wedstrijd altijd listig. We hopen gaandeweg, 
misschien al in de tweede omloop, het tempo te kunnen 
opvoeren,” ging Antoine verder. De afgelopen seizoenen 
lieten Antoine en Johan zien aan de top van het Neder-
lands kampioenschap mee te kunnen strijden. 
De winsterstop is gebruikt om de Mitsubishi Lancer Evo 
X weer helemaal klaar te maken. De wagen heeft geen 
complete rebuild gehad maar is uiteraard wel helemaal 
nagelopen en zijn de reguliere onderhoudsintervallen 
aangehouden. Toch ging het niet zoals gepland. Op de 
allereerste klassementsproef reeds, ging na slechts en-
kele honderden meters de brandblusser spontaan af. Dat 
betekende het einde van de wedstrijd nog voordat het 
tweetal goed en wel was begonnen.
“Hoe graag je dan ook zou willen, dat spul staat dan bijna 
een halve meter hoog in de auto. De pedalen zijn dan zó 
glad geworden dat je, met de beste wil van de wereld, 
niet meer kan rijden. Ons restte niets anders dan in te 
pakken en de thuisreis te aanvaarden. De Lancer moet 
van binnen weer helemaal schoongemaakt worden. Ui-
teraard gaan we nog uitzoeken hoe dit heeft kunnen ge-
beuren want dit wil je niet nog eens, vertelt Antoine.” 
Antoine liet weten dit jaar ook een aantal rallycross wed-
strijden te gaan rijden op het Eurocircuit Valkenswaard. Dit 
zal hij niet met de Mitsubishi gaan doen, maar met één van 
de andere au-
to’s uit de stal-
len van Roo-
kie: een MINI. 
Met deze wa-
gen wist An-
toine in 2016 
al een aantal 
Duitse rally-
cross wedstrij-
den te winnen.

 PUZZELHOEKWeek 11

Kruiswoord

Horizontaal: 1 Zuideuropees eiland 5 Noorse godheid 8 boord 12 snavel 13 soort 
drop 16 pl. in Gelderland 17 ultraviolet 18 noodsignaal 19 titel 20 tweetal 
22 tweespraak 24 biljartstok 25 telwoord 27 zenuwachtig 29 dood dier 
30 wending 31 administratietroepen 32 noordzuid 34 geestdrift 37 Russisch 
heerser 41 Friese sport 43 laborant 45 priem 46 insect 48 ijzerhoudende grond 
49 laatstleden 50 naaigerei 51 rondhout 52 lidwoord 54 schouwburgrang 
56 woonschip 57 innig 58 aanwijzend vnw. 59 pl. in Frankrijk.

Verticaal: 1 waardeloos 2 show 3 getijde 4 spil 5 geruime tijd 6 nauw 7 ovaal 
8 kosten koper 9 assistent-econoom (afk.) 10 vaarwel (Fr.) 11 onbezorgd 
14 strelen 15 riv. in Azië 21 zwaardwalvis 22 beroep 23 projectiel 24 steen 
26 manier 28 leenman 33 geraamte 34 lokspijs 35 gemeenschappelijke weide 
36 gevaar 37 leest 38 inkeping 39 havenplaats 40 later 42 laan 44 tuinkamer 
47 land in Afrika 53 Nederduits (afk.) 54 de oudste 55 stannum (afk.) 
56 voormiddag.

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

B A R O N A T L A S

K A T E R N K O E L T E

S A L V I A U R E T U R N

A A L S T I E K E M D I E

K L E M I O O R M I E R

E T E L E N T O K I O F

L I A D

E G E K K O O P P A S S

T W E E L O K L S M E T

R O L K A K E T O E I E R

E L D E R S C E R M E L O

F I N I S H U R G E N T

G E B E D S T O E T

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

Oplossingen wk 10
S T T O G A L S D A R P

F E I S S E R P E R A S

A F M O N T E R E N N E

R A Y O N E X V E E Z L

K N A L B E I L E L I T

S G I D E O M D E O G S

B A K E N A M R W O H A

A E L G N N E I E U D G

L O E I H A R D K K O E

J L A N E N E I K S R R

U K A N T E I M I L E E

W F I L M A A N B O D S

S T O E L E N D A N S

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.

ACACIA
AFDAK
AGAVE
AJOURSTEEK
ALTAAR
BAJES
CLAIM
FLAIR
FOYER
GELIEFDE
GLOBE
IDEEEL
KARAF
LAKEI
MESJE
MUZIEKFILM
NAPALM
NEUSBEER
RATEL
ROEBEL
SCHULDIG
UITBLUSSEN
VIDEOTHEEK
VOLGZAAM
WEEKBLAD
WERKCEL
ZOLDER

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

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:

Sudoku 9 1
3 5
4 2 7 9

4 5
6 7 2

6 3 8 5
1 7 3 6

2
6 8

week 9, Mw. L. v. Diest, Nuenen.

Korfbal
NKV 1 sluit zaalseizoen af  
met een ongeslagen status
Door Samira Veninga

Na op zaterdagavond een geweldig feest in een volle kantine bij NKV te heb-
ben gehad om de kampioenen ( E1 , A1 en senioren 1 ) van de zaalcompetitie 
te huldigen, waarbij vooral de E1 heel blij was om op de laatste speeldag het 
kampioenschap binnen te halen, speelde NKV 1 zondag haar laatste zaal-
wedstrijd tegen de Boemerang uit Schijndel.

Eerlijke mensen
Afgelopen vrijdag deed ik boodschappen 
in het Kernkwartier. Op weg naar huis is 
mijn portemonnee uit mijn broekzak ge-
vallen. Bij thuiskomst had ik hem nog niet 
gemist maar de telefoon ging over met de 
vraag of ik iets miste? Voelde meteen aan 
de achterzak en jawel hoor Kwijt!!
Ik woon daar en daar dus kom hem maar 
halen zei de stem aan de andere kant. 
Hartstikke leuk, er zijn nog eerlijke mensen. 

Bedankt,
Henk

Oorbel verloren
Op 7 maart ben ik een gouden oorbel 
(steker) verloren die voor mij van grote 
emotionele waarde is. Ik hoop op deze 
manier mijn oorbel terug te krijgen. 
Voor meer informatie kunt u bellen 
naar 06-1111 3 111.
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SPORT
VOETBAL
RKSV NUENEN
Zaterdag 18 maart
Nuenen VE1 - Brabantia VE1   .  .  . 16 .15
Zondag 19 maart
Nuenen 1 - Gestel 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
SVO Fort . ’54 VR1 - Nuenen VR1 14 .00
Nuenen 2 - Gestel 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
SVO Fort . ’54 VR2 - Nuenen VR2 10 .30
OJC ROSMALEN 3 - Nuenen 3   . 14 .30
Nederw . VR1 - Nuenen VR3   .  .  .  . 12 .15
Nuenen 4 - WODAN 3   .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
St Mich .Gestel 3 - Nuenen 5   .  .  . 10 .00
Nuenen 6 - Braakhuizen 4   .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 7 - WODAN 7   .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
PSV 3 - Nuenen 8   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Nuenen 9 - Bergeijk 3   .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Nuenen 10 - Nederwetten 3   .  . 10 .00
Braakhuizen 7 - Nuenen 11   .  .  .  . 13 .00
SBC 10 - Nuenen 12   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .30

EMK
Zaterdag 18 maart 
Waalre VE1 - EMK VE1   .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .30
Zondag 19 maart 
Sparta’25 1 - EMK 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
RPC 3 - EMK 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
DBS 3 - EMK 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .30
WODAN 6 - EMK 5   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
EMK 6 - SBC 11   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Nederwetten VR2 - EMK VR1   .  . 10 .00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 18 maart
Nederw . Vet . - Braakh . Vet C   .  .  . 16 .30
Zondag 19 maart
SV Brandevoort 1 - Nederw . 1   . 14 .30
Nederwetten 2 - HSE 2   .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen 10 - Nederwetten 3   .  . 10 .00
RKGSV 3 - Nederwetten 4   .  .  .  .  . 10 .00
Nederw . Da1 - Nuenen Da 3   .  .  . 12 .15
Nederwetten Da 2 - EMK Da 1  . 10 .00

RKGSV GERWEN
Zaterdag 18 maart
Braakhuizen vet 2 - RKGSV vet   . 16 .00
Zondag 19 maart
RKGSV 1 - ELI 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
PSV2 - RKGSV 2 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00 
RKGSV 3 - Nederwetten 4   .  .  .  .  . 10 .00
RKGSV 4 - Acht 8   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 .00
RKGSV Vr 1 - N . Woensel Vr 1   .  .  . 11 .00

Programma
Voetbal

EMK - PSV a.v. 1-1
Door Cor Groenen

In de eerste helft van het duel in de onderste regionen van de derde klasse was er 
een kleine kans voor EMK via Giel van Korven, maar zijn kopbal was een prooi 
voor de PSV doelman. Kort na rust kwam PSV op een voorsprong door een doel-
punt van de linksbuiten. Nog geen minuut later kreeg EMK een vrije trap vlak 
voor de 16 meter. Ruud Boerema schoot deze ongenadig hard binnen en bracht 
de stand op 1-1. Voor beide teams was het gezien de stand op de ranglijst van be-
lang om 3 punten te behalen en hierdoor werd de wedstrijd spannend en daalde 
het niveau. In de 72e minuut legde Johan Janssen de bal vanaf de achterlijn terug 
voor het doel, waar Tommie van Elst de bal over het doel schoot. In de 84e mi-
nuut was het weer Janssen die de bal voor het doel bracht, maar daar wist nie-
mand af te ronden. Gezien de hele wedstrijd een terecht gelijkspel. Man of the 
Match aan EMK zijde was deze wedstrijd Ruud van Helvert.

Verdiende overwinning voor RKGSV

Nederwetten - Gerwen  2-5
Door Louis Staals

In een zonovergoten sportpark de Koppel hebben ruim 300 mensen in een 
fantastische entourage, kunnen genieten van een sportieve wedstrijd tus-
sen de twee gezelligste verenigingen van Nuenen. Natuurlijk was er zowel 
op als langs het veld de nodige spanning maar na afloop spatte de vriend-
schap en gezelligheid er vanaf. 

N. Woensel VR1 -  
EMK VR1 0-3
Door Rick Timmers

De vraag was of het vrouwenteam van 
EMK de zegereeks zou voortzetten. In 
de eerste helft waren er kansen zowel 
voor Nieuw-Woensel als voor EMK. 
Vooral de eerste 20 minuten werd fel 
aangevallen door beide partijen, maar 
zonder resultaat. EMK kreeg hierna 
wat ruimte en creëerde daardoor een 
aantal kansen maar deze werden niet 
benut. De concentratie viel daarna een 
beetje weg bij de vrouwen van EMK, 
maar dat veranderde in de 35ste mi-
nuut toen EMK een doelpunt scoorde 
door Lieke Weijnen (0-1). Na de rust, 
werd de druk van EMK steeds groter 
op het doel van Nieuw-Woensel. In de 
60ste minuut werd er opnieuw ge-
scoord door Lieke Weijnen (0-2). In de 
68ste minuut werd er gefloten voor 
een penalty voor EMK, maar de bal 
kwam op de paal. Door EMK werd 
meer druk gezet op het doel van 
Nieuw-Woensel, waardoor er veel 
kansen werden gecreëerd, en in de 
80ste minuut werd de eindscore be-
reikt met opnieuw een doelpunt van 
Lieke Weijnen (0-3). Het vrouwen-
team van EMK heeft nu 11 overwin-
ningen op rij behaald, maar een kam-
pioenschap is voor EMK nog lang niet 
binnen omdat Unitas’59 VR1 slechts 4 
verliespunten minder heeft.

Nederwetten begon met veel balbezit 
maar in de 18e minuut ging Koen van 
Gorp in de fout en leed balverlies op 
20 meter van het doel. De afgevallen 
bal kwam uit de daarop volgende 
voorzet terecht bij Koen Joosten 
maar die liet stijf van de zenuwen de 
bal uit zijn hand vallen en de attent 
reagerende Lars de Groot kon de 0-1 
binnen tikken. In de 26e minuut kon 
weer na geklungel in de Wettense 
achterhoede, Tom Timmermans de 
bal achter Koen Joosten schieten en 
de 0-2 op het scorebord zetten. Ne-
derwetten bleef aan vallen. Een gele 
kaart voor Willem van Rooy, een 
open kans voor Koen van Gorp leidde 
niet tot de aansluitingstreffer. Een pri-
ma aanval van Gerwen op rechts resul-
teerde in een puntgave voorzet van 
Tom Timmermans en opnieuw Lars de 
Groot rondde deze met een perfecte 
kopbal af 0-3. Nog voor de rust kon Ne-
derwetten de aansluitingstreffer aante-
kenen. Een prima voorzet van Toon van 
Rooy werd door Niek Evers met een 

volley voortreffelijk ingeschoten. 1-3.
Met deze stand werd de rust bereikt en 
tijdens de rust gingen de dames van Ne-
derwetten rond voor de Loterij voor JU-
VENTUD een combinatie van jeugdelf-
tallen van Nederwetten en Gerwen (hoe 
mooi kan het zijn). Rondvraag in de 
pauze van: Gaby Rekels (Nederwetten) 
tot Tonny van der Heyden (Gerwen) ie-
dereen repte over de goede sfeer tussen 
beide verenigingen.
De tweede helft was nauwelijks begon-
nen en uw reporter, maar net op tijd, 
om te zien hoe opnieuw Niek Evers uit 
een vrije trap de 2-3 liet aantekenen. In 
tegenstelling tot eerdere vertoningen 
van deze derby werd er mannelijk 
maar sportief gevoetbald en de goed 
leidende scheidsrechter had alles per-
fect in de hand. In de 71e minuut miste 
Lars de Groot een enorme kop kans 
maar amper een minuut later, weer na 
een misser in de verdediging, schoot 
hij voor Gerwen de verlossende 2-4 
binnen. De 2-5, was een formaliteit na 
een fout van doelman Koen Joosten, 

Actie van EMK-er Rick van der Hoeven (2)

ZP&V Nuenen nog niet   
goed maar wint wel
Na een rustperiode van twee weken was Nuenen er op gebrand weer eens 
een goede wedstrijd te spelen. Dat lukt nog niet, winst was er wel.

Voor tegenstander De Vennen uit Waal-
wijk stond er afgelopen zaterdagavond 
daadwerkelijk wat op het spel, ze vech-
ten namelijk tegen degradatie. Voor 
Nuenen zijn er minder belangen; geen 
kans op het kampioenschap maar ook 
geen degradatiegevaar. Voor Nuenen 
was het dus zaak om na de vervelende 
wedstrijd van twee weken geleden ge-
woon weer eens een goede wedstrijd te 
spelen. Dat lukte maar bij vlagen.
Voor het in groten getale aanwezig pu-
bliek was het duidelijk dat Nuenen het 
betere team was, maar hoe het team 
ook z’n best deed, de rust, overwicht 
en dus voorsprong kwam maar moei-

zaam tot stand. De eerste periode ein-
digde dan ook met 2-2.
In de tweede periode ging Nuenen 
doen wat het goed kan: geconcen-
treerd en met pressing verdedigen en 
via snelle uitbraken scoren. Halverwe-
ge was het dan ook 6-3 en aan het be-
gin van de laatste periode was het zelfs 
8-4. Toen stokte de organisatie, werd 
het spel rommelig en werd vaker de in-
dividuele actie gezocht dan dat een 
veldvoordeel uitgespeeld werd. Uitein-
delijk kwam een 9-6 overwinning uit 
de bus maar er is voor de coaches, trai-
ner en spelers nog werk aan de winkel 
om Nuenen weer goed te laten spelen.

Maurice Verschoot had met vier doelpunten een belangrijk aandeel

DHC - RKSV Nuenen 1-1
Afgelopen zondag trok Nuenen weer westwaarts om te spelen tegen DHC 
een roemruchte club met een prof verleden. Thuis had Nuenen eenvoudig 
gewonnen met 3-0 maar de resultaten in het verleden bieden helaas geen 
garantie. Het was voor het eerst weer ‘lekker’ weer maar meteen ook weer 
drukkent warm op het Delftse kunstgras.

Om 14.00 uur werd er in het ‘stadion’ 
afgetrapt. DHC begon fel zonder Nue-
nen echt in de problemen te brengen. 
Denneboom en Brouwer, allebei spe-
lers met een prof verleden, stelden de 
Nuenense defensie op de proef. Nue-
nen stelde daar nog niet direct iets te-
genover, echter na 20 minuten trok 
Nuenen het initiatief naar zich toe. Het 
kreeg ook kleine kansjes. Met name 
Yev Marcelli kreeg de nodige ruimte 
echter scoren lukte nog niet. Drie mi-
nuten voor rust de grootste kans voor 
Nuenen. Wederom Yev Marcelli glipte 
door de Delftse defensie maar zijn har-
de schot werd door de prima doelman 
gekeerd. Ruststand 0-0.
Direct na rust kwam Nuenen op voor-
sprong. Een goede pass van Angelo 
Stoove werd door Jamey Raas prima 
gecontroleerd en hij stelde Yev in staat 
met een lage schuiver de 0-1 binnen te 
schieten. Nuenen bleef prima voetbal-
len en diverse mooie voetbal aanvallen 
volgden. Het was wachten op de 0-2 
echter het schot van rechtsback Ange-
lo Stoove belandde op de paal. Het 
keerpunt volgde 20 minuten voor tijd 
toen via een uitval aan de rechterzijde 
de voorzet door Max Verkuijl met de 
hand werd gekeerd. De strafschop 

werd gelukkig gemist door DHC maar 
Nuenen was het nu kwijt. De druk van 
DHC werd als maar groter en in de 80e 
minuut was het good old Romano 
Denneboom die met een goede actie 
door de Nuenen defensie glipte en de 
1-1 binnen schoot.
Nuenen wisselde drie keer. Randy 
Thenu verving Dennis van de Reek 
terwijl Sjaak Egmond door Max van de 
Gevel werd vervangen. Joey Maas 
maakt sinds lange tijd weer speelmi-
nuten in het eerste, hij verving links-
back Koen Bots. Een slotoffensief van 
DHC leverde nog een poeier op de lat 
op maar uiteindelijk floot scheidsrech-
ter van Leeuwen voor het eindsignaal. 
Een gelijkspel waar beide partijen mee 
konden leven. Toch gaf het spel van 
Nuenen hoop gelet op de slechte serie 
van de afgelopen weken. 75 minuten 
lang legde Nuenen haar wil op aan 
DHC, alleen het slotkwartier was voor 
de thuisploeg.
De terugreis naar Brabant verliep he-
laas niet vlekkeloos. Eerst een start-
probleem en later een ’niet gesloten 
deur’ zorgden ervoor dat pas om 20.05 
uur ‘Oude Landen’ werd bereikt. Ko-
mend weekend weer een thuiswed-
strijd en wel een derby tegen Gestel.

Waterpolo

die probeerde om Gurkan uit te spelen 
en daardoor een penalty tegen kreeg. 
Gurkan greep deze buitenkans zelf aan 
door de penalty binnen te schieten. 
Een sportieve, aantrekkelijke strijd, in 
de geest van ons kent ons, werd na de 
wedstrijd in de uitpuilende kantine 
voortgezet. Supporters van beide clubs 
gemoedelijk, vriendschappelijk en on-
gecompliceerd genoten na van een 
mooie middag in Nederwetten.
a.s Zondag de wedstrijd tegen Brande-
voort en Nederwetten kan daar mis-
schien bij de koploper, wel voor een 
stuntje gaan zorgen.

 

Cisca de Louw      
voor de tweede keer winnaar
Door Antoon Hurkmans

Het rik gezelschap had zich deze avond verplaatst en de rik arena verruilt voor 
de sponsor home van de RKSV Nuenen, dit in verband met andere activiteiten 
in onze reguliere ruimte. Het wil natuurlijk niet zeggen dat het in die andere 
locatie minder gezellig is en gezien de uitslag met de opmerking van de win-
nares dat deze lokatie haar voor de tweede keer geluk bracht. Ook deze avond 
was weer geslaagd en met de opkomst zat het ook deze week wel weer goed.

Bij het opmaken van de stand na de 
eerste speelronde voor de pauze was 
het Cisca de Louw die met een straat-
lengte voorsprong en met een score 
van 131 punten riant de leiding had ge-
nomen. Op ruime afstand gevolgd 
door Joop Wouters die met 61 punten 
de 2 de plaats voor de pauze had in ge-
nomen.
Na de pauze en nieuwe tafel indeling 
was het natuurlijk wel duidelijk dat het 
niet mee zou vallen om Cisca van de 
eerste plaats te verdringen en ondanks 
hevig verzet van de overige deelne-
mers waren het uiteindelijk Ray van de 
Sande en Riny Schepers die op ruime 
afstand respectievelijk de tweede en 
derde plaats opeisten met 91 en 90 
punten. Spannend voor de eerste 
plaats was het deze avond zeker niet 
maar ondanks het grote overwicht van 
de winnares was het wel weer sfeervol 
in de knusse sponsor home. De hoofd-
prijs bij de loterij een waardebon werd 
deze week gewonnen door: Ria Hurk-
mans.

Uitslag vrijdag 10 maart
1 Cisca de Louw  131 punten
2 Ray van de Sande 91 punten
3 Riny Schepers  90 punten
4 Frans Bressers 87 punten
5 Toine Raaijmakers 66 punten
6 Gerard van Orsouw  63 punten
7 Joop Wouters 61 punten
8 Wil Marguenie  60 punten
9 Bennie de Louw  58 punten
10 Harold van Bree 56 punten

Vrijdag 17 maart is weer de volgende 
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 leden als niet le-
den, ervaren of onervaren, alle rikkers 
zijn van harte welkom. Locatie ‘Oude 

Landen’ Pastoorsmast 14. Voor infor-
matie bellen naar 06 10289797 of 06 
40320419.

Dubbeltoernooi 
jeugd BCL 
Met een kleine bezetting heeft de 
jeugd van Badminton Club Lieshout 
een leuk dubbeltoernooi afgewerkt. 
Na de 16 geplande en gespeelde wed-
strijden mochten Thijs Sinten (bij de 
aspiranten) en Pepijn Kerkhof (bij de 
junioren) de overwinningsbeker in 
ontvangst nemen. Belangrijker echter 
dat alle deelnemers leuk, gezellig en 
fijn gesport hadden in een leuke en on-
gedwongen sfeer.
Op zondag 2 april organiseert BCL 
vanaf 10.30 uur de Scan & Go Speur-
tocht in het kader van de Gezond-
heidsrace 2.0. Samenkomst en vertrek 
is bij het Scoutinggebouw aan de He-
rendijk 7 in Lieshout.

Rikken
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VOORJAARS-
TOMPOUCE
per stuk

t/m 28 maart
2 WEKEN GELDIG

1,50
PISTOLETS
tarwe  of wit

4 stuks

t/m 28  maart2 WEKEN GELDIG

1,75
PEPERKOEK 
naturel
per stuk

t/m 28 maart2 WEKEN GELDIG

2,25

ZIN IN LENTEZIN IN LENTEZIN IN LENTE
TOMPOUCE

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

ELKE MAANDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN,4 BETALEN
in Nuenen

www.kik-textilien.nl
Alleen zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten voorbehouden.

KiK Textilien und Non-Food B.V. • Nassauplein 30 • 2585 EC Den Haag (Hoofdkantoor NL)
Een fi liaal in uw buurt vindt u op www.kik-textilien.nl
Voor de nieuwsbrief: gewoon klikken en op de hoogte blijven!

Vind ons op: www.facebook.com/kik.nederland

Jurk
 Maten: XS-XXL

Blazer
Maten: XS-XXL, 
slechts 15,99

BE CHIC
  BE YOU

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) 06 - 34 68 45 55 

5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB
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