
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

AFWEZIG 
van 24-4 t/m 28-4:

J.R. Rutten en D. van den Top,
huisartsen

I.R. Steenstra en J. Kroon, 
huisartsen 

 Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

‘The Outlaw’ 
winnaar 
Wèttegij’t?! 
Quiz

Leden Rabobank 
verdelen 
€ 70.000 over 
lokale clubs
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Aanleveren 
week 16 en 17 
redactioneel en 
advertenties
 
Voor de mensen die sportversla-
gen willen aanleveren voor week 
16, kunnen dit in verband met 
Pasen doen tot maandag 21.00 
uur. Advertenties kun je gewoon 
tot dinsdag 12.00 uur insturen. 

Week 17: in verband met Konings 
dag, redactioneel en adverten-
ties aanleveren voor maandag 
24 april 12.00 uur.

Spontane 
paasbingo 
bewoners ‘Akkers’ 
groot succes

Zie advertentie achterpagina
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HUIS ZOEKEN?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

M

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl
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Huldiging van 33 zilveren 
jubilarissen bij KBO Nuenen c.a. 
De afgelopen jaren huldigt KBO Nuenen c.a. haar leden die 25 jaar lid zijn. 
Dit jaar waren het drieëndertig KBO leden die, thans met een gemiddelde 
leeftijd van 85 jaar, op 1 januari jl. 25 jaar lid waren. In totaal telt de KBO 
Nuenen 1760 leden. De zilveren jubilarissen waren op donderdagvoormid-
dag 6 april uitgenodigd voor een gezellige onderonsje in het KBO ontmoe-
tingscentrum ’t Trefpunt in Het Klooster. Negentien van hen (de overige 
veertien jubilarissen waren verhinderd of konden anderszins niet aanwe-
zig zijn) waren op de uitnodiging ingegaan.

Verbouwing De Vank
Door Edwin Coolen

Maandag is op symbolische wijze de verbouw van het voormalige 
parochiehuis De Vank aan de Kerkstraat gestart. De Vank wordt 
getransformeerd tot woongebouw met vier luxe woningen en twee 

appartementen.

Als startsein hielpen de toekomstige 
kopers en verantwoordelijk wethou-
der Martien Jansen met de sloop van 
een balkonhek in de oude toneelzaal. 
En het traditionele wijwaterbakje dat 
op de eerste verdieping nog aanwezig 
was, werd zorgvuldig verwijderd en 
overhandigd aan de toekomstige be-
woners, de heer en mevrouw Roelfse-
ma. Het krijgt een nieuwe plaats in het 
woongebouw.
Jansen heeft veel herinneringen aan 
de Vank, het monumentale gebouw 

uit 1939: ‘Het was er voor iedereen. 
Het parochiehuis was de feestzaal van 
Nuenen. Nu wordt er een nieuw leven 
gegeven aan het gebouw.’
In De Vank komen 2 luxe appartemen-
ten, 3 woningen in de voormalige to-
neelzaal en een half vrijstaand heren-
huis in de linkerflank van het gebouw. 
Alle woningen, ontwikkeld door Rezi-
denz, zijn inmiddels gereserveerd. Het 
streven is dat aannemer Ban Bouw uit 
Nuenen de woningen en appartemen-
ten eind dit jaar kan opleveren.

Onder het genot van koffie en gebak 
en een drankje en hapje heeft het KBO 
bestuur hen in het zonnetje gezet en 
met een bloemetje en Oorkonde na-
mens KBO Brabant bedankt voor hun 
inzet op wat voor wijze dan ook voor 
de Nuenense KBO gedurende deze af-

gelopen 25 jaar. Het was een zeer ge-
slaagde en geanimeerde bijeenkomst 
waar iedere jubilaris persoonlijk aan-
dacht kreeg van voorzitter Gonnie Lu-
cassen. De feestelijke bijeenkomst 
werd opgeluisterd door het muzikale 
duo ‘Hij en Ik’ (Jos Aarts en Arie Ver-
haegh vice versa) die een onderhou-
dend programma brachten van licht 
klassiek tot populaire meezing-liedjes 
met er tussendoor een aantal anekdo-
tes over ‘die goeie oûwe tijd’.

De 33 jubilerende zilveren KBO 
leden zijn ( op alfabet): 
Hr. F. van Aalst; mw. F. Berkhout-San-
ders; hr. M. Boerenkamp; hr. R. Bos-
sema; hr. L. Bouhuijs; mw. R. van 
Broekhoven-Meijer; mw. P. Crooij-
mans-Verkuylen; mw. M. van Dijk-
van Bergen; mw. M. van Dongen-
Hooren; mw. T. Engels-Peeters; mw. 
S. van Gestel-van der Wiel; mw. T. 
Gijsberts-Sanders; mw. M.Janssen-
van de Moosdijk; hr. C. Karremans; 
mw. E. van Kempen-Knaapen; mw. A. 
van der Linden-van den Donk; hr. J. 
van Maasakkers; hr. E. Meulendijks; 
mw. C. Mollen-Schenkelaars; hr. A. 
Renders en mw. J. Renders-Rooijac-
kers; hr. M. Renders en mw. A. Ren-
ders-Rooijakkers; hr. C. van Schaik en 
mw. D. van Schaik-Bleeker; mw. P.F. 
Schijven-van den Donk; mw. C. 
Schuur-de Rooij; hr. A. Stoop; hr. C. 
Stoop; hr. F. Teunissen en mw. M. 
Teunissen-Cornelissen; mw. M. Teu-
wen-Kroes; hr. A. Vermeulen.

Foto’s Frank van Welie

Vernieuwde Europalaan 
officieel geopend op 19 april
Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het vernieuwen van de Europa-
laan. Daarbij is een aparte busbaan is aangelegd voor bussen voor de HOV-
lijn tussen Eindhoven-Zuid en Nuenen. Omdat ook de gemeente Eindhoven 
een mijlpaal viert met de aanleg van een busstation bij (winkelcentrum) 
WoensXL, combineren we de beide openingsceremoniën.

Stap in een oude bus
De werkzaamheden waren op tijd 
klaar voordat de nieuwe busregeling 
in december 2016 van start ging. Die 
wordt verzorgd door Bravo (Arriva en 
Hermes), waarbij ook 43 elektrische 
bussen worden ingezet in Zuidoost 
Brabant. Uniek in Europa, zo ’n groot 
aantal. Heel modern dus. Het leek ons 
daarom des te aardiger om, voor het 
contrast, op de dag van de opening 
ook een oude bus de route te laten rij-
den.

Een echte publieksactie ligt nog in het 
verschiet, maar op 19 april kunnen 
mensen die toch al met het OV reizen, 
kiezen voor een ritje met een histori-
sche bus. De bus rijdt tussen alle an-
dere bussen, u kunt gewoon instap-
pen. De bus rijdt tussen 12-14 uur en 
tussen 16-18 uur heen en weer tussen 
WoensXL en Nuenen.

Naam
Aan het eind van de officiële opening 
wordt ook de naam voor het kunst-
werk onthuld dat op de rotonde Kap-
perdoes/Pinckart staat. 

De afgelopen weken hebben mensen 
suggesties kunnen doen voor een 
naam, de afgelopen 10 dagen heeft u 
op de top 5 daarvan kunnen stemmen. 
De naam komt te staan op een bord bij 
het kunstwerk, maar uiteraard com-
municeren we volgende week uitge-
breid over welke het geworden is.

Het kunstwerk 
op de rotonde Kapperdoes/Pinckart. 



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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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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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honden. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook 
toegezien.

‘In burger’
Het afgelopen jaar hebben onze boa’s vaak op de overlast van hon-
denpoep en niet-aangelijnde honden gecontroleerd en helaas ook 
op bekeurd. Toch blijven de meldingen van hondenoverlast binnen-
stromen. 
Om de overlast van honden te beperken, is het mogelijk dat de boa’s 
ook in burger gaan controleren. We hopen hiermee te bereiken dat 
alle hondenbezitters gaan bijdragen aan een schone en veilige om-
geving. De boa’s kunnen zich altijd legitimeren wanneer zij in burger 
optreden. Twijfelt u eraan of u te maken hebt met een boa? Vraag 
gerust naar een legitimatiebewijs.

De regels voor honden(eigenaren)
In onze gemeente gelden de volgende regels voor hondeneigenaren:
•	 U	moet	uw	hond	overal	aanlijnen,	met	uitzondering	van	de	hon-

denlosloopwegen of - terreinen. Een overzicht van deze locaties, 
is te vinden op onze website, via http://www.nuenen.nl/inwoners-
ondernemers/onderwerpen-a-z_42690/product/huisdieren-en-
hondenlosloopgebieden_826.html

•	 Op	speelplaatsen,	speelweiden,	schoolterreinen,	sportvelden	en	
in	 zandbakken	 zijn	 geen	 honden	 toegestaan.	 U	 moet	 ervoor	
zorgen dat uw hond niet op deze plaatsen komt, tenzij sprake 
is van een geleidehond of een sociale hulphond. 

•	 U	moet	uw	hond	voorzien	van	een	halsband	en	een	tatoeage	of	
chip waaruit blijkt wie de eigenaar of houder is. 

•	 U	moet	ervoor	zorgen	dat	uw	hond	niet	poept	op	een	openbare	
plaats. Als uw hond per ongeluk toch op een openbare plaats 
poept, dan moet u dit zelf opruimen. Zorg er dus voor dat u 
altijd iets bij zich heeft, zoals een zakje of een poepschepje. Voor 
sommige hondenlosloopwegen of - terreinen geldt de opruim-
plicht niet. De opruimplicht bij een hondenlosloopweg of - ter-
rein geldt alleen als dit staat aangegeven. 

Zakjes met hondenpoep kunt u in de gemeentelijke afvalbakken 
achterlaten. Het is niet toegestaan om de (plastic) zakjes met hon-
denpoep achter te laten in de openbare ruimte (bijvoorbeeld in 
parken, plantsoenen en bossen). 

Hondenlosloopwegen en -terreinen
Een hond mag alleen op een losloopweg of -terrein onaangelijnd 
lopen. Dit houdt in dat de hond alleen los mag lopen op de weg, 
het terrein en de bijbehorende berm. Naastgelegen bossen, weilan-
den tuinen etc. behoren niet bij de weg, het terrein of de berm. Het 
betreden van deze gebieden door uw hond -onaangelijnd en niet 
onder uw toezicht-  is dus niet toegestaan. 

Overtreding van de regels heeft gevolgen
Wij vragen uw vriendelijk om bij het uitlaten van uw hond rekening 
te houden met deze regelgeving. Overtredingen die door de boa’s 
worden geconstateerd kunnen, zonder het geven van een waarschu-
wing, leiden tot een boete. De regelgeving is terug te vinden in arti-
kel	2:57	en	2:58	van	de	Algemene	Plaatselijke	Verordening	(APV).	U	
kunt deze vinden via www.overheid.nl

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

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

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Mauritsgaarde 8 intern verbouwen van de woning en wijzigen van 
  de gevel 
Brederostraat 2 plaatsen van een overkapping 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Opwettenseweg 80 verbouwen van bestaande zaal tot bedrijfswoning 
  bij café 
Zandstraat 3 plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van 
  de woning 
Parkstraat 25A wijzigen van het gebruik t.b.v. vestiging 
  restaurant 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Kapperdoesweg 8 Het oprichten van een tuincentrum verlengd tot 
  18 mei 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Gerwenseweg 2 Paardensportspektakel / Springconcours 17 
  en 18 juni 
Centrum Nuenen Van Goghloop 3 juni 
Refeling 53-59 Straatfeest buurtbarbecue 23 september 
Kiosk Park Nuenen Tour de Kiosques 20 mei 
Kiosk Park Nuenen Kioskconcert Parkblaozers Nuenen 
  17 september 
Park Nuenen Beelden in het Park 21 mei 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Parkstraat 3F Terrasvergunning Bio-Lekkers 
Andriesplein /  Verkeersmaatregelen sportdag
Meidoornstraat BS De Dassenburcht 
Boord 25 Asperges op de velden 18 mei t/m 1 juni 
Oude Torendreef-
Hoekstraat Touwtrekken over water 17 augustus 
Schoutse Vennen 15 Stationaire Motorenshow 3 t/m 5 juni 
Nabij weekmarkt 
Nuenen Flyeren t.b.v. Week van het Wonen 

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 
06-04-2017 Nuenen c.a. Aanwijzing toezichthouder 
   Nuenen c.a. 
04-04-2017 Papenvoortse Heide 5B Ontwerp-omgevingsvergunning 
   brandveilig gebruik blokhut  

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

GFT+E container wordt in april en mei 
1 x 2 weken opgehaald. Zie uw afvalkalender.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

AVONDOPENSTELLING MILIEUSTRAAT
De milieustraat Nuenen is tot en met 27 september op woensdag 
tot 20.00 uur open.

GEMEENTEHUIS GESLOTEN 
Het gemeentehuis in Nuenen is gesloten op:
	 •	 Tweede	Paasdag,	maandag	17	april	2017
	 •	 Koningsdag:	donderdag	27	april	2017
	 •	 Dag	na	Koningsdag:	vrijdag	28	april	2017
	 •	 Bevrijdingsdag:	vrijdag	5	mei	2017
	 •	 Hemelvaartsdag:	donderdag	25	mei	2017
	 •	 Dag	na	Hemelvaartsdag:	vrijdag	26	mei	2017
	 •	 Tweede	Pinksterdag:	maandag	5	juni	2017

COMMISSIEVERGADERINGEN IN APRIL
U	bent	van	harte	welkom	bij	de	commissievergaderingen,	deze	ver-
gaderingen zijn in de commissiekamer in het gemeentehuis, aanvang 
19.30 uur.
Agenda en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.raads-
informatie.nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis. 

Commissie Ruimte 18 april 2017
	 •	 Vaststellen	bestemmingsplan	Voirt	55	te	Nuenen
	 •	 rogrammering	bedrijventerreinen	Stedelijk	Gebied	Eindhoven

Commissie Samenleving 19 april 2017
	 •	 Toekomstig	exploitatiemodel	SCC	Het	Klooster
	 •	 Concept-programmabegroting	GGD	2018
	 •	 Nota	Schuldhulpverlening
	 •	 Mantelzorgbeleid	gemeente	Nuenen	2017-2019

Commissie ABZFin 20 april 2017
	 •	 Ontwerpbegroting	2018	VeiligheidsRegio	Brabant-Zuidoost
	 •	 Ontwerpbegroting	en	meerjarenraming	ODZOB
	 •	 Concept	begroting	2018	MRE
	 •	 Begroting	2018	-	2021	en	ontwerp	1e	begrotingswijziging	
  2017 Dienst Dommelvallei
	 •	 Reactie	toezichtbevindingen	GS	begroting	2017
	 •	 Legesverordening	voor	telecommunicatie	buitengebied
	 •	 Financiële	verordening	gemeente	Nuenen	2017

Tijdens de commissievergaderingen kunt u gebruikmaken van het 
meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email 
griffie@nuenen.nl

VERGADERING DORPSRAAD GERWEN
De dorpsraad Gerwen komt in een openbare vergadering bijeen op 
dinsdag 18 april 2017 in SSCA ‘D’n Heuvel’, Heuvel 11 te Gerwen. 
Aanvang 20.00 uur.

Agendapunten
Op de agenda staat onder andere: Bouwplan Gerwen ZO (spreker 
Harry van Lieshout), Werkgroep Leefbaar Gerwen (voorbereiding 
mantelzorgondersteuning), Advies van dorpsraad aan B en W be-
treffende huisvesting Statushouders en de stand van zaken buurtbus 
Gerwen. 
U	kunt	uw	aanvraag	voor	het	vragenhalfuurtje	indienen	via	website:	
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl. U	bent	van	harte	welkom.

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Nuenen controleert op hondenoverlast
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) 
zijn	benoemd.	In	de	komende	weken	letten	we	extra	op	het	thema	



 

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

Wij wensen iedereen 
een zalig Pasen toe!!!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

3 Paas Haasjes 
Varkenshaas met katenspek .....................6,50
100 gr. Filet Americain +
100 gr. Achterham +
100 gr. Grillworst, samen ........5,00
Crispy Haasje
100 gram  ................................................2,25
Barbecue worst
4 stuks  ....................................................5,00
Carpaccio Misto
100 gram .................................................2,60

weekaanbiedingen 
donderdag 13 t/m woensdag 19 april

Bospeen  
 per bos 0,99
Peulen   
pan klaar   100 gram 0,99
Wildkrauter met bloem     

per schaaltje 1,99
Tuinkers   

per bakje 0,69

Asperge salade     
 250 gram 1,79

Oma's huzarensalade     
 hele kilo 4,49

Blauwe druiven pitloos     
 1/2 kilo 1,49

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Volop vers Hollands Lams- en Kalfsvlees
van onze eigen boer!!!

Acties week 15 : geldig maandag 10 t/m zaterdag 15 april 2017_____________________________________________________

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

Gevlochten luxe broodjes
  
 5+1 GRATIS _____________________________________________________

Mini Paasstolletjes

 4+1 GRATIS_____________________________________________________

Paasnestjes
 3+1 GRATIS _____________________________________________________

SMULVOORDEEL
Grote aardbeienvlaai
Toeslag € 1,- voor
bladerdeeg of hardewener bodem   € 1495_____________________________________________________

Paas lentevlaai
Frisse citroen bavaroise afgewerkt
met paasdecoratie en chocolade
Half € 7,95 heel € 1495

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Wij wensen u 
een gezellig en 
smakelijk Pasen

Maak van Pasen een heerlijk feest!

SPECIAL

KOOPJE

HUISJE, TUINTJE, VIKING
2DE PAASDAG OPEN 11.00-17.00 UUR

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

Een aandeel in elkaar

Beslis mee en kom in actie via www.rabobank.nl/dommelstreek

Leden van Rabobank Dommelstreek mogen tijdens de Rabobank
Clubkas Campagne stemmen op hun favoriete clubs. Elke stem is 
geld waard. Breng ook jouw stem uit van 6 t/m 30 april!

Rabobank Clubkas Campagne

en steun je
favoriete
clubs.

Breng jouw
stem uit

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKENDRUKKEN MULTI PRINTEN
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Eindhoven de gekste!

Crazy Casino Days     
in Holland Casino Eindhoven
Van 20 t/m 30 april bieden we elf dagen lang elke dag te gekke acties in Hol-
land Casino tijdens de Crazy Casino Days. Dagelijks kans op € 100,- en een 
reis naar Las Vegas, 1 miljoen Favorites punten en een VIP-arrangement 
naar de finale van het miljoenenbal op 3 juni in Cardiff.

Eindhoven de gekste!
In de gekste stad van Nederland maakt 
u daarnaast met de Crazy Mystery da-
gelijks kans op één van 99 prijzen op de 
speelautomaten of wordt u met Crazy 
Dinner smakelijk verrast in het restau-
rant? Wilt u dagelijks kans maken op 
mooie wellnessarrangementen inclusief 
overnachting, speel dan Crazy Roulette 
en Crazy Black Jack. Bij binnenkomst in 
Holland Casino Eindhoven kunt u met 
Crazy Favorites al in de prijzen vallen 
op vertoon van uw Favorites Card maar 
u krijgt in de middag sowieso een gratis 
tombolalot voor Crazy Tombola met 
elke dag opnieuw kans op mooie prij-
zen. Elf dagen lang de gekste acties en 
prijzen in Holland Casino Eindhoven.

Over Holland Casino
Holland Casino brengt het spannend-
ste spel, altijd gastvrij en betrokken. 
Jaarlijks bezoeken circa 5,8 miljoen gas-
ten één van de veertien vestigingen van 
Holland Casino. Een uniek aanbod van 
spel in een veilige en betrouwbare om-
geving staat centraal. Holland Casino is 

wereldwijd toonaangevend op het ge-
bied van veilig en verantwoord spelen. 
In samenwerking met verslavingszorg 
heeft Holland Casino het Preventiebe-
leid Kansspelen ontwikkeld. Het kans-
spelaanbod van Holland Casino staat 
onder extern toezicht van het NMi en 
de Kansspelautoriteit. De speelautoma-
ten in Holland Casino hebben gemid-
deld een uitkeringspercentage van on-
geveer 92% (de wettelijke norm is 80%). 
Bij een tafelspel als Roulette kan dit op-
lopen tot 97,3%. Meer informatie is be-
schikbaar op de website of volg Holland 
Casino Eindhoven op Facebook.

Agenda
Zondag 4/2 16.00 - 22.00 uur: 
Sunday Royale met Jazz And The City.
Woensdag 4/5 20.00 - 00.00 uur: 
Live Muziek met Lucky Dukes.
Zondag 4/9 16.00 - 22.00 uur: 
Live Muziek met Jazzcapade.
Woensdag 4/12 20.00 - 00.00 uur: 
Live Muziek met Sounds Perfect.
Zondag 4/16 16.00 - 22.00 uur: 
Eerste paasdag met Classz.
Maandag 4/17 16.00 - 22.00 uur: 
Tweede paasdag met Adagio.
Woensdag 4/19 19.00 - 22.30 uur: 
Winnaarsavond MINI.
Woensdag 4/19 20.00 - 00.00 uur: 
Live Muziek met Gentlemen.
Zondag 4/23 16.00 - 22.00 uur: 
Live Muziek met Dave Goedman.
Woensdag 4/26 20.00 - 00.00 uur: 
Live Muziek met Ricky Daniels.
Zondag 4/30 16.00 - 22.00 uur: 
Live Muziek met Something Else.

Alle actuele informatie vindt u ook op 
www.hollandcasino.nl/eindhoven 
en/of www.facebook.com/holland-
casinoeindhoven 

Repair Café Laarbeek
Op 19 april organiseert RCL weer een 
middag waar men terecht kan met de-
fecte huishoudelijke materialen, kle-
ding, kleine meubels en fietsen. Repair 
Café vindt plaats in het Dorpshuis 
Grotenhof 2 te Lieshout van 13.30 uur 
tot 16.00 uur. Info 06-58842046.

Systeemtherapie  
in Nuenen
Door Caroline van Nes

Sinds januari is het ook in Nuenen mo-
gelijk: systeemtherapie. Pilar Bosch 
heeft de Lemniscaat Verbinding opge-
zet, waar ze met veel passie en voldoe-
ning deze vorm van begeleiding aan-
biedt. Daarnaast runt zij ook de Ge-
luksschool, platform voor persoonlijke 
ontwikkeling voor jongeren.

Pilar begint: “Als persoon ben je onder-
deel van verschillende systemen: het 
team waarin je werkt vormt een sys-
teem en ook een sportteam of een klas. 
Het allerbelangrijkste systeem waar je 
deel van uitmaakt, is je familie. Zeker 
dit laatste systeem heeft invloed op veel 
aspecten van je leven. Met systeemthe-
rapie onderzoek je wat de oorzaak is, 
van een probleem dat je ervaart. Meer 
concreet: je kunt aan systeemtherapie 
denken als oplossing bij problemen van 
zeer persoonlijke aard, zoals afwijzing, 
onzekerheid, het vinden van een part-
ner, een scheiding, of bijvoorbeeld het 
langdurig zonder baan zitten. Soms 
denk je goed te weten waar het allemaal 
door komt, maar krijg je het niet opge-
lost. Met systeemtherapie krijg je nieu-
we inzichten en daarmee zie je mogelijk 
de oplossing”.
Pilar lacht en gaat verder: “Het klinkt 
misschien wat zwaar. We gaan wel de 
diepte in, maar het zijn fijne sessies die 
bijzonder verhelderend werken”. Pilar 
noemt haar werkwijze liever coaching 
dan therapie: “De klanten bepalen zelf 
wat zij met de inzichten uit een sessie 
willen doen; wij bespreken het samen, 
maar zij pakken het op, of niet”. 
Als je geïnteresseerd bent in deze bij-
zondere vorm van therapie, hoef je nu 
niet meer naar Eindhoven of zelfs de 
Randstad: je kunt gewoon in Nuenen 
terecht.
Voor meer informatie: 
https://lemniscaatverbinding.nl

Ontmoetings-
bijeenkomst   
voor mensen   
met een stoma
Op dinsdag 18 april is er van 14.00 uur 
tot 16.00 uur een ontmoetingsbijeen-
komst voor stomadragers, partners en 
belangstellenden. De bijeenkomst 
vindt plaats in inloophuis de Eik, Aal-
sterweg 285 B Eindhoven. De eerstvol-
gende bijeenkomst in inloophuis De 
Cirkel, Evertsenstraat 19 in Helmond 
vindt plaats op dinsdag 2 mei eveneens 
van 14.00 tot 16.00 uur.
Voor mensen met een stoma en hun 
omgeving is contact met andere sto-
madragers belangrijk. Zij weten van el-
kaar hoe het is om met een stoma te le-
ven. De Nederlandse Stomavereniging 
houdt daarom regelmatig bijeenkom-
sten in de regio zodat leden en andere 
belangstellenden elkaar kunnen ont-
moeten. Daarnaast krijgen bezoekers 
veel informatie over leven met een sto-
ma. Bij deze bijeenkomst zijn ook be-
stuursleden aanwezig. Zij kunnen vra-
gen beantwoorden over verenigingsza-
ken of onderwerpen die te maken 
hebben met het hebben van een stoma.
Voor vragen over deze bijeenkomsten 
kunnen belangstellenden contact opne-
men met Ingrid Oostindiën, vrijwilligster, 
tel: 06-53581349 of Kees van Liempd, re-
giobestuurslid van de Nederlandse Sto-
mavereniging, tel: 040-2837904.
Meer weten over het werk van de Ne-
derlandse Stomavereniging? Kijk eens 
op www.stomavereniging.nl. Onder 
nieuws en agenda zijn alle bijeenkom-
sten in alle regio’s te vinden.

(Vakantie) 
banenmarkt    
in de Bibliotheek
Bedrijven die jongeren zoeken voor 
een weekendbaan, een vakantiebaan 
of een gewone baan, komen volgen-
de week hun vacatures presenteren 
in Bibliotheek Dommeldal in Son en 
Breugel en in Nuenen. Ook enkele 
uitzendbureaus zijn erbij aanwezig.

Doe jij dit jaar eindexamen? Dan ben je 
al vroeg klaar op school en kun je ook al 
snel beginnen met je vakantiebaan. 
Kom dan van tevoren eerst nog even va-
catures kijken en inschrijven, bij de Va-
kantiebanenmarkt die de LEVgroep en 
Bibliotheek Dommeldal jaarlijks orga-
niseren. De banenmarkten zijn bedoeld 
voor alle jongeren tussen 15 en 20 jaar.

Wanneer
In de Bibliotheek in Son & Breugel op 
dinsdagavond 18 april, van 19.00-
20.30 uur. In de Bibliotheek in Nue-
nen op woensdagavond 19 april, van 
19.00-20.30 uur.

Niet vergeten
Om je ID mee te nemen zodat je met-
een kunt inschrijven. En heb je al een 
CV? Neem dat dan zeker ook mee! Dat 
maakt het inschrijven nog makkelijker.

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550In samenwerking met Yarden

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a. 

ADVERTORIAL

Meer dan 90 jaar ervaring!
In 1925 begon J.P. van der Stappen oftewel ‘Jan den Tel’ op 12 april 
zijn bedrijf aan de Sluisstraat in Geldrop. Door de jaren heen kon Van 
der Stappen zijn bedrijf verder ontwikkelen en groeide het uit tot de 
professionele en betrokken uitvaartorganisatie die het nu is.

Een persoonlijke uitvaart 
Tijdens al die jaren in de 
uitvaartverzorging hebben we 
steeds weer ervaren hoe belangrijk 
een persoonlijke uitvaart is. Door 
de juiste keuze van o.a. muziek, 
teksten, bloemen en locatie kunt u 
een uitvaart personaliseren. Door 
de liefdevolle sfeer die hierdoor 
ontstaat en het medeleven van 
belangstellenden kan een uitvaart, 
ondanks het verdriet, een mooie 
herinnering worden. Deze herinnering 
kan u nadien helpen bij de verwerking 
van uw verdriet. 

In eigen beheer 
Omdat wij er zeker van willen zijn dat 
alle diensten op tijd, professioneel 
en kwalitatief hoogwaardig worden 
ingevuld, zijn wij door de jaren heen 
steeds meer in eigen beheer  gaan 
doen. Zo hebben we al vele jaren 
een eigen drukkerij en beschikken 
we over een uitgebreid wagenpark 
met diverse kleuren rouwauto’s. 
Wij vinden het ook belangrijk dat 
wij 24 uur per dag en 7 dagen in de 
week direct telefonisch bereikbaar 
zijn, zonder tussenkomst van een 
callcenter. De lijntjes blijven zo kort 
en onze medewerkers zijn goed op 
de hoogte van de mogelijkheden en 
gemaakte afspraken.

 

Lokale betrokkenheid
Omdat wij van toegevoegde waarde 
willen zijn voor nabestaanden 
vinden wij lokale betrokkenheid heel 
belangrijk. Wij werken vanuit meerdere 
vestigingen in Zuidoost Brabant. Onze 
plaatselijke uitvaartverzorgers kennen 
de lokale gebruiken en de omgeving als 
geen ander en kunnen goed adviseren 
over passende mogelijkheden. Door 
onze werkwijze met diverse diensten in 
eigen beheer kunnen we u meer bieden 
dan een kleine organisatie, terwijl 
u toch op een persoonlijke manier 
wordt geholpen door onze lokale 
uitvaartverzorger met een klein hecht 
team ter ondersteuning. 

Welkom!
U bent van harte welkom om 
vrijblijvend contact met ons op te 
nemen. We informeren u graag over de 
hedendaagse mogelijkheden en over 
onze betrokken dienstverlening.

Leden Rabobank verdelen    
€ 70.000 over lokale clubs
 
De Rabobank Clubkas Campagne is van start! Ruim 250 verenigingen en 
stichtingen uit Geldrop, Heeze-Leende en Nuenen hebben zich aangemeld 
om deel te nemen. In totaal stelt Rabobank Dommelstreek € 70.000 beschik-
baar voor de campagne. Leden van de bank verdelen dit geld door te stem-
men op de deelnemende clubs die zij een warm hart toedragen.
 
Het is de negende keer dat Rabobank 
Dommelstreek de Rabobank Clubkas 
Campagne organiseert (voorheen on-
der de naam Steuntje in de rug). De 
coöperatieve bank geeft een gedeelte 
van haar winst terug aan de samenle-
ving. Bij de Rabobank Clubkas Cam-
pagne bepalen de leden van de bank 
direct, door het uitbrengen van hun 
stemmen, welke clubs zij belangrijk 
vinden om te ondersteunen. Niet Ra-
bobank Dommelstreek, maar haar le-
den verdelen dus het geld.
 
Leden van de bank kunnen tussen 6 en 
30 april stemmen op hun favoriete 
clubs. Ieder lid ontvangt vijf stemmen 
en deze moeten verdeeld worden over 
vijf verschillende clubs. Hoeveel een 
stem waard is, wordt pas in mei be-
kend. Dan weten we hoeveel van de 
ruim 8.300 leden hebben meegedaan 
en hoeveel stemmen er zijn uitge-
bracht.
Voor de deelnemende clubs is de uit-
daging zoveel mogelijk stemmen te 
werven. Hoe meer stemmen, hoe beter 
de clubkas wordt gevuld! Er zit een 
hoop creativiteit bij verenigingen 
waardoor iedere club hier op zijn eigen 
manier mee aan de slag gaat. De cam-
pagne is bovendien een mooie gele-
genheid om te laten zien wat een club 
allemaal doet en betekent voor de om-
geving.
 
In mei wordt het resultaat bekend ge-
maakt en weten de clubs hoeveel de 
Rabobank Clubkas Campagne hen 
heeft opgeleverd. Dan trekt Rabobank 
Dommelstreek de dorpen in met een 
roadshow om de cheques uit te delen 
aan de verenigingen en stichtingen. 
Dat wordt een feestelijke happening 
waarbij iedereen welkom is.
 
Wilt u meer informatie over de Rabo-
bank Clubkas Campagne? Kijk dan op 
www.rabobank.nl/dommelstreek

Drukte tijdens 
feestdagen voorjaar
Tijdens de feestdagen in het voor-
jaar zijn huisartsenpraktijken meer-
dere dagen achter elkaar gesloten. 
Wij verwachten hierdoor grote 
drukte op de huisartsenposten en 
aan de telefoon. Waar mogelijk wer-
ken we met extra bezetting, maar 
helaas kunnen we wachttijden niet 
uitsluiten.

2e paasdag - 17 april
Koningsdag - 27 april
Hemelvaartsdag - 25 mei
2e pinksterdag - 5 juni

Wat kunt u doen?
Neem bij twijfel over uw gezondheid 
vóór de feestdagen contact op met uw 
eigen huisarts. Zorg dat u voldoende 
medicijnen in huis hebt. 
Meer weten over uw medische klacht? 
Kijk ook eens op www.thuisarts.nl   

Hebt u rond de feestdagen dringend 
medische zorg nodig die niet kan 
wachten tot het spreekuur van de eigen 
huisarts? Bel dan de huisartsenpost! 
0900 - 8861.
Meer informatie vindt u op 
www.huisartsenpostenoostbrabant.nl

De volgende verenigingen en stich-
tingen nemen deel aan de Rabo-
bank Clubkas Campagne:

Ameezing Carnaval
Atelier Nuenen
Avondvierdaagse Nuenen
BigBand Nuenen
BOCN
Brassband De Vooruitgang
Bridgeclub Nuenen
Bridgeclub Overdwars
Carnavalsvereniging de Dwersklippels
Club Sam
Cultuur Overdag
CV De Wetters
De Brusjesclub Nuenen
De Walnoten
De Zonnebloem afdeling Nuenen
DOEN! KPJ Nederwetten
Drumfanfare Jong Leven
EHBO Nuenen
EMK
Eventingnuenen 
Ezeltjesdag 
Fotoclub MomentuM
Gerwen Nederwetten Loop
Gerwens Muziekkorps
Grote Ronde van Gerwen
Gulbergen24
Heemkundekring Nuenen
Heilig Kruisgilde
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats
Iers Sessie Festival
IVN Nuenen
Jong Nederland Gerwen
Jongerenkoor Jocanto
Kapsones musicalgroep voor de jeugd
KBO Nuenen c.a.
Keskedee
Kindervakantieweek Gerwen
Leefbaar Gerwen
LONU
Nederwettense VrouwenVereniging
NKV
Nuenens Mannenkoor
Parkstreet
PVGE Nuenen
Revak Nuenen
RKGSV Gerwen
RKSV Nuenen
RKVV Nederwetten
Scouting panta rhei
Scouting Rudyard Kipling
Seniorweb Nuenen
Showkorps O&V|NUENEN
Sinterklaascomité Gerwen
Speeltuin De Kievit
SSIN Stichting Intocht Sinterklaas Nuenen
Stichting Atelier van Gogh
Stichting Heartsafe
Stichting Leergeld Nuenen
Stichting Vrouwencentrum De Vlinder Nuenen
Tennisvereniging Nederwetten
ToerClub Nuenen
TV de Lissevoort
TV Wettenseind
Twirlvereniging Dedication
Voedselbank Nuenen
Volleybalvereniging Nuvo 68
Vrienden van de Akkers
VrouwenVereniging Nuenen-Gerwen
Warme Beer
WBE Nuenen
WENT
Wette,s Dorpsfestijn
Weverkeshof
Zanggroep Midòre
Zanggroep New Balance Nuenen
ZPV Nuenen
Zsa Zsa Zsoe
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en 
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

© 2017 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.”

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: rdel@onsnet.nu
Ook voor verspreiding van folders.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

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

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

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

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

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

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

Drijehornick lezing 

Bolle akkers in het Brabantse 
landschap door Jan Timmers
De spreker is al veel jaren actief op het gebied van lokale en regionale ge-
schiedenis, archeologie en historische geografie. Daarnaast publiceert hij 
regelmatig over Brabantse boerderijen, toponiemen en historische land-
schapselementen. Als cultuurhistoricus werkte hij voor Streekhuis De Peel 
en het Peelnetwerk en stelde hij lokale en regionale cultuurhistorische rap-
porten op. Hij was betrokken bij cursussen over het historisch landschap 
van Brabants Heem en de Brabantse Erfgoedacademie. Jan Timmers woont 
in Gemert en is redacteur van Gemerts Heem en van de Nieuwsbrief van 
Stichting de Brabantse Boerderij.

Ergens vóór 2000 voor Chr. heeft de 
landbouw zijn intrede gedaan in onze 
regio. Voor het eerst werd er op vaste 
plaatsen gewoond en werd aardewerk 
geïntroduceerd. Het landschap veran-
derde door de aanleg van akkers. Aan-
vankelijk waren dat zogenaamde raatak-
kers of celtic fields, waarvan nu nog res-
ten in het landschap zichtbaar zijn.

Bolle akkers toen
In de 13de eeuw treden grote verande-
ringen op. Plaatsen waar eerst gewoond 
werd, werden omgevormd tot grote ak-
kers met daar omheen nieuwe dorpen. 
Veel akkers die vanaf de Middeleeuwen 
werden aangelegd, zijn nu nog steeds in 
gebruik. Ze vormen de basis van het 
landschap, zoals we nu nog kennen. Ou-
de akkers worden ‘bolle akkers’ ge-
noemd, omdat ze in de loop der eeuwen 
werden opgehoogd. Bemesting en 
grondverbetering speelden een belang-
rijke rol. Er ontstonden steilranden en 
holle wegen. Houtwallen rondom de ak-
kers moesten wild en loslopend vee te-
genhouden en de gewassen bescher-
men. De intensieve bemesting was no-
dig maar kon misoogsten door hagel, 
onweer en andere natuurrampen niet 
voorkomen. Er kwamen hagelkruizen en 
offerstokken en rituelen uit het (volks)
geloof moesten helpen bij de bescher-
ming van de oogst. Veel metaalvondsten 
op akkers getuigen daar nog van.

Bolle akkers nu
Waar lagen die akkers en hoe zagen ze 
er uit? Wat is daar nu nog van over en 
welke restanten komen we tegen van 
de religieuze rituelen die zich op ak-
kers afspeelden? Dit zijn de onderwer-
pen van de lezing, verteld aan de hand 
van akkers in Peelland.
De voordracht wordt gehouden in Sca-
rabee, Mantelmeeuwlaan 10, op 18 
april 20.00 uur en is voor iedereen gra-
tis toegankelijk.

Een kenmerkende steilrand in bij een akker

Byzantijnse 
paasviering 
Pasen is in de Byzantijnse traditie het 
grootste feest in het kerkelijk jaar. We 
vieren dit feest op tweede paasdag, 
maandag 17 april in de H. Hart kapel 
van Vitalis Kronehoef. Bezoekers aan 
de viering brengen gebak, eieren, cho-
colade, cake of Pascha mee naar de ka-
pel. Aan het einde van de viering wor-
den deze paasgaven gezegend en geza-
menlijk genuttigd tijdens een feestelijke 
paaslunch. Het adres van de H. Hart 
kapel is: Kloosterdreef 23, 5623 DA in 
Eindhoven, te bereiken via de hoofdin-
gang van Vitalis Kronehoef. De litur-
gieviering begint om 10.30 uur.

Training Z’inzicht   
Geldrop-Nuenen
Regie over uw eigen leven houden bij problemen of als het niet zo lekker 
gaat? In onze Z'inzicht training leert u gebruik te maken van uw eigen kracht 
en van bronnen van ondersteuning in uw eigen leefomgeving. 

85 jaar ‘Natuur dichtbij huis’…… 

Wandelexcursies   
Brabants Landschap en IVN
Traditiegetrouw organiseren Brabants Landschap en IVN afdelingen op 
Tweede paasdag, maandag 17 april, gratis wandelexcursies in diverse na-
tuurgebieden in Noord-Brabant om 12.00, 13.30 en 15.00 uur. 

Kom mee naar buiten op tweede paas-
dag, dan vieren we het voorjaar! 
Dit jaar viert Brabants Landschap haar 
85-jarige jubileum. Zij zijn trots op 

wat ze in die jaren bereikt hebben voor 
de Brabantse natuur en laten u dat 
graag zien. Beleef het voorjaar en wan-
del mee op tweede paasdag!

Heerendonk/Wettens Broek
De Dag van het Landschap wordt al 
sinds jaren voor Nuenen en omgeving 
in Heerendonk/Wettens Broek geor-
ganiseerd. Voorheen startten de ex-
cursies vlak bij het terrein van Imkerij 
de Walhut die op tweede paasdag haar 
jaarlijkse Open Dag organiseert, waar-
aan u na afloop van de wandeling een 
bezoek kon brengen. Dit jaar zal Bras-
serie/Café de Kruik, Hoekstraat 52 in 
Nederwetten de uitvalsbasis zijn voor 
de wandelingen in Heerendonk/Wet-
tens broek. De wandelingen eindigen 
bij imkerij de Walhut die ook dit jaar 
haar open dag houdt. Er is voldoende 
parkeergelegenheid bij Brasserie de 
Kruik en recreanten kunnen er vooraf 
of na afloop van de wandeling terecht 
voor een natje en een droogje. 

Vossenstreken
Hé, jij daar! Ga je mee op pad? De na-
tuur zit vol geheimen en wonderbaar-
lijke weetjes. Ontdek ze met Vossen-
streken, de tofste wandelapp voor klei-
ne én grote avonturiers. Tijdens de Dag 
van het Landschap wordt deze officieel 
in Brabant gelanceerd. Vier het met 
ons op een van de vijf app-locaties van 
Brabants Landschap of volg het live via 
Omroep Brabant. Ontdek de tien Vos-
senstreken in Brabant en België.
Deze gratis wandelapp voor gezinnen 
met kinderen van 5 tot 12 jaar wordt 
ontwikkeld in samenwerking met Na-
tuurmuseum Brabant en het Kempens 
Landschap. Van de in totaal 17 routes 
worden er 8 ontwikkeld in samenwer-
king met en op grondgebied van Bra-
bants Landschap. 
Meer informatie over de app: www.
vossenstrekenapp.com 

Meer informatie: 
Kees Planken 040-2421423 en www.
dagvanhetlandschap.nl 

De training bestaat uit 6 bijeenkom-
sten met de volgende thema’s: 
•	 vraagverheldering
•	 sociaal	netwerk
•	 de	kracht	van	denken
•	 plan	van	aanpak
In 6 bijeenkomsten van 3 uur worden 
bovenstaande thema's aangepakt. Er 
zijn nog enkele plekken vrij voor de 
training die start op 11 mei in Geldrop-
Nuenen.
Meer informatie en/of aanmelden: htt-
ps://www.lerenmetlev.nl/zinzicht/de-
fault.asp?training=5

Training Sociale vaardigheden (SO-
VA) voor kinderen
Vind jouw kind het ook zo lastig om op 
een goede manier met anderen om te 
gaan?
Misschien is onze Sociale Vaardig-
heidstraining wel een goed idee! Voor 
kinderen van groep 5 en 6 organiseren 
we binnenkort weer deze training. Op 
een speelse manier leren we nieuwe 
sociale vaardigheden aan deze kinde-
ren. Er zijn nog een aantal plekjes over 
voor de training die op 11 mei a.s. staat 
te beginnen!
Meer informatie en/of aanmelden: htt-
ps://www.lerenmetlev.nl/zinzicht/de-
fault.asp?training=11

Plezier op school, tweedaagse trai-
ning voor nieuwe brugklassers
Nog een paar maanden en dan stap je 
als achtsteklasser over naar de brug-
klas. Heel wat anders dan de afgelopen 
jaren, toen bleef je gewoon in je eigen 
omgeving na de zomervakantie. Nu ga 

je naar een andere school, waar je veel 
nieuwe kinderen, leraren en situaties 
tegen zal komen. Leuk, maar ook best 
spannend.
Tijdens de tweedaagse training ‘Plezier 
op school - overstappen naar de brug-
klas’ helpen we je bij het maken van 
een goede start, samen met andere 
kinderen.
De training bestaat uit een kennisma-
kingsgesprek met jou en je ouders. Een 
ouder bijeenkomst (2 uur) met uitleg 
over hoe de training is opgebouwd en 
twee hele dagen training voor de aan-
staande brugklassers. Rond de herfst-
vakantie kom je als groep kinderen nog 
eens samen om jullie ervaringen van de 
eerste maanden op je nieuwe school uit 
te wisselen. Daarna volgt nog een tele-
fonische afsluiting met je ouders.
De training wordt gehouden in het 
Tienerhuis in Helmond, De Luistruik 
in Nuenen en in Asten/Someren (loca-
tie nog niet bekend).
Wil je meer weten over de training of 
je alvast inschrijven, kijk dan op:
https://www.lerenmetlev.nl/zinzicht/
default.asp?training=77

LEVgroep is een organisatie voor wel-
zijn en zorg. Wij bieden informatie, 
advies, begeleiding en ondersteuning 
aan mensen met vragen op maatschap-
pelijk, psychosociaal en welzijnsge-
bied. We werken in de gemeenten As-
ten, Deurne, Gemert-Bakel, Geldrop-
Mierlo, Helmond, Laarbeek, Nuenen, 
Son en Breugel en Someren. 
www.levgroep.nl en www.facebook.
com/LEVgroep

Wij houden van schoon!
Enkele weken geleden, nam Jolanda Lijten van Kids Society Erica het initia-
tief om op de locatie aan de Jacob Catsstraat het afval beter te gaan schei-
den. Uiteraard kunnen wij dat niet alleen in het gebouw dat we delen met de 
peuterspeelzaal ’t Kwetternest en basisschool de Dassenburcht. Natuurlijk 
werd dit mooie initiatief ook meteen opgepakt door de school en peuter-
speelzaal. Bovendien wilde de gemeente Nuenen hier al langer stappen in 
zetten. De keuze om de Jacob Catsstraat als proeflocatie te gebruiken, was 
snel genomen.

De kinderen van de buitenschoolse op-
vang aan de Jacob Catstraat aan het werk 
met de afvalkar die door wethouder Pero 
op 16 april is geschonken. De kar wordt ge-
deeld door de school, Kids Society Erica en 
de peuterspeelzaal.

Inventarisatie van de wensen
In de afgelopen weken heeft Jolanda 
alle wensen geïnventariseerd van alle 
partijen en zijn de nieuwe afvalbakken 
en containers besteld. Om een goede 
aftrap te maken met het scheiden van 
ons afval is zelfs wethouder Pero op 
donderdag 16 maart langs geweest aan 
de Jacob Catsstraat. Daar werd hij 
door Kids Society Erica, de peuter-
speelzaal en de basisschool rondgeleid. 
Hij bracht zelfs een mooi cadeau mee: 
een zwerfafvalkar!

Goed begin is het halve werk
Na de Landelijke Opschoondag afgelo-
pen zaterdag, hebben wij de zwerfaf-

valkar, de grijpers en de hesjes meteen 
in gebruik genomen. Op 28 maart gin-
gen wij vanuit Kids Society Erica met 
de kinderen, van groot tot klein, aan de 
slag om het zwerfafval om ons gebouw 
heen op te ruimen. Wat hebben we 
hierbij hard gewerkt! Dat harde werken 
werd ook nog beloond met een lekker 
ijsje in de zon. Zo konden de kinderen 
meteen laten zien wat ze geleerd heb-
ben. Alle stokjes en papiertjes verdwe-
nen keurig in de goede afvalbak!

Helpt u mee? 
De communicanten uit Gerwen en 
Nuenen zetten zich in voor de Stich-
ting Meedoen. 
 
Middels diverse acties en activiteiten 
zamelen de communicanten geld in 
voor de Stichting Meedoen. Na de 
paasvieringen op zaterdag 15 en zon-
dag 16 april verkopen de communican-
ten zelfgemaakte knutselspullen tijdens 
de jaarlijkse paasmarkt. De opbrengt 
komt geheel ten goede aan de Stichting 
Meedoen. De Stichting Meedoen zet 
zich in voor kinderen en jongeren uit 
Nuenen voor wie het niet zo makkelijk 
is om vrienden te maken met leeftijds-
genoten of aan te sluiten bij een (sport)
vereniging. De Stichting organiseert 
voor die kinderen en jongeren leuke 
vrijetijdsactiviteiten in Nuenen. Een 
prachtig doel waar de communicanten 
zich hard voor inzetten om de opbrengt 
zo groot mogelijk te laten zijn. 
Heeft u geen tijd om naar de paas-
markt te komen, tijdens de communie-
vieringen komt de collecte ten goede 
aan deze Stichting. Natuurlijk kunt u 
ook op een andere wijze uw financiële 
bijdrage leveren, u kunt hiervoor con-
tact opnemen met Irma Timmermans, 
meedoennuenen@gmail.com. 
De communicanten hopen u te mogen 
begroeten tijdens de paasmarkt:
15 april H. Clemenskerk in Nuenen 
om 18.30 uur. 16 april St. Clemenskerk 
in Gerwen om 11.00 uur. 
 

‘sta op... doe mee!!!’
 
Met Pasen vertellen we een verhaal waar-
in wordt gezegd dat God Jezus liet op-
staan, dat God hem nieuw leven gaf. Dat 
verhaal vertelt ons hoe wij mensen tel-
kens ook nieuwe levenskansen hebben.
Alle mensen verdienen een nieuwe 
kans, met vriendschap, op een baan, 
fijne studie, een veilig (t)huis. Laten we 
stilstaan bij het goede leven.
 
Kom je luisteren naar het paasverhaal?
 
Sta op en doe mee in de gezinsviering 
op zaterdag 15 april om 18.30 uur in de 
H. Clemenskerk te Nuenen.

De Kledingwinkel van 
het Vrouwencentrum 
de Vlinder houdt 
magazijn-uitverkoop!
Op donderdag 20 april houdt de kle-
dingwinkel van het vrouwencentrum 
uitverkoop. Verkoop rechtstreeks uit 
de dozen. Prijs € 0,50 per kledingstuk.
Alleen de dozen op de tafels doen mee 
en dus niet de kleding die nog in de 
winkel hangt.
U bent natuurlijk weer van harte wel-
kom! Vrouwencentrum de Vlinder, 
Sportlaan, Nuenen. Op donderdag ge-
opend van 12.30 tot 15.30 uur.



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

Nuenen, Parkstraat 5 Nuenen, Boordseweg 2

Riant in het centrum van Nuenen 
gelegen, complete gestoffeerde  
kantoorvilla (netto vloeroppervlakte 
circa 172 m²) met balie, meubilair en 
4 eigen parkeerplaatsen. Een ideaal 
en representatief kantoorpand voor 
accountant, advocatuur, notariaat of 
andere kantoorfuncties, eventueel 
gecombineerd met wonen.

In het centrum van Nuenen op 
A-locatie, compleet ingerichte en 
afgewerkte winkel/kantoor gelegen 
op begane grond met een opper-
vlakte van ± 110 m². Het geheel is 
gunstig gesitueerd met volop vrije 
parkeergelegenheid in de directe 
omgeving.

huurprijs € 2.000,-- per maand huurprijs € 1.700,-- per maand

 

Bezoek nu een van onze vijf 
inspirerende keukenshowrooms.

JOUW SMAAK 
VOOR ELK BUDGET

WWW.NUVAKEUKENS.NL

Wij zijn ook gevestigd in:

D E U R N E
STATIONSSTRAAT 67
T 0493-441111

S O M E R E N - E I N D
BOERENKAMPLAAN 143
T 0493-441111

B E R G E I J K H E E R L E N T I L B U R G

* Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

2E 
PAASDAG 

ALLE VESTIGINGEN 
GEOPEND

VAN 12.00 TOT 
17.00 UUR

2e Paasdag
geopend
12.00-17.00 uur

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

Beide showrooms zijn naast elkaar gelegen!  Nijverheidsweg 1, Brugstraat 67 Mierlo, Tel. 0492-661584
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Grandeur 1000 Boxspring 
- Hoofdbord Single 10 cm. dik, 110 cm. hoog,
 oversized. Ook maathoudend leverbaar
- 2 boxsprings voorzien van een 7-zone pocketvering 
 interieur
- 2 gestofferde 7-zone pocketvering matrassen,
 standaard of stevig ligcomfort
- Topdekmatras koudschuim
- Wenge blokpoten
- Keuze uit 9 kleuren, stof Madryt tegen meerprijs
- Ook leverbaar in 210 cm. lengte (meerprijs)

VLAK (Box 20 cm. hoog)
120/140/160/180 x 200 cm       vanaf €   799,-

ELEKTRISCH VERSTELBAAR (Box 30 cm. hoog)
120/160/180 x 200/210 cm            vanaf € 1799,-

voor

2043,-
Elek. verstelbaar

160 x 200 cm

Hoekbank Carolina
Uitgevoerd in stof met hoogwaardig koudschuim 
in de zitting. Voorzien van verchroomde poten. 
Exclusief sierkussens. Breedte 301x286 cm. Zoals 
afgebeeld nu tijdelijk 1499,-. Diverse luxe soorten 
zitcomfort tegen meerprijs verkrijgbaar

Hoekbank Friso
Uitgevoerd in zachte ribstof incl. 3 lende kussens. 
Breedte 314x248.

voor

1499,-

 

 

voor

1199,-
Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Bezorgers voor Rond de Linde: 
wijk Nuenen Oost

(omg. Anderegglaan ± 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

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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De geschiedenis van de Nuenense 
Beekstraat in historische foto’s
In de vestiging Nuenen van Bibliotheek Dommeldal zijn 75 historische foto’s 
te zien van de Beekstraat in de periode 1844 tot 1981. Een prachtige fotover-
zameling, die mooi de historische ontwikkeling van een kenmerkende 
dorpsstraat laat zien.

Literair Café Dommeldal ontvangt 
schrijver Leon de Winter
Op 23 april komt dan toch eindelijk schrijver Leon de Winter naar het Literair 
Café Dommeldal in de Kasteelhoeve in Geldrop. Van 14.00-16.00 uur vertelt 
hij daar over zijn werk en zijn leven.

Diede,   
nieuwe inwoner in 
onze gemeente.....
Weer een opvallend geboortekaartje 
in een voortuin van onze gemeente. 
In de Clemensakker is Diede geboren. 
Diede: welkom in onze gemeente!

Ziet u een opvallende geboorteaan-
kondiging, laat het dan de redactie 
weten via: redactie@ronddelinde.nl. 
Of mail zelf een foto met toelichting.

Solidariteitsmaaltijd 
Afgelopen vrijdagavond (7 april) was het een drukte van belang in de Re-
genboog kerk. 160 mensen namen deel aan de Solidariteitsmaaltijd. De he-
le ruimte was in Ghanese sferen, met muzikale ondersteuning van de Eind-
hovense percussie groep Metisse. In de loop van de avond speelde ze het 
dak er bijna af.

De schrijver (1954) groeide op en ging 
naar school in Den Bosch. Daarna 
studeerde hij aan de Filmacademie in 
Amsterdam. Met de verhalenbundel 
Over de leegte in de wereld maakte hij 
in 1976 zijn debuut. De verwording 
van de jonge Durer was in 1978 zijn 
romandebuut, beloond met de Reina 
Prinsen Geerlingsprijs. Daarna ver-
schenen Zoeken naar Eileen W., La 
Place de la Bastille en Vertraagde ro-
man. In 1986 kwam Kaplan uit. Het 
eerste deel van een aantal romans, die 
handelen over de zoektocht naar de 
joodse identiteit. Op een andere, toe-
gankelijker wijze geschreven dan zijn 
eerdere werk. De Winter wordt een 
bestsellerauteur. Niet alleen in Neder-
land. Ook in Duitsland is hij zeer po-

pulair. In 1990 verscheen de roman 
Hoffman’s honger, verfilmd door de 
VPRO. Daarna volgden SuperTex, De 
ruimte van Sokolov, Zionoco en in 
1995 het boekenweekgeschenk Sere-
nade. Ook De hemel van Hollywood 
werd verfilmd. Leon produceerde zelf 
deze film en schreef ook het scenario. 

Met zijn gezin woonde de Winter en-
kele jaren in Hollywood waar hij een 
filmbedrijf had. Toch keerde hij terug 
naar Nederland. In 2002, hij was toen 
25 jaar schrijver, verscheen God’s Gym. 
Alwéér een bestseller. In 2005 vertrok 
de Winter, met partner Jessica Durla-
cher, weer naar Amerika, om te werken 
als gastdocent aan de Universiteit van 
Berkeley, San Francisco. Terug in Ne-
derland publiceert hij regelmatig opi-
nieartikelen, waarmee hij strijdt tegen 
antisemitische en racistische tenden-
sen. In het voorjaar van 2008 verscheen 
de roman Het recht op terugkeer. Weer 
een groot succes bij pers en publiek. En 
in 2012 komt de spraakmakende ro-
man VSV uit. Vorig jaar verscheen Ge-
ronimo, een meeslepende roman die 
de wereldgeschiedenis op haar kop zet.
Omdat zijn uitspraken vaak uit de 
context worden gesneden, roept de 
Winters ironie en sarcasme weerstand 
op. Is hij nu een kritisch en geënga-
geerd schrijver? Of een zakelijke film-
producent? Of een Joodse schrijver? U 
zult het zien: de Winter is het allemaal!
Kaartjes zijn te koop bij boekhandel 
van Grinsven in Geldrop en via de 
website van Bibliotheek Dommeldal.

Literaire lunch
De Kasteelhoeve serveert voor gasten 
van het Literair Café voorafgaand aan 
het schrijversbezoek een Literaire 
lunch. Reserveren via de Kasteelhoe-
ve is gewenst. 

Meer info, ook over het zomerpro-
gramma van Literair Café Dommel-
dal, vindt u op:
www.bibliotheekdommeldal.nl

De Beekstraat is een van de oudste 
straten van Nuenen. De naam dook 
voor het eerst schriftelijk op in 1432, 
als Beeckstraet. Soms ook als Aen die 
Beecke en Nuenderbeek. De naam is 
afgeleid van de Hooidonkse Beek, 
waar de straat parallel aan loopt. De 
Beekstraat loopt van de Berg in ooste-
lijke richting. En het verlengde van de 
straat leidt naar Mierlo. 

Vroeger stonden er belangrijke bur-
gerlijke gebouwen aan de Beekstraat. 
Vanaf de 13e eeuw waren dit de hoeve 
Ter Catten en de hoeve Ten Ouwen-
steyn, een voorname woning en een 
van de eerste stenen huizen. In 1734 
werd aan de Beekstraat het eerste 
Nuenense gemeentehuis (Huijs voor 
Schout en Schepenen van Nuenen) 
gebouwd, op het huidige adres Beek-
straat 11. Het deed als zodanig dienst 
tot 1875. Na 1875 fungeerde het nog 
enige tijd als café Het versleten ver-
stand. Dit pand werd in 1986 geres-
taureerd en heeft nu de status van 
rijksmonument. Opmerkelijk is het 

dat de Beekstraat pas in 1957 een ver-
harding kreeg.

Dankzij de samenwerking van Senior-
web Nuenen en Heemkundekring De 
Drijehornick kan Bibliotheek Dom-
meldal deze historische foto’s presen-
teren op de BeeldTafel. Een grote i-
Pad (op tafel formaat), die je niet 
slechts met een of twee vingers be-
dient, maar met een hele groep tege-
lijk. Zo kun je met al je vrienden, bu-
ren of kleinkinderen, samen en tege-
lijkertijd, de digitale foto’s bekijken. 
Het leuke is dat de huisnummers op 
de historische foto’s dezelfde zijn als 
die in de huidige Beekstraat. Beek-
straat-bewoners en inwoners van 
Nuenen kunnen in de Bibliotheek de 
verborgen geschiedenis ontdekken 
van de plek waar zij nu wonen tijdens 
de openingsuren van de Bibliotheek.

Centraal stond dit jaar het project Ri-
sing Stars van Jaap en Henny Matser. 
Afgelopen tijd hebben zij in Ghana 
doorgebracht om hun project te bege-
leiden en waar zij verder bouwden 
aan een zorgboerderij voor kinderen 
met een verstandelijke beperking. Net 
op tijd voor deze solidariteitsmaaltijd 
waren zij weer terug, zodat zij ons en-
thousiast konden vertellen over het 
project en de vorderingen daarvan. 
Ze verwachten dat de boerderij in 
2019 de omslag kan maken naar zelf-
voorzienend. Met de opbrengst van 
deze avond en een groot deel van de 
Samen Verder collecte in Nuenen, 
bouwen zij nu aan 3 kippenschuren.
De maaltijd bestond uit een typisch 
Ghanees gerecht: ‘Peanut butter soup 
with rice balls’. Voor het goede doel 
was de kookstudio van John Geven be-
schikbaar gesteld. Jaap en Henny heb-
ben kort hun project toegelicht met 
een filmpje en met vraag en antwoord 

vanuit de zaal. Tussendoor speelde 
Metisse opzwepende muziek; uitein-
delijk deden de gasten mee met de per-
cussie-instrumenten van de groep.
De Solidariteitsmaaltijd is een jaar-
lijks terugkerend evenement, georga-
niseerd door de MOV en ZWO, de 
werkgroepen van de Nuenense ker-
ken voor ontwikkelingssamenwer-
king. Meer informatie en foto´s staan 
op www.solidariteitsmaaltijd.info. We 
hopen u volgend jaar (weer) te mogen 
begroeten.

Gezellige drukte bij   
Scouting Rudyard Kipling
Het ophalen van gebruikte spullen was in volle gang zaterdag. Jong en oud, klein 
en groot hielp mee de overvolle aanhangwagens leeg te maken en de spullen in 
het verzamelstraatje neer te zetten. Die moeten allemaal nog worden gesor-
teerd, een hele klus tot Pasen. De sfeer was goed, de zon hielp een handje mee. 

Rob en Kim Het verzamelstraatje

Met de KBO naar 
de Haspengouw  
en Tongeren
Ook dit jaar organiseert KBO Nuenen 
een voorjaarsdagtocht en wel op dins-
dag 2 mei. Ze gaan naar de tweede 
grootste fruitregio van Europa: de Has-
pengouw en Tongeren. In het voorjaar 
verandert het landschap in één grote 
bloesemzee.
’s Morgens een bezoek aan de stroop-
fabriek Canisius Hennssen in Schin-
nen. U krijgt er uitleg over het pro-
ductieproces. De locatie bij stroopfa-
briek Canisius Henssen is alleen 
bereikbaar via een trap naar de 1e eta-
ge. Er is geen lift.
Na de lunch vervolgen ze naar Tonge-
ren. Met een gids beginnen ze aan een 
1,5 uur durende rondrit door de schil-
derachtige omgeving met hoogstam-
boomgaarden, kerkdorpjes, kastelen, 
weidse vergezichten en mergelvallei-
en. Ze eindigen met een korte wande-
ling naar het centrum om de Basiliek te 
bewonderen. Aansluitend bent u vrij 
om op eigen gelegenheid het centrum 
te bezoeken. De dag wordt afgesloten 
met een diner.
De reissom voor deze dagtocht be-
draagt € 64.- per persoon. Kaartver-
koop op dinsdag 18 april, van 13.00-
14.00 uur, in Het Klooster.

Gemengd koor 
De Vrolijke 
Samenzang zingt 
tweede paasdag 
 
Tweede paasdag 17 april zingt het 
gemengd koor De Vrolijke Samen-
zang de Heilige Mis om 09.30 uur in 
de kerk te Nederwetten. 

Het programma is als volgt:
Als openingslied wordt gezongen 
Christus die verrezen is. Het Kyrie, 
Gloria, Sanctus, Benedictus en het Ag-
nus Dei zijn van de Messe Breve van 
Ch. Gounod. Tussendoor de liederen 
Lied aan het licht en Veni Creator Spi-
ritus. Het Communielied is Ave Maria 
van Caccini. Als slotlied het Halleluja 
Sing a Song en als toegift Oh Peter go 
ring dem Bells..
Achter in de kerk komen er twee offer-
schalen te staan voor een donatie aan 
Zuster Bonnie Groot die werkt in Kali-
mantan, het vroegere Borneo. Dit ter 
gedachtenis aan onze oud Pastor Freek 
Groot, de broer van Zuster Bonnie, die 
ook van 1964 tot 1994 in Kalimantan 
werkzaamheden heeft verricht. Pastor 
Freek Groot was een trouwe fan van 
De Vrolijke Samenzang. Wij herden-
ken zijn sterfdag van 1 april 2014 en 
zijn verjaardag 24 april. Mogen wij u 
bij voorbaat danken voor uw gift.

Boek over verpleeghuiszorg, 
gezien door de bril van een 
cliëntenraadslid
‘Leem’, zo heet het boek dat geschreven is door Johan 
Ebberink uit Nuenen. Het gaat over medezeggen-
schap in verpleeghuizen. Zoals bekend heerst er 
rond de verpleegzorg veel onrust. Het boek handelt 
over allerlei zaken die betrekking hebben op het 
wonen, de zorg en het welzijn binnen een verpleeg-
huis. Het bespreekt de onvermijdelijke noodzaak tot verandering.

Het is geen aanklacht, maar zoekt naar 
samenhangende oplossingen voor de 
knelpunten. Als vertegenwoordiger van 
de cliënt en zijn mantelzorger kan en 
moet de cliëntenraad daarin een be-
langrijke rol spelen. Het boek is dus in 
eerste instantie bedoeld voor cliënten-
raadsleden in de zorg.
Echter, het 100 pagina’s tellend boek is 
zeker ook aanbevelenswaardig voor al-
len die op een of andere wijze te maken 
hebben met de verpleeghuiszorg, zoals 
voor mantelzorgers en naasten van de 
bewoners, maar ook medewerkers en 
leidinggevenden in de zorg. De achter-
liggende gedachte bestaat uit het zoe-
ken naar een weg richting democrati-
sering van maatschappelijke instellin-
gen, zodanig dat de klant/cliënt zich 
‘thuis’ voelt in ‘zijn’ instelling. 
Omdat de schrijver in Nuenen woont, 
putte hij veel uit zijn ervaringen in de 
regio Zuidoost-Brabant. 

Het boek kost € 13,50 (exclusief € 2,25 
verzendkosten) te bestellen door te 
mailen naar j.m.ebberink@gmail.com 
of info@versluijsen.nl en via bol.com. 

Uitzendingen LON-TV

Vanaf 16-04-2017 
in het programma Nuenen Nú :
•	 Inge	van	Grinsven	wint	Archi-

pel Muziekconcours
•	 Ondertekening	contract	tussen	

gemeente Nuenen en de LON
•	 Jubilarissen	bij	het	KBO
•	 BanBouw	90	jaar
•	 Het	zesde	gesprek	met	de	bur-

gemeester
•	 Gedicht	van	Jan	Schuts,	afl.17
•	 LON	door	de	jaren	heen,	afl.20

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.00 en 01.00 
uur. De programma’s van LON TV 
zijn ook te volgen via de livestream 
op www.omroepnuenen.nl. Te-
vens kunt u op deze website actu-
ele nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. U kunt 
alle reportages ook apart bekijken 
op You Tube en Facebook.
Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen repor-
tage? Stuur dan een e-mail naar 
tv@omroepnuenen.nl.
U kunt ook op werkdagen gewoon 
binnenlopen in onze studio in Het 
Klooster tussen 10.00 en 12.00 uur.
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Familievoorstelling  
‘Armandus de Zoveelste’
Tweede paasdag 17 april om 14.30 uur speelt toneelgroep Maan de familie-
voorstelling ‘ Armandus de Zoveelste’ in het Dorpshuis te Lieshout. 

Sunny Blues Nuenen:   
Sugar Boy & The Sinners
Zondagavond (eerste paasdag) presenteert Sunny Blues Nuenen de bluesband 
Sugar Boy & The Sinners. Deze band won de Blues Challenge in 2012 en werden 
derde op de European Challenge. Ze spelen een moderne mix van classic blues 
met soul, funk, rock ’n roll en swing blues.
Het optreden vindt plaats in Café Schafrath aan het Park in Nuenen, aanvang 
21.00 uur. Entree gratis.

Het Blues’m buitenfestival zal ook dit jaar weer plaatsvinden, op eerste pinkster-
dag (4 juni) in het Park. Het wordt voorafgegaan met een blues optreden op de 
zaterdagavond in Schafrath. Zie ook www.sunnybluesnuenen.nl

Koning Armandus de zoveelste is rade-
loos en wil niet meer regeren als zijn 
vrouw koningin Mariola van de ene op 
de andere dag niet meer wakker wordt, 
net als Doornroosje ligt ze al maanden te 
slapen als er opeens een geheimzinnige 
kabouter in het kasteel verschijnt. Deze 

kabouter wijst Armandus de weg naar 
een mysterieus en onbekend sprookjes-
land. Daar zou de oplossing liggen voor 
al zijn problemen. Samen met zijn wat 
laffe zoon en zijn verwaande dochter 
gaat hij op pad. Onderweg komen zij een 
bonte stoet aan vreemde sprookjesfigu-
ren tegen, maar vooral zichzelf. Toneel-
groep Maan neemt je mee in een won-
derlijke schemerwereld waar Puur, Toe-
val en Brute Pech regeren. Ga met 
Armandus mee op avontuur in deze 
spetterende voorstelling. Iedereen zou 
een vriend als de Gelaarsde Kat moeten 
hebben! Miauw! 
Toneelgroep Maan uit Son is al 15 jaar 
een begrip in de regio als het gaat om 
familietheater. Leuke, eigentijdse stuk-
ken met veel vaart, humor, spanning 
en muziek zorgen voor uitverkochte 
voorstellingen. Toneelgroep Maan 
won o.a.de theatertrofee voor beste 
amateurtoneelvoorstelling in Zuid-
Oost Brabant. Kom naar deze spette-
rende voorstelling vol actie en span-
ning voor kinderen en volwassenen 
van 4 tot en met 104 jaar. De recensies 
over deze voorstelling zijn bijzonder 
lovend. Dus mis het niet en kom en ge-
niet op maandag 17 april om 14.30 uur 
in Ons Tejater.
Kaartjes a € 7,50 (incl. ranja en chips 
en koffie/ thee voor volwassenen) zijn 
via internet te bestellen: www.vierbin-
den.nl/onstejater ofwel telefonisch te 
reserveren; 0499 422878 of af te halen 
bij het dorpshuis in Lieshout.

DeFotomeneer
Mijn naam is John Wiersma, 34 jaar 
jong, samenwonend en vader van 
twee prachtige dochters; Fien en Isa. 
Na ruim 11 jaar gewerkt te hebben in 
de hulpverlening, ben ik begin 2017 
voor mijzelf begonnen als fotograaf/
videograaf. Mijn motto? Spontaan, 
creatief en altijd met een :-)

Bruiloften, bedrijfsfotografie, new-
bornshoots, familiefoto’s…. deFoto-
meneer kan het allemaal! 
Toch liever een bedrijfsvideo of een 
hippe videoclip van je bruiloft? Geen 
probleem! Dan maakt deFotomeneer 
plaats voor deFilmmeneer. 
Tijdens bruiloften ben ik op de ach-
tergrond aanwezig. Op zoek naar de 
meest pakkende emotie van de mens. 
Een lach, een blik……….een traan. De 
foto’s en/of video’s worden geschoten 
met professionele camera’s. Alleen of 
met een (ervaren) tweede fotograaf/
videograaf worden de mooiste beel-
den vastgelegd. Kwaliteit met een 
glimlach!!!!

Benieuwd? Kijk dan even op mijn bei-
de websites voor meer informatie:
www.defotomeneer.nl of www.defilm-
meneer.nl of bel naar (06) 13 25 19 29. 
Heb je verder nog vragen? Schroom 
niet om contact met me op te nemen, 
zodat we onder het genot van een kop 
koffie/thee (en een lekkere stroopwa-
fel) je wensen kunnen bespreken.

‘The Outlaw’ winnaar 
Wèttegij’t?! Quiz
DOEN! Nederwetten organiseerde dit jaar voor de tweede keer de Wèttegij’t 
Quiz. Op zaterdag 8 april moest de laatste opdracht worden gemaakt en 
vond de spannende ontknoping plaats. 

Het begon echter een week eerder op 
vrijdag 31 maart. 17 teams meldden 
zich bij de Koppelaar om het quizboek 
op te komen halen. Vol enthousiasme 
gingen ze direct aan de slag. Deze keer 
moest er natuurlijk veel internet wor-
den geraadpleegd maar er waren ook 
voldoende buitenopdrachten. Op 
straat waren veel mensen te zien die op 
zoek waren naar nummerborden, 
schoorstenen of soep gingen proeven. 
Heel gezellig was het ook op de St Jo-
zefschool waar vijf opdrachten ver-
stopt waren. Zeker net zo gezellig was 
het ook in de Lambertuskerk waar de 
geheime opdracht plaats vond. Teams 
moesten proberen om zoveel mogelijk 
voorwerpen die niet in de kerk thuis 
hoorden, te onthouden.

De Wèttegij’t Quiz organisatie had 
vervolgens een week tijd om alle boe-
ken na te kijken en zich klaar te maken 
voor de feestavond met prijsuitreiking. 
Op zaterdagavond 8 april was het dan 
zover. Nadat de teams onder groot ap-
plaus waren voorgesteld, werden dan 
eindelijk de antwoorden van een aan-
tal vragen onthuld. De spanning liep 
steeds verder op toen de winnaars van 
de diverse categorieën bekend werden 
gemaakt.
Maar voordat de winnaar bekend ge-
maakt kon worden, moesten de teams 
eerst nog een allerlaatste opdracht uit-
voeren. De teams moesten met behulp 
van rietjes, plakband en een schaar 
proberen een zo groot mogelijke toren 
te bouwen die zelfstandig kon staan. 

Christy van Moorsel bezorgt Nuenense ouderen onvergetelijke middag

Spontane paasbingo bewoners 
'Akkers' groot succes
Omdat zelfstandig onderneemster Christy van Moorsel (de 22-jarige runt 
een eigen snoepwinkel in het centrum van Nuenen) nog regelmatig met veel 
plezier en liefde terugdenkt aan haar overleden oma's en opa, besloot de 
Nuenense vorige week spontaan een paasbingo voor enkele bewoners van 
Akkers te organiseren. Het spontane idee resulteerde op zondag 9 april 
jongstleden uit in een druk bezochte bingomiddag: zo'n 25 bewoners van 
het verzorgingstehuis dongen gretig mee naar tientallen prachtige prijzen. 
Daarnaast werden de speciale gasten van de gezellige middag natuurlijk 
ook flink verwend met de lekkerste hapjes en drankjes (een advocaatje met 
slagroom mocht als vanzelfsprekend niet ontbreken!).

Zo spontaan als het idee van Van 
Moorsel was, zo spontaan was ook de 
medewerking van vele Nuenense on-
dernemers. "Toen ik had besloten de 
paasbingo te organiseren in onze win-
kel, zijn Erica en ik bij diverse onder-
nemers langs geweest om ons idee te 
delen. Ik wil de ondernemers van de 
volgende bedrijven heel graag bedan-
ken voor het kosteloos beschikbaar 
stellen van de mooie prijzen: 4Ever/
Aloë Vera, 't Bloemetje, 't Nuenense 
Bakkertje, Bakkerij Godfried de 

Vocht, Bij Paris, Bloemenateljee, Ca-
fetaria Van Gogh, Corrie's Visstekje, 
Crooijmans Mannenmode, José Cuij-
pers, De Bengel, Etos, I Fratelli, Fri-
tuur Van Hoof, Jan Linders, Jumbo, 
Kledingreparatie Oz, La Vie Brocante, 
Ooit... Hebberie en Woongerei, Keur-
slagerij Evert Tebak, Pearl, Rini van 
Kessel groenten en fruit, Shoeby 
Shop, Smolders Schoenen, Sweet Sur-
prise, Wendy's Jeansshop, Wijnhan-
del-slijterij André van Lieshout IJssa-
lon Italia en Elpida."

Onvergetelijke paasbingo voor enkele bewoners van Akkers

De teams gingen enthousiast aan de 
slag en bouwden erg hoge torens. Maar 
helaas toen de tijd om was, vielen er 
toch een paar torens om. 
Nadat de punten geteld waren volgde 
de prijsuitreiking. De derde plaats 
ging naar team de Hoeksteentjes. 
Tweede werd team Wenst. Maar de 
grote winnaar van de Wèttegij’t Quiz 
2017 werd team: The Outlaw. Onder 
luid gejuich kwamen zij de eerste prijs, 
een BBQ met het team, in ontvangst 
nemen. Daarna kon het feest echt be-
ginnen en was het nog lang gezellig in 
de Koppelaar! 

DOEN! Nederwetten kijkt terug op 
twee hele gezellige avonden die zonder 
de hulp van heel veel mensen niet ge-
organiseerd had kunnen worden. 
Hiervoor willen we dan ook iedereen 
die zijn of haar steentje heeft bijgedra-
gen, van harte bedanken! We hebben 
deze hele avond zo veel leuke reacties 
en complimenten gehad, dat we met 
heel veel plezier in 2018 een nieuwe 
Wéttegij’t Quiz gaan organiseren!

SP-HULPDIENST helpt écht
Vanuit de Nuenense samenleving hoort de SP steeds vaker geluiden van 
mensen die vastlopen in de bureaucratische mallemolen van de verzor-
gingsstaat. Gelijk hebben is één, gelijk krijgen is twee. Bovendien wordt ge-
lijk krijgen voor mensen steeds moeilijker gemaakt. De sociale rechtshulp 
wordt afgebroken en door de hoge eigen bijdragen kunnen veel mensen ju-
ridische hulp niet meer betalen.

Daarom is er in Nuenen de SP-Hulp-
dienst voor mensen die problemen 
hebben met bijvoorbeeld hun baas, 
hun verhuurder, de gemeente of de be-
lastingdienst. Wilt u hulp bij het invul-
len van uw belastingpapieren? Heeft u 
vragen over toeslagen of heeft u pro-
blemen met de uitkeringsinstantie of 
verhuurder, dan kunt u gratis bij ons 
terecht, ook als u geen SP-lid bent. 
De medewerkers van de hulpdienst 
helpen u met informatie en advies, vul-
len samen met u formulieren in en ver-
wijzen u indien nodig naar mensen die 
u verder kunnen helpen. De hulpdienst 
heeft veel kennis in huis, maar heeft 
ook een uitgebreid netwerk. Daar waar 
mogelijk bieden we direct ondersteu-
ning en in andere gevallen zoeken we 
samen een weg naar de juiste instantie.

Het werk van de SP-Hulpdienst past 
erg goed bij de praktische politiek van 
de SP. We zijn immers geen partij die 
vanachter het bureau bepaalt wat goed 

is voor mensen maar proberen, naast 
het politieke werk, praktische oplos-
singen te bieden voor alledaagse men-
selijke problemen.
Vaak komen uit aanvankelijk indivi-
duele klachten gezamenlijke acties op 
gang doordat mensen met vergelijkba-
re problemen elkaar vinden en hun 
krachten bundelen. Veel zaken die via 
de Hulpdienst aan het licht komen, 
krijgen bovendien een politiek vervolg.

Contactgegevens SP-Hulpdienst Nue-
nen: Email: SP-Hulpdienst@onsnet.nu
Mobiel: 06 - 36 50 20 66 

Samenleven doe je niet alleen

Lentedag in de tuinen 
van De Walburg
Deze Opentuindag staat helemaal in 
het teken van het voorjaar. De lente ju-
belt en gonst boven de bloemknoppen. 
Als je nu nog niet aan je tuin toegeko-
men bent is het toch echt tijd om te be-
ginnen! Voor de tuinliefhebber is de 
Lentedag van de Walburg dé gelegen-
heid om het nieuwe tuinseizoen te vie-
ren en inspiratie op te doen voor de 
aanpak van je eigen tuin. Hier is dege-
lijk advies en bijzondere planten volop 
voorradig! Er is niet veel voor nodig 
om je fijn te voelen in het oude en gast-
vrije tuinencomplex aan de Boord 64. 
Op een inloopzondag als deze kan de 
bezoeker zomaar aansluiten bij een 
van de rondleidingen die regelmatig 
gehouden worden: De tuincultuur, eet-
bare planten en het insectenleven krij-
gen hierbij de volle aandacht. Boven-
dien kan in het Tuincafé gesmuld wor-
den van het beste wat de lente te 
bieden heeft! 

Lentedag: 23 april van 11.00 uur tot 
17.00 uur. Vrij entree. Info via de web-
site www.dewalburg.nl
 

Lezing over 
kattengedrag
Op vrijdagavond 21 april 19.00 uur is er 
in het Dorpshuis in Lieshout een lezing 
over kattengedrag. Deze lezing zal gege-
ven worden door Marieke van der Burgt, 
kattengedragsdeskundige en gediplo-
meerd gedragstherapeut voor katten.

Er zullen onderwerpen besproken 
worden, zoals:
•	 hoe	communiceren	katten	
•	 hoe zie je dat katten stress hebben?
•	 hoe	socialiseer	je	een	kat?
•	 hoe	kunnen	probleem	met	katten	
 worden voorkomen?
•	 enkele	veel	voorkomende
 probleemgedragingen
Ook zal er gelegenheid zijn tot het 
stellen van vragen. De avond duurt tot 
ongeveer 22.00 uur.
Kaartjes á € 2,50 (incl koffie/thee) zijn 
verkrijgbaar aan de balie van Dieren-
kliniek Lieshout, Vogelenzang 28 te 
Lieshout, via info@dierenklinieklies-
hout.nl of bellen met 0499-423389.
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Brief aan de gemeente
Vreemd dat zo veel Nuenenaren hun overvolle groene container op de stoep blijven zet-
ten… want …deze zal daar ook, overvol, blijven staan!
Als Nuenen een ‘groene gemeente’ is, waarom dan ineens de beslissing nemen die contai-
ners 1x per maand te ledigen (al is dat alleen in de wintermaanden)?
Deze (gemeentelijke) beslissing nodigt de inwoners uit om hun groene afval dan toch 
maar in de publieke vuilnisbakken te proppen, in de vuilniskorven langs de fietspaden te 
gooien of, nog erger, tussen de gemeentestruiken te dumpen.
Tja, al die acties verbazen me niet en ik begrijp ze volkomen.
Waar moet je in Godsnaam met je afval (van januari tot april) naartoe?
Dat de grijze container 1x per maand wordt geledigd was al erg maar als daar nu ook nog 
bijkomt dat zijn groene maatje in de wintermaanden ook nog eens zo ‘vaak’ wordt gele-
digd maak je van je groene gemeente een grauwe gemeente.
Stof tot nadenken….

Liliane Verbouw, Quirinushof 3

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

Complimenten en Proficiat !
De ‘DEAL’ is rond
Op dinsdag 28 maart 2017 , rond 16.45 u, tekende de gemeente Nuenen 
een belangrijke overeenkomst met de Woningbouwvereniging Helpt Elkander.
Het gaat over ongeveer 25 onderwerpen verschillend van leeftijd, inhoud, omvang en 
complexiteit.
Denk aan o.a. aan basisscholen, gymzaal Gerwen, Multifunctionele accommodatie D’n 
Heuvel Gerwen, de Hongerman, Emmastraat, Voirt-Parkstraat, Dorpswerkplaats, Wo-
ningbouw Gerwen etc.
Veel, langer zittende, raadsleden zullen de oorsprong van deze onderwerpen ongetwijfeld 
kennen.
De totale deal werd, per onderwerp, nauwkeurig, ook in financieel opzicht, omschreven in 
een document hetwelk 7 juli 2016 werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Tevens werd 
in die vergadering afgesproken dat vanwege de omvangrijkheid van het project, met veel 
historie, gekozen zou worden voor een kader-stellende aanpak. B&W kreeg de ruimte om 
de DEAL af te werken binnen de afgesproken kaders. Het middel Packagedeal gaf alle par-
tijen, binnen de afgesproken kaders, ruimte voor onderhandelen. De Woningwet 2015 
verplichtte Helpt Elkander om z.g. maatschappelijk vastgoed af te stoten, denk bijvoor-
beeld aan Basisscholen, de Dorpswerkplaats en Multifunctionele accommodaties…
Omdat aan alle 25 onderwerpen burgers verbonden zijn, was het dorp opgelucht, dat - na 
negen maanden - de witte rook met betrekking tot de DEAL over Nuenen c.a. waaide.
Complimenten voor de constructieve raadspartijen, B&W, Helpt Elkander en niet op de 
laatste plaats de betrokken ambtenaren. Maar een dik proficiat aan alle, direct belangheb-
benden. Zoals schoolbesturen, nieuwe bewoners van Gerwen, Hobbycentrum de Dorps-
werkplaats etc.

Met bijzondere interesse volg ik het acteren van VVD-Nuenen in en rond deze kwestie.
Binnen dit ‘kader-stellend’ proces werd door de VVD op 1 februari 2017 , notabene middels het 
WOB instrument, gevraagd naar details met betrekking tot de deal en dat terwijl men op 7 juli 
2016 het vertrouwen aan B&W gaf tot afhandeling. (WOB: Wet Openbaarheid van Bestuur).
Dat bleek voor de VVD onbevredigend. Vervolgens vroeg de VVD per schrijven, 9 maart 
2017, weer informatie maar nu op basis van de artikelen 49 en 169 van de Gemeentewet. 
In deze volgorde!
(Artikel 49 handelt, in algemene zin, over opzeggen van vertrouwen in een wethouder), 
(artikel 169 handelt over de verplichting voor B&W tot het verstrekken van informatie).
Met deze insteken neemt de VVD schijnbaar het risico van een bestuurscrisis in Nuenen.

Wim Metsemakers, Prunuslaan 5, Nuenen

Donderdag 20 april, aanvang 09.30 uur, KBO Trefpuntzaal Het Klooster. 

Schuif even aan tafel bij … 
Riet Munsters en Toos Verbruggen
Toos Verbruggen uit het kleine Nederwetten is in de grote wereld tot ver 
over de grenzen van ons continent in ontwikkelingslanden werkzaam. Ze 
wil de beperkte kansen voor kinderen in kwetsbare gebieden op onderwijs 
vergroten. Toos liep op een dag spullen te verzamelen in kringloopwinkel 
Het Wereldhuis aan de Laagstraat in Eindhoven. Dit voor haar werk in Afrika. 
Riet Munsters, directeur van Het Wereldhuis Eindhoven, verbaasde zich dat 
een voor haar onbekende vrouw zulke hoeveelheden kinderkleding kwam 
inkopen en sprak haar aan.

De dames maakten kennis en steunen 
sinds die dag elkaars projecten, hier in 
Nederland, maar ook in Polen, Afrika 
en Azië. Riet Munsters was in de vroege 
jaren 80 de oprichtster van Het Wereld-
huis. De kringloopwinkel biedt hier in 
de regio Eindhoven mensen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt een 
zinvolle dagbesteding. Het mes snijdt 
aan twee kanten: de opbrengst van de 
winkel gaat naar projecten voor dezelf-
de soort doelgroepen in landen zoals 
Polen en Wit Rusland, maar vooral in 
Afrika en Azië. Zo krijgen hier kwets-
bare mensen -(ex) psychiatrische pa-
tiënten, (ex) verslaafden en (ex) gedeti-
neerden- hulp om weer sociaal actief te 
worden. En worden met de opbrengst 
van hier soortgelijke kwetsbare groepen 
in het buitenland geholpen.
Riet Munsters kan hartstochtelijk ver-
tellen over de vele prachtige en soms 
komische of ontroerende belevenissen 
die ze tijdens de tientallen jaren van 
werken met deze groepen, hier en we-
reldwijd verdeeld over de continenten, 
heeft meegemaakt. Brandt ze een keer 
los, dan is ze nauwelijks meer te stop-
pen. “Ik heb geen dia’s of plaatjes”, merkt 
ze in ons voorbereidingsgesprek ge-
jaagd op, “Daar heb ik met al mijn be-
zigheden echt geen tijd voor. Ik vertel 
het wel gewoon. Ooit begonnen als on-
derwijzeres ben ik wel gewend een ver-
haal te vertellen.”

Riet en Toos zullen in een KBO duo-
presentatie op donderdag 20 april aan 
iedere geïnteresseerde Nuenenaar laten 
zien wat twee ondernemende vrouwen, 
direct uit onze buurt, kunnen beteke-
nen voor allerlei zwakke en kwetsbare 
mensen, hier om ons heen, maar ook 
ver weg. Omdat ze nou eenmaal een 
groot hart voor deze mensen hebben. 
Vrije toegang voor iedereen.
Opnieuw een ochtend van ‘De Schuif ’, 
die u niet mag missen. 

Riet Munsters

Neuzelmarkt
Hebt u op tweede paasdag nog niets 
te doen? Of wilt u na een fijne bos-
wandeling nog even genieten van 
een kop koffie of neuzelen tussen al-
lerlei leuke spullen? Kom dan naar de 
blokhut van Scouting Rudyard Kip-
ling! Op maandag 17 april organi-
seert de scouting, net als voorgaan-
de jaren, de grote en deels overdekte 
Neuzelmarkt. 

Twee zaterdagen hebben de leden van 
Scouting Rudyard Kipling hun uiterste 
best gedaan de kramen van de Neuzel-
markt weer vol spullen te krijgen en dat 
is goed gelukt. Er is zoveel opgehaald 
dat er voor ieder wat wils te vinden is. 
Dankzij de goed gesorteerde spullen en 
de grote locaties, is de Neuzelmarkt 
een bekendheid in de regio geworden. 
Ook zal er een veiling zijn, waar prach-
tige spullen worden geveild. De Neu-
zelmarkt is 17 april geopend van 11.00 
tot 16.30 uur, zodat u alle tijd hebt om 
op uw gemak bij alle kramen te neuze-
len. Ook is het mogelijk wat te drinken 
of te eten. Het geld dat de scouting de-
ze dag ophaalt, wordt besteed aan de 
activiteiten van de scouts.
U vindt de Neuzelmarkt op en rond de 
blokhut van scouting Rudyard Kipling, 
aan de Papenvoortse Heide 5B te Nue-
nen. Er is voldoende parkeergelegen-
heid. De toegangswegen zullen duidelijk 
aangegeven staan. De entree bedraagt 
van 11.00 tot 13.00 uur € 2,00 en daarna 
€ 1,00 voor volwassen. Kinderen kunnen 
de gehele dag gratis naar binnen.

Voor meer informatie: 
www.neuzelmarkt.nl

ConcerT met een grote T  
groot succes
Door Nannie van den Eijnden

Het was een zeer geslaagd experiment en geweldig goed georganiseerd. De 
Rotary Club Nuenen heeft niet alleen de organisatie van KunsT met een gro-
te T voor amateurkunstenaars overgenomen, maar er op initiatief van voor-
zitter Inge Frimout een nieuwe vorm bij gecreëerd: een concert op twee 
mooie locaties, omlijst door kunstwerken van een heel hoog professioneel 
niveau. Ook de artiesten waren professionals van grote allure. 

Inge Frimout (harp en zang) en Mariël van 
den Bos (dwarsfluit). 

Het duo Tip Jar, Bart de Win en Arian-
ne Knegt, speelde samen met bassist 
Tonnie Ector in galerie Het Weefhuis 
twee keer een half uur hun americano 
repertoire. Aanstekelijke liedjes, waar-
bij je niet stil kunt blijven zitten. Ze 
werden enthousiast, spontaan en met 
humor door Bart en Arianne ingeleid 
met anekdotes over het ontstaan ervan.
Dat de harp een bijzonder instrument 
is staat al onomstotelijk vast, maar de 
combinatie met dwarsfluit gaf een 
nieuwe dimensie aan klassieke compo-
sities, jazzklassiekers en wereldmu-
ziek. Een uniek concert van de twee 
muzikale talenten Inge Frimout en 
Mariël van den Bos, die allebei al met 
grote namen in de muziekwereld heb-
ben opgetreden. 

Het was een fantastische dag. Nuenen 
bruiste. De zon deed er nog een schep-
je bovenop. 

Vlnr: Judith Tesser (Rotary Nuenen), Tonnie Ector, Arianne Knegt en Bart de Win.

Grote en bijzondere inzet voor Roma leerlingen 

Nuenenaar Pieter Dovens Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau 
Vanwege zijn zeer belangrijke inzet voor en betrokkenheid bij met name 
Romakinderen is de heer P.J.M. Dovens (64) benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau. Burgemeester Jack Mikkers van Veldhoven reikte deze 
hoge Koninklijke Onderscheiding op zaterdag 8 april aan hem uit bij de ope-
ning van de tentoonstelling ’40 jaar Roma in Veldhoven’ (O Lungo Drom). 

Topper in De Regenboog
Thijs van de Meeberg, opgegroeid in Nuenen, ‘stond’ in De Regenboog. Zijn 
faam was hem al vooruitgesneld: Winnaar van het Leids Cabaret Festival 2015, 
lovende recensies: rascabaretier, geweldig improvisator, verrast tot de laatste 
minuut, combineert energie met originele humor, overdonderende entree in 
de cabaretwereld, je weet niet wat hij op de volgende kruising gaat doen. 

Zondag 21 mei, 14.00-18.00 uur: 
Café de Stam, Gerwen

Tres Hombres 
Shanty Crew
Tres Hombres Shanty Crew is onder-
deel van de in Nuenen en ver daarbui-
ten bekende ‘Zingerij Dwarsgetuigd’. 
Tres Hombres Shanty Crew is een jaar 
geleden opgericht en staat onder lei-
ding van Horst Rickels die eveneens 
dirigent is van de Zingerij. Een Shanty 
Cafe is bij uitstek de gelegenheid om 
verschillende stijlen van het Shanty 
zingen te beluisteren en beleven. Aar-
dig om te vermelden is dat Tres Hom-
bres S.C. officieel ambassadeur is van 
het zeilend vrachtschip Tres Hombres 
dat nu van de Dominicaanse Repu-
bliek onderweg is (met een lading 
Rum) naar de Azoren en op 12 mei in 
Amsterdam zal arriveren. Voor meer 
informatie: www.treshombresshanty-
crew.com, www.fairtransport.nl en 
www.dwarsgetuigd.nl.

De verwachtingen waren dan ook 
hoog gespannen bij de ca. 130 perso-
nen die op woensdag 29 maart waren 
afgekomen op de theatervoorstelling 
van Thijs in kerkelijk centrum De Re-
genboog. 
Voordat het publiek het beseft is, Thijs 
begonnen en draaien ze mee in de mal-
lemolen van verhalen die hij over hen 
uitstort. Zijn toehoorders vergezellen 
hem op sollicitatiegesprek voor de va-
cature assistent-medewerker-van-de-
manager-vastgoed-van-de-Smultent 
waar Thijs passie simuleert voor de 
functie van mayo-pomper. En als zijn 
toehoorders warmte in hun botten 
voelen, heeft Thijs hen meegenomen 
naar het kampvuur van de scouting in 
Nuenen. Hout en spiritus erop! Pilsje 
erbij! Daar bij het kampvuur op de Pa-
penvoortse hei voelt het alsof bij iede-
re anekdote weer een extra houtblok 
op het laaiende vuur wordt gegooid 
door de cabaretier. En als ten slotte de 
scouts tevreden naar huis fietsen, met 
de warmte van het vuur en de pils nog 
in hun lijf, dan is het voor iedereen in 
het publiek alsof zij zelf naar huis fiet-
sen, jaren geleden.
Maar lang verblijven in dromenland 
zit er niet in. In talloze verhalen en 

anekdotes tuimelen dilemma’s, ver-
wondering en wijze lessen over elkaar 
heen. Of het nu de wijze raad van Lord 
Baden Powell is: ’Zoek bewust het goe-
de en bevorder dat’ of de twijfel die je 
overvalt als je weet dat Powell ook de-
gene was die ’s werelds eerste concen-
tratiekamp heeft opgezet tijdens de 
Boerenoorlog in Zuid-Afrika. 
Alert door de tomeloze verhaaltrant 
van Thijs van de Meeberg probeert het 
publiek de rode draad van zijn verha-
len bij te houden, om dan toch af en 
toe naar adem te moeten happen als 
Thijs onverwacht terugschakelt naar 
een eerder verhaal. Tevreden dat zij de 
draad weer te pakken hebben, worden 
ze vervolgens opgeschrikt door een 
rechtstreekse vraag in hun richting. Ja, 
knikkebollen is er voor het publiek niet 
bij op deze avond met Thijs. 
Thijs zegt vaak zelf te twijfelen, maar 
zorgt er ook voor dat zijn publiek be-
gint te twijfelen aan eigen vastgeroeste 
oordelen, opvattingen en denkbeel-
den. Met zijn voorstelling wil hij aan-
zetten tot zelfreflectie: Waarom doe ik 
wat ik doe en denk ik wat ik denk? 
Aan het eind van de voorstelling besef-
fen we dat we een les gekregen hebben 
in levenskunst ! 

Pieter Dovens kwam in aanraking met 
Roma leerlingen toen hij van 1985 tot 
2001 leraar was op basisschool Op 
Dreef in Veldhoven. Roma kinderen 
met basisschoolleeftijd die in Veldho-
ven woonden stonden daar inge-
schreven voor onderwijs. De heer Do-
vens gaf hen niet alleen les, maar haal-
de en bracht de leerlingen ook van en 
naar de woonwagenlocaties. Als kin-
deren langere tijd niet op school ver-
schenen bracht hij een bezoek aan de 
woonwagenlocatie. Hierdoor werd hij 

na verloop van tijd ook een vertrou-
wenspersoon voor de ouders. In die 
tijd werd de Leerplichtwet niet ge-
handhaafd. Roma kinderen gingen 
ook niet naar het voortgezet onder-
wijs. Er werd een proces in gang gezet 
dat moest leiden tot bewustwording 
bij Roma dat zij dezelfde rechten en 
plichten hadden als overige inwoners. 
Pieter Dovens was een belangrijke in-
termediair bij het krijgen van draag-
vlak hiervoor en hij wist een relatie op 
te bouwen met de Roma.

Dorpsraad  
Gerwen vergadert 
Er is een openbare vergadering van 
de Dorpsraad Gerwen op dinsdag 
18 april. Die wordt gehouden in de 
SSCA `D’n Heuvel`, Heuvel 11 te Ger-
wen en de aanvang is 20.00 uur.

De agendapunten zijn o.m. 
1. Opening voorzitter.
2.  Vaststellen agenda.
3.  Notulen vergadering 31 januari 2017
4.  Stand van zaken bouwplan Gerwen 
 ZO; spreker Harry van Lieshout.
5.  Werkgroep Leefbaar Gerwen; 
 Voorbereiding mantelzorgonder-
 steuning.
6.  Stand van zaken inzake advies van 
 dorpsraad aan B en W betreffende 
 huisvesting statushouders
7.  Stand van zaken buurtbus Gerwen.
8.  Vragenhalfuurtje (via website www.
 digitaal-dorpsplein-gerwen.nl) 
 aanvraag indienen.
9.  Rondvraag
10. Sluiting.



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

Voor al uw vragen, opmerkingen 
en klachten. Bel 040 - 283 1200 

of mail rdel@onsnet.nu

Rond de Linde iedere
donderdag digitaal 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.

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

€ 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 15

Kruiswoord

Horizontaal: 1 beddengoed 6 dag en nacht 11 mijns inziens 12 lang 
vrouwenkleed 13 vuurverschijnsel 14 spil 16 altoos 18 insect 20 christelijk feest 
22 afloop 23 bibberen 25 lichtrode wijn 26 droog (van wijn) 27 metalen staafje 
28 gril 30 hemellichaam 31 groene heester 33 proeftijd 35 Sovjet-Unie 36 per uur 
38 Spaans eiland 41 kluit 45 brandstof 47 muziekteken 48 dood lichaam 49 soort 
beeldscherm (afk.) 51 aansporing 53 herkauwer 55 afgezaagd 56 windrichting 
58 naar aanleiding van 59 vrouwelijk hert 60 decimeter 61 larve 63 schildergerei 
65 Europese Unie 66 Hongaarse steppe 67 vleesgerecht.

Verticaal: 1 kruiderij 2 wit gesteente 3 kooppoging 4 laagtij 5 afgetakeld 
6 op een plaats 7 tegenover 8 drinkgerei 9 putemmer 10 werpstrik 11 groot 
aantal 15 kortschrift 17 niettemin 19 ultraviolet 21 kleur 23 opnieuw 24 voordeel 
27 vogelveer 29 kussenvulling 32 universal serial bus 34 vlakgom 37 groot hert 
38 Eskimowoning 39 kielwater 40 deel v.e. geschrift 41 plant 42 lichaam 
43 ontwerp 44 vaarwel! (Frans) 46 ruw 50 aspirant-officier 52 behoeftig mens 
54 rondhout 55 graanpakhuis 57 sjaal 59 omheining van struiken 62 debet (afk.) 
64 zie aldaar.

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

D A S H O N D M A G N E E T

O K O O N G R IJ S R

R E E R O P Z A A D B E

P V V D E N S M H I K

A H A D R A M A U F O

T L F B I I G O K G A

U U R M E E R V A L V R L

F A M I E O V E T A M

T O T T O B B E S U F

V I A K O I R G T I N

E E D A R M IJ V E R E A

T B R I E L U I D S

O N D A N K S C O L T R U I

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

Oplossingen wk 14
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

P I M P E L M E E 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.

AMIGO
ATLAS
AUTOKAP
BADEN
FRATER
GRAAN
INLEG
KRENG
KUNST
LAWAAI
MANNENKOOR
OPENBAAR
OPPONENT
OPTAKELEN
PAMPA
PAPEGAAI
PIZZERIA
PLATJE
POMERANS
RAKET
RUINE
TERTS
TSAAR
UITBOUW
VERROTTING
WEGENWACHT
WETTEN

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

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

Sudoku 9 3
8

3 7 2 1
5
8 9 3

8 2 1 9 4
5 6 1

6
1 3 4 8

week 13, Dhr. / Mw. Koet.

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

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

ADEMYOGA
ademtraining * meridiaanstrekkingen * 

bewustwording * meditatie * 
mindfulness * ontspanning *

Lessen op 
Maandag, Dinsdag & Woensdag

Dorothée de Rooij * Ademtrainer
06 41 39 88 07

info@ademyogastudio.nl
Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

ZONNIG SPANJE. TE 
HUUR PRACHTIG VA-
KANTIEAPPARTEMENT 
met Wifi, TV, airco en mooi 
zwembad omgeving Be-
nidorm/Altea. Meer info: 
www.casamama.jouw-
web.nl of 040-2846690 / 
00316-51282715.

TE KOOP: Grote pakken 
voordroog, Grote pakken 
snijmaïs. Hooidonk 3 Breu-
gel. Tel 040-2837329.

TE KOOP: Electrische fiets 
MIHATRA I.Z.G.S. € 350,- 
040-2838263.

DE LINDESPELERS heb-
ben onderdak gevonden in: 
Wijkgebouw de Scarabee, 
Mantelmeeuwlaan 1120, 
5672 EA Nuenen. Verhuur 
van kleding  voor feesten 
en partijen iedere dins-
dag van 19.00 tot 20.00 
uur  (1e etage.) U bent van 
harte welkom.

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2016”

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

Een groot assortiment:
- TUINPLANTEN

 - GROENTE/KRUIDENPLANTEN

DAGELIJKS VERS
(GESCHILDE) ASPERGES

VAN DE VOLLE GROND

OPEN:
1e PAASDAG 10.00-13.00 UUR
2e PAASDAG 10.00-17.00 UUR
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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.

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 14 april
 45e fietsvijfdaagse voor de jeugd 

Lieshout en Mariahout

Vrijdag 14 april
10.00-13.30 uur workshop: introductie 

in de Psychologische Astrologie
Bij Bio-Lekkers, Parkstraat 3F Nuenen

Vrijdag 14 april
 19.00 uur Musicalgroep Kapsones: 

Lekker wel Lekker niet
 Het Klooster, Park 1 te Nuenen

Zaterdag 15 april
 14.30 en 19.00 uur Musicalgroep 
Kapsones: Lekker wel Lekker niet
 Het Klooster, Park 1 te Nuenen

Zaterdag 15 april
14.30-16.00 uur Paasfeest

in de huiskamer van Weverkeshof

Zaterdag 15 april 
20.00 uur Country Dance Party 

Dorpshuis-Lieshout

Zaterdag 15  en zondag 16 april
Communicanten zamelen geld in voor een 

goed doel tijdens de paasmarkt
15e 18.00 uur H. Clemenskerk Nuenen 

16e 11.00 uur St. Clemenskerk in Gerwen

Zondag 16 april
09.30 uur ’T Nuenens Peerdenreundje

door Menvereniging ‘De Coovelse Menners’
Nuenen

Zondag 16 april
13.30 uur Speeltuin de Kievit 

gaat weer open!
o.b.v. Drumfanfare Jong Leven uit Gerwen

Kerkstraat, Nuenen

Zondag 16 april 
14.30 uur Musicalgroep Kapsones: 

Lekker wel Lekker niet
 Het Klooster, Park 1 te Nuenen

Zondag 16 april
44e jaarlijkse Jeugdwielerronde, Lieshout 

21.00 uur Sunny blues, Café Schafrath

Zondag 16 april en maandag 17 april
Pasen met kuikentjes uit het ei

De Weverkeshof

Maandag 17 april
09.30 uur Gemengd koor De Vrolijke Sa-

menzang. Heilige mis, kerk in Nederwetten
10.30 uur  51e Grote Ronde van Gerwen

Zondag 23 april
11.00-17.00 uur Lentedag

 de Walburg Tuinen
Boord 64 Nuenen

Maandag 17 april
11.00-16.30 uur Neuzelmarkt Scouting 

Rudyard Kipling 
Papenvoortse Heide 5B Nuenen

Maandag 17 april
12.00, 13.30 en 15.00 uur 

Wandelexcursies Dag van het landschap
Brasserie Café De Kruik 

Hoekstraat 52  Nederwetten

Maandag 17 april 
14.30 uur Familievoorstelling 

‘Armandus de Zoveelste’ 
Dorpshuis te Lieshout

Dinsdag 18 april
13.00-18.00 uur Opening Europalaan HOV2

terrein op hoek van Europalaan - 
Kapperdoesweg

Dinsdag 18 april 
20.00 uur Openbare repetitie 

Drumfanfare Jong Leven
D’n Heuvel, Gerwen

Dinsdag 18 april
20.00 uur Drijehornick lezing

 Bolle akkers in het Brabantse landschap
Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10 Nuenen

Dinsdag 18 april 
20.00 uur openbare vergadering 

van de Dorpsraad Gerwen
SSCA `D’n  Heuvel` Gerwen

Woensdag 19 april
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek

Dorpshuis Lieshout 
19.00-20.30 uur (Vakantie)banenmarkt

Bibliotheek in Nuenen

Donderdag 20 april
09.30 uur Schuif even aan tafel bij … 

Riet Munsters en Toos Verbruggen 
Het Klooster

Donderdag 20 april
12.30-15.30 uur Magazijnuitverkoop 

Kledingwinkel Vrouwencentrum de Vlinder
Sportlaan, Nuenen

Donderdag 20 april
20.00 uur Lezing Diana Vossen: 

De kracht van planten
de Bimd, Beekseweg, Aarle-Rixtel

Vrijdag 21 april
Sportdag BS. De Dassenburcht 
Andriesplein, Meidoornstraat 

19.00-22.00 uur Dierenkliniek Lieshout: 
lezing over kattengedrag.Dorpshuis Lieshout

Zondag 23 april
Prinsjes & prinsesjesdag

De Weverkeshof
08.30-15.30 uur Gerwense kofferbakverkoop. 

Gildeterrein Lankveld 10 Gerwen

Zondag 23 april
11.00 uur Laatste optreden 

Gerwens Gemengd Koor St. Caecilia
 H. Eucharistieviering in de 
St. Clemenskerk te Gerwen

Christian Science
Zondag aanstaande, Pasen, wordt de 
overwinning van Jezus over de dood 
gevierd. Hij bewees daarmee zijn (en 
ons) éénzijn met God (Leven). Het 
thema van de dienst is ‘De leer der ver-
zoening’. De dienst wordt gehouden op 
locatie Parkstraat 54. (congrescentrum 
BtB) en begint om 10.30 uur. Na de 
dienst kunt u Christian Science boe-
ken en lectuur kopen en gratis lenen. U 
bent hartelijk welkom.
www.christianscience.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Witte Donderdag 13 april 19.00 uur: 
viering, parochiekoor, alle voorgan-
gers.
Goede Vrijdag 14 april 15.00 uur: Ge-
bedsdienst, Gelegenheidskoor.
Paaszaterdag 15 april 18.30 uur: Ge-
zinsviering met kinderkoor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker P. Peters.
Zaterdag 15 april 21.30 uur: Paaswa-
ke, parochiekoor, voorgangers pastor 
J. Vossenaar en pastoraal werker M. 
Feuth.
Zondag 16 april 09.30 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorgangers pastor 
S. Kuijpers en pastoraal werker J. Dec-
kers.
Zondag 16 april 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor S. 
Kuijpers en pastoraal werker M. 
Feuth.
Maandag 17 april 10.00 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vos-
senaar. 

Misintenties
Witte Donderdag 13 april 19.00 uur: 
Lotte van Rooij en Leo van Hevelingen.
Zaterdag 15 april 18.30 uur: Pastor 
Henk Gerrits; Pastor Freek Groot; Pas-
tor Jan van Oosterhout; Nel Gies-Vos.
Zaterdag 15 april 21.30 uur: dezelfde 
misintenties als om 18.30 uur.
Zondag 16 april 09.30 uur: Pastor 
Henk Gerrits; Pastor Freek Groot; 
Pastor Jan van Oosterhout; Riky van 
Rooij - Schellekens; Nell Schoenma-
kers - Bressers; Ger van Dartel; Dora 
Bressers en Wendi; overleden ouders 
Jan en Miet Dijstelbloem - Knoops; 
Noud van Rooij en Marie van Rooij - 
van de Kam; Cor Vermeulen; Drika 
Saris; Riek Sanders en Miet Sanders; 
overleden ouders Sanders - de Greef; 
Jan Ulijn; overleden familie de Brou-
wer - Bartels; overleden familie Ben-
delow - Heinstra; Jan Kollee; overle-
den ouders Vermeulen - Donkers en 
familie; Frans Daams (vanwege sterf-
dag); Piet en Hanneke van Santvoort;
Jan van de Ven; Harrij van der Velden 
en overleden ouders van der Velden-
Foederer; Fons Stienen.
Zondag 16 april 11.00 uur: dezelfde 
misintenties als om 09.30 uur.
Maandag 17 april 10.00 uur: geen in-
tenties.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Riet van 
Rooy - van Teeffelen, Stockbempt 10. 
Wij wensen de familie veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

In onze parochie zijn gedoopt Isa 
Swinkels, Oranjestraat 13, Vince Vis-
sers, Vrouwe Cecilialaan 37 en Kai 
Vervoort uit de Schout Diercxlaan 25. 
Wij wensen de families van harte pro-
ficiat en veel geluk. 

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Witte Donderdag, alleen in Nuenen
Goede Vrijdag 14 april 15.00 uur: 
Kruisweg met Pastor St. Kuijpers.
Zondag 16 april 11.00 uur: viering 
met parochiekoor, voorgangers pas-
tor J. Vossenaar en pastoraal werker P. 
Peters.
Maandag, 17 april 2017.
Geen viering in Gerwen, samen in 
Nederwetten 

Misintenties:
Bert Verhagen; Marie Jansen - Raaij-
makers; Theo Knoops; Piet en Lena 
Raaijmakers - v.d. Sande en zoontje 
Antoon; Martje van Lierop - van der 
Maat; Pastor Jan van Dooren; Pastor 
Freek Groot; Diny Geraets - Zwegers, 
vanwege verjaardag; Jozef Bierhoff en 
Adriana van de Goor; Johanna Gijs-
bers en Harrie van Gompel; Koosje 
van Bremen; Erica Bierhoff; Vincent 
de Vries, vanwege sterfdag; Jan Pol-
man; Jan der Kinderen, vanwege sterf-
dag en overleden leden familie Der 
Kinderen; Harrie en Jo Raaijmakers - 
Keijzers.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Witte Donderdag, 13 april 2017 19.00 
uur. Viering alléén in Nuenen.
Goede Vrijdag 14 april 15.00 uur: 
Kruisweg.
Voorgangers: De heren Th. v.d. Til-
laart en J. van Rooij.
Oecumenische viering in de Regen-
boogkerk in Nuenen 19.30 uur.
Paaszaterdag 15 april 21.00 uur: vie-
ring met Avondwakekoor, voorganger 
pastor S. Kuijpers.
Zondag 16 april 09.30 uur: viering 
met harpiste I. van Grinsven en volks-
zang, voorganger pastor J. Vossenaar.
Maandag 17 april 09.30 uur: viering 
met Vrolijke Samenzang, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties:
Netje Fleskens-Pasman; Piet Coolen; 
Pastor Freek Groot; Overleden ou-
ders Verschuuren-Sloots en Harry 
Verschuuren; Frans Saris; Jan en Nel 
de Louw-de Win; Adrianus Smits en 

Christina Smits-Renders; Paula 
Smits-Kuunders; Theo Sanders en 
Gilia Sanders-Adriaans;
Overleden ouders Joosten-Sanders en 
Familie; Antoon Snijders en Cisca 
Snijders-Vos.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Witte Donderdag 13 april: ds. C. 
Crouwel. Viering met Avondmaal. 
Paasoratorium met Cantabile. Aan-
vang 19.30 uur. Goede Vrijdag 14 
april, oecumenische viering. 2e deel 
Paasoratorium. Aanvang: 19.30 uur. 
Stille Zaterdag 15 april: ds. C. Crou-
wel. 3e deel Paasoratorium. Aanvang: 
22.00 uur. Alle diensten worden ge-
houden in De Regenboog. Zondag 16 
april: Pasen. Ds. C. Crouwel en kerke-
lijk werker P. Flach. Aanvang: 10.00 
uur. Er is kindernevendienst. De col-
lecte is voor het jeugdwerk van de 
PKN: JOP. Onze kerk is elke zondag 
geopend. In de loop van de week zijn 
er diverse activiteiten, die u kunt vin-
den op de website of ons publicatie-
bord aan de gevel van De Regenboog.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 13 april. Witte Donder-
dag. 20.00 uur gezongen H. Mis met 
voetwassing, processie, altaarontblo-
ting en aanbidding tot 24.00 uur. 
Vrijdag 14 april. Goede Vrijdag. 14.00 
uur Kruisweg. 15.00 uur Liturgie met 
lezingen, gezongen lijdensverhaal, 
plechtige gebeden, kruisverering en 
H. Communie. 

Zaterdag 15 april. Paaszaterdag. 22.00 
uur Paaswake met wijding van het 
vuur en de paaskaars, Exsultet, lezin-
gen, Litanie van alle Heiligen, wijding 
van het paas- en doopwater, hernieu-
wing van de doopbeloften en gezon-
gen H. Mis. 
Zondag 16 april. Hoogfeest van Pa-
sen. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 17 april. Tweede Paasdag. 
09.00 uur gezongen Hoogmis. 
Dinsdag 18 april. 18.30 uur H. Mis in 
de Paasweek. 

Woensdag 20 april. 07.15 uur H. Mis 
in de Paasweek. 
In de oude St.-Clemenskerk aan de 
Heuvel te Gerwen is er een tentoon-
stelling ingericht over de lijnwade van 
Turijn. Deze expositie duurt tot de 
tweede zondag 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 
voorwerp van devotie, vandaar ook 
deze tentoonstelling in de kerk. De 
foto’s zijn afgebeeld op canvas en zijn 
levensgroot. 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 in-
dringender 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').

Vieringen    
in de Stille Week
De week voor Pasen staat bekend als 
de Stille Week of ook wel de Goede 
Week. Vanouds zijn er in deze week 
kerkelijke vieringen, voorafgaand aan 
het grote Christelijke feest: Pasen.
In De Regenboog, kerkgebouw van de 
Protestantse Gemeente Nuenen, zal 
dit jaar de nadruk liggen op de uitvoe-
ring van een Paasoratorium ‘Als de 
graankorrel sterft’, geschreven door 
Marijke de Bruijne. Met indrukwek-
kende teksten en melodieën heeft zij 
op eigentijdse manier het verhaal van 
Pasen neergezet.
U bent van harte welkom om één of 
meerdere vieringen mee te beleven op:
13 april (Witte Donderdag), aanvang 
19.30 uur.
14 april (Goede Vrijdag), oecumeni-
sche dienst i.s.m. de Parochie, aan-
vang 19.30 uur.
15 april (Paasnacht), aanvang 22.00 uur.
16 april (Pasen), aanvang 10.00 uur.
Van dit oratorium zijn tekst en mu-
ziek voor iedereen beschikbaar.

Laatste optreden 
Gerwens Gemengd 
Koor St. Caecilia
Zondag 23 april zal het GGK St. Caeci-
lia haar laatste optreden hebben. 
Het koor verzorgt dan om 11.00 uur 
de H. Eucharistieviering in de St. Cle-
menskerk te Gerwen. Onder leiding 
van dirigent Piet Zeegers zal het koor 
de mis van J.A. Korman zingen. Ton 
Toirkens zal, zoals vanouds, het koor 
op het orgel en de piano begeleiden.

Na bijna 130 jaar duidelijk aanwezig te 
zijn geweest in de Gerwense gemeen-
schap valt het doek voor het koor. Nog 
steeds een bijzonder koor dat trots 
mag zijn op haar geschiedenis. Bij het 
100 jarig bestaan, in 1988, ontving het 
koor de Koninklijke Erepenning én de 
gouden Erepenning van de gemeente 
Nuenen c.a. vanwege haar verdiensten 
op sociaal en cultureel gebied.
Eerder dit jaar, op 16 januari , viel het 
besluit tijdens een buitengewone Al-
gemene Vergadering om het koor op 
te heffen. De laatste jaren liep het le-
dental sterk terug en ondanks ver-
woede pogingen was er nauwelijks 
sprake van nieuwe aanwas. Daarnaast 
speelde de hoge gemiddelde leeftijd 
ook een belangrijke rol bij deze ingrij-
pende beslissing. Men stond voor de 
keuze: stoppen mét behoud van een 
goede reputatie van het koor of een 
langzame ‘dood’ sterven. De Algeme-
ne Ledenvergadering koos, met pijn 
in het hart, voor de eerste optie.
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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

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

wijk Nuenen Oost
(omg Het Steenen Huys ± 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

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

PAAS AANBIEDING 

GELE 
TULPEN 
per bos

NU 2 STUKS
VOOR MAAR € 5,00 

 
Diverse paasarrangementen en cadeau’s

 
Namens team ’t Schuurke:

Fijne paasdagen!!!

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200
E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl
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MULTI PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Lilian Tieman is bij het CCV werk-
zaam als adviseur en projectleider 
Woninginbraak. Volgens haar is het 
belang van buurtpreventie enorm. 
“Uiteraard is het een taak van de 
politie om te zorgen voor een veili-
ge samenleving. Maar het is niet de 
taak van de politie alléén. De inzet 
van burgers is ook hard nodig. 
Buurtpreventie zorgt ervoor dat de 
politie opeens over een groot aantal 
extra oren en ogen beschikt.”

Digitale buurtpreventie
Annemiek Regter is projectleider 
digitale buurtpreventie bij het 
CCV. Volgens haar is de digitale 
variant van buurtpreventie de 
laatste jaren flink in opkomst. 
“WhatsApp-groepen zijn een be-
kend voorbeeld, maar digitale 
buurtpreventie is ook mogelijk via 
andere apps zoals Veiligebuurt.nl, 
Lokaal Alarm Systeem (LAS) of 
Nextdoor.” Van de deelnemers 
wordt vooral verwacht dat ze hun 
ogen en oren goed openhouden. 
Zien zij bijvoorbeeld ergens een 
inbreker aan het werk, dan melden 
ze dit direct bij de politie. Vervol-

gens plaatsen ze hun bevindingen 
in de groep. Hierdoor worden in 
de betreffende wijk ineens tiental-
len wijkbewoners gealarmeerd die 
aanvullende informatie kunnen 
doorgeven. Bijvoorbeeld in welke 
auto de inbreker wegrijdt en in 
welke richting. “Door al deze in-
formatie te bundelen, kan de poli-
tie heel gericht geïnformeerd wor-
den. Dit blijkt zeer effectief”, aldus 
Regter.

Burgernet
Ook bij Burgernet (www.burger-
net.nl) spelen burgers een promi-
nente rol. Deelnemers krijgen in 
het geval van een inbraak een sms- 
of spraakbericht van de politie-
meldkamer. Dit bericht bevat infor-
matie over de gezochte personen of 
voertuigen en het verzoek om hier-
naar uit te kijken. Regter: “Het uit-
eindelijke doel is gelijk aan dat van 
de WhatsApp-groepen: het voor-
komen of oplossen van misdrijven. 
Vandaar dat de deelnemers aan 
WhatsApp-groepen worden aange-
moedigd om zich ook aan te mel-
den voor Burgernet.”

(Digitale) buurtpreventie-groepen   
maken een groot verschil

Bel 112
Regter benadrukt dat het niet de 
bedoeling is dat buurtpreventie-
deelnemers in al hun enthousiasme 
zelf het gevaar opzoeken. “De poli-
tie vraagt om extra ogen en oren, 
niet om helden die zelf boeven wil-
len vangen. Als burgers een ver-
dachte situatie zien, zoals een per-
soon die rond een woning loopt en 
aan ramen en deuren voelt, kunnen 
ze direct 112 bellen. Inbraakmel-
dingen vallen onder de hoogste 
prioriteit van de politie. Schroom 
niet om te bellen. Agenten komen 
liever een keer voor niets, dan dat 
een inbreker ontkomt omdat be-
woners zicht bezwaard voelen om 
de politie te bellen.”

Meer weten
Wilt u ook helpen om uw wijk vei-
liger te maken? Kijk op op de web-
site www.nuenen.nl en zoek op 
‘buurtpreventie’.

Burgers spelen een steeds actievere rol bij het voorkomen en oplos-
sen van misdrijven. Bijvoorbeeld door een 112-melding, buurtpre-
ventie en deelname aan Burgernet of een WhatsApp-groep. Deze 
groepen zijn cruciaal bij de aanpak van woninginbraken, stellen 
Lilian Tieman en Annemiek Regter, beiden adviseur bij het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). “Maar liefst 80 
procent van alle aanhoudingen wegens woninginbraak is te danken 
aan de alertheid van omstanders.” Wilt u ook helpen om uw wijk vei-
liger te maken? In dit artikel leest u wat de mogelijkheden zijn.
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Herenteam BCL kampioen 
regio Brabant
Na een zinderende thriller heeft BCL-H1 beslag gelegd op de titel ‘Kampioen 
van de regio Brabant’ in de Mannen-2 klasse van badminton Nederland. In 
een directe confrontatie werd het eerste herenteam van BC Kerkdriel op 
doelsaldo verslagen. Door deze overwinning mogen de heren nu deelne-
men aan de wedstrijden voor een landelijk treffen, later dit jaar.

Badminton

BCL-H1 mét beker en medailles met boven 
(vlnr) Wouter van Vijfeijken, Jeroen van der 
Heiden en Ruud van Vijfeijken en onder 
(vlnr) Laurence Roijackers en Bert Manders

BCL-H1 - BC Kerkdriel-1: 4-4
Omdat het eerste herenteam van Bad-
minton Club Lieshout in de reguliere 
competitie kampioen was geworden 
van de eerste afdeling, mocht het aan-
treden tegen de kampioen van de twee-
de afdeling. In een onderlinge wed-
strijd zou beslist moeten worden wie 
de sterkste van de regio Brabant is. 

In de startende dubbelpartijen was er al 
direct een verliespartij te noteren. 
Wouter van Vijfeijken en Bert Manders 
konden moeilijk met de spanning om 
gaan en verloren. Op de andere baan 
speelden Jeroen van der Heiden en 
Laurence Roijackers een betere wed-
strijd. Zij wonnen uiteindelijk in drie 
sets van Ad Rangelrooy en Bert Vissers. 
Na de tussenstand van 1-1 was het tijd 
voor de single-partijen. Ruud van Vijf-
eijken mocht daarin als eerste heer 
aantreden maar tegen de ijzersterke, 
linkshandige invaller Brian Cruijssen 
had Ruud weinig kans tegen deze spe-
ler. Tweede heer Wouter van Vijfeijken, 
speelde zich helemaal leeg tegen de ge-
renommeerde Audie Bong. die uitein-
delijk in de verlenging van de derde set 
door Wouter werd verloren (21-14, 18-
21, 21-23). Door de nieuwe tussen-
stand van 1-3 moesten de volgende 
partijen gewonnen worden. Bert Man-
ders, die in de tactische opstelling van 
BCL-H1 als derde heer speelde won 
met behoorlijk gemak van Philip Coset 
en bracht de spanning terug naar een 
2-3 tussenstand. Op de andere baan 
verloor Laurence Roijackers, als vierde 
heer de eerste set. Uiteindelijk verloor 
Laurence, na een nieuwe ‘uit’ met 20-
22 en kwam de tussenstand op een 
schier onoverkomelijke 2-4. 
Door deze tussenstand en nog maar 
twee partijen te spelen was een gelijk-
spel daardoor het hoogst haalbare. En, 
…. dat gelijke spel werd uiteindelijk uit 
het vuur gesleept. In de afsluitende 
dubbelpartijen wonnen eerst Ruud 
van Vijfeijken en Laurence Roijackers 
van het sterke Kerdrielse duo. Zij won-
nen in twee sets. Ook Bert Manders en 

Jeroen van der Heiden wonnen hun 
partij. Zij hadden er echter drie sets 
voor nodig. 
De reuze come-back van de Lieshoutse 
badmintonners bracht daardoor een 
gelijkspel waarbij niet alleen het be-
haalde aantal wedstrijdpunten gelijk 
was (4-4), maar ook nog eens het be-
haalde aantal games (10-10): ook dat 
was gelijk. Om die reden moest de 
computer er aan te pas komen om alle 
punten door te tellen, waarna bleek dat 
BCL-H1 exact 6 puntjes meer had ge-
scoord dan BC Kerkdriel-H1 (359-353). 
Om die reden werd de overwinning aan 
de dolblije Lieshoutse sporters toege-
kend. Later bij de prijsuitreiking van de 
bijbehorende medailles en beker bleek 
nog maar eens hoe weinig verschil er 
deze wedstrijd zat tussen de winnaars 
van de afdelingen 1 en 2. 
Door de overwinning van BCL-H1 is 
het team geplaatst voor het spelen van 
de landelijke finalewedstrijden in de 
Mannen-2 klasse: wedstrijden die eind 
juni in Zutphen georganiseerd zullen 
worden. 

Jeugdwielerronde 
Lieshout
Eerste paasdag, zondag 16 april orga-
niseert de supportersclub ‘De Lies-
houtse Wielrenners’ voor de 44e keer 
haar jaarlijkse jeugdwielerronde. Lies-
hout was een van de eerste organisa-
ties die een jeugdronde organiseerde.
De burgemeester Mostermanslaan in 
Lieshout is dan het decor voor de start 
en finish van de wielerronde. Voor de 
jeugd van 8 tot en met 14 jaar. Jongens 
en meisjes uit geheel Nederland ko-
men naar Lieshout om aan deze ronde 
mee te doen. Zo’n 250 coureurtjes ko-
men naar Lieshout. 
Om 12.00 uur is de eerste start met de 
jongste categorie, de 8 jarigen. Vervol-
gens komen nog zes categorieën aan 
bod. De toegang is gratis.
De Lieshoutse jeugdronde is een selec-
tie wedstrijd voor de Nederlandse 
Kampioenschappen die op 10 juni in 
Amersfoort gehouden wordt.
Ook is de supportersclub gestart met 
de organisatie van de 62e Bavaria-
Ronde van Lieshout op zondag 21 mei.

Rookie Rally Team met gastrijder 
naar rallycross op Eurocircuit
Afgelopen weekend werd er op het Eurocircuit bij Valkenswaard een wed-
strijd, meetellend voor het Nederlands kampioenschap rallycross verrreden.

’T Nuenens 
Peerdenreundje
Zondag 16 april vindt voor de 6de keer 
een in/outdoor impuls wedstrijd door 
de gemeente Nuenen ca plaats en de 
start is rond 9.30 uur. Dit paarden-
spektakel is georganiseerd door Men-
vereniging ‘De Coovelse menners’.

De wedstrijd gaat door de mooie na-
tuur van Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten waarbij verschillende maneges 
en pension stallen worden aangedaan 
waar hindernissen zijn opgebouwd. 
De hindernissen moet zo snel mogelijk 
afgelegd worden. De wedstrijd begint 
met de equipes, de equipes gaan om 
09.30 uur de strijd met elkaar aan, de 
equipes gaan naar 5 hindernissen. 
Rond 10.30 uur gaan de aanspannin-
gen van start. De aanspanningen gaan 
6 hindernissen rijden. Er zullen enkel- 
en tweespan en enkele vierspanmen-
ners met pony’s en paarden aan de 
start verschijnen. De aanspanningen 
komen vanuit Nederland en België. 
Dit spektakel is te zien voor jong en 
oud en is overal gratis toegankelijk. 

Op de volgende locaties worden hin-
dernissen opgesteld:
•	 Familie	Teunisse,	
 Soeterbeekseweg 36 te Nuenen
•	 Familie	Bastiaans,	
 Dubbestraat 4 te Nuenen
•	 D.	van	Santvoort,	
 Soeterbeekseweg 21 te Nuenen
•	 King	Stables,	
 Helsestraat 7 te Nuenen
•	 Familie	Jansen,	
 Boord 12 te Nuenen
•	 Pensionstal	van	Heijst,	
 Alvershool 1 te Nuenen
Meer info: www.decoovelsemenners.nl

Actiefoto van een eerder Peerdenreundje

Foto: Edwin Hengelman

HCN Meiden B3 getraind  
door Robert van der Horst
Afgelopen maandag, 10 april, was het dan zo ver. Een training gegeven door Ro-
bert van der Horst, aanvoerder bij het Nederlands Elftal, voor de meisjes van B3.
Vol spanning en al giebelend stonden de meiden om half 8 klaar op het A veld 
van HC Nuenen. Na een goede warming up van de eigen trainer/coach was het 
dan eindelijk tijd voor het echte werk. Ruim anderhalf uur is er hard gewerkt 
aan nieuwe technieken, de juiste passen en houding. Ballen volgen steeds hoger 
en harder en de meiden werden stiller en stiller. Tot slot nog een afsluitend par-
tijtje om even in de praktijk te oefenen en de training was al weer voorbij.  
Een bijzondere training, mogelijk gemaakt door een van de vaders, waarin 
enorm veel is geleerd. Dat beloofd wat voor de eerst komende wedstrijd die er 
gespeeld gaat worden. Helaas is het even 3 weken vakantie maar daarna ver-
wachten wij de technieken die ze afgelopen maandag van Robert van der Horst 
hebben geleerd terug te zien in het veld.

Wetswijziging standaard beperkte 
gemeenschap van goederen
Het huwelijksvermogensrecht gaat op de schop. Momenteel is het zo gere-
geld dat iedereen standaard zonder huwelijkse voorwaarden, en aldus in al-
gehele gemeenschap van goederen, in het spreekwoordelijke huwelijksboot-
je stapt. Sinds 2014 is er echter een wetsvoorstel aanhangig gemaakt dat ver-
andering in dit stelsel aanbrengt. De verwachting is dat vanaf 1 januari 2018 
eenieder standaard trouwt in een beperkte gemeenschap van goederen. Dit 
uiteraard uitsluitend indien er geen andersluidende huwelijkse voorwaarden 
zijn opgesteld. Alleen het vermogen dat de echtgenoten gedurende het te 
sluiten huwelijk opbouwen, zal in de gemeenschap vallen. Hetgeen verkre-
gen is voor de huwelijkssluiting zal daar voortaan buiten vallen.

Advocatuur

Dat voormeld wetsvoorstel grote ver-
anderingen met zich brengt, volgt uit 
het gegeven dat de meerderheid van de 
mensen trouwt zonder het opmaken 
van huwelijkse voorwaarden. Momen-
teel leidt dit ertoe dat er door de huwe-
lijkssluiting een algehele gemeenschap 
van goederen ontstaat waarin ook het 
privévermogen van de toekomstige 
echtgenoten valt. 

Het moge duidelijk zijn dat voormeld 
voorstel in veel gevallen ingrijpende 
wijzigingen met zich brengt en dat het 
meer dan eens van belang is dat voor 
de huwelijkssluiting wordt vastgelegd 
welk vermogensbestanddeel aan wie 
toebehoort. Indien er immers bij een 
eventuele echtscheiding een geschil 
bestaat over het eigendom van bepaal-
de goederen, brengt dit met zich dat de 
ex-echtlieden dienen te bewijzen dat 
het goed aan diegene toebehoort. Lukt 
dit niet, dan wordt het goed gemeen-
schappelijk geacht. Verder is in het 
wetsvoorstel een uitdrukkelijke rege-
ling opgenomen over het onderne-
mingsvermogen. Indien een van de 
toekomstige echtgenoten reeds voor 

de huwelijkssluiting een eigen onder-
neming bezit, dan valt ook die onder-
neming niet in de gemeenschap van 
goederen. 

Voor reeds gesloten huwelijken blijft 
het huidige huwelijksvermogensrecht 
van toepassing. Gezien het boven-
staande is het meer dan eens van be-
lang dat u zich goed laat informeren 
voordat u een huwelijk sluit. Wij zullen 
u in ieder geval op de hoogte houden 
van de actuele status hieromtrent.

Heeft u vragen over voorgaand artikel 
of anderszins? Neemt u dan vrijblij-
vend contact op met Lamers Tiele-
mans Advocaten voor meer informa-
tie. Wij ondersteunen u graag. Stuur 
hiervoor een e-mail naar rob@lamer-
stielemans.nl of bel met 0499-748 000

Einde kienavonden 
Op woensdag 26 april stopt Buurt-
vereniging Plan West uit Lieshout met 
het wekelijks kienen in zaal de Koe-
koek in Lieshout.
Ruim 35 jaar heeft BV Plan West een 
wekelijkse kienavond op woensdag-
avond georganiseerd en hebben vele 
mensen hier een gezellige avond aan 
gehad. Maar vanwege het teruglopen 
van het aantal vooral oudere bezoekers 
is het niet meer verantwoord ten op-
zichte van de leden om deze avonden 
door te laten gaan en is met het bestuur 
besloten om per 1 mei a.s. te stoppen 
met de wekelijkse kienavonden.
Wel komen er nog dit jaar enkele the-
ma-kienavonden.
Het Bestuur bedankt alle bezoekers 
van deze avonden voor hun jarenlange 
komst en wil iedereen weer begroeten 
op de thema-kienavonden.

Hockey

In het flinke startveld stonden ook 
twee MINI’s van het Rookie Rally Team 
ingeschreven. Deze werden bestuurd 
door de uit Nuenen afkomstige rijder 
Antoine van Ballegooijen en gastrijder 
Piet van Hoof. Beide mannen waren in-
gedeeld in de klasse Supertouringcars 
min 2000. Dit omdat de MINI’s be-
schikken over een 1600cc motor.

In 2016 wist Antoine met deze wagens 
in Duitsland tot twee keer de bovenste 
tree van het erepodium te behalen. Af-
gelopen zondag bleven zowel hij als 
Piet steken in respectievelijk de Semi B 
en de Semi A finale. “Het niveauver-
schil met Duitsland is zo vreselijk 
groot,” zegt Antoine. “We hadden 
vooraf ook echt niet het idee dat we 
met deze MINI’s hier het verschil kon-
den maken. We wilden gewoon een 
dag lekker rijden.”

“Onze gastrijder Piet van Hoof, een 
rallycrack in hart en nieren, had nog 
nooit een rallycross gereden en wilde 
dat ook wel eens meemaken. Vandaar 
dat we hem hebben uitgenodigd om in 
één van onze MINI’s, die we ook voor 
onze incentives of trainingen gebrui-
ken, deel te nemen,” vervolgt Antoine.
In de ochtend reed het team eerst in de 
vrije training. Daarna volgden drie 
manches. Aan de hand van het resul-
taat in deze manches werd bepaald dat 
Antoine en Piet beide een ronde door 
konden, om dan toch in de Semi finales 
te stranden. “Om hier in Nederland 
echt met de top mee te kunnen rijden 
zullen we de MINI’s enorm moeten 
aanpassen. Er gaat zoveel geld in om en 
het niveau is zo enorm hoog, dat we zo 
af en toe een wedstrijd blijven meepak-
ken maar het gewoon alleen voor de lol 
doen,” aldus Antoine van Ballegooijen.

Muziek, gezelligheid,     
Jong Leven, iets voor jou?
Op dinsdag 18 april om 20.00 uur houdt Drumfanfare Jong Leven een open-
bare repetitie in Gemeenschapshuis D’n Heuvel in Gerwen.

De openbare repetitie is bedoeld als 
kennismaking met muziek voor jong 
en oud. Tijdens deze openbare repeti-
tie zal Drumfanfare Jong Leven u en-
kele nummers ten gehore brengen. U 
ziet de Drumfanfare eens van een an-
dere kant. Daarnaast heeft u de gele-
genheid om leden te spreken en meer 
te weten te komen over Drumfanfare 

Jong Leven. Drumfanfare Jong Leven 
is meer dan muziek alleen.
Wij nodigen u graag van harte uit voor 
deze openbare repetitie! 

Voor meer info kunt u kijken op www.
drumfanfarejongleven.nl of mailen naar 
secretariaat@drumfanfarejongleven.nl



Rond de Linde  Nr. 15 Donderdag 13 april 2017

SPORT

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

•  Altijd 10% met  klantenkaartspaarsysteem
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Persoonlijke en deskundige bediening
•  Vertrouwd adres sinds 1947

  Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl
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GRATIS FALKE 
TK2 WANDEL-

SOKKEN 
t.w.v. € 20.-

GRATIS 
ONDERHOUDS-
BON t.w.v. € 25.-

Niet i.c.m. andere acties.
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LIGHT
3 kleuren
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PAASDAG
OPEN
12-17 UUR

OP DE HELE 
COLLECTIE

NEW BALANCE 
HARDLOOPSCHOENEN

70 Years
1947-2017      ADVENTURE STORE

29.99
15%
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Bart Beks   
met ere-metaal 
terug van WK
Nuenenaar Bart Beks is begin april 
met het nodige ere-metaal terugge-
keerd uit Kaapstad. De 43-jarige 
tennisser nam in Zuid-Afrika deel 
aan het ITF World Championships 
Young Seniors tennis. 

Beks die tot voor kort de nummer 1 
van de wereld was bij de mannen 35+ 
nam deel in de categorie 40+ en oogste 
2 maal goud en 2 maal brons.
Wereldtitels behaalde hij in de heren-
dubbel samen met landgenoot Marcus 
Hilpert en in de mixed-dubbel won hij 
samen met de Sloveense Barbara Mulej. 
In de single moest Bart Beks deze editie 
genoegen nemen met een 3e plaats en 
ook met het Nederlandse mannenteam 
40+ eindigde Beks op de 3e plaats. 

Bart Beks met eremetaal terug van wk.

Jeugdactiviteiten 
bij TV Wettenseind
Om de jeugd nog beter te begeleiden 
heeft de tennisvereniging nu - samen 
met clubsponsor Strack Company - 
een mooie oefenmuur gecreëerd 
waar de jongste kinderen verder 
kunnen werken aan hun balvaardig-
heid. Door spelenderwijs kennis te 
maken met de tennissport, zie je dat 
kinderen het spelletje echt leuk gaan 
vinden. Kinderen die jong beginnen 
met tennis leren de juiste techniek en 
op die manier hebben ze het spel 
sneller onder de knie. 

Aanbieding voor de jongste kids
Om ook de kleinsten kennis te laten 
maken met tennis, is er nu een specia-
le aanbieding voor kinderen van 4 t/m 
6 jaar. Wil je jouw kind balvaardigheid 
en tennistechniek bij laten brengen? 
Schrijf hem of haar dan in voor dit 
speciale tennistraject. De kids krijgen 
8 lessen van 45 minuten van Bas van 
der Leegte, hooftrainer van TV Wet-
tenseind. Deze 8 lessen inclusief een 
lidmaatschap voor 2017 kosten samen 
slechts 65 euro. De tennislessen zijn 
op woensdagmiddag en voor rackets 
wordt gezorgd. Interesse? Stuur dan 
uiterlijk 23 april aanstaande een mail 

naar bastrainingen@gmail.
com. Op woensdag 10 mei 

aanstaande start de eer-
ste les.

ZP&V Nuenen eindigt    
op de tweede plaats 
Het waterpolo seizoen is voor de meeste teams voorbij. Na de promotie af-
gelopen seizoen, eindigt het eerste heren team van Nuenen nu verdienste-
lijk op de 2e plaats.

Niemand in district 5, Zuid-Neder-
land, had verwacht dat promovendus 
Nuenen zich in de landelijke competi-
tie zou kunnen handhaven. De water-
poloafdeling van ZP&V Nuenen uit 
het kleine dorpje Nuenen heeft, net als 
de zwemafdeling, ook de ambitie om 
op dat niveau mee te draaien en een rol 
van betekenis te spelen. Vorig jaar was 
Nuenen duidelijk te sterk voor de dis-
trictsklasse, dit jaar moest het bewij-
zen dat het ook op een hoger niveau 
kon meedoen. En dat is tot ieders ver-
bazing wonderwel gelukt met een uit-
stekende 2e plaats. Dat belooft wat 
voor het komende seizoen.

Zaterdagavond stond de laatste wed-
strijd van dit seizoen tegen de Treffers 
op de agenda. Eerder verloor Nuenen 
nog van deze uitstekende ploeg in Ros-

malen. Aanvankelijk leek het erop dat 
ook deze wedstrijd weer in een neder-
laag zou eindigen want halverwege 
stond Nuenen met 2-5 achter. Juist dan 
is het team op z’n best en met hulp van 
de nog altijd sterke Sjimmie Dirkx als 
invaller werd de 3e periode afgesloten 
op 7-7. In de laatste periode kon het 
nog alle kanten op. Maar op het juiste 
moment lukte weer alles. Door een 
goede verdediging en uitstekend kee-
perswerk konden de Treffers nog maar 
1 keer scoren. Bij Nuenen daarentegen 
lukt voorin alles. Door onder andere 
een snoeiharde ‘tater’ van Edwin Sie-
pe, een fraai lopje van Danny Raayma-
kers en een ‘tip in’ van het talent Kilian 
Geurts wist Nuenen deze wedstrijd 
met 13-8 te winnen. Al met al een uit-
stekende prestatie van het team, trai-
ner Koen Gevers en de coaches. 

Nuenen heren 1 Z&PV eindigt op een mooie 2e plaats.

Vol aan de bak en de wonderen 
zijn de wereld nog niet uit!
1 april is en blijft een aparte dag. Terwijl de ene helft van Nuenen de andere 
helft in de maling probeert te nemen, hebben wij een soort van déja vu! 
Nog maar 2 maanden en dan staan we er, op 1 juni. Dan staan we onderaan 
de berg klaar om lopend of fietsend de Alpe d’Huez op te gaan, 2 keer, 5 
keer? Ben ik er klaar voor, gaat het me lukken? Persoonlijk greep me die 
dag even bij de keel en wist ik: trainen, trainen en kilometers gaan maken.

Een aantal van ons is dus nog fana-
tieker dan voorheen naar Laco of Ba-
sic Fit gegaan om op de statische 
fiets zich in het zweet trappen. Erik 
Jasper, een super prestatie van net 
meer dan 60 minuten op de Laco 
fiets de top bereiken en dan lezen 
dat er iemand het in maar 42 minu-
ten heeft gedaan. Altijd weer die 
Coen S! Grrr. De rest pakte de fiets en 
reed 1 April ,echt geen grap, de Lim-
burgse heuvels in. Wim de nieuwe-
ling in het fiets peloton reed de heu-
vels op alsof hij nooit iets anders had 
gedaan. Al met al, we gaan lekker en 
ieder op zijn manier. Coco en Laura, 
respect dat jullie buiten of op de 
loopband en met krachttraining je-
zelf in vorm brengen om straks 2x die 
berg op te hollen.

En dan de wonderen, jazeker de 
wonderen zijn de wereld nog niet 
uit. Vanuit onverwachte hoeken krij-
gen we veel donaties. Iedere dona-
tie met een eigen motivatie. Een 
persoonlijke motivatie of omdat ze 
onze prestatie gewoon ongewoon 
vinden en dat duwtje in de rug wil-
len zijn. En die duwtjes in de rug blij-
ven we nodig hebben. Liefst over-
treffen we het doel wat we als team 
hebben gesteld, €25.000,- Wat daar 
allemaal mee gedaan kan worden…
Dan het wonder. Deze week kregen 
we zomaar, uit het niets een mega do-
natie van een ons onbekende dame. 

Echt, kippenvel en we waren er alle-
maal stil van. Mevrouw, 1 keer naar 
boven voor u. Voor uw steun aan ons. 
Voor onze dankbaarheid aan u.

Nu net iets luchtiger, als dit bericht 
ter perse komt is het benefiet diner 
bij Olijf, het restaurant van onze loka-
le weldoeners alweer historie. Terwijl 
ik dit schrijf, begin ik al voorzichtig de 
totaalstand van de avond te maken. 
Lijkt erop dat we weer een enorme 
stap richting ons doel heen gemaakt. 
Danny en Femke, personeel van Olijf 
dat zich belangeloos op hun vrije dag 
heeft ingezet, een diepe diepe bui-
ging van ons team. BEDANKT!

Om de drempel om bij te dragen 
nog makkelijker te maken, hebben 
we nog een evenement georgani-
seerd, ‘HEE GAODE MEE’. Een wande-
ling, neuriënd op de melodie van 
Gerard van Maasakkers door ons 
Nuenense Broek onder leiding van 
de Broek specialist Jan Arts. Op 7 
mei, waarbij Jan je alles over ‘zijn’ 
Broek zal vertellen. Interesse?, be-
zoek dan onze FaceBook pagina 
Nuenen Fietst met Hart en Wiel en 
schrijf je in. Geen FaceBook, kom 
dan gewoon op 7 mei om 09.30 naar 
café Ons Dorp en voor €10,- inclusief 
koffie/thee en gebak gaode mee 
(tot 12 jaar €5,-). Iedereen is welkom.

NIEK

Start voorjaarscompetitie   
bij TV de Lissevoort
Afgelopen week is de voorjaarscompetitie tennis van de KNLTB weer van 
start gegaan. Van tennisvereniging de Lissevoort zijn er maar liefst 370 leden 
die hieraan deelnemen! In 7 juniorenteams en 47 seniorenteams zullen ze de 
komende weken in de districts- en landelijke tenniscompetities gaan strijden 
voor de winst. Daarnaast is spelplezier en het beleven van een gezellige com-
petitietijd ook erg belangrijk. Sport en gezelligheid gaan hier goed samen.

Tenniskids Worldtour competitie op kleiner veld

Op alle dagen van de week wordt er 
competitie gespeeld bij TV de Lisse-
voort maar de vrijdagavond is het 
meest populair: maar liefst 20 teams 
nemen dan deel aan de gemengd dub-
bel, dames dubbel of heren dubbel 
competities. Het is een hele klus voor 
de competitieleider om al deze teams 
te kunnen plaatsen op de banen en in 
het paviljoen. Er heerst dan een gezel-
lige drukte en na de wedstrijden is het 
nog lang gezellig in het paviljoen.

Jeugd
De oudere junioren van 14 t/m 17 jaar 
spelen landelijke voorjaarscompetitie 
op zondag, de jonge junioren spelen op 
woensdagmiddag (groen) en zondag-
morgen (oranje/rood) in de Worldtour 
tenniskidscompetitie. Met veel en-
thousiasme hebben ze de eerste over-
winningen al binnengesleept, top! De 
jongste jeugd speelt daarbij in een 
team op een kleiner tennisveld met 
speciale rackets en ballen. Op deze 
manier kunnen kinderen sneller een 
leuk tenniswedstrijdje spelen. 

Vaandelteams
De twee vaandelteams van TV de Lis-
sevoort spelen op zondag landelijke 

competitie in de 2e klasse gemengd, 
een heel hoog niveau! Afgelopen week 
wist Lissevoort 1 een 6-2 overwinning 
te behalen in Zevenbergen tegen TV 
de Lobbelaer, een goed begin! 
Allemaal nog veel succes en plezier ge-
wenst bij de voorjaarstenniscompeti-
tie! Uiteraard hopen we eind mei/be-
gin juni veel kampioensteams te kun-
nen huldigen bij TV de Lissevoort.

Ook Frank van Gils (op foto links)en Bob 
Perik (op foto rechts) van Lissevoort 1 won-
nen hun heren dubbelpartij.

NKV - Crescendo  21-22
Door Samira Veninga

Op zondag 9 april werd om 14.30 de wedstrijd NKV 1 - Crescendo 1 gespeeld 
op het Wettenseind te Nuenen. Na het kampioenschap in de zaal wordt het 
voor NKV tijd om ook punten te pakken in de veldcompetitie.

Na de teleurstellende wedstrijd van 
vorige week tegen PSV was het voor 
NKV zaak om dit weekend een goede 
pot op de mat te leggen tegen de tegen-
stander uit Leiden. Crescendo begon 
de wedstrijd goed en stond na een aan-
tal minuten gespeeld te hebben snel op 
voorsprong. Crescendo wist het ni-
veau niet vol te houden, en dankzij veel 
inzet en goed teamspel wist NKV de 
rust te halen met een 11-10 voor-
sprong. In de tweede helft werd het 
stuivertje wisselen en had NKV de 
overhand. NKV wist telkens op twee 
punten verschil voor te komen, maar 
vergat om het kleine gaatje groter te 

maken. Crescendo wist aan te haken 
en de zeer spannende wedstrijd ging 
met rasse schreden richting het einde. 
Bij een stand van 21-21 en nog een hal-
ve minuut te gaan viel bij Crescendo de 
21-22 binnen. Teleurstelling alom. 
NKV heeft een wedstrijd gespeeld 
waarin gevochten is voor elkaar en 
waarop voortgeborduurd kan worden 
voor de volgende wedstrijden. Graag 
willen we de zeer goed ingevallen spe-
lers van het tweede bedanken en na-
tuurlijk het publiek.

Volgende wedstrijd is op 16 april in 
Best tegen de huidige koploper DKB.

Korfbal

WaterpoloTennis

Country dansen  
Komend weekend organiseert The 
Black Longhorn weer de maandelijkse 
Country Dance Party. Dit gebeurt op 
zaterdagavond 15 april. We dansen in 
de mooie grote zaal van het Dorpshuis 
in Lieshout. Alle populaire line- en 
partnerdansen worden zoals altijd 
keurig achter elkaar gezet door onze 
eigen Country-DJ Henk. De nadruk 
ligt hierbij op echte country muziek. 
Volop genieten dus en alleen kijken 
mag ook. Aanvang is 20.00 uur.
Graag tot ziens dus op zaterdag 15 
april bij The Black Longhorn: Dorps-
huis-Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout. 
Telefonische info: 0499-422088. 
Meer info? E-mail: info@blacklonghorn.
nl website: www.blacklonghorn.nl

TV de Lissevoort
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
RKSV NUENEN
Zaterdag 15 april
OSS’20 - Nuenen 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 .00
DOSL VR1 - Nuenen VR3  .  .  .  .  .  .  . 18 .30
FC Eindhoven AV 2 - Nuenen 8  16 .30
Maandag 17 april
Nuenen 1 - Bladella 1   .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Nuenen VR1 - FC Eindh . AV VR1 14 .30
Nuenen 8 - PSV 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00

EMK
Zaterdag 15 april 
EMK 6 - SBC 11   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .30
Braakhuizen VE2 - EMK VE1   .  .  .  . 16 .00
Maandag 17 april 
EMK 6 - Braakhuizen 7   .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK VR1 - Pusphaira VR2   .  .  .  .  .  . 13 .00

RKGSV GERWEN
Zaterdag 15 april
Oirs . Vooruit Vet - RKGSV Vet   .  .  . 16 .00
RKGSV 1 - Fiducia 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .00
RKGSV 2 - DOSL 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 .30

RKVV NEDERWETTEN
Donderdag 13 april
Nederwetten Da 2 - EMK Da 1  . 19 .30 
Zaterdag 15 april
Ollandia 1 - Nederwetten 1   .  .  . 18 .00 
EFC Vet .- Nederwetten Vet .   .  .  .  . 15 .30 
Maandag 17 april
Nederw . Da 1 - Pusphaira Da 1  . 12 .15 

NKV KORFBAL
Zaterdag 15 april
NKV 3 - Rust Roest 6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Zondag 16 april
DKB 2 - NKV 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 .00
DKB 1 - NKV 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Dinsdag 18 april
SDO (V) MW1 - NKV MW1   .  .  .  .  . 20 .15

DIPLOMA B:
Camilla v Hoof, Daniël Rosenberg, Emirhan Ercan, Fedde de Fost, Fleur v Beek, 
Gaya Strijers, Ilayda Durna, Ivar vd Elsen, Jaylie vd Nieuwenhof, Jimmy v Hoof, 
Julian Leeuwenberg, Lionne Koks, Loek Hovers, Lucas Robert Langendoen, 
Luisa de Wolf, Mats van Nisselrooij, Mees Prinsen, Rios de Wolf, 
Semm vd Nieuwenhof, Stijn Schepers, Thomas Maathuis, Tim Heskens, 
Aniek Adriaans, Bing Luijten, Ties Fidder, Ties Sanders, Sven v Zeeland, 
Pepijn Planje, Bink de Laat, Koen de Laat, Jayro Kuijken, Leonardo Pati.

DIPLOMA C:
Caspar Sujkerbuijk, Dean v Schaijk, Dirk Liebregts, Elise Nepota, Koen v Gerwen, 
Lois Bukkems, Marleen Martens, Pim-Sofie Rooijackers, Saar v Hoof, 
Sanne Pennings, Sepp Lavrijsen, Tom vd Bogaart, Vic Gubbels, Joep v Nuenen, 
Gwendalyn vd Heijden.

GESLAAGD VOOR 
HET ZWEMDIPLOMA 

IN HET ZWEMBAD 
VAN LACO 
SPORTCENTRUM NUENEN

powered by
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DIPLOMA A:
Bram Beniers, Elize vd Velden, Fiene Slegers, Floris v Oorschot, Janne Martens, 
Laura Willaert, Lilia Tideman, Lisa Hendrikx, Maxim Lemeshko, Nienke vd Velden, 
Parker Elfrink, Puk Sere, Quinn Kivits, Savannah Verheijden, Sem v Lieshout, 
Siebren v Odijk, Tess Geurds, Willem Kleinpenning.

ZATERDAG 1 APRIL

Bladella - EMK 3-1
Door Cor Groenen

EMK moest afgelopen zondag in deze uitwedstrijd proberen punten te ha-
len in de strijd tegen degradatie. Gezien de stand op de ranglijst van Bla-
della zou dat geen makkelijke klus worden. 

Al in de 11e minuut kwam EMK op 
een 1-0 achterstand. Ronnie Jansen 
kreeg een minuut later de kans om 
EMK weer op gelijke hoogte te bren-
gen maar zijn schot vanaf 18 meter 
ging naast het doel. In de 25e minuut 
schoot Ruud Boerema de bal vanaf 
links snoeihard binnen na een mooie 
EMK aanval die door de Bladella ver-
dediging slecht verwerkt werd. In de 
32e minuut redde Tom Diender EMK 
voor een nieuwe achterstand door de 
bal op de lijn te weg te werken. Direct 

na rust was de eerste kans voor EMK 
maar Christian Messerschmidt kon uit 
de voorzet voor het doel net niet bij de 
bal. Balverlies in de EMK verdediging 
in de 51e minuut leidde de 2-1 achter-
stand in. EMK kreeg daarna toen de 
druk wat opgevoerd werd nog enkele 
kansen, maar de Bladella doelman was 
telkens een sta in de weg. De 3-1 eind-
stand viel in de 79e minuut na weder-
om slecht verdedigen aan EMK zijde. 
Rick Frederiks was deze wedstrijd de 
Man of the Match aan EMK zijde.

Christian Messerschmidt komt net te laat om te scoren op een voorzet van links

Boules-seizoen d’n Busser Gerwen gestart
Zondag 2 april (in de vorige editie werd abusievelijk vermeld ‘zondag 3 april’) 
heeft petanquevereniging D’n Busser uit Gerwen het nieuwe seizoen zonnig ge-
opend. Op de mooie locatie op de hoek Laar/van Kemenadelaan speelden ruim 
dertig leden onderlinge partijtjes. Rina Bekkers en Frans Konings werden tot 
beste jeu de boulers uitgeroepen. De leden van deze Gerwense vereniging spe-
len op dinsdagavond en donderdagmiddag wedstrijden die meetellen voor de 
interne competitie. Belangstellenden voor de jeu de boules-sport bij D’n Busser 
kunnen voor informatie terecht bij secretaris Willy van Lierop, tel. 2835180.

EMK VR1 - SBC VR1  9-1
Door Jacques Ribot

Het dameselftal van EMK blijft maar winnen. Son en Breugel Combinatie 
SBC VR1 kon niet veel weerstand bieden. Al na 1 minuut voetballen, was het 
1-0 en binnen een half uur was de tegenstander volledig overrompeld met 
5-0 op het scorebord. 

Gemert - Nuenen  1-3
Wedstrijden op zaterdagavond hebben meestal wat extra’s. Zeker als het 
derby’s zijn, zoals die tussen Gemert en Nuenen. De eerste confrontatie dit 
seizoen liep uit op een prachtig voetbalgevecht wat uiteindelijk door Ge-
mert in hun voordeel werd beslist 2-3. Nuenen had dus wat goed te maken 
en rook kansen tegen een stroef draaiend Gemert. Niet dat Nuenen nu op 
een goede serie kan terugvallen, ook bij de Groenwitten was het erg wissel-
vallig de laatste weken. Het kon dus alle kanten op.

Concentratieverlies hierna maakte dat 
de doelpuntenproductie van EMK 
VR1 enigszins stokte en men zelfs een 
tegendoelpunt moest incasseren: dat 
was dan de 5e tegengoal in 14 wedstrij-
den (dat geeft aan hoe sterk de verde-
diging van EMK VR1 is). Opvallend 
was het debuut van jeugdspeelster 
Britney Reijntjens die verkozen werd 
tot ‘EMK - Woman of the Match’. Nog 
4 wedstrijden te gaan voor EMK VR1 
waarbij men nog 9 punten moet halen 
om kampioen te worden. Volgende 
wedstrijden: op donderdag 13 april om 
19.30 uit tegen Nederwetten VR2 en 
Paasmaandag 17 april thuis om 13.00 
uur tegen het studententeam van 
Pusphaira VR2. Veel vreugde na weer een geweldig doelpunt.

Het was lekker druk op Sportpark Mo-
lenbroek en de voetballiefhebber ging er 
eens voor zitten. Na een aftastend begin 
waarbij beide ploegen zoekende waren, 
brak Ron Jansen (Ex-Nuenen) het ijs. 
Zijn kopbal uit een corner was de Nue-
nen defensie te machtig en Gemert leid-
de na 15 minuten, 1-0 Nuenen wilde wel 
maar kwam maar moeizaam tot kansen. 
Pittige duels werden uitgevochten op 
het middenveld en er werd om iedere bal 
gestreden. Alleen met schoten uit de 2e 
lijn kon Nuenen iets betekenen, doel-
man van Ommeren raakte hiervan niet 
onder de indruk. Aan de andere kant 
kwam Nuenen goed weg toen wederom 
een hoge bal goed werd verlengd door 
Bram Jacobs echter zijn kopbal raakte de 
lat. Ron Jansen probeerde het zelfs van 
grote afstand en zijn machtige schot 
ging maar net over het doel van Danilo 
Verus. Ook het laatste wapenfeit kwam 
van de kant van Gemert maar het schot 
van Coen Brouwers ging rakelings langs 
het Nuenense doel. Tijd voor de thee die 
voor Nuenen verfrissend zou moeten 
werken. In de 2e helft een feller Nuenen 
en het eerste kwartier liet Gemert Nue-
nen het spel maken.
Een cross bal in de 58e minuut van An-
gelo Stoove belandde bij Dennis van de 
Reek die op zijn beurt Jamey Raas vrij 
voor de keeper zette. Hij miste niet en 

het was gelijk 1-1. Het bleef spannend 
vanaf dat moment waarbij beide ploegen 
wilde voetballen maar echte kansen ble-
ven uit. De Nuenense defensie gaf de 2e 
helft thuis en vooral de aanvoer naar de 
Gemertse voorwaartsen bleef uit. Sjaak 
Egmond was inmiddels in de ploeg ge-
komen voor Jamey Raas en hij was het 
die in de 84e minuut met een sublieme 
actie de Gemertse defensie kansloos liet 
en de bal feilloos klaar legde voor Yoeri 
Sijbers 1-2 Vreugde in het Nuenense 
kamp en Gemert was aan zet met een 
slotoffensief. Enkele corners volgden 
echter bleef Nuenen goed op de been. 
Het centrale duo Verkuijl en van Malten 
had zijn zaken prima op orde. Toen kort 
voor tijd Dennis van de Reek de 1-3 bin-
nen werkte was de overwinning een feit. 
Een knappe overwinning tegen streek-
genoot Gemert, behaald door bij vlagen 
goed voetbal en veel strijdlust.
Nog 5 finales tot aan het eind van de 
competitie, waarbij Nuenen nog op twee 
fronten actief is.
Zaterdag 15 april speelt Nuenen de uit-
wedstrijd tegen ‘concurrent’ OSS’20 en 
op paasmaandag 17 april kan Nuenen bij 
een overwinning op Bladella de laatste 
vier bereiken van het bekertoernooi 
Zuid. Mocht dat lukken dan speelt Nue-
nen volgend seizoen in het landelijke be-
kertoernooi.

Mooie successen 
voor minioren van 
Z&PV Nuenen
Afgelopen weekend heeft voor de mini-
oren (jongste jeugd) uit Nuenen weer 
mooie successen opgeleverd. Op zater-
dag vlogen de persoonlijke records om 
je oren bij de minioren Swimcup in 
Eindhoven en op zondag gingen ze daar 
gewoon mee door in Veldhoven.
Tijdens de grote internationale 4-daagse 
Swimcup wordt er op zaterdagmiddag 
altijd een wedstrijd georganiseerd voor 
de jongste jeugd uit Nederland. Op ie-
dere afstand mogen dan de zwemmers 
met de beste tijden van start en voor 
Z&PV Nuenen waren dat dit jaar Liselot 
van der Velden, Vita Caboni (beiden uit 
2007), Koen van den Wildenberg en 
Ralph Spanjers (beiden uit 2008).
Hoogst geklasseerde jongen werd uit-
eindelijk Koen met een 12e plaats op de 
50m rugslag, bij de meiden wist Liselot 
tot een 13e plaats te komen op de 100m 
wisselslag. Beiden zwommen daarbij 
een dik persoonlijk record, iets wat ook 
Vita op de 50rug en Ralph Spanjers op 
de 50vlinder voor elkaar wisten te krij-
gen. Met z’n vieren verbeterden ze zich 
totaal bijna 15 seconden.
Ralph en Liselot zwommen op zondag 
ook nog mee in Veldhoven bij de swim-
kick minioren wedstrijd en ook daar 
verbeterden ze zich weer ruim, Liselot 
op de 400vrij en Ralph op de 50vrij en 
100school.
En in de categrorie ‘een goed voorbeeld 
doet goed volgen’ kwamen ook Lotte 
Bosgra (2006) op de 50school, Jonah 
Popken (2006) op de 50vrij en 50school 
en Arlyn Schouten (2009) op de 25vrij 
en 25rug tot nieuwe toptijden.
Heb jij ook je C-diploma en lijkt wed-
strijdzwemen je leuk? Kom dan een 
keertje meedoen! Stuur een mailtje naar 
wedstrijdzwemmen@zpvnuenen.nl of 
bel met Marja Huizing op 040-2840947.

Liselot, Vita en Ralph op de foto met Olym-
pisch Kampioen Ferry Weertman
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ZOENTJES UITDELEN?

ROOMBOTER
CROISSANTS 

3+1 gratis

t/m 25 april
2 WEKEN GELDIG

GRANOLA 
uit eigen bakkerij 

t/m 25 april
2 WEKEN GELDIG

4,45

Onze banketbakkers hebben iets nieuws: mini zoentjes.Kleine gebakjes 
met ’n krokante bodem, luchtig schuim en gedompeld in gekleurde chocolade.
Da’s nog eens leuk uitdelen!

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

ELKE MAANDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN,4 BETALEN
in Nuenen

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

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

Vind ons op: www.facebook.com/kik.nederland
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NOG MEER 
TRENDY OUTFITS 

VINDT U IN DE 
ACTUELE FOLDER 

EN IN ONZE 
FILIALEN

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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