
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

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de 
puzzelpagina in ons weekblad voor 
meer informatie.

“Is het Kunst 
of Curiosa?”

Wèttegij’t? 

Nederwettense dorpsquiz 
voor de tweede keer 
georganiseerd

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

AutoCrew
A Bosch Automotive
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Interact 
Dans Theater met 
nieuw theaterstuk 
in Het klooster
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HUIS KOPEN?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

2 april

KOOPZONDAG

Opbrengst ijsbaan naar   
zes Nuenense goede doelen!
Door Nannie van den Eijnden

Bij een fris windje en een vrolijk lentezonnetje werden de gekozen goede 
doelen met een waardecheque in het zonnetje gezet op een groen grasveld 
dat afgelopen winter even een ijsbaan was.

Foto LAVfotografie

“Aan één dag gratis schaatsen hebben 
we een mooi saldo overgehouden” zei 
Fons Linders, nadat hij namens het be-
stuur ‘Stichting Oud Prinsen Goede 
Doelen’ een hartelijk welkom had uit-
gesproken. De opbrengst ging naar zes 
organisaties, die zorgvuldig zijn geko-
zen. Er werden vier cheques van € 500,- 
en twee van € 1.000,- uitgereikt. 

Vincent Raessens lichtte de keuze 
voor deze goede doelen toe: “We zor-
gen voor afwisseling, iedereen komt 
een keer aan de beurt. Het bedrag 
wordt afgestemd op het bereik van de 
organisatie.” De Dorpsraad Nederwet-
ten, Werkgroep Leefbaar Gerwen, 
Stichting Meedoen Nuenen en de 
Stichting Vrienden van De Akkers 
kregen ieder een bedrag van 500 euro. 

Aan de Stichting Warme Beer en Mee 
-eterij Likkepot werd een som van 
1000 euro overhandigd.

Deze laatste vrijwilligersorganisatie 
kookt iedere zondag voor mensen die 
weinig sociale contacten hebben (op 
zondag 26 maart voor de 123e keer.) 
Deze dag van de week is vaak voor al-
leenstaanden het moeilijkst om door te 
komen. Het driegangenmenu wordt 
aangepast aan de smaakherkenning van 
de generatie die te gast is en kost slechts 
€ 2,00, inclusief koffie en een glas wijn. 
Mee-eterij Likkepot gaat de gift van de 
oud-prinsen voor twee jaar gebruiken 
als aanvulling op het eigen budget en 
heeft de intentie om iets extra’s doen bij 
de maaltijden en om de 30 vrijwilligers 
een keer in het zonnetje te zetten.

Start tweede fase Nuenen West

Wethouder Jansen (midden) kijkt toe hoe de champagne wordt ontkurkt

Op de grond waar hij als kleine jongen nog 
wat bijverdiende met asperges steken, te-
genwoordig Opwettens Land geheten, ver-
richtte wethouder Martien Jansen maan-
dag de officiële starthandeling voor de 
bouw van 23 woningen. Hij werd daarin 
bijgestaan door enkele toekomstige jonge 
bewoners. De woningen zijn de tweede 
fase van het project Nuenen West, waar in 
totaal ruim 1500 nieuwbouwwoningen 
zullen komen.

maken voor het nieuwe seizoen. De 
speeltuin draait volledig op hun inzet. 
We kunnen nog vrijwilligers gebrui-
ken. Zowel voor het klusteam (woens-
dagavond en/of zaterdag), als voor het 
winkelteam (één of enkele middagen 
per maand), als voor het verhuurteam 
(enkele avonden thuis achter de pc per 
maand). Aanmelden kan via info@
speeltuin-dekievit.nl. 

Abonnementen
Zoals gebruikelijk zijn vanaf de ope-
ning de abonnementen weer beschik-
baar tot circa 1 juli. Op de website 
www.speeltuin-dekievit.nl kunt u zien 
welke abonnementsvormen er zijn.

De toegang is gratis tijdens de ope-
ningsdag. Uiteraard staat ons team 
van enthousiaste vrijwilligers weer 
klaar om alle bezoekers te ontvangen. 
Kortom, het buitenspeelseizoen kan 
beginnen!

Speeltuin de Kievit    
gaat weer open!
De jeugdburgemeester van Nuenen zal de poort van de speeltuin 
aan de Kerkstraat officieel openen onder begeleiding van Drumfan-
fare Jong Leven uit Gerwen op zondag 16 april om 13.30 uur.

De openingsdag valt precies in het paas-
weekend, dus de paashaas zal natuurlijk 
niet ontbreken! Dit jaar kun je meedoen 
aan een leuke kleurwedstrijd. Op diver-
se plekken kun je de kleurplaat krijgen, 
maar je kunt de kleurplaat ook downloa-
den op onze website www.speeltuin-de-
kievit.nl. Op zondag 1e paasdag kun je je 
ingekleurde kleurplaat inleveren tussen 
13.30 en 14.30 uur. Misschien win je wel 
een leuke prijs! Vanaf ongeveer 15.30 
uur worden de prijswinnaars bekend ge-
maakt, dus zorg ervoor dat jouw kleur-
plaat voor die tijd bij ons binnen is!

Nieuw speeltoestel
Eén van de bestaande grotere speel-
toestellen is vervangen en is mooi 
groot en modern geworden. Nieuws-
gierig? Kom dan snel kijken! 

Vrijwilligers
Er is wederom hard gewerkt door alle 
vrijwilligers om de speeltuin klaar te 

Ophaaldagen Neuzelmarkt 2017
Zaterdag 1 april en zaterdag 8 april zullen de scouts van Scouting Rudyard 
Kipling uit Nuenen tussen 10.00 uur en 16.00 uur langs de deuren komen 
om neuzelwaar bij u op te halen. 

Neuzelwaar is allerlei kleingoed, zoals 
elektrische apparatuur, speelgoed, 
schoenen, glaswerk, boeken en fietsen. 
U kunt de scouting erg blij maken met 
al deze spullen. Grote meubelen zoals 
kasten, tafels, stoelen maar ook koel-
kasten zal de scouting niet meenemen.
Bent u niet thuis, dan laten de leden 
een briefje achter met daarop de data 
en tijden waarop u zelf de spullen naar 
de hal kunt brengen. 
Ook kunt u bij één van de scouts steun-
bonnen kopen. Het geld dat de scou-
ting op de verkoopdag en met steun-
bonnen ophaalt wordt besteed aan 
activiteiten voor de leden. De scouting 
hoopt op uw steun en bijdrage.

Zaterdag, 1 april halen de leden Neu-
zelwaar op in Nuenen-centrum, alle 
huizen ten noorden van de Europa-
laan en ten oosten van de Smits van 
Oyenlaan
De daarop volgende zaterdag, 8 april 
worden de spullen opgehaald in Nue-
nen-zuid, alle huizen ten zuiden van 
de Europalaan en Eeneind.
Bent u 1 april niet thuis, dan kunt u ook 
de neuzelwaar spullen naar de blokhut 
brengen tijdens de volgende avonden: 
dinsdag 4 april, woensdag 5 april of 
donderdag 6 april van 19.00-21.00 uur.

Bent u 8 april niet thuis, dan kunt u 
ook de neuzelwaar spullen naar de 
blokhut brengen tijdens de volgende 
avonden: dinsdag 11 april en woens-
dag 12 april van 19.00-21.00 uur, de 
dagen erna neemt de scouting geen 
spullen meer aan.

Op maandag 17 april, Tweede Paas-
dag, zal de Neuzelmarkt worden ge-
houden in de blokhut van scouting 
Rudyard Kipling zelf op de Papen-
voortse Heide 5B in Nuenen. 

Kijk voor meer informatie op de inter-
netpagina van de Neuzelmarkt: 
www.neuzelmarkt.nl 



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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“KIJK OP UW WIJK”
ZWANENSTUCK 10 APRIL

Deze suggesties/tips worden meegenomen in het inburgeringsplan 
waar nu aan wordt gewerkt. Op 6 juli staat het op de agenda van 
de gemeenteraad.

U kunt zich opgeven voor de elektronische Nieuwsbrief over de ver-
gunninghouders (is bijna klaar) of als vrijwilliger om persoonlijk een 
steentje bij te dragen aan de integratie van nieuwe Nuenenaren, 
door een e-mail te sturen naar: inburgerenvergunninghouders@
nuenen.nl Daar kunt u ook uw vragen naar toe sturen. Bellen kan 
natuurlijk ook: 040 - 2 631 631

“KIJK OP UW WIJK”   
ZWANENSTUCK 10 APRIL 
Verbeterpunten aan de stoep, de straat of het groen in uw wijk?
We horen het graag tijdens de inwonerswijkschouw op maandag 
10 april 2017. Deze keer gaan we kijken in de straten in de omgeving 
van Zwanenstuck. 

Verbeteringen in uw buurt
We kijken samen met u naar verbeterpunten in de wijk. U als inwo-
ner ziet en ervaart de verbeterpunten het beste, dus waar we kunnen 
nemen we uw mening en wensen graag mee. Het lukt misschien niet 
om alle wensen op te pakken, maar het is voor ons belangrijk om in 
ieder geval goed in beeld te hebben wat er in de wijk leeft en welke 
punten aandacht vragen. 

Wat gaan we doen?
Om 18.30 uur lopen we samen met u een rondje door de wijk. Zo 
kunt u precies laten zien waar u denkt dat er verbeterpunten zijn. 
Er zijn ook mensen van de politie, jongerenwerk en Boa’s aanwezig. 
U kunt met hen in gesprek over bijvoorbeeld veiligheid, (problemen 
van of met) jongeren of zaken rond uw (huur)woning. 
  
U komt toch ook vertellen wat u graag anders ziet?
We horen uw mening graag, zodat we onze werkzaamheden goed 
af kunnen stemmen. We hopen dan ook dat u en uw wijkgenoten 
aanwezig zullen zijn op 10 april. Wij zijn benieuwd naar wat voor 
moois er uit deze gezamenlijke aanpak zal voortvloeien!

Waar en wanneer?
De “Kijk op uw wijk” is op maandag 10 april, van 18.30 t/m 20.00 
uur. We verzamelen op het veldje tussen / naast Tomakker 147 en 
het fietspad Varenpad. 

Heeft u vooraf al nog vragen?
Mocht u van tevoren behoefte hebben aan meer informatie of heeft 
u vragen? 
Neem gerust contact op met de heer Peer van der Horst via het 
Klantcontactcentrum 040-2631 631

VERGUNNINGEN      
PERIODE 20-03-2017 EN 24-03-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Europalaan -  Het tijdelijk wijzigen van het gebruik ten behoeve
Pinckartplein van het plaatsen van een tent tijdens opening HOV2 
Nieuwe Dijk 4 Het oprichten van een werktuigenberging 
Mauritsgaarde 4 Het oprichten van een woonhuis 
Hendrikstraat 13 Het plaatsen van zonnepanelen 
Rullen 15 Activiteit milieu en gebiedsbescherming 
Daniël 
Eyndhoutsgaarde 5 Het plaatsen van een carport 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Boord 37 Het uitbreiden van een bedrijfsgebouw met een 
  berging 
Berg 64 Het oprichten van een tankstation 
Broekdijk 11 Het oprichten van een vrijstaand woonhuis en 
  bijgebouwen 
Erasmusstraat 2 Het uitbreiden van de woning 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Lucas van 
Hauthemlaan 4 Het plaatsen van een schuifpoort 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park – Centrum 
Nuenen Verenigingenmarkt 10 september 
Enodedreef 3 American Car Weekend 8 t/m 10 september 
Collse Hoefdijk 34 Opening aspergeseizoen 24 april t/m 5 mei 
Andriesplein  Sportdag bs. De Dassenburcht 21 april 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park – Centrum 
Nuenen Koningsdagactiviteiten 27 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 
22 maart Nuenen c.a. Gemeentelijke regeling briefadres 2017 
22 maart Nuenen c.a. Subsidieregeling (art 5 lid 2 ASV Nuenen) 

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.

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

•
•
•

•
•

•

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
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is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
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 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
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Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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AFVALWEETJE

De milieustraat Nuenen is van 5 april tot 27 sep-
tember op woensdagavond open tot 20.00 uur.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door de Nederlandse Hart-
stichting.
 

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op maandag 10 april 2017 is er een hoorzitting van de algemene 
kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeen-
tehuis. De volgende zaken komen aan de orde:

•	 om	20.00	uur	het	bezwaarschrift	 ingediend	tegen	het	besluit	
van 15 juli 2016 waarbij de aanvraag voor een tweede uitweg 
ten behoeve van het perceel Willem Sengershof 17 te Nederwet-
ten is afgewezen.

•	 om	20.30	uur	de	bezwaarschriften	ingediend	tegen	het	besluit	
van 11 augustus 2016 waarbij een omgevingsvergunning is ver-
leend voor het plaatsen van een erker op het perceel Andriesplein 
20 te Nuenen.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

SUGGESTIES/TIPS VOOR INBURGERING 
NIEUWE NUENENAREN
Op 7 (Nuenen), 15 (Nederwetten) en 16 
maart (Gerwen) zijn er Inloopavon-
den georganiseerd over de 81 
(prognose) vergunninghouders 
(vluchtelingen met verblijfsver-
gunning) die dit jaar in Nue-
nen gehuisvest gaan worden. 
De bedoeling was om infor-
matie te geven over wat er wél 
(bijv. er komen 81 vergun-
ninghouders naar Nuenen) en 
wat er nog niet (bijv. waar 
gaan zij wonen) vast staat. En 
om suggesties/tips te verzamelen 
van inwoners over huisvesting en in-
burgering. In dit artikeltje aandacht voor 
wat de gemeente ontving over inburgering. Volgende week aandacht 
voor de ontvangen suggesties/tips over huisvesting en lokaties.

Suggesties/tips van inwoners over inburgering:

•	 Zorg	 dat	 nieuwkomers	 niet	 in	 een	 isolement	 terecht	 komen.	
Aandachtspunten: er is geen openbaar vervoer in Gerwen en 
Nederwetten. Er zijn ook geen voorzieningen waar mensen bij-
voorbeeld hun dagelijkse boodschappen kunnen doen. Weinig 
contact met de huidige inwoners is slecht voor integratie.

•	 Concentreer	geen	grote	groepen	nieuwe	Nuenenaren.	De	vergun-
ninghouders proportioneel verdelen over de gemeente. 

•	 Zoek	naar	een	goede	match	tussen	de	gezinssituatie	van	de	ver-
gunninghouder en de wijk/buurt; breng gezinnen met kinderen 
onder in een wijk met gezinnen.

•	 Betrek	 bewoners	 want	 dat	 draagt	 bij	 aan	 een	 positieve	 start	
wanneer de nieuwe Nuenenaren komen. 

•	 Het	belangrijkste:	de	Nederlandse	taal.	Dan:	help	hen	om	werk	
te vinden. Vrijwilligerswerk of betaald maakt niet zo veel uit. 
Vooral niet “op de bank laten zitten” of groepjes vormen met 
niets om handen.



 

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 13 : geldig maandag 27 maart t/m zaterdag 1 april 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Landbrood 
2x halve € 1,95 
 heel € 189_____________________________________________________

Mini Paasstolletjes
  
 4+1 GRATIS _____________________________________________________

Open kersenvlaai
half € 6,50 
 heel € 1195_____________________________________________________

Paasnestjes
 
 3+1 GRATIS _____________________________________________________

Thuisbak Ciabatta's 
Blanc of meergranen
4 stuks
  van € 2,50 nu voor € 195

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Voor een vertrouwd stukje vlees, 
van heel dicht bij!!!

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

Runder Minute steaks
........................................iedere 4e gratis
Lente ui rolletje
100 gram  ................................................1,65
100 gr. Gebraden Kipfilet +
100 gr. Gerookte Kipsalade ...3,50
Lams braadstukje
100 gram  ................................................2,10
Pancettina
100 gram  ................................................1,75
Quiche Lorraine
Uit eigen keuken!! Per stuk .....................1,50

weekaanbiedingen 
donderdag 30 maart t/m woensdag 5 april

NW. Oogst Nicola  
 hele kilo 0,99
Radijs  
pan klaar   per bosje 0,69
Conferance peer      

hele kilo 1,49
Witte druif pitloos    

1/2 kilo 1,49
Tomaat salade    

 250 gram 1,79
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

KOOPJE

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

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

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

Vincent van Goghplein 99, 5671 DV Nuenen
T 040-2840333 | E info@neworiental .nl | W neworiental .nl
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OPENINGSTIJDEN: Maandag t/m Donderdag van 16 .00 - 22 .00 uur . 
Vrijdag t/m Zondag en Nationale feestdagen van 12 .00 - 22 .00 uur .

De keuken is geopend tot 21 .30 uur .

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND!!!

AFHAAL MAANDMENU APRIL
RESTAURANT "NEW ORIENTAL"

VOOR 2 PERSONEN € 19.50 * 

1) KROEPOEK 
2) MINI LOEMPIA’S MET FIJNE GROENTEN (4 STUKS)

3) SATÉ AJAM (2 STUKS)

4) BABI PANGANG IN ZOET PIKANTE SAUS
5) RITJA LONG YU PIEN
 PLAKJES ATLANTISCHE TONGSCHARFILET “DEEP FRIED” UIT DE 
 KLEINE WOK, IN EEN LICHT PIKANTE BRUINE SOJA SAUS BEREID 
 MET EEN WOLKJE KNOFLOOK, EN DIVERSE GROENTEN 

6) LO HON CHAI
 DIVERSE SOORTEN GROENTEN ZOALS BROCCOLI, CHINESE 
 CHAMPIGNONS, MAISKOLFJES, BAMBOESCHEUTEN, WORTEL 
 IN EEN SAUS VAN OESTERZWAMMEN EN SOY MUSHROOM SAUS

7) GAENG PHED KAI
 MAISKIPFILET UIT DE WADJANG GEBAKKEN, MET EEN BEKENDE
 THAISE RODE  CURRY, KOKOSMELK, DIVERSE GROENTEN, LIMOEN.
 FRISSE SMAAK, LICHT ZOET EN TOCH PIKANT!!!

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

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

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

GEVRAAGD: 
Interieurverzorgster voor 
1 ochtend in de week bij 

Stijn’s Slaapstudio. 
Voor info bel Sandra: 

06-22513687



 B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 

www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

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

worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de aannemer 
kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblijvend gesprek komen wij 

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Beth van de Rijtlaan 14 • 5673 AB • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

www.restaurantpezzaz.nl

IEDERE WOENSDAG EN DONDERDAG
HET PEZZAZ KEUZEMENU ‘ALL-IN’!

3 gangen €32,50 / 4 gangen €35,50
Ga naar de website voor verdere informatie!

Carpaccio van kabeljauw 
grapefruit mayonnaise, dille en scampi’s  

Salade met huis gerookte Gelders hoen
mangodressing met rode peper, paprika en lente-ui

Heldere runderbouillon
 jonge prei, venkel en kervel 

Romige aspergesoep  
gekookte ham, ei en peterselie

***

Gebakken rode mullet
tagliatelle, voorjaarsgroente en peterseliepesto

Lamsstoofpotje
couscous, Provençaalse courgette

Giganti e ricotta e aspergi
   asperges, spinazie, Hollandaise saus en bieslook

***

Taartje van abrikoos
witte chocolademousse en mascarpone-limoencrème 

Nougatine parfait   
pistache spongecake, vlierbloesem merengue en passievruchtsaus

3 soorten kaas van de kaastafel 

3 gangen €25,50 
4 gangen €29,50 

Een aandeel in elkaar

Locatie: Rabobank, Laan der 4 Heemskinderen 7 in Geldrop

Ben je je droomhuis tegengekomen? Kom dan 1-4 tussen 13 en 16u.
naar het Hypotheek Inloopspreekuur. Onze adviseur geeft antwoord
op al je woonvragen, zodat jij direct weet waar je aan toe bent.

Zaterdag 1 april is het NVM Open Huizen Dag

met je
droomhuis in
gedachten.

Op 1 april even
binnenlopen

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

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

13 MAART T/M 17 APRIL
EINDHOVEN

WIN DEZE MINI

HEUVEL

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 

Voor Max is 
rust nu het 
beste medicijn
Max is 15 jaar oud, maar mentaal 
is hij niet veel ouder dan een 
baby. In zijn jonge leven heeft 
hij al te veel te verduren gehad. 
Nu ligt hij in het ziekenhuis om te 
herstellen van meerdere heftige 
operaties. Zijn lichaam vraagt om 
rust. De ontspannende klanken 
van Noena’s mondharmonica 
helpen daarbij.
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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

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

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

 

Deze week
mode flitsen

29+31 maart
van 13.00 tot 16.00 uur 

Heerlijk passen en genieten 
met de nieuwste broeken

in printjes én uni
o.a. Anna Montana - 
Nickjean en Rosner.

Tevens top assortiment
Milano bloesjes

*iedere maandag vanaf 11.00 uur open

Vrijdag 7 april 
met de PvdA 
napraten over de 
verkiezingsuitslag
De verkiezingsnederlaag is bij de PvdA 
hard aangekomen. Wij zijn er eerlijk 
gezegd even goed ziek van geweest. 
Dit heeft onze partij niet verdiend. Dit 
horen wij veel mensen die geen PvdA 
gestemd hebben ook zeggen. Maar dat 
je daar niets voor koopt, is duidelijk. 
Hier even geen analyse om ons verlies 
te verklaren. Dat moet de komende 
tijd gebeuren. Maar dat het kiezers-
landschap radicaal is veranderd, is on-
tegenzeggelijk. En dat we daar niet 
goed op hebben ingespeeld eveneens. 
Ook lokaal hebben maar weinig 
mensen op ons gestemd. En dat 
vraagt actie. Volgend jaar zijn er weer 
verkiezingen. En de PvdA moet in de 
raad blijven. 

Een aantal leden en sympathisanten 
heeft aangeven behoefte te hebben sa-
men eens na te denken over de conse-
quenties die de uitslag heeft. Op 7 april 
willen we de traditionele PvdA-borrel 
op de eerste vrijdag van de maand daar-
voor gebruiken. De bijeenkomst vindt 
deze keer plaats in Het Klooster en be-
gint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 
uur. Naast terugkijken is het belangrijk 
ook naar de toekomst te kijken. Wat 
kunnen we doen om het tij te keren en 
de Nuenense kiezer tijdens de gemeen-
teraadsverkiezingen weer voor onze 
partij te laten kiezen. 

Draagt u de sociaaldemocratie ook een 
warm hart toe, kom dan naar Het 
Klooster op vrijdag 7 april om 20.00 uur. 

Rabobank Dommelstreek 
organiseert Week van Wonen 
De hypotheekrente staat historisch laag, de huizenmarkt is booming. Welke 
mogelijkheden en kansen biedt dit u? Om hier zoveel mogelijk mensen van-
uit hun eigen perspectief en behoefte over te informeren, organiseert Rabo-
bank Dommelstreek van zaterdag 1 april tot en met vrijdag 7 april een the-
maweek over wonen. Gedurende de week vinden diverse bijeenkomsten en 
inloopmomenten plaats voor zowel starters op de woningmarkt als mensen 
die al een eigen huis bezitten en meer willen weten wat de huidige rente-
stand voor hun kan betekenen. Ook informeren we graag ondernemers over 
de mogelijkheden om een huis te kopen. 

Het aantal vragen over de huizenmarkt 
en de lage hypotheekrente neemt de 
laatste tijd toe. Joep Slegers, manager 
Financieel Advies bij Rabobank Dom-
melstreek: ‘Huren of kopen? Hypo-
theek oversluiten, of rente middelen? 
Het zijn vragen die veel mensen op dit 
moment bezighouden. Om mensen 
hierover zo goed mogelijk te informe-
ren organiseren we inloopmomenten 
en bijeenkomsten Dit doen we voor 
onze eigen klanten maar ook voor ie-
dereen die nog niet bij ons bankiert. 
We delen graag onze kennis zodat 
mensen een juiste en verstandige keu-
ze kunnen maken die past bij de eigen 
situatie.’

Dagelijks vrijblijvend inloopmoment
Op zaterdag 1 april organiseren we het 
hypotheek inloopspreekuur gekoppeld 
aan de NVM Open Huizen Dag. U 
bent deze dag tussen 13.00 en 16.00 
uur van harte welkom om vrijblijvend 
binnen te lopen. Van maandag 3 april 
tot en met donderdag 6 april is er dage-
lijks van 15.00 tot 20.00 uur inloopge-
legenheid in het pop-up Wooncafé. 
Onze financieel adviseurs ontvangen u 
graag om bijvoorbeeld een hypotheek-
check te doen, of te informeren over de 

mogelijkheden voor een hypotheek, 
óók voor zelfstandig ondernemers. 
Ook voor andere woonvragen staan de 
adviseurs voor u klaar. Het hypotheek 
inloopspreekuur en het Wooncafé zijn 
in het Ontmoetingscentrum van Ra-
bobank Dommelstreek, Laan der Vier 
Heemskinderen 7 in Geldrop.

Woonbus
Gedurende de Week van Wonen komt 
Rabobank Dommelstreek ook naar u 
toe met de speciale Woonbus. De bus 
staat op maandag 3 april van 13.30 tot 
16.30 uur op de weekmarkt in Nuenen. 
Kijk op www.rabobank.nl/dommel-
streek voor de overige tijden en loca-
ties. Kom vrijblijvend bij de Woonbus 
langs met al uw woonvragen.

Bijeenkomst Woonproeven
Op maandagavond 3 april vindt de 
bijeenkomst Woonproeven plaats. In de 
aantrekkelijke huizenmarkt op zoek 
naar de eerste koopwoning? Tijdens 
‘Woonproeven’ komen in 4 workshops 
alle facetten die komen kijken bij de aan-
koop van het eerste huis aan bod. Er zijn 
nog enkele plaatsen beschikbaar. Meld 
direct aan via events.rabobank.com/
dommelstreek/woonproeven2017

André van de Maat dag in Gerwen
Door Gerrit van Ginkel

25 maart wordt in Gerwen herdacht dat André van de Maat in 2011 op 80 jarige 
leeftijd overleed. Hij hield gedurende vele jaren alleen op zijn fiets voorzien 
van enkele vuilniszakken, heel Gerwen en omgeving schoon van zwerfvuil.

André van de Maat
Fotobron: digitaal dorpsplein Gerwen

De dag in Gerwen staat in het teken 
van de Landelijke Opschoondag en 
werd een dag eerder gestart door BS 
Heuvelrijk waar de kinderen een start 
maakten bij het verzamelen van het 
zwerfvuil. Zaterdagmiddag werd in de 
kiosk in Gerwen het startsein gegeven 
door de Nuenense wethouders Jansen 
en Van Brakel en een Gerwens raadslid 
die voor deze gelegenheid werden uit-
gerust met rode veiligheidshesjes, pa-
pierknijpers en vuilniszakken. Enkele 

tientallen vrijwilligers gingen enthou-
siast van start onder een stralend zon-
netje. De dag werd georganiseerd door 
de WLG (Werkgroep Leefbaar Ger-
wen) en de Dorpsraad.

Na afloop was er voor de vrijwilligers 
koffie/thee met vlaai en soep in het 
Huysven en de gevulde zakken werden 
door de Gemeente opgehaald voor de stort.

Gezellig en geslaagd 
halfvastenbal
Afgelopen weekend was het weer halfvasten. Zoals elk jaar viert Café Ons 
Dorp dit op de zaterdag met een gezellig Halfvastenbal. Dit jaar zelfs met 
een thema; Après Ski Party Flachauer Art met optreden van de Nünentaler 
Schürzenjäger. Buiten halfvasten was het ook een soort van reünie van ie-
dereen die de afgelopen jaren ooit mee zijn geweest met deze Party en Stim-
mungsband tijdens hun jaarlijkse optreden in Flachau (Oostenrijk). Kortom 
een feest der herkenning.

- CAFÉ - 

Voorafgaand aan het live optreden, 
konden zo’n 55 Flachaugangers genie-
ten van heerlijke Oostenrijkse Schnit-
zels bereidt door Walter Reisenberger. 
En hoewel de meesten zo’n vier weken 
na de carnaval de verkleedkleren al-
weer op zolder hebben liggen, hadden 
toch genoeg mensen de behoefte zich 
in thema kleding uit te dossen. Van le-
derhosen en dirndl tot skibrillen en 
sminck, het was een mooi gezicht. De 
heren van de Nünentaler Schürzenjä-
ger zorgden in een vanaf het begin vol 

café voor een stukje Oostenrijk in 
Nuenen. Meezingen, dansen en sprin-
gen het was volop feest.
Heb je het gemist of wil je nog even na-
genieten. Uiteraard was de Plaatjesma-
ker in de persoon van Bart Verkuijlen 
van LAVFotografie met camera van de 
partij. De foto’s zijn terug vinden op 
facebook.com/cafeonsdorp
Het carnavalsseizoen in nu echt even 
voorbij, maar noteer vast in de agenda;
vrijdag 10 november - 11e van de 11e 
Bal bij Café Ons Dorp

Uitzendingen LON-TV

Vanaf 02-04-2017 in het pro-
gramma Nuenen Nú :
•	 Eerste	bus	vanuit	Van	Goghmu-

seum naar Vincentre
•	 Elektrisch	 aangedreven	 auto’s	

op de A270 richting Automo-
tive Campus Helmond

•	 Renovatie	van	Akkers	Archipel,	
afl.6

•	 Persconferentie gevonden schil-
derijen van Vincent van Gogh

•	 Van	der	Maat-dag	in	Gerwen
•	 Dreigende	 verkeerschaos	 in	

Nuenen
•	 Repetitie	van	Kapsones
•	 Lentekriebels	op	basisschool
•	 Gedicht	van	Jan	Schuts,	afl.16
•	 LON	door	de	jaren	heen,	afl.189
De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00,	19.00,	21.00,	23.00	en	01.00	
uur. www.omroepnuenen.nl

Presentatie 
over Vrijwillige 
Ouderenadviseur 
en de 
Cliëntondersteuner 
Tijdens de Inloop in den Heuvel (Ger-
wen) op maandag 3 april organiseert 
WLG een presentatie over het werk van 
vrijwillige ouderen adviseurs en cliënton-
dersteuners. Wil Walraven zal de coördi-
natie daarvan voor zijn rekening nemen.
Sinds afgelopen jaar kunnen Gerwena-
ren een beroep doen op de ondersteu-
ning van 4 Gerwense Ouderenadvi-
seurs en 3 Cliëntondersteuners die een 
opleiding hebben bij de Verenigde Bon-
den Overleg Brabant (VBOB) waarbij 
ook KBO en PVGE zijn aangesloten.
Wat deze vrijwilligers voor u kunnen 
betekenen, zal tijdens deze presentatie 
uitgebreid worden verteld. 
Aan de orde komt wat zij kunnen doen, 
voor wie zij iets kunnen betekenen en 
hoe en wanneer zij in te zetten zijn t.a.v. 
vraagstukken van welzijn en zorg en 
WMO. Aan het gebruik maken van deze 
diensten zijn geen kosten verbonden. 
Iedereen die meer wil weten van het 
werk van VOA’s en CO’s is van harte 
welkom in den Heuvel in Gerwen. De 
koffie staat klaar vanaf 13.30 uur. De 
presentatie begint om 14.00 uur.
Wie meer wil weten over alle andere 
activiteiten van WLG kan terecht op 
http://www.digitaal-dorpsplein-ger-
wen.nl . Inschrijven op de nieuwsbrief 
maakt het gemakkelijk om steeds op 
de hoogte te zijn. Voor informatie kan 
ook gebeld worden naar 06-41102625.

Grote vlooienmarkt 
in Lieshout
Komende zondag 2 april organiseert 
het sint Servatius gilde voor de 22e 
keer weer een echte grote vlooien-
markt in de manege in Lieshout.
Net als voorgaande jaren zal de mane-
ge weer worden omgetoverd tot een 
grote secondhand shop waar weer van 
alles wordt aangeboden, dus zoekt u 
een onderdeeltje of een boek of wilt u 
uw verzameling uitbreiden of zoekt u 
een leuk kastje of stoel, kom dan zoe-
ken op deze vlooienmarkt.
Dus voor de verzamelaar het walhalla 
van het zuiden. Het hele jaar hebben 
leden van het gilde spullen ingezameld 
en op soort gesorteerd.
De manege vindt u aan de Provinciale 
weg 26 in Lieshout de vlooienmarkt is 
geopend van 10.00 tot 14.00 uur.

Foto Cees van Keulen



www.kik-textilien.nl
Een fi liaal in uw buurt vindt u op www.kik-textilien.nl
Voor de nieuwsbrief: gewoon klikken en op de hoogte blijven!

Alleen zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten voorbehouden.
KiK Textilien und Non-Food B.V. • Nassauplein 30 • 2585 EC Den Haag (Hoofdkantoor NL)

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

Denim
tuinbroek

Maten: 36-48

MEER
MODETRENDS
VINDT U IN DE 

ACTUELE FOLDER
EN IN ONZE 

FILIALEN

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

BOuLaNgErIe b
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Paasbrood 
alvast ’n voorproefje op de 

paasdagen! Heerlijk gevuld 

brood met amandelspijs  

HALF

t/m 11 april

2 WEKEN GELDIG

3,95

’n halfje paasbrood
om helemaal in de paasstemming te komen

KWARKBOL 
terug van weg geweest!

Heerlijk cakebrood gemaakt 

van verse kwark en rozijntjes 

en wat kaneel-

suiker

t/m 11 april
2 WEKEN GELDIG

2,45

CAKE A BREAK AARDBEI 

heerlijke luchtige cake

met aardbeien jam 

en roomboter kruimeltjes!

t/m 11 april
2 WEKEN GELDIG

3,95Kiembrood
Op de Vloer gebakken 

Per Brood doneren wij

€ 0,25 aan 
het KWF! 2,35

t/m 29 april
BROOD V/D MAAND CAKE A BREAK AARDBEI 

heerlijke luchtige cake
t/m 11 april

2 WEKEN GELDIG

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

ELKE MAANDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN,4 BETALEN
in Nuenen

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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)
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Koffie-inloopochtend 
bij PVGE Nuenen
De PVGE, Vereniging voor senioren 
Nuenen, is een open vereniging 
waar iedereen van 50 jaar en ouder 
lid van kan worden. De PVGE is een 
moderne en ondernemende vereni-
ging die volop in het leven staat. Zij 
organiseert activiteiten op recrea-
tief, educatief en sportief gebied, 
behartigt de belangen van haar le-
den en is een gewaardeerde partner 
voor andere seniorenorganisaties, 
overheid en bedrijven.

Wilt u eens kennis komen maken en 
horen wat de vereniging zoal heeft te 
bieden op het gebied van ontspanning 
en belangenbehartiging? Of wilt u zo-
maar even komen koffiedrinken? Elke 
eerste donderdag van de maand is er 
een inloop-koffieochtend in het Kwet-
ternest, Mantelmeeuwlaan 12 (naast 
sporthal de Hongerman). Bij de koffie-
ochtenden zijn zowel leden als niet-le-
den welkom. Gastvrouwen zijn aanwe-
zig van 10.30 tot 12.00 uur. Aanmelden 
is niet nodig, u kunt op elk moment 
komen binnenwandelen. De eerstvol-
gende koffie-ochtend is op donderdag 
6 april a.s. U bent van harte welkom!

Mocht u graag komen koffiedrinken, 
maar bent u slecht ter been en hebt u 
geen vervoer, dan bestaat de mogelijk-
heid dat u wordt opgehaald door een 
vrijwilliger. U kunt hiervoor contact 
opnemen met Wim de Vos, telefoon 
2838476.

Foto-expositie
Er zijn veel foto-amateurs in Nuenen. Binnen de seniorengroep PVGE be-
staan maar liefst 4 fotoclubs! Wij, als fotogroep f/2, mogen met trots onze 
jaarlijkse tentoonstelling aankondigen die op zaterdag 8 april en zondag 9 
april wordt gehouden in het clubgebouw ’t Kwetternest’.

Alle 12 leden hebben vier foto’s aangeleverd met een vrij onderwerp. Dat levert 
dus al bijna 50 foto’s op. Daarnaast hebben we dit jaar gewerkt aan een thema en 
wel: ‘Verlaten’. Tenslotte is er een diashow gemaakt met meer eigen werk van alle 
fotografen van onze club.
U bent van harte welkom op beide dagen tussen 12.00 uur en 17.00 uur aan de 
Mantelmeeuwlaan 12 (bij sporthal De Hongerman). 

Cursus natuurfotografie 
voorjaar 2017
Wegens het enorme succes en belangstelling van de cursus natuurfotografie 
in Nuenen hebben wij deze cursus voor de 15e keer georganiseerd en hiervoor 
kunnen IVN-leden maar ook niet IVN leden zich opgeven. Fotografie heeft de 
afgelopen jaren een vogelvlucht genomen. Steeds meer mensen houden zich 
hier mee bezig en mogelijkheden zijn er legio. Iedereen kan dit op zijn eigen 
niveau en behoefte invullen. Ook binnen het IVN heeft de fotografie zijn plaats 
veroverd en de combinatie met onze prachtige natuur is natuurlijk een extra 
dimensie die we hierbij kunnen betrekken. We hebben daarom een cursus ge-
organiseerd die is opgezet en gegeven wordt door Frans van den Boom. 

De cursus ziet er als volgt uit:
Maandagavond 10 april: Basistechniek 
van de fotografie, mogelijkheden ca-
mera’s, diafragma, sluitertijd enz. 
Maandagavond 24 april: Creatief aan 
de slag, techniek, scherpte/diepte, 
compositie enz.
Zaterdagochtend 29 april: Praktijk in 
een van de natuurgebieden van Nue-
nen c.a..
Maandagavond 08 mei : Napraten over 
de praktijk en het bespreken van de in-
gezonden foto’s door middel van de 
computer en beamer. 

De theorielessen zijn van 20.00 uur tot 
22.15 uur met een korte pauze. Voor 
koffie en thee wordt gezorgd. De prak-
tijkochtend is van 09.00 uur tot 12.00 
uur. De lessen worden gegeven in de 
IVN -ruimte van Het Klooster, Park 1 
te Nuenen. Het meenemen van de ei-
gen digitale camera met handleiding is 

bij alle theorielessen en praktijkdag 
nodig.
Aanmelding voor de cursus kan met 
een mailreactie naar ivn-natuurfoto-
grafie@outlook.com. Met vermelding 
van uw naam, volledig adres en tele-
foonnummer.
De kosten van de cursus inclusief cur-
susmateriaal, bedraagt voor niet leden 
€ 40,- en leden betalen € 35,-. Gelieve 
het bedrag te voldoen vóór aanvang 
van de cursus op rekening nummer: 
NL97RABO0109120108 t.n.v. pen-
ningmeester IVN Nuenen o.v.v. cursus 
natuurfotografie voorjaar 2017. Deel-
name wordt geregistreerd na ont-
vangst van uw betaling .
Het maximaal aantal cursisten is 12 
personen. Overige aanmeldingen wor-
den op een wachtlijst geplaatst. Aan-
meldingen gelden op volgorde van 
binnenkomst. Voor info : 0622754367 
Zie ook www.ivn.nl/nuenen

Toneel en waarderingsbijdrage 
succes voor Cultuur Overdag!
Zondagmiddag 26 maart had Cultuur Overdag voor de eerste keer beroeps-
theater gecontracteerd: de toneelvoorstelling ‘Opgeruimd’ door theater-
groep Greppel uit Nijmegen. De onconventionele aanpak waarbij bezoekers 
geen entreeprijs betaalden maar achteraf een waarderingsbijdrage konden 
geven, trok veel toneelliefhebbers: de theaterzaal was goed gevuld. 

Theatergroep Greppel maakt voorstel-
lingen die gaan over de strijd die men-
sen leveren om te kunnen leven. In 
‘Opgeruimd’ lieten de acteurs Ronald 
Armbrust, Rik Luijmes en Antoinette 
Thoonen overtuigend zien tot welke 
confronterende situaties het afwikke-
len van een erfenis kan leiden. Worden 
beslissingen genomen ‘in de geest van’ 
of bepalen de nabestaanden zelf wat ze 
met de erfenis doen? Welke rol speelt 
hun onderlinge relatie en het verleden? 
Wordt gekozen met het hart of het ver-
stand? (Of misschien toch beide?)
De karakters werden zo goed weerge-
geven dat iedereen daar wel iets in kon 
herkennen. Het open einde leidde na 
afloop nog tot menig discussie. De be-
zoekers hadden genoten van een bij-
zondere voorstelling.
De waarderingsbijdrage achteraf bleek 
voldoende voor Cultuur Overdag om 
uit de kosten te komen. Ook in dat op-
zicht dus een succes.
Na de goede ervaringen met de voor-
stellingen van De Lindespelers en the-
atergroep Greppel zal toneel ongetwij-
feld deel blijven uitmaken van het pro-
gramma van Cultuur Overdag. 

Nieuwsgierig naar de activiteiten voor 
de komende weken? Zondag 2 april 
houdt Wim Daniels een lezing in het 
Van Goghkerkje in het kader van de 
Boekenweek met als thema ‘Verbo-
den vruchten’ en op dinsdag 11 april 
draait in Het Klooster de film ‘Eye in 
the Sky’. Informatie over de activitei-
ten en kaartverkoop vindt u op www.
cultuuroverdag.nl

Foto: Ger Kleinbergen

Unieke samenwerking Golfclub de Gulbergen en Art Dumay

“Is het Kunst of Curiosa?”
Op zondag 9 april van 11.00 tot 16.00 uur organiseren Golfclub de Gulbergen 
in Mierlo en Kunsthandel Art Dumay uit Nuenen gezamenlijk een kunst taxatie 
dag. Het is voor de eerste keer dat golf en kunst zo dicht bij elkaar te zien zijn. 

Eric Rijnders 
Paul Dumay

Deze dag is tevens de landelijke Open 
Golfdag waar De Gulbergen aan deel-
neemt met o.a. gratis kennismakings-
lessen, demonstraties van het machi-
nepark en rondleiding in golfbuggy’s. 
Heeft u een kunstwerk op zolder staan 
waarvan u benieuwd bent naar de her-
komst? Een antiek sieraad in uw bezit 
waarvan u graag zou willen weten wat 
het waard is? Iedereen is welkom. 

Over de kunst taxatie dag
Twee professionele taxateurs van Art 
Dumay staan voor u klaar om uw kunst 
en curiosa te taxeren en beoordelen op 
waarde, herkomst en originaliteit. Tus-
sen 11.00 en 16.00 uur kunt u terecht 
met schilderijen, tekeningen, antieke 
sieraden, glas, porselein, zilver en di-
verse 'kleine' antiquiteiten. De entree 
bedraagt € 5,00 per persoon. Hiervoor 
kunt u tot 3 voorwerpen laten taxeren.

Over Golfclub Gulbergen en Art 
Dumay
Dit evenement is ontstaan door de sa-
menwerking tussen de golfclub en de 
kunsthandel die op steenworp afstand 
van elkaar gevestigd zijn. Golfclub de 
Gulbergen is met haar 1.200 leden een 
van de grotere golfverenigingen van 
Nederland. De in 1990 opgerichte 
vereniging beschikt over een uitdagen-
de 18 holes par 70 baan en de 9 holes 
par 64 Old Course baan. Deze banen 
worden gekenmerkt door de vele wa-
terhindernissen met aflopende oevers. 
De Sprookjesbaan heeft enkele holes 
waarvan de afslagen op 'de berg' gele-
gen zijn. 

Kunsthandel Art Dumay in Nuenen 
presenteert klassieke en moderne 
kunst. Tevens huist in Nuenen aan het 
Park 75 een gespecialiseerd restauratie 
- en inlijstatelier: Lijstenmakerij Foe-
derer. Deze bestaat 80 jaar. Daarnaast 
is Art Dumay adviespartner voor col-
lectioneurs, bedrijven en instellingen 
wat betreft het ontsluiten en/of bewa-
ken van kunstcollecties.

Over de taxateurs 
Eric Rijnders: Verslaafd collectioneur 
van oude kunst sinds 1990. Opgeleid 
als kunsthistoricus zet hij zich regel-
matig in als allround-taxateur van 
kunstnijverheid.
Paul Dumay, eigenaar van Kunsthandel 
Art Dumay, taxeert, zoals hij dat zegt, 
‘platte kunst’. Deze kunsthandel is ge-
specialiseerd in de in- en verkoop van 
schilderijen uit de periode 1800 - 1950 
en het restaureren en taxeren van olie-
verfschilderijen, tekeningen en etsen. 

Kunst maakt de mens, 
ouderen ontmoeten van Gogh
In samenwerking met Vincentre hebben vele deelnemers van de Zonne-
bloem Nuenen gebruik kunnen maken van de workshop ‘Kunst maakt de 
Mens’, bedoeld om ervaringen te delen over kunst, zorg en welzijn. 

Drie workshops werden voor de deel-
nemers van De Zonnebloem gegeven, 
om erachter te komen wat kunst met je 
doet, ongeacht leeftijd of mogelijkhe-
den, dat je daarmee iets kunt uitdruk-
ken, zoals Van Gogh dat ook uitdroeg: 
de kunstenaar in hem zelf. 
‘Kunst maakt de Mens’ maakt het werk 
en leven van Van Gogh toegankelijk 
voor een nieuw publiek en draagt te-
vens bij aan het welzijn van ouderen. 
Om zo hun talenten te ontdekken en 
sociale contacten te bevorderen. De 
workshops waren gezellig, leerzaam 
en een groot succes. Ank Thijssen, 

Vincentre Nuenen, was de docente. De 
Zonnebloem bedankt iedereen die dit 
mogelijk gemaakt heeft.

Fiets kwijt?
Vorige week heeft iemand een knal-
groene fiets voor de deur zien staan 
zonder slot en kapot. Het is niet duide-
lijk of die fiets daar bewust is achterge-
laten of dat het misschien een gestolen 
fiets is. Ik zou hem willen laten repare-
ren om de fiets  aan iemand te geven 
wiens fiets gestolen is maar geen geld 
heeft om een nieuwe te kopen. Maar 
eerst wil ik de eigenaresse de kans geven 
de fiets bij mij op te halen. Als je denkt 
dat het jouw fiets is, neem dan even 
contact op met: Noortje van den Broek, 
noortjevdb@onsnet.nu of 0619419324.

Paaskienen
Op woensdag 5 april organiseert 
Buurtvereniging Plan West uit Lies-
hout een Paaskienavond in zaal Koe-
koek aan de Dorpstraat 49 te Lieshout. 
De avond start om 20.00 uur en ieder-
een is van harte welkom. De opbrengst 
van deze kienavond komt geheel ten 
goede van buurtvereniging Plan West.
Fijne paasdagen en tot ziens op deze 
kienavond.

Expositie Noor 
Geurts succesvol
Noor Geurts presenteerde haar laatste 
kunstwerken in een solo expositie bij 
Ruimte in beeld van 19 februari tot en 
met 26 maart. Een bijzondere collectie 
van schilderijen met de natuur als be-
langrijkste inspiratiebron. Haar wer-
ken hebben een transparante, heldere 
kleurenstelling die gevoelig, teder en 
soms ook robuust aanvoelen. 
Noor is docent en 
een gerenommeerde 
kunstenaar. Ze heeft 
de kunstacademie 
gedaan en geeft al 
jarenlang teken en 
schilderles aan vol-
wassenen, jongeren 
en kinderen. Zo 
ook bij Ruimte in 
beeld. Ze heeft di-
verse exposities in 
binnen en buiten-
land op haar naam 
staan. 
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Singlecafé 
Brandevoort
Singles in Brandevoort en omgeving or-
ganiseren regelmatig bijeenkomsten in 
‘t Brandpunt aan de Biezenlaan 29 in 
Brandevoort. De eerstvolgende avond is 
op vrijdag 31 maart aanvang 20.30 uur.
De entree is vrij. Deze avond is dan 
voor iedereen toegankelijk. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij: Jan van 
der Sanden, telefoon 06-53 10 52 93. 

Nuenense harpiste Inge van Grinsven 2e 
prijs in finale Prinses Christina Concours 
Meer dan 60 jonge muzikanten deden afgelopen weekend mee aan de selec-
ties van het Prinses Christina Concours Zuid 1 in ‘s-Hertogenbosch. De jury 
koos uiteindelijk acht finalisten. Zij mochten op zondag 26 maart optreden 
tijdens de finale in Avans Hogeschool. Na afloop werden de prijzen uitge-
reikt door de heer H.A.J.M. Swinkels, lid gedeputeerde staten in de provincie 
Noord-Brabant. De heer J. Hoskam, wethouder in de gemeente ‘s -Hertogen-
bosch, reikte de Wisseltrofee en de Publieksprijs uit.
 
De 16 jarige harpiste Inge van Grinsven 
uit Nuenen heeft hierbij in de categorie 
15 t/m 19 jaar de 2e prijs gewonnen.
Vlak voor Inge’s optreden tijdens de 
selecties op vrijdag 24 maart knapte er 
op het podium een metalen snaar van 
haar harp waardoor ze haar optreden 
moest afblazen. Gelukkig kreeg ze de 
kans om zaterdag na afloop van alle se-
lecties haar programma alsnog te spe-
len. Hier enkele citaten van het lovend 
jurycommentaar na afloop:
•	 ‘We	zijn	heel	blij	dat	je	vandaag	te-

rug bent gekomen’
•	 ‘Je optreden was heel professioneel’
•	 ‘We	zaten	op	het	puntje	van	onze	

stoel’
•	 ‘Het	 is	 ontzettend	 knap	 voor	 ie-

mand van jouw leeftijd om de 
spanning zo vast te houden’

•	 ‘Je	 doet	 het	 voorkomen	 alsof	 het	
streven naar perfectie leuk is’

 
Diezelfde avond ging nog laat de tele-
foon en vertelde een enthousiaste jury 
dat ze was geselecteerd om samen met 7 
anderen de volgende dag te spelen tij-

dens de finale. Tijdens deze spannende 
finale heeft Inge de 2e prijs in haar leef-
tijdscategorie gewonnen die bestaat uit:
•	 Spiero	Muziek	 Prijs:	 Een	muziek-

bon ter waarde van € 125,- ter be-
schikking	gesteld	door	Spiero	Mu-
ziek, Tilburg.

•	 Concertprijs	 Willem	 Twee	 con-
certzaal:	 Een	 optreden	 in	 de	Wil-
lem Twee concertzaal in Den 
Bosch in seizoen 2017-2018.

Een	week	eerder	was	Inge	de	winnares	
van	het	Archipel	Muziekconcours.

Inge van Grinsven tijdens de selecties van 
het PCC Zuid 1. Foto: MajankaFotografie

Daar komt u voor naar Stiphout!
Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk. 
0492 - 523271 • Open van 9.30-18.00 uur. 

Sportief 
modern

het voorjaar in!
Volop gezellige én 

pittige jurkjes.
Met dunne blouse jasjes 

of keuze uit rokjes en 
broeken.

Vele nieuwe merken 
springen eruit

*Extra Attentie: Mode flitsen
29+31 maart

van 13.00 tot 16.00 uur

Nederwettense dorpsquiz voor de tweede keer georganiseerd

Wèttegij’t? 
Door Caroline van Nes

Vrijdagavond is het weer zo ver: de quizboeken kunnen worden opgehaald, 
de inwoners van Nederwetten gaan in straatverband bij elkaar zitten en 
proberen alle vragen goed te beantwoorden. De dorpsquiz ‘Wèttegij’t?’ gaat 
van start. Secretaris Marga Arts-de Brouwer en penningmeesters Dorine 
Renders en Carolien Sengers van vereniging DOEN! vertellen over de twee-
de editie van deze gezellige dorpsactiviteit in Nederwetten.

Van der Stappen uitvaartverzorging 
organiseert vier informatieavonden
In de weken van eind maart tot 20 april organiseert van der Stappen uit-
vaartverzorging vier gratis informatieavonden over actuele onderwerpen. 
Deze avonden worden samengesteld en gepresenteerd door deskundigen 
op het desbetreffende gebied. Zo is men verzekerd van de beste en meest 
actuele informatie en er is ook ruimte om vragen te stellen. Van der Stappen 
verzorgt bijeenkomsten met de volgende thema’s:

Donderdag 30 maart:  
Natuurbegraven in de regio
Met	 de	 opening	 van	 natuurbegraaf-
plaats Schoorsveld in Heeze is het 
sinds vorig jaar ook mogelijk om te 
kiezen voor deze vorm van begraven in 
onze regio. Locatiemanager Annie van 
der Linden van natuurbegraafplaats 
Schoorsveld vertelt over de mogelijk-
heden van natuurbegraven in Heeze.

Donderdag 6 april: 
Levenstestament en uitvaartwensen
Notariskantoor Koudijs en Galama 
vertelt over het belang van het opstel-
len van een levenstestament. Daarna 
spreekt uitvaartverzorger Gert-Jan 
Hendrikx over de mogelijkheid om 
uitvaartwensen vast te leggen. 

Donderdag 13 april: 
Lichte balseming
Van der Stappen uitvaartverzorging 
organiseert in samenwerking met 
Martin	 Beek	 van	 MBalm	 Thanato-
praxie een informatieavond over lichte 
balseming (thanatopraxie).

Donderdag 20 april: 
Keuzes ten aanzien van het levenseinde
Deze lezing wordt verzorgd in samen-
werking met de Nederlandse Vereni-
ging voor een Vrijwillig Levenseinde 
(NVVE).	Deze	 vereniging	 geeft	 voor-
lichting en informatie over euthanasie 
en hulp bij zelfdoding, verstrekt wils-
verklaringen en ondersteunt en facili-
teert initiatieven met betrekking tot 
het zelfgewilde levenseinde.

Locatie en tijdstip
Alle lezingen vinden plaats in uitvaart-
centrum Van der Stappen, Spaarpot 
Oost 2 te Geldrop. Het vorig jaar ver-
nieuwde uitvaartcentrum biedt een 
sfeervolle ontmoetingsruimte waar 
men met een klein gezelschap afscheid 
kan nemen. Daarnaast biedt het uit-
vaartcentrum veel privacy en gebor-
genheid. Ontvangst met een kopje kof-
fie of thee vanaf 19.00 uur, aanvang le-
zing 19.30 uur tot ca. 21.00 uur.

Aanmelden
Deelname is kosteloos. Aanmelding is 
gewenst op op www.vdstappen.nl/ac-
tiviteiten of telefonisch op nummer 
040 286 1383 met duidelijke vermel-
ding van de informatieavonden die 
men wil bijwonen. 

Groenevelt Motoren 
viert 10 jarig 
jubileum tijdens 
Sonse Motorbeurs 
De Sonse Motorbeurs is dit jaar op 
zondag 2 april. Met leuke festiviteiten 
en een toerrit wordt een feestelijke af-
trap gegeven aan het motorseizoen 
van 2017. Groenevelt Motoren Ek-
kersrijt 1012 in Son en Breugel, verko-
zen tot Beste motorzaak 2015 & 2016 
in de regio Eindhoven, is weer gast-
heer van deze geweldige motorbeurs. 

De Sonse motorbeurs staat dit jaar in 
het thema van het ‘10 jarig jubileum’. 
Op de beurs zullen verschillende leve-
ranciers aanwezig zijn, zoals o.a. Richa 
kleding,	Bridgestone	banden,	Putoline,	
Sena communicatie met natuurlijk aan-
trekkelijke jubileumsaanbiedingen. 
Groen	Motoren	werd	na	bijna	35	jaar	
Groenevelt	 Motoren	 in	 2007.	 Rob	
Groenevelt nam toen het bedrijf over 
en viert dit jaar in 2017 al weer zijn 10 
jarig jubileum. 
Bezoek tijdens de beurs de showroom 
van	Groenevelt	Motoren	met	een	ruim	
assortiment nieuwe en gebruikte mo-
toren, de nieuwste collectie kleding, 
helmen, navigatie- en communicatie-
systemen. Zelfs aan de motorrijder 
met ‘een maatje meer’ is gedacht. Of de 
nieuwe retro hoek voor de motorrijder 
met nostalgie. 
Wel	 motorliefhebber	 maar	 nog	 geen	
motorrijbewijs? Doe dan een gratis 
try-out	 bij	 rijschool	Wegwijs.	 De	 rij-
school met een jarenlange ervaring op 
het gebied van het halen van je motor-
rijbewijs. 
Ook zal er een wedstrijd behendig-
heidsparcour worden uitgezet door de 
Super	 Motorschool,	 waar	 jij	 je	 zelf	
kunt	 bewijzen.	 En	 natuurlijk	 zijn	 er	
leuke prijzen mee te winnen.

Toerrit
Neem deel aan één van de twee motor-
toertochten met een open deelname 
voor iedereen. De eerste toerrit vertrekt 
om 10.00 uur en de tweede om 13.00 uur.

60e Boomfeestdag is een feest 
voor de schooljeugd
Door Gerrit van Ginkel

Woensdag 22 maart was het weer de jaarlijkse Boomplantdag. Nadat de Ge-
meente Nuenen enkele jaren had overgeslagen, was er nu weer voldoende 
belangstelling. De Nuenense basisscholen, de Rietpluim, De Nieuwe Linde 
en de Mijlpaal hadden met 300 kinderen toegezegd aanwezig te zijn voor 
het planten van 500 heesters, struiken en bomen. Helaas moest de Dassen-
burcht afzeggen door een ingelaste rekentoets.

Wethouder	 Pero	 hield	met	 een	 korte	
toespraak vooraf de leerlingen het be-
lang van de natuur voor. Hij roemde 
even later de bereidheid van het IVN, 
Het Brabants Landschap en de scholen 
om mee te doen met deze dag.
Het Brabants Landschap had een dag 
eerder al wat voorbereidingen getrof-
fen omdat de grond veel wortels bevat-
te van eerdere struiken en bomen. Ook 
het IVN was aanwezig met voorlich-
ting over de natuur en voorzag de 
jeugd van wat schepnetjes om kikker-
visjes uit een sloot te vissen. Daar werd 
dankbaar gebruik van gemaakt.

Na afloop was er voor de jeugd iets te 
drinken, een lekkere koek en een pols-
bandje met de tekst: ‘care for trees’ als 
aandenken aan deze dag.

“Het idee is spontaan ontstaan”, be-
gint	Marga.	“We	wilden	iets	organise-
ren waar het hele dorp aan mee kon 
doen.	Eens	 in	de	vijf	 jaar	hebben	we	
een feestweekend, een jubileumweek-
end eigenlijk, om het zoveeljarig be-
staan van de vereniging te vieren.” Do-
rine: “Dan komen alle straten bijeen 
en wordt er met de straten gestreden, 
tijdens een playbackshow en een stra-
ten tienkamp. De belangstelling is al-
tijd heel groot en het wordt erg ge-
waardeerd.	 Carolien	 vult	 aan:	 “We	
wilden nu een keer iets organiseren 
waar jong en oud aan mee kan doen. 
Zo’n tienkamp is natuurlijk echt voor 
de jeugd. Aan deze quiz kan de oudere 
generatie van Nederwetten ook mee-
doen.”  
De quiz bestaat uit een mix van vra-
gen: sommige moet je opzoeken op 
internet, maar voor andere moet je 
echt de deur uit, om iets in het dorp 
uit	 te	 zoeken.	 Er	 wordt	 gewerkt	 in	
teams, die bestaan uit bewoners van 
een	straat.	Er	zijn	zeventien	teams	die	
meedoen, waaronder eem team van 
ex-inwoners, ze zijn verhuisd, maar 
willen toch zo graag weer meedoen 
dat ze samen een team hebben ge-
vormd. Net als in Nuenen, waar Hee-
DoedeMee	 enorm	 populair	 is,	 wil	
men dit evenement niet missen.
Marga	vertelt:	“Om	zeven	uur	komen	
de teamcaptains naar De Koppelaar 
om het boek op te halen, dan gaan ze 
naar een locatie in Nederwetten, waar 
de opdrachten worden verdeeld. Ui-
terlijk kwart over elf moeten ze het 
boek weer komen inleveren.” De leden 

van	het	bestuur	van	DOEN!	gaan	net	
als vorig jaar bij de verschillende loca-
ties langs. Dorine: “Dat is leuk om te 
zien. Je merkt dat mensen er echt heel 
fanatiek mee bezig zijn. Ook het ma-
ken van de quiz was superleuk om te 
doen. Het kost veel tijd maar mensen 
zijn zo enthousiast, het is de moeite 
waard.”
Zaterdag 8 april is de feestavond in De 
Koppelaar, waar de uitslag bekend 
wordt	 gemaakt.	 Maar	 niet	 meteen,	
want er is nog een doe-opdracht, die 
alle teams moeten uitvoeren. De 
avond begint met uitleg van sommige 
vragen, die bijvoorbeeld wat moeilij-
ker waren of waar verrassende ant-
woorden op kwamen. De laatste op-
dracht is bepalend voor de uitslag, er 
kan dus uiteindelijk een andere win-
naar zijn dan die van het quizboek. De 
winnaars krijgen een prijs, die bestaat 
uit een activiteit voor het hele team. 
Carolien	besluit:	 “Het	 is	mooi	om	te	
zien dat mensen verrast zijn over din-
gen uit hun dorp die ze niet wisten. 
‘Wèttegij’t?’	is	een	feestje	voor	het	he-
le dorp, dat we voorlopig ieder jaar 
blijven organiseren.”
  

Opening  
boules-seizoen  
‘d’n Busser’ Gerwen
Zondag 2 april wordt het buitensei-
zoen 2017 van Jeu de boulesvereni-
ging ‘d’n Busser’ in Gerwen ingeluid.

Vanaf 14.00 uur gaan de ballen weer 
rollen op onze boulodrôme, hoek 
Laar/van Kemenadelaan, die voor de-
ze gelegenheid met vlaggetjes en bal-
lonnen weer feestelijk zal zijn versierd. 
Elk	jaar	neemt	het	overgrote	deel	van	
onze leden deel aan dit evenement. 
Onder het genot van een hapje en een 
drankje maken we er een leuke mid-
dag van. Omdat die dag nog vrijblij-
vend gespeeld wordt zijn geïnteres-
seerden eveneens welkom. Daarna 
wordt het menens. Tot begin oktober 
wordt elke dinsdagavond en donder-
dagmiddag gespeeld voor de Interne 
Competitie.	De	prijzen	daarvan	wor-
den tijdens de jaarlijkse Algemene 
Vergadering uitgereikt.

EHBO-les op de St. Jozef school
Afgelopen donderdag hebben de 8 kinderen van groep 7 en 8 van de St. jozef 
school	in	Nederwetten	hun	diploma	EHBO	jeugd	ontvangen.	De	cursus	bestaat	
uit een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk. De volgende onderwerpen zijn 
o.a.	aan	bod	gekomen:	Een	goede	melding	doen,	brandwonden,	vergiftigen,	bot-
breuken, bloedingen, stabiele zijligging, verslikking, kleine letsels etc. etc.
Alle kinderen werden een keer gegrimeerd als slachtoffer en de andere kinderen 
moesten dan hem of haar helpen. Het waren leuke lessen waarbij ze veel geleerd 
hebben.	Namens	de	EHBO	vereniging	allemaal	hartelijk	gefeliciteerd.
Willen	jullie	meer	leren	dan	zijn	jullie	van	harte	welkom	bij	de	vereniging	op	de	1e	
donderdag van de maand. Aanmelden en info kan bij Yvonne Dankers .
Zijn	er	kinderen	geïnteresseerd	en	willen	ze	graag	meer	weten	over	EHBO……	
kijk op de website, www.ehbonuenen.nl
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2e workshopochtend Crijnsschool 
Op vrijdag 24 maart was het weer zover. De workshopochtend die elk half 
jaar wordt georganiseerd op de Crijnsschool vond weer plaats. De organise-
rende werkgroep heeft gezorgd voor een afwisselend aanbod van work-
shops. De kleuters maakten bijvoorbeeld muziek met flessen, er was een 
dansles met het thema verkeer, er werd geknutseld met speelmais, er wer-
den lekkere hapjes gemaakt en er werd een heerlijke lentewandeling in het 
zonnetje gemaakt. Ook was er een verkeersplein met veel verschillende ver-
keersborden. Tijdens deze workshops hebben de leerlingen op verschillen-
de manieren geleerd over de lente en het thema verkeer. 

Zondag 2 april:13.15-18.00 uur

Rondje Cultuur bij de Buur
Kom kijken en luisteren naar muziek, theater, liedjes en vertellingen op zes locaties in en rondom Basisschool De 
Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3 in Nuenen.

•	 met	maar	liefst	13	gezelschappen	
•	 locaties	op	loopafstand

•	 entree	gratis •	 details	programma	zie
 www.boa-nuenen.nl 

Jacob Catsstraat 1-3
Basisschool De Dassen-
burcht

Wilgenstraat 8 Jacob Catsstraat 
22

Van Ruus-
broecstraat 29

Meidoornstraat 13 Eikenlaan 16

13.15 - 13.45 uur Zangkoor Midore opent Rondje Cultuur op locatie Dassenburcht met o.a. nummers van Dotan en Anouk.

14.00 - 14.30 uur Der Einzelgänger
Duitstalige walsjes en 
volksmuziek. Zang, citer 
accordeon en harmonika

Vertelling Op Maat
Vrolijke muzikale 
vertelling ‘Durp’ met 
accordeon

Fluweel
Luit en zang. 400 
jaar oude liederen.

Micky van Wijnen
Harp en zang

Lindespelers
Zus en zo: 4 scenes en 
monologen

Jacky Chu, talentenstroom 
muziekschool
Gitaarsolo. Werken van  Sor, 
Albeniz e.a.

14.45 - 15.15 uur Klarinet-Trio EL VIENTO
Klassiek, o.a. Mozart, 
Gershwin en Dusek

Petit Fours
Zangkwartet. Klas-
siek Oud-Nederlands 
en volksmuziek

Frantero
4-koppig Barok-
kwarttet. Piano, 
cello, blokfluit en 
dwarsfluit

Frans lammerts
Nederlandstalige 
luisterliedjes met 
gitaar

Heren van het 
Atelier
folk-liederen met zang, 
trekzak, gitaar en  
dwarsfluit

Vioolkwartet,  talenten-
stroom muziekschool
Met o.a. werken van Pachelbel, 
Aubert en Lutoslawski

15.30 - 16.00 uur Der Einzelgänger Duits-
talige walsjes en volksmu-
ziek. Zang, citer accordeon 
en harmonika

Petit Fours
Zangkwartet. Klas-
siek Oud-Nederlands 
en volksmuziek

Familie Spoelstra
Pianoconcert

Micky van Wijnen
Harp en zang

Lindespelers
Zus en zo: 4 scenes en 
monologen

Vioolkwartet, talenten-
stroom muziekschool
Met o.a. werken van Pachelbel, 
Aubert, Lutoslawski

16.15 - 16.45 uur Klarinet-Trio EL VIENTO
Klassiek, o.a. Mozart, 
Gershwin en Dusek

Vertelling Op Maat
Vrolijke muzikale 
vertelling ‘Durp’ met 
accordeon

Frantero
4-koppig Barok-
kwarttet. Piano, 
cello, blokfluit en 
dwarsfluit

Frans lammerts
Nederlandstalige 
luisterliedjes met 
gitaar

Heren van het Atelier
folk-liederen met zang, 
trekzak, gitaar en  
dwarsfluit

Jacky Chu, talentenstroom 
muziekschool
Gitaarsolo. Werken van  Sor, 
Albeniz e.a.

17.00 - 18.00 uur Gezamenlijke afsluiting op locatie De Dassenburcht. Deelnemende groepen spelen kort iets uit repertoire.
Met koffie, thee en frisdrank.

1   Basisschool De Dassenburcht 
 Jacob Catsstraat 1-3

2  Van Ruusbroecstraat 29

3  Jacob Catsstraat 22 

4  Wilgenstraat 8

5  Eikenlaan 16

6  Meidoornstraat 13

Speelschema

1 2
34

5

6
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In	 de	middenbouwgroepen	werd	 een	
workshop	 judo	 gegeven	 door	 Sport-
school	 Verhoeven,	 waarbij	 kinderen	
op	verschillende	manieren	kennis	kon-
den	maken	met	deze	sport.	Ook	werd	
er	een	leuke	tennisclinic	gegeven	door	
tennisvereniging	Wettenseind.
De	hele	 school	 rook	heerlijk	 door	 de	
lekkere	cupcakes	die	gebakken	werden	
bij	de	kookworkshop.
Er	werd	een	workshop	‘ik	ben	knap	in	
bewegen	 en	 houding’	 gegeven	 door	
(kinder)fysiotherapeuten	 werkzaam	
bij	fysiotherapie	Nuenen.	Bij	de	work-
shop	 techniek	 werd	 er	 gewerkt	 met	
een	 ICT-leskist	 waarin	 leermiddelen	
zitten	die	gericht	zijn	op	programme-
ren,	 robotica,	 ICT	 en	 techniek.	 Ook	
mochten	 ze	 oude	 laptops	 en	 harde	
schijven	uit	elkaar	halen.	
Verder	hebben	kinderen	mooie	paas-
versieringen	gemaakt	met	verschillen-
de	weeftechnieken.	
Ook	hadden	de	kinderen	van	groep	6,	
7	 en	 8	 op	 de	 Jacobushoek	 en	 op	 een	
aantal	 andere	 plekken	 in	 Nuenen	
weer-workshops.	Deze	 ronde	 hadden	
we	 een	 nieuwe	 workshop,	 speciaal	
voor	de	natuurknappe	kinderen	werd	
er	 een	 bezoek	 gebracht	 aan	 kwekerij	
‘van	Nature’	op	Eeneind	(www.wijzijn-
vannature.nl).	 Daar	 kregen	 de	 kinde-
ren	een	rondleiding	en	mochten	ze	een	
plantje	planten.	Ook	werden	er	heer-
lijke	 appelflappen	 gebakken	 bij	 de	
Collse	 Hoeve.	 Er	 was	 een	 workshop	

karikatuur	 tekenen	 voor	 de	 beeld-
knappe	kinderen.	Deze	werd	gegeven	
door	karikaturist	Sandor	Paulus	(www.
dekarikaturist.nl	 ).	Verder	was	er	nog	
een	workshop	knikkerbaan	maken	en	
schilderen	op	muziek	voor	de	muziek-
knappe	kinderen.

Het	mooie	aan	deze	workshopochtend	
is	 dat	 kinderen	 meedoen	 aan	 work-
shops	waarbij	meervoudige	intelligen-
ties	 worden	 aangesproken.	 Op	 de	
Crijnsschool	is	namelijk	iedereen	knap	
op	zijn	eigen	manier!	Zo	is	de	één	taal-	
en	samenknap	en	een	ander	reken-	en	
beweegknap.	Daar	passen	we	dan	ons	
onderwijsaanbod	 en	 organisatie	 op	
aan.
Wij	willen	 als	werkgroep	 alle	 betrok-
ken	hulpouders,	workshopbegeleiders	
en	 collega’s	 hartelijk	 danken	 voor	 de	
inspirerende	workshopochtend!

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse
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De bruisende zaterdag:
iedere 1e zaterdag van de maand

ZATERDAG 1 APRIL

WinkelhartvanNuenen

www.puuurdagbesteding.nl 

info@puurdagbesteding.nl 

tel: 06 53140357 

Nieuw in Nuenen: PUUUR Dagbesteding! 

Ben jij op zoek naar een f ijne plek en zinvolle dagbesteding? 
Leuk en zinvol werk; creatief en uitdagend. Steeds weer nieuwe dingen van 
jezelf ontdekken. Wij bieden jou graag een f ijne plek, waar je kan zijn wie je 
bent. We kijken graag naar wat jij kan en leuk vindt en stellen op basis daarvan 
een programma samen. We gaan hierbij alt ijd uit van jou kracht. Elkaar helpen 
en samen PUUUR vormgeven vinden we erg belangrijk!  

Het programma zal voornamelijk gaan bestaan uit creatieve werkzaamheden, 
werken in de tuin en/of koken. Je kan hierbij denken aan: werken met 
papier/karton, grafisch werk, cadeauverpakkingen maken, lunch bereiden, 
groenten kweken of een bloementuin aanleggen.  
 
Mocht je dan toch nog behoefte hebben aan méér, geen probleem! Want 
“PUUUR voor jezelf” is ook in ontwikkeling. Een f ijne aanvulling op je dagelijks 
werk met onder andere: hulp bij hooggevoeligheid, massages, thema-avonden 
en workshops. Deze aanvullende diensten zijn ook beschikbaar voor mensen 
van buitenaf! 

Ben je nieuwsgierig geworden naar wie wij zijn en wat we je te bieden hebben? 
Kom dan naar onze open dag op zondag 9 april van 11.00 tot 15.00 uur, aan de 
Opwettenseweg 111 Nuenen. Graag tot dan! 

Maar liefst 110 kinderen uit de Plusklassen van PlatOO waren voor de Kick-
off van het project ‘Ontwerpend en onderzoekend leren’ te gast bij Meet To 
Create en Hogeschool de Kempel in Helmond. Ook leerlingen van OBS de 
Rietpluim en Jenaplanschool de Mijlpaal zitten in de Plusklas en waren erbij.

De	komende	maanden	gaan	de	leerlin-
gen	uit	de	Plusklassen	aan	de	slag	met	
het	uitvinden,	ontwerpen	en	uitvoeren	
van	 een	 product	 of	 voorwerp.	 Daar-
naast	 starten	 zij	 een	 kleine	 onderne-
ming	waarbij	 ze	hun	product	of	voor-
werp	 in	 de	markt	 gaan	 zetten.	 In	 het	
kader	van	het	project	waarbij	ontwer-
pend	 en	 onderzoekend	 leren	 centraal	
staat,	 heeft	 de	 Excellentiebrigade	 van	
PlatOO	de	samenwerking	gezocht	met	
Hogeschool	de	Kempel	en	het	FabLab	
in	Eindhoven.	Studenten	van	de	Kem-
pel,	werkzaam	in	het	bedrijfsleven	en	in	
deeltijd	 hun	 studie	 volgend,	 fungeren	
als	experts	en	begeleider	op	afstand.	In	
het	 FabLab	 gaan	 de	 leerlingen	 aan	 de	
slag	 met	 maakonderwijs.	 Met	 behulp	
van	verschillende	technieken	wordt	het	
prototype	 van	 hun	 product	 of	 voor-
werp	 verbeterd	 en	 zal	 uiteindelijk	 re-
sulteren	in	een	definitief	ontwerp.

Tijdens	de	kick-off	heeft	Eibert	Draisma	
(designer	 www.eibertdraisma.nl)	 een	
boeiende	 presentatie	 gegeven	 over	 het	
proces	van	uitvinden.	Het	tot	stand	ko-
men	 van	 zijn	 uitvindingen	 ‘De	 slaap-
muts’	en	‘Battery	Eaters’	hebben	de	leer-

Interact Dans Theater met nieuw 
theaterstuk in Het klooster
Door Karin Aarts-Janssen

Om de 2 jaar komt het Interact Dans theater met een nieuw theaterstuk. En 
steeds weer met een sociaal maatschappelijk onderwerp. Schrijfster, cho-
reografe, songwriter, decorbouwer, alles komt recht uit het hart van Jeanet-
te Maleander-Maquine. Geen dichtgetimmerde stukken maar alles geïnspi-
reerd door wat ze ziet, leest, hoort, om zich heen kijkend naar de wereld van 
nu. Ze wil mensen wakker maken, inspireren, samen met ze op onderzoek 
uitgaan. Ook als je denkt dat kan ik niet neemt ze je mee naar die reis om-
hoog. Ze kan negatieve gevoelens omzetten naar positieve gevoelens, je 
leert bij haar doorzetten, respect krijgen voor die ander, discipline opbren-
gen en elkaar helpen. 

Dit	alles	verweven	in	een	dans	en	thea-
terstuk.	Iedere	2	jaar	krijgt	ze	weer	een	
homogene	groep	bij	 elkaar,	 samenge-

steld	 uit	 dansers	 en	 danseressen	 uit	
haar	 eigen	 dansschool	 en	 aangevuld	
met	jongeren	en	ouderen	die	iedere	2	
jaar	opnieuw	auditie	doen.	Ze	dansen,	
ze	spelen,	ze	zingen	en	dat	alles	onder	
begeleiding	van	een	professionele	 life	
band.	Samen	werken	zij	naar	het	eind-
resultaat,	tijdens	de	weg	er	naar	toe	is	
er	ruimte	voor	iedereen	om	er	iets	van	
zichzelf	 in	 te	 leggen,	wordt	 er	geluis-
terd	 naar	 elkaar	 en	 zijn	 ze	 samen	 op	
weg.

Dit	jaar	met	het	theaterstuk	‘het	Laby-
rint’.	 Geen	 doolhof	 maar	 een	 levens-

pad,	 je	 weet	 nooit	 wat	 je	 te	 wachten	
staat,	wat	er	in	het	midden	van	het	La-
byrint	is	weet	je	niet.	Je	wordt	gedwon-
gen,	verbannen.	Geen	vrijheid	meer.	Je	
kunt	er	niet	uit.	Je	raakt	geïsoleerd	en	
kunt	 niemand	meer	 vertrouwen.	Ge-
lukkig	 zorgt	 onderdrukking	ook	 voor	
weerstand	en	men	pikt	het	niet	langer.	
Ook	 in	het	Labyrint	zit	men	niet	stil.	
We	zijn	er	in	gekomen	dus	komen	we	
er	ook	weer	uit.	Uiteindelijk	overwint	
de	wil.	De	wil	om	vrijheid.

Een	meeslepend	theaterstuk,	vol	pas-
sie,	 gedrevenheid	 en	 vooral	 saamho-
righeid.	Samen	kom	je	heel	ver.	

Diverse	Nuenenaren	doen	aan	dit	stuk	
mee.	Het	Labyrint	is	te	zien	op	1,2,7,8	
en	9	april	in	het	Klooster.	Kaarten	zijn	
verkrijgbaar	op:
http://interactdanstheater.nl/

Plusklassen PlatOO beleven    
weergaloze kick-off

lingen	 enorm	 geïnspireerd.	 De	 work-
shop	 in	 de	 collegezaal	 van	 Marianne	
Lortye	 over	 creativiteit,	 inspiratie	 en	
doorzetten	heeft	 leerlingen	handvatten	
gegeven	om	straks	zonder	schroom	aan	
de	slag	te	gaan	met	hun	eigen	uitvinding.	
Het	doel	van	de	ochtend:	leerlingen	en-
thousiasmeren	 en	 inspireren	 voor	 het	
project,	is	ruimschoots	behaald.

De	komende	weken	wordt	in	alle	Plus-
klassen	door	leerlingen	in	groepjes	ge-
werkt	aan	een	nieuw	product	of	voor-
werp,	 waarbij	 het	 proces	 bepalend	 is	
voor	 het	 uiteindelijke	 resultaat.	 De	
leerkrachten	van	de	Plusklassen	bege-
leiden	de	leerlingen	hierbij.	In	het	ont-
wikkelingsgericht	 portfolio	 legt	 elke	
leerling	zijn	ontwikkeling	vast.	Dit	ge-
beurt	naar	aanleiding	van	activiteiten	
en	 gesprekken	 met	 de	 plusklasleer-
kracht.	 Medio	 juni	 presenteren	 de	
leerlingen	hun	werk	en	wordt	het	pro-
ject	afgesloten.	De	15	scholen	van	Pla-
tOO	werken	met	een	uniek	en	passend	
leerarrangement	waarbinnen	gestruc-
tureerde	zorg	wordt	geboden	aan	ex-
cellente	 leerlingen.	Onderdeel	van	dit	
arrangement	is	de	Plusklas,	waar	leer-

lingen	een	dagdeel	in	de	week	onder-
wijs	 krijgen	 van	 een	 gespecialiseerde	
leerkracht.	 In	 de	 eigen	 klas	 krijgt	 de	
leerling	 een	 aangepast	 aanbod.	 Hier-
voor	wordt	de	leerstof	compact	aange-
boden	 waardoor	 ruimte	 en	 tijd	 ont-
staat	voor	verrijking.	www.platoo.nl

Soefi Centrum 
Op	zondag	2	april	houdt	het	Soefi	Cen-
trum	 Eindhoven	 een	 Universele	 Ere-
dienst.	De	heer	Ganesh	van	der	Veer	zal	
het	thema	‘Een	nieuw	begin’,	vanuit	het	
Universeel	Soefisme	en	met	teksten	uit	
de	grote	Wereldreligies	belichten.	Hier-
bij	betrekt	hij	de	ontluikende	natuur	en	
hoe	deze	als	voorbeeld	voor	ons	mensen	
kan	zijn.	De	bijeenkomst	vindt	plaats	in	
de	 bovenzaal	 van	 ‘de	 Herberg’	 op	 het	
terrein	van	Woonpark	Eckartdal,	Nue-
nenseweg	1,	5631	KB	Eindhoven.	Aan-
vang	11.00	uur.	Na	afloop	is	er	koffie	en	
thee,	een	boekentafel	en	gelegenheid	tot	
een	nagesprek.	De	toegang	is	vrij.



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.

 PUZZELHOEKWeek 13

Kruiswoord

Horizontaal: 1 keukenapparaat 6 mannetjeshert 12 schildknaap 13 bijgevolg 
15 pijnstillend middel 18 zaagmeel 20 een bepaald persoon 21 greppel 
23 seconde 24 wat je ruikt 26 autoritair 28 verstand 29 tekeergaan 31 duivel 
33 zie ommezijde 34 draagtas 36 dom 38 naderen 41 binnenste van beenderen 
43 hevige woede 45 grondsoort 47 wier 49 grootmoeder 51 politieke partij 
52 mestwagen 55 schil 58 luizenei 59 shoarmabroodje 60 ruimtelijke weergave 
61 jachtexpeditie.

Verticaal: 2 gezegde 3 graanafval 4 opgeld 5 vreemde munt 7 één en ander 
8 in mindering gebracht 9 bij geen gehoor 10 windstreek 11 Griekse letter 
14 brede laan met bomen 16 Engels telwoord 17 bezieling 18 maaiwerktuig 
19 bezwering 22 Economische Zaken 25 lang en slank 26 eigendom 27 grasveld 
28 pook 30 geheel gevuld 32 getemd 35 reputatie 36 dringend 37 vuil 
38 schaaldier 39 godendrank 40 leed 42 profeet 44 voorbij 46 pl. in Gelderland 
48 berggeel 50 rots in zee 53 soort hert 54 Griekse ongeluksgodin 56 grootvader 
57 halt!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31 32

33 34

35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46

47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59

60 61

T S J E C H C A M E R A

S A L O M O B G E V O L G

E A B A L L E R I N A L R

K R O I A T O S M E I

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

E G R O E R A L N S L

T A I L L E N E V A D A

T N C V E Z E L C A D

J U D A S L O L O K A P I

A L A T A W Z M D O L

L A A A N H A N G E R E L

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

N A R R I G A N A N A S

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

Oplossingen wk 12
S C H R G R A F R E D E

S K E O R B U J O K E R

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

L A A P M E T O T K B D

S S S A R A E J L C R G

E S T A V E N I Z N E B

I E B O R R G B T U E L

L M H O W G E A R C L V

V E R T E L L I N G A L

J N A R L T G I D R A A

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

T A A L G R E N S K O I

S C H R I K D R A A D

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.

AEGIR
ARMEE
BARST
DOORN
EMOTIONEEL
ENGEL
ERNSTIG
GELDSTAPEL
GELUIDSMAN
GEWOND
GLORIE
HERFST
KAPSEL
LEVENSFASE
METAAL
NETJES
ONDIER
PENDELBUS
SLEUR
SLIBGROND
TAPPEN
TOOST
UITSTERVEN
VERSCHIL
VERZET
WAGEN
ZANIKEN

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

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 6 3 8
4 3 9 6

9 4 2
3 7 1 2

1 4
8 4 9

9 2 7 6
5

9 1

week 11, Mw. R. Hurkmans, Nuenen.

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.

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

TUIN-AANLEG EN TUIN-
RENOVATIE www.lapagon-
datuinen.nl 06-19702668.

TAPIJTMIDGETGOLF-
BAAN per ronde € 4,50. 
Kinderen tot 4 jaar gratis. 
Liempde. Tel. 0411-631474 
www.derekkendonken.nl

Parkhof 1 - 5671 EX     Nuenen - 040 763 04 15

badmode   l ingerie

Sloggi Actie! 
 

Van donderdag 30 maart t/m maandag 17 april 
is er weer een Sloggi actie! 

 

2+1 GRATIS 
 

Tijdens deze actie is het mogelijk om maten, 
modellen en kleuren met elkaar te combineren.  

Met uitzondering van WOW comfort en 24/7 lace

€17,50 (voor 2 á 3 personen)

Maandmenu
voor afhalen

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

www.tongah-nuenen.nl

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

Bestel online op bestelllen.tongah-nuenen.nl

Chieuw Jim Kai
(gekruide kipstukjes)

***
Babi Pangang

***
Tjap Tjoy

***
Indisch rundvlees

***
Chun Kun Loempia

***
Kroepoek

***
 Bami, Nasi of Rijst

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

    Berg 2 - 4 Nuenen - T. 040-2833708 
    W. www.vansantvoort.nl

Soeterbeekseweg 3b Nuenen

Ruime vrijstaande woning met vrijstaande garage, 
ruime woonkamer, tuinkamer, manshoge kelder, 4 
ruime slaapkamers en een privacybiedende achter-
tuin. Dit alles is gelegen aan de rand van de be-
bouwing van het dorp Nederwetten, op steenworp 
afstand van Nuenen en Eindhoven.

vraagprijs € 430.000,-- k.k.

Open huis: zaterdag 1 april a.s. van 
11.00 - 15.00 uur

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2016”

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

Zondag 09.00 uur. Woensdag 19.00 uur
parkeerplaats aan de vijverzijde 

bij het gemeentehuis

Donderdag 30 maart
09.30-11.30 uur KBO Schuif-lezing: 

de Alarmcentrale 1 1 2
Trefpunt zaal Het Klooster

Donderdag 30 maart
09.30 uur Computercafé van SeniorWeb en 

Bibliotheek. Office in de Cloud
Bibliotheek Dommeldal, Jhr. Hugo van 

Berckellaan 18, Nuenen

Donderdag 30 maart
10.30 uur Start nieuwe leesgroepen

Bibliotheek Nuenen

Donderdag 30 maart
20.00 uur Salon Van Gogh 

met Cornald Maas
De Watermolen van Opwetten

Vrijdag 31 maart 
19.00 uur Wèttegijt? QUIZ Nederwetten

De Koppelaar Nederwetten en Eigen locatie

Vrijdag 31 maart
19.00-21.00 Inschrijven Oranjemarkt

Auberge Vincent

Vrijdag 31 maart
20.30 uur Rikken bij de Supportersclub 

RKSV Nuenen 
Locatie: Oude Landen Pastoorsmast 14 

Nuenen

Vrijdag 31 maart
20.30 uur Singlecafé Brandevoort.

 ‘t Brandpunt, Biezenlaan 29, Brandevoort

Zaterdag 1 en zondag 2 april 
14.00-17.00 uur Kunstkring Geldrop 
exposeert Galerie M-Art Decorations

De Huufkes 34 in Nuenen

Zaterdag 1 april 
13.00-15.00 uur Inschrijven Oranjemarkt

Auberge Vincent

Zaterdag 1 april 
vanaf 17.45 uur Feel Fit Zwemloop 

Feel Fit Center Nuenen
Sportlaan

Zaterdag 1 april
10.00-16.00 uur Ophalen spullen 

voor Neuzelmarkt
Bij u aan de deur

Zaterdag 1 april
19.30 uur Premiere Interact Dans Theater: 

Het Labyrint
Het klooster

2 t/m 8 april
 Collecte Hartstichting

Zondag 2 april 
10.00-14.00 uur Grote vlooienmarkt 

Provinciale weg 26 in Lieshout

Zondag 2 april 
Vanaf 10.00 uur 11e Adventure Store 
wandeltocht en 4e KIDS adventure trail

Mierlo-Hout

Zondag 2 april
10.30 uur BCL Scan & Go Speurtocht
Scoutinggebouw aan de Herendijk 7 

in Lieshout

Zondag 2 april
13.15 uur Opening Rondje Cultuur 

bij de Buur. Basisschool De Dassenburcht 
14.00 uur Rondje Cultuur bij de Buur

Rondom basisschool De Dassenburcht

Zondag 2 april
14.00 uur Cultuur Overdag: 

Lezing Wim Daniels
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Zondag 2 april 
14.30 uur Interact Dans Theater: 

Het Labyrint
Het klooster

Zondag 2 april 
19.30 uur Taizé-vesper

Van Gogh Kerkje, Papenvoort Nuenen

Maandag 3 april
13.30 uur Presentatie over vrijwillige 

ouderenadviseurs en cliëntondersteuning
 d’n Heuvel Gerwen

Maandag 3 april
14.00 uur Opening boules-seizoen 

‘d’n Busser’ 
hoek Laar/van Kemenadelaan Gerwen

Dinsdag 4 april
20.00 uur Kienen in Scarabee

 wijkcentrum Scarabee Mantelmeeuwlaan

Woensdag 5 april
Schoolvoetbaltoernooi gemeente Nuenen
‘Oude Landen’ het sportpark van RKSV

Woensdag 5 april
20.00 uur Paaskienen

 Buurtvereniging Plan West 
zaal Koekoek Dorpstraat 49 Lieshout

Donderdag 6 april
10.30-12.00 uur Koffie-inloopochtend 

bij PVGE 
het Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12

Donderdag 6 april
19.00 uur Benefiet diner Tanzania

De Watermolen van Opwetten

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 01 april 18.30 uur: Viering, 
volkszang, voorganger pastoraal wer-
ker P. Peters.
Zondag 02 april 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters. 

Misintenties
Zaterdag 01 april 18.30 uur: Freek 
Groot ( vanwege sterfdag); Piet en Ca-
trien Wernaart.
Zondag 02 april 11.00 uur: Freek Groot 
( vanwege sterfdag); Antoon en Fran-
cien van der Linden-Meulendijks; Cees 
Meulendijks; Willy Spaanjaars; Jan van 
Deurzen (nms. de buurtbewoners); Jo 
Relou-van Happen; Jeanni van Lierop-
van Eijk; Lotte van Rooij en Leo van 
Hevelingen; Jos Bex; Anna Kluijtmans-
Swinkels; Piet Roijakkers; overleden 
ouders van Heugten-Scheepers.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Frans 
Dingen, Schout Leytengaarde 15, en 
Sjef Aarts, Wielewaallaan 49. Wij wen-
sen de families en vrienden veel troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies. 

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 02 april 11.00 uur: viering met 
parochiekoor, voorgangers werk-
groepleden.

Misintenties
Jan van de Wielen; Pastor Freek Groot, 
vanwege sterfdag; Sjef Roijakkers, van-
wege verjaardag en overleden familie, 
broers en zussen Roijakkers.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 02 maart 09.30 uur: viering 
met volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Pastor Freek Groot vanwege zijn sterf-
dag; Annie Rovers-Verkuijlen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 2 april: kerkelijk werker P. 
Flach. De vijfde zondag van de veertig-
dagentijd, de weken voorafgaand aan 
Pasen. Medewerking van het Baroken-
semble. Aanvang 10.00 uur. Er is kin-
dernevendienst voor kinderen van de 

basisschool. De collecte is voor het 
project van ZWO in Zambia. Vrijdag 7 
april wordt vanaf 18.00 uur in De Re-
genboog de Solidariteitsmaaltijd ge-
houden t.b.v. het project van Rising 
Stars in Ghana. Elke donderdag is er 
Open Huis tussen 10.00 en 12.00 uur, 
waar iedereen welkom is voor koffie en 
ontmoeting met anderen. U kunt zo 
binnenlopen. Onze kerk is elke zondag 
geopend. In de loop van de week zijn 
er diverse activiteiten. U kunt die vin-
den op de website of ons publicatie-
bord 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 30 maart. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten. 
Vrijdag 31 maart. 07.15 uur H. Lof; 
18.00 uur Kruisweg. 
Zaterdag 1 april. 08.30 uur. Eerste za-
terdag van de maand. Votiefmis van 
het Onbevlekt Hart van Maria; ge-
dachtenis van de Vasten. Daarna uit-
stelling tot 12.30 uur. 10.00 uur Gods-
dienstlessen.

Zondag 2 april. Passiezondag. 10.30 
uur gezongen Hoogmis, kinderzegen
Maandag 3 april. 18.30 H. Mis van de 
Vasten. 
Dinsdag 4 april. 18.30 H. Mis van de 
Vasten; ; gedachtenis van H. Isidorus, 
bisschop en kerkleraar. 
Woensdag 5 april. 07.15 H. Mis van de 
Vasten; gedachtenis van H. Vincentius 
Ferrer, belijder.
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 You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Taizé-vesper in het 
Van Gogh Kerkje
Op zondag 2 april is in het Van Gogh 
Kerkje eerstvolgende Taizé-vesper. 
Nog steeds zijn we in de 40 dagentijd, 
nog steeds ons bezinnend over het 
goed, dat ons leven gegeven is en te 
proberen te komen tot de essentie van 
het bestaan….. Wat is het, wat we no-
dig hebben? Wat kunnen we laten 
staan, wat is de essentie voor ons van 
de vasten tijd? 
Nu we de eerste lentedagen hebben 
meegemaakt, wordt alles ‘lichter’.
In deze vesper kun je de tijd nemen om 
te bezinnen en momenten te vinden 
voor overdenken en mediteren. Ook 
zullen er een aantal mooie meditatieve 
liederen uit Taizé gezongen worden. 
Deze liederen uit Taizé zijn eenvoudig 
en mooi van melodie. Door deze melo-
dieën een aantal keer achter elkaar te 
zingen, of door er alleen maar naar te 
luisteren, ervaar je verstilling en kom 
je tot rust. De vesper is in het sfeervol-
le kleine kerkje aan de Papenvoort in 
Nuenen en begint om 19.30 uur. Voor-
af is er pianomuziek.

Reumafonds   
haalt € 4.796 op  
in Nuenen c.a.
Het Reumafonds bedankt alle col-
lectanten, comitéleden en bewo-
ners in Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten voor hun grote inzet en 
bijdrage aan de landelijke collec-
teweek. Tijdens de collecte van 13 
t/m 18 maart is in Nuenen c.a. bij-
na € 5.000 opgehaald. Met deze 
donaties financiert het Reuma-
fonds wetenschappelijk onder-
zoek om reuma te bestrijden. 
 
Steun van iedere Nederlander nodig  

De afgelopen 90 jaar heeft het Reuma-
fonds al veel bereikt in de strijd tegen 
reuma. De sleutel om reuma helemaal 
de wereld uit te helpen is nog meer we-
tenschappelijk onderzoek. Het Reu-
mafonds is de belangrijkste financier 
van onafhankelijk wetenschappelijk 
reumaonderzoek in Nederland. Het 
fonds is volledig afhankelijk van giften 
van particulieren en bedrijven. Naast 
het financieren van wetenschappelijk 
onderzoek geeft het Reumafonds 
voorlichting, ondersteunen we patiën-
tenactiviteiten en komen we op voor 
de belangen van mensen met reuma bij 
politiek en zorg. Dat brengt ons dich-
ter bij een wereld zonder reuma. We 
zijn blij met iedere gift die hieraan bij-
draagt. Mocht u de collectant dit jaar 
gemist hebben dan is uw gift alsnog 
meer dan welkom op bankrekeningnr: 
NL86RABO0123040000, Amsterdam. 
Zie ook www.reumafonds.nl

Solidariteitsmaaltijd:   
eten voor het goede doel!
Op 7 april om 18.00 uur wordt de solidariteitsmaaltijd weer gehouden, een 
jaarlijks terugkerende activiteit voor het goede doel. Dit jaar voor een 
prachtig project in Ghana.

In dit mooie land leven de meeste men-
sen onder de armoedegrens en dan is 
het knokken voor je bestaan. En stel 
dat je dan een verstandelijke of meer-
voudige beperking hebt. Dan is dat een 
vreselijk probleem. Er is voor deze ge-
handicapten eigenlijk geen plaats in 
het leven, zoals dat in Ghana geleefd 
wordt. Voor de gezinnen is het lastig 
een kind te hebben dat niet kan helpen 
en/of niet zijn of haar eigen boontjes 
kan doppen. De kinderen worden ‘weg-
gemoffeld’, je ziet ze niet. Ook het on-
derwijs is er niet op ingericht. Dus ook 
daar is geen plaats voor hen. 

Gelukkig is er veel ondersteuning. Zo 
ook van de in Nuenen bekende stich-
ting van Jaap en Henny Matser: Rising 
Stars! Deze stichting ondersteunt en 
begeleidt de bouw van een zelfvoorzie-
nende zorgboerderij waar zo’n 12 kin-
deren en jongeren, samen met Ghane-
se begeleiders en vrijwilligers, wonen. 
Voor alle zorg, verbouwingen en an-
dere hulp voor dit project is veel geld 
nodig. Hiervoor houden wij, als werk-
groepen ontwikkelingssamenwerking 
van de katholieke en protestantse ker-
ken in Nuenen, dan ook met veel ple-
zier de solidariteitsmaaltijd op vrijdag 

7 april, overigens in aanvulling op de 
Samen Verder collecte van dit jaar. 

U bent gewend dat de solidariteits-
maaltijd wordt gehouden in het Plein-
college. In verband met de bouw van 
een nieuw schoolgebouw wijken we dit 
jaar uit naar de Protestantse kerk De 
Regenboog aan dezelfde Sportlaan. Bij 
deze maaltijd waant u u in Afrikaanse 
sferen door de Djembémuziek en het 
heerlijke Ghanese menu. Verder zijn er 
ook marktkraampjes met o.a. Afri-
kaanse producten en informatie over 
het project in woord en beeld. Van 
harte aanbevolen. 

U kunt u opgeven via de website www.
solidariteitsmaaltijd.info of belt u met 
Irene Beekmans tel 2835733. Er zijn 
maximaal 155 plaatsen. Meldt u u dus 
snel aan, want helaas kunnen er niet 
meer mensen in de tot ‘restaurant’ om-
gebouwde kerkzaal. De kosten bedra-
gen slechts 7 euro, maar u begrijpt dat 
iedere extra gift heel erg welkom is. 
Kijkt u ook eens op de website van Ri-
sing Stars voor meer achtergrondin-
formatie: www.rising-stars.nl.
Wij hopen velen van u te zien op 7 
april! Eet u ook mee?



Rond de Linde  Nr. 13 Donderdag 30 maart 2017

SPORT
Naar Amstel Gold Race met 
Nuenense Wielervrienden
 
Zondag 16 april wordt de wielerklassieker Amstel Gold Race verreden. Be-
langstellende wielerliefhebbers kunnen mee naar dit evenement. Want er 
zijn nog plaatsen beschikbaar in de bus van de Nuenense Wielervrienden. 
Zij bieden belangstellenden aan om die dag mee te reizen naar Zuid-Lim-
burg. Voor € 15,- kun je een gezellige wielerdag meebeleven. 
 
Het ledenbestand van de Nuenense 
Wielervrienden is gegroeid naar ruim 
veertig. Het zijn wielersupporters die 
een paar keer per jaar gezamenlijk naar 
een wielerevenement gaan. Voor dit 
seizoen staan drie busreizen op het 
programma: naar de Amstel Gold Race, 
het Nederlands kampioenschap op de 
weg in Montferland en naar de start van 
de Tour de France in Düsseldorf.
 
Allereerst dus de busreis naar de Amstel 
Gold Race (AGR) op zondag 16 april. 
De AGR is de start van de drie heuvel-
klassiekers: Amstel Gold Race, Waalse 
Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Het is de 
enige Nederlandse eendagswedstrijd op 
World Tour-niveau. In deze 52ste editie 

over 261 kilometer krijgen de renners 
35 hellingen voor de wielen geschoven. 
De Mescherberg en de Kalleberg zijn 
twee nieuwkomers, terwijl de de Cau-
berg, de klim van 800 meter à 6,5%, 
driemaal op het menu staat.
 
Aanmelden voor busreis
Aanmelden voor de busreis via nue-
nensewielervrienden@gmail.com of te-
lefonisch bij Jan Wesenbeek: 06 83 53 51 
94. Bij hem kan men ook terecht voor 
meer informatie over de Nuenense Wie-
lervrienden. Deelnemers aan de busreis 
worden om 8.30 uur verwacht in club-
huis de Stam, Gerwenseweg 38 in Ger-
wen. De bus vertrekt uiterlijk om 18.00 
uur voor de retourreis vanuit Limburg.

Met de Nuenense Wielervrienden de kleurrijke karavaan van de Amstel Gold Race van 
dichtbij meebeleven….(foto Cees van Keulen)

21ste Rikwedstrijd winnaar 
Bennie de Louw uit Gerwen
Op de een na laatste wedstrijddag is er geen hoge score gemaakt. De kaar-
ters waren met hun gedachten zeker al bij de finale op 31 maart. Bij het op-
maken van de stand voor de pauze was het Harold van Bree met 83 punten 
die de leiding nam.

Rikken

Toch ging iedereen de strijd aan om deze 
stand te verbeteren. Het was uiteindelijk 
de man uit Gerwen, die met een open mi-
sère met praatje, net genoeg punten ver-
zamelde. Met 85 punten gaf hij Harold 
van Bree het nakijken. De hoofdprijs bij de 
loterij, een waardebon, werd deze week 
gewonnen door Gerard van Oorsouw.

Uitslag vrijdag 24 maart
Bennie de Louw 85 punten
Harold van Bree 83 punten
Janus Tuhumury 71 punten
Ad van Uden 67 punten
Jorg van Dijk 63 punten
Wil Marquenie 57 punten
Ria Hurkmans 53 punten
Ruud Vogels 51 punten
Frans Foolen 51 punten
Hub Marquenie 51 punten

Vrijdag 31 maart is de laatste rikavond 
van dit seizoen. Op deze avond wordt 

een normale ronde en een finale ronde 
gespeeld van 20 partijen.
Aan de finaleronde, met zeer mooie 
prijzen, mogen de spelers meedoen die 
minimaal 11 avonden aanwezig zijn 
geweest. Alle andere, dus ook U, mo-
gen meedoen aan de troostfinale met 
ook mooie prijzen. Aanvang 20.15 uur. 
Gezien het aantal speelrondes moeten 
we op tijd beginnen.
Iedereen is van harte welkom op vrij-
dag 31 maart bij de supportersclub 
RKSV Nuenen, kantine sportpark ‘Ou-
de Landen’. Voor info tel: 0610289797.

Zwemloop Feel Fit Center 
Nuenen 
Op zaterdag 1 april vindt de Zwemloop Feel Fit center Nuenen plaats, geor-
ganiseerd door Squadra Events! De deelnemers van jong tot oud combine-
ren het zwemmen en hardlopen in 1 wedstrijd. Het zwemmen vindt plaats in 
het binnenbad van het Feel Fit center Nuenen en het hardlopen zal zich door 
enkele straten van Nuenen afspelen. 

Scholieren Om 17.45 uur klinkt het 
startschot voor de scholieren. Ze star-
ten met 200 meter zwemmen in het 
binnenbad van het Feel Fit center Nue-
nen, gevolgd door 1 kilometer hardlo-
pen over een parcours door de straten 
van Nuenen. Deze scholieren zitten in 
groep 5,6,7 & 8 en zijn afkomstig van 
de basisscholen uit Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten en Eindhoven. 
Lange afstanden De langere afstanden 
starten om 18.15 uur. Er zijn twee af-
standen: 1 kilometer zwemmen en 10 
kilometer hardlopen & 500 meter 
zwemmen en 5 kilometer hardlopen. 
Beide afstanden zijn ook in een duo-
vorm af te leggen (1 zwemmer en 1 
hardloper). De deelnemers van de lan-
gere afstanden starten eveneens met 

zwemmen in het binnenbad van het 
Feel Fit center Nuenen. Vervolgens lo-
pen de deelnemers 3 of 6 rondes over 
een parcours door de straten van Nue-
nen. Het parcours start na het zwem-
men in de Sportlaan en loopt via het 
Dwerspad heen en terug, de Sportlaan, 
Kerkstraat, het Park heen en terug, de 
Kerkstraat en de Sportlaan. De finish is 
op de parkeerplaats voor het Feel Fit 
center Nuenen. 
Meer informatie Squadra Events orga-
niseert meerdere keren per jaar zwem-
lopen op verschillende locaties. Wil jij 
meer informatie over de Feel Fit center 
Nuenen zwemloop of andere zwemlo-
pen van Squadra Events? Kijk dan op 
de website squadraevents.nl/squa-
drazwemlopen

Nieuw bestuurslid 
bij LONU
Tijdens een extra ingelaste Algeme-
ne Ledenvergadering op 21 maart jl. 
hebben de leden van LONU una-
niem ingestemd met de toevoeging 
van Irma van Laarhoven aan het be-
stuur. Het huidige bestuur bestaat 
uit Anne Joustra, Frank Lodewijk, 
Shirley Kenens en Sanne Schoofs.

Irma is in september 2014 begonnen 
met de starterscursus bij LONU en 
vond zichzelf toen helemaal niet zo 
sportief, maar ervoer dat het lopen in 
een clubje haar hartstikke goed beviel, 
mede door het lekker bewegen in de 
buitenlucht en leuke mensen ontmoe-
ten. Naast haar werk bij HG Assuran-
tiën Brabant in Helmond is ze actief bij 
de LON (Lokale Omroep Nuenen). 
Door lid te worden van het bestuur wil 
zij haar steentje bijdragen aan onze 
mooie vereniging. Wij (bestuur en re-
dactie van LONU) zijn blij met haar 
toetreding en wensen haar daarbij veel 
succes en plezier!

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats start conversatielessen Duits 

'Warum ist es am Rhein so schön?'
Uit de statistieken blijkt dat veel Nederlanders die met de auto op vakantie 
gaan zich dezelfde vraag stellen: wordt het dit jaar Frankrijk of Duitsland? 
De verdeling over de twee belangrijkste vakantielanden is nagenoeg gelijk, 
er gaan ongeveer evenveel Nederlanders naar Frankrijk als naar Duitsland. 
Maar voor welk land je ook kiest, het is fijn als je je daar goed verstaanbaar 
kunt maken. Mensen ontmoeten begint met een gesprekje!

Bij ons Nuenense hobbycentrum heb-
ben we al een aantal jaren Engelse, 
Franse en Spaanse conversatiegroe-
pen, op diverse niveaus. Er is nog geen 
Duitse groep, maar daar komt binnen-
kort wellicht verandering in.

Deskundige aanpak
Paul Krijne, oud-leraar Duits uit het 
voortgezet onderwijs, is bereid om bij 
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
conversatiebijeenkomsten Duits te 
gaan verzorgen. Uiteraard geeft zo'n 
bijeenkomst veel interactie. Want een 
taal leer je het beste door samen veel te 
oefenen, het is gewoon een kwestie van 
dóen. Hoe meer je met elkaar praat, 
hoe beter het gaat! Een oefenboek kan 
tot de mogelijkheden behoren. Er 
wordt bij de aanmelding uitgegaan van 
enige basiskennis Duits. Je moet jezelf 
bijvoorbeeld kunnen voorstellen in het 
Duits, met een verhaaltje erbij.

Meld je snel aan!
Het plan is om vanaf eind april op 
woensdagmiddag te starten met de 
Duitse conversatieles. Maar eerst moet 
de belangstelling worden geïnventari-
seerd. De exacte planning vindt daarna 
plaats. Wil je graag meedoen met deze 
nieuwe cursus? Wacht dan niet af, 
maar reageer snel! Bij Hobbycentrum 
de Dorpswerkplaats staat het ‘van en 

aan elkaar leren’ centraal. Maar het 
gaat niet alleen om kennis. Je krijgt er 
als deelnemer uiteraard ook de gezel-
ligheid bij! Belangstellenden kunnen 
contact opnemen met begeleider Paul 
Krijne, telefoon 040 - 283 1730 of e-
mail paul.krijne@onsnet.nu 
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
heeft nu al 344 deelnemers en groeit 
nog steeds. Meedoen kost € 100,00 per 
jaar. Informatie over het ruime activi-
teitenaanbod, het weekprogramma en 
het deelnemerschap vind je op:
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl 

Als jij je hobby wilt delen...dan krijg je 
bij ons de ruimte!

Vrije plaatsen bij conversatiegroepen 
Engels
Bij de beginnersgroep Engels zijn nog 
drie plaatsen vrij (dinsdagavond 
19.30u tot 21.00u) en bij de gevorder-
dengroep kunnen nog vijf deelnemers 
geplaatst worden (donderdagmiddag 
15.30u tot 17.00u). Informatie bij Ger 
van de Ven: tel. (040) 2833890.

Wielersport

Wandelsport

Kienen in Scarabee
Mededeling van de VrouwenVereni-
ging Nuenen-Gerwen: Dinsdag 4 april 
kienen in wijkcentrum Scarabee Man-
telmeeuwlaan10. Aanvang: 20.00 uur. 
Ook niet leden zijn van harte welkom.

Beter slapen op een natuurlijke manier
Cursus bij Prana Yoga Studio, een goede gezondheid en voldoende slapen zijn 
direct aan elkaar gekoppeld. Uitgerust wakker worden geeft nieuwe energie 
om de dag te beginnen.

Jaarlijkse Hartweek 
van de Hartstichting 
van start 
Van 2 tot en met 8 april vindt de 
jaarlijkse Hartweek van de Hart-
stichting plaats. Het is een bijzonder 
jaar, want het is de 50ste collecte. 
Ruim 215 collectanten in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten, gaan deze 
week langs de deuren om een bij-
drage te vragen voor de strijd tegen 
hart- en vaatziekten in Nederland. 
Dankzij de giften kan de Hartstich-
ting werken aan oplossingen om 
hart- en vaatziekten eerder te her-
kennen en op te sporen. 

Met de 50ste collecte haalt de Hart-
stichting geld op voor onderzoek naar 
signaalstofjes in het bloed die helpen 
een naderend hartinfarct op te sporen. 
Voorbeelden hiervan zijn eiwitten, 
moleculen en bloedcellen. Door te me-
ten welke stoffen actief zijn, en hoeveel 
ervan aanwezig zijn, krijg je veel infor-
matie over wat er gaande is in het 
bloed en de bloedvaten. Hoe beter we 
deze signaalstoffen leren kennen, hoe 
beter we het risico op een hartinfarct 
kunnen inschatten. Zo kunnen we 
mensen op tijd de juiste behandeling 
bieden en een hartinfarct voorkomen. 
Tijdens de Hartweek gaan de collec-
tanten op pad om donaties te verzame-
len. Daarnaast is het ook mogelijk om 
online te doneren via hartstichting.nl 
én de online collectebus op Facebook. 
Iedere Facebook-gebruiker kan een ei-
gen collectebus aanmaken en zijn of 
haar sociale netwerk oproepen in de 
collectebus te doneren. De bus houdt 
bij hoeveel de collectant al online heeft 
ingezameld. 

Pilot contactloze collectebus 
Tijdens de Hartweek loopt een pilot-
groep van collectanten verspreid over 
het land met een contactloze collecte-
bus om deze nieuwe manier van col-
lecteren te onderzoeken. Met de con-
tactloze collectebus kunnen mensen 
snel, makkelijk en veilig doneren met 
een contactloze betaalpas of met hun 
mobiele telefoon. 

Voor meer informatie: hartstichting.
nl. of neem contact op met het secreta-
riaat Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten: Ria van Happen, telefoonnummer: 
040- 2835570, of Nelleke van de Ven, 
telefoonnummer .040-2833182.

Fietsles geslaagd!
Door Noortje van den Broek

Afgelopen maand zijn twee dames, Gelas en Fithawit, geslaagd voor hun 
fietsexamen. Van harte gefeliciteerd! Zij kunnen nu met de fiets naar Neder-
landse les in plaats van met de bus. Het is niet alleen goedkoop en handig als 
je kunt fietsen, maar het is ook een gezonde beweging in de buitenlucht. En 
bovendien voel je je vrij als je op de fiets zit. Je kunt in de vakantie lekker 
met of zonder kinderen gaan fietsen.

In Nederland leren bijna alle kinderen 
van jongs af aan fietsen. Maar als je als 
volwassene hier komt wonen en nog 
moet leren fietsen, is dat niet altijd 
even gemakkelijk. Vandaar dat ik fiets-
les ben gaan geven. 
Van fietsenhandelaar Rubino heb ik 
een kleine, degelijk fiets gekregen om 
de cursisten de eerste beginselen veilig 
onder de knie te laten krijgen: opstap-
pen, fietsen, remmen en afstappen. Na 
een paar weken krijg ik de kleine fiets 
weer terug en gaan we verder op een 
‘echte fiets’. Dan leer ik ze hand uitste-
ken, achterom kijken en de meest 
voorkomende verkeersregels. Van vrij-
willigers van VVN(veilig verkeer Ne-
derland) krijgen ze nog theorieles. Na 
een tijdje zijn ze dan zover dat ik met 
ze de ‘fietsroute verkeersexamen’ kan 
rijden; eerst rijd ik voorop en volgen 
zij, daarna andersom. Als ik denk dat 
ze er aan toe zijn gaat Johan van VVN 
mee om te kijken of ze goed genoeg 
zijn om hun examen af te leggen. Het 
hele proces duurt ongeveer een half 
jaar, maar hoe meer ze zelf oefenen, 
hoe sneller het gaat.

Voor de overstap van de kleine naar de 
grote fiets ben ik nog op zoek naar da-
mesfietsen met handremmen in een 
redelijke staat. Wellicht staat er nog 
eentje bij u in de schuur die u niet meer 
gebruikt en voor een klein prijsje wilt 
geven aan dit goede doel.
Wilt u ook leren fietsen of heeft u een 
fiets in de aanbieding, dan kunt u con-
tact opnemen met Noortje vd Broek, 
noortjevdb@onsnet.nu, 0619419324.

Rust heeft het lichaam en de geest no-
dig om te herstellen van alle bezighe-
den en van alle indrukken die we op een 
dag te verwerken krijgen. Het hoofd te 
rusten leggen en in slaap vallen is voor 
sommige mensen moeilijk. Bepaalde 
dingen worden door het lichaam als 
stressvol ervaren en hebben hierdoor 
invloed op de kwaliteit van de nacht-
rust. Om sterk en gezond te blijven en 
het verouderingsproces te vertragen is 
het van belang te zorgen voor een goe-
de nachtrust. Hierdoor verhogen we di-
rect het weerstandsniveau van het li-
chaam. Speciale ademoefeningen van-
uit de yoga kunnen hierbij erg goed 

helpen. Verder oefenen we om het 
hoofd leeg te maken en spanning los te 
laten. Heel belangrijk is beweging, 
doorstroming in het lichaam en vol-
doende zuurstof voor alle processen in 
het lichaam. Er worden nuttige tips ge-
geven en het belang van een kruiden 
‘slaapthee’ wordt uitgelegd. Welkom!
Cursus start dinsdagochtend 11 april 
om 10.45 uur, 5 lessen van 60 minuten. 
Kosten € 50,- Info en aanmelden: Co-
rina van Dommelen 

Prana Yoga Studio ’t Hofke 59, 5641 AJ 
Eindhoven www.pranayogastudio.nl 
040-2840430 & 06-27055614.
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
EMK
Vrijdag 31 maart
EMK 1 (zaal) - Den Hoek 3   .  .  .  .  . 20 .55
Zaterdag 1 april 
EMK VE 1 - Braakhuizen VE 3   .  .  . 15 .30
Zondag 2 april 
EMK 1 - Wilhelmina Boys 1   .  .  .  . 14 .30
Unitas’59 3 - EMK 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Marvilde 4 - EMK 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Bladella 5 - EMK 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 .45
EMK 6 - Brabantia 8   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
RKGSV VR 1 - EMK VR 1   .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00

RKGSV GERWEN
Zaterdag 1 april
EFC Vet 1 - RKGSV Vet 1   .  .  .  .  .  .  .  . 15 .30
Zondag 2 april
RKGSV 1 - Irene 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30 
SDO’39 2 - RKGSV 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
RKGSV 3 - SBC 9   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Braakhuizen 7 - RKGSV 4   .  .  .  .  .  . 13 .00
RKGSV Vr 1 - EMK Vr 1   .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00

RKVV NEDERWETTEN
Zondag 2 april
Milh . Boys 1 - Nederwetten 1   .  . 14 .30
Nederwetten 2 - Woe . Boys 10  10 .00
DOSL 7 - Nederwetten 3   .  .  .  .  .  . 12 .00
Nederwetten 4 -UNA 8 .   .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Nederw . Da 1 - Reusel Sp . Da 1  12 .15
Wodan Da 1 - Nederw . Da 2   .  .  .  . 9 .45

RKSV NUENEN
Zaterdag 1 april
Geldrop VE1 - Nuenen VE1   .  .  .  . 16 .30
Zondag 2 april
RKSV Nuenen - DESO   .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
DSE VR1 - Nuenen VR1   .  .  .  .  .  .  .  . 13 .00
Nuenen 2 - Brabantia 2   .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
FC Cranend . VR1 - Nuenen VR2  10 .00
Nuenen 3 - Bladella 2   .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
ZSC VR1 - Nuenen VR3   .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen 4 - RKSV Heeze 3   .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 5 - Best Vooruit 3   .  .  .  .  . 12 .00
SBC 4 - Nuenen 6   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen 7 - FC Eindhoven AV 3  10 .00
Nieuw Woensel 6 - Nuenen 8   . 12 .00
Nuenen 9 - Tivoli 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Nuenen 10 - RKVVO 5   .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Pusphaira 6 - Nuenen 11   .  .  .  .  .  . 14 .30
Nieuw Woensel 9 - Nuenen 12  10 .00

NKV KORFBAL
Zaterdag 1 april
OJC ’98 2 - NKV 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .30
Zondag 2 april
PSV 2 - NKV 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 .00
PSV 1 - NKV 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Dinsdag 4 april
PSV MW2 - NKV MW1   .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 .00 

Jaarvergadering 
bij BCL
Op de Algemene Ledenvergadering 
heeft Badminton Club Lieshout af-
tredend voorzitter Stan van Vijfeij-
ken voor een volgende termijn una-
niem herkozen.

Programma
Zondag 2 april 10.30 uur: Scan & Go 
Speurtocht
Zondag 9 april 14.00 uur: BCL-H1 - 
BC Kerkdriel-H1

Twaalfde overwinning  
op rij voor EMK VR1 

EMK VR1 -  
WODAN VR1  4-0
Door Rick Timmers

De eerste helft begon met weinig 
concentratie bij de Nuenense Da-
mes. Veel foutjes werden gemaakt. 
Na een aantal minuten werden er 
meer kansen gecreëerd door de 
vrouwen van EMK. 

In de 31ste minuut werd er gescoord. 
De doelpuntenmaker was Nancy Beek-
mans (1-0). Hierna volgden nog meer 
kansen voor EMK die in doelpunten 
werden omgezet in de 40e en 42e mi-
nuut. Vlak voor het einde van de eerste 
helft maakte Wodan een overtreding. 
Dit resulteerde in een penalty die he-
laas niet werd benut. Na de rust speel-
de EMK met concentratie en dat resul-
teerde in kansen. Er werd nog één keer 
gescoord waardoor de eindstand op 
4-0 kwam. Volgende wedstrijd is een 
lastige uitwedstrijd naar Gerwen op 
zondag 2 april om 11.00 uur. 

EMK - Reusel Sport 3-3
Door Cor Groenen

Elke wedstrijd is gezien de stand op de ranglijst voor EMK een finale. Met het 
gemak waarop de uitwedstrijd werd gewonnen hoefde men vandaag niet te 
rekenen gezien de stand van de tegenstander op de ranglijst. 

EMK begon slecht aan de wedstrijd en 
binnen 2 minuten werden er al een 
aantal kansjes aan de tegenstander ge-
gund. EMK herstelde zich en buiten 
een tweetal kleine kansjes voor EMK 
was iedereen langs de lijn het er over 
eens dat degene die de eerste goal zou 
maken deze wedstrijd zou winnen. Na 
rust ontspon zich een totaal andere 
wedstrijd. In de 49e minuut verlengde 

Tom van Elst een voorzet tot bij Chris-
tian Messerschmidt die EMK op een 
1-0 voorsprong schoot. In de 53e min-
nut was er een vrije trap voor Ronnie 
Jansen die door Messerschmidt bij de 
2e paal werd binnengekopt. Reusel be-
gon nu aan een offensief en EMK 
kwam zeer onder druk te staan. Bin-
nen 6 minuten kwam Reusel langszij, 
waarbij de EMK verdediging, inclusief 
de doelman, er niet goed uitzagen. In 
de 84e minuut kwam EMK zelfs op een 
achterstand (2-3). Met een aantal wis-
sels die misschien wel eerder gebracht 
hadden moeten worden, wist EMK 
toch nog een punt te behalen. Invaller 
Rick Slaats wist in de 85e minuut met 
een diagonaal schot de Reusel doel-
man te passeren. Eén punt in deze 
wedstrijd voor EMK, maar er moeten 
nog wat punten worden behaald om in 
de 3e klasse te blijven. Dennis Degens 
was deze wedstrijd de Man of the 
Match aan EMK zijde. 

Tommie van Elst (18) in actie

Toon van Rooij belangrijk voor RKVV NEDERWETTEN

Nederwetten - RKPVV 3-1
Door Louis Staals

Ook afgelopen zondag weer veel supporters op sportpark de Koppel voor 
de wedstrijd tegen een hoger geklasseerde tegenstander. Al in de eerste 3 
minuten kregen de aanvallers van PVV 3 open kansen om de score te ope-
nen, maar de bal wilde er maar niet in. 

Er werd pittig maar niet echt onspor-
tief gevochten om elke bal en in de 14e 
minuut onderschepte Toon van Rooij 
een bal net over half veld, hij passeerde 
3 tegenstanders op snelheid en rondde 
prima af,onhoudbaar voor keeper Je-
roen Munsters van PVV. Via de linker 
en de rechterpaal verdween de bal in 
het PVV doel. 1-0 tot grote tevreden-
heid en verrassing van de Nederwetten 
supporters. De wedstrijd werd hard 
maar fair gespeeld en scheidsrechter 
Theelen hield ondanks enkele scher-
mutselingen de wedstrijd zonder gele 
of rode kaarten prima in de hand. In de 
41e minuut gaf Ben van der Bruggen 
een mooi pass op Toon van Rooij en 
met een strak schot van grote afstand 
zette hij de 2-0 op het scorebord. Met 
deze stand ging Nederwetten met een 
gerust hart naar de thee maar de strijd 
was nog niet gestreden. 
In het begin van de 2e helft ging het al-
lemaal nog crescendo voor Nederwet-

ten. Een schot van Mathijs Merks ging 
net over de lat maar Nederwetten ver-
loor de controle over de wedstrijd. In de 
66e minuut haalde Bart Sengers de wa-
tervlugge Jeffrey Perts van PVV in het 
strafschopgebied onderuit. De scheids-
rechter kende geen penalty toe maar 
Joey van Lieshout van PVV legde de bal 
net buiten de 16 meter en krulde de bal 
over Keeper Koen Joosten in het Neder-
wetten doel 2-1. De spanning was volle-
dig terug en omdat de PVV aanvallers 
verzuimden te scoren bleef de voor-
sprong van 2-1 op het bord. In de 89e 
minuut nam Toon van Rooij opnieuw 
op volle snelheid de bal aan en gaf een 
mooie assist op Tim Bunthof die ge-
makkelijk de 3-1 einduitslag kon aante-
kenen. Een mooie uitslag na de nederla-
gen tegen Gerwen en Brandevoort en 
nu op naar Milheeze om deze lijn door 
te zetten. Kortom een goede wedstrijd 
van de blauw-witten en een tevreden 
supporters schare van Wetten.

Van voor naar achter Bart Sengers, Willem van Rooij en Ben van der Bruggen. (foto Erwin Renders)

Eindelijk weer een uitzege voor Nuenen na een matige 1e helft.

DOSKO - RKSV Nuenen  1-2
Nuenen startte afgelopen zondag in Bergen op Zoom tegen rode lantaarn-
drager DOSKO uit Bergen op Zoom met Randy Thenu die de geschorste Ri-
chard van Malten verving. Basis principes van het voetbal zijn inzet en pas-
sie, iets wat ontbrak bij de groenwitten in de 1e helft. DOSKO daarentegen 
vecht tegen degradatie en liet in de eerste helft wel de zo nodige inzet zien 
om als winnaar van het veld te stappen. Niet dat Nuenen echt in de proble-
men kwam maar DOSKO had in het eerste bedrijf de beste kansen op een 
moeilijk bespeelbaar kunstgrasveld. DOSKO hanteerde veel de crosspass en 
de aanvallers stonden scherp opgesteld.

ZP&V Nuenen pakt derde 
plaats na heroïsch duel
Afgelopen zaterdag speelden de nummer drie, Arethusa uit Oss, en de num-
mer vier Nuenen tegen elkaar. Het werd een heroïsch duel met diverse wa-
terpolo hoogstandjes.

Tegenstander Arethusa was met 13 
spelers naar Nuenen, dat wil zeggen 
naar het universiteitszwembad in 
Eindhoven, gekomen om de derde 
plaats zeker te stellen en om nog een 
kans te maken op het kampioen-
schap. Arethusa is een uitstekend 
team met enkele zeer sterke en ge-
vaarlijke spelers. Ze speelden de bal 
goed rond en na het eerste partje met 
een stand 1-3 was het direct duidelijk 
dat dit voor Nuenen een zware wed-
strijd zou worden. Halverwege de 
wedstrijd was Edwin Siepe met drie 
uitsluitingen al uit de wedstrijd, was 
er dus nog maar 1 wisselspeler en 
keek Nuenen nog steeds tegen een 
achterstand aan; 4-5. Arethusa bleef 
goed spelen, kwam zelfs met 4-7 op 
voorsprong, maar Nuenen bleef kei-
hard werken en dat leidde via prima 
scores van Royke Schoenmakers, 
Dirk Bothof, Benjamin Verschoor en 
Rick Mathijssen tot de aansluiting op 
8-8. Tel daarbij op dat keeper Eddy 

Wielders 3 vijfmeter strafworpen 
wist te stoppen en iedereen in Nue-
nen geloofde in de winst.
In de laatste 7 minuten ging de strijd 
gelijk op en moest ook Rick Mathijssen 
er al snel uit na drie uitsluitingen. 
Daardoor waren er geen wissels meer. 
Van de overgebleven spelers werd het 
uiterste gevraagd. Er werd veelvuldig 
gescoord en beide partijen kwamen 
wisselend op voorsprong. Via 9-8, 9-9, 
9-10,10-10, 11-10, 11-11 stond het 45 
seconden voor het einde gelijk. Na een 
overtreding van Arethusa vroeg Nue-
nen een time out aan om op adem te 
komen. De daaropvolgende manmeer 
werd goed uitgespeeld en wie anders 
dan de benjamin van het team, Mauri-
ce Verschoor, maakte de 12-11 met 
een perfecte backhandworp. De wed-
strijd was gespeeld en alle spelers van 
Nuenen werden toegejuicht door het 
enthousiaste publiek. Voorlopig staat 
Nuenen op de derde plaats. Volgende 
week naar Hellas Glana in Sittard.

Edwin Siepe haalde het einde van de wedstrijd niet

Het eerste gevaar kwam uit een corner 
van DOSKO waarbij keeper Danilo 
Verus de bal moeizaam kon controle-
ren. Na 10 minuten het eerste doelge-
vaar van Nuenen. Jamey Raas om-
speelde zijn tegenstander en zijn lage 
voorzet ging rakelings langs. In de 20e 
minuut kwam Nuenen goed weg na 
een prima actie van de linker aanvaller, 
gelukkig ging zijn schot langs. Tot aan 
de rust speelde Nuenen inspiratieloos, 
de 2e bal werd niet gewonnen en er 
was veel onrust en balverlies. Toen 
DOSKO in de 42e minuut de leiding 
nam na een prima schot van Steven 
van de Spek, kwam het rustsignaal als 
geroepen.

Het donderde en bliksemde in de Nue-
nense kleedkamer en felle woorden 
waren nodig om iedereen er bewust 
van te maken dat dit zo niet kan. Ge-
lukkig herpakte Nuenen zich in de 2e 
helft. Randy Thenu schoof een linie 
naar achteren en Yoeri Sijbers nam 
plaats op het middenveld. Het leverde 
gelijk al meer druk op van Nuenen op 
het 'Zoomse' doel. Toch kwam Nue-
nen goed weg na een counter van 
DOSKO maar Danilo Verus hield Nue-
nen in de race. Na 60 minuten kwam 
Brian de Ronde in de ploeg voor Jamey 
Raas en Nuenen ging met 3 spitsen 
spelen. Dit had direct resultaat.

Na een mooie aanval over rechts en 
een listig overstapje van invaller de 
Ronde, kogelde Dennis van de Reek de 
1-1 tegen de touwen. DOSKO kon het 
tempo op dat moment niet meer vol-
gen en niet veel later was het wederom 
Dennis van de Reek die met een boog-
bal Keeper Lodiers kansloos liet. De 
bal caramboleerde echter onderkant 
lat uit het doel. Achteraf bleek het een 
doelpunt te zijn maar wij begrijpen 

maar al te goed dat die voor het arbi-
trale trio moeilijk te beoordelen was 
op dat moment. Nuenen bleef aanval-
len en er kwamen kansen voor Koen 
Bots, Max Verkuijl en tot 2 maal toe 
verscheen een speler alleen voor kee-
per Lodiers maar helaas bleef de 1-2 
nog uit. Aan de andere kant kwam 
Nuenen weer goed weg, wederom Da-
nilo Verus redde bekwaam op een kop-
bal van DOSKO. Yev Marcelli die van-
daag een mindere dag had, frommelde 
zich in de 74e minuut langs zijn directe 
tegenstander en zijn inzet werd door 
invaller spits Brian de Ronde hard bin-
nen geschoten. 1-2 Kevin Schmeink en 
Davy van Bokhoven vielen in voor 
Dennis van de Reek en Koen Bots. Het 
slotoffensief van DOSKO leverde niets 
meer op en daarom vreugde in het 
Nuenense kamp.
Na het eindsignaal werd direct de 
overwinning gevierd en het team, 
waarin de oudjes Thenu en Verus het 
team op sleeptouw namen, liet zien dat 
je alleen kunt winnen als iedereen er 
voor 100% voor gaat.

Meer wandel-
mogelijkheden  
bij WSV Nuenen
 
Bij Wandel Sport Vereniging Nue-
nen gaat per 1 april het zomersei-
zoen in. Dit zomerschema geldt van 
1 april tot en met eind september. 
Behalve de reguliere wandeling op 
zondagochtend kan er gedurende 
het zomerseizoen ook op woens-
dagavond in groepsverband wor-
den gewandeld.
 
Niet alleen wandelaars uit Nuenen 
maar ook uit omliggende plaatsen 
melden zich wekelijks voor een spor-
tieve wandeling. Omdat niet iedereen 
in hetzelfde tempo kan lopen zijn er 
twee groepen; een voor de snellere 
meer sportief ingestelde wandelaar en 
een voor de minder snelle wandelaar 
of beginner. De afstanden variëren van 
ruim 8 tot maximaal 11 kilometer, dus 
na anderhalf à twee uur is men weer 
terug op het vertrekpunt. Op de zon-
dagmorgen van het eerste, derde en 
vijfde weekend wordt tevens de moge-
lijkheid geboden een wandeling van 
ongeveer 15 km te maken, men loopt 
dan ongeveer drie uur.
Iedereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend kennis te komen maken met 
deze goedkope sport. Vooraanmelden 
daarvoor is niet nodig, men kan zich 
melden op de startlocatie.
In de maand april is dit de parkeer-
plaats aan de vijverzijde bij het ge-
meentehuis.
Op zondagmorgen vertrekken we om 
09.00 uur en op woensdagavond is de 
starttijd 19.00 uur.

Voor nadere informatie zie de website: 
www.wsvnuenen.nl. 
Ook kunt u mailen naar het secreta-
riaat: secretariaat-wsv@outlook.com. 

Waterpolo

Badminton
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En dit alles tegen 
concurrerende prijzen

Koga E-Deluxe

€2999.-

Normaal 3148,- nu met extra zware accu van 600wh 
(twv 300.00 extra) en 5 jaar garantie (t.w.v. 159.-) nu totaal
van 3607.- voor

Sparta M7B limited edition

€2549.-

voorzien van een Bosch middenmotor met een 500wh accu
nu slechts

 op=op  op=op

 

#
#

waardebon|RdL

waardebon|RdL
2 binnen en 2 buitenbanden 

CST maat: 28 5/8 3/8 en 28 1x1/2

                Nu met bon
   van 53.96 voor € 25.-

(geldig tm 15 april 2017)

Fietstassen naar keuze
Nu met bon

25% korting
(geldig tm 15 april 2017)
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