
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.

De 
verbindende 
factor

Over twee smeden, 
een veldwachter 
en Van Gogh
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
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

Opnieuw 
grootse 
Verenigingenmarkt!
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TAXATIE?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Cursus Hypnose-N L P 
lost veel (stress) op
In het centrum van Best start op vrij-
dagavond 21 april a.s. om 19.30 uur de 
basiscursus Hypnose-nlp van Target 
Training. Op begrijpelijke wijze wordt 
geleerd hoe jij in alle omstandigheden 
met  ‘Emotie-beheer’ zenuwen beter 
de baas blijft en hoe je, zowel privé 
als in je werk, sneller bereikt wat je 
wilt: ontspanning, rust, zelfvertrouwen, 
energie, creativiteit, fysieke kracht, 
goed contact en betere gezondheid! 
In 4 vrijdagavonden van 3 uur leer 
je de vaardigheden voor toegang tot 
het onderbewuste. Stopt o.a. spanning, 
angst, blozen, roken, dwanggedrag . 
Dat geeft innerlijke rust en meer  as -
ser t i v i te i t !  Informatie en inschrijving: 
www.hypnose-nlp.nl

 
advertorial

Talkshow over leven en werk van Vincent

Salon Van Gogh      
in de Watermolen van Opwetten
Door Caroline van Nes

p de geboortedag van Vincent van Gogh, 30 maart, werd de tweede 
editie van Salon Van Gogh gehouden, een talkshow gepresenteerd 
door Cornald Maas. Vorig jaar in Zundert, nu de eer aan Nuenen. In een 
bomvolle zaal in de Watermolen van Opwetten, konden Van Goghlief-

hebbers en genodigden kijken en luisteren naar een aantal interessante gasten. 

De eerste gasten aan tafel zijn direc-
teur van het Van Gogh Museum, Axel 
Rüger en historicus Herman Pleij. Axel 
begint met het verhaal dat hij de laat-
ste tijd al veel heeft verteld: de terug-
komst van de in 2002 gestolen schilde-
rijen: ‘Zeegezicht bij Scheveningen’ en 
‘Uitgaan van de Hervormde kerk te 
Nuenen’. Een van de twee dieven was 
de afgelopen tijd veel op televisie te 
zien. Tot ergernis van de gasten aan ta-
fel, is de roof in de media neergezet als 
een soort heldendaad. Axel weigert de 
dief bij zijn koosnaam ‘Okki’ te noe-
men, want, zoals ook Herman Pleij 
zegt: “Het is gewoon een oplichter die 
gestraft moet worden.” Bij Axel over-
heerst nu vooral een gevoel van op-
luchting, hij zegt: “Na al die jaren van 
onzekerheid, zijn de schilderijen, in 
behoorlijk goede staat, eindelijk weer 
op de plek waar ze thuishoren.”

Tragiek
Cornald Maas leidt het gesprek naar 
Nuenen, naar 1883 en vraagt Herman 
Pleij de tijd te schetsen, waar in Vin-
cent van Gogh leefde. “Het was een 
moeizame periode”, begint Herman. 
“De protestanten, waar de familie van 
Vincent toe behoorde, waren in de 
minderheid, maar waren wel de baas. 
Zijn familie was belangrijk in Nuenen, 
men wilde ook graag laten zien dat 
men op stand leefde. Vincent mocht 
als kind niet spelen met boerenkinde-
ren. Zijn diepe tragiek was dat hij zijn 
familie bruskeerde. Vincent wilde juist 
bij de simpele boeren en wevers ho-
ren, daar was het echte leven, maar die 

wilden hem niet. Hij wilde ze laten po-
seren, dan trokken ze hun zondagse 
kleren aan, maar Vincent wilde ze juist 
schilderen in hun alledaagse kloffie, 
vuil en vies. Ze begrepen hem niet, hij 
wilde zo graag, maar hij hoorde er ei-
genlijk nooit echt bij.” Dit inzicht heb-
ben we gekregen door zijn brieven, die 
gelukkig bewaard zijn gebleven. 

Loving Vincent
Na een muzikaal intermezzo van Vin-
cent Bijlo op de piano en zijn vrouw 
Mariska, die een prachtig lied zingt, 
schuiven de makers van de eerste ge-
schilderde animatiefilm, ‘Loving Vin-
cent’, aan. In de film wordt het verhaal 
van Van Gogh verteld, aan de hand van 
zijn werk; zijn schilderijen komen tot 
leven. De makers van de film, het echt-
paar Dorota Kobiela and Hugh Welch-
man, vertellen over hoe de film, waar 
ze vijf jaar aan hebben gewerkt, tot 
stand kwam. In de Watermolen van 
Opwetten vindt een wereldprimeur 
plaats: de trailer van de film, die in ok-

tober in de bioscoop komt, wordt voor 
de allereerste keer aan het publiek ge-
toond, in Nuenen. 

Vincent Bijlo zingt een lied, speciaal 
voor de Salon gecomponeerd: ‘De 
Zaaier’, naar het schilderij van Van 
Gogh. Daarna schuift hij aan en hij ver-
telt dat hij een groot bewonderaar is 
van Van Gogh, zeker van zijn geest. 
Vincent: “Ik ben dertig jaar geleden be-
gonnen met het lezen van de brieven, 
die vertellen veel verhalen. Wij doen ook 
audiotours in musea. Ik hou er enorm 
van om naar musea te gaan, alleen al hoe 
ik voel hoe Mariska naar een schilderij 
kijkt en wat het met haar doet.”

Cultureel erfgoed
Het derde deel van de talkshow gaat 
over het behoud van cultureel erf-
goed. Hiervoor zijn aan tafel komen 
zitten voorzitter van de Nationale 
Unesco Commissie Andrée van Es en 
ondernemer Jan Burgmans. Hij is 
een prachtig voorbeeld van een on-
dernemer die ondernemerschap en 
erfgoed bij elkaar brengt, met Riet-
veld in Bergeijk. Andrée houdt een 
pleidooi voor het levend houden van 
ons cultureel erfgoed en dat we er-
voor moeten zorgen dat we ons be-
wust blijven van het belang ervan. 
Het is voor Brabant te hoog gegrepen 
om nu al op de Wereld Erfgoedlijst 
van Unesco te komen, dat moeten we 
nog even vergeten. Maar wel moet er 
een erfgoedcode komen, afspraken 
hoe we met ons cultureel erfgoed 
omgaan. 

Bart de Boer, ex-directeur van de Efte-
ling en Eindhoven Airport, sluit de 
avond af met de overweging dat het 
tijd wordt dat onderwijs, bedrijfsleven 
en overheid samen gaan werken, om 
Van Gogh in Brabant nog meer op de 
kaart te zetten. Hij besluit: “We gaan 
Vincent een ‘boost’ geven.”

Door Gerrit van Ginkel

Op donderdag 30 maart werden op het Gemeentehuis de prestatieafspra-
ken ondertekend met drie woningcorporaties Helpt Elkander, Woonbedrijf 
en Wooninc samen met de drie betrokken huurdersorganisaties.

De ontwikkelingen van de sociale 
huurwoningen voor de bijzondere 
doelgroepen en voor de een- en twee 
persoonshuishoudens staan volop in 
de belangstelling. Ook het langer 
thuiswonen, de trend naar kleinere 

huishoudens en de ontwikkeling van 
eensgezinswoningen die geschikt ge-
maakt gaan worden voor zorgwonin-
gen, zijn ontwikkelingen in de veran-
derende behoeften.

Vlnr Wethouder Martin Jansen (Ruimtelijke Ontwikkeling), Hr, P. Tholenaars (Woonbe-
drijf ), Mevr. A. Pijnenburg (Wooninc.) en Mevr. E. van Beijsterveld (Helpt Elkander). 

Prestatieafspraken met      
Gemeente Nuenen ondertekend

De grondprijs van €275,-- per meter 
ex. BTW voor de sociale woning zal in 
Nuenen-west gehanteerd worden 
waar van de te bouwen 1575 wonin-
gen 24% zal bestaan uit sociale huur- 
of koopwoningen. Daarmee brengt de 
Gemeente de achterstand terug in de 
verhouding huur en koop van hun wo-
ningbestand. Ook de corporaties die 
nu nog maar weinig huurhuizen in 
Nuenen hebben zoals Wooninc. zijn 
vast besloten hun aandeel huurwonin-
gen in Nuenen fors te verhogen.
De aandacht voor het bouwen voor 
jongeren staat bij alle corporaties bij-
zonder in de aandacht.

Extra inschrijf-
moment   
Oranje Markt
Zowel via Facebook als via de lokale me-
dia heeft het Oranje Comité een tweetal 
inschrijfmomenten aangekondigd waar-
bij de verkeerde tijd op Facebook is ver-
meld. Om mensen alsnog in de gelegen-
heid te stellen vindt er aanstaande 
zaterdag een extra inschrijfmoment 
plaats: van 15.00 tot 16.30 uur bij Auberge 
Vincent aan het Park in Nuenen.

Ook is er de mogelijk om via de ‘shop-
pen knop’ op de Facebook pagina 
(oranjecomitenuenen) online een 
kraam te boeken. Op 14 april sluit de 
inschrijving definitief.

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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AVONDOPENSTELLING MILIEUSTRAAT
De milieustraat Nuenen is van 5 april tot 27 september op woens-
dagavond open tot 20.00 uur.
  

SUGGESTIES / TIPS VOOR HUISVESTING 
VAN NIEUWE NUENENAREN
Op 7 (Nuenen), 15 (Nederwetten) en 
16 maart (Gerwen) zijn er Inloopa-
vonden georganiseerd over de 81 
(prognose) vergunninghouders 
(vluchtelingen met verblijfsver-
gunning) die dit jaar in Nu-
enen gehuisvest gaan worden. 
De bedoeling was om infor-
matie te geven over wat er wél 
(bijv. er komen 81 vergunning-
houders naar Nuenen) en wat 
er nog niet (bijv. waar gaan zij 
wonen) vast staat. En om sugges-
ties/tips te verzamelen van inwoners 
over huisvesting en inburgering. 

Suggesties/tips van inwoners over huisvesting vergunninghouders
In totaal zijn ruim veertig reacties ontvangen. Sommige waarschuw-
en voor isolement van de toekomstige bewoners door het ontbrek-
en van voorzieningen. Anderen vragen zich af waarom de gemeente 
geen leegstaande panden opkoopt. Zo'n zeventien reacties bevatten 
concrete tips over locaties. Die worden op dit moment zorgvuldig 
bekeken. Alle aangedragen en de reeds bekende opties worden 
bekeken en besproken met woningcorporaties (Helpt Elkander, 
Woonbedrijf, Wooninc). Het streven is onveranderd om de nieuwe 
te creëren woonruimte 50-50 te verdelen over vergunninghouders 
én inwoners die al op de wachtlijst voor een sociale huurwoning 
staan. Wanneer de gesprekken zijn afgerond en er mogelijke concrete 
locaties uit zijn gekomen, volgt uitgebreide communicatie. Uiteraard 
wordt het gesprek met directe omwonenden en belanghebbenden 
aangegaan.

U kunt zich opgeven voor de elektronische Nieuwsbrief over de vergun-
ninghouders (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 vraag naar toe sturen. Bellen kan ook: 040-2631 
631.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 27-03-2017 EN 31-03-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Hoekstraat 21 het wijzigen van het gebruik van Horeca naar 
  Wonen 
Kerkstraat 7 het verwijderen van 7 bomen 
Cederlaan 5 het plaatsen van een erfafscheiding 
Heikampen 5-7 het plaatsen van tijdelijke units 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Parkstraat 9B het aanpassen van het schilderwerk van de 
  gevel en plaatsen van nieuwe reclame uitingen 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Sportlaan 4-6 Horecavergunning Laco Nuenen 
Enodedreef 3 Horecavergunning Laco Enode 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nieuwe Dijk 4 Ontheffing stookverbod 
Laar 78 Ontheffing stookverbod 
Lindeboom - Berg 38 Terras De Koffiedrinkers 
Papenvoortse Heide 5B Neuzelmarkt 17 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 
30-03-2017 Moorven 2 Ontwerp-Omgevingsvergunning Moorven 
   2 voor het huisvesten van 119 migranten 
   (seizoensarbeiders) in gedeeltelijk 
   bestaande bouw en nieuwe uitbreiding. 

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

GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website: www.nuenen.nl

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, 
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. 
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd! 

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond 
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

AFVALWEETJE

Textiel inzameling huis aan huis op donderdag 13 
april. U ontvangt thuis een speciale zak hiervoor.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door de Stichting Nationaal 
Fonds Kinderhulp.

“KIJK OP UW WIJK”    
ZWANENSTUCK 10 APRIL
De “Kijk op uw wijk” Zwanenstuck is op maandag 10 april, van 18.30 
t/m 20.00 uur. Verzamelen op het veldje tussen / naast Tomakker 
147 en het fietspad Varenpad.
U komt toch ook vertellen wat u graag anders ziet?

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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•	  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.

•
•
•

•
•

•

Rabobank organiseert onderwijsseminar 
‘Leren veranderen - Veranderen leren’
Woensdagmiddag 12 april 2017 organiseert een zevental Rabo-
banken uit de regio het onderwijsseminar ‘Leren veranderen - Ver-
anderen leren’ bij het Techniekhuys in Veldhoven.

De onderwijssector krijgt de komende 
jaren te maken met veranderingen die 
grote impact hebben op de continuï-
teit van de individuele onderwijsin-
stellingen. Rabobank vindt het belang-
rijk om mee te bouwen aan een leef-
bare regio. Daar hoort ook een rol in 
onderwijs bij. Dat doen we enerzijds 
door onze kennis van financiële oplos-
singen, anderzijds als betrokken, ver-
bindende partner. Maar we weten niet 
alles, daarom halen we er inspirerende 
experts bij uit de regio en het onder-
wijsveld zelf.

Programma
Wij nemen de bezoekers op een actie-
ve manier mee in de ontwikkelingen in 
het primair onderwijs. Doel is om on-
ze gasten met elkaar te verbinden en 
toegang te geven tot elkaars kennis en 
de kennis in ons Rabobank netwerk. 
Naast onze gastsprekers, die uitdagen 
en inspireren, gaan we tijdens work-
shops in op actuele onderwerpen.

Gastsprekers
Barbara Baarsma
Directeur Kennisontwikkeling bij de Ra-
bobank, hoogleraar economie aan de 
Universiteit van Amsterdam en kroonlid 
van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Eric van ’t Zelfde
Rector en schrijver van het boek Su-
perschool. Van ’t Zelfde was onlangs te 
zien als rector in het NTR-programma 
Dream School.

Workshops
•	 organisatie	 van	 de	 toekomst	 (Eric	

van ’t Zelfde, rector en schrijver van 
het boek Superschool);

•	 leerling	 en	 lesmethode	 van	 de	 toe-
komst (Robert van der Velde, direc-
teur van Basisschool ’t Slingertouw);

•	 leraar	van	de	toekomst	(Cindy	Raaij-
makers, leerkracht op BS St. Trudo);

•	 gebouw	van	de	toekomst	(Thom	van	
Grootel, Facilitair Manager van 
Stichting Wijkhuis Westwijzer).

Voor wie?
Voor iedereen die professioneel betrok-
ken is bij het primair onderwijs. Direc-
teuren, onderwijsspecialisten, wethou-
ders, onderwijsambtenaren, iedereen 
met een aandeel in het werkveld is van 
harte welkom! Meer informatie over 
het event vindt u op events.
rabobank.com/eindhoven-veldhoven/
onderwijsseminar

Collecte Samen Verder

Al 50 keer voor een Nuenens goed doel
Dit jaar is de collecte voor Samen Verder wel heel speciaal want het is de 50e 
keer dat de actie wordt gehouden. Wat ook speciaal is, is dat het grootste 
deel van de opbrengst van deze ‘Vastenactie’ van de gezamenlijke kerken, 
weer naar een door Nuenenaren gekozen goed doel gaan.

Nee, hier blijft niet één Euro aan de 
‘strijkstok’ hangen. Alles gaat dáár 
naartoe waar het moet komen: het 
project. Dit jaar is voor de 2e keer ge-
kozen voor het project ‘Rising Stars’ in 
Ghana	van	de	Nuenenaren	Henny	en	
Jaap Matser. Zij zijn net weer terug uit 
Ghana, waar zij elk jaar persoonlijk er 
op toezien dat het geld op de juiste ma-
nier gebruikt wordt.
Samen Verder wordt ook dit jaar weer 
rond Pasen gehouden.
De informatie met het bekende zakje 
worden door ca 200 collectanten bij u 
in de bus bezorgd in de week vóór Pa-
sen en zij komen uw bijdrage direct na 
Pasen ophalen op 18,19 of 20 april.
Vorig jaar haalden honderden Nuenense 
collectanten ruim € 10.000,- op, waar-

van weer € 6.000,- naar ‘ons project’ 
ging. (Ook de opbrengst van de Solidari-
teitsmaaltijd die op vrijdag 7 april ge-
houden wordt gaat daar naar toe.) 
Wij doen een beroep op alle inwoners 
van Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
deze speciale 50e collecte te steunen, 
zodat ook dit jaar weer een mooi be-
drag naar het Nuenense project gaat. 
Mocht het zijn dat er geen vrijwilliger/
collectant bij u aan de deur komt: geen 
nood, maak dan een bedrag over op 
NL13RABO0101054033 o.v.v.: Samen 
Verder Eindhoven.
Wij hopen dat de Aktie Samen Verder 
ook dit jaar weer een groot succes 
wordt. Aan alle collectanten, maar ze-
ker ook alle vriendelijke gevers van dit 
jaar, reeds nu een welgemeend harte-
lijk dank. U hoort binnenkort van ons 
hoeveel u samen heeft bijgedragen aan 
dit project. Hartelijk dank namens de 
actie Samen Verder 

Kofferbakverkoop 
Gerwen
Heeft u nog bruikbare kleding liggen 
waar u van af wilt? Of wilt u zelfgemaak-
te sieraden of schilderijen verkopen? 
Laad uw spullen in de auto en doe mee 
aan de Gerwense kofferbakverkoop!
De eerstvolgende kofferbakverkoop in 
Gerwen vindt plaats op 23 april op de 
graslanden rond het gildeterrein, Lank-
veld 10 in Gerwen tussen 08.30 en 15.30 
uur. De kofferbakmarkt van Gerwen is 
een gezellige markt met brocante, twee-
dehands kleding, boeken, speelgoed, 
curiosa, sieraden, gereedschap, antiek, 
meubels, dvd’s, witgoed, fietsen, games, 
zelfgemaakte artikelen, planten, appara-
ten, ambachtswerk, noem maar op! Al-
les kan, zolang het maar in de auto past. 
Maar een busje of aanhanger gebruiken 
mag natuurlijk ook. Voor de kinderen is 
er een leuk springkussen en u kunt te-
recht bij de kantine om even gezellig na 
te praten of een hapje te eten.
Het principe van de kofferbakverkoop 
komt uit Engeland: de carboot sale, 
waarbij de mensen rechtstreeks vanuit 
de kofferbak van hun auto hun waren 
(vaak overtollige spullen) tegen een 
zacht prijsje verkopen en zo toch een 
leuk bedrag overhouden. Inschrijven 
als verkoper kan via onze site:
www.kofferbakverkoop-gerwen.nl

Vogelwandeling 
Nuenens Broek
Op maandag 10 april gaat IVN Nue-
nen wandelen en vogels spotten in na-
tuurgebied Nuenens broek. Vertrek 
per fiets om 19.00 uur vanaf Het 
Klooster, Park 1 Nuenen. Start wande-
ling iets later vanaf de ingang van na-
tuurgebied Het Nuenens Broek aan de 
Lissevoort. Het dragen van laarzen 
worden sterk aanbevolen. Deelname is 
gratis. Voor meer informatie: tel. 040-
2421423 of 06-10566487. Zie ook 
www.ivn.nl/nuenen

Promotie Asselman
Aan de Radbout Universiteit te Nijmegen is 
op 29 maart gepromoveerd onze oud-
dorpsgenoot Franck Asselman tot Doctor in 
de Economie met het proefschrift: Het ont-
werpen en implementeren van patiëntenin-
formatie in Nederlandse Universitair Me-
disch	Centra.	Franck	was	leerling	van	de	Ds.	
Bakkerschool, later leerling van het Augus-
tinianum en de Vrije Universiteit te Amster-
dam.	Thans	is	hij	werkzaam	in	het	AMC	als	
Senior stafadviseur Strategie en Beleid.



 

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

             

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Aanstaande vrijdag Proeverij 
in onze winkel!!!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Mini varkens filet 
rollade
500 gram  ................................................6,00
Bij 150 gr. Achterham
100 gr. Asperge salade ............... gratis
Crispy Haasje
100 gram  ................................................2,25
Kalfs Oester
100 gram  ................................................2,25
Bos Asperges
100 gram .................................................1,75

weekaanbiedingen 
donderdag 6 t/m woensdag 12 april

Paksoy  
 per struik 0,79
Blauwe bessen   
pan klaar   per bakje 1,79
Clemenmiel     

hele kilo 1,79
Cherrytomaatjes   

per bakje 0,99
Komkommer-appel-dille     
salade  250 gram 1,79
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

Wij verkopen alleen varkensvlees van het 
Heyde Hoeve varken. Rund- en kalfsvlees 

van onze eigen boer uit Deurne.
Daar zijn we goed voor!!!

Acties week 14 : geldig maandag 3 t/m zaterdag 8 april 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Godfried's meergranen 
Licht meergranenbrood boordevol
pitten en zaden. 2x halve € 1,95 heel € 189_____________________________________________________

Gevlochten luxe broodjes
  
 5+1 GRATIS _____________________________________________________

Paasbreekbrood
Wit/Tarwe   € 295_____________________________________________________

Paasnestjes
 3+1 GRATIS _____________________________________________________

Paastulbandcake
    € 695_____________________________________________________

Paastaartje
Frisse advocaat chocolade bavaroise
op een hardewener bodem   € 1095

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Maak van Pasen een heerlijk feest!

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

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Bols 
Jonge Jenever 1lt. €11,50 

Esbjaerg 
           Vodka 1lt. €13,50 

Glen Talloch 
Scotch whisky 1lt. €14,95 

Louis Sipp 
Pinot Blanc, Vin de Alsace

Voor bij de asperges!!! 

5+1 gratis per stuk nu €8,75 
Acties geldig van 6 t/m 27 April  

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

wijk Nuenen Oost
(± 300 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

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

SUPER!!!

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

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op 

www.ronddelinde.nl 



Grootste collectie kinderbrillen 
in de regio

 ✪ Bij iedere kinderbril, aangeschaft in april,

ÉÉN  BRILLENGLAS GRATIS!

 ✪ Ieder kind dat op onze Facebookpagina wil 
met de nieuwe bril, maakt kans op een  
GRATIS KINDERBRIL!

 ✪ Orthoptie 

Wijngaardplein 1  EINDHOVEN  T 040-2411085 www.buismanbrillen.nl

PROFITEER VAN 
DIVERSE PAASACTIES

www.caravancompleet.nl

Wettenseind 2-B
5674 AA  Nuenen
Tel.: 040 - 283 17 16

• Onderhoud & Reparatie
• Haal- en Brengservice
• In- en Verkoop
• Schadeherstel
• Occasions
• Accessoireshop 

CARAVAN & CAMPER
OCCASIONSHOW 

10.00 - 16.00 u

AGENDATIP! 
2e PAASDAG

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

Kies uw favoriete naam!geef 
mij een 

naam.nl
Kies uw favoriet t/m 11 april

Doe mee!

geefmijeennaam.nl

U heeft het vast gezien, sinds kort staat er een beeld  
op het verkeersplein bij de Pinckart. Dit beeld heeft  
nog geen naam maar daar komt snel verandering in.  

Uit de vele inzendingen hebben we een Top 5 
samengesteld. 

Vink uw favoriete naam aan op onderstaande stemkaart, 
lever die in bij één van onderstaande supermarkten en 
maak kans op een fantastische ballonvaart! 

Op 19 april zal de winnaar bekend worden gemaakt. 

De Ontmoeting

De Eenheid

De Link

Het Verbint

De Knus

Naam:

E-mail:

Tel.:

Knip de bon uit en deponeer deze in een van de actieboxen 
bij uw lokale supermarkt*

Albert Heijn Parkstraat en Kernkwartier. 
Jumbo De Smidse en Kernkwartier. 
Jan Linders Vincent van Goghstraat.

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

wijk Nuenen Oost
(± 235 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

Vacatures
Verkoopmedewerker
Caravan en Camper accessoires (m/v)
Fulltime functie Werkdagen dinsdag t/m zaterdag + feestdagen 

Verkoopmedewerker
Casual en outdoor kleding (m/v)

Zaterdagkracht 
Alle afdelingen (m/v)

Fulltime functie Werkdagen dinsdag t/m zaterdag + feestdagen 

 

Stuur je CV met pasfoto naar: roel@coppensrekreatie.nl 
t.a.v. Roel Coppens

Coppens Rekreatie IBC Weg 1 Best   

Vacatures
Caravan en Camper accessoires (m/v)
Fulltime functie Werkdagen dinsdag t/m zaterdag + feestdagen 

Fulltime functie Werkdagen dinsdag t/m zaterdag + feestdagen Fulltime functie Werkdagen dinsdag t/m zaterdag + feestdagen Fulltime functie Werkdagen dinsdag t/m zaterdag + feestdagen 

Werkdagen zaterdag + feestdagen 

LOCATIE: IBC WEG 1 BEST  / DIRECT LANGS DE A2 (AFSLAG 28) /  NAAST HORNBACH

Kijk voor meer info op www.coppensrekreatie.nl/personeel  

LOCATIE: IBC WEG 1 BEST  / DIRECT LANGS DE A2 (AFSLAG 28) /  NAAST HORNBACHLOCATIE: IBC WEG 1 BEST  / DIRECT LANGS DE A2 (AFSLAG 28) /  NAAST HORNBACH
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Rond de Linde  Nr. 14 Donderdag 6 april 2017

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

Migraine en Dineke
Dineke is een 48-jarige intensive care-verpleegkundige. Dineke was heel 
gelukkig met haar man, drie puberkinderen en twee katten. Ze deed haar 
werk met heel zieke mensen met veel passie en toewijding. Het kostte haar 
ook geen moeite. Daarnaast was Dineke graag gezien bij collega’s en kon ze 
goed samenwerken.

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

Dokter Lieveld vertelt...

Rond haar 35ste, vlak na de geboorte 
van haar derde kind,  kreeg Dineke 
echter last van migraine. Ze bevond 
zich in groot gezelschap: 2 tot 2,5 mil-
joen volwassenen in Nederland heb-
ben migraine, waarvan 2 tot 3 keer zo-
veel vrouwen als mannen. Migraine 
heeft een enorme, vaak negatieve, in-
vloed op het leven van een patiënt: op 
hun gezin, werk en vrije tijd. Dat was 
ook zo bij Dineke. Hoewel iedereen zei 
te begrijpen wat ze doormaakte en 
aanvankelijk heel aardig was, ontston-
den er op den duur toch irritaties. Ze 
moest steeds vaker verzuimen en haar 
collega’s en baas werden er uiteinde-
lijk toch kregelig van. Ook in haar ge-
zin werd de sfeer er niet beter op. 
Hoewel migraine behoort tot de tien 
meest invaliderende ziekten ter we-
reld, weet de westerse wetenschap 
nog steeds niet precies wat de oor-
zaak van migraine is. Ook is er nog 
steeds geen medicatie die écht helpt.
Na veel verschillende medicijnen ge-
probeerd te hebben, zaten Dineke en 
haar huisarts een paar jaar geleden 
dan ook radeloos bij elkaar: want niets 
hielp. Wel had de huisarts in enkele 
medische vaktijdschriften gelezen 
dat acupunctuur dikwijls heel goed 

werkt bij onder andere hoofdpijn en 
migraine. Acupunctuur bleek vaak 
zelfs effectiever dan gangbare medi-
catie. Daarom leek acupunctuur hem 
de moeite van het proberen waard. 
De huisarts raadde haar wel aan om 
naar een arts te gaan. Zo kwam ze bij 
mij terecht. Na drie maanden was de 
frequentie van de migraine-aanvallen 
tot minder dan de helft terugge-
bracht. De hevigheid en de duur van 
de aanvallen die nog wel optraden 
was sterk verminderd. Er was nu veel 
beter mee te leven. Deze effecten ble-
ven een jaar bestaan. Daarom komt 
Dineke nu jaarlijks terug voor een 
aantal ‘onderhoudsbehandelingen.’ 
De kwaliteit van haar leven is bijna 
weer op het niveau van voordat ze mi-
graine kreeg. 

Wethouder Pernot overleeft opnieuw motie van wantrouwen

Moties maken de raadvergadering 
weer extra lang
Door Gerrit van Ginkel

Op de raadsagenda van  30 maart werd slechts een bespreekstuk opge-
voerd. Het was een initiatiefvoorstel Gemeentelijke onderscheidingen.
Toen dat bespreekstuk ook nog eens werd omgevormd tot een hamerstuk 
gingen de vaste volgers er eens opgelucht voor zitten. Het zou die avond 
geen lange zit worden. Ze hadden echter niet gerekend op de twee inge-
diende moties vreemd aan de orde van de dag.

Centrummanagement  
en subsidieplafond
De eerste motie handelde over het Cen-
trummanagement. Aan de raad was me-
degedeeld dat het centrummanagement  
onderdeel gaat uitmaken van het subsi-
dieplafond. Daardoor waren er enkele 
posten gevoteerd voor een begrotings-
wijziging. De raad wilde hier niet aan 
beginnen en herhaalde dat de gemeente 
de Stichting Centrummanagement wil 
faciliteren voor het innen van de nota’s 
en onder aftrek van de gemaakte kosten 
worden de bedragen overgemaakt naar 
de stichting. De raad heeft nooit beslo-
ten de stichting onderdeel te laten zijn 
van het subsidieplafond. Verder moet 
het College komen tot een passende be-
lastingverordening voor 2018 voor het 
Centrummanagement.
Het voorstel tot ontkoppeling van het 
centrummanagement en subsidie werd 
door alle fracties onderschreven en 
unaniem werd de motie aangenomen. 

Motie van wantrouwen
De tweede motie handelde over de in-
formatieplicht Klooster: motie van 
wantrouwen.
Opnieuw veel ophef over het handelen 
van wethouder Pernot. Al sinds 2014 is 
onderzoek gedaan naar de financiële 
omstandigheden van de exploitatie 
van Het Klooster. Het belang van Het 
Klooster voor de Nuenense gemeen-
schap is meerdere malen aangegeven. 
Eind 2016 en begin 2017 herhaalde de 
wethouder de gevraagde informatie 
per direct te zullen verstrekken.
Ook het fors overschrijden bij het be-
heer van Het Klooster (ruim 230.000 
Euro voor deze korte exploitatieperio-
de) is voor de indieners van de motie 
reden om te spreken over misleiding 
door de wethouder. De conclusie is dat 
de raad niet in staat wordt gesteld haar 
kaderstellende en controlerende taak 
te vervullen.
F.Huijink van de PvdA stelde dat de 
controlerende taak van een raad niet te 
vervullen is als alle informatie niet ter 
beschikking is.

Het CDA vond een motie van wan-
trouwen niet gepast. Er ligt een hand-
reiking van de wethouder die vraagt 
om input.
Wethouder Joep Pernot reageerde dat 
hij de motie buitenproportioneel vond 
en dat in de commissie Samenleving 
van 19 april volledig inzicht zal wor-
den verstrekt. 
De SP ging voor de laatste kans van de 
wethouder en eiste een volledig over-
zicht van 2015-16 en 17. De wethouder 
zegde een exploitatiemodel toe voor 
de toekomst op 19 april. De indieners 
van de motie van wantrouwen de Pv-
dA, Lijst Pijs en de Combinatie stem-
den voor de motie. Zij werden gevolgd 
door de VVD en de Lijst van de Boo-
men. Tegen de motie stemden W70, 
D66, SP, CDA en GL.
Daardoor werd de motie verworpen met 
11 stemmen tegen en 7 stemmen voor. 
Raadslid van Leeuwen was afwezig.

Reanimatie-
cursussen en   
EHBO aan kinderen
EHBO-vereniging Nuenen organiseert 
een cursus Reanimatie en AED voor ie-
dere belangstellende op woensdag 17 
mei. De cursus is gecertificeerd door de 
Nederlandse Reanimatieraad (NRR).
Ook geven wij weer herhalingslessen 
reanimatie en AED om iedereen in de 
gelegenheid te stellen zijn/haar diplo-
ma geldig te houden. Dit doen wij op 
maandag 24 april en dinsdag 25 april. 
Voor hen die een diploma hebben EHBO 
aan kinderen organiseren wij weer een 
herhalingscursus op donderdag 20 april.
Alle scholingen vinden plaats in het 
Dorpshuis 'De Koppelaar', de Koppel 1 
in Nederwetten en starten om 19.00 
uur en duren tot 23.00 uur.
U kunt zich aanmelden via de mail (eh-
bo.nuenen@onsnet.nu). Informatie op 
www.ehbonuenen.nl of het secreta-
riaat: 06-5390 6863.

“Als elke seconde telt”, was ooit nog eens een slogan   
die bij de Alarmcentrale 1-1-2 werd gebezigd.

KBO Nuenen keek in de meldkamer
Brigadier Aalbers stond afgelopen donderdagmorgen voor een goed gevul-
de KBO zaal om zijn publiek te informeren over de hulpdiensten als de am-
bulance, brandweer, politie. Want al deze diensten kunnen, indien het inci-
dent urgentie verlangt, met één belletje naar 1-1-2 razend snel tot actie ko-
men. Voor niet dringende meldingen bestaat het nummer 0900-8844.

Activiteiten   
KBO Lieshout
Iedere eerste en derde woensdag wordt 
er weer gefietst vanaf het Dorpshuis. 
Start 9.30 uur, verwachte terugkomst 
12.00 uur. Op vrijdagavond 7 en 28 
april zijn er KBO kienavonden in het 
Dorpshuis. Aanvang 20.00 uur, de zaal 
gaat om 19.00 uur open. Op dinsdag 11 
april vanaf 19.30 uur workshop bloem-
stukken in het Dorpshuis onder leiding 
van bloemist Ralph Bertens. De lees-
club komt dinsdag 18 april bij elkaar in 
het Franciscushof. Deze keer wordt ‘De 
greppel’ van Herman Koch besproken. 
Aanvang 20.00 uur. Op donderdag-
middag 20 april ontmoeten de schrij-
vers van de schrijfgroep elkaar in Fran-
ciscushof. Als speciale gast zal er een 
bekende schrijver uit Laarbeek aanwe-
zig zijn. Aanvang 14.30 uur. Ook op 
donderdagmiddag 20 april een excur-
sie naar de vernieuwde Rioolwaterzui-
vering aan de Bakelseweg 2 in Aarle-
Rixtel. Om 14.00 uur is de ontvangst.
De Inloop van Seniorenvereniging/
KBO Lieshout is iedere dinsdagoch-
tend van 10.00 uur tot 11.30 uur in het 
Dorpshuis. Tijdens de zomertijd ook 
op dinsdagavond van 19.00 uur tot 
20.00 uur.

Hij mag, gezien zijn 38 jarige staat van 
dienst bij de politie, met respect een 
oude rot in het vak genoemd worden. 
Een man met zoveel geschiedenis bij de 
meldkamer kan putten uit een rijk arse-
naal aan levensechte praktijkervarin-
gen en dat was in zijn lezing dan ook 
herkenbaar. Vooral de groep senioren 
uit zijn publiek drukt hij op het hart ge-
rust en zonder aarzeling 1-1-2 te bellen, 
als zich een calamiteit voordoet. “U 
heeft òns niet alleen nodig, de politie 

heeft het publiek ook nodig om te we-
ten wat en waar het mis is. Jullie zijn 
onze ogen en oren.” “1-1-2, daar pak je 
daders mee”, is een voor dit publiek 
nieuwe slogan, die Aalbers introdu-
ceert. Alleen op het misbruik van valse 
meldingen door flauwe grappenmakers 
zit de Alarmcentrale niet te wachten. 
Dat zijn er helaas nog steeds onvoor-
stelbaar veel: maar liefst 70 % van de 
7000 telefoongesprekken per maand. 
Daar zitten overigens ook veel kinderen 
bij, die aan het spelen zijn met de tele-
foon. “Toch moet je blijven reageren op 
elk nummer dat belt”, legt de brigadier 
uit. Onnodig uit te leggen dat zulk ge-
drag het systeem van vlotte hulpverle-
ning behoorlijk kan frustreren.
Nederland is door grote incidenten als 
de Herculesbrand op vliegveld Eind-
hoven inmiddels voorloper in de hech-
te samenwerking tussen alle hulpdien-
sten. Met name de komst van de ‘cala-
miteiten-coördinator’ is een direct 
gevolg geweest van de Hercules ramp. 
Alle berichten aan de meldkamer wor-
den vastgelegd in diverse systemen en 
dankzijn camera’s kunnen er veel mel-
dingen, bijvoorbeeld bij een vermis-
sing, zeer adequaat worden aangepakt.
Hoe sneller de hulpdiensten bij inciden-
ten ter plekke kunnen zijn, hoe lager de 
risico’s. Wel dient de melder te beseffen 
dat brandweer, politie en ambulance 
natuurlijk tijd nodig hebben om ter 
plaatse te komen met hun materieel. En 
dan kan 10 minuten als een eeuwigheid 
voelen, als elke seconde telt. 

 

Verlies    
in vele vormen 
Het verlies van je dierbare, het ver-
lies van je baan, een echtscheiding.
Hoe verwerk je dat? 

Blijdschap en vreugd delen we graag 
samen. Maar wanneer er een verlies in 
ons leven komt, het verlies van een 
baan, van je gezondheid, van je huwe-
lijk of het verlies van een dierbare, dan 
kunnen we daar vaak niet goed mee 
omgaan. We missen dan soms begrip 
uit onze naaste omgeving. Alle verlie-
zen roepen emoties op welke je vaak 
niet verwacht. Om het proces van een 
verlies begrijpelijker te maken, wordt 
een voordracht gehouden door Marie-
ke de Bruijn over verliesverwerking. 
Zij spreekt over wat rouwen is en over 
de punten waarin je kunt vastlopen. 

Marieke de Bruijn is specialist in het 
begeleiden en bieden van hulpverle-
ning bij verlies en rouwverwerking, 
trauma, burn-out en bewustwordings-
processen. 
Wanneer u deze avond wilt bijwonen, 
dan kunt u zich opgeven, www.de-
groofuitvaartverzorging.nl onder het 
kopje: activiteiten of telefonisch 0492-
319533.

Wanneer: dinsdag 11 april om 19.30 uur 
Locatie: grote zaal van uitvaartverzor-
ging De Groof, Oranjelaan 54 in Beek 
en Donk. 
Kosten: vrij toegankelijk, kosteloos.
Aanmelden: via de website onder het 
kopje: activiteiten.
Voor wie: ieder die geïnteresseerd is. 

U bent van harte welkom. 

Nieuwe hoogtepunten én 
activiteiten Cultuur Overdag
Op 28 maart vertelde een gepassioneerde Marie-Therese Ter Haar (Rusland 
Academie) over het leven van de laatste tsarenfamilie en een beeld van Rus-
land rondom 1900. Ze verhaalde over politieke gevaren, intriges, gods-
dienstwaanzin. Het gebrek aan sterke wil van de laatste tsaar bezorgde de 
gebedsgenezer Raspoetin via de tsarina veel invloed.  De lezing in de Raad-
zaal van Het Klooster werd zeer goed bezocht en gewaardeerd. Cultuur 
Overdag komt daarom met een nieuwe activiteit.

Busreis naar Hermitage Amsterdam 
Op donderdag 22 juni 2017 organi-
seert Cultuur Overdag in samenwer-
king met PVGE Nuenen en bibliotheek 
Dommeldal, bij voldoende belangstel-

ling, een busreis naar de Hermitage in 
Amsterdam. De unieke tentoonstel-
ling ‘1917 De Russische Revolutie - 100 
jaar later’ is zeer de moeite waard. Men 
belicht het leven dat de tsaar, de tsari-
na en hun 5 kinderen de leidden voor-
dat het hele gezin wordt vermoord. 

Wim Daniëls in het Van Goghkerkje
Op 2 april hield Wim Daniëls in het 
kader van de Boekenweek een lezing. 
Het thema ‘verboden vruchten’ en de 
zijn nieuwste boek ‘De Baarmoeder’ 
inspireerde Daniëls tot de meest frap-
pante en humoristische verhalen. Een 
foto-impressie vindt u op de website.

Film op 11 april: ‘Eye in the Sky’
Je zou het bijna vergeten, maar natuur-
lijk wordt in april ook weer een prach-
tige film vertoond. Dit keer de zeer 
spannende film ‘Eye in the Sky’ met in 
de hoofdrol Helen Mirren. Aanvang 
film: 10.30 uur. Kaarten verkrijgbaar 
bij Het Klooster.

Informatie over busreis en komende 
activiteiten vindt u op www.cultuur-
overdag.nl Daar vindt u ook foto’s en 
korte verslagen van de activiteiten van 
onze activiteiten (menukeuze: ‘terug-
blik activiteiten’). 

Tot slot wil Cultuur Overdag iedereen 
bedanken voor de bijdrage via de em-
ballagebonactie van Jumbo Grimberg. 
Wellicht goed te weten dat Cultuur 
Overdag ook meedoet met de Rabo-
bank. Uw stem wordt zeer gewaar-
deerd!



OPEN WEEKEND
JAN TINBERGENSTRAAT 
(BEDRIJVENTERREIN DE KAMPEN)

SINT-OEDENRODE

8 EN 9 APRIL
ZATERDAG VAN 10:00 TOT 17:00 UUR
EN ZONDAG VAN 11:00 TOT 17:00 UUR

Groot assortiment binnen en 
buitenpotten 
Ook hét adres voor 
hydroplanten en kunstplanten
Buiten open dagen op afspraak
Voor bedrijven en particulieren 
Tel: 0413 - 420 806

Buscamper proefrit maken 
mover manouvreren 
geschikte trekauto’s

springkussen 
De koffie staat klaar!  

Tel: 0413 - 477 022

Aantrekkelijke acties op  
nieuwe auto’s
Groot aanbod occasions 
Private lease
U bent van harte welkom!
Tel: 0413 - 475 911

13 MAART T/M 17 APRIL
EINDHOVEN

WIN DEZE MINI

HEUVEL

www.puuurdagbesteding.nl 

info@puuurdagbesteding.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, 
bakken, 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 o.a. hulp bij hooggevoeligheid, massages en thema-avonden. 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? 
Kijk dan op onze website of kom naar onze open dag. Je vindt ons aan de 
Opwettenseweg 111 in Nuenen. Graag tot ziens!  

Let op: De open dag is verplaatst naar za. 13 mei van 11.00-15.00uur.  

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

wijk Nuenen Oost
(omg. Oude Landen ± 150 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

Olijf
r e s t a u r a n t
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Reserveren kan telefonisch of 
via www.restaurantolijf.nl/reserveren

PASEN 2017
1e en 2e Paasdag.

LUNCH
Paaslunch  € 32,50

- mousserend aperitief

- voorgerecht / hoofdgerecht / zoet nagerecht

- koffie met friandise

DINER
3 gangen  € 30

4 gangen  € 35

5 gangen  € 40

RESERVEREN
Telefonisch te bereiken op 040-291 34 76

Via onze website www.restaurantolijf.nl/reserveren

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

Een groot assortiment:

DAGELIJKS VERS
(GESCHILDE) ASPERGES

VAN DE VOLLE GROND

IEDERE ZONDAG 
OPEN

10.00- 17.00 UUR

• tuinplanten • groenteplanten 
Smeren maar! En smer

en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl
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Vissersvrouwenkoor    
de Walnoten doet weer mee
Nu de Rabo Clubkas Campagne start heeft Vissersvrouwenkoor De Walnoten 
besloten om weer mee te doen en hoopt zo voldoende stemmen te krijgen waar-
door een of meer optredens voor de inwoners van Nuenen gefinancierd kunnen 
worden. Het vorig jaar was bij de vergelijkbare actie, Steuntje in de rug, de op-
brengst precies voldoende om twee optredens voor woon/zorginstellingen van 
Archipel in Nuenen te realiseren. Dit jaar wil het koor de opbrengst bestemmen 
voor een of meer optredens in bijvoorbeeld de Weverkeshof. Recent heeft het 
koor sfeervolle optredens gerealiseerd voor de KBO in Lieshout en Vrouwen van 
Nu in Heeze. Ook bewoners van Bronlaak en Gagelbosch hebben kunnen genie-
ten van de zeeliedjes die het koor ten gehore bracht. De overkoepelende organisa-
tie Shanty Nederland, www.shantynederland.nl werkt er hard aan om dit soort 
koren en liedjes op de Cultureel Erfgoedlijst te krijgen. Nu hoopt het koor op veel 
stemmen van de leden van de Rabobank, zodat het mogelijk wordt om dit erfgoed 
voor de inwoners van Nuenen te kunnen bewaren.

Nieuwe ondernemer in Nuenen

De verbindende factor
Door Nannie van den Eijnden

Deze lente springt ze uit de knop! Miriam Zwaga heeft zich met haar centrum 
voor creativiteit en persoonlijke groei sinds kort in Nuenen gevestigd, in het 
pand van Galerie Den Dries aan het Wettenseind. Een mooie locatie vlakbij 
de Watermolen van Opwetten, waar je je kracht kunt vinden, verbinden en 
vernieuwen. Miriam vernieuwt zichzelf ook en zit boordevol plannen! 

Ze is de verbindende factor van haar 
gelijknamige atelier en dat komt mooi 
tot uitdrukking in haar logo in ‘Abori-
ginal dot painting’. Het is een van de 
workshops die je bij haar kunt volgen: 
de ‘Aboriginal Art Workshop, stippel je 
leven uit’. De oorspronkelijke bewoners 
van Australië verbinden talloze ge-
schilderde stipjes door lijnen en druk-
ken er thema’s mee uit als geschiedenis, 
familie, rituelen, het land en de wetten 
waarnaar ze leven. Op deze manier 
schilderen bij Miriam laat je naar je ei-
gen plek kijken die je inneemt in het 
gezin waarin je bent geboren. Het 
maakt zichtbaar hoe je in het leven 
staat, waar je gelukkig mee bent en wat 
je graag zou willen veranderen. 

Als kunstzinnig coach en therapeut 
geeft Miriam behalve deze workshop 
ook diverse andere schilderwork-
shops, tekencursussen en familieop-
stellingen met als doel - en dat is haar 
kracht en de rode draad in haar werk - 
het zichtbaar en helder maken van de 
thema’s die in je leven spelen en vooral 
dat wat nog onbewust is. Deze inzich-
ten helpen je verder op weg om je ei-
gen leven te leven, je plek in te nemen 
en te doen wat voor jou werkelijk zin 
geeft aan je leven. 

De familieopstellingen biedt ze al vier 
jaar aan, samen met haar collega Hen-
riette Thijssen, onder de naam ‘Won-
der boven Wonder’. Ook ontwikkelen 
ze seminars, themaworkshops, retrai-
teweken en leerwegen, zowel voor par-
ticulieren als professionals. De kracht 
van opstellingen is dat allerlei thema’s 
helder gemaakt kunnen worden, niet 
alleen vraagstukken in de familielijn, 
maar ook zakelijke en persoonlijke 
conflicten, psychische en relationele 
problemen en zelfs ziektes kunnen het 
uitgangspunt zijn. 

De verbindende factor
De naam van het atelier is vooral symbo-
lisch bedoeld voor de plek die Miriam 
als inspirerende, verbindende schakel 
creëert. Op deze plek ontmoeten men-
sen elkaar om hun talenten en krachten 
te bundelen en samen te werken. Miri-
am brengt - als verbindende factor - de-
ze verbindingen tot stand.

Er zijn mooi ingerichte praktijkruim-
tes ter beschikking en een grote, lichte 
ruimte op zolder voor yoga, familieop-
stellingen en lichaamswerk waar zo’n 
twintig docenten, therapeuten, mas-
seurs en trainers gebruik van maken. 
Deze professionele begeleiders en ook 

Miriam Zwaga. 
Foto: Bart Verkuijlen fotografie

De laatste ontspanningsavond    
voor de gasten van de Zonnebloem   
bij feestcentrum Berkenbosch
Omdat Feestcentrum Berkenbosch gaat sluiten hebben de gasten van de Zonne-
bloem hun laatste ontspanningsavond (29 maart jl). op een bijzondere wijze afge-
sloten. Als eerste had onze fotograaf P. van Laarhoven een samenvatting gemaakt 
van foto’s van de afgelopen jaren. Onder het genot van een kopje koffie, met een 
heerlijke traktatie van feestcentrum Berkenbosch, genoot men van de mooie foto’s. 
Als tweede was er een goochelaar uitgenodigd. Voor sommige gasten een aparte 
ervaring. Daarna trad zangeres Gertje Raassens op. Dit was echt een succes. Zij 
trok de mensen mee met haar alom bekende songs maar men was ook heel stil bij 
haar mooie luisterliedjes. Er werd volop genoten. Na afloop kreeg de zangeres een 
zeer warm applaus. Ook was er nog een extra applaus voor feestcentrum Berken-
bosch waar we vele jaren zo gastvrij zijn ontvangen. In het slotwoord werd iedereen 
bedankt voor zijn of haar aanwezigheid en de Zonnebloem ziet haar gasten voor 
alle activiteiten graag terug in hun nieuwe locatie de ‘Jo van Dijkof ’.de bezoekers kunnen op de website 

makkelijk het aanbod overzien en een 
werkruimte of een plaats voor een 
workshop reserveren. Zo worden bij 
‘De verbindende factor’ talloze unieke 
wegen voor verbinding en verdieping 
in je leven aangeboden.

Motto
Miriam werkt als beeldend kunstenaar 
in haar eigen atelier graag met abstrac-
te vormen, veel dynamiek, beweging 
en kleur. Daarbij gebruikt ze verschil-
lende materialen, zoals acrylverf, olie-
verf, krijt, inkt, ecoline en kleurpot-
lood op linnen, panelen en papier. 
“Beeldend werken is de meest krachti-
ge manier om naar jezelf te kijken” is 
haar motto. Het maakt gevoelens en 
emoties los, die worden uitgedrukt in 
kleur, vorm, energie en symboliek. 
“Een persoonlijk ontwikkelingsproces 
komt zo volledig tot z’n recht, omdat 
niet alleen het hoofd (denken), maar 
vooral hart en onderbuik (voelen) 
spreken.” Miriam helpt mensen veran-
deringsprocessen aan te gaan, vanuit 
de onderstroom, het on(der)bewuste, 
om zichzelf te helen. Atelier ‘De ver-
bindende factor’ is een wonderlijke 
plek voor ontmoeting en zingeving, 
waar je je met jezelf en anderen kunt 
verbinden en jezelf (her)vinden!
www.deverbindendefactor.net
www.wonderbovenwonder.com

De naam Vincent van Gogh steeds meer onder-
geschikt aan commercie, sensatie en amusement
“Bouw een wevershuisje na, plaats enorme reproducties van zijn schilderijen her en der in het 
dorp waar hij ( Vincent van Gogh) geschilderd heeft ( is overigens al een keer in het Van Gogh-
jaar 1990 gebeurd), meer doen met zijn prachtige teksten en er een historische sensatie  van 
maken”,  zo lazen we in het Eindhovens Dagblad van 31 maart  jl. het tetterende pleidooi van 
Herman Pleij. De professor in de Nederlandse letterkunde, hield bij de herdenking van de 164e 
geboortedag van Vincent van Gogh, op 30 maart jl. tijdens de tweede Salon Van Gogh-viering 
in de Opwettense watermolen een toespraak.  Zie hier misschien wat de toekomst van het nu 
nog leefbare rustieke Van Goghdorp Nuenen mogelijk kan gaan worden.  En er waren meer van 
die Van Gogh-deskundige hotemetoten van boven de rivieren, die eventjes hier in het Nuenen-
se Van Goghdorp menen te moeten komen roeptoeteren om van het dorp Nuenen een ‘histori-
sche sensatie’, ik noem het maar een Van Gogh kijkdoos, te maken. En dan te weten dat ‘Van 
Gogh Village Nuenen’  al zoveel te bieden heeft aan herinneringen aan deze grote Brabantse 
schilder. Neem de Van Goghpastorie, het onlangs veelal in het nieuws geweest zijnde Van Gogh 
Kerkje, de Opwettense Watermolen, het Van Gogh wandelpad langs allerlei plaatsen in Nue-
nen wat met Van Gogh te maken heeft, informatiepanelen en excursies met goed geïnformeer-
de gidsen, het museum Vincentre,  maar ook enkele bronzen beelden waar de meningen over 
de uitvoering daarvan verschillen, een hotel-restaurant , enkele snackbars, een café, de jaar-
lijkse braderie, enz..  Dus volop aandacht en…… misbruik door sensatie en amusement. Laat 
dat snel terugbrengen tot het niveau: Vincent van Gogh waardig!. Alsof dat nog niet genoeg is, 
onderschreef  Axel Rüger, directeur van het Van Gogh Museum, tijdens deze bijeenkomst  de 
wens om de schilder Van Gogh nog meer onder de aandacht te brengen in Nuenen, zoals dat in 
de Van Goghplaatsen  Auvers  Sur Oise en Anvers plaatsvindt met grote doeken langs de weg 
waar Van Gogh geschilderd heeft. En ook Bart de Boer, directeur van de Efteling , liet zich op 
deze ‘Salon Van Gogh-viering’ horen door te stellen, dat hij , samen met het Brabants Cultuur-
fonds ,  ‘Vincent een boost wil gaan geven’ door er het onderwijs, bedrijfsleven en overheid  bij 
in te schakelen.  Of met dit alles de doorsnee Nuenenaar  daar allemaal zo blij mee zal moeten 
zijn en er op zit te wachten, wordt niet gevraagd . Moet Nuenen dan toch nog een Eftelingach-
tig iets gaan worden? Te vrezen is  dat er dan  een commercieel uitgebuit Van Goghdorp ont-
staat , waarmee Eindhoven straks, als Nuenen eenmaal bij de grote stad gevoegd is, commerci-
eel en financieel goede sier gaat  maken met Van Gogh?. Wat te denken van b.v. het al eens 
eerder geopperde  idee: “Airport Vincent van Gogh”? Laten we  hopen dat,  wat ze in de toe-
komst met Van Gogh en Nuenen van plan zijn, geen werkelijkheid gaat worden om van  Nue-
nen een historische” Van Gogh-sensatie” te gaan maken, wat dat uiteindelijk ook zal inhou-
den? Zeker is dat de teneur steeds meer aanwezig is om Vincent Van Gogh te misbruiken  en 
ondergeschikt  te maken aan commercie, sensatie en amusement .Gaat ook hier het gezegde 
niet op: overdaad schaadt? 

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen

Dankzij een oplettende buurman, allerte politie en snelle aangifte, had ik binnen een paar 
uur mijn Gazelle terug!
Een pluim voor mijn buurman en..... voor de politie!

Naam en adres bekend bij de redactie.

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

Ingezonden brieven

Musicalgroep Kapsones presenteert:

Lekker wel Lekker niet

Vrijwilligers Dwèrsklippels bedankt!

Een duimpje voor Dick Schoneveld (rechts)

ConcerT met een 
grote T
Als voorproefje voor kunsT met een 
grote T kunt u aanstaande zondag 9 
april twee concerTen bijwonen. Deel 
1 in het Weefhuis met het Nuenense 
duo Tip Jar. Arianne Knegt en Bart 
de Win bieden een mooie mix van 
pop, folk en jazz. 

Na een wandeling kunt u vanaf 15.00 
uur in de H. Clemenskerk ruim een 
uur lang genieten van klasssieke mu-
ziek die ten gehore wordt gebracht 
door het gelegenheidsduo Mariël van 
den Bos en Inge Frimout op respectie-
velijk dwarsfluit en harp.

Voor € 10,- p.p. kunt u naar beide con-
certen. Het concerT in het Weefhuis is 
bijna vol. In de H. Clemenskerk is nog 
plaats (€ 8,- p.p. voor 1 concert). Re-
serveren kan via concert@kunstmet-
eengroteT.nl. 
In het Weefhuis en in de H. Clemens-
kerk is werk te zien van zes Nuenense 
kunstenaars:
Ellen Berens, Meindert Mosterman, 
Eva Sanders, Judith Tesser, Suzanne 
van de Ven en Frank van Vugt.

ConcerT met een grote T wordt geor-
ganiseerd door Rotary Nuenen. 
KunsT met een grote T vindt plaats in 
het weekend van 23-24 september a.s. 
Voor meer informatie en aanmelden 
zie de website:
www.kunstmeteengrotet.nl

Afgelopen zondag organiseerde C.V. 
De Dwèrsklippels in Café Ons Dorp 
een drukbezochte bedankmiddag voor 
al hun vrijwilligers die zich het afgelo-
pen carnaval seizoen weer actief heb-
ben ingezet. Onder genot van een hapje 

en een drankje werd er volop genoten 
van het zonnige weer. Zoals ieder jaar 
werd er ook dit jaar weer een vrijwilli-
ger in het bijzonder nog extra in het 
zonnetje gezet. Uit de handen van de 
nieuwe voorzitter Ron van der Voort 
werd het welbekende duimpje uitge-
reikt voor de ‘Vrijwilliger van het jaar 
2016’. Deze titel ging dit jaar naar Dick 
Schoneveld voor zijn inzet als zeer ac-
tieve vrijwilliger sinds 1988. Samen met 
zijn vrouw Greet is Dick al vanaf 1991 
mede organisator van het Concert Car-
navalesk wat inmiddels is uitgeroeid tot 
een spectaculair evenement van de 
Dwèrsklippels op de carnavalsmaandag 
in de tent op het Van Goghplein. Daar-
om dus een dubbele duim voor Dick en 
Greet en bedanken wij hen voor hun in-
zet van de afgelopen jaren! Uiteraard 
ook dank aan alle vrijwilligers die car-
naval 2017 weer tot een onvergetelijk 
feest hebben gemaakt!

Bestuur C.V. De Dwèrsklippels

In deze musical gaat musicalgroep 
Kapsones op reis naar Luilekkerland, 
het land achter de Rijstebrijberg. Tom, 
Emile, Dafne en Sonja willen daar wel-
eens gaan kijken. Ze willen heel graag 
de mensen die daar wonen vertellen 
hoe je gezond kunt leven. Dan komt de 
familie Gewoontjes op. Zij zijn op zoek 
naar een kampeerplek. Wat zal deze 
familie doen? Verder trekken of mee-
doen met de strijd? Er breekt paniek 
uit! Zoiets is in Luilekkerland nog 
nooit gebeurd! Ze moeten gaan sa-
menwerken! Gaat dat ze lukken?!
Speeldata: 14 april, 19.00 uur; 15 april, 
14.30 en 19.00 uur; 16 april om 14.30 
uur in Het Klooster, Park 1 te Nuenen. 

Entree € 5,00. Kaartverkoop: Beeldwin-
kel Verhallen, Parkhof 8, Nuenen of via 
de website: musicalgroepkapsones.nl

Collecte Amnesty 
International brengt 
€ 4.685,09 op
De collecte van Amnesty Internatio-
nal, die van 5 tot en met 11 maart 2017 
plaatsvond, heeft in Nuenen c.a. het 
mooie bedrag van ruim vierduizend 
euro opgebracht. In die week collec-
teerden 38 vrijwilligers voor de men-
senrechtenorganisatie. De organisatie 
dankt hen voor hun geweldige inzet en 
alle gevers voor hun bijdrage. 

Kijk voor meer informatie over het 
werk van Amnesty International op:
www.amnesty.nl
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In de week van 10 april, dan gaat hij uit, de rode loper voor de 
ingang van Archipel Akkers, want het is feest. Deze week komen 
alle bewoners, welke de afgelopen bijna anderhalf jaar tijdelijk 
in Bakel woonden, terug naar hun volledig gerenoveerde thuis 
in Nuenen. Afgelopen zaterdag, 1 april, hebben de bewoners, 
samen met hun familie, al een kijkje mogen nemen in hun nieu-
we suite en in het straatje waarin ze gaan wonen en de meesten 
kunnen bijna niet meer wachten tot het zover is.

In de periode dat de bewoners in Bakel woonden, is er heel erg veel 
veranderd. Je kent Archipel Akkers niet meer terug; het is volledig 
‘op de schop gegaan’. Zo is het gevelaanzicht totaal veranderd, de 
ingang is verplaatst en het hele gebouw heeft een fris uiterlijk ge-
kregen. Binnen zijn de kamers veranderd in suites voor de bewoners 
met een dementieel ziektebeeld en worden deels de appartemen-
ten, voor die bewoners die een lichamelijke aandoening hebben, 
in de toekomst nog gerenoveerd.

De suites zijn voornamelijk gelegen op de eerste en de tweede ver-
dieping en iedere voordeur, met een eigen huisnummer, komt uit in 
een straatje. Hierdoor is de suite een ‘huisje’ in het Nuenense en is 
de bewoner een inwoner van het dorp, net als vroeger. Deze manier 
van wonen sluit naadloos aan bij de nieuwe woon-leef visie van 
Archipel Akkers. Wonen in een omgeving waar niet de zorg op zich 
de uitgangsbasis is, maar de eigen regie van de bewoner en zijn 
of haar invulling van het leven op dit moment. Bewoners maken, al 
dan niet samen met familie, ieder moment opnieuw keuzes over 
wat op dat moment bij hen past. Waar wil ik vandaag zijn en of wat 
wil ik vandaag gaan doen. Blijf ik bijvoorbeeld in mijn suite, ga ik 
eten en misschien wel helpen bij het koken in een van de keukens 
of wil ik genieten van de zon en de vogels in een van de binnentui-
nen? Alles is mogelijk, niets moet.

Voor de medewerkers van Archipel Akkers brengt deze nieuwe 
woon-leef visie wel een aantal veranderingen met zich mee in hoe 
te werken. De bewoner met zijn of haar wensen op dat moment 
staat centraal. Alle medewerkers werken in een eigen straat, waar-
door het team voor iedereen herkenbaar en vertrouwd is. “Vergelijk 
het maar met een wijkteam dat binnen muren werkzaam is” vertelt 
Ron van Wees, projectleider nieuwe woonvisie van Archipel. “De me-
dewerkers gaan veel integraler werken, iedereen doet het samen, 
samen met de bewoner, de mantelzorger en de vrijwilligers. Na-
tuurlijk wel vanuit eigen kennis en kunde, maar de behoefte van de 
bewoner staat altijd centraal. Er zijn vrijwel geen aparte werkruimtes 
meer voor de medewerkers; ze begeven zich ‘onder de mensen’. 
Gelukkig zijn we dit al een beetje gewend als we volgende week te-
rugkomen, want we zijn in Bakel al begonnen met deze manier van 
werken. We gaan hierbij uit van de eigen regie van de bewoner, 

neem bijvoorbeeld het samen koken. Sinds een paar maanden 
maken we iedere dag, samen met wie daar op dat moment zin 
in heeft, een grote pan verse soep en geloof me die pan is iedere 
dag tot de bodem leeg. Dit kon je van de gebrachte soep in het 
verleden niet altijd zeggen. En vanaf volgende week wordt dit dus 
onze standaard manier van werken.

Maar eerst is het feest. Op maandag 10 april verhuizen we de mees-
te algemene spullen terug naar Nuenen en op dinsdag, woens-
dag en donderdag, volgen in groepjes de bewoners. Iedere mid-
dag om 16.00 uur wordt een aantal bewoners, via de rode loper, 
feestelijk onthaald. Er is muziek en een hapje en een drankje staan 
klaar. De suites zijn bij aankomst volledig naar eigen wens inge-
richt. Achter de schermen goed geregeld door het verhuisbedrijf; ’s 
ochtends nog wakker worden in het eigen bed in Bakel. ’s Avonds 
in Nuenen gaan slapen in datzelfde vertrouwde bed. Iedere ver-
huisdag sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd in een van de 
nieuwe keukens.

Donderdag 13 april verhuizen we dus ’s middags de laatste van de 
79 bewoners en dan wordt het leven weer ‘normaal’. Dan kan ieder-
een verdiend genieten in een mooi stukje Nuenen van een oude 
dag op de manier, zoals van vroeger uit gewend”.

Met de renovatie van Archipel Akkers is ook de Gasterij volledig 
verbouwd. Er komt een prachtige vleugel in het muziekcafé en er 
is een uitgebreide bibliotheek. Iedereen, ook diegenen die niet in 
Akkers wonen, is van harte welkom voor een kopje koffie en iets lek-
kers te eten. Loop eens binnen en verwonder je hoe mooi leven kan 
zijn, ook als alles anders is.

Een feestelijk onthaal 
via de rode loper

Nieuwe schilderlocatie van 
Gogh ontdekt in Nederwetten
Door Gerrit van Ginkel

Deze week wordt in het blad van de Nuenense Heemkundekring De Drijehor-
nick een artikel gepubliceerd van Nuenenaar Gerard Netten die als vrijwilli-
ger/gids bij het Vincentre, zich verdiept heeft in van Gogh. Na intensief onder-
zoek heeft hij samen met collega Remmet van Luttervelt onderzoek gedaan 
naar de locatie waar de aquarel ‘De Houtverkoping’ geschilderd zou zijn.

Allereerst wordt de datum van de 
schepping van het kunstwerk opnieuw 
vastgesteld.

Uit uitvoerig en diepgaand onderzoek 
blijkt dat het aquarel waarschijnlijk 
een jaar later is geschilderd dus in de-
cember 1884 i.p.v. december 1883 zo-
als eerder is aangenomen.
Een advertentie in de Meierijsche 
Courant van december 1884 waar be-
langstellenden opgeroepen worden 
voor de verkoop van een partij ‘Cana-
da-boomen’, steunen de onderzoekers 
bij het jaartal 1884.
Ook de plaats van de houtverkoop, de 
boerderij van de heer Carp op de loca-
tie Kerkhoeve te Nederwetten, is een 
aannemelijke plaats waar het schilderij 
tot stand is gekomen.
In de gevelsteen die op het aquarel te 
zien is, staat een springend hert. Dit 
hert is ook te zien in het familiewapen 
van de familie De Cort die in 1625 het 
oude wijwatervat schonk aan de oude 
Lambertuskerk. In de nieuwe Lamber-
tuskerk die in 1895 betrokken werd is 
het oude wijwatervat in de hal ge-
plaatst waar het nu nog hangt.
Gerard Netten hierover: “Ik kom in het 
artikel tot een definitieve, beargumen-
teerde conclusie m.b.t. deze locatie, 
namelijk de Kerkhoef nr. 14 in Neder-
wetten. Hier zou Vincent van Gogh 
zijn aquarel 'Houtverkoping' in de-
cember 1884 (i.p.v. eerder gedacht dec. 
1883) geschilderd hebben”.
Het complete artikel is te lezen in de 
jongste editie van de Drijehornickels, 
het periodiek van de Heemkundekring 
de Drijehornick. Het blad is onder 
meer verkrijgbaar bij de balie van het 
Vincentre.
Op de site  www.vangoghlocations.
com zijn inmiddels bijna 700 Europese 
Van Gogh-locations gelocaliseerd en 
beschreven. 

Orthoptist Ingrid;      
‘ik maak er altijd een feestje van…’ 
Ingrid van Rijssel-Schoonen is als orthoptist werkzaam bij Buisman Brillen 
aan het Wijngaardplein 1, Eindhoven. Orthoptisten richten zich op een be-
paald deel van de oogheelkunde; namelijk de ogen en de oogstand. Zij be-
handelen onder meer: scheelzien, brilafwijkingen, oogbewegingsstoornis-
sen, een lui oog, dubbelzien en hoofdpijn / leesklachten. 

Orthoptie in een optiekwinkel is best 
bijzonder. Daarmee onderscheid Ingrid 
zich van de rest. “Veel van mijn cliënten 
zijn kinderen. Zij komen via het consul-
tatiebureau of GGD bij mij terecht. 
Daarnaast zijn er ook steeds vaker lera-
ren die aan de bel trekken met de mede-
deling dat leerlingen moeite hebben 
met bijvoorbeeld ‘kijken op het bord’”, 
vertelt Ingrid. “De meeste klachten bij 
kinderen zijn verminderd zien en/of 
scheelzien. Een bril lost misschien niet 
alle leesproblemen op, maar kan er wel 
toe bijdrage dat ze minder moeite heb-
ben met bijvoorbeeld lezen. Bij kinde-
ren is vooral een goede samenwerking 
tussen beide ogen erg belangrijk. Met 
een bril, of het afplakken van het goede 
oog, wordt de visuele ontwikkeling bij 
kinderen verbeterd en kan een ‘lui oog’ 
worden behandeld. Als kinderen min-
der zicht hebben, doe ik verschillende 
onderzoeken om zo te achterhalen wat 
de oorzaak van het probleem is. Ik kan 
dan meteen de sterkte van een even-
tueel benodigde bril bepalen” 
Ingrid is op dinsdag en woensdag bij 
Buisman Brillen in de winkel te vinden 
.“Ik doe dit werk nu alweer twee jaar”, 

gaat ze verder. “Het is een heel leuke 
combinatie om zowel in de winkel te 
staan als mijn werk als orthoptist uit te 
oefenen. De drempel om hier binnen te 
stappen, is laag. Of dat nu om het ma-
ken van afspraak gaat of het uitzoeken 
van een bril. Bij heel het proces ben ik 
aanwezig. Ik neem alle tijd voor mijn 
cliënten. Kinderen vinden vaak het 
‘druppelen’ van de ogen vervelend. Dit 
omdat het een beetje prikt. Meestal 
valt het achteraf mee. Ik maak er altijd 
een feestje van zodat ze met een blij ge-
voel naar buiten stappen. Behalve kin-
deren werk ik ook met volwassenen. 
Zij hebben vaak last van scheelzien en/
of dubbelzien Samen bekijken we wat 
we kunnen doen en hoe we de situatie 
van iemand kunnen verbeteren door 
bijvoorbeeld een bril aan te schaffen al 
dan niet met prismaglazen.” Mensen 
met vragen kunnen altijd binnenlopen 
of een kijkje nemen op de website. 

Let op de leuke acties. In april zijn er na-
melijk bij Buisman Brillen de kinderbril-
lenweken (zie advertentie). 

www.buismanbrillen.nl

Basiscursus 
Hypnose-nlp 
brengt rust en 
energie
Veel spanningen ontstaan door de om-
standigheden van deze tijd. Je privé- 
en/of werksituatie komt onder druk. 
Target Training werkt daarom met de 
basiscursus Hypnose-nlp aan het ge-
voel dat kracht geeft. In 4 sessies leer je 
hoe het brein werkt en word jij je be-
wust van hoe je rust in je hoofd krijgt 
en meer assertief kunt worden. 
“Hypnose-nlp is een proces van com-
municatie”, vertelt cursusleider Riny van 
As. “Als dingen privé of op je werk of in 
relaties niet werken, herhalen deze zich 
juist door de angst voor herhaling. Men-
sen zijn zich daar niet van bewust; het is 
een onbewust proces. Vooral als men-
sen spanningen hebben, zijn ze naar bin-
nen gericht en kunnen ze zich ook niet 
meer concentreren. Het gevolg is o.a. de 
toename van spanning, angst, blozen, 
roken, dwanggedrag etc. Maar als je 
weet hoe dat in je hoofd werkt, kun je 
het omdraaien in zelfvertrouwen. Daar-
na ben je beter de baas over je eigen ge-
dachten en gevoelens. Je brein werkt als 
de mooiste computer die jij je maar kunt 
bedenken. Zodra je weet hoe je deze be-
hoort te bedienen, begrijp jij jezelf en 
andere mensen ook beter. Hierdoor 
krijgt alles een positieve wending. De 
cursus is voor iedereen die zowel privé 
als in het werk beter wil functioneren.”
Vanaf vrijdagavond 21 april a.s. start 
deze ‘Basiscursus Hypnose-nlp’ in de 
cursusruimte van Target Training in 
het centrum van Best. Het zijn in to-
taal 4 vrijdagavonden van 3 uur. Op de 
site www.hypnose-nlp.nl vind je alle 
informatie. Via deze site kun je je ook 
inschrijven. 

Paasfeest op 
Weverkeshof
Hallo jongens en meisjes van Nue-
nen en omgeving. We gaan weer 
Paaseieren versieren!

Ook dit jaar vieren wij paasfeest op 
Weverkeshof. Pasen is een soort van 
Lentefeest en in de lente worden veel 
jonge dieren geboren zoals kuikentjes. 
En kuikentjes komen uit eieren zoals 
jullie weten. En op een kinderboerderij 
zoals Weverkeshof worden natuurlijk 
ook kuikentjes geboren. Hiervoor heb-
ben we broedkasten staan. Het uitko-
men van de kuikentjes kunnen jullie 
dus met eigen ogen zien en komen be-
wonderen.  Maar wat ook heel erg leuk 
is: Paaseieren kleuren en versieren.
Wij gaan niet alleen Paaseieren versie-
ren, je kunt jezelf ook laten versieren 
oftewel schminken. Is dat niet leuk? En 
op de woensdagmiddag komt de bi-
bliotheek voorlezen op Weverkeshof. 
Leuker kunnen we het niet maken.
Wanneer: woensdagmiddag 12 april 
van 14.30 tot 16.00 uur en zaterdagmid-
dag 15 april van 14.30 tot 16.00 uur. 
Waar: in de huiskamer van Weverkeshof.
Komen jullie voor het paasfeest langs 
op Weverkeshof? Gezellig, tot woens-
dag- of zaterdagmiddag!

Het Educatieteam van Weverkeshof.
www.weverkeshof.nl
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Open avond   
Jenaplanschool De Mijlpaal
Jenaplanschool De Mijlpaal uit Nuenen organiseert een Open Avond op 
woensdagavond 12 april. Iedereen is welkom tussen 17.00 en 18.30 uur. Me-
dewerkers vertellen graag alles over de fijne cultuur op deze school, de on-
derwijsvisie en de nieuwe locatie in Nuenen-West. Voor smakelijke hapjes 
wordt gezorgd - het is immers etenstijd! Het adres: Brabantring 1 in Nuenen.

De Mijlpaal is een Jenaplanschool. Bo-
venbouwcoördinator en leerkracht 
groep 6/7/8 Judith van de Kerk: “wij 
vinden het totale kind belangrijk, niet 
alleen de leerstof. Het welbevinden 
staat voorop! Bij ons staan belangrijke 
zaken als rekenen en taal altijd in dienst 
van samenleven. Met elkaar optrekken, 
samenwerken, voor elkaar zorgen, el-
kaar vertrouwen, oog hebben voor el-
kaar en voor wat er in de wereld om ons 
heen gebeurt. Samen verkennen, ont-
dekken en onderzoeken.”

Samen
Haal het beste uit jezelf, maar niet al-
leen voor jezelf. Dat is uiteindelijk het 
doel dat De Mijlpaal wil bereiken met 
alle kinderen. “Zodat ze als volwasse-
nen mee kunnen bouwen aan een goe-
de maatschappij”, vertelt Judith. “Sa-

men bereik je meer dan alleen! Daarom 
ontwikkelen onze leerlingen zich sterk 
in leren communiceren, ondernemen, 
plannen, creëren, presenteren, reflec-
teren en verantwoorden. Dit soort 
kwaliteiten van onze kinderen herken-
nen ze ook meteen op de middelbare 
school: “De kinderen die op De Mijl-
paal hebben gezeten, halen we er zo 
uit”, horen we regelmatig terug van 
middelbare scholen. Een groter com-
pliment kun je ons niet maken!”

Wees welkom 
Wie alles wil weten over Jenaplan-
school De Mijlpaal en eens wil zien wat 
de leerlingen er allemaal beleven, is op 
woensdagavond 12 april meer dan wel-
kom. De deuren staan wijd open!
Jenaplanschool De Mijlpaal: 
een school waar je leert samenleven.

Nieuwe uitgave Drijehornickels 

Over twee smeden,    
een veldwachter en Van Gogh
In de nieuwe uitgave van het cultuurhistorisch magazine Drijehornickels 
schrijft Willem van Weert het verhaal over de Landbouwmachinefabriek Ge-
broeders van Dijk, die door gebrek aan opvolgers hun fabriek in 1922 nood-
gedwongen verkopen. Verder over de Nuenense politie, die in de jaren 20 
van de vorige eeuw negatief in het nieuws kwam, met name veldwachter 
Vermeulen haalde regelmatig de krant. Wat hier aan ten grondslag lag, 
wordt allemaal beschreven in de ‘Nuenense Krimi’ van Klaas de Graaff. In de 
rubriek ‘Terugbeeld’ staan deze keer spoorwachtershuisjes centraal. Ooit 
stonden langs de spoorlijn Eindhoven-Venlo op Nuenens grondgebied drie 
zogeheten wachtposten. Op het Eeneind was wachtpost 43.

Vincent van Gogh
In een bijdrage van Gerard Netten 
staat te lezen waarom hij vermoedt dat 
de aquarel Houtverkoping in Neder-
wetten is gemaakt. Roland van Pareren 
haakt op dit thema in met een artikel 
over de Schoteldonkse Hoeve in Ne-
derwetten waarvan wordt aangeno-
men dat deze is afgebeeld op een schil-
derij van Vincent van Gogh.
Kunsthistoricus Willem-Jan Verlinden 
haalde de zussen van Vincent, Anna, 
Lies en Wil, uit de schaduw van hun 
broer. Hij biedt een intiem kijkje in het 
bijzondere gezin Van Gogh, in een pe-
riode waarin de wereld in rap tempo 
veranderde. Zo ontstond het boek De 
zussen Van Gogh.

Het tijdschrift wordt drie keer per jaar 
door heemkundekring De Drijehor-
nick uitgegeven en gedrukt bij Druk-
kerij Messerschmidt. Het is onder 
meer te koop in het Heemhuis van De 

Drijehornick, Papenvoort 15A, bij 
Jumbo Ton Grimberg, kantoorboek-
handel Risjamo, het Vincentre en bij 
Bruna Parkstraat.

Kunst 4 Kids
Zoals u eerder al heeft kunnen lezen 
stonden de afgelopen weken op Kind-
centrum De Nieuwe Linde in het teken 
van het project Kunst. In alle groepen 
is volop aandacht besteed aan dit the-
ma. De thema’s waren zeer divers. Piet 
Mondriaan, Andy Warhol, Vincent 
van Gogh, beeldhouwen, Friedens-
reich Hundertwasser, kunstbloemen, 
glas in lood en graffiti kwam voorbij.
Afgelopen woensdag was de afsluiting 
van de projectweken en zoals ieder 
jaar deed men dit met een kijkavond 
waar alle gemaakte kunstwerken ten 
toon gesteld werden. Ook werden en-
kele kunstwerken geveild, de op-
brengst hiervan gaat naar Giro 555.
Bij binnenkomst was er voor ieder 
kind een kwastje waarmee ze in iedere 
groep wat lekkers konden prikken. 
Trots liepen de kinderen rond om ver-
volgens in hun eigen lokaal hun werk-
jes te laten zien aan hun (groot)ouders. 
In de aula werd een film getoond van 
de afgelopen weken waarop goed te 
zien was hoe enthousiast er in alle 
groepen gewerkt is.
Medewerkers en kinderen van De 
Nieuwe Linde kunnen terugkijken op 
een geslaagde projecttijd. 

Trimsalon Knip ze Hip 
Mijn naam is Debby Coolen. Sinds 2004 ben ik gediplomeerd hondentrim-
ster en vanaf dit jaar trotse eigenaar van trimsalon Knip ze Hip in Gerwen. Al 
sinds mijn jeugd ben ik gek van alles wat met honden te maken heeft. Ik voel 
me bevoorrecht dat ik van mijn passie mijn beroep heb kunnen maken! Alle 
honden zijn welkom, van klein tot heel groot, ras of rasloos.

Trimsalon
Knip ze Hip

Persoonlijke behandeling
Iedere hond krijgt een liefdevolle be-
handeling en gaat heerlijk fris en ver-
zorgd de deur weer uit. Ik werk altijd 
op afspraak, zodat ik alle honden de 
aandacht kan geven die ze verdienen, 
in een rustige omgeving. Alles gebeurt 
in goed overleg met de eigenaar. Sa-
men kijken we wat de beste behandel-
methode is voor uw hond. Uiteraard 
kan ik u hierin adviseren. Niet alleen 

langharige rassen kunnen hier terecht, 
ook kortharige rassen hebben veel baat 
bij een anti-ruibehandeling, de losse 
haren worden dan verwijderd.

Trimsalon Knip ze Hip
De salon is aangesloten bij de ABHB 
(Branchevereniging) en is gelegen in 
het centrum van Gerwen. De trimsa-
lon is niet alleen overdag geopend, 
maar ook in de avond en op zaterdag, 
handig voor mensen met een drukke 
baan. Een afspraak maken kan telefo-
nisch, via email of via de Facebookpa-
gina van trimsalon Knip ze Hip.
Trimsalon Knip ze Hip 06-40530702 
www.trimsalonknipzehip.nl

‘Het kost iets,        
maar dan heb je ook wat’
Het kost iets meer, maar dan heb je ook wat! Het is een uitspraak die nogal eens 
klinkt, soms ook met een ondertoon van spot. Dankzij onderzoek uit onver-
dachte hoek kan ik nu zeggen dat deze uitspraak in de makelaardij op waarheid 
berust. “Een goede makelaar verkoopt je huis voor zo’n 10 procent meer”, is de 
conclusie na een onderzoek van vergelijkingssite ‘DatHuis’. De uitkomst is over-
duidelijk: een internetmakelaar is goedkoper dan de makelaar van het full ser-
vice kantoor, maar wie met de laatste in zee gaat verdient dat prijsverschil dub-
bel en dwars terug met een hogere verkoopopbrengst.

Ik heb het al aan heel wat klanten uit moeten leggen: een makelaar die naar je 
woning komt kijken, die de markt kent, die zijn klanten goed adviseert, die alles 
voor ze regelt, daar hangt een prijskaartje aan. Het is de investering echter meer 
dan waard. Maar ja, dat heeft soms toch iets van: wij van WC-eend adviseren 
WC-eend. Daarom ben ik blij met de analyse van ‘DatHuis’. Hoort men het ook 
eens van een ander! 

De onderzoekers hebben de transacties van 375 woningen in Amsterdam bestu-
deerd, in prijs variërend van € 110.000 tot €527.000. Deze woningen werden ver-
deeld in clusters van vergelijkbare types. Binnen die clusters zijn de transactie-
prijzen vergeleken van woningen die in dezelfde periode in hetzelfde 
postcodegebied te koop werden gezet. In de meeste gevallen verkochten de full 
service makelaars de woningen voor een flink hogere prijs dan hun internet-col-
lega’s. Die verschillen liepen op naar 5 tot 10 procent. Volgens Joel Konijn van 
‘DatHuis’ wordt het prijsverschil met name veroorzaakt doordat de full service 
makelaars de huizen wat langer in verkoop houden, gemiddeld zo’n 8 dagen. 

“Daarom loont het om voor een full service makelaar te kiezen 
in plaats van een internetmakelaar.”

Een rekenvoorbeeld: de internetmakelaar rekent 
€1.250 voor zijn dienstverlening en de full-service ma-
kelaar gemiddeld 1,4% over de verkoopprijs. Bij een 

woning die voor €240.000 wordt verkocht, is dat 
€3.350. Als de makelaar erin slaagt deze woning voor 
5% meer te verkopen (€ 252.000), dan loopt zijn belo-

ning op naar € 3.528. De verkoper is dan ruim €2.300 meer 
kwijt aan de makelaar (in vergelijking) met de internetma-

kelaar, maar vangt bijna €10.000 meer voor zijn woning. 
De kost gaat dus voor de baat uit. En natuurlijk: ook de 

full service makelaar maakt volop gebruik van alle 
mogelijkheden van internet en online marketing! 

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Een positief geluid 
uit de raadszaal
Sommige goede voornemens laten 
even op zich wachten. Maar als de zon 
eenmaal doorbreekt, is er geen houden 
meer aan. Een nieuwe lente, een nieuw 
geluid! Ook de lentekriebels en op zoek 
naar ‘the sound of brass’? Kom zondag 
9 april luisteren naar brassband de 
Vooruitgang. In de anders zo rustige 
raadszaal start de brassband om 13.30 
uur met een gevarieerd optreden. 
Voor de verandering kiest de brassband 
dus voor de raadszaal van Het Klooster. 
Die zaal leent zich zonder meer prima 
voor de ingetogen koperklanken van de 
band. Maar het programma is een stuk 
gevarieerder. Bij een echt brassband-
concert horen immers minimaal een 
concertwerk, een mars, een koraal en 
een solowerk. De Nuenense brassband 
zal dus ook uitbundige nummers laten 
horen. De brassband is benieuwd hoe 
die tot zijn recht komen in de ‘kleine 
zaal’ van Het Klooster. Voor de akoes-
tiek en de stimulans van de muzikanten 
is het in ieder geval goed als er veel pu-
bliek op af komt. Wat het bijwonen van 
die zondagmiddag voor u extra interes-
sant maakt, is het optreden van fanfare 
St. Liduina uit Kelpen - Oler. Zodoende 
kunt u de verschillen en overeenkom-
sten tussen de orkestvormen van fanfa-
re en brassband beluisteren. Beide or-
kesten staan onder leiding van dirigent 
Jan Koolen. De entree is gratis.

Voorjaarsmarkt bij 
de Hobbycentrum  
de Dorpswerkplaats
Zaterdag en zondag 8 en 9 april orga-
niseert Hobbycentrum de Dorpswerk-
plaats weer de voorjaarsmarkt. Alle 
producten, zoals houten speelgoed, 
paasstukjes of iets voor in de tuin, zijn 
ter plaatse gemaakt door de eigen deel-
nemers. De opbrengst komt ten goede 
aan het hobbycentrum, voor de huur 
en exploitatie van het gebouw en de 
uitoefening van de activiteiten. Tevens 
is er gelegenheid de faciliteiten, ate-
liers en werkplaatsen te bekijken.
De koffie en de warme, zelfgebakken 
wafels staan weer klaar. Kinderen tot 
12 jaar mogen in de timmerwerkplaats 
zelf een houten paashaasje beschilde-
ren en meenemen. Ben Wilde, de eigen 
foto-expert, fotografeert daarbij kin-
deren in een paashaas-decor.
De markt is op beide dagen van 11.00 
uur tot 16.00 uur. De ingang van het 
hobbycentrum van Nuenen ligt aan 
Park 63b, tussen restaurant Goesting 
en restaurant De Zonnewende.

Wij gaan paaskoekjes bakken,    
doe je mee?
Het is weer lente. En binnenkort wordt het Pasen. Daarom organiseert de 
Werkgroep Leefbaarheid Gerwen op 10 april een Paas Workshop in de Heu-
vel in Gerwen van half 4 tot 5 uur voor kinderen van 6 tot en met 9 jaar. De 
kosten hiervoor zijn 2 euro. 

We gaan koekjes bakken en een paas-
mandje knutselen. En als de koekjes 
klaar zijn, stoppen we ze in het mand-
je, dan kun je ze mee naar huis nemen 
en thuis uitdelen en lekker smullen. 
Maar eerst kneden we het deeg en rol-
len we het uit om dan zelf, of met koek 
uitsteekvormpjes, paas-koekjes te ma-
ken. Als de koekjes in de oven staan 

maken we een mooi paasmandje. 
De kinderen uit Gerwen en natuurlijk 
ook uit Nuenen zijn van harte welkom, 
zolang als er plaats is. Geef je snel op 
want vol is vol. Aanmelden kan via de 
website; www.digitaal-dorpsplein-ger-
wen.nl of mail naar: werkgroepleef-
baarheidgerwen@gmail.com. Telefo-
nisch kan ook 06-41102625.



BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.

 Rond de Linde elke donderdag
op www.ronddelinde.nl 

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 14

Kruiswoord

Horizontaal: 1 soort hond 6 ijzeraantrekkend voorwerp 12 wang 13 grauw 
14 muzieknoot 16 op het genoemde 18 kiem 19 schapengeluid 20 politieke partij 
22 pl. in Flevoland 24 samentrekking v.h. middenrif 25 uitroep 27 tragedie 
29 vreemd vliegend voorwerp 30 buislamp 31 Amerikaanse politie 33 kansspel 
35 bevel 37 tijdstip 38 vis 39 vrouwelijk 40 zangnoot 41 Chinees gerecht 
42 vadsig 44 ante meridiem 45 voorzetsel 47 houten vat 50 dromerig 52 langs 
54 nakomeling 56 blauwwit metaal 58 water in Friesland 59 spijsverteringskanaal 
61 vlijt 64 en andere 65 Franse kaassoort 66 hard klinkend 68 niettegenstaande 
69 kledingstuk.

Verticaal: 1 kleine plaats 2 Slowakije (op auto’s) 3 op welke wijze 4 plaats 
5 noordnoordoost 7 Turks bevelhebber 8 gewicht 9 jaloezie 10 loofboom 
11 eetlust 15 nabeschouwing 17 voorzetsel 18 zo spoedig mogelijk 
19 levensbeschrijving 21 van het 23 hoofdstad van Kenia 24 hoogfrequent 
26 gereed 27 leefregel 28 vetplant 29 kleintje 30 steensoort 32 body mass index 
34 Spaanse uitroep 36 bergweide 41 meterton 43 tasto solo 46 onder andere 
48 familielid 49 weke massa 51 grondtoon 52 verbod 53 broer van Abel 
55 beekje 57 Chinees gerecht 59 doctoranda 60 gymnastiektoestel 62 insect 
63 tochtje 65 buiten dienst 67 doctor.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

IJ S K A S T R E E B O K

O P A G E E R G O A

M O R F I N E Z A A G S E L

E N E O L E E F T E L

G E U R B A Z I G R E D E

A K IJ V E N S A T A N E

Z O Z Z A K

I U I L I G K O M E N S

M E R G T O O R N L E E M

A L G O O M A K C D A

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

O N E E T P I T A T

S T E R E O S A F A R I

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

Oplossingen wk 13
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

W E R E L D R E I S

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AANKLAMPEN
ASPIRATIE
ATOOMKOP
BLIEK
BLOEMKOOL
CIRKEL
COCON
COLLIE
FLOEP
GLAMOUR
HOOIKOORTS
KLEPEL
KLONT
LEDIG
NOORDOOST
PAMFLET
PLANK
SALON
SARONG
SLAAP
SOLIDAIR
STOER
SUCCES
TANGA
TANIG
ZIGEUNERIN
ZWERFKEI

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

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 7 6 1 5
9 1 8

7
7

6 2
1 3 4

7 8
2 4

4 9 8 6

week 12, Mw. S. Dams, Nuenen.

Machinaal grondwerk, 
ondersteuning particulier 
en bedrijven Takeuchi mi-
nigraver  en Giant Miniloa-
der, aan-afvoeren grond. 
www.lapagondatuinen.nl  
06-19702668.

ICT-ER MET DE VUT 
heeft tijd over voor al uw 
computer-, netwerk-, TV-, 
zonnepanelenmonitoring- 
en audio-installaties en/of in-
stellingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

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

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

Eddy van Gennip
Collse Hoefdijk 26, Nuenen

Tel. 040 - 295 27 34

VERSE ASPERGES

OOK AARDBEIEN

HONDENUITLAAT-
SERVICE ‘de Snuffelende 
Snuit’ Al 21 jaar! Uw hond 
wordt uitgelaten op 11/4 ha. 
professioneel omheind en 
volledig afgesloten terrein. 
Ook hondenpension. Tel. 
06-12508487.

AANGEBODEN Hulp in 
de huishouding. Tel. 06-
85865835 / 040-2555750.

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

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

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

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

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 SCHEI-
DING. Het scheidingshuys.

De Pinckart 42
5674 CC NUENEN
040 - 283 63 83 

Buitenweg 7
5683 PM BEST
0499 - 37 29 30 

AL MEER DAN 35 JAAR
DE SPECIALIST IN

GEBOORTEKAARTEN
TROUWKAARTEN
UITNODIGINGEN

WWW.PR INTENDRUK .COM
print   en   druk

ONTZORG DE MANTELZORGER!

Onze vrijwilligers ondersteunen 
mantelzorgers die te maken 
hebben met terminale zorg of zorg 
aan mensen met dementie en/of 
chronische ziekte.

De hulp wordt kosteloos geboden 
door vrijwilligers die hiervoor 
speciaal zijn opgeleid.

Voor aanmelding of nadere 
informatie is Vrijwilligerszorg Thuis 
te bereiken via:
•	 Telefoon	:	06	12	45	89	61
•	 E-mail:		 	

info@vrijwilligerszorgthuis.nl 
•	 CMD	Gemeente	Geldrop:	14040
•	 CMD	Gemeente	Nuenen:		 	

040	283	1675

Interesse om zelf vrijwilligers te 
worden? 
Neem	dan	contact	met	ons	op.www.vrijwilligerszorgthuis.nl

TE KOOP: Openhaard- 
en kachelhout € 65,- per 
m3 eiken, volle kruiwagen 
€ 10,- eiken.  Volle kruiwa-
gen splinters € 5,- voor bui-
ten in de korf te stoken. Te-
vens eieren en aardappels. 
10 grote balen hooi € 35,- 
per baal. Fam. van Baren, 
Boord 30 Nuenen. Tel: 040-
2836270.

BEHOEFTE AAN MEER 
RUST IN JE LEVEN? 
Ervaar de ontspanning tij-
dens een les ‘Mindful Ont-
spannen’ en leer tech-
nieken om jezelf tot rust 
te brengen. Info of  gra-
tis kennismakingsles: 
www.smitscoaching.com 
of bel Inge Smits op 06-
41638130.

Trimsalon
Knip ze Hip

Vachtverzorging voor iedere hond.
Van klein tot heel groot, ras of rasloos.

de Haverkamp 13 in Gerwen
Tel. 06-40 53 07 02
www.trimsalonknipzehip.nl

10% KORTING

tegen inlevering

van deze bon

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

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

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

In deel 33 van de rubriek ‘Nuenen op het randje’ de 
Dubbestraat, waar momenteel het uitbreidingsplan 
Nuenen-West verrijst. Daar staat de voormalige boerderij van de familie De 
Brouwer. Deze heeft in zijn ruim 160-jarig bestaan meerdere verbouwingen 
ondergaan. Hier drie uitvoeringen van hetzelfde pand. Voor meer 
informatie, zie het boek Nuenen op het randje, pagina 96 en verder.

DANCING QUEENS 

Carmelien de Haan-Houben
Danspedagoge

Tel: 
06-15006669 | 06-10052210 
E-mail: 
carmelienhouben@icloud.com

Altijd al een Dancing Queen willen zijn?
Ik geef  jazz en moderne dans voor 30+ op de maandag-
avond van 20.00 – 21.00 uur in ’t Klooster te Nuenen.

Kom eens voor een swingende proefles en ervaar hoe 
leuk het is om te dansen op hedendaagse muziek met 
andere dansliefhebbers.
Bij voldoende belangstelling zal er tevens een ochtend in 
de week  dansles voor 50+ worden gegeven. 
Locatie: Park 1,  te Nuenen

GEZOCHT:  Personeel 
wat vanaf 1972 tot ±1980 
bij Anodiseerbedrijf San-
ders in Eindhoven heeft 
gewerkt. Met name een 
echtpaar, hij werkte daar 
als onderhoudsmonteur. 
Tel: 030-6377515.

VERLOREN:  Op 24 
maart. Parel-halsketting. 
Parels verbonden met 
staafjes. Locatie: Nuender-
beekse pad - Vincent van 
Goghstraat - Centrum. Ca-
rola Veurman Tel: 2835162.
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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

t/m 30 april
Tentoonstelling Lijkwade van Turijn

Oude St.-Clemenskerk aan de Heuvel 
te Gerwen

t/m 8 april
 Collecte Hartstichting

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

Vrijdag 7 april
Gratis huidadvies door huidtherapeute

Bio-Lekkers, Parkstraat 3F Nuenen
09.00-11.00 uur  Open Coffee dommeldal

De Watermolen van Opwetten

Vrijdag 7 april
18.00 uur Solidariteitsmaaltijd t.b.v. Ghana

De Regenboogkerk aan de Sportlaan
19.30 uur Interact Dans Theater: 

Het Labyrint. Het klooster

Vrijdag 7 april
20.00 uur Kienavond Seniorenvereniging/KBO 

Lieshout. Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout
20.00-21.30 uur PvdA-borrel

Het Klooster

Zaterdag 8 april 
10.00-16.00 uur Ophalen spullen voor 

Neuzelmarkt. Bij u aan de deur

Dinsdag 11 april
19.30 uur Voordracht: Verlies in vele vormen 

Uitvaartverzorging De Groof, 
Oranjelaan 54, Beek en Donk

Woensdag 12 april 
14.00 uur Mariahoutse Liederentafel 

 zaal de Pelgrim, Mariastraat 22 Mariahout
14.30-16.00 uur Paasfeest

in de huiskamer van Weverkeshof

Vrijdag 14 april
10:00-13:30 uur workshop: introductie in de 

Psychologische Astrologie
Bij Bio-Lekkers, Parkstraat 3F Nuenen

 Woensdag 12 april
Schoolvoetbaltoernooi gemeente Nuenen

‘Oude Landen’ het sportpark 
van de plaatselijke RKSV

Woensdag 12 april 
17.00-18.30 uur Open avond 
Jenaplanschool De Mijlpaal

Brabantring 1 in Nuenen

Vrijdag 14 april
 19.00 uur Musicalgroep Kapsones: 

Lekker wel Lekker niet
 Het Klooster, Park 1 te Nuenen

Zaterdag 8 en zondag 9 april
11.00-16.00 uur Voorjaarsmarkt

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats
Park 63b Nuenen

Zaterdag 8 en zondag 9 april 
12.00-17.00 uur Expositie fotogroep f/2 

van de PVGE Nuenen
het clubgebouw ’t Kwetternest’
Mantelmeeuwlaan 12 Nuenen

Zaterdag 8 en zondag 9 april 
14.00-17.00 uur 

Kunstkring Geldrop exposeert
Galerie M-Art Decorations
De Huufkes 34 in Nuenen

Zaterdag 8 april 
Van 15.00-16.30 uur Extra inschrijfmoment 

Oranje Markt
Auberge Vincent aan het Park in Nuenen.

Zaterdag 8 april
19.30 uur Interact Dans Theater: 

Het Labyrint. Het klooster
20.00 uur Feestavond Wèttegijt? QUIZ 

De Koppelaar/MFA Nederwetten

Zondag 9 april
11.00-16.00 uur Kunst taxatie dag 

en Open Golf dag
Golf De Gulbergen, Heiderschoor 26, Mierlo

Zondag 9 april
14.00 uur IVN Voorjaarswandeling Ru-

weeuwsels
Vertrek per fiets om 13.15 uur vanaf het 

Klooster

Zondag 9 april
13.15+14.00 uur Duo Tip Jar

Het Weefhuis
Lucas van hauthemlaan 1 Nuenen

Zondag 9 april
13.30 uur Ierse Sessie

De Weverkeshof
14.30 uur Interact Dans Theater: 

Het Labyrint. Het klooster

Zondag 9 april
14.30-16.30 uur Optreden Lichtstad Revue

Jo van Dijkhof
15.00 uur Duo Tip Jar

H. Clemenskerk Nuenen

10 t/m 14 april
 45e fietsvijfdaagse voor de jeugd 

Lieshout en Mariahout

Maandag 10 april
15.30-17.00 uur Paas Workshop 

voor kinderen van 6 t/m 9 jaar 
in d’n Heuvel Gerwen

Maandag 10 april
19.00 uur Vogelwandeling Nuenens Broek

Vertrek per fiets vanaf Het Klooster
 Start wandeling iets later vanaf de ingang 

van natuurgebied aan de Lissevoort

Dinsdag 11 april
10.30 uur Cultuur Overdag: 

Film ‘Eye in the sky’. Het Klooster

Palm Pasen …  
voor aanstaande 
communicanten’
 
Met Palmpasen gedenken we de intocht 
van Jezus in Jerusalem. Hij werd daar als 
een koning met zwaaiende palmtakken 
binnengehaald. Wij gebruiken daar 
buxustakken voor. Die worden in de 
palmpaasviering gewijd en daarvan mo-
gen we dan enkele takjes mee naar huis 
nemen. En we maken een palmpaas-
stok; een houten kruis met een brood-
haantje erop, dat wordt versierd met 
crêpe papier en verschillende symbolen 
die verwijzen naar de gebeurtenissen in 
de Goede Week.
Dat is de week tussen Palmpasen en 
het Paasfeest, waarin de laatste dagen 
van het leven van Jezus centraal staan. 
Uit het werkboek, ter voorbereiding 
van de communie, hebben jullie een 
palmpaasstok gemaakt. De aanstaande 
viering is geen gezinsviering maar je 
bent ALTIJD welkom in de kerk. Maak 
een ander blij, kom met je stok naar de 
kerk en geef je palmpaasstok door, uit 
liefde voor een ander. Fijne Palmpasen 
en graag tot ziens op zaterdag 15 april 
dan is er om 18.30 uur een gezinsvie-
ring in Nuenen mét de palmpaasstok?
Welkom in de viering op zaterdag 8 
april om 18.30 uur in de H. Clemens-
kerk te Nuenen.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 08 april 18.30 uur: viering, 
vormselvoorbereiding, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker M. Feuth.
Palmzondag 09 april 11.00 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor S. 
Kuijpers. 
Witte Donderdag 13 april 19.00 uur: 
viering, parochiekoor, alle voorgangers.
Goede Vrijdag 14 april 15.00 uur: 
Kruisweg, gelegenheidskoor.

Misintenties
Zaterdag 08 april 18.30 uur: Drieka 
van de Tillaart; Overleden ouders Ten 
Eikelder en Jacqueline; Piet van Heijst; 
Lidy Roes.
Zondag 09 april 11.00 uur: Frans Thijs-
sen; Tijn en Jo Smits-Kuijten; overle-
den familie IJzermans-van de Eijnden; 
Riet Slippens-van Gils (vanwege ver-
jaardag); Kees en Constant van Don-
gen; Lau Leenders (vanwege verjaar-
dag); Tiny en Bert de Greef.
Witte Donderdag 13 april 19.00 uur: 
Lotte van Rooij en Leo van Hevelingen.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Nell 
Gies-Vos, Ds. Theodor Fliednerstraat 
207 in Eindhoven.
Wij wensen de familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 9 april 11.00 uur: viering met 
parochiekoor, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Sjef Roijakkers, vanwege verjaardag en 
overleden familie, broers en zussen; 
Sjef en Lena Saris-Swinkels; Philippus 
van Hoek, vanwege verjaardag; Jan van 
der Wielen; Frans en Anna de Groot-
Vrijaldenhoven en zoon Henk.

Mededelingen
Op Witte Donderdag is er maar één 
viering in onze parochie, om 19.00 uur 
in de H. Clemenskerk in Nuenen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 9 april 09.30 uur: viering met 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar.

Misintenties
Vader en moeder Van Hattum.

Mededelingen
Op Witte Donderdag is er maar één 
viering in onze parochie, om 19.00 uur 
in de H. Clemenskerk in Nuenen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 9 april: ds. C. Crouwel. Aan-
vang 10.00 uur. Dit is de zesde zondag 
van de veertigdagentijd, de weken 
voorafgaand aan Pasen. Medewerking 
van vocaal ensemble Jubilate. Er is kin-
dernevendienst en jongerenviering. 
De collecte is voor de actie ‘Samen 
Verder’. In de Stille Week zijn er van 
donderdag 13 april t/m zondag 16 april 
elke dag vieringen in De Regenboog. 
Donderdag is er Open Huis tussen 
10.00 en 12.00 uur, waar iedereen wel-
kom is voor koffie en ontmoeting met 
anderen. U kunt zo binnenlopen. Onze 
kerk is elke zondag geopend. In de 
loop van de week zijn er diverse activi-
teiten, die u kunt vinden op de website 
of ons publicatiebord aan de gevel van 
De Regenboog.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.

Donderdag 6 april. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten. 
Vrijdag 7 april. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur H. 
Mis van de Vasten.
Zaterdag 8 april. 11.00 uur H. Mis van 
de Vasten. Bijeenkomst van de Derde 
Orde. 
Zondag 9 april. Palmzondag. 10.30 uur 
gezongen Hoogmis met palmwijding, 
palmprocessie en gezongen lijdensver-
haal. 
Maandag 10 april. 18.30 uur H. Mis in 
de Goede Week. 
Dinsdag 11 april. 18.30 uur H. Mis in 
de Goede Week. 
Woensdag 12 april. 07.15 uur H. Mis, 
Hermenegildus, martelaar. 

Tentoonstelling Lijkwade van Turijn
In de oude St.-Clemenskerk aan de Heu-
vel te Gerwen is er een tentoonstelling 
ingericht over de lijkwade van Turijn. 
Deze expositie duurt tot de tweede zon-
dag na Pasen. De toegang is vrij; de kerk 
is steeds open voor en na de diensten. 
De beroemde Lijkwade van Turijn is al 
eeuwenlang voor gelovigen een voor-
werp van devotie, vandaar ook deze 
tentoonstelling in de kerk. De foto’s 
zijn afgebeeld op canvas en zijn levens-
groot. De lichaamsvormen, het hoofd 
en het gezicht met de gesloten ogen 
zijn in alle rust te bekijken. Er zijn ook 
foto’s in 3D bij, die nog indringender 
de afbeelding weergeven.

De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

Communievieringen 
Elke eerste vrijdag van de maand is er 
koffieochtend voor de senioren in Nue-
nen. Vanaf half elf bent u van harte wel-
kom. Ook komt dan Joost Vereijken van 
W 70 even binnen lopen, kunt u vragen 
aan hem stellen en probeert hij onze 
probleempjes op te lossen. Zes keer per 
jaar wordt er ook een communieviering 
gehouden in de Jo van Dijkhof. Deze 
viering is altijd van half 11 tot 11 uur. 
Dit is speciaal voor mensen waarvoor 
het moeilijk is om naar de kerk te ko-
men. Zo komt de kerk naar ons toe. Op 
Goede Vrijdag 14 april hebben we weer 
een communieviering Pastor Jos Dec-
kers verzorgt deze viering en u bent al-
len van hartelijk welkom. De volgende 
vieringen zijn: op Vrijdag voor Pinkste-
ren 2 juni. In de vakantie is de viering op 
14 augustus, herfstviering op vrijdag 13 
oktober, de Kerstviering is op vrijdag 22 
december. Als u graag naar deze vierin-
gen of koffieochtenden wilt komen no-
teer dan deze data op Uw kalender. Wij 
hopen U met velen te ontmoeten in de 
Gasterij van de Jo van Dijkhof.

Tweede ophaaldag 
Scouting  
Rudyard Kipling
Zaterdag 8 april zullen de scouts van 
Scouting Rudyard Kipling spullen 
ophalen in Nuenen. Afgelopen za-
terdag heeft de scouting veel spul-
len opgehaald in Nuenen centrum 
en Nuenen-Oost. Komende zater-
dag zal de scoutinggroep neuzel-
waar ophalen in Nuenen zuid, alle 
huizen ten zuiden van de Europa-
laan en Eeneind.

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. 
Als u de spullen alvast buiten zet om 
opgehaald te worden, wilt u dan af en 
toe nog even kijken of het er nog staat 
of al is opgehaald? Afgelopen zaterdag 
dachten wat mensen, die niet van de 
scouting waren, dat de spullen die voor 
ons waren buiten gezet gewoon mee-
genomen mochten worden, waardoor 
er nogal wat spullen waren verdwenen 
voordat de scouts langs kwamen.
Wanneer u geen spullen hebt, kunt u 
bij één van de scouts steunbonnen ko-
pen. Het geld dat de scouting op de 
verkoopdag en met steunbonnen op-
haalt, wordt besteed aan activiteiten 
voor de leden. De scouting hoopt op 
uw steun en bijdrage.
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 woensdag 12 april 
van 19.00-21.00 uur, de dagen erna 
neemt de scouting geen spullen meer 
aan. Op maandag 17 april, Tweede 
Paasdag, zal de Neuzelmarkt worden 
gehouden op het terrein van scouting 
Rudyard Kipling, Papenvoortse Heide 
5B te Nuenen. De verkoop vindt plaats 
tussen 11.00 uur en 16.30 uur. Voor 
meer informatie kunt u een kijken op 
de internetpagina van de Neuzelmarkt: 
www.neuzelmarkt.nl 

Voorjaarswandeling 
Ruweeuwsels
Zondag 9 april gaat IVN Nuenen op 
voorjaarswandeling in natuurgebied de 
Ruweeuwsels, voor volwassenen en 
voor kinderen. De jeugdwandeling staat 
onder leiding van een eigen gids. De 
doelgroep zijn kinderen vanaf groep 5 
van de basisschool tot en met groep 8. 
Vertrek per fiets om 13.15 uur vanaf Het 
Klooster, Park 1 Nuenen. Rechtstreeks 
naar vertrekpunt kan ook: nabij sluis V, 
de brug over het Wilhelminakanaal op 
de weg van Gerwen naar Lieshout. De 
wandeling begint om 14.00 uur. Voor 
meer informatie, tel. 040-2421423.

Brabantse middag 
in Mariahout!
De Mariahoutse Liederentafel zal sa-
men met het ‘smartlappenkoor Ome 
Jan’ uit Schijndel een gezellige Bra-
bantse middag verzorgen, waaronder 
ook een loterij. De entree is gratis!
Deze vindt plaats in de zaal, ‘de Pelgrim’ 
Mariastraat 22, Mariahout op woens-
dag 12 april, begint om 14.00 uur. 
Er worden gezellige meezingliedjes ge-
zongen waarvoor we een tekst boekje te 
koop aanbieden voor € 1,-, zodat ieder-
een de liedjes ook gezellig mee kan zin-
gen, dit is inclusief een gratis lot voor de 
loterij. Iedereen is van harte welkom!
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Rikken bij de Supportersclub RKSV 
Afgelopen vrijdag was het de finaleavond rikken bij de supportersclub RKSV 
Nuenen. De opkomst was met een bezetting van elf speeltafels meer dan 
voortreffelijk en de organisatie kan dan ook met een tevreden blik terug 
zien op een zeer geslaagd seizoen.

Wielerronde van Gerwen   
op tweede Paasdag
 
Maandag 17 april, tweede Paasdag, wordt de 51ste editie van de Grote Ron-
de van Gerwen verreden. Veel wielrenners komen graag naar het wielerdorp 
Gerwen om de strijd aan te gaan in deze 'klassieker onder de criteriums'. Be-
zoekers hebben gratis toegang. 
 

45ste Wielerjeugdvijfdaagse 
Lieshout-Mariahout
Van 10 tot en met 14 april organiseert Comité Wielerjeugdvijfdaagse haar 45e 
fietsvijfdaagse voor de jeugd van Lieshout en Mariahout voor kinderen van groep 
1 tot en met 8. Kinderen kunnen meedoen op gewone fietsen, crossfietsen, en 
mountainbikes, maar niet op racefietsen. De allerkleinsten, de peuters tot en met 
3 jaar, mogen gebruik maken van een skelter, step, driewieler en dergelijke. Ze 
rijden op een verkleind parcours waarbij de ouders de kinderen kunnen begelei-
den. Het gewone parcours loopt over de Hertog Jansstraat, Coolhof, en Floreffe-
straat. De grote finale wordt gehouden op vrijdag. Kinderen van 0-3 jaar kunnen 
elke dag inschrijven, de andere groepen tot en met woensdag 12 april. Voor ver-
dere informatie: tel. 0499-421843 (mevrouw Steegs).

Scan & Go 
speurtocht BCL
26 teams met zo’n 80 deelnemers de-
den zondagochtend mee aan de Scan 
& Go speurtocht, die Badminton Club 
Lieshout heeft gehouden in het ka-
der van de Gezondheidsrace 2.0.

De route van de speurtocht moest 
worden ontdekt door middel van het 
scannen van QR-codes die vervolgens 
de richting aangaven. Moderne tech-
niek van een mobiele telefoon en een 
QR-code-lezer dus, gecombineerd 
met een gezonde wandelactiviteit door 
het mooie Lieshout. 
De winnaars van de speurtocht zijn:
•	 Team	Van	de	Vossenberg	
 (volwassenen)
•	 Team	Bankhangers	(kinderen)

Badminton

Rikken

Joop Wouters 
winnaar dagklassement
Om klokslag half negen werd aange-
vangen met de eerste speelronden 
voor	het	dagklassement.	Bij	het	opma-
ken van de stand was het Joop Wouters 
die mede door een open solo slem met 
een straatlengte voorsprong en met 
een totaal van 122 punten winnaar 
werd, gevolgd op de tweede plaats 
door Frans Foolen, een nieuwkomer 
uit Lieshout met 85 punten

Riny Schepers 
winnaar finale 2016-2017
De finale werd gespeeld met negen 
wedstrijd tafels en de overige deelne-
mers speelden de troostfinale. Evenals 
bij de wedstrijd voor de dagprijzen 
werd een speler met grote afstand win-
naar, in dit geval Riny Schepers die met 
107 punten en dankzij een open misè-
re met praatje ruim winnaar werd. Op 
de tweede plaats eindigde de altijd 
strijdlustige en zeker niet de minste 
Willie van den Heuvel met 74 punten, 
gevolgd door de ook dit seizoen aange-

schoven en zeer verdienstelijk spelen-
de Jorg van Dijk met 68 punten. De 
hoofdprijs bij de loterij werd gewon-
nen door Adriaan Schepers.

Uitslag finale en kampioen ‘16-’17:
1 Riny Schepers 107 Punten
2 Willie van den Heuvel 74 Punten
3 Jorg van Dijk  68 punten
4 Hans van de Reek 64 punten
5	Harold	van	Bree	 60	Punten
6 Ria Hurkmans  57 Punten
7	Bernard	de	Louw		 38	Punten
8 An Arts  33 punten
9	Toine	Raaijmakers		 29	punten
10 Antoon Hurkmans  29 punten

Het eerste startschot klinkt om 11.15 
uur voor de nieuwelingen, die 40 kilo-
meter afleggen. Daarna volgen de juni-
oren, die om 12.30 uur vertrekken voor 
60 kilometer. De Elite/beloften-renners 
komen twee keer aan bod. Om 14.15 
uur voor een tijdrit over 3,5 km en om 
16.00 uur voor een wedstrijd over 80 
km. De wedstrijd voor de Elite/beloften 
telt	mee	voor	het	Baby-Dump	Kempen-
klassement. Het rennerskwartier is in 
café de Stam aan de Gerwenseweg 38. 

Daar is ook het boek ‘Vijftig jaar wiel-
rennen in Gerwen’ te koop.

Rennersveld
Bij	 de	 Elite/beloften	 gaan	 sterke	 ren-
ners uit de regio in de slag met toppers, 
zoals Koos Jeroen Kers uit Amstelveen 
(winnaar	 in	 2014).	 Robbie	 van	 Bakel	
uit Deurne, vorig jaar tweede, gaat, net 
als	 Bryan	 Bouwmans	 uit	 Gemert	 en	
Xavier Poels uit Oeffelt ook voor een 
podiumplaats.

Foto Cees van Keulen

Rondje   
Nuenen West’
Op zondagochtend 7 mei wordt de 
veldloop ‘Rondje Nuenen West’ geor-
ganiseerd. In een ronde van 7.5 km, die 
grotendeels over onverharde paden 
voert in het groene gebied tussen 
Eindhoven en Nuenen, ren je o.a. langs 
Kasteel	Eckart,	door	het	Eckartse	Bos,	
zó het mooie Dommeldal in en terug 
langs de Opwettense Watermolen 
naar de start-/finishplek in Nuenen 
West. De sportievelingen kunnen de 
ronde twee keer rennen en zo 15 km 
door	de	natuur	afleggen.	Bijvoorbeeld	
als training voor de Van Goghloop, die 
4 weken later plaatsvindt.
Vanaf 10 uur kan je je startnummer 
ophalen; om 11 uur vertrekken de 
(eerste) renners. Deelname aan deze 
loop is gratis! Inschrijven voor de 7.5 
of 15 km doe je via www.inschrijven.nl 
tot uiterlijk 3 mei. 
www.rondjenuenenwest.nl

Brons voor synchroon 
zwemster van Nuenen
 
Afgelopen zondag 2 april vond in 
Eindhoven de Brabantse kampioen-
schappen plaats voor synchroon-
zwemmen. Voor Nuenen deed Ma-
rieta Rosendaal mee met een solo 
op seniorennivo.

Ze heeft zelf heel het nummer ge-
maakt. De meisjes worden beoordeeld 
op de uitvoering, artistieke waarde en 
op de moeilijkheidsfactor.
Nadat ze eerst voldoende punten heeft 
gekregen op een techniekwedstrijd 
mocht ze afgelopen zondag meedoen.
In het totaal heeft alles haar dit 
121.6100 punten opgeleverd wat goed 
is voor een 3e plaats.
Marieta gefeliciteerd met dit mooie re-
sultaat namens de NZPV Nuenen. En 
vooral van de afdeling synchroon-
zwemmen. We zijn super trots op je.

WielersportOpnieuw grootse 
Verenigingenmarkt!
Na het grote succes in 2014 organiseert Stichting DwersVerband op zondag 
10 september opnieuw een Verenigingenmarkt in en rondom Het Park in 
Nuenen. 

Organisaties op het gebied van sport, 
muziek, kunst, cultuur, hobby, creativi-
teit, natuur, milieu, zorg, welzijn en wo-
nen, kunnen deelnemen aan de markt. 
Het moet daarbij wel gaan om organi-
saties die actief zijn in Nuenen c.a., 
non-commercieel werken en groten-
deels gerund worden door vrijwilligers. 
DwersVerband wil met de markt bewo-
ners van Nuenen c.a. op laagdrempelige 
en informele wijze laten kennismaken 
met hetgeen de (vrijwilligers-) organisa-
ties te bieden hebben. Van vrijetijdsbe-
steding tot en met ondersteuning op het 
gebied van zorg en welzijn.
De markt biedt deelnemers de gelegen-
heid om zich op eigen wijze te presente-
ren en bezoekers te informeren. Nieuwe 
leden of vrijwilligers nodig? Aantrekke-
lijke kramen met activiteiten trekken 
veel publiek en nodigen uit tot een ge-
sprek. De middag is ook een uitgelezen 
kans om contacten te leggen met andere 
verenigingen en stichtingen.

In 2014 waren er maar liefst 92 organi-
saties die zich in Het Park presenteer-
den aan het grote publiek! Na afloop 
meldde tweederde van de deelnemers 
concrete, positieve resultaten voor de 
eigen organisatie.

Open Monumentendag
Op 10 september wordt het trouwens 
extra feestelijk in het centrum van 
Nuenen: dat weekend is het namelijk 
ook ‘Open Monumenten Dag’ (OMD) 
met	als	thema	‘Boeren,	burgers	en	bui-
tenlui’. Men wil hiermee de nadruk leg-
gen op mensen en hun onderlinge eco-
nomische en culturele relaties. Het 
thema biedt vele aanknopingspunten. 
Niet alleen voor de Heemkundekring, 
maar ook voor alle deelnemers aan de 
Verenigingenmarkt. 
‘Boeren,	 burgers	 en	 buitenlui’	 als	
‘dwersverband’ tussen markt en open 
monumentendag!

Inschrijven Verenigingenmarkt
Veel verenigingen en stichtingen heb-
ben afgelopen weekend in hun mail-
box een uitnodiging ontvangen om 
zich in te schrijven voor de Verenigin-
genmarkt. Niets ontvangen? Geen 
nood. Via de website www.verenigin-
genmarkt.nl kan men zich ook in-
schrijven.
Vragen of ideeën voor de markt? Stich-
ting DwersVerband hoort graag van u. 
Mail daarvoor naar info@dwersver-
band.nl

Verenigingenmarkt en Open Monu-
mentendag 2017? Op 10 september 
moet u er gewoon bij zijn! 

Opening boules-seizoen ‘d’n Busser’ Gerwen
Zondag 3 april werd het buitenseizoen 2017 van Jeu de boulesvereniging ‘d’n 
Busser’	in	Gerwen	ingeluid	op	de	hoek	Laar/van	Kemenadelaan.	

Brouwerij Nuenhem    
op braderie van brouwerijen
Na de gezellige en drukbezochte winterKLANK en zomerKLANK komt er op 23 
april een nieuw ‘Klank’-festijn in de klokkengieterij in Aarle-Rixtel. In plaats 
van kleding, kerstspullen of schoonheidsproducten zijn de kraampjes nu ge-
vuld met... bier! Nuenen is ook vertegenwoordigd met brouwerij Nuenhem 
van de broeders Leijten. BierKLANK wordt gehouden op zondag 23 april, van 
14 uur tot 19 uur in de klokkengieterij in Aarle-Rixtel (Klokkengietersstraat 1).

“Het is een hele leuke mogelijkheid om 
de bieren van de verschillende brou-
wers te leren kennen”, zegt Remco 
Driessen	 van	 Brouwerij	 Laarbeek.	
“Doordat het formaat van de proefgla-
zen bewust klein is gehouden, kun je 
makkelijk bij de verschillende brou-
wers langs gaan en in één middag veel 

verschillende bieren proeven. Je kunt 
uiteraard bij je favoriete brouwer be-
ginnen en eindigen, maar er valt op 
deze zondagmiddag veel te ontdekken, 
er zullen meer dan 20 verschillende 
bieren te proeven zijn”
“Klopt helemaal”, beaamt Peter Spaan, 
brouwer	van	Brouwerij	de	Gieterij,	"zo	
komt er een enthousiaste pas gestarte 
brouwer uit Nuenen met heerlijke don-
kere bieren. Er is voor ieder wat wils.”

In Nederland wordt steeds meer spe-
ciaalbier gebrouwen door kleinschali-
ge brouwerijen. In 1980 waren er 7 
brouwerijen in Nederland, nu meer 
dan 300. Probeer je favoriete biertje 
dan maar eens te vinden. Daarom zijn 
bierfestivals zo sterk in opkomst de 
laatste jaren. Het is een laagdrempelige 
manier om veel verschillende bieren te 
proeven en gezellig kennis te maken 
met speciaalbier en hun brouwers. De 
stands worden bemand door de brou-
wers zelf en zij kunnen al je vragen be-
antwoorden en het verhaal achter hun 
bier vertellen. Er zal live muziek zijn en 
er is ook van alles te eten. 
Toegang	 is	 gratis	 voor	 iedereen,	 ver-
koop van bier alleen aan 18+.
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Programma

Voetbal

VOETBAL
RKSV NUENEN
Zaterdag 8 april
Gemert - Nuenen 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 .30 
Nuenen VE1 - EFC VE1   .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .15 
Zondag 9 april
Nuenen VR1 - Venlo . Boys VR1   . 14 .30 
Geldrop 2 - Nuenen 2   .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .45 
Nuenen VR2 - Nijnsel VR1   .  .  .  .  . 12 .00 
Oirschot V . 2 - Nuenen 3   .  .  .  .  .  .  . 11 .30 
Nuenen VR3 - EFC VR1   .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00 
Boxtel 2 - Nuenen 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00 
Oirschot V . 3 - Nuenen 5   .  .  .  .  .  .  . 11 .30 
Nuenen 6 - Brabantia 4   .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00 
RKSV Heeze 4 - Nuenen 7   .  .  .  .  . 12 .00 
Nuenen 8 - Gestel 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00 
Braakhuizen 5 - Nuenen 9   .  .  .  .  . 13 .00 
Nuenen 11 - EMK 6   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00 
Nuenen 12 - Acht 7   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30 

EMK
Zaterdag 8 april 
Gestel VE1 - EMK VE1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .45
Zondag 9 april
Bladella 1 - EMK 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
EMK 2 - SBC 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK 3 - Rood Wit V 5   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK 4 - Wilhelmina Boys 3   .  .  .  . 11 .00
Geldrop 5 - EMK 5   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .30
Nuenen 11 - EMK 6   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
EMK VR 1 - SBC VR 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 .00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 8 april
Nederwetten Vet - Geldrop Vet . 16 .30 
Zondag 9 april
Best Vooruit 8 - Nederwetten 2  10 .00 
Nederwetten 3 - Tivoli 4   .  .  .  .  .  .  . 10 .00 
Oirschot Vooruit 10 - Nederw . 4  10 .00 
RKSV Heeze Da 1 - Nederw . Da 1 12 .00 
Nederw . Da 2 - RKGSV DA 1   .  .  . 10 .00 

RKGSV GERWEN
Zondag 9 april
Elsendorp 1 - RKGSV 1   .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Unitas ’59 11 - RKGSV 3   .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
RKGSV 4 - Geldrop 6   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Nederwetten Vr 2 - RKGSV Vr 1  10 .00

NKV KORFBAL
Zondag 9 april
NKV 2 - Crescendo 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 .00
NKV 1 - Crescendo 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Dinsdag 11 april
NKV MW1 - Fortuna’68 MW1   .  . 20 .00

2e Zwemloop Feel 
Fit Center Nuenen 
Op zaterdag 1 april werd om 17.45 uur 
weer het startschot gegeven voor de 2e 
Feel Fit center Nuenen zwemloop. Hier-
bij wordt er gezwommen in het 25m 
bad van het Feel Fit center en aanslui-
tend hard gelopen door het centrum 
van Nuenen. De wedstrijd vormt een 
opwarmer voor de Dolphin Triathlon 
Nuenen, die op 2 juli van start zal gaan.
Als organisatie mochten we op meer 
dan voldoende belangstelling rekenen, 
waarbij de kwart zwemloop helemaal 
volgeboekt was. Ook de scholieren van 
de basisscholen uit Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten en Eindhoven hadden 
zich in grote getale ingeschreven, zo’n 
60 jonge athleetjes verschenen aan de 
start waardoor het gezellig druk werd 
in het Feel Fit center. Deze jonge deel-
nemers (groep 5 t/m 8 van de basis-
school, 200m zwemmen en 1km hard-
lopen) kregen zo de gelegenheid om in 
een ongedwongen sfeer kennis te ma-
ken met een zwemloop. Na de scholie-
ren startten de triatleten tot 12 jaar 
voor hun afstand van 250m zwemmen 
en twee kilometer hardlopen. Hier 
ging de zege naar 12 jarige Robin 
Schols in 12.36 
De lange afstand viel ten prooi aan Je-
roen Leuverink. Met een snelle zwem-
tijd wist hij van de kop af direct de lei-
ding te nemen, waarna hij met een soli-
de looponderdeel rustig naar de 
eindzege liep. Zijn eindtijd was 50.12. 
De nummer twee bij de solo's, Bart 
Cooymans, finishte op 40sec. na Leuve-
rink. Eerste dame was Sanne Paassen, 
die ook haar basis legde met een snelle 
zwemtijd en finishte in 1.07.29.
Bij de achtste zwemloop kwam bij de 
heren Stefan Timmermans met de snel-
ste zwem- en looptijd als eerste over de 
finish 24.28, Angelique Heinen was het 
die na de tweede zwemtijd en een goed 
looponderdeel in 36.29 als eerste dame 
finishte.
Alle zwem-, loop- en eindtijden van de 
deelnemers zijn terug te vinden op 
www.squadraevents.nl

Janne Meulendijks 
Mini van de Week 
bij Heren 1 Nuvo'68
Janne mocht met de heren mee inlo-
pen. De heren waren verrast door het 
talent van Janne.
Janne kon het tempo van de heren 
goed bijhouden. Ook bij het blokkeren 
aan het net kwam Janne goed uit de 
verf. Het afzetten is een van de belang-
rijkste uitgangspunten hierbij en dat 
zit wel snor bij deze jongedame, aldus 
coach Joost vd Bosch!
Na de eerste service kwam de rally een 
keer terug en deze wist Janne goed te-
rug te passen naar de spelverdeler. Jan-
ne heeft verder de wedstrijd vanaf de 
bank gevolgd en wist de heren naar 
een van de weinige goede partijen van 
dit seizoen te coachen!"

RKSV Nuenen - DESO 0-1
Nuenen 2 won zondag de belangrijke match tegen concurrent Brabantia 2 
en gaf daarmee het goede voorbeeld aan het vaandelteam. Aan het weer lag 
het zeker niet, onder ideale omstandigheden werd om 14.30 uur afgetrapt 
op Oude Landen. Uit had Nuenen met 3-2 gewonnen door in de slotfase te-
rug te komen van een 1-2 achterstand.

DESO vecht tegen degradatie en was 
duidelijk in haar speelwijze. Het liet 
Nuenen dan ook het spelletje maken 
om dan via de counter toe te slaan. He-
laas voor Nuenen lukte dat ook want in 
de 12e minuut keek Nuenen al tegen 
een achterstand aan. Balverlies op het 
middenveld leidde tot een diepe bal op 
rechts. Koen Bots leek in eerste instan-
tie het duel te winnen maar Quincy 
Broers was hem net te snel af en met 
een vreemd schot verdween de bal 
langs de verbouwereerde doelman 
Verus. Nuenen wilde wel maar veel 
aanvallen strandden op de hechte Osse 
defensie.
Rond de 20e minuut kreeg Nuenen 
een grote kans via Brian de Ronde. Leo 
Nijs ontving de bal na een afgeslagen 
corner, handig draaide hij weg van zijn 
tegenstander en zijn voorzet op maat 
werd door Brian de Ronde van dichtbij 
ingeschoten. De boomlange doelman 
Van Reek redde bekwaam. In het ver-
loop van de 1e helft kreeg Nuenen nog 
twee mogelijkheden via Dennis van de 
Reek. Beide schoten misten kracht. 
Kort voor rust had DESO zelfs op 0-2 
kunnen komen na balverlies van de 
Nuenen defensie. Gelukkig verdween 
het schot naast.
In de 2e helft ging Nuenen al vrij snel 
1-op-1 spelen. Jaimy Raas en Abdul 

Bangura kwamen in de ploeg voor 
Randy Thenu en Sjaak Egmond. De 
wissel leek direct rendement op te le-
veren, Jaimy Raas verscheen vanaf 
rechts alleen voor doelman van Reek 
maar hij had net te veel tijd nodig om 
af te drukken. DESO zakte nog verder 
in en het dwong Nuenen veelal tot lan-
ge ballen. Nuenen meende in de 62e 
minuut recht te hebben op een straf-
schop nadat Yev Marcelli werd getor-
pedeerd in de 16. De goed leidende 
scheidsrechter Pieters zag er geen heil 
in. Naarmate het einde naderde, werd 
het duidelijk dat het vandaag niet ging 
lukken. Joey Maas verving een kwar-
tier voor tijd Koen Bots. Het mocht al-
lemaal niet meer baten, Nuenen ver-
loor opnieuw van een ploeg uit de on-
derste regionen. Duidelijk is dat 
Nuenen het lastig heeft, het spel te ma-
ken en de opening te vinden.
Volgende week echter weer een kans. 
Nuenen speelt dan op zaterdagavond 
de derby in Gemert. Destijds bood de 
thuiswedstrijd veel spektakel met een 
2-3 overwinning voor Gemert. Nue-
nen zal gebrand zijn dit recht te zetten 
en hoopt op veel steun van de Nuenen 
supporters in Gemert. Aanvang 19.30 
uur.

Volleybal

RKGSV VR1 - EMK VR1 1-2
Alle ingrediënten voor een echte dorpsderby waren aanwezig: een heerlijk 
lentezonnetje, een veld nog nat van de ochtenddauw, talrijke toeschouwers 
van groen-wit en geel-zwart en dan natuurlijk die niet-tastbare wedstrijd-
spanning vooraf. Kortom: alles wat het spelen van een derby zo mooi en zo 
speciaal maakt.

EMK was voorafgaande het duel na-
tuurlijk de uitgesproken favoriet, maar 
RKGSV wilde juist vandaag niets liever 
dan stunten tegen de Nuenense rivaal. 
Mooi om te zien dat zonder enige twij-
fel door beide coaches voor dezelfde 
strategie was gekozen: winst! Vanaf het 
eerste fluitsignaal trok EMK het initia-
tief naar zich toe, maar was ook de 
(kampioens) spanning in de ploeg 
voelbaar. Met de eerste kansen voor 
Lieke en Jennifer (gered door de 
keepster en door de doelpaal), ver-
dween de spanning en was het min of 
meer wachten op de EMK-voorsprong. 
Toch moest ook EMK keepster Manon 
enkele keren in actie komen en waak-
zaam zijn voor de gevaarlijke uitvallen 
van Gerwen. Ondanks de kansen aan 
beide zijden, was het goed voor de 
wedstrijd dat de ruststand met een 0-0 
stand werd bereikt.

Na de rust was er een soortgelijk spel-
beeld: de eerste kansen voor EMK en 
RKGSV juist wachtend op de meer 
spaarzame kansen. En juist die eerste 
echte kans voor RKGSV werd na 5 mi-
nuten in de tweede helft omgezet in 
een 1-0 voorsprong. Precies dit mo-
ment had de wedstrijd nodig om echt 
te ontbranden: RKGSV smeet met 
haar krachten om te proberen de wed-
strijd op slot te gooien, terwijl EMK 
alle individuele- en teamkwaliteiten 
aanriepen om deze wedstrijd niet te 
verliezen. In de 10e minuut was daar 
de gelijkmaker van Lisette na een goed 
uitgevoerde aanval over de linkervleu-
gel. Vlak hierna was er in de 15e mi-
nuut een rake kopbal van diezelfde Li-
sette die EMK op een 1-2 voorsprong 
bracht. RKGSV speelde in de laatste 15 
minuten in een ‘alles of niets’ poging 
veelvuldig op de helft van EMK, maar 

de krachten vloeiden stap voor stap uit 
de Gerwense ploeg. EMK dat over 
meer individuele kwaliteiten beschik-
te, speelde vanmiddag niet haar beste 
wedstrijd maar met name de team-
geest en strijdlust waren vandaag zo 
kenmerkend voor EMK.

Het hele verhaal van deze wedstrijd zat 
ook opgesloten in de laatste actie van 
de wedstrijd: de spits van RKGSV leek 
(tot grote vreugde van heel Gerwen) 
op weg naar de late gelijkmaker in de 
wedstrijd, maar met een uiterste 
krachtinspanning van de laatste vrouw 
Sanne werd de overwinning van EMK 
door middel van een tackle op de bal 
veiliggesteld: EMK wilde deze wed-
strijd simpelweg niet verliezen!

Het publiek was de grote winnaar van 
vanmiddag: elke minuut werd er volop 
genoten van strijd en passie, alles wat 
(dames) voetbal zo mooi maakt!

Milhezer Boys - 
Nederwetten 3-0
Door Louis Staals

Zondag was de opdracht voor Neder-
wetten door te gaan met de ingeslagen 
weg om punten te pakken van hoger 
geklasseerde tegenstanders. Maar te-
gen de ploeg uit Milheeze kwam hier 
totaal niets van terecht. Het duurde tot 
de 20e minuut voordat Milheeze de 
score opende, maar de goed leidende 
scheidsrechter keurde dit af omdat hij 
een overtreding constateerde op Tim 
Bunthof die later geblesseerd het veld 
moest verlaten. Zijn vervanger was 
Christiaan Baaten. Milheeze kreeg een 
vrije trap buiten het strafschop gebied 
en keeper Koen Joosten formeerde de 
muur voor hem. Maar Ruud van de 
Vrande mikte de bal prima in het gat 
dat de Wettense goalie open liet: 1-0. 
Tot op dit moment was Nederwetten 
nog niet een keer gevaarlijk voor het 
Milhezer doel geweest. In de extra tijd 
van de eerste helft kreeg Bob van 
Schijndel op aangeven van Willem van 
Hees de bal prima onder controle en 
rondde de pass prima af 2-0.
Het rust signaal was een verademing 
en gaf trainer Dennis Wouterse de 
kans om zijn ploeg een beetje wakker 
te schudden want ze kwamen er totaal 
niet aan te pas. Milheeze Boys bleef 
echter veel sterker en in de 73 minuut 
kreeg opnieuw Ruud van de Vrande 
een prachtige kopkans die hij prima 
verzilverde, 3-0. De thuisploeg had 
meer kans op de 4-0 als Nederwetten 
op de 3-1 dus het laatste fluitsignaal 
kwam zowel voor de spelers van Ne-
derwetten als voor de meegereisde 
supporters als een verlossing van deze 
zwakke wedstrijd van hun favorieten. 
Volgende week maar weer opnieuw 
beginnen en hopen op verbetering.

EMK - Wilhelmina Boys 0-6
Door Cor Groenen

EMK speelde afgelopen zondag tegen 
koploper Wilhelmina Boys. Het klas-
senverschil in de eerste helft was nog 
redelijk. Met een 0-2 ruststand gingen 
beide teams de rust in en de toeschou-
wers spraken nog even na over de 
prachtige goal van Wilhelmina Boys 
die de 0-2 op het scorebord bracht. In 
de tweede helft domineerde Wilhelmi-
na Boys nog nadrukkelijker en met een 
viertal treffers werd EMK aan de kant 
geschoven. EMK wacht nog een moei-
lijke klus om klassenbehoud te verwe-
zenlijken. Jacky van Houtert was deze 
wedstrijd de Man of the Match aan 
EMK zijde.

Rick Slaats helpt een tegenstander naar 
lucht te happen

ZP&V Nuenen stijgt    
naar de tweede plaats 
Afgelopen zaterdag speelden in het Limburgse Sittard de twee promovendi van 
het vorige seizoen tegen elkaar; Hellas Gala en Nuenen. Het verschil was groot.

Waterpolo

Vorig seizoen in de eerste klasse van 
district 5 waren er twee teams die bo-
ven de rest uitstegen: Hellas Gala uit 
Sittard en Nuenen. Beiden promo-
veerden naar de derde klasse van de 
landelijke waterpolo competitie. Dus 
dit jaar kwamen de teams elkaar weer 
tegen. Was het verschil vorig seizoen 
nog klein, dit jaar waren de verschillen 
groot. Hellas strijdt tegen degradatie, 
Nuenen doet mee om een toppositie.
Deze stand in de competitie was afge-
lopen zaterdag ook terug te vinden in 
het onderlinge duel. Hellas deed het 
nog niet zo slecht en bleef aardig in de 
wedstrijd. Nuenen daarentegen wist 
dat het ging winnen maar speelde niet 
echt overtuigend. Er werden veel 100% 
kansen gemist en er waren nogal wat 

uitsluitingen voor de spelers van Nue-
nen. Veel spelers stonden op scherp 
met twee uitsluitingen en Dirk Bothof 
haalde tot zijn eigen frustratie het ein-
de van de wedstrijd niet. Lang ging de 
strijd gelijk op en aan het begin van de 
laatste periode had Nuenen slechts 
een bescheiden 5-6 voorsprong. In de 
laatste periode gaf Nuenen nog eens 
vol gas waardoor een verdiende eind-
stand van 5-10 op het scorebord ver-
scheen.
Daarmee was de degradatie van Hellas 
een feit en veroverde Nuenen voorlo-
pig een verdienstelijke tweede plaats. 
Promoveren zit er niet meer in maar 
iedereen in de regio is vol lof en be-
wondering over deze prestatie met de-
ze kleine spelersgroep.

Dirk Bothof (nummer 6 met bal) heeft een belangrijk aandeel in de overwinging maar 
haalt het einde van de wedstrijd niet

Kienavond 
Lieshout
Op vrijdag 7 april houdt de Senioren-
vereniging/KBO Lieshout een kien-
avond in het Dorpshuis Grotenhof 2 in 
Lieshout. De zaal van het Dorpshuis, 
gaat open om 19.00 uur en om 20.00 
uur gaan we van start met de eerste 
kienronde. We kienen om goed gevul-
de levensmiddelentassen, vlees- en 
koffiepakketten, goed gevulde enve-
loppen en om de Jackpot. We sluiten af 
met de loterij om mooie prijzen. Ieder-
een is van harte welkom om mee te ko-
men kienen op deze altijd zo gezellige 
avonden.
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#
#

waardebon|RdL

waardebon|RdL
Sis sportvoeding

Nu met bon

2 halen 1 betalen
(geldig tm 15 april 2017)

Fietszadel naar keuze
Nu met bon

25% korting
(geldig tm 22 april 2017)

Volop keuze in
gebruikte fietsen!
Kijk op onze site.


	RdL wk14 2017
	VP wk14 RdL 2017
	Tekst Gemeente wk14 RdL 2017
	Adv Kersvers wk14 RdL 2017
	Adv Gemeente wk14 RdL 2017
	Tekst KBO wk14 RdL 2017
	Adv Crooijmans wk14 RdL 2017
	Tekst Factor wk14 RdL 2017
	Tekst Archipel wk14 RdL 2017
	Tekst Drijehornickels wk14 RdL 2017
	Adv Lindeblaadjes wk14 RdL 2017
	Tekst Kerk wk14 RdL 2017
	Tekst Sport 2 wk14 RdL 2017
	Tekst Sport 1 wk14 RdL 2017
	Adv HvRooij AP wk14 RdL 2017


