
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 1 t/m 5 mei

Huisartsen A.M. Gieles, 
C. Ringeling-Bouma en 

S. van Dongen 
Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

St. Antoniusschut 
huldigt 
3 jubilarissen

Sjors
‘Explosief’ 
bij Panta Rhei
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 
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Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Aanleveren week 17 
redactioneel en 

advertenties 
In verband met Koningsdag 
(27 april) verschijnt Rond de 

Linde op WOENSDAG 26 APRIL
redactioneel en advertenties 

aanleveren voor maandag 
24 april 12.00 uur.

IJzersterke 
winnaars in 
wielerronde 
van Gerwen
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MAKELAAR PLUS?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

A

BEKIJK 
PAGINA 6

VOOR HET 
KONINGSNACHT- EN 

DAGPROGRAMMA

Deze week als bijlage 
DE HUIZENKRANT

Neuzelmarkt drukbezocht en groot succes
Door Nannie van den Eijnden

Het ging er gezellig en gretig aan toe Tweede Paasdag, tot de laatste 
minuut. Er viel veel te neuzelen, want de keuze was groot. Mensen verlieten 
met tassen, dozen, boodschappenwagentjes en karretjes vol spullen tevre-
den de Papenvoortse Heide. Een vrouw hing een paar tassen vol knuffel-
beesten aan haar fiets, gekocht voor kinderen in Afrika om te verschepen in 
een container die al klaar staat. “Ze hebben daar helemaal geen speelgoed”. 

‘Smeulders = open’ gaat deze lente van start met de 8e editie

De enige openbare kunsthuiskamer     
van Nuenen exposeert ‘het woord’

Haar eerste dichtbundel ‘Contemplatie’ 
met mijmeringen over haar eigen leven 
kwam uit in 2014, in eigen beheer uit-
gegeven. De herdruk zag eind 2016 het 
licht. Begin dit jaar verscheen ‘De nacht 
van de Muzen’ van uitgeverij Spleen in 
Amsterdam. In deze bundel zijn drie 
gedichten over de liefde uit haar pen 
opgenomen, Zielsliefde, Jij en Aange-
wakkerd. Tijdens ‘Smeulders = open’ 
presenteert ze haar nieuwste dichtbun-
del ‘Indigo’ met zo’n 50 nieuwe gedich-
ten over de thema’s die haar raken: on-
eindige liefde, leven, dood, afscheid en 
opnieuw beginnen, het leven vieren en 
soms ook spijt. De bundel markeert, 
net als de eerste, een fase van verande-
ring in haar leven. Bijzonder aan de 
nieuwe dichtbundel is dat hij in 1 kleur 
wordt gedrukt, indigo, op papier van 
gemalen steen. Dat is sterk, scheurt 
haast niet en is - in tegenstelling tot wat 
je zou verwachten - heel zacht en uit-
stekend met pen te beschrijven. Boven-
dien heeft het een heel prettige geur. 

Nannie speelt graag met taal en heeft 
als journalist inmiddels een groot aan-
tal verhalen over bekende Nuenenaren 
en beroemde mensen geschreven voor 
Rond de Linde en Zó Nuenen: Gerard 
van Maasakkers, Lenny Kuhr, Tip Jar: 
Bart de Win en Arianne Knegt, oud-
burgemeester Terwisse, virtuoos 
gipsyjazzgitarist Paulus Schäfer, DJ La 
Fuente, Annette en Lonneke Stevens 

en vele kunstenaars, ondernemers en 
vrijwilligers die het dorp maken tot wat 
het is. Ze weefde er als het ware een 
rode draad doorheen en ontdekte hoe 
iedereen zich ermee verbonden voelde. 

Als schrijver van levensverhalen helpt 
ze mensen tot de kern van zichzelf en 
het leven te komen door samen met 
hen herinneringen op te halen, daar 
betekenis aan te geven en ze in de vorm 
van een boek als sporen na te laten. Ie-
mand's levensverhaal blijkt vaak de 
verbindende factor te zijn binnen fami-
lies en over generaties heen. Het brengt 
herkenning en erkenning en meer lief-
de en begrip voor elkaar, waardoor 
mensen dichterbij elkaar komen en ze 
ook leren over hun eigen geschiedenis. 
Een van haar boeken is gepubliceerd, 
'De verborgen kracht', het levens- en 
oorlogsverhaal van Ab Domstorff. Hij 
kon zijn trauma's een plek geven en 
kwam thuis bij zichzelf. Achteraf ble-
ken de gesprekken en het schrijven van 
zijn verhaal een vorm van stervensbe-
geleiding te zijn, want hij is met een 
rustigere geest gestorven. 

‘Smeulders = open’
De enige openbare kunsthuiskamer van 
Nuenen is onder de titel ‘Smeulders is 
open’ na zeven jaar uitgegroeid tot een 
typisch Nuenens evenement, ooit be-
gonnen met ‘KunsT met een grote T’. 
Wim en José Smeulders vonden het ex-
poseren van kunst in hun huiskamer zo 
leuk dat ze dat onder hun eigen naam 
zijn blijven doen. Met veel enthousias-
me organiseren ze deze 8e editie.

Ieder jaar zetten ze zes keer hun voor-
deur open om kunstenaars uit Nuenen 
en omgeving een podium te geven. 
Een podium dat tot nu van alles heeft 
laten zien: van beeldende kunst tot ke-
ramiek en tekeningen tot vintage ser-
viezen en glaswerk. Er gaat wel wat 
voorbereiding aan vooraf, want ‘de 
Smeuldertjes’ ruimen hun huiskamer 
leeg om ruimte te maken voor de 
kunstwerken en poetsen hun huis lek-
ker fris op.

“Wij hebben dan ook eens een andere 
huiskamer” vertelt Wim. “En je moet 
er een beetje gek voor zijn” vult José 
aan. “Het gaat om de verbeelding. 
Ontmoeten. Kunst verbindt.” Hun au-
thentieke huis met twee huiskamers 
en de idyllische achtertuin is er uitste-
kend geschikt voor. KunSt met een 
grote S dus, van Smeulders. Je kunt 
het niet missen, het is het huis met het 
masker op palen ervoor, gemaakt door 
Pim Manders.

In deze eerste editie van het 8e jaar 
dus iets nieuws: de kunst van taal en 
verhaal. Lente is de kracht van ver-
nieuwen! Kom kijken en luisteren naar 
de taal- en verhaalwereld van Nannie 
op zaterdag en zondag 29 en 30 april 
van 13.00 tot 17.00 uur, Beekstraat 23, 
Nuenen.

an het woord is Nannie van den Eijnden met haar taal en verhaal. Op 
zaterdag en zondag 29 en 30 april exposeert ze van 13.00 tot 17.00 
uur aan een van de mooiste en oudste straten van Nuenen haar poë-

zie, biografieën en andere verhalen, columns, reisverslagen, kaarten en 
zelfgeschept papier.

NARCIS

lentegeel of hagelwit
open kelk met frommelig randje
ik koop je dicht en
leg je in mijn supermarktmandje

in het water knal je open
met slechts een heel klein beetje 
licht
stralend nieuw leven
zonnig gezicht 

© Nannie van den Eijnden

Hidde Swartjes uit Nuenen  
naar Lagerhuis 
Hidde Swartjes uit Nuenen heeft zich geplaatst 
voor de speechfinale van het tv-programma Op 
weg naar het Lagerhuis. Zijn verrichtingen zullen 
9 juni live op NPO 2 beoordeeld worden door een 
jury van bekende Nederlanders.

Hidde Swartjes zit in 6 gymnasium 
van het Lorentz Casimir Lyceum uit 
Eindhoven. In zijn speech stelt Hidde 
aan de orde dat leerlingen vandaag de 
dag aanduidingen als ‘homo’ en ‘gay’ 
zijn gaan gebruiken als synoniemen 
voor ‘vervelend mens’ of ‘heel ver-
schrikkelijk’. Dat lijkt onschuldig tegen 
de achtergrond van de recente mis-
handeling van homo’s in Amsterdam, 
maar zo onschuldig is dat toch niet, 
betoogt Hidde.
Hidde won eerder de Brabantse voor-
ronde van het tv-programma en 
plaatste zich via de kwart- en halve fi-
nale bij de laatste drie deelnemers. 
Zijn tegenstanders zijn Hajar Yagkou-
bi van het Dr. Knippenbergcollege in 
Helmond en Lieve Eberson van het 
Stedelijk Gymnasium Den Bosch. Het 
is zeer uitzonderlijk dat in deze lande-
lijke competitie alleen de Brabantse 
deelnemers geselecteerd zijn voor de 

tv-finale. Aangezien Hidde in de Bra-
bantse voorronde zijn tegenstanders 
al verslagen heeft, lijkt hij de beste pa-
pieren te hebben. Zij gaan op 9 juni 
live op NPO 2 uitmaken wie er met de 
hoofdprijs - een reis naar de Verenigde 
Naties in New York - vandoor gaat.
Naast de speeches wordt er ook gede-
batteerd. De Nassau uit Breda en het 
Praedinius Gymnasium uit Groningen 
zijn hier de finalisten. Op weg naar het 
Lagerhuis is de grootste debatcompeti-
tie van Nederland. Ruim 2.500 scholie-
ren doen jaarlijks mee aan de wedstrij-
den en 250 scholieren dongen met hun 
speech mee naar een finaleplek. De 
wedstrijd wordt georganiseerd door de 
VARA in samenwerking met jongeren-
organisatie HOPE XXL en met steun 
van het vfonds. De live uitzending is op 
woensdagavond 9 juni te zien op NPO 
2 vanaf 18.50 uur. Presentatie is in han-
den van Menno Bentveld. 

In het filmpje dat vooraf op Facebook 
werd gedeeld waren alle tweedehands 
goederen in alfabetische volgorde heel 
overzichtelijk te zien. Er is voor hon-
derden euro’s aan televisies, potten en 
vazen en huishoudelijke apparatuur 
verkocht en ook de catering liep goed. 
“Het was vanochtend meteen al druk” 
vertelde Kim, “het was vanaf het begin 
rennen en duwen”. Er is heel veel werk 
verzet door vele vrijwilligers, ouders 
en kinderen om alles op te halen, te or-
denen en ook weer op te ruimen. Dat 
laatste ging snel. Tong Ah bracht voor 
150 mensen een Chinese maaltijd 
waarmee gezellig gezamenlijk werd 

afgesloten. “De spullen die over zijn 
krijgen nog een nieuw leven, er wordt 
niets weggegooid” legde Kim uit. “De 
boeken gaan door naar een volgende 
beurs, de kleding gaat naar het goede 
doel ‘Back to School’ en speelgoed 
wordt per opbod verkocht”. De op-
brengst vloeit direct terug naar de kin-
deren, de Neuzelmarkt draagt voor 
1/3 bij aan de inkomstenbronnen van 
Scouting Rudyard Kipling. De andere 
twee inkomende geldstromen zijn de 
contributie van de leden en de subsi-
die van de gemeente. Niet alleen de 
bezoekers waren tevreden, de organi-
satie was dat ook. 

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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

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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(prognose) vergunninghouders in 2017 
huisvesten. Volgens het ‘staand beleid’ 
zijn er in Nuenen eind april 18 ver-
gunninghouders gehuisvest. Dit is 
de eerste stap om de achterstand 
in te lopen die Nuenen had bij het 
huisvesten van vergunninghou-
ders. Deze mensen worden gehuis-
vest in bestaande sociale huurwo-
ningen van de woningcorporaties 
en een pand van de gemeente. Meer-
dere organisaties (o.a. Vluchtelingenen-
werk, LEV-groep, gemeente) en mensen 
(vrijwilligers, directe buren) staan klaar om de inburgering van meet 
af aan goed op te pakken. Het is de bedoeling dat deze mensen zo 
snel mogelijk zelfredzaam worden.

Deze 18 nieuwe Nuenenaren staan los van het zoeken naar plekken 
voor tijdelijke huisvesting van de grotere groep vergunninghouders 
die in 2017 moet worden gehuisvest! Op dit moment wordt gepro-
beerd om de puzzel te leggen om de toegewezen 69 (prognose) 
vergunninghouders acceptabel en verstandig te huisvesten. Er is nog 
niets besloten en er zijn nog geen definitieve lokaties gekozen. Zodra 
dit wél het geval is, worden natuurlijk eerst de bewoners geïnfor-
meerd en voor een gesprek uitgenodigd. De gemeente verwacht dat 
dit nog enkele weken zal duren.

Aantal vergunninghouders in 2017 van 81 naar 69 bijgesteld
Het aantal vergunninghouders dat Nuenen in 2017 moet huis-
vesten en inburgeren, is van 81 naar 69 bijgesteld door het Mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken. Oftewel: de daadwerkelijke 
behoefte blijft achter bij wat in 2016 nog werd verwacht.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 10-04-2017 EN 14-04-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Collse Hoefdijk 26 Plaatsen van een tent 
De Vlos 12 Intern verbouwen (constructie) van de woning  
Papenvoort 2A Kappen boom bij Van Goghkerkje 
Pastoorsmast 3 Oprichten bedrijfshal 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Papenvoort 2 Vernieuwen en vergroten van bestaande aanbouw 
Europalaan -  Wijzigen gebruik evenement “opening HOV2”
Pinckartplein op 19 april 
V. van Goghstraat 74 Wijzigen gebruik tijdelijk bewonen kantoorpand 
Collse Hoefdijk 26 Teeltondersteunende voorzieningen 
Hendrikstraat 13 Wijziging dakcontructie 
Daniel 
Eyndhoutsgaarde 6 Plaatsen carport 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Centrum Gerwen Sacramentsprocessie Gerwen 18 juni 
Park Nuenen Picknick in het Park 28 mei 
Centrum Nuenen Gala Pleincollege 2 juni 
Parkstraat 25A Drank- en Horecawet: 
  vestiging nieuw bedrijf Farmgrill B.V. 
Park Nuenen Seizoenstandplaats Oliebollenkraam 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Centrum Nuenen Van Goghmert 11 juni 
Europalaan/
Kapperdoesweg Openingsfeest Europalaan HOV2 19 april 

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

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:
Datum Locatie Omschrijving 
13-04-2017 Gulberg 22 Milieuvergunning voor veranderen van de 
   inrichting 
13-04-2017 Nuenen c.a. Beleidsregels Bereikbaarheid hulpdiensten en 
   bluswatervoorziening Nuenen 2017 
10-04-2017 Nuenen c.a. Verordening Rekenkamercommissie gemeente 
   Nuenen c.a. 2017 
10-04-2017 Nuenen c.a. Verordening gemeentelijke onderscheidingen 
   Gemeente Nuenen c.a. 2017 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

•
•

•

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.

•
•
•

•
•

•

AFVALWEETJE

De milieustraat Nuenen is op woensdag 
tot 20.00 uur open.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

AFVALINZAMELING 
Geen afval inzameling op koningsdag donderdag  27 april 2017
Let op: Op donderdag 27 april is er geen afvalinzameling. De route 
voor papier van 27 april (4e donderdag van de maand) gaat naar 
vrijdag de 28e april. De GFT+e container en PMD zak wordt op 
zaterdag 29 april opgehaald. Zet uw afval aub niet te vroeg buiten!

Groenbakken in Nuenen
De vijftien groenbakken voor snoeiafval en grasmaaisel zijn een 
groot succes. De bakken zijn niet bedoeld voor hele grote hoeveel-
heden. Wanneer u een aanhanger vol heeft kunt u deze beter legen 
bij de Milieustraat want daar kunt u grote hoeveelheden makkelijker 
lossen. En ook op de Milieustraat is het afvoeren van dit afval gra-
tis. Neem wel uw milieupas mee. 

VOORTGANG HUISVESTING EN 
INBURGERING VERGUNNINGHOUDERS
Sinds jaar en dag heet Nuenen vluchtelingen met een verblijfsvergun-
ning welkom. Deze mensen zijn afkomstig uit landen over de hele 
wereld en zij moesten huis en haard verlaten voor geweld en/of 
onderdrukking. Ieder halfjaar bepaalt het Ministerie van Binnen-
landse Zaken hoeveel vergunninghouders (= vluchteling met een 
verblijfsvergunning) elke gemeente in Nederland moet huisvesten. 
Dit is de zgn. ‘taakstelling’. Volgens de taakstelling moet Nuenen 69 

Aanleg glasvezel in het 
buitengebied stap dichterbij
Door Gerrit van Ginkel

Er doet zich op dit moment een kans voor om het buitengebied van glasvezel 
te voorzien. Hiermee kan een grote wens van veel inwoners in het buitenge-
bied van Nuenen in vervulling gaan. Snelle internetverbindingen zijn in het 
stedelijk gebied vrij algemeen beschikbaar. ln het buitengebied is dit echter 
niet het geval. Door de grote afstanden tussen woningen (en dus aansluitin-
gen) is de aanleg van de benodigde (kabel-)netwerken veelal onrendabel.

De firma MABIB/CIF is op dit mo-
ment een van de weinige marktpartij-
en die over voldoende middelen be-
schikt om de grootschalige aanleg van 
glasvezel te realiseren. Grootschalig-
heid is in dit kader van belang: hoe 
groter het gebied, hoe sneller de aanleg 
rendabel en dus haalbaar is. Al gerui-
me tijd zijn besprekingen gaande tus-
sen gemeenten in de regio en MABIB. 
MABIB heeft aangegeven interesse te 
hebben in de aanleg van glasvezel in 
het buitengebied van deze gemeenten. 
De gemeente Someren treedt op als 
gespreks- en onderhandelingspartner 
namens de regiogemeenten. Zij wordt 
hierbij ondersteund door een werk-
groep van ambtenaren en bestuurders 
uit de deelnemende gemeenten. Ui-
teraard moet een en ander in prakti-
sche en juridische zin in goede banen 
worden geleid. 

Door strak in de onderhandelingen te 
zitten zijn de onderwerpen die al pu-
bliekrechtelijk geregeld zijn overeind 
gebleven.
Er is slechts op één punt een kleine 
handreiking gedaan. MABIB heeft na-
melijk uit kostenoverwegingen de 

wens om, waar het kan, te kiezen voor 
een ondiepe ligging van de kabels (40 
cm dekking in plaats van 60 cm). De 
gemeente zal daarmee instemmen. In-
middels heeft de Gemeente besloten 
deze overeenkomst te ondertekenen.
ln verband met het aanleggen van ka-
bels/leidingen over grotere afstanden 
is het gewenst om de tarieventabel bij 
de legesverordening, hoofdstuk Tele-
communicatie, aan te passen. Dit voor-
stel is ter besluitvorming doorgeleid in 
de raad van 18 mei 2017. ln de samen-
werkingsovereenkomst is als opschor-
tende voorwaarde opgenomen dat de 
tarieventabel door de gemeenteraad 
wordt vastgesteld. Anders is de overeen-
komst nietig.
Besluitvorming door college en raad 
biedt nog geen zekerheid dat aanleg 
van glasvezel in het buitengebied voor-
spoedig zal plaatsvinden.
Voor de daadwerkelijke aanleg heeft 
MABIB nog de volgende voorwaarden 
gesteld:
Ondertekende overeenkomsten door 
alle gemeenten in een cluster. De ge-
meente.
Nuenen is ingedeeld in een cluster met 
de gemeenten Eindhoven, Gemert-Ba-

kel, Laarbeek en Son en Breugel; - Per 
cluster moet minimaal 55% vraagbun-
deling worden gehaald.
Wanneer niet aan deze voorwaarden 
wordt voldaan, kan dit leiden tot uit-
stel of afstel van de aanleg van glasve-
zel in het buitengebied

Kofferbakverkoop
Hebt u aanstande zondag nog niets te 
doen Of wilt u even wandelen in het 
Nuenens en Gerwens Broek? Kom dan 
ook even langs bij de Kofferbakverkoop 
op het gildeterrein van het Heilig Kruis-
gilde aan het Lankveld te Gerwen.
Bezoekers kunnen naar hartenlust rond-
snuffelen op zoek naar de beste koopjes. 
Er zijn hapjes en drankjes te krijgen. En 
ook voor kinderen zijn er activiteiten. 
Kortom, een gezellige markt waar ieder-
een op een leuke en ontspannen manier 
spullen kan kopen of verkopen.

Praktische informatie voor bezoekers 
Het marktterrein is open voor het pu-
bliek tussen 8.30 en 15.30 uur. Entree 
€ 2,- per persoon (dit is inclusief een 
kop koffie of thee aan de bar op ver-
toon van uw entreebewijs), voor kinde-
ren tot en met 12 jaar is het gratis toe-
gang. Er is ruim voldoende parkeerge-
legenheid en parkeren is gratis. Op het 
terrein zijn toiletten aanwezig. 

St. Antoniusschut    
huldigt 3 jubilarissen
Door Gerrit van Ginkel

Afgelopen zaterdag werden bij de St. Antoniusschut aan de Mulakkers liefst 
3 jubilarissen een receptie aangeboden. Frans Baselmans 50 jaar lid, Piet 
van de Laar 40 jaar en Dré Bemelmans 40 jaar werden in de bloemetjes gezet 
voor dit gedenkwaardige feit bij een Schutterij.

Vlnr Dré Bemelmans, Frans Baselmans en Piet van de Laar met hun partners.

Er waren veel receptiegangers van de 
Nuenense gilden maar ook uit de hele 
regio van Kring Kempenland kwamen 
vrienden en bekenden hun felicitaties 
overbrengen. Namens het College van 
B&W bezocht wethouder Martin Jan-
sen de receptie. Omdat Dré Bemel-
mans en Piet van de Laar bestuurlijk 
wat doorgroeien in het Gildewezen 
waren er verschillende bestuursleden 
aanwezig uit onze Kring en District.

Na enkele toespraken ontvingen de ju-
bilarissen uit handen van Gerard 
Gorsselink twee gouden en een zilve-
ren medaille voor hun langdurig lid-
maatschap. Daarnaast werd hen een 
medaille voor 50 jaar en respectievelijk 
twee medailles voor 40 jaar toegekend.
De gemoedelijke en gezellige uitloop 
van de receptie bewezen weer eens dat 
het Gilde springlevend is en dat men 
altijd in is voor een feestje.



 

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

Pulled Pork vlees, uit eigen keuken,
9 uur gegaard!!! Met gratis salade erbij.

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

3 Cordon Bleus  ......6,95
Roll on
Kalfsgehakt met parmaham 
100 gram  ................................................1,95
100 gr. Zeeuws spek +
100 gr. Sellerie salade ...............2,50

ROERBAKKEN MAAR!!!

Haas in 't Groen
100 gram  ................................................2,45
Gemarineerde
Kip reepjes
100 gram  ................................................1,39
Worstjes en zo
100 gram  ................................................1,60

weekaanbiedingen 
donderdag 20 t/m woensdag 26 april

Soepgroenten speciaal    
 250 gram 1,25
Wokgroenten speciaal      
pan klaar   1/2 kilo 1,95
Jonagold appels        

hele kilo 0,99
Rucola   

per schaaltje 1,25
Crispy salade     

 250 gram 1,79
Perssinaasappels

10 stuks 1,99Godfried de Vocht De Echte Bakker
Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Kwaliteit maakt het verschil

SPECIAL

KOOPJE

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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

Acties week 16 : geldig maandag 17 t/m zaterdag 22 april 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Landbrood  
100% Volkorenbrood.
2x halve € 1,95 heel € 189_____________________________________________________

Gildekorn
Met gratis brood sluitclip nu € 249_____________________________________________________

Aardbeiensensatie
Schelpbodem in slofvorm gevuld
met zwitserse room en aardbeien nu € 750_____________________________________________________

Aardbeiencroissants
Roombotercroissants gevuld met zwitserse room
en aardbeien 
 3+1 GRATIS _____________________________________________________

Crackers Kaas 
Woudkorn of Spelt
Pakje van 10 stuks 
 per pakje € 249_____________________________________________________

Oranje mangovlaai
Zachte bodem gevuld met 
banketbakkersroom, mangobavaroise 
en doppen sinaasbavaroise. 
Half € 7,95 heel € 1495

WIJ ZIJN PER DIRECT OP ZOEK NAAR EEN:

VACATURES

3-Assige frezer Biesse Rover 24 

Functieomschrijving 
Als CNC-frezer werk je met een 3 assige Biesse 
Rover Freesmachine, Je bent verantwoordelijk voor 
de machineplanning en kwaliteit van het door jouw 
gefreesde werkstuk. 

Werkvoorbereider/ Calculator

Vind jij het leuk om in een dynamisch klantorder 
gestuurd MKB-bedrijf te werken, waar onze klanten 
centraal staan, waar jouw persoonlijke inbreng in de 
organisatie zeer wordt gewaardeerd en je ideeën en 
verbetervoorstellen zeker gehoord worden. Heb je 
affiniteit met techniek, en ben je accuraat, commercieel, 
dynamisch en pragmatisch ingesteld laat het mij dan 
weten en kom ons team versterken.

Bekijk de vacatures op: www.blw-kunststoffen.nl
mail je CV naar: vacature@blw-kunststoffen.nl 

De Huufkes 91  |  5674 TL Nuenen  | 040 - 283  78 38

5-Assige frezer DMG DMU-40 

Functieomschrijving 
Als CNC-frezer werk je met een 5-assige  
DMU-40 Freesmachine,  Je bent verantwoordelijk voor 
de machineplanning en kwaliteit van het door jouw 
gefreesde werkstuk. 

4-Assige frezer Unisign Univers 

4000 

Functieomschrijving 
Als CNC-frezer werk je met een 4 assige Univers 
4000 Freesmachine,  Je bent verantwoordelijk voor 
de machineplanning en kwaliteit van het door jouw 
gefreesde werkstuk. 

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

Sleedoornlaan 6 Nuenen
In groene en rustige woonomgeving gelegen, goed onderhouden, royale 
tweekapper met aangebouwde garage. De woning is voorzien van maar 
liefst 5 slaapkamers en is gunstig gelegen ten opzichte van zowel het 
centrum van Nuenen als het winkelcentrum Kernkwartier in Nuenen-
Zuid alsmede uitvalswegen, scholen, sportaccommodaties.

•	 Inhoud:	480	m3
•	 Woonopp:	146	m2
•	 Bouwjaar:	1973
•	 Vraagprijs:	€	375.000,00	k.k.

verkocht

Laan	ter	Catten	54	Nuenen
Ruim opgezette hoekwoning met ruime woonkamer, open moderne 
keuken, 4 slaapkamers, 2 badkamers en een ruime zolderkamer. De 
woning is gelegen in Nuenen oost, “Lobroec” op korte afstand van 
scholen, bushalte, natuurgebied, uitvalswegen en het gezellige centrum 
van Nuenen met diverse voorzieningen. 

•	 Inhoud:	545	m3
•	 Woonopp:	182	m2
•	 Bouwjaar:	1992
•	 Koopsom:	€	299.000,00		k.k.

verkocht

Anderegglaan	2	Nuenen
Op de hoek gelegen vrijstaand geschakelde woning met vrijstaande 
garage in rustige woonomgeving Nuenen-Oost. De woning is voorzien 
van een ruime woonkamer, een open keuken, een bijkeuken en een 
kantoorruimte met eigen ingang. Op de verdiepingen zijn 4 slaapkamers 
en een badkamer.

•	 Inhoud:	493	m3
•	 Woonopp:	121	m2
•	 Bouwjaar:	1989
•	 Vraagprijs:	€	375.000,00	k.k.

verkocht

De	Hal	2	Nuenen
Vrijstaande semi-bungalow met carport. De woning is gelegen op 
de hoek van een rustige straat die uitkijkt over de Hooidonkse Beek. 
De woning is voorzien van een riante woonkamer, een badkamer en 
slaapkamer op de begane grond alsmede een slaapkamer en badkamer 
op de verdieping.

•	 Inhoud:	623	m3
•	 Woonopp:	198	m2
•	 Bouwjaar:	1995
•	 Vraagprijs:	€	449.000,00	k.k.

verkocht

Oranjestraat	22	Nuenen
Vrijstaande woning met vrijstaande garage gelegen in het centrum van 
Nuenen. De woning is voorzien van een woonkamer, een half open keuken 
met bijkeuken,  3 slaapkamers en een badkamer op de verdieping. De 
diepe achtertuin biedt volop privacy en is gelegen op de zonzijde. Koper 
van deze woning dient rekening te houden met moderniseringskosten!

•	 Inhoud:	320	m3
•	 Woonopp:	84	m2
•	 Bouwjaar:	1957
•	 Vraagprijs:	€	275.000,00	k.k.

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

Tongerhof	7		Nuenen
Moderne vrijstaand geschakelde woning met inpandige garage, 4 
slaapkamers, luxe moderne badkamer, brede U-vormige woonkamer 
met veel lichtinval, 2de badkamer op de zolderverdieping en achtertuin 
met houten tuinhuis gelegen op het noordwesten. De woning is rustig  
gelegen in Nuenen Oost op een gewilde locatie.

•	 Inhoud:	570	m3
•	 Woonopp:	175	m2
•	 Bouwjaar:	1994
•	 Vraagprijs:	€	420.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Lijsterbesstraat	7	Nuenen
Onder architectuur gebouwde 2-onder-1 kapwoning met 4 slaapkamers, 
2 badkamers, dichte keuken en bijkeuken. De woning is aan de 
achterzijde uitgebouwd en omgebouwd tot semi bungalow welke geheel 
rolstoelvriendelijk is, dit onder leiding van Kees Bos. De woning is tevens 
rustig gelegen nabij het gezellige centrum van Nuenen.

•	 Inhoud:	460	m3
•	 Woonopp:	148	m2
•	 Bouwjaar:	1969
•	 Vraagprijs:	€	299.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Berg	40	Nuenen
Deze uiterst charmante woning cq bedrijfswoning, het oude 
“kosterhuisje” uit 1763, is gelegen tegenover het pleintje met de 
bekende Lindeboom van Nuenen. Momenteel is er een winkel gevestigd 
maar ook een woonfunctie is toegestaan. Dit rijksmonument heeft 
diverse bestemmingsmogelijkheden.

	•	 Inhoud:	210	m3
•	 Woonopp:	70	m2
•	 Bouwjaar:	1754
•	 Vraagprijs:	€	217.500,00	k.k.

nieuw	aanbod

Erasmusstraat	7	Nuenen
Hoekwoning gelegen in een mooie rustige straat in Oud-Nuenen 
voorzien van een doorzon woonkamer, dichte keuken, 3 slaapkamers 
op de eerste verdieping een zolderkamer met mogelijkheid tot 4de 
slaapkamer. Koper dient rekening te houden met modernisering kosten.

•	 Inhoud:	335	m3
•	 Woonopp:	110	m2
•	 Bouwjaar:	1962
•	 Vraagprijs:	€	225.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Sophiastraat	14	Nuenen
In Nuenen noord gelegen twee-onder-één kapwoning met 4 
slaapkamers, uitgebouwde woonkamer met lichtstraat, dichte keuken 
en een grote garage welke opgedeeld is in 2 ruimtes en geschikt 
voor praktijk/kantoor aan huis. De woning is gelegen nabij diverse 
sportgelegenheden en het centrum van Nuenen. 

•	 Inhoud:	470	m3
•	 Woonopp:	150	m2
•	 Bouwjaar:	1971
•	 Vraagprijs:	€	319.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

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

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

Dorpsstraat 95  Mierlo  |  T 0492 66 11 00  | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl 

KOOPZONDAG 23 APRIL

I.S.M. EETCAFÉ DE GRUTTER UIT ASTEN ORGANISEREN WIJ OP DEZE KOOPZONDAG EEN 

PROEVERIJ VAN DIVERSE GROLSCH BIEREN MET O.A. LENTEBOCK EN HEERLIJKE HAPJES. 

MAAK MET JE AANKOOP OP ZONDAG OOK KANS OP EEN DINER VOOR 2 BIJ DE GRUTTER!

GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Paasstokken, paasverhaal   
en paashazen in het bos
Op Kindcentrum de Nieuwe Linde is uitgebreid Pasen gevierd. Het begon op 
Palmpasen met het maken van paasstokken. Met wat bakhulp van ouders 
werden door alle kinderen prachtig versierde Palmpaasstokken met brood-
haantjes gemaakt. Het was een prachtig gezicht toen al deze stokken in de 
aula omhoog gehouden werden.

Een week later was de paasviering. De-
ze begon met een toneelstuk door 
groep 6. Ze hadden goed geoefend en 
konden dan ook op mooie wijze het 
paasverhaal voordragen voor de rest 
van de school. 
Hierna was het tijd om paaseieren te 
zoeken. De peuters deden dit op het 
veldje naast school. De groepen 1 tot 
en met 6 liepen om de beurt naar het 
bos. Hier werden ze opgewacht door 

twee paashazen en door de kinderen 
van de groepen 7 en 8. Onder hun des-
kundige leiding werd er in kleine 
groepjes een ronde gemaakt langs di-
verse spelletjes waarna ze uiteindelijk 
bij de paashaas kwamen. Hier was het 
tijd om eieren te zoeken waarna de 
wandeling terug naar school begon. 
Het was een gezellige ochtend. We 
kunnen terugkijken op een gezellige 
paasviering.

Nuenense Beeldhouwers 
exposeren hun recente werk 
Zo’n 36 beeldhouwers van het beeldhouwerscollectief de ‘Vresselse Beeld-
houwers’ exposeren op zaterdag en zondag 22 en 23 april hun werk van de 
afgelopen twee jaar in een prachtige tuin op het Landgoed Zwijnsbergen aan 
de Vresselseweg 69 te Sint Oedenrode, de weg van Breugel naar Nijnsel.

Onder de exposerende beeldhouwers 
bevinden zich ook de 7 Nuenense 
beeldhouwers, Joke Janssen-Slegers, Jo 
Janssen, Jos van Ham, Els Nicolasen, 
Marijke van Santvoort, Coby de Zeeuw 
en Chris Dekkers. De expositie, waar 
meer dan 100 beelden te zien zijn, is op 
beide dagen geopend van 11.00 - 17.00 
uur en is duidelijk met borden aange-
geven. De toegang is gratis. Het beeld-
houwerscollectief telt in totaal 50 le-
den en bestaat al bijna 20 jaar. 

De ‘Vresselse Beeldhouwers’ zijn ge-
schoolde kunstenaars, autodidacten, 
mensen met veel ervaring én begin-
ners. Tijdens de expositie kunnen de 
bezoekers kennismaken met de kun-

stenaars en met hen van gedachte wis-
selen over het beeldhouwen, een zeer 
arbeidsintensieve kunstvorm. Ook 
zullen enkele beeldhouwers daadwer-
kelijk aan het werk zijn. Het is de da-
mes en heren beeldhouwers vooral te 
doen om de presentatie van hun crea-
tieve resultaten. Een aantal van de 
beelden zal te koop zijn. Misschien een 
goede gelegenheid om tuin of huiska-
mer te verrijken met een mooi kunst-
werk. Nabij de locatie zal ook een aan-
tal schilders exposeren. Een mooie 
fietstocht naar Breugel loont zeker de 
moeite.

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op 

www.ronddelinde.nl 
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Activiteiten   
IVN in april
Woensdag 26 april amfibieën moni-
toren in theorie en in de praktijk
Op deze avond zal Domin Dalessi een 
korte lezing houden over het monito-
ren van amfibieën, zoals kikkers, pad-
den en salamanders. Na deze lezing 
gaan we op pad naar een poel in de 
buurt om ter plaatse te scheppen naar 
deze diertjes. Aanvang 20.00 uur in de 
IVN-ruimte in Het Klooster.
Info: Marianne Niemantsverdriet- van 
Goudoever, tel: 040-2838086.

Donderdag 27 april Koningsdag
IVN Nuenen presenteert zich in de 
kloostertuin, in de IVN-ruimte en in 
de marktkraam in de Oranjemarkt in 
het Park. Voor de kinderen worden 
speelse natuuractiviteiten in de kloos-
tertuin georganiseerd. De fotowerk-
groep houdt een expositie en een au-
diovisuele presentatie in de IVN-ruim-
te. Op onze website kunt u hierover 
veel meer lezen. Tijd: 13.00 - 16.00 uur.
Info: Paula van Agt, tel: 2844414.

De Weverkeshof VipKip
Er is definitief een einde gekomen aan het leasekippen-
project van de Weverkeshof in Nuenen, zo kopte het Eind-
hovens Dagblad in februari 2008. Ruim twintig jaar was 
het mogelijk rond Pasen kippen te huren bij de Nuenense 
dorpsboerderij Weverkeshof. Jaarlijks werden honderd 
tot tweehonderd kippen verhuurd. Tijdens het legseizoen 
verbleven ze bij de huurders, in oktober kwamen ze weer 
terug op de Weverkeshof. De actie bracht elk jaar veel en-
thousiasme en honderden euro’s op.

Dit populaire project werd in 2003 he-
laas afgeblazen vanwege de vogelgriep. 
Met pijn in het hart is nu besloten 
nooit meer kippen te verhuren. "Stel 
dat de vogelgriep uitbreekt en de huur-
ders ze moeten ophokken. Er zijn zo-
veel regeltjes gekomen, het is gewoon 
niet leuk meer het is jammer dat het 

stopt. Het was altijd keileuk, vooral 
voor mensen met kleine kinderen. Het 
was ook een stukje nostalgie."
 Dit stukje nostalgie kunnen we niet te-
rug halen, daarvoor in de plaats star-
ten we nu de VipKip stempelkaart of-
tewel ‘Koop een VipKip’. In een later 
stadium starten we een educatie pro-
gramma gericht op de Kip en het Ei 
voor de oudere schooljeugd. 
Maar laten we eerst uitleggen wat wij 
precies met dit project van plan zijn. 
Dit doen wij in de eerste plaats om de 
kippen een beter leven te laten leiden, 
in de tweede plaats om jullie te leren 
over de verschillende manieren om 
kippen te houden in Nederland en na-
tuurlijk om lekkerdere eieren te kun-
nen blijven verkopen, de vertrouwde 
Weverkeshofeikes. De actie is ook be-
doeld om de vrijwilligersorganisatie 
Weverkeshof extra te ondersteunen.
 
De kip en het ei
Dankzij allerlei acties zijn veel mensen 
de laatste tijd in aanraking gekomen 
met biologische landbouw en voeding 
en is het aantal uitloop kippen aan-
zienlijk gegroeid. Uitloop eieren zijn 
lekkerder, gezonder en beter voor de 
kip. De kip leidt een prima leven. Met 
alle ruimte, in alle vrijheid. Miljoenen 
kippen kunnen daar alleen maar van 

Openingstijden 
van het 
Vrouwencentrum
Het vrouwencentrum de Vlinder is 
i.v.m. vakantie gesloten van 24 april 
t/m 28 april. In de week van 1 t/m 5 
mei zijn er geen lessen en inloop. De 
kledingwinkel is op dinsdag 2 mei wel 
geopend van 9.30 - 11.30 uur en op 
donderdag 4 mei van 11.30 - 15.30 uur. 
Op 2 mei start het vrouwencentrum 
met de verkoop van 2e hands speel-
goed. Voorlopig alleen op de 1e dins-
dag van de maand. Deze speelgoed-
winkel is tegelijk geopend met de kle-
dingwinkel dus van 9.30 tot 11.30 uur

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

In deel 34 van de rubriek ‘Nuenen op het randje’ nemen we een 
kijkje op het Eeneind. Nardus Kuijten bouwde in 1938 deze boerderij aan de Paral-
lelweg voor zijn dochter Anna en haar man Toon van der Linden. Tegenwoordig be-
staat de boerderij uit drie aparte woningen. Nardus en Maria Kuijten poseren hier met 
de kinderen op de boerderij tijdens hun gouden bruiloft. Voor meer informatie, zie het 
boek Nuenen op het randje, pagina 283 en verder.

dromen. Weten jullie dat bijvoorbeeld 
ook heel veel scharrelkippen nooit 
buiten komen? Maar gelukkig zijn het 
Kooi-ei en de leg batterij nu verleden 
tijd in Nederland. Hoe meer uitloop 
kippen er zijn, hoe beter. Voor de kip, 
voor de aarde en dus voor jou.

Hoe werkt ‘koop een VipKip’?
Door een VipKip te kopen, draag je bij 
aan de uitloop pluimveehouderij, geef 
je Weverkeshof een steuntje in de rug 
en kun je zelf genieten van heerlijke ei-
tjes! Waar kopen jullie thuis de eieren?
 
VipKip Stempelkaart
voor 12 eierdoosjes
Je kunt hem kopen in onze boerderij-
winkel. Alleen de kip verblijft gewoon 
bij de uitloop pluimveeboer en loopt 
met honderden vriendinnen op een uit-
loop pluimveehouderij waar we alle eie-
ren kopen. De stempelkaart krijg je voor 
heerlijke uitloop eieren, de traditionele 
Weverkeshofeikes. Je kunt de kaart aan 
het buffet aflaten stempelen voor een 
doosje eieren. Bij een stempelkaart van 
€ 35,- kun je 12 keer een doosje van 6 
Weverkeshofeikes meenemen.
 
VipKip Stempelkaart
voor 6 eierdoosjes
Bij deze stempelkaart van € 25,- kun je 6 
keer een doosje van 6 Weverkeshofeikes 
meenemen.
 
VipKip/VipHaan Cadeaubon
Je kunt ook jouw familie of vrienden 
een VipKip of VipHaan cadeau doen. 
Het bedrag bepaal jezelf.
In de Boerderijwinkel van Weverkes-
hof zijn de Stempelkaarten en cadeau-
bon te koop. Tot ziens op Dorpsboer-
derij Weverkeshof Jhr. v. Berckellaan 5 
Nuenen. Voor meer informatie: 
www.weverkeshof.nl

Dames uit Nuenen c.a. op stap 
voor een brunch in Eindhoven
Afgelopen donderdag vertrokken 35 dames uit Nuenen c.a. vanaf het Vin-
cent van Goghplein per bus naar het kantoor van Bonduelle in Eindhoven. 
De dames waren via het Nationaal Ouderenfonds en met medewerking van 
de Zonnebloem, uitgenodigd voor een paasbrunch.

Die vond plaats in het bedrijfsrestau-
rant. De medewerkenden van Bonduel-
le hadden alle voorbereidingen getrof-
fen. Uitnodigingen geschreven en tafels 
gedekt. Na de hartelijke ontvangst nam 
iedereen plaats in het restaurant. De ta-

fels in paassfeer stonden vol met veel 
heerlijkheden, die na de soep gegeten 
konden worden. Er was voldoende gele-
genheid met elkaar te praten en te ge-
nieten. Wat is er nu heerlijker dan sa-
men aan tafel zitten in een heerlijke 
sfeer en in te mogen gaan op zo’n gene-
reuze uitnodiging. 
Tot slot ontvingen de dames een tas met 
daarin veel lekkers en een handigheidje 
om blikjes te openen. Uitgezwaaid door 
de medewerkenden vertrokken de da-
mes weer terug naar Nuenen, waar al 
snel de verhalen over deze fijne uitnodi-
ging de ronde deden. Een prima initia-
tief van dit bedrijf dat mogelijk als inspi-
ratie kan dienen voor andere bedrijven 
in de regio. Al met al een zeer geslaagde 
brunch, ook dankzij Arno Smits Cate-
ring, die diverse materialen ter beschik-
king stelde.

Sectie C (Tongelre) • Daalakkersweg 8 • Eindhoven • T 06 8307 0939

• Heerlijke, authentiek Indonesische gerechten
• Verse ingrediënten met verse kruiden, 
  bereid volgens eigen originele recepten.
• Levering thuis met rechauds, 
  vanaf 10 personen voor € 12,50 per persoon.

Voor maaltijden (afhalen/bezorgen)
en workshops: www.enjoyce.info
 

maak uw zomer speciaal
met een catering van ècht Indonesisch eten!

Cultuurdag met paaseieren zoeken 
groot succes op het Eeneind
Door Gerrit van Ginkel

De traditionele Cultuurdag met daarbij het paaseieren zoeken voor de aller-
kleinsten heeft het Eeneind weer op de been gebracht om op het terrein van 
de St. Antoniusschut de tweede paasdag door te brengen.

Een circusvoorstelling in een echte cir-
custent waarvoor de Eeneindse jeugd 
een heel jaar geoefend had, bracht vele 
ouders en opa’s en oma’s naar de jaar-
lijkse happening. Vooral de combinatie 
met het Eindhovens jeugdcircus Sim 
Sala Bim, dat na de Eeneindse jeugd 
hun uitvoering gaf, was zeer geslaagd.
Veel nummers van de ‘eigen’ jeugd wa-
ren zo goed dat ze zo konden meedoen 
in het ‘echte’ circus. De spreekstal-
meester hoefde eigenlijk nooit na een 
nummer te vragen om applaus, het 
kwam vanzelf uit de overvolle tent.
Ook de muziekband die meedraaide 
met echte circusmuziek droeg bij aan 
de juiste en typische circussfeer. Het 
paaseieren zoeken was voor de aller-
kleinsten weer een feest dat vele la-
chende gezichtjes opleverde. Voor het 
gratis door de Schut beschikbaar ge-
stelde sneeke brood met een gebakken 
eike of met balkenbrei waren ook weer 
vele liefhebbers. Nadat de uitslag van 
de loterij bekend werd gemaakt en de 
deelnemers aan de speurtocht en aan 
het eieren zoeken voorzien waren van 
flinke snoepzakken, werden de eerste 
afspraken al weer gemaakt voor het 
volgend jaar en toog Eeneind voldaan 
huiswaarts.

Kleurrijke show     
Lichtstad Revue Theater
Op zondag 9 april kwamen vele bewoners en bezoekers bijeen in de gasterij van 
de Jo van Dijkhof om een uitvoering van het Lichtstad Revue Theater bij te wo-
nen. Het werd een mooie middag. Veel bekende songs, zoals o.a. Bridge Over 
Troubled Water (Simon and Garfunkel), You Can’t Always Get what You Want 
(The Rolling Stones), Vluchten Kan Niet Meer (Frans Halsema en Jenny Arean) 
en Hilversum 3 (Herman van Veen) werden met verve en vaart gebracht. De lied-
jes werden afgewisseld met sketches. Deze middag werd mogelijk gemaakt door 
de Vrienden van de Akkers/Jo van Dijkhof. Op 20 januari 2018 zal een geheel 
nieuwe show van Het Lichtstad Revue Theater in Het Klooster te zien zijn.

Bart van der Mierden
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KONINGSDAG 2017, NU AL ZIN IN!
Samen met drie collega bestuursleden, vele vrijwilligers en verbonden 
verenigingen draaien wij de Koningsdag van Nuenen. En weet u 
wat naast alle voorbereidingen hier nu zo leuk aan is? Dat voor 
ons Koningsdag begint medio december waardoor we lang kunnen 
genieten van de voorpret tot het moment daar is - Koningsdag zelf. 
Hét moment waarop alles samen moet komen. 

’s Ochtens vroeg zijn we al bezig in het park, in speeltuin De Kievit. 
Tussentijds worden de kramen door de kraamleverancier geplaatst. 
Park Horeca is dan bezig met de muziek, het plaatsen en inregelen 
van de bijbehorende voorzieningen. Daarna worden de marktkramen 
door de huurders gevuld en er is een geur van het bakken van 
etenswaren langzaam aan waarneembaar … De voorbereidingen voor 
de kinderworkshops worden getroffen en de pony’s (dankzij manage 
Hooidonk) komen gestaag het dorp binnen. Nuenen vult zich met 
Oranje activiteiten … 

In de tussentijd is Speeltuin 
De Kievit druk bezig met 
voorbereidingen voor de 
kinderoptocht, de bijbehorende 
prijsuitreiking en natuurlijk 
de wisseling van de 
jeugdburgemeester. Op de 
achtergrond loopt de markt 
langzaam aan vol en vult het 
Klooster zich met genodigden. 
In het Klooster komen zowel 

SHOWKORPS O&V | NUENEN

Showkorps O&V | Nuenen is een energieke show- and marchingband uit Nuenen. Het korps bestaat uit een 
dynamische percussiegroep, een diverse blazerssectie en een twirlgroep. De afgelopen jaren hebben zij grote 
successen behaald met shows als The Olympic Dream, Games en The European Express. Ook laat Showkorps 
O&V | Nuenen regelmatig van zich horen binnen de Nuenense grenzen, zoals de carnavalsoptocht, bij het 
inhalen van Sinterklaas en natuurlijk de opening van Koningsnacht.

KONINGSNACHT
PROGRAMMA

26 april 2017
NUENEN - PARK | 
ORGANISATIE STICHTING PARKEVENEMENTEN NUENEN
19.30 Opening door Drumfanfare Jong Leven en 
 Showkorps O&V Nuenen 
20.00 DéDé Dance
20.30
21.00 Afslag 7 (spelen vier sets tot 01.00)
01.00 Einde Koningsnacht 2017

SAMEN UITKIJKEN NAAR 
KONINGSDAG 2017 IN NUENEN, 
GERWEN EN NEDERWETTEN
Met bijzonder fijne herinneringen aan de Nuenense Koningsdag 
2016, kijk ik uit naar de festiviteiten van dit jaar op donderdag 27 
april. Allereerst wil ik Zijne Majesteit Koning Willem Alexander, 
namens u allen, van harte feliciteren. Het is elk jaar weer een 
genoegen om alle festiviteiten voor onze Koning, in zowel 
Gerwen, Nederwetten en Nuenen te bekijken.
 
De Koning en Koningin en alle leden van de Koninklijke familie 
vieren donderdag 27 april Koningsdag in Tilburg waar tal van 
activiteiten voor hen zijn georganiseerd. Wij hier in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten vieren ons eigen Koningsfeest. 
Onze Oranjecomité ’s hebben zich weer ingespannen om een 
aantrekkelijk programma te brengen voor jong en oud. Honderden 
ballonnen worden ter ere van de verjaardag van onze Koning 
opgelaten. Dankzij deze inzet is het voor de Nuenense bevolking 
ieder jaar weer volop genieten op Koningsdag.

De traditionele Oranjemarkt 
aan het Park is een enorme 
trekpleister. Rondom deze 
markt zien we veel aanvullende 
activiteiten die het geheel 
bruisend en sfeervol maken. Zo 
zijn onze groene dorpen met 
Koningsdag oranje gekleurd.
Graag wens ik iedereen een 
feestelijke Koningsdag 2017 
toe. Namens het college en de 
gemeenteraad van Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten wens 
ik iedereen veel plezier en 
gezelligheid toe.

Met vriendelijke groet,

Maarten Houben
Burgemeester van Nuenen, 

Gerwen en Nederwetten

DAVE JOOSTEN

Dave Joosten is een zanger 
Entertainer uit Helmond. 
Dave is begonnen als DJ, 
waarbij hij af en toe wat 
liedjes zong. Dit beviel het 
publiek zo goed dat hij zich 
meer op het zingen is gaan 
richten. In 1996 bracht hij 
een single cd uit, genaamd 
Opa, en als tweede nummer 
Maria Magdalena.

AFSLAG 7

Afslag 7 is een zeskoppige cover- en feestband, afkomstig uit Noord-
Limburg, Brabant en Gelderland. Ze zijn vernoemd naar de regio van de 
gelijknamige afslag op de A73. Hun repertoire bestaat uit Nederlands-
talig, rock, feest, disco, pop, dance, top-40, folk en klassiekers.

IN FLOW

In Flow is een Nuenense 
coverband en speelt hoofdzakelijk 
covers uit de jaren ’80 en ’90 met 
een knipoog naar het heden en 
verleden. Een swingende band 
met lekkere soul en disco, maar 
ook vette rock en Nederlandstalige  
covers komen aan  de orde. In 
Flow is een actieve feestband, met 
een lekker sound, te gekke zang 
en strakke ritmesectie.

DRUMFANFARE JONG LEVEN 

Drumfanfare Jong Leven uit Gerwen is een allround muziekkorps, opgericht 
in 1959, dat mars-, show- en concertoptredens verzorgt en jaarlijks deel-
neemt aan diverse taptoes en mars wedstrijden. In haar rijke historie heeft 
Jong Leven al diverse prijzen behaald, zoals Brabantse kampioenschappen 
en landstitels. Drumfanfare Jong Leven heeft een breed muziekrepertoire 
en speelt zowel bekende klassiekers als lichte jazz- en popmuziek.

KONINGSDAG
27 april 2017

NUENEN - PARK | 
ORGANISATIE STICHTING PARKEVENEMENTEN NUENEN
13.00 DéDé Dance
13.45
14.15 In Flow
16.45 Dave Joosten
17.15 In Flow
18.15 
19.00 Einde Koningsdag 2017

OPROEP
De organisatie nodigt grote zangtalenten uit om tijdens de pauzes 
op het podium van Koningsdag in Nuenen door te breken. Alle 
faciliteiten zijn aanwezig. Geïnteresseerden kunnen zich melden 
via mail naar: rinus@onsnet.nu

GERWEN
09.00  Vertrek van de Bonte Optocht vanaf het Heuvelplein, 

onder leiding van het Heilig Kruisgilde en Het Gerwens 
Muziekkorps. Route: vertrek op het Heuvelplein - De Huikert - 
Bogerd - Daal - Maerdonk - Mgr. Frenkenstraat - Hagelkruis. 
Daarna kunnen de fietsen op het schoolplein geparkeerd 
worden. Vergeet natuurlijk niet om je fiets te versieren!

09.30  Officiële gedeelte
10.00  Circusprogramma
12.15 Loterij
12.30 Einde

Aanmelden kan via oranjecomitegerwen@hotmail.com

NEDERWETTEN
14.00 Officiële opening en een toost door burgemeester Houben, 

optreden van drumfanfare Jong Leven, vaandelgroet van 
het St. Annagilde en ballonnenwedstrijd

14.30	 •	Indelen	kinderteams	10-Kamp
	 •	Springkussen	voor	de	allerkleinsten,	spijkerslaan	
  voor jong en oud, schminken en glittertattoos
	 •	Bijeenkomst	voor	alle	aanwezigen,	jong	en	oud
17.00 Prijsuitreiking
17.30 -
18.00 Afsluiting

NUENEN ORANJE-COMITE
FIETSTOCHT. LOCATIE: DE KIEVIT
09.00 - 10.00  (mogelijkheid tot) fiets versieren in Kievit (gratis)
09.30 - 09.50 inschrijven voor kindertocht
10.15 - 11.00 Vertrek fietstocht onder leiding van 
 Drumfanfare Jong Leven 
11.00  Ontvangst Fietstocht in Speeltuin De Kievit
11.00 - 11.15 Wisseling Jeugdburgemeester (2017-2018)
11.15 - 11.30 prijsuitreiking Fietstocht
 Daarna doorlopend vrij spelen in De Kievit

ORANJE MARKT:
10.30 - 11.30  Toegang tot de markt / Inrichten van de kramen 
 door kraamhuurders
11.30 - 11.45 Park auto vrij
12.00 - 17.00 Start Oranje Markt 
12.00 - 16.30 Kinderworkshops en pony rijden
 (locatie Kerkstraat/ Kievit)
17.00 Einde Oranje Markt, opruimen 
 en afval naar afvalcontainer (locatie Kerkstraat)

Aanrijdroute opbouwmarkt:

Fietstocht route

Afrijdroute Oranjemarkt:

KINDERSTRAATJE

In de Kerkstraat, tussen 
Speeltuin de Kievit en het Park, 
is een straatje ingericht met 
verschillende activiteiten en 
workshops voor kinderen:

CREATIEVE TIJD

Bij Creatieve Tijd van Ingrid 
Maertens, kunnen kinderen 
een leuk fotolijstje komen 
mozaïeken voor een zacht prijsje. 
Met Creatieve Tijd verzorgt zij 
cursusavonden, feestjes en 
workshops rond mozaïek.

CREA@SYL

Sylvia Verhappen, van Crea@syl, 
werkt graag met verf en hout: 
steigerhouten borden met een 
eigen tekst erop of als naambord 
voor bij de voordeur. Met 
kinderfeestjes: porselein bordjes 
of etagères maken, ibizatasjes 
pimpen, shadowpainten, powertex 
uiltjes en schminken. Kinderen 
kunnen bij haar iets leuks komen 
maken op Koningsdag.

KLIEDERMUUR

Schminken kan bij Atelier 
Kliedermuur tussen 12.00 uur 
tot 17.00 uur, tegen een kleine 
vergoeding.

oud en nieuw gedecoreerden 
bij elkaar voor de viering van 
Koningsdag en het verwelkomen 
van nieuw gedecoreerden. 
Nuenen is dan volledig in de ban 
van Koningsdag, de sfeer en 
het gevoel is opnieuw tot leven 
gebracht!. En dan … rond 16.30 
uur is het alweer afgelopen. Tijd 
om op te ruimen maar vooral 
om na te genieten en doet u dit 
gerust. 

En wij, de organisatie en alle 
vrijwilligers? Wij doen hetzelfde 
om daarna weer na te denken 
over Koningsdag 2018 .…

Laten we in ieder geval van 
Koningsdag blijven genieten 
want dit gevoel wordt u 
aangeboden door de vele 
vrijwilligers die het elk jaar weer 
mogelijk maken om voor u een 
Oranje feest te organiseren. 
Daarom alvast namens alle 
kraamhuurders en Oranje Markt 
bezoekers, bedankt voor jullie 
medewerking!. 

Het Oranje Comité Nuenen en 
alle vrijwilligers wensen u in 
ieder geval een fijne en vooral 
een gezellige Koningsdag toe. 
 



Zoekt u een unieke villa met veel leefoppervlakte? Laat u dan verrassen 

door deze woning met mooie ruimtes en prachtig aangelegde tuin op het 

Zuidwesten. Gelegen op een rustige locatie op loopafstand van Nuenen 

centrum. Verkoper luistert graag naar uw creatieve ideeën omtrent 

vernieuwing en is wellicht bereid hier fi nancieel aan bij te dragen.

De woning is o.a. voorzien van een woonkamer met gas open haard, 

en grote raampartijen, keuken met complete inrichting, bijkeuken en 

werkkamer. Op de verdieping 4 slaapkamers en een badkamer. Vlizotrap 

naar bergzolder. Bekijk de viruele tour van deze woning in 3D op www.

vansantvoort.nl.

Vraagprijs  € 750.000,- k.k.
 

Meer informatie over deze unieke villa?
 Bel +31 (0)40 283 3708 of mail info@nuenen.vansantvoort.nl

Kenmerken

Type woning Villa

Bouwjaar ca. 1988

Woonoppervlakte 250 m2

Perceeloppervlakte 984 m2

Aantal kamers 6

Aantal slaapkamers 4

Op zoek naar een unieke villa met veel leefruimte? 

UW HUIS VERKOPEN?

www.vansantvoort.nl

thuis in uw regio

makelaars

www.vansantvoort.nl

Gemiddelde 
klantwaardering 

8,7

Nico Eekmanlaan 5, Nuenen
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VAN SANTVOORT MAKELAARS

HUIZENKRANT

Aangebouwde stenen garage 

Sonse Hout, SON EN BREUGEL
www.sonsehout.nl

42 luxe vrije sector
 huur- en koopwoningen

Sonse Hout, SON EN BREUGEL
www.sonsehout.nl

De Wetering, MIERLO
www.parkvilla-dewetering.nl

Sonse Hout



De cijfers over het eerste kwartaal van de woningmarkt in 2017 laten opnieuw groei zien: 10% meer verkopen dan in het eerste 

kwartaal van 2016. Wel is sprake van een zekere afvlakking van de groei, met name in gebieden waar de markt min of meer 

oververhit is. Dat zijn dan vooral de grote steden, waartoe Eindhoven ook behoort, en populaire randgemeenten met in onze 

regio Son en Breugel voorop. Daar is inmiddels het aanbod zodanig uitgedund dat serieuze zoekers ‘noodgedwongen’ uitwijken 

naar ‘de regio’. Dit heeft weer tot gevolg dat er meer beweging komt in plaatsen waar tot voor kort weinig dynamiek op de 

woningmarkt was te bespeuren. Ook de achterblijvers haken nu aan, zou je kunnen zeggen.

Het gebrek aan kwalitatief goed woningaanbod baart ondertussen wel zorgen. Landelijk staan er inmiddels bijna 38% minder 

woningen in aanbod bij de NVM-Makelaars; regionaal is dat niet veel anders. Dit wordt veroorzaakt door de explosieve stijging 

in de verkopen van het afgelopen jaar en door tekort aan geschikt nieuw woningaanbod. Eerder dit kwartaal publiceerden wij 

de resultaten van eigen marktonderzoek naar de woningmarktsituatie in de stad Eindhoven. De uitkomst: er is een schreeuwend 

tekort aan nieuwbouwplannen voor koopwoningen in de stad. Dat resulteert in forse prijsstijgingen en in toenemende activiteit 

van particuliere beleggers.  

Dit beeld is inmiddels van verscheidene kanten bevestigd. Zo publiceerde VastgoedJournaal een artikel waarin erop wordt 

gewezen dat het woningaanbod in Eindhoven met 60% is gedaald, ondanks de hoge bouwproductie (2.432 woningen). Die 

bouwproductie betreft vooral huurwoningen en appartementen; de bouw van koopwoningen blijft sterk achter. Onze boodschap 

blijft daarom: bouw in hoog tempo koopwoningen waar behoefte aan is op plekken waar de behoefte het grootst is! 

In de huidige situatie weten we eigenlijk wel dat het niet gauw genoeg zal zijn.

Pieter van Santvoort RMT RT REV

Ing. Dirk van Santvoort RT

Ook achterblijvers haken aan

Uw huis verkopen? Neem gerust contact met ons op.
 Bel +31 (0)40 283 3708 of mail info@nuenen.vansantvoort.nl

Meer informatie op
www.rabobank.nl

Uit onderzoek van RaboResearch, het onderzoeksinstituut van Rabobank, blijkt dat afgelopen jaar 
een recordaantal van 214.793 bestaande koopwoningen werd verkocht, ruim 20% meer dan in 2015. 
Ook de prijs schoot omhoog: de Prijsindex Bestaande Koopwoningen lag in 2016 gemiddeld 5% 
hoger dan in 2015. Door krapte op de markt verwacht Rabobank dat de gemiddelde prijs dit jaar 
opnieuw stijgt, maar tegelijk dat het aantal transacties niet meer spectaculair zal groeien. Rabobank 
gaat uit van 220.000 tot 230.000 verkopen en een prijsstijging van circa 5%.

Het recordaantal verkopen, gecombineerd met het steeds kleinere aanbod, zorgt ervoor dat 
woningen duurder worden. De  woningprijzen lagen in 2016 gemiddeld 5% hoger dan in 2015. 
Kortom, krapte op de woningmarkt.

De verwachting van Rabobank is dat de woningprijsindex de komende kwartalen blijft stijgen door 
de combinatie van het steeds krapper worden van de markt en de nog altijd hoge vraag. Voor 2017 
gaat de bank daarom uit van een gemiddelde prijsstijging van circa 5% ten opzichte van 2016.

Het is wel belangrijk om op te merken dat de ontwikkeling op de woningmarkt nauw samenhangt 
met die van de Nederlandse economie als geheel. Die groeit dit jaar naar verwachting door, maar 
begeeft zich wel in woeliger water. Denk aan het protectionistische sentiment in de Verenigde Staten 
en het Britse afscheid van de Europese Unie. Bovendien heeft Nederland op 15 maart een nieuwe 
Tweede Kamer gekozen. De afgelopen drie jaar had de woningmarkt baat bij heldere en consistente 
regels voor onder meer de hypotheekrenteaftrek. Nu is het onduidelijk hoe een volgend kabinet 
tegen de woningmarkt aankijkt.

De hypotheektarieven zijn in het vierde kwartaal van 2016 verder gezakt. Het tarief voor rentevaste 
periodes langer dan tien jaar is in week 14 2017 vanaf 1,7%. De variabele tarieven zijn in dezelfde 
week vanaf 1,2%. In december 2015 bevonden deze tarieven zich nog binnen een bandbreedte van 
2,4%-3,2%. Op korte termijn verwacht Rabobank dat de hypotheekrente laag blijft.

Op weg naar historisch hoge krapte op de woningmarkt

Interesse in een echte bezichtiging? 
Neem contact met ons op info@nuenen.vansantvoort.nl of 040 283 3708

Bekijk al onze woningen nu al in 3D op www.vansantvoort.nl of in onze App.

Altijd en overal
zomaar binnen lopen!
24/7 je toekomstige droomwoning 
bezichtigen via de van Santvoort 

App of onze mobiele site.

Hypotheek binnen een week
Deze historische krapte op de woningmarkt maakt dat u soms snel moet beslissen als u uw 
droomhuis hebt gevonden. Dan kan het handig zijn, dat het bij Rabobank mogelijk is een hypotheek 
binnen een week te sluiten.  Vanaf nu ook de Rabo BasisHypotheek.

Financieel adviseurs Petra, Niels en Dirk lopen er graag hard voor met u te bekijken welke hypotheek 
het beste bij u past. De Rabo BasisHypotheek met degelijke basisvoorwaarden en een scherpe, 
lagere rente of een hypotheek met Plusvoorwaarden met meer mogelijkheden en meer fl exibiliteit. 

Zien we u snel?
Lees meer over de woningmarkt op www.economie.rabobank.com/publicaties
Meer informatie over hypotheek binnen een week en onze hypotheekvormen 
vindt u op www.rabobank.nl/hypotheek

Bezichtig vanaf NU je favoriete woning op 
afstand met onze Virual Reality bril.
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Dominantie verkoper
Het geeft aan hoe hard het is gegaan. Twee jaar geleden durfden we nog niet eens in structureel herstel 
van de woningmarkt te geloven. “Het wordt nooit meer zoals het was”, riepen ook wij. Een markt met 
dominantie van de verkopende partij leek voorgoed tot het verleden te behoren. Nu kunnen we stellen 
dat dit in bepaalde gebieden toch weer het geval is, hoewel kopers nog steeds mondig en zelfbewust 
zijn.

Tekort aan aanbod is nu echter hét probleem van de woningmarkt, althans in de grootstedelijke 
gebieden. Daar bijt de markt nu een beetje in eigen staart. Het aantal transacties groeit niet meer, 
simpelweg omdat er niet genoeg woningen beschikbaar zijn. Dit betekent ook dat de positie van de 
kopers is verslechterd. Ze moeten soms weer in de rij staan. 

Uit eigen onderzoek weten wij dat in Eindhoven in de afgelopen periode 50% van de woningen boven de 
aanvankelijke vraagprijs is verkocht. Er is geen reden om aan te nemen dat dit in plaatsen als Nuenen (8 
rijwoningen te koop) en Son Breugel (nog slechts 2 rijwoningen te koop) anders ligt. 

Op zoek naar een tussenwoning in Eindhoven? Twee jaar geleden kon je nog kiezen uit 391 tussenwoningen in de bestaande bouw. Een jaar geleden waren dat er nog 306. En nu is de keus sterker 
teruggelopen: nog 125 stuks te koop, zo blijkt uit onze cijfers. In Helmond is het aantal beschikbare tussenwoningen nog meer dan twee keer zo groot: 263. Oké, een appartement in Eindhoven dan 
maar? Daar liep het aanbod eveneens terug: 739 te koop in het eerste kwartaal van 2015, 496 in het eerste kwartaal 2016 en nog maar 206 in het eerste kwartaal 207. 

Regionale Marktanalyse

Aanbod is nu het probleem

Ontwikkeling aantal woningen nieuw in aanbod (op jaarbasis, NVM)

Krapte-indicator (hoeveel keuze heeft de consument?)

Nieuwbouw
In een tijd van krapte is er maar één oplossing mogelijk: nieuwbouw! Maar als we concentreren op 
bijvoorbeeld de binnenstad van Eindhoven en direct daaraan grenzende gebieden, dan is voor het 
oplossen van krapte aan grondgebonden koopwoningen niet veel te verwachten. Appartementen (koop 
en huur), daar zitten er nogal wat van in de pijplijn binnen en nabij de ring van Eindhoven. Voor jonge 
gezinnen die een eengezinswoning in een stedelijk milieu zoeken, is een blik in de nabije toekomst 
weinig hoopgevend. In onze inventarisatie komen we niet veel verder dan 250 woningen (Strijp-R, 
Picuskade en Dok40). 

Populaire randgemeenten profi teren in eerste instantie. Son en Breugel, Waalre en Nuenen kunnen 
binnenkort de bordjes ‘Uitverkocht’ al ophangen. Geldrop-Mierlo, Veldhoven en Best zullen volgen en 
ook in gemeenten als Eersel, Bladel en Bergeijk komt  meer beweging. Een stad als Helmond zou – met 
een uitgekiende marketingstrategie – nog wat meer kunnen profi teren van de krapte in Eindhoven!

Strijd
Het betekent dat ook de strijd om toewijzing van bouwlocaties en toekenning van bouwvolumes in de 
regio zal verhevigen. Wanneer het uitgangspunt ‘bouwen waar de behoefte ligt’ uitgangspunt is, dan is 
een strategische keus voor Eindhoven en de populairste randgemeenten voor de hand liggend. Een paar 
voorbeelden en kengetallen uit ons rapport ter onderbouwing daarvan: 

• Het aanbod van 47 koopappartementen in het project Theaterkwartier (voormalig kantoor 
Zuidzorg bij het Parktheater) leverde binnen enkele dagen 800 kandidaten op uit de regio, 
maar ook uit binnen- en buitenland;

• Strijp R fase 5 telt in één week ruim 1.300 inschrijvers en de verkoop start pas in juni.
• Steeds meer beleggers kopen in Eindhoven de woningen op om ze vervolgens te verhuren 

aan expats of hoogopgeleide kenniswerkers.
• Begin maart registreerde de Funda Marktmonitor ca. 650 serieuze zoekers in de Eindhovense 

binnenstad, van wie er 225 op zoek zijn naar een woning en 419 naar een appartement. Er 
staan momenteel in de binnenstad 16 appartementen te koop en slechts 3 woningen. Kortom 
26,2 serieuze zoekers per appartement en maar liefst 75 per woonhuis in de binnenstad van 
Eindhoven.

Als dat geen ‘overspannen markt’ is! De uitdaging voor de regio wordt alleen maar groter.

Impressies: TheaterKwartier te Eindhoven, Interesting Vastgoed BV

Aanbod
Het aanbod in Nuenen daalde naar 152 woningen: 
-16% t.o.v. het voorgaande kwartaal en -20% t.o.v. het 
eerste kwartaal in 2016. Het aandeel van vrijstaande 
woningen is bijna 58%. Met 2 te koop staande 
appartementen en 8 te koop staande tussenwoningen 
is in deze segmenten het absolute dieptepunt in het 
aanbod bereikt. 

Transacties
Met 61 transacties liep de verkoop weer iets terug, 
zowel vergeleken met het vorige kwartaal (71 
transacties) als met het eerste kwartaal 2016 (65 
verkopen). De teruggang deed zich voor in alle 
categorieën, met uitzondering van de tweekappers: 
daarvan werden er 20 verkocht, goed voor een derde 
deel van het totaal.

Vraag
Bijna 3.000 serieuze zoekers moesten het op 
Funda doen met 203 te koop staande woningen. 
De zoekmachine registreerde 274 recent verkochte 
woningen. Men zoekt breed in Nuenen, met een 
zwaartepunt tussen €275.000 en €400.000. 
De meeste belangstelling gaat uit naar een 
grondgebonden woning met 6 kamers. 

Prijzen
De prijzen laten over een langere termijn bekeken een 
gematigde stijging zien in Nuenen. De mediaan voor 
de prijs per vierkante meter voor alle categorieën 
samen daalde weliswaar iets t.o.v. het voorgaande 
kwartaal, maar vergelijking met een jaar eerder laat 
een stijging van 4% zien. 

Looptijden
De looptijd liep iets op: naar 112 dagen tegenover 
93 in het vierde kwartaal van 2016. Een jaar geleden 
was de looptijd nog gemiddeld 179 dagen, dus daar 
is sprake van een fl inke daling. Voor tussenwoningen 
was dit kwartaal de looptijd 35 dagen en voor 
tweekappers 48.dagen tegen 121 dagen een jaar 
eerder. De meting laat zien dat de tussenwoning in 26 
dagen van eigenaar verwisselt. 

Conclusie
Het aanbod in Nuenen is zo gering dat 
het eigenlijk logisch is dat er niet meer 
schot in het aantal verkopen komt. De 
krapte-indicatoren voor tussenwoning (2,7), 
hoekwoningen (4,6), tweekappers (5,1) en 
appartementen (0,9!) spreken wat dit betreft 
duidelijke taal. Uitbreiding van het aanbod is 
dringend gewenst! 

Gemeente Nuenen
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Dominantie verkoper
Het geeft aan hoe hard het is gegaan. Twee jaar geleden durfden we nog niet eens in structureel herstel 
van de woningmarkt te geloven. “Het wordt nooit meer zoals het was”, riepen ook wij. Een markt met 
dominantie van de verkopende partij leek voorgoed tot het verleden te behoren. Nu kunnen we stellen 
dat dit in bepaalde gebieden toch weer het geval is, hoewel kopers nog steeds mondig en zelfbewust 
zijn.

Tekort aan aanbod is nu echter hét probleem van de woningmarkt, althans in de grootstedelijke 
gebieden. Daar bijt de markt nu een beetje in eigen staart. Het aantal transacties groeit niet meer, 
simpelweg omdat er niet genoeg woningen beschikbaar zijn. Dit betekent ook dat de positie van de 
kopers is verslechterd. Ze moeten soms weer in de rij staan. 

Uit eigen onderzoek weten wij dat in Eindhoven in de afgelopen periode 50% van de woningen boven de 
aanvankelijke vraagprijs is verkocht. Er is geen reden om aan te nemen dat dit in plaatsen als Nuenen (8 
rijwoningen te koop) en Son Breugel (nog slechts 2 rijwoningen te koop) anders ligt. 

Op zoek naar een tussenwoning in Eindhoven? Twee jaar geleden kon je nog kiezen uit 391 tussenwoningen in de bestaande bouw. Een jaar geleden waren dat er nog 306. En nu is de keus sterker 
teruggelopen: nog 125 stuks te koop, zo blijkt uit onze cijfers. In Helmond is het aantal beschikbare tussenwoningen nog meer dan twee keer zo groot: 263. Oké, een appartement in Eindhoven dan 
maar? Daar liep het aanbod eveneens terug: 739 te koop in het eerste kwartaal van 2015, 496 in het eerste kwartaal 2016 en nog maar 206 in het eerste kwartaal 207. 

Regionale Marktanalyse

Aanbod is nu het probleem

Ontwikkeling aantal woningen nieuw in aanbod (op jaarbasis, NVM)

Krapte-indicator (hoeveel keuze heeft de consument?)

Nieuwbouw
In een tijd van krapte is er maar één oplossing mogelijk: nieuwbouw! Maar als we concentreren op 
bijvoorbeeld de binnenstad van Eindhoven en direct daaraan grenzende gebieden, dan is voor het 
oplossen van krapte aan grondgebonden koopwoningen niet veel te verwachten. Appartementen (koop 
en huur), daar zitten er nogal wat van in de pijplijn binnen en nabij de ring van Eindhoven. Voor jonge 
gezinnen die een eengezinswoning in een stedelijk milieu zoeken, is een blik in de nabije toekomst 
weinig hoopgevend. In onze inventarisatie komen we niet veel verder dan 250 woningen (Strijp-R, 
Picuskade en Dok40). 

Populaire randgemeenten profi teren in eerste instantie. Son en Breugel, Waalre en Nuenen kunnen 
binnenkort de bordjes ‘Uitverkocht’ al ophangen. Geldrop-Mierlo, Veldhoven en Best zullen volgen en 
ook in gemeenten als Eersel, Bladel en Bergeijk komt  meer beweging. Een stad als Helmond zou – met 
een uitgekiende marketingstrategie – nog wat meer kunnen profi teren van de krapte in Eindhoven!

Strijd
Het betekent dat ook de strijd om toewijzing van bouwlocaties en toekenning van bouwvolumes in de 
regio zal verhevigen. Wanneer het uitgangspunt ‘bouwen waar de behoefte ligt’ uitgangspunt is, dan is 
een strategische keus voor Eindhoven en de populairste randgemeenten voor de hand liggend. Een paar 
voorbeelden en kengetallen uit ons rapport ter onderbouwing daarvan: 

• Het aanbod van 47 koopappartementen in het project Theaterkwartier (voormalig kantoor 
Zuidzorg bij het Parktheater) leverde binnen enkele dagen 800 kandidaten op uit de regio, 
maar ook uit binnen- en buitenland;

• Strijp R fase 5 telt in één week ruim 1.300 inschrijvers en de verkoop start pas in juni.
• Steeds meer beleggers kopen in Eindhoven de woningen op om ze vervolgens te verhuren 

aan expats of hoogopgeleide kenniswerkers.
• Begin maart registreerde de Funda Marktmonitor ca. 650 serieuze zoekers in de Eindhovense 

binnenstad, van wie er 225 op zoek zijn naar een woning en 419 naar een appartement. Er 
staan momenteel in de binnenstad 16 appartementen te koop en slechts 3 woningen. Kortom 
26,2 serieuze zoekers per appartement en maar liefst 75 per woonhuis in de binnenstad van 
Eindhoven.

Als dat geen ‘overspannen markt’ is! De uitdaging voor de regio wordt alleen maar groter.

Impressies: TheaterKwartier te Eindhoven, Interesting Vastgoed BV

Aanbod
Het aanbod in Nuenen daalde naar 152 woningen: 
-16% t.o.v. het voorgaande kwartaal en -20% t.o.v. het 
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daarvan werden er 20 verkocht, goed voor een derde 
deel van het totaal.

Vraag
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Laan ter Catten 150, 5673 BC NUENEN
Aan een ruime brede straat in Nuenen-Oost gelegen zeer fraai landhuis met op de begane grond een werk-/slaapkamer, 

een speel-/hobbykamer, alsmede een tuinkamer en op de verdieping 4 ruime slaapkamers. Een ruime tuin met zwembad, 

jacuzzi en een vrije ligging aan de achterzijde. Gelegen op korte afstand van het centrum van Nuenen, basisscholen en de 

bossen.

• Type woning:   Landhuis

• Bouwjaar:   ca. 1995

• Woonoppervlakte:  230 m²

• Perceeloppervlakte:  965 m²

• Aantal kamers:   8

• Aantal slaapkamers: 5

• Garage  Inpandig

€ 798.000,- k.k.

Heikampen 119, NUENEN
Ruime middenwoning in Nuenen-Zuid gelegen aan een 

rustig hofje.

• Bouwjaar 1976 

• Inhoud ca. 385 m3 

• Perceel 183 m2

€ 229.000,- k.k.

De Huufkes 80, NUENEN
Vrijstaande woning met multifunctionele bedrijfshal op 

industrieterrein Eeneind.

• Bouwjaar 1999

• Inhoud ca. 800 m3 

• Perceel 1.965 m2

€ 795.000,- k.k.

Ernani 18, EINDHOVEN
Onder speelse architectuur uitgebouwde twee-onder-één-

kapwoning met garage.

• Bouwjaar 1998 

• Inhoud ca. 500 m3 

• Perceel 237 m2

€ 375.000,- k.k.

Bakelseweg 4, AARLE-RIXTEL
In het buitengebied gelegen vrijstaande woonboerderij 

met diverse bijgebouwen..

• Woonopp. ca. 150 m2

• Inhoud ca. 1.000 m3 

• Perceel 5.000 m2

bieden vanaf € 400.000,- k.k.

Refeling 63, NUENEN
Goed onderhouden en zeer ruime tweekapper met garage, 

carport en 4 royale slaapkamers..

• Bouwjaar 1971 

• Inhoud ca. 585 m3 

• Perceel 315 m2

€ 369.000,- k.k.

Arkweg 30, MIERLO
Vrijstaand woonhuis met 4 paardenboxen, ruime garage 

en een loods.

• Bouwjaar  1964

• Inhoud ca. 508 m3 

• Perceel 1.420 m2

€ 425.000,- k.k.

Opwettenseweg 117, NUENEN
Uniek gelegen tweekapper met garage en bijgebouwd met 

alle voorzieningen voor o.a. mantelzorg.

• Bouwjaar 1938

• Inhoud ca. 500 m3 

• Perceel 855 m2

bieden vanaf € 350.000,- k.k.

Burg. Krollaan 98, HELMOND
In villawijk, nabij het centrum gelegen fraai vrijstaand 

landhuis met garage.

• Bouwjaar 2005

• Inhoud ca. 1.450 m3 

• Perceel 1.288 m2

€ 895.000,- k.k.

15 Ruime villa’s in het park

Van Santvoort Makelaars

Berg 2 - 4

5671 CC Nuenen

040-2692 530

www.parkvilla-dewetering.nl

Vanaf 
€ 295.000,– 

v.o.n.

Verkoop en informatie
Adriaan van den Heuvel 

Makelaars en adviseurs

Hoofdstraat 155

5706 AL Helmond

0492-661 884

 Wonen in het Weteringspark

 Aan het water van de Luchensche Wetering

 Plek in het groen met vele voorzieningen 

dichtbij

 Ruime villa’s met unieke uitstraling

 Grote tuin rondom

 Begane grond met ruime woonkeuken 

en –kamer

 3 Slaapkamers en luxe badkamer op 

de verdieping

 Vele optie- en uitbreidingsmogelijkheden

 450 m³ en percelen tot wel 408 m²

 Badkamer en slaapkamer zijn 
mogelijk op de begane grond 

BINNENKORT     start bouw
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Aan de rand van het dorp Son en Breugel verrijst het nieuwbouwproject Sonse Hout in het mooiste 

stukje van Sonniuspark. Prachtig gelegen aan de Bijenlaan en nabij het Ven en de Bosrand. 

Een locatie met volop privacy die goed bereikbaar is. Naast 21 vrije sector huurwoningen biedt 

het plan 21 koopwoningen: 8 rij- en hoekwoningen, 6 tweekappers met zij-uitbouw op de begane 

grond, 6 ruime tweekappers met garage en een vrijstaande woning met garage.

Prijsindicatie rijwoningen vanaf ca. € 239.000 v.o.n.
Prijsindicatie tweekappers vanaf ca. € 315.000 v.o.n.

Sonse Hout 
Son en Breugel
42 luxe vrije sector huur- en 

koopwoningen 

Binnenkort 
in verkoop

www.sonsehout.nl
Van Santvoort Makelaars Nuenen
Berg 2 - 4, Nuenen
T 040 283 37 08
info@nuenen.vansantvoort.nl
www.vansantvoort.nl

Kruijswijk Makelaardij
Nieuwstraat 39, Son en Breugel
T 0499 47 25 72
info@kruijswijkmakelaardij.nl..n
www.kruijswijkmakelaardij.nl

advSonseHout_295x450mm_02.indd   1 28/03/17   16:33

Geldropse Ventweg 4, 5706 LC HELMOND
Op een unieke prachtige plek gelegen vrijstaand landhuis gebouwd in de jaren ‘60 op royaal perceel van 2.830 m². De 
woning biedt volop mogelijkheden voor het bouwen van een nieuwe vrijstaande villa of het substantieel vergroten van de 
woning. Aan de rand van Helmond gelegen met aan de voorzijde een vrij uitzicht over de landerijen.

De woning is o.a. voorzien van een woonkamer, open keuken, ruime werkkamer, badkamer en berging. Op de verdieping 
twee slaapkamers..

€ 398.000,- k.k.

Aardborstweg 24, 5731 PS MIERLO
Aan de rand van het dorp, nabij diverse uitvalswegen richting Helmond en Eindhoven, gesitueerde volop ruimtebiedende, 
vrijstaande woonboerderij met aanpandige garage en multifunctioneel, vrijstaand bijgebouw (voormalige paardenstal). De 
aan de zonzijde gelegen grote achtertuin met een sfeervol tuinhuis met overdekt terras, een fraaie waterpartij, een royaal 
gazon en een vrij uitzicht aan de achterzijde maakt het geheel  tot een sfeervol object. Het bijgebouw is uitermate geschikt 
voor beroep aan huis. Mogelijkheden voor het opzetten van een bed en breakfast!.

€ 795.000,- k.k.

De Pinckart 41, 5674 CB NUENEN
Perfect onderhouden woonhuis met aangrenzende bedrijfsruimte van 216 m², waarvan 16 m² kantoor. Gunstig gelegen op 
het kleinschalige bedrijventerrein “De Pinckart”. Het woonhuis is voorzien van een prachtige, onder architectuur 
aangelegde voor- en achtertuin.  Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

De woning is o.a. voorzien van een zeer ruime woonkamer met veel lichtinval, keuken met complete inrichting, bijkeuken, 
drie slaapkamers en een luxe badkamer.

€ 449.000,- k.k.

Kruisakker 7, 5674 TX NUENEN
Op een perceel van circa 1200 m² (aankoop extra grond mogelijk tot maximaal 3.180 m²) gelegen riant vrijstaand landhuis 
met ruime vrijstaande garage van 260 m³ met daar in een apart gastenverblijf. Het woonhuis heeft een inhoud van 600 
m³ en heeft een tuin gelegen op zonzijde. Gunstig gelegen nabij groot natuurgebied en uitvalswegen naar Helmond en 
Eindhoven. Op fi etsafstand van Eindhoven gelegen.

Het perceel kan uitgebreid worden met circa 2000 m². Het is rondom goed afgesloten en uitermate geschikt voor het 
bouwen van een multifunctionele bedrijfsruimte.

€ 495.000,- k.k.

Intresse in een van deze woningen? Neem gerust contact met ons op.
 Bel +31 (0)40 283 3708 of mail info@nuenen.vansantvoort.nl

De Van Santvoort Makelaars Open Huizenroute. Iedere 2e zaterdag van de maand
van 11.00 tot 13.00 uur. Kijk op www.vansantvoort.nl voor de deelnemende woningen.
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De woning is o.a. voorzien van een woonkamer, open keuken, ruime werkkamer, badkamer en berging. Op de verdieping 
twee slaapkamers..

€ 398.000,- k.k.

Aardborstweg 24, 5731 PS MIERLO
Aan de rand van het dorp, nabij diverse uitvalswegen richting Helmond en Eindhoven, gesitueerde volop ruimtebiedende, 
vrijstaande woonboerderij met aanpandige garage en multifunctioneel, vrijstaand bijgebouw (voormalige paardenstal). De 
aan de zonzijde gelegen grote achtertuin met een sfeervol tuinhuis met overdekt terras, een fraaie waterpartij, een royaal 
gazon en een vrij uitzicht aan de achterzijde maakt het geheel  tot een sfeervol object. Het bijgebouw is uitermate geschikt 
voor beroep aan huis. Mogelijkheden voor het opzetten van een bed en breakfast!.

€ 795.000,- k.k.

De Pinckart 41, 5674 CB NUENEN
Perfect onderhouden woonhuis met aangrenzende bedrijfsruimte van 216 m², waarvan 16 m² kantoor. Gunstig gelegen op 
het kleinschalige bedrijventerrein “De Pinckart”. Het woonhuis is voorzien van een prachtige, onder architectuur 
aangelegde voor- en achtertuin.  Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

De woning is o.a. voorzien van een zeer ruime woonkamer met veel lichtinval, keuken met complete inrichting, bijkeuken, 
drie slaapkamers en een luxe badkamer.

€ 449.000,- k.k.

Kruisakker 7, 5674 TX NUENEN
Op een perceel van circa 1200 m² (aankoop extra grond mogelijk tot maximaal 3.180 m²) gelegen riant vrijstaand landhuis 
met ruime vrijstaande garage van 260 m³ met daar in een apart gastenverblijf. Het woonhuis heeft een inhoud van 600 
m³ en heeft een tuin gelegen op zonzijde. Gunstig gelegen nabij groot natuurgebied en uitvalswegen naar Helmond en 
Eindhoven. Op fi etsafstand van Eindhoven gelegen.

Het perceel kan uitgebreid worden met circa 2000 m². Het is rondom goed afgesloten en uitermate geschikt voor het 
bouwen van een multifunctionele bedrijfsruimte.

€ 495.000,- k.k.

Intresse in een van deze woningen? Neem gerust contact met ons op.
 Bel +31 (0)40 283 3708 of mail info@nuenen.vansantvoort.nl

De Van Santvoort Makelaars Open Huizenroute. Iedere 2e zaterdag van de maand
van 11.00 tot 13.00 uur. Kijk op www.vansantvoort.nl voor de deelnemende woningen.



Plataanstraat 2, 5671 AL NUENEN
Ruim, sfeervol uitgebouwd woonhuis type 2-onder-1 kap met vrijstaande garage. Fraai gelegen aan een prachtige 

groene laan, nabij het gezellig centrum van Nuenen. Deze ideale gezinswoning is grotendeels gemoderniseerd en beschikt 

over een sfeervolle tuinkamer en veranda en een fantastische zolderverdieping.

€ 385.000,- k.k.

de Geelgors 6, 5738 BN MARIAHOUT
In nieuwbouwwijk gelegen ruime, vrijstaande villa met multifunctionele garage, gesitueerd aan de rand van het 

buitengebied met uitzicht over weilanden en landerijen. Gelegen op een perceel van 1.676 m². Bouwjaar:2006. Fraai 

gelegen aan de rand van het buitengebied met uitzicht over weilanden en landerijen. Gunstig gelegen ten opzichte van 

uitvalswegen, op 20 minuten afstand van Eindhoven en op 10 minuten afstand van de snelwegen A58 en A2. Tevens 

gesitueerd nabij bosgebied met wandel- en ruiterpaden..

€ 895.000,- k.k.

Intresse in een van deze woningen? Neem gerust contact met ons op.
 Bel +31 (0)40 283 3708 of mail info@nuenen.vansantvoort.nl

Schepen Smitslaan 9, NUENEN
Uitgebouwd, halfvrijstaand woonhuis met veel lichtinval en 

optimale verbinding met tuin.

• Bouwjaar 1993 

• Inhoud ca. 470 m3 

• Perceel 218 m2

€ 339.000,- k.k.

Dorpsstraat 88, AARLE-RIXTEL
Vrijstaand vooroorlogs woonhuis met prachtige extra 
leefruimte in de voormalige smederij.

• Bouwjaar 1920 

• Inhoud ca. 950 m3 

• Perceel 764 m2

€ 500.000,- k.k.

Voortje ong., MIERLO
Prachtig gelegen bouwkavel, inclusief bouwvergunning 
voor de bouw van een fraai landhuis met een groot 
multifunctioneel bijgebouw. Het perceel is ca. 2.000 m2 
(mogelijkheid tot 8.000 m2). Gelegen in het buitengebied 
van Mierlo.

bieden vanaf€ 325.000,- k.k.

Fazantlaan 2, LIESHOUT
Op schitterende locatie gelegen vrijstaand landhuis met 
ruime garage en 2 slaap-/badkamers op begane grond.

• Bouwjaar 1971 

• Inhoud ca. 905 m3 

• Perceel 15.000 m2

€ 695.000,- k.k.

van Hovengaarde 21, NUENEN
Ruime tweekapper met garage, royale woonkamer, ruime 
badkamer en 4 slaapkamers.

• Bouwjaar 1990 

• Inhoud ca. 365 m3 

• Perceel 220 m2

€ 289.000,- k.k.

Hool ong., NUENEN
Twee riante bouwkavels van resp. 3.000 en 3.600 
m2 gelegen op een fraaie, vrij gelegen locatie in het 
buitengebied van Nuenen. Er is een vergunning voor de 

bouw van een vrijstaand landhuis of woonboerderij.

vanaf € 525.000,- k.k.

Hool 4, NUENEN
Prachtig gelegen volop ruimte biedende vrijstaande 
woonboerderij met bijgebouw/paardenstal..

• Bouwjaar 1970

• Inhoud ca. 1.000 m3 

• Perceel 4.128 m2

€ 775.000,- k.k.

Opwettenseweg 74, NUENEN
Zeer exclusief, uitgebouwd en uiterst luxe afgewerkt 
vooroorlogs herenhuis met multifunctionele ruimte.

• Bouwjaar 1939 

• Inhoud ca. 1.150 m3 

• Perceel 687 m2

€ 595.000,- k.k.

Esperenkamp 37, 5632 PX EINDHOVEN
Onder fraaie architectuur gebouwde comfortabele ingerichte villa met volop mogelijkheden. Begane grond voorzien van 
een tuinkamer, slaap- en badkamer en een werkkamer. De 1e verdieping is voorzien van maar liefst 6 slaapkamers! Ideale 
woning voor een groot gezin. 

De woning is o.a. voorzien van riante Z-vormige woonkamer met toegang tot prachtige riante serre, eetkeuken, slaap- en 
badkamer op begane grond. Op de verdieping 6 slaapkamers en badkamer. Achtertuin voorzien van diverse terrassen, 
overkapping met jacuzzi en hobbyschuur,.

Broeksteeg 3, 5738 PB MARIAHOUT
Moderne woonboerderij in het Lieshoutse buitengebied met multifunctionele bijgebouwen en een grote tuin met 
boomgaard en vijverpartij.  U kijkt uit op beschermd natuurgebied “Het Moorselen”: rust en ruimte op 20 min. van 
Eindhoven centrum. 

De wonng is o.a. voorzien van een sfeervolle living met majestueuze open haard, leefkeuken met een landelijke inrichting, 
bijkeuken en een corridor naar de masterbedroom, badkamer en inloopkast. Op de verdieping twee slaapkamers, kantoor-/

bergruimte en 2e badkamer.

• Type woning:   Villa

• Bouwjaar:   ca. 1995

• Woonoppervlakte:  267 m²

• Perceeloppervlakte:  656 m²

• Aantal kamers:   11

• Aantal slaapkamers: 7

• Garage  Carport

• Type woning:   Woonboerderij

• Bouwjaar:   ca. 1972

• Woonoppervlakte:  230 m²

• Perceeloppervlakte:  10.900 m²

• Aantal kamers:   6

• Aantal slaapkamers: 3

• Garage  Vrijstaand steen

€ 689.000,- k.k.

€ 995.000,- k.k.



Plataanstraat 2, 5671 AL NUENEN
Ruim, sfeervol uitgebouwd woonhuis type 2-onder-1 kap met vrijstaande garage. Fraai gelegen aan een prachtige 

groene laan, nabij het gezellig centrum van Nuenen. Deze ideale gezinswoning is grotendeels gemoderniseerd en beschikt 

over een sfeervolle tuinkamer en veranda en een fantastische zolderverdieping.

€ 385.000,- k.k.

de Geelgors 6, 5738 BN MARIAHOUT
In nieuwbouwwijk gelegen ruime, vrijstaande villa met multifunctionele garage, gesitueerd aan de rand van het 

buitengebied met uitzicht over weilanden en landerijen. Gelegen op een perceel van 1.676 m². Bouwjaar:2006. Fraai 

gelegen aan de rand van het buitengebied met uitzicht over weilanden en landerijen. Gunstig gelegen ten opzichte van 

uitvalswegen, op 20 minuten afstand van Eindhoven en op 10 minuten afstand van de snelwegen A58 en A2. Tevens 

gesitueerd nabij bosgebied met wandel- en ruiterpaden..

€ 895.000,- k.k.

Intresse in een van deze woningen? Neem gerust contact met ons op.
 Bel +31 (0)40 283 3708 of mail info@nuenen.vansantvoort.nl

Schepen Smitslaan 9, NUENEN
Uitgebouwd, halfvrijstaand woonhuis met veel lichtinval en 

optimale verbinding met tuin.

• Bouwjaar 1993 

• Inhoud ca. 470 m3 

• Perceel 218 m2

€ 339.000,- k.k.

Dorpsstraat 88, AARLE-RIXTEL
Vrijstaand vooroorlogs woonhuis met prachtige extra 
leefruimte in de voormalige smederij.

• Bouwjaar 1920 

• Inhoud ca. 950 m3 

• Perceel 764 m2

€ 500.000,- k.k.

Voortje ong., MIERLO
Prachtig gelegen bouwkavel, inclusief bouwvergunning 
voor de bouw van een fraai landhuis met een groot 
multifunctioneel bijgebouw. Het perceel is ca. 2.000 m2 
(mogelijkheid tot 8.000 m2). Gelegen in het buitengebied 
van Mierlo.

bieden vanaf€ 325.000,- k.k.

Fazantlaan 2, LIESHOUT
Op schitterende locatie gelegen vrijstaand landhuis met 
ruime garage en 2 slaap-/badkamers op begane grond.

• Bouwjaar 1971 

• Inhoud ca. 905 m3 

• Perceel 15.000 m2

€ 695.000,- k.k.

van Hovengaarde 21, NUENEN
Ruime tweekapper met garage, royale woonkamer, ruime 
badkamer en 4 slaapkamers.

• Bouwjaar 1990 

• Inhoud ca. 365 m3 

• Perceel 220 m2

€ 289.000,- k.k.

Hool ong., NUENEN
Twee riante bouwkavels van resp. 3.000 en 3.600 
m2 gelegen op een fraaie, vrij gelegen locatie in het 
buitengebied van Nuenen. Er is een vergunning voor de 

bouw van een vrijstaand landhuis of woonboerderij.

vanaf € 525.000,- k.k.

Hool 4, NUENEN
Prachtig gelegen volop ruimte biedende vrijstaande 
woonboerderij met bijgebouw/paardenstal..

• Bouwjaar 1970

• Inhoud ca. 1.000 m3 

• Perceel 4.128 m2

€ 775.000,- k.k.

Opwettenseweg 74, NUENEN
Zeer exclusief, uitgebouwd en uiterst luxe afgewerkt 
vooroorlogs herenhuis met multifunctionele ruimte.

• Bouwjaar 1939 

• Inhoud ca. 1.150 m3 

• Perceel 687 m2

€ 595.000,- k.k.

Esperenkamp 37, 5632 PX EINDHOVEN
Onder fraaie architectuur gebouwde comfortabele ingerichte villa met volop mogelijkheden. Begane grond voorzien van 
een tuinkamer, slaap- en badkamer en een werkkamer. De 1e verdieping is voorzien van maar liefst 6 slaapkamers! Ideale 
woning voor een groot gezin. 

De woning is o.a. voorzien van riante Z-vormige woonkamer met toegang tot prachtige riante serre, eetkeuken, slaap- en 
badkamer op begane grond. Op de verdieping 6 slaapkamers en badkamer. Achtertuin voorzien van diverse terrassen, 
overkapping met jacuzzi en hobbyschuur,.

Broeksteeg 3, 5738 PB MARIAHOUT
Moderne woonboerderij in het Lieshoutse buitengebied met multifunctionele bijgebouwen en een grote tuin met 
boomgaard en vijverpartij.  U kijkt uit op beschermd natuurgebied “Het Moorselen”: rust en ruimte op 20 min. van 
Eindhoven centrum. 

De wonng is o.a. voorzien van een sfeervolle living met majestueuze open haard, leefkeuken met een landelijke inrichting, 
bijkeuken en een corridor naar de masterbedroom, badkamer en inloopkast. Op de verdieping twee slaapkamers, kantoor-/

bergruimte en 2e badkamer.

• Type woning:   Villa

• Bouwjaar:   ca. 1995

• Woonoppervlakte:  267 m²

• Perceeloppervlakte:  656 m²

• Aantal kamers:   11

• Aantal slaapkamers: 7

• Garage  Carport

• Type woning:   Woonboerderij

• Bouwjaar:   ca. 1972

• Woonoppervlakte:  230 m²

• Perceeloppervlakte:  10.900 m²

• Aantal kamers:   6

• Aantal slaapkamers: 3

• Garage  Vrijstaand steen

€ 689.000,- k.k.

€ 995.000,- k.k.



Papenvoortse Heide 5, 5674 SL NUENEN
Op een prachtige locatie aan de rand van Nuenen gelegen uitstekend onderhouden vrijstaand landhuis met een royale, 

fraai aangelegde siertuin en een vrijstaande dubbele garage. Het geheel is gesitueerd op een perceel van maar liefst ca 

8.040 m². Het is mogelijk om het geheel met meer grond aan te kopen, tot ± 9 hectare. Dit is ingericht als bosgebied met 

verharde paden en natuurlijke hindernissen voor het paardrijden. Er zijn meerdere mogelijkheden aanwezig.

• Type woning:   Landhuis

• Bouwjaar:   ca. 1959

• Woonoppervlakte:  415 m²

• Perceeloppervlakte:  8.040 m²

• Aantal kamers:   9

• Aantal slaapkamers: 5

• Garage  Vrijstaand steen

€ 995.000,- k.k.

Gerwenseweg 43, NUENEN
Vrijstaand woonhuis met praktijkruimte, uitgebouwde 

woonkamer, moderne keuken en 5 slaapkamers.

• Bouwjaar 2000 

• Inhoud ca. 825 m3 

• Perceel 467 m2

€ 625.000,- k.k.

Schout d’Anverslaan 1, NUENEN
Vrijstaande woning met volop leefruimte, inpandige 

garage en 3 slaapkamers.

• Bouwjaar 1994

• Inhoud ca. 715 m3 

• Perceel 565 m2

€ 495.000,- k.k.

Kraanvogelhof 13, NUENEN
Ruime hoekwoning met grote achtertuin aan rand van 

Nuenen gelegen nabij het gezellige centrum.

• Bouwjaar 1969 

• Inhoud ca. 360 m3 

• Perceel 257 m2

€ 229.000,- k.k.

Soeterbeekseweg 3b, NUENEN
Ruime vrijstaande woning met garage, ruime woonkamer, 

tuinkamer en 4 slaapkamers..

• Bouwjaar 1977

• Inhoud ca. 530 m3 

• Perceel 560 m2

€ 430.000,- k.k.

Parkstraat 21, NUENEN
Karakteristieke halfvrijstaande woning met aparte 

bedrijfsruimte (ca. 500 m2)..

• Bouwjaar 1913 

• Inhoud ca. 415 m3 

• Perceel 935 m2

€ 549.000,- k.k.

Weth. Peetershof 5, GELDROP
Instapklare gezinswoning met sfeervolle woonkamer, 

moderne keuken en vier slaapkamers.

• Bouwjaar  2005

• Inhoud ca. 460 m3 

• Perceel 134 m2

€ 259.000,- k.k.

Pieter Breughellaan 113, BEEK 
EN DONK
Royaal 3-kamerapaprtement met fantastisch weids 

uitzicht.

• Bouwjaar 2012

• Woonopp. ca. 113m2

€ 294.000,- k.k.

Willem van de Laarhof 8, 
NUENEN
Nieuw te realiseren vrijstaand woonhuis met carport, 
overdekt terras en 3 slaapkamers..

• Inhoud ca. 667 m3 

• Perceel 427 m2

€ 478.350,- v.o.n.

Hendrik Veenemanstraat 55, 5691 BA SON EN 
BREUGEL
Luxueuze en zeer hoogwaardig afgewerkte vrijstaande villa, gebouwd volgens de 16e -eeuwse Engelse Tudor-dynastie: 

romantisch en statig. Onder architectuur van Van Santvoort Architecten. Het object heeft vier volwaardige verdiepingen 

met aangename ruimtes die de weelde en comfort geven die bij de villa passen. Er zijn uitstekende isolatievoorzieningen 

(geluid en warmte) en beveiligingssystemen aanwezig. Gesitueerd in een kleinschalige en rustige villawijk aan de ‘Sonse 

Bergen’, nabij de sfeervolle dorpskern van SON EN BREUGEL en aan de rand van een bosgebied. 

• Type woning:   Villa

• Bouwjaar:   ca. 2008

• Woonoppervlakte:  872 m²

• Perceeloppervlakte:  1.815 m²

• Aantal kamers:   13

• Aantal slaapkamers: 6

• Garage  Inpandig parkeerplaats
€ 2.250.000,- k.k.

Refelingse Erven 182, 5672 TJ NUENEN
Zeer fraai afgewerkte vrijstaand geschakelde woning in een gewilde woonwijk in Nuenen-Zuid met in de directe omgeving 

een overdekt winkelcentrum, diverse scholen, sportfaciliteiten en recreatiemogelijkheden. De woning beschikt over een 

ruim woon -/ eetkamer gedeelte, twee slaapkamers met de mogelijkheid tot 3 slaapkamers, twee hobbykamers en 

badkamer..

€ 309.000,- k.k.

Wastronahof 7, 5673 KC NUENEN
Dit jonge herenhuis is op een prachtige hoek met vrij uitzicht gesitueerd en biedt met  haar woon- en tuinkamer, 5 

slaapkamers en op beide verdiepingen een badkamer een optimaal woongenot met veel rust en privacy. Een inpandige 

garage en fraaie tuin op zuidoosten maken het plaatje compleet. Gelegen in de jonge, ‘witte’ woonwijk Boschhoeve, aan de 

rand van Nuenen.

€ 619.000,- k.k.

Intresse in een van deze woningen? Neem gerust contact met ons op.
 Bel +31 (0)40 283 3708 of mail info@nuenen.vansantvoort.nl



Papenvoortse Heide 5, 5674 SL NUENEN
Op een prachtige locatie aan de rand van Nuenen gelegen uitstekend onderhouden vrijstaand landhuis met een royale, 

fraai aangelegde siertuin en een vrijstaande dubbele garage. Het geheel is gesitueerd op een perceel van maar liefst ca 

8.040 m². Het is mogelijk om het geheel met meer grond aan te kopen, tot ± 9 hectare. Dit is ingericht als bosgebied met 

verharde paden en natuurlijke hindernissen voor het paardrijden. Er zijn meerdere mogelijkheden aanwezig.

• Type woning:   Landhuis

• Bouwjaar:   ca. 1959

• Woonoppervlakte:  415 m²

• Perceeloppervlakte:  8.040 m²

• Aantal kamers:   9

• Aantal slaapkamers: 5

• Garage  Vrijstaand steen

€ 995.000,- k.k.

Gerwenseweg 43, NUENEN
Vrijstaand woonhuis met praktijkruimte, uitgebouwde 

woonkamer, moderne keuken en 5 slaapkamers.

• Bouwjaar 2000 

• Inhoud ca. 825 m3 

• Perceel 467 m2

€ 625.000,- k.k.

Schout d’Anverslaan 1, NUENEN
Vrijstaande woning met volop leefruimte, inpandige 

garage en 3 slaapkamers.

• Bouwjaar 1994

• Inhoud ca. 715 m3 

• Perceel 565 m2

€ 495.000,- k.k.

Kraanvogelhof 13, NUENEN
Ruime hoekwoning met grote achtertuin aan rand van 

Nuenen gelegen nabij het gezellige centrum.

• Bouwjaar 1969 

• Inhoud ca. 360 m3 

• Perceel 257 m2

€ 229.000,- k.k.

Soeterbeekseweg 3b, NUENEN
Ruime vrijstaande woning met garage, ruime woonkamer, 

tuinkamer en 4 slaapkamers..

• Bouwjaar 1977

• Inhoud ca. 530 m3 

• Perceel 560 m2

€ 430.000,- k.k.

Parkstraat 21, NUENEN
Karakteristieke halfvrijstaande woning met aparte 

bedrijfsruimte (ca. 500 m2)..

• Bouwjaar 1913 

• Inhoud ca. 415 m3 

• Perceel 935 m2

€ 549.000,- k.k.

Weth. Peetershof 5, GELDROP
Instapklare gezinswoning met sfeervolle woonkamer, 

moderne keuken en vier slaapkamers.

• Bouwjaar  2005

• Inhoud ca. 460 m3 

• Perceel 134 m2

€ 259.000,- k.k.

Pieter Breughellaan 113, BEEK 
EN DONK
Royaal 3-kamerapaprtement met fantastisch weids 

uitzicht.

• Bouwjaar 2012

• Woonopp. ca. 113m2

€ 294.000,- k.k.

Willem van de Laarhof 8, 
NUENEN
Nieuw te realiseren vrijstaand woonhuis met carport, 
overdekt terras en 3 slaapkamers..

• Inhoud ca. 667 m3 

• Perceel 427 m2

€ 478.350,- v.o.n.

Hendrik Veenemanstraat 55, 5691 BA SON EN 
BREUGEL
Luxueuze en zeer hoogwaardig afgewerkte vrijstaande villa, gebouwd volgens de 16e -eeuwse Engelse Tudor-dynastie: 

romantisch en statig. Onder architectuur van Van Santvoort Architecten. Het object heeft vier volwaardige verdiepingen 

met aangename ruimtes die de weelde en comfort geven die bij de villa passen. Er zijn uitstekende isolatievoorzieningen 

(geluid en warmte) en beveiligingssystemen aanwezig. Gesitueerd in een kleinschalige en rustige villawijk aan de ‘Sonse 

Bergen’, nabij de sfeervolle dorpskern van SON EN BREUGEL en aan de rand van een bosgebied. 

• Type woning:   Villa

• Bouwjaar:   ca. 2008

• Woonoppervlakte:  872 m²

• Perceeloppervlakte:  1.815 m²

• Aantal kamers:   13

• Aantal slaapkamers: 6

• Garage  Inpandig parkeerplaats
€ 2.250.000,- k.k.

Refelingse Erven 182, 5672 TJ NUENEN
Zeer fraai afgewerkte vrijstaand geschakelde woning in een gewilde woonwijk in Nuenen-Zuid met in de directe omgeving 

een overdekt winkelcentrum, diverse scholen, sportfaciliteiten en recreatiemogelijkheden. De woning beschikt over een 

ruim woon -/ eetkamer gedeelte, twee slaapkamers met de mogelijkheid tot 3 slaapkamers, twee hobbykamers en 

badkamer..

€ 309.000,- k.k.

Wastronahof 7, 5673 KC NUENEN
Dit jonge herenhuis is op een prachtige hoek met vrij uitzicht gesitueerd en biedt met  haar woon- en tuinkamer, 5 

slaapkamers en op beide verdiepingen een badkamer een optimaal woongenot met veel rust en privacy. Een inpandige 

garage en fraaie tuin op zuidoosten maken het plaatje compleet. Gelegen in de jonge, ‘witte’ woonwijk Boschhoeve, aan de 

rand van Nuenen.

€ 619.000,- k.k.

Intresse in een van deze woningen? Neem gerust contact met ons op.
 Bel +31 (0)40 283 3708 of mail info@nuenen.vansantvoort.nl
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Deurne
Lagekerk 13

5751 KG Deurne

T +31 (0)493 32 2111

info@deurne.vansantvoort.nl

Eersel
Nieuwstraat 62

5521 CD Eersel

T +31 (0)497 51 3393

info@eersel.vansantvoort.nl

Eindhoven
Edenstraat 1

5611 JM Eindhoven

T +31 (0)40 269 2530

info@eindhoven.vansantvoort.nl

Helmond
Paterslaan 2a

5701 NZ Helmond

T +31 (0)492 52 5552

info@helmond.vansantvoort.nl

Nuenen
Berg 2 - 4

5671 CC Nuenen

T +31 (0)40 283 3708

info@nuenen.vansantvoort.nl

www.vansantvoort.nl

WAAROM KIEZEN VOOR VAN SANTVOORT MAKELAARS?
Waarin wij ons onderscheiden? Wij hebben onze succesfactoren voor u op een rijtje gezet:

Topranking op Funda
Door de nieuwste presentatietechnieken, zoals heldere (360°) beelden, (2D | 3D) plattegronden, video animatie 
en een brochure garanderen wij dat uw woning een toppositie op Funda krijgt.

Verkoopplan op maat
Met meer dan 40 marketingactiviteiten heeft u voldoende munitie om uw woning onderscheidend te promoten.

Bereikbaar
Wij zijn 6 dagen per week persoonlijk bereikbaar via mail en telefoon! Klantenintranet 24/7

Potentiële kopers
Wij hebben een groot, actueel zoekersbestand met veel kandidaat-kopers.

Grootste makelaarskantoren
Wij behoren tot de top van de Nederlandse Makelaardij. Veel klanten stelden de afgelopen 40 jaar vertrouwen 
in onze dienstverlening en daar zijn we trots op. (bron: onderzoek Bangma & Bosma Bedrijfsadvies).

Complete Facebookactie
Een compleet verzorgde Facebookcampagne om de woning te promoten.

Trots
Wij zijn trots op onze klanten en zij ook op ons want we krijgen een goed cijfer.

8,7

GRATIS WAARDEBEPALING, OF CONTACT MET ONS?
Wij zijn 6 dagen per week persoonlijk bereikbaar via mail en telefoon! Of 24/7 via onze website. 

Van Brunschotenhof 4, NUENEN 
Op begane grond gelegen modern in instapklaar 3-kamer 
appartement met berging en parkeerplaats.

• Bouwjaar 2010 

• Inhoud ca. 333 m3 

• Woonopp. ca. 111 m2

Zebrakever 42 BEEK EN DONK
Nieuwbouwwoning met uitbouw aan de achterzijde. 
Gelegen in de wijk Son aan de Dommel.

• Bouwjaar 2016

• Inhoud ca. 565 m3 

• Perceel 237 m2

Vincent van Goghstraat 5 b, 
NUENEN
Sfeervol, instapklaar 3-kamer appartement (maisonnette) 
met o.a. moderne keuken en badkamer.

• Bouwjaar 1987 

• Inhoud ca. 220 m3 

• Woonopp. ca. 80 m2

Wakkershof 8, NUENEN
Ruime uitgebouwde vrijstaand-geschakelde woning met 
o.a. luxe keuken en inpandige berging.

• Bouwjaar 1992 

• Inhoud ca. 575 m3 

• Perceel 309 m2

Vinkenbroek 1, NEERKANT
Bijzonder sfeervol, vooroorlogs vrijstaand woonhuis met 
o.a. buitenzwembad en buitenkeuken.

• Bouwjaar 1902

• Inhoud ca. 850 m3 

• Perceel 580 m2

Schietbergen 34, NUENEN
Instapklaar 2-kamer appartement welke recent is 
gemoderniseerd. .

• Bouwjaar 1981

• Inhoud ca. 150 m3 

• Woonopp. ca. 55 m2

Zuiderklamp 91, NUENEN
Op prachtige locatie iIn villawijk gelegen vrijstaand 
landhuis met mooi aangelegde tuin.

• Bouwjaar 1978

• Inhoud ca. 950 m3 

• Perceel 1.450 m2 m2

Voirt 30, NUENEN
Uitgebouwde halfvrijstaande woning met inpandige 
berging, 5 slaapkamers en 2 badkamers.

• Bouwjaar 1964 

• Inhoud ca. 520 m3 

• Perceel 283 m2

De Gaffel 23, LIESHOUT
Ruime instapklare tweekapper met inpandige garage en 
vier slaapkamers.

• Bouwjaar 1992

• Inhoud ca. 470 m3 

• Perceel 242 m2

Lambertushof 87, GELDROP
Aan rustig woonerf gelegen ruime tussenwoning met 
berging, moderne badkamer en 4 slaapkamers.

• Bouwjaar1979 

• Inhoud ca. 375 m3 

• Perceel 154 m2

De Vlos 10, NUENEN
In witte steen gebouwde ruime., levensloopbestenigde villa 
in landhuisstijl.

• Bouwjaar 1988 

• Inhoud ca. 850 m3 

• Perceel 572 m2

Merenstein 38, BEEK EN DONK
Bijzondere woning gelegen aan het water met sfeervol 
terras boven het water en berging.

• Bouwjaar 2010

• Inhoud ca. 434 m3 

• Perceel 77 m2

van Erpstraat 1, GELDROP
Uitgebouwde tweekapper met vrijstaande garage. Geheel 
gemodersnieerd in 2010..

• Bouwjaar 1948 

• Inhoud ca. 420 m3 

• Perceel 250 m2

Opwettenseweg 128, NUENEN
Vooroorlogse hoekwoning met garage en bijgebouw 
geschikt voor o.a. mantelzorg.

• Bouwjaar 1931

• Inhoud ca. 465 m3 

• Perceel 378 m2

Klamperlaan 27, NUENEN
Riante tweekapper met aangebouwde garage, grote 
woonkamer en fraai landelijke keuken.

• Bouwjaar 1971 

• Inhoud ca. 565 m3 

• Perceel 292 m2

Schootsestraat 75 11, 
EINDHOVEN
2-kamer appartement op de 1e verdieping met een eigen 
parkeerplaats..

• Bouwjaar 2006

• Inhoud ca. 138 m3 

• Woonopp. ca. 46 m2

verkocht verkocht verkocht

verkocht verkocht verkocht

verkocht verkocht verkocht

verkocht verkocht verkocht

verkocht

verkocht

verhuurd

verkocht

BEST VERKOPEND MAKELAAR ZUIDOOST-BRABANT 
2013, 2014, 2015, 2016 



makelaars

UW HUIS VERKOPEN?
UW VOORGANGERS GEVEN 

ONS MAKELAAR EEN 

8,7

Deurne
Lagekerk 13

5751 KG Deurne

T +31 (0)493 32 2111

info@deurne.vansantvoort.nl

Eersel
Nieuwstraat 62

5521 CD Eersel

T +31 (0)497 51 3393

info@eersel.vansantvoort.nl

Eindhoven
Edenstraat 1

5611 JM Eindhoven

T +31 (0)40 269 2530

info@eindhoven.vansantvoort.nl

Helmond
Paterslaan 2a

5701 NZ Helmond

T +31 (0)492 52 5552

info@helmond.vansantvoort.nl

Nuenen
Berg 2 - 4

5671 CC Nuenen

T +31 (0)40 283 3708

info@nuenen.vansantvoort.nl

www.vansantvoort.nl

WAAROM KIEZEN VOOR VAN SANTVOORT MAKELAARS?
Waarin wij ons onderscheiden? Wij hebben onze succesfactoren voor u op een rijtje gezet:

Topranking op Funda
Door de nieuwste presentatietechnieken, zoals heldere (360°) beelden, (2D | 3D) plattegronden, video animatie 
en een brochure garanderen wij dat uw woning een toppositie op Funda krijgt.

Verkoopplan op maat
Met meer dan 40 marketingactiviteiten heeft u voldoende munitie om uw woning onderscheidend te promoten.

Bereikbaar
Wij zijn 6 dagen per week persoonlijk bereikbaar via mail en telefoon! Klantenintranet 24/7

Potentiële kopers
Wij hebben een groot, actueel zoekersbestand met veel kandidaat-kopers.

Grootste makelaarskantoren
Wij behoren tot de top van de Nederlandse Makelaardij. Veel klanten stelden de afgelopen 40 jaar vertrouwen 
in onze dienstverlening en daar zijn we trots op. (bron: onderzoek Bangma & Bosma Bedrijfsadvies).

Complete Facebookactie
Een compleet verzorgde Facebookcampagne om de woning te promoten.

Trots
Wij zijn trots op onze klanten en zij ook op ons want we krijgen een goed cijfer.

8,7

GRATIS WAARDEBEPALING, OF CONTACT MET ONS?
Wij zijn 6 dagen per week persoonlijk bereikbaar via mail en telefoon! Of 24/7 via onze website. 

Van Brunschotenhof 4, NUENEN 
Op begane grond gelegen modern in instapklaar 3-kamer 
appartement met berging en parkeerplaats.

• Bouwjaar 2010 

• Inhoud ca. 333 m3 

• Woonopp. ca. 111 m2

Zebrakever 42 BEEK EN DONK
Nieuwbouwwoning met uitbouw aan de achterzijde. 
Gelegen in de wijk Son aan de Dommel.

• Bouwjaar 2016

• Inhoud ca. 565 m3 

• Perceel 237 m2

Vincent van Goghstraat 5 b, 
NUENEN
Sfeervol, instapklaar 3-kamer appartement (maisonnette) 
met o.a. moderne keuken en badkamer.

• Bouwjaar 1987 

• Inhoud ca. 220 m3 

• Woonopp. ca. 80 m2

Wakkershof 8, NUENEN
Ruime uitgebouwde vrijstaand-geschakelde woning met 
o.a. luxe keuken en inpandige berging.

• Bouwjaar 1992 

• Inhoud ca. 575 m3 

• Perceel 309 m2

Vinkenbroek 1, NEERKANT
Bijzonder sfeervol, vooroorlogs vrijstaand woonhuis met 
o.a. buitenzwembad en buitenkeuken.

• Bouwjaar 1902

• Inhoud ca. 850 m3 

• Perceel 580 m2

Schietbergen 34, NUENEN
Instapklaar 2-kamer appartement welke recent is 
gemoderniseerd. .

• Bouwjaar 1981

• Inhoud ca. 150 m3 

• Woonopp. ca. 55 m2

Zuiderklamp 91, NUENEN
Op prachtige locatie iIn villawijk gelegen vrijstaand 
landhuis met mooi aangelegde tuin.

• Bouwjaar 1978

• Inhoud ca. 950 m3 

• Perceel 1.450 m2 m2

Voirt 30, NUENEN
Uitgebouwde halfvrijstaande woning met inpandige 
berging, 5 slaapkamers en 2 badkamers.

• Bouwjaar 1964 

• Inhoud ca. 520 m3 

• Perceel 283 m2

De Gaffel 23, LIESHOUT
Ruime instapklare tweekapper met inpandige garage en 
vier slaapkamers.

• Bouwjaar 1992

• Inhoud ca. 470 m3 

• Perceel 242 m2

Lambertushof 87, GELDROP
Aan rustig woonerf gelegen ruime tussenwoning met 
berging, moderne badkamer en 4 slaapkamers.

• Bouwjaar1979 

• Inhoud ca. 375 m3 

• Perceel 154 m2

De Vlos 10, NUENEN
In witte steen gebouwde ruime., levensloopbestenigde villa 
in landhuisstijl.

• Bouwjaar 1988 

• Inhoud ca. 850 m3 

• Perceel 572 m2

Merenstein 38, BEEK EN DONK
Bijzondere woning gelegen aan het water met sfeervol 
terras boven het water en berging.

• Bouwjaar 2010

• Inhoud ca. 434 m3 

• Perceel 77 m2

van Erpstraat 1, GELDROP
Uitgebouwde tweekapper met vrijstaande garage. Geheel 
gemodersnieerd in 2010..

• Bouwjaar 1948 

• Inhoud ca. 420 m3 

• Perceel 250 m2

Opwettenseweg 128, NUENEN
Vooroorlogse hoekwoning met garage en bijgebouw 
geschikt voor o.a. mantelzorg.

• Bouwjaar 1931

• Inhoud ca. 465 m3 

• Perceel 378 m2

Klamperlaan 27, NUENEN
Riante tweekapper met aangebouwde garage, grote 
woonkamer en fraai landelijke keuken.

• Bouwjaar 1971 

• Inhoud ca. 565 m3 

• Perceel 292 m2

Schootsestraat 75 11, 
EINDHOVEN
2-kamer appartement op de 1e verdieping met een eigen 
parkeerplaats..

• Bouwjaar 2006

• Inhoud ca. 138 m3 

• Woonopp. ca. 46 m2

verkocht verkocht verkocht

verkocht verkocht verkocht

verkocht verkocht verkocht

verkocht verkocht verkocht

verkocht

verkocht

verhuurd

verkocht

BEST VERKOPEND MAKELAAR ZUIDOOST-BRABANT 
2013, 2014, 2015, 2016 



Een aandeel in elkaar

financieeladvies.dommelstreek@rabobank.nl of (040) 280 75 00

Loop zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur op maandag of donderdag

van 15.00 tot 20.00 uur in ons Ontmoetingscentrum, Laan der Vier Heemskinderen 7

in Geldrop. Of maak een afspraak via onderstaande contactgegevens.

Een hypotheek bij Rabobank begint met kosteloos oriënteren

Meer informatie en voorwaarden: www.rabobank.nl/hypotheek

Hypotheek
binnen een week

Niels, Petra en
Dirk lopen graag

hard voor u
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Sparen VVE’s 
ook in eigen belang 
De ruim 140.000 Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) moeten - waarschijnlijk 
met ingang van volgend jaar - verplicht reserveren voor onderhoud en herstel 
van hun appartementsgebouwen. De Tweede Kamer is al akkoord met een 
wetsvoorstel, dat nu voor behandeling doorgaat naar de Eerste Kamer. Een wet-
telijke verplichting tot sparen, dat klinkt natuurlijk niet leuk. Aan de andere kant 
is het wel in het belang van de eigenaren van de appartementen die deel uitma-
ken van de VVE’s.

De VVE’s vertegenwoordigen samen bijna 1,2 miljoen woningen, een kwart van 
de totale particuliere woningvoorraad in ons land. Ook de VVE zelf is trouwens 
een wettelijk verplichte samenwerkingsvorm, waarin appartementseigenaren 
samen hun gebouw beheren. Het gaat dan om onderhoud van de gemeenschap-
pelijke delen van het complex, zoals het dak en liftinstallaties. Ook schilderwerk 
van delen van het gebouw kan tot dit gemeenschappelijke beheer behoren.

Uit onderzoek blijkt dat er nogal wat slecht functionerende VVE’s in Nederland 
zijn die hun zaakjes voor een goed beheer van het gemeenschappelijke deel 
niet op orde hebben. Dat is vervelend voor de eigenaren die wel een goed on-
derhouden gebouw wensen. Niet alleen omdat het uiteraard prettiger wonen is 
een goed onderhouden omgeving, maar ook om de marktwaarde van je appar-
tement op peil te houden voor het geval je het wil verkopen. 

Het wetsvoorstel schrijft voor dat de VVE’s moeten sparen op 
basis van een actueel onderhoudsplan voor een periode 

van ten minste tien jaar. Een andere mogelijkheid is een 
bedrag te reserveren van minimaal 0,5% van de her-
bouwwaarde. De Tweede Kamer heeft de wet aange-
scherpt om te garanderen dat het geld in het reserve-

fonds ook daadwerkelijk door de VVE geïncasseerd 
kan worden. In principe moet het reservefonds daar-
om op een bankrekening staan die de VVE zelf beheert. 

Het is te hopen dat het wetsvoorstel voor veel VVE’s over-
bodig is, omdat zij zelf het belang van regelmatig onder-

houd en beheer inzien. Maar voor VVE’s waar een groep 
eigenaren nu de belangen van goedwillende mede-

bewoners kan blokkeren, is het goed dat dit nu ook 
wettelijk afgedwongen kan worden. 

 

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Waar is ‘De Poort van Nuenen’ gebleven?
Dezer dagen ( 19 april ) is de vernieuwde Europalaan met zijn diverse verkeerspleinen en 
de daarnaast liggende HOV-lijn officieel geopend. Naar mijn menig en dat mag gezegd 
worden: een mooie luxe rijbaan met een groene en een goede moderne verlichting als 
aankleding. Maar of deze dure gereconstrueerde verbinding met Eindhoven zijn beoogde 
nut zal hebben, wordt bij veel Nuenenaren nog steeds betwijfeld. 

Tegelijk met deze opening is ook de naamgeving van een nieuw kunstwerk (een geschenk 
van en door wie betaald?) op het Pinckartverkeersplein (rotonde Kapperdoes/Pinckart) 
bekend geworden. Gekozen zal worden uit de vijf meest originele (?) inzendingen. Inmid-
dels heeft nu ook dit cortenstalen object zijn naam gekregen en moet het de verbinding 
tussen wonen en werken, oud en nieuw, oost en west symboliseren. 
Maar wat is er met het oude zwart marmeren kunstwerk ‘De Poort van Nuenen’ gebeurd 
en waar is het gebleven sinds de reconstructie van het verkeersplein heeft plaatsgevon-
den? Dit kunstwerk, aanbevolen door de toenmalige gemeentelijke Werkgroep Kunst en 
gemaakt door H. van Beek, Oirschot, was een geschenk van de Verenigde Bedrijven W. van 
Westerlo en Zn. en Aannemings- en Wegenbouwbedrijf De Veer B.V. op 23 april 1992 aan-
geboden. Dit kunstwerk symboliseerde het binnenkomen en uitgaan van Nuenen naar de 
grote stad Eindoven. Insiders verhalen, dat er oorspronkelijk bij De Poort een krijger be-
dacht was. Maar om o.a. financiële redenen is die krijger een kopje kleiner gemaakt. Ken-
nelijk vond men het nogal provocerend richting Eindhoven. Het was immers in die periode 
dat Nuenen met Eindhoven in een heftige annexatiestrijd verwikkeld was. 
Mogelijk komt er van de zijde van de door bestuurlijk Nuenen steeds maar weer meer ‘ge-
prezen transparantie’ (doch in dit geval zeker niet…) duidelijkheid waar het kunstwerk De 
Poort van Nuenen zich momenteel bevindt. Het kan natuurlijk zijn dat het kunstwerk op 
het laatste verkeersplein in de Europalaan voor de grens met Eindhoven alsnog een plaats 
krijgt met als uitnodiging dat De Poort van Nuenen naar de toekomst open staat naar 
Eindhoven vice versa. Of, maar dan in een andere benaming, kan het kunstwerk nog eens 
terugkomen aan de grens van een ‘Groot stedelijk Eindhoven’ richting A2 nabij Best? 

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen

Met enige verwondering las ik de ingezonden brief van mevr. Verbouw in Rond de 
Linde van 13 april.

Daaruit blijkt dat zij alle begrip kan opbrengen voor het illegaal dumpen van tuinaf-
val in publieke afvalbakken, vuilniskorven en plantsoenen aangezien zij de maatre-
gel, om de frequentie van het ophalen van groene containers tot eens per maand te 
verminderen, als een uitnodiging daartoe beschouwt.
Aannemende dat mevr. Verbouw zich zelf niet schuldig maakt aan dit in hoge mate 
asociale gedrag geef ik haar -en ieder ander- graag de volgende tips om als fatsoen-
lijk burger van het tuinafval af te komen: Er staan in de gemeente permanent een 
aantal bladkorven opgesteld waarin alle blad- en snoeiafval kan worden gedepo-
neerd. In het herfstseizoen zijn dat er meer. Los daarvan kan alle tuinafval gratis wor-
den aangeboden bij de milieustraat, waar men desgewenst ook -eveneens gratis- 
compost kan meekrijgen. Dit alles was overigens duidelijk in de Gemeenteberichten 
te lezen.
Blijft het keukenafval. Aangezien mevr. Verbouw vermoedelijk niet over een restau-
rant beschikt is de groene container ruimschoots voldoende om voor vele maanden 
haar keukenafval in kwijt te kunnen. Los daarvan kan men bij een tuincentrum infor-
matie inwinnen over de handige composteerbakken die daar in de handel zijn, en 
waarmee dit keukenafval in prima compost kan worden omgezet.

Fred Lambert, Wilgenstraat 12, Nuenen

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

Ingezonden brievenFeel Fit center   
daagt heel   
Nuenen uit
Nuenen fitter maken. Dat is het gro-
te doel van Feel Fit Center Nuenen. 
Om dat doel een stap dichterbij te 
brengen, is het sportcentrum een 
campagne gestart. De boodschap is 
helder: wat voor sporttype je ook 
bent, er is altijd een passend Feel Fit 
abonnement.

Om de campagne onder de aandacht 
te brengen, is er op 6 plekken in Nue-
nen krijtverf graffiti aangebracht op 
de stoep. De krijtverf is niet schadelijk 
voor het milieu en verdwijnt vanzelf 
na verloop van tijd. Als extra aanspo-
ring kunnen mensen ook iets winnen: 
een sportoutfit t.w.v. € 100,-. Om kans 
te maken, moet je een selfie maken 
met de krijtverf graffiti en deze plaat-
sen op de Facebookpagina of mailen.

Plezier is de basis
Volgens Feel Fit Center Nuenen staat 
sporten gezelligheid niet in de weg. 
Rutger Maters, vestigingsmanager van 
Feel Fit Center Nuenen: “Of mensen nu 
komen zwemmen of fitnessen, wij vin-
den het belangrijk dat ze er plezier in 
hebben. Als mensen met plezier bij ons 
sporten, dan komen de resultaten van-
zelf. En als ze resultaten zien, motiveert 
dat om ermee door te gaan. Maar ple-
zier is bij ons de basis.”

Aanmelden
Wil jij ook meewerken aan een fitter 
Nuenen en werken aan je eigen fit-
heid? Op www.feelfitcenter.nl vind je 
meer informatie over het flexibele 
abonnement. Binnenlopen bij de 
sportaccomodatie kan natuurlijk ook. 
www.feelfitcenter.nl

Sjors ‘Explosief’ bij Panta Rhei
Vanaf begin maart was er voor kinderen van alle Nuenense basisscholen de 
mogelijkheid om rond te snuffelen bij verschillende verenigingen in Nue-
nen. Dit in het kader van SjorsSportief/SjorsCreatief.

Ook Scouting Panta Rhei mocht zich 
verheugen in een grote belangstelling. 
25 kinderen wilden wel eens weten wat 
er allemaal bij de Scouting gedaan 
wordt. Er zijn koekjes gebakken, een 
vuurtje gestookt, marshmellows ge-
roosterd en graskoppen gemaakt. En 
natuurlijk heel veel gespeeld op het uit-
dagende terrein aan de Pastoorsmast.
Voor ongeveer 10 kinderen waren de 
uitdagingen van dit Scoutingspel zo 
gaaf dat ze per direct lid zijn geworden 
van deze groep. De start van een nieu-
we bevergroep die per eind september 
gepland stond is hierdoor naar voren 
gehaald. Deze speltak begint nu al a.s. 
zaterdag 22 april. Als gunstig bijeffect 
hebben we ook 3 nieuwe stafleden bij 
kunnen schrijven die ons team van 
stafleden gaan ondersteunen. 
De bevergroep draait op zaterdagoch-
tend het programma van half 10 tot 12 

uur en is bedoeld voor kinderen van 4,5 
tot 7 jaar. Natuurlijk gaan we niet alleen 
koekjes bakken maar ook knutselen, 
speurtochten maken en diverse spelen 
staan op het programma. Want dat is 
wel de sterke kant van het scouting spel: 
iedere week iets anders doen. Ook bij de 
andere speltakken is nog (beperkt) plek 
maar we zijn met name op zoek naar een 
klein aantal nieuwe stafleden. Dus als je 
18 jaar bent of ouder (16 jaar in overleg) 
is Scouting Panta Rhei misschien wel 
iets voor jou! Bij scouting Panta Rhei 
kun je ook in het kader van je maat-
schappelijk stage een aantal zaterdagen 
mee draaien. Voor meer informatie kun 
je mailen naar info@scoutingpantarhei.
nl of kijk op www.scoutingpantarhei.nl 
Op onze facebook pagina wordt regel-
matig verslag gedaan van onze diverse 
activiteiten, dus het is ook de moeite 
waard om die eens te bekijken.

Speeltuin    
de Kievit    
met Koningsdag
Donderdag 27 april is het alweer Ko-
ningsdag! Zo ook in de Speeltuin. Zo-
als afgelopen jaar, zal ook nu weer de 
fietstocht beginnen en eindigen in de 
speeltuin. Fietsen, bolderkarren en an-
dere toegestane vervoersmiddelen 
kunnen in de Kievit versierd worden. 
Nadat alle versierde voertuigen hun 
ronde hebben gemaakt, zal de wisse-
ling van de Jeugdburgemeester plaats-
vinden en vindt tevens de prijsuitrei-
king plaats voor de mooiste fiets. Dit 
alles onder begeleiding van Burge-
meester Houben en met medewerking 
van het Oranje Comité Nuenen. 
We blijven de sfeer er dan inhouden in 
de speeltuin. ’s Middags zal een DJ ge-
zelligheid brengen en als het weer het 
toelaat, zal Judovereniging De Hechte 
Band judo-demonstraties geven tus-
sen 14.00 uur en 16.00 uur. 
De toegang is tijdens Koningsdag gra-
tis. Uiteraard staat het team van en-
thousiaste vrijwilligers weer klaar om 
de bezoekers te ontvangen.
Kortom, het speelseizoen is weer be-
gonnen!

EHBO op De Nieuwe Linde
Donderdag 13 april hebben de leerlingen van groep 8 meegedaan aan een 
examen EHBO. Nadat ze 8 lessen hadden gehad, konden ze afgelopen don-
derdag laten zien wat ze allemaal geleerd hadden. Ze werden getoetst op 
verschillende onderdelen. Ze moesten 4 stations afleggen waar ze praktijk 
en verschillende theorievragen kregen.

Jeugd EHBO cursus op BS De Wentelwiek
Ook dit jaar heeft groep 8 van Basisschool de Wentelwiek deelgenomen aan 
de Jeugd EHBO cursus. Deze cursus wordt verzorgd door de jeugdafdeling 
van de EHBO vereniging Nuenen. 

Als school vinden wij het belangrijk dat 
kinderen weten hoe er gehandeld dient 
te worden in bepaalde situaties. Bij-
voorbeeld bij een ongeluk in eigen huis, 
een ongeval in het verkeer, incidenten 
bij het stappen of een hartstilstand bij 
het sporten. Ook jongeren kunnen hel-
pen. Iedereen vindt het fijn om te weten 
wat je kunt doen in bepaalde situaties.
In 8 lessen zijn de kinderen van de 
Wentelwiek wegwijsgemaakt in de we-
reld van wonden, kneuzingen, verstui-
kingen, letsel aan oog, neus, oor en 
tand. Natuurlijk werd ook de stabiele 
zijligging goed geoefend en ook het ma-
ken van een melding is aan bod geko-
men. Kinderen hebben ook geoefend 
met verschillende verbandmaterialen 
en weten nu hoe ze een mitella moeten 
aanleggen. Ook de noodvervoersgreep 
van Rautek is behandeld en we hebben 
tijdens het examen gezien dat kinderen 

hier ook thuis goed mee hebben geoe-
fend. Complimenten hiervoor. 
Op het examen van 30 maart hebben 
de vier examinatoren vast kunnen stel-
len dat alle kinderen de cursus met 
goed gevolg hebben doorlopen. Zowel 
voor de theorie als de praktijk werd 
meerdere keren een ‘goed’ en zelfs een 
‘uitstekend’ uitgedeeld. De certificaten 
werden, onder grote belangstelling van 
ouders, broertjes en zusjes uitgereikt 
aan groep 8 van de Wentelwiek.
Alle kinderen hebben met goed gevolg 
deelgenomen aan het examen van 
Jeugd Eerste Hulp en hebben daarmee 
aangetoond te voldoen aan de eindter-
men vastgesteld door het Oranje 
Kruis. Een resultaat om trots op te zijn. 
Speciale dank gaat uit naar Yvonne en 
Willemien, twee vrijwilligers van EH-
BO Nuenen, zij hebben met veel en-
thousiasme de lessen verzorgd. 
 

Ze kregen o.a. vragen over kleine let-
sels, zoals bv bloedneus, kraaltje in 
neus/oor, vuiltje in oog, herkennen 
van verschillende verbandmiddelen en 
voor welke wonden, schaafwonden, 
brandwonden etc. moet je wat gebrui-
ken. Ze moesten de 5 belangrijke pun-
ten van de EHBO opnoemen, een mel-
ding doen, de noodvervoersgreep van 
Rautek, en laten zien wat ze bij ver-
schillende soorten botbreuken moeten 
doen. Tevens moesten ze bewustzijns-
problemen herkennen en daarna han-

delen met o.a. de stabiele zijligging, en 
de greep van Heimlich toepassen. Op 
het laatste station kregen ze te maken 
met een actieve bloeding die ze moes-
ten verbinden en kregen ze theorievra-
gen over vergiftigingen.
Enkele kinderen waren best zenuw-
achtig maar ze hebben het allemaal 
heel goed gedaan. ‘s Avonds kregen ze 
allemaal een bewijs van deelname. Al-
lemaal proficiat met het behalen van 
dit diploma namens de EHBO vereni-
ging Nuenen.

Ervaring van een deelnemer 
Workshop biografisch 
schrijven met Werkgroep 
Leefbaar Gerwen 

Van december 2016 tot april 2017 werd 
door WLG een korte cursus biogra-
fisch schrijven georganiseerd, een 
workshop van vijf middagen in Zaal 
Den Heuvel o.l.v. Louise Vettenburg. Ik 
had mij aangemeld, ik was benieuwd.
We kregen steeds een korte schrijfop-
dracht. Dat ging onder meer over een 
periode uit je vroege jeugd of later. Iets 
weergeven in beperkte tijd is niet zo 
gemakkelijk, maar iedereen zat volop 
te schrijven. Leuk om zo eens terug te 
grijpen naar een lang vervlogen tijd. Er 
komen dingen naar boven waar je niet 
meer aan zou denken, die anders blij-
ven liggen. Je komt ertoe om eens na te 
denken; waarom deed ik dat toen zo, 
herken ik dat in mij zelf? Dit werd door 
Louise op een inlevende wijze gesti-
muleerd.
Je bent bezig met iets waar je anders 
niet toe komt, zelfreflectie dus. Ik heb 
dat heel zinvol gevonden. Deze cursus 
laat positieve sporen na. En dergelijke 
workshop kan ik dan ook zeker aanra-
den, wellicht in het najaar!



Grootste collectie kinderbrillen 
in de regio

 ✪ Bij iedere kinderbril, aangeschaft in april,

ÉÉN  BRILLENGLAS GRATIS!

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

 ✪ Orthoptie 

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

 Rond de Linde elke donderdag
op www.ronddelinde.nl 

LINDEBLAADJES

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

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

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

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.

 PUZZELHOEKWeek 16

Kruiswoord

Horizontaal: 1 jaargetijde 6 muzieksoort 12 tarten 13 beste prestatie 15 boom 
16 regel 18 sinus 19 afgemat 20 middeleeuwen 22 gigant 25 milliliter 
26 onbebouwd 29 insect 30 quasi 32 tragedie 34 gezicht 36 afwisselende 
beweging 37 opdracht 39 blamage 41 recht van koop 43 graficus 45 vreemd 
vliegend voorwerp 47 dierlijk wapen 49 schapengeluid 50 insnijding in een rok 
52 achter 53 pl. in Flevoland 55 lokvoer 56 slaapje 58 Turks bevelhebber 
59 vreemde munt 61 beroep 63 huisdier met een stamboom 64 huidplooi.

Verticaal: 1 opkoper van gestolen goederen 2 pl. in Drenthe 3 rijksgrens 
4 Arabisch hoofddeksel 5 uiting van verdriet 7 deel v.h. oog 8 schrijfbenodigdheid 
9 hoofdcommissaris 10 familielid 11 reclamefilmpje 12 crypte 
14 pl. in Zuid-Holland 17 heldere ster 18 gezelligheidsvereniging 21 compagnon 
23 laatstleden 24 kleren 27 Spaanse groet 28 woonvertrek 30 slagader 
31 nauwe straat 33 honingdrank 35 wolvlokje 38 bede 40 vlinderlarve 
41 vroeg of laat 42 huidblaasje 44 hoge mannenstem 46 florijn 48 hemelgeest 
50 vrouw van Abraham 51 dunne stof 54 bladgroente 55 vaartuig 57 huisdier 
58 onaangepast mens (afk.) 60 lectori salutem 62 senior.

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

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

M I R O B E R O O K A S

A L T IJ D M U G K E R S T

S L O T B E V E N R O S E

S E C P I N N U K Z O N

A H U L S T S T A G E O

S U P U

E I B I Z A K L O M P A

L P G M O L L IJ K L C D

A L L A G I R A F S A A I

N O O R D N A V H I N D E

D M M A D E E Z E L E U

P O E S T A R A G O U T

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

Oplossingen wk 15
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

N A T U U R G I D 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.

ACTIVITEIT
BEKWAAM
BEVEL
BITTER
CLOWN
EINDE
ENTERING
ERTSGANG
ESSAY
FOTOBOEK
GALEI
GEKWETST
HAMER
HANSOP
HOEDER
HYMNE
KALFSLAPJE
KRIEK
KWANSELEN
LEASEN
MARGE
MENIE
NOTOIR
PIERROT
TARWE
TOPDRUKTE
WERKKRACHT

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

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 3 7 9
2 7 1 8

5 1 3
4 8

3 4 7
2 5

9
6 7 2

4 3 1

week 14, Dhr. / Mw. B. Bastiaans, Nuenen.

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

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

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

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

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

SCHEIDEN DOE JE SAMEN 
*Vanaf intakegesprek t/m 
afhandeling rechtbank 
*Effectiever en goedkoper 
dan een advocaat *Een 
aanspreekpunt tegen een 
vaste totaalprijs. Astrid 
Larue. Tel. 06 539 72 748. 
larue@scheidingshuys.nl 
www.scheidingshuys.nl 
ER IS TOEKOMST NA DE SCHEI-
DING. Het scheidingshuys.

• ontwerp & advies 
• aanleg & onderhoud

Wettenseind 8a  Nuenen  |  06 19702668  |  www.lapagondatuinen.nl

• decoratie & renovatie
• tuincoaching

Van ontwerp tot realisatie

De Pinckart 42, NUENEN
040 - 283 63 83
info@printendruk.com

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers

folders | brochures

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

WWW.PR INTENDRUK .COM print   en   druk

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

Arthur Koelewijn Visspe-
cialist zoekt per direct een 
SCHOONMAKER voor 
werkzaamheden in de be-
drijfshal te Nuenen. ± 25 uur 
per week. Kijk voor meer in-
fo op www.koelewijnvis.
nl of bel 06-42012254.

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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

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

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

www.implantoloogentandarts.nl

Binnen ons team 
is per direct plaats voor een 
vriendelijke, vlotte en actieve

TANDARTSASSISTENTE
voor 1 a 2 dagen p/w,
met voorkeur ervaring,

voor bepaalde tijd.

H.C.A. Holleman,
Bart de Ligtstraat 15, 

5671 DG Nuenen

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

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.

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

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

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Maand april
WSV-wandeling Zondag 09.00 uur 

Woensdag 19.00 uur
parkeerplaats aan de vijverzijde bij het 

gemeentehuis

t/m 30 april
Tentoonstelling Lijkwade van Turijn

oude St.-Clemenskerk aan de Heuvel te 
Gerwen

t/m 2 juli
Expositie Atelier & Beeldentuin Ruimte in 

beeld 
Dubbestraat 9A 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 Kle-

dingwinkel 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

Vrijdag 21 april 
19.00-22.00 uur Dierenkliniek Lieshout: 

lezing over kattengedrag
 Dorpshuis Lieshout

Vrijdag 21 april 
20.00 uur Kienen in Lieshout

Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 22 april
20.30 uur ‘Verrèkes Lache’ 

met ‘Revanche’ 
‘Ons Tejater’ Lieshout

Zondag 23 april
Prinsjes & prinsesjesdag. De Weverkeshof

08.30-15.30 uur Gerwense 
kofferbakverkoop 

Gildeterrein Lankveld 10 Gerwen

Zondag 23 april
09.30 uur Oranjeloop en ouder-kindloop 

Lieshout

Zondag 23 april
11.00 uur Laatste optreden Gerwens Ge-

mengd Koor St. Caecilia
 H. Eucharistieviering in de 
St. Clemenskerk te Gerwen 

Zondag 23 april
11.00-17.00 uur Lentedag

 de Walburg Tuinen
Boord 64 Nuenen

Zondag 23 april
14.00-19.00 uur BierKLANK 

Brouwerij Nuenhem op braderie 
van brouwerijen

Klokkengieterij in Aarle-Rixtel 

Zondag 23 april
14.00-16.00 uur Literair Café Dommeldal 

Leon de Winter
Kasteelhoeve in Geldrop

Zondag 23 april
14.00 uur Concert Primavera

 Kerk, Dorpsstraat 5 Aarle-Rixtel

Woensdag 26 april
Koningsnacht
Park Nuenen

Donderdag 27 april
Koningsdag
Park Nuenen

Donderdag 27 april
11.00 uur jaarlijkse wisseling van de Jeugd-

burgemeester van Nuenen
Speeltuin De Kievit

Vrijdag 28 april
20.00 uur Kienavond Seniorenvereniging/

KBO Lieshout
Dorpshuis Grotenhof 2 in Lieshout

Zaterdag 29 en zondag 30 april
13.00 - 17.00 uur expositie 

Smeulders = Open
Nannie’s taal en verhaal
Beekstraat 23 Nuenen

Zondag 30 april
10.00 - 16.00 uur Catawiki Expertisedagen

Kunsthandel Art Dumay en Catawiki
van der Valk Hotel Uden Veghel, 

Rondweg 2 in Uden

Zondag 30 april
20.30 uur Liederentafel 

Café Schafrath

Dinsdag 2 mei
11.00-14.30 uur Modehuis Kerkhof, 

modeshow en verkoop
Jo van Dijkhof

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 22 april 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger mevr. M. Ha-
braken.
Zondag 23 april 11.00 uur: viering, stil-
teviering, voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Zaterdag 22 april 18.30 uur: Pastor 
Freek Groot (vanwege geboortedag); 
ouders Damen - de Greef en familie.
Zondag 23 april 11.00 uur: Pastor 
Freek Groot (vanwege geboortedag); 
Berta Raaijmakers - van der Steen; Jan 
Bouw; overleden ouders Thijssen - 
Janssen (vanwege trouwdag); Jef van 
Nuenen; Marinus Donkers en Petro-
nella Donkers - Daams (vanwege ver-
jaardag Petronella); Joost van der 
Graaf en Ineke Hilberink; Anna Kluijt-
mans - Swinkels; Dora Bressers - Me-
gens en Wendi; Louis van der Linden 
(vanwege verjaardag); overleden ou-
ders Gertrude van Laarhoven - Dacus 
en Cees van Laarhoven.
 
 St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 23 april 11.00 uur: viering met 
Gerwens Gemengd koor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker M. Feuth.

Misintenties 
Pastor Freek Groot, vanwege verjaar-
dag; overleden ouders Van Rooij - Van 
Maasakkers; Willem en Antonia Hen-
driks - Van Maasakkers; Miet Hen-
driks; overleden ouders Van de Ven - 
Sengers; Piet van de Ven; Tonny van de 
Ven - Vereijken; Huub van Lieshout; 
Mien van Hoon; overleden fam. Van 
Stipdonk - de Groof; Levende en over-
leden leden van het Gerwens Ge-
mengd Koor.

Mededeling 
Deze zondag zal het Gerwens Ge-
mengd Koor haar laatste optreden ver-
zorgen door de eucharistieviering te 
Gerwen op te luisteren. U bent van 
harte welkom!

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 23 april 09.30 uur: viering met 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar.

Misintenties:
Lena Joosten- Van Haandel; Pastor 
Freek Groot vanwege zijn verjaardag; 
Miet van Bommel en overleden fami-

lie; Gerrit en Miet Douven-Sanders en 
Harrie Douven; Jan Sleegers.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 23 april: ds. van Litsenburg uit 
Eindhoven. Er is kindernevendienst en 
jongerenviering. De collecte is voor 
het diaconaal werk in Nuenen. Don-
derdag 27 april is er Open Huis tussen 
10.00 en 12.00 uur. U bent welkom 
voor een kop koffie of een ontmoeting 
met andere mensen. Onze kerk is elke 
zondag geopend. In de loop van de 
week zijn er diverse activiteiten, die u 
kunt vinden op de website of ons pu-
blicatiebord aan de gevel van De Re-
genboog.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 20 april. 17.30 uur Lof; 
18.30 H. Mis in de paasweek. 
Vrijdag 21 april. 07.15 uur H. Mis in de 
paasweek. 
Zaterdag 22 april. 08.30 uur H. Mis in 
de paasweek. 
Zondag 23 april. Beloken Pasen. 10.30 
uur gezongen Hoogmis. 

Maandag 24 april. 18.30 uur H. Mis, H. 
Fidelis van Sigmaringen, martelaar. 
Dinsdag 25 april 18.30 uur H. Mis, H. 
Marcus, evangelist; gedachtenis van 
de Kruisdagen; na de H. Mis Litanie 
van alle Heiligen. 
Woensdag 26 april. 07.15 uur H. Mis, 
H. Cletus en Marcellinus, paus en 
martelaar. 

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 voor-
werp van devotie, vandaar ook deze 
tentoonstelling in de kerk. De foto’s 
zijn afgebeeld op canvas en zijn levens-
groot. De lichaamsvormen, het hoofd 
en het gezicht met de gesloten ogen 
zijn in alle rust te bekijken. Er zijn ook 
foto’s in 3D bij, die nog indringender 
de afbeelding weergeven.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

Prinsjes & prinsesjesdag 
Op zondag 23 april viert Weverkeshof wederom prinsjes & prinsesjesdag. Bij 
de Weverkeshof maken we er weer een echte oranjejanboel van. Zaterdag-
middag 22 april gaan we al beginnen om oranje rood wit en blauwe versier-
sels en ballonnen binnen & buiten op te hangen. Kinderen groot en klein 
met begeleiding, zijn van harte welkom hierbij te komen helpen. Wat dacht 
je van de kick om ballonnen op te pompen. Er kan al zaterdag geknutseld 
worden. Knippen plakken o.a. kroontjes en/of mutsen maken, kleurplaten 
inkleuren en fietsjes versieren. Zondag gaan we hiermee verder.

Zondag 23 april vanaf 10.00 verwelko-
men we als het goed is de eerste prinsjes 
& prinsesjes in prinsessenjurk of ridder-
pak. De kids zijn natuurlijk ook in iede-
re andere outfit welkom. Samen met de 
mama’s, papa’s, oma’s, opa’s en andere 
begeleiders, mogen de aanwezige gro-
tere kids de prinsjes & prinsesjes van 
vandaag met van alles helpen en bege-
leiden. Vanaf 11 uur begint het schmink-
team, die de kids prachtig schminken 
om te glitteren of stoerder te maken.

Natuurlijk vergeten we de inwendige 
mens niet. Er worden op deze feeste-
lijke dag ook weer overheerlijke pan-
nenkoekjes gebakken. Smullen maar!
Afhankelijk van de deelname, gaan 
vervolgens de prinsjes & prinsesjes sa-
men met hun begeleiders feestelijk 
over het terrein paraderen. Langs de 
dieren op de dorpsboerderij en langs 
het aanwezige publiek. De parade kan 
lopend of op Weverkeshof fietsjes 
plaats vinden. De kids hebben hier-
voor al fietsjes kunnen versieren (spul-
len hiervoor zijn aanwezig). Speciaal 
voor de prinsjes en prinsesjes hebben 
we vandaag tevens onze prachtige 
speeltuin gereserveerd. Kom dus op 23 

april naar De Dorps & Kinderboerderij 
Weverkeshof Nuenen. 

Gitaarlessen voor 
50-plussers
In september start er een nieuwe 
cursus: gitaarlessen voor 50-plus-
sers. Juist voor beginners, die nooit 
gitaar gespeeld hebben.

Er wordt niet gewerkt met noten, maar 
met gitaarakkoorden, om op die ma-
nier liedjes te kunnen begeleiden
De liedjes die gebruikt worden zijn 
meestal liedjes uit de jaren ’60 en ’70, 
van de Heikrekels tot de Rolling Stones, 
van Boudewijn de Groot tot Tom Jones. 
Ook bestaat de mogelijkheid eigen lied-
jes in te brengen. Ideaal ook voor men-
sen uit het onderwijs, maar vooral voor 
die 50 plusser die al jaren twijfelde of 
die vroeger altijd al gitaar had willen 
spelen.. Er wordt gewerkt in groepjes 
van maximaal 4 personen. De lessen 
zijn wekelijks en duren 30 minuten.
De lessen worden gegeven in Sint-Oe-
denrode. 
Info via: nicovandewetering@kpnmail.nl 

5 en 6 mei 
de theatershow Pastta!?
Het Klooster te Nuenen 

Zondag 7 mei 
 09.30 ‘HEE GAODE MEE’. 

Een wandeling door ons Nuenense Broek 
café Ons Dorp

Zondag 7 mei 
10.00 uur Rondje Nuenen West

Nuenen West
14.30-16.30 uur Optreden Falcon Town Jazz

Jo van Dijkhof

Zondag 7 mei
Taizévesper 

Van Goghkerkje aan de Papenvoort Nuenen

Zangers gezocht voor 
Allerzielenconcert
Na het succesvolle ‘Lux Aeterna’ in 
2016 zoekt Tom Suters dit jaar op-
nieuw 100 projectzangers voor het 
op 4 en 5 november uit te voeren Al-
lerzielenconcert: ‘Gloria!’ op locaties 
in Nuenen en Sint-Oedenrode.

Er worden uitsluitend werken van John 
Rutter uitgevoerd, waarbij het project-
koor begeleid wordt door een orkest. 
Ook jongerenkoor ‘Jocanto’ uit Nuenen 
zal een aantal liederen voor haar reke-
ning nemen. Deelname kost 60,00, dit 
bedrag is inclusief bladmuziek en kof-
fie/thee tijdens de repetities. Inschrij-
ven kan tot 1 juni. De repetities vinden 
voornamelijk plaats op zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur in de Regenboog-
kerk in Nuenen. U kunt uitgebreide in-
formatie vinden op Facebook: Gloria! 
Allerzielenconcert 2017, of per email 
uw vragen stellen via: tom.suters@ons-
net.nu of projectinfopunt@gmail.com 

Concert Primavera 
Op zondag 23 april organiseert Aarle-
Rixtels gemengd koor Euphonia een 
concert in de kerk van Onze Lieve 
Vrouw Presentatie Dorpsstraat 5 in 
Aarle-Rixtel. Medewerking hieraan 
verlenen Gemengd koor Polyhymnia 
uit Olland en Gemengd koor Primavera 
uit Lieshout. Aanvang van dit concert is 
om 14.00 uur en de toegang is gratis. 

Met Pasen luiden de 
kerkklokken, zeker 
in Nederwetten
Als vanouds stonden de leden van de 
Vrolijke Samenzang op tweede paas-
dag weer vroeg naast hun bedje. Met 
een bijna voltallig koor hebben zij ook 
deze keer weer geprobeerd om het ge-
luid van de paasklokken misschien 
niet te overtreffen maar op zijn minst 
net zo welluidend te klinken. Naast en-
kele traditionele gezangen weerklon-
ken Messe Breve van Gounod, het Ve-
ni Creator spiritus en het Ave Maria 
van Caccini. Als slotlied deed een Hal-
leluja (Sing a song) de aanwezige kerk-
gangers spontaan een applaus ontlok-
ken. Als toegift bracht DVS, Oh Peter 
go ring dem bells. Er wordt gefluisterd 
dat het de laatste keer zou zijn dat DVS 
op deze dag kan zingen in dit prachtige 
en sfeervolle kerkje. Niemand weet 
hoe het echt zit. We wachten het af. 
Rest nog de dames, die weer voor een 
heerlijk kopje koffie hebben gezorgd, 
heel hartelijk te bedanken. Als dit de 
laatste keer zou zijn dan gaan we dat 
ook zeker missen.
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’t Nuenens Peerdenreundje
Op eerste paasdag werd door Menvereniging de Coovelsemenners in Nue-
nen de Jaarlijkse wedstrijd ‘t Nuenens Peerdenreundje gehouden. Dit was 
de 6de editie. Het is een zeer geslaagde wedstrijd geworden.

Nuenense Synchroon schaatscoaches 
succesvol op internationale wedstrijd
Afgelopen Paaszaterdag vond er in Turnhout, België voor de vijfde maal een 
groot synchroonschaats-evenement plaats. Nieuw Olympia Turnhout, de 
club die deze wedstrijd organiseert, is ontstaan om deze discipline van het 
kunstschaatsen meer podium te bieden en om wedstrijdervaring op te doen 
voor alle schaatsers die deze mooie en spectaculaire sport beoefenen. Vanaf 
de eerste editie kon de club in Turnhout rekenen op veel internationale 
teams (GB, Duitsland, België, Nederland, Finland, Zweden, Frankrijk , Hon-
garije, Turkije). 300 tot 700 honderd schaatsers is een vrij normaal aantal om 
over de Turnhoutse ijsvloer te zien glijden.

Tom en Emmy Wilde zijn al jaren ac-
tief in het kunstschaatsen. Begonnen 
in Eindhoven, daarna lid in ‘s Herto-
genbosch, om daarna in Turnhout te-
recht te komen. Synchroonschaatsen 
is voor deze twee Nuenense coaches 
een tak van sport gebleken waar zij 
hun opgedane kennis en liefde voor 
het schaatsen kwijt kunnen. Deze 
sport heeft ze via de landelijke wed-
strijden van de KNSB in Nederland, 
gebracht op diverse plaatsen in de we-
reld, o.a. het Junioren WK Synchro-
nised Skating in Gotenborg, Zweden.

Inmiddels dus al een jaar of 7 in Turn-
hout actief, eerst als schaatser en be-
trokken bij het organiseren van de 
KempenTrofee Synchro, nu sinds vorig 
seizoen als assistent coach voor drie 
teams. Sinds afgelopen zomer coach 
van drie van de drie Nieuw Olympia 
teams. Vorig jaar maart kwam het 
nieuws dat de baan die al 40 jaar gerund 
werd door de Familie Broeckx ging 
stoppen en kwamen vier clubs (ijshoc-
key, kunstschaatsen, curling en short-
track) zonder ijsbaan te zitten. Met ver-

eende krachten is er een leegstaande 
fabriekshal gehuurd, waar een tijdelijke 
baan is gerealiseerd. Woensdagavond 
worden de plannen getoond voor een 
nieuw te bouwen baan in 2019.

Het seizoen kende een aantal buiten-
landse wedstrijden waar na een turbu-
lente start met redelijke resultaten in 
vaak sterke velden geschaatst werd. 
Het hoogte punt was echter afgelopen 
zaterdag tijdens de zelfgeorganiseerde 
wedstrijd in Turnhout. In de categorie 
Junior, eerste plaats, en Vlaams Kam-
pioen, in de categorie Novice, derde 
plaats en Vlaams Kampioen, in de ca-
tegorie Juvenile derde plaats en Vlaams 
kampioen. Hard werken is uitbetaald 
met mooie resultaten in een geweldige 
sportieve sfeer. One Team Movement, 
een organisatie uit Canada onder-
steunde deze wedstrijd om samen met 
de ISU deze mooie sport Olympisch te 
krijgen. Tom en Emmy vertrekken, sa-
men met vier van hun schaatsers, in 
mei naar Finland om bij de ISU, een 
synchroonschaats stage voor coaches 
te gaan volgen.

Schoolvoetbaltoernooi voor de 
basisscholen uit onze gemeente
Na weken van voorbereiding was het eindelijke zover. Het sportpark de Ou-
de Landen was ook dit jaar het decor van 2 geweldige voetbalmiddagen. Op 
5 april en op 12 april hebben de jongensteams en meidenteams laten zien 
dat het in Nuenen barst van het voetbaltalent. Daar gaan de plaatselijke 
voetbalclubs nog veel plezier aan beleven, nu en in de toekomst!

Om 13.00 uur precies was het de beurt 
aan de jongensteams om het toernooi af 
te trappen. Na flinke aanmoedigingen 
van de vrouwelijke klasgenootjes was 
het beurt aan de dames om hun trucs en 
skills te showen. Op beide middagen is 
er door alle scholen heel sportief ge-
speeld. De wedstrijdleiding kan alleen 
maar concluderen dat het er heel gezel-
lig en sportief aan toe is gegaan. Dat is 
een groot compliment voor alle kinde-
ren! Speciale dank gaat uit naar de mees-
ters, juffen, papa’s en mama’s die alle 
teams en wedstrijden in prima banen 
hebben geleid. Bij de wedstrijdleiding en 
bij de EHBO was het op beide middagen 
heerlijk rustig en dat is een goed teken.
We hebben in totaal 64 teams mogen 
verwelkomen, opvallend was dat er 
bijna evenveel jongensteams als meis-
jesteams waren. Een enkele keer werd 
er een 0-0 genoteerd, maar over het al-
gemeen werd er flink op los gescoord 
door alle teams. Een team wist de dub-

bele cijfers te halen, na 20 minuten 
stond er 0-10 op het scorebord. Nadat 
elk team 5 wedstrijdjes had gespeeld 
was het tijd voor de prijsuitreiking. In 
de categorie 7/8 ging basisschool de 
Wentelwiek met de grootste beker 
naar huis. Zij behaalden net voor de 
Nieuwe Linde de eerste prijs, Heuvel-
rijk maakte die middag het podium 
compleet. Op 5 april was de sportivi-
teitsprijs voor de Mijlpaal. 
Bij de groep 5/6 was de eerste prijs voor 
Heuvelrijk, gevolgd door de Crijns en 
de Rietpluim. Deze middag ging de 
sportiviteitsprijs zeer terecht naar de 
Nieuwe Linde. Over 2 dagen riep dhr. J. 
Pernot Heuvelrijk uit tot algemeen 
winnaar. Zij mogen een jaar lang met de 
borst vooruit door het dorp lopen. On-
der luid applaus namen zij de grote 
B&W bokaal uit handen van de wet-
houder in ontvangst. Allemaal bedankt 
en hopelijk zien we de meeste van jullie 
volgend jaar weer terug.

Schoolvoetbaltoernooi vooral gezellig en sportief

Help ‘Nuenen fietst 
met Hart en Wiel’ 
mee in de strijd 
tegen kanker
Op donderdag 1 juni is het weer zo ver 
en starten wij als team “Met Hart en 
Wiel” aan de voet van de Alpe d’Huez. 
Met ieder onze eigen motieven om 
kanker de wereld uit te helpen zijn we 
al maanden bezig met trainen en geld 
inzamelen ten behoeve van de Alpe 
d’HuZes. Ons doel is om als team ten-
minste €25.000 euro op te halen om dit 
aan het Alpe d’HuZes onderzoeks-
fonds van KWF Kankerbestrijding te 
kunnen schenken. Dit kan met jouw 
hulp, doneer je statiegeld bonnetje 
voor dit doel bij Albert Heijn Park-
straat van 17 tot en met 30 april! 

Het geld dat wordt ingezameld, wordt 
besteed aan projecten die uiteindelijk 
de grootst mogelijke voordelen ople-
veren voor patiënten die kanker heb-
ben of het in de toekomst krijgen. Het 
Alpe d’HuZes/KWF-fonds wordt voor 
verschillende doelen gebruikt. Niets 
van het geld wordt gebruikt om het 
evenement zelf te organiseren want 
dat wordt allemaal door de deelnemers 
en vrijwilligers zelf gedragen. Meer in-
formatie vind je op de website van het 
Alpe d’HuZes onderzoeksfonds: www.
opgevenisgeenoptie.nl 

Kunnen wij rekenen op jouw steun? 
Alleen samen helpen we kanker de we-
reld uit! 

Oranjeloop en ouder-
kindloop in Lieshout 
Zondag 23 april staat Lieshout weer 
in het teken van de Oranjeloop, de ou-
der-kindloop en de scholenloop. Run-
nersclub Lieshout tekent voor de or-
ganisatie van alweer de 30ste editie. 
 
Voor de start van de Oranjeloop is het 
aan de kinderen om hun krachten met 
elkaar te meten. Om 9.30 uur is er een 
gezamenlijke warming-up, gegeven 
door Maike van Veggel bij de kiosk, 
daarna kunnen de jongsten met papa 
of mama, of misschien wel opa of oma 
een klein rondje van 500 meter afleg-
gen nabij de kiosk. Aansluitend is het 
de beurt aan de basisschoolleerlingen. 
Inschrijven kan vanaf 8.45 uur bij de 
kiosk, kosten € 1,-.
Om 11.00 uur gaat dan de Oranjeloop 
van start met vele deelnemers uit Laar-
beek en omgeving, voor hun 5, 10 of 15 
kilometer en de halve marathon. Na-
tuurlijk zullen ook veel leden van Run-
nersclub Lieshout aan de start verschij-
nen. De 5 en 10 kilometer zijn uitermate 
geschikt voor elke trimmer of sporter. 
Tijdwaarneming wordt gerealiseerd 
door TrachReg met behulp van een chip. 
Voor-inschrijven kan via www.inschrij-
ven.nl. Na-inschrijven kan vanaf 8.30 
uur tot 10.15 in sporthal de Klumper 
aan de Papenhoef in Lieshout, kosten € 
9,-. De eerste 3 lopers op elke afstand 
ontvangen een geldprijs, daarnaast is er 
een attentie voor de eerst aankomende 
Laarbeeker op de halve marathon.
 Rond de kiosk zullen een aantal activi-
teiten zijn, zoals een springkussen, 
schmink en muziek. Door Running 
Team Laarbeek worden er wafels ge-
bakken, opbrengst is voor de Roparun. 
Meer informatie vindt u op:
www.runnersclublieshout.nl

Synchroonzwemmen

Copywright FotostudioBM

Paardensport

Er waren nog nooit zo veel deelne-
mers aan de start verschenen als bij 
deze editie. Dit jaar kwamen 64 aan-
spanningen en 16 equipes aan de 
start. Met een mooi uitgezette rit 
kwamen de deelnemers op 6 verschil-
lende Maneges en pensionstallen in 
Nuenen. Op die locaties stonden 6 
spectaculaire hindernissen waar de 
aanspanningen en ruiters onder het 
zadel hun snelheid en stuurkunsten 
konden vertonen. Dit jaar was er een 
primeur tijdens ’t Nuenens Peerden-
reundje. Voor het eerst was er een wa-
terbak als hindernis. Daardoor werd 
de wedstrijd nog spectaculairder voor 
deelnemers. 

Bij enkelspan pony werd de winst op-
geëist door Gracejelaine den Ridder 
uit Zundert en werd Kristof Piccart 
uit Tiel (België) 2de. Bij de Dubbel-
span pony werd Dennis Rijntjes uit 
Nuenen (lid van Menvereniging de 
Coovelsemenners ) 1ste. De 2de plaats 
werd opgeëist door Frans Marijnissen 
uit Zundert. Bij enkelspan paard werd 
de 1ste plek opgeëist door Jeffrie 
Scholte uit Gilze en werd Piet Peepers 
uit Keldonk 2de . Bij de tweespan 
paard ging de 1ste plaats naar Jonas 
Corten uit Bekkevoort (België) en 
werd Pierre Sommers uit Merselo 
2de. Bij de langspannen werd de 1ste 
plek opgeëist door Nick Weytjens uit 
Zutendaal (België) en de 2de plek ging 

naar Bernd Wouters uit Berendrecht 
(België). Bij de tandem ging de winst 
naar Kenny Kanora uit Tielen (Bel-
gië). En ging de 2de plek naar Karel 
Geentjens uit Tielen (België). Bij de 
ruiters onder het zadel ging de 1ste 
plek in de pony rubriek naar Mandy 
Rooijakkers uit Nuenen en de 2de 
plek naar Lobke Coolen uit Nuenen. 
Bij de paard rubriek ging de 1ste plek 
naar Karen Waninge uit Eindhoven 
en de 2de plek ging naar Jos van Heijst 
uit Nuenen.

De waterbak zorgde voor veel spectakel

Bedankt!
Aan de stichting 
Oud Prinsen Goede 
Doelen. Hoe is het mogelijk dat door 
de enorme inzet van de Oud Prinsen 
op één schaatsdag € 4000,- bij elkaar 
gehaald wordt voor 6 Nuenense 
projecten.

Geweldig!
Voor de Likkepot was er een cheque 
van € 1000,-! Met dit bedrag kan De 
Likkepot veel eetbijeenkomsten voor 
gemiddeld 26 gasten geweldig opleu-
ken. Bijzonder hartelijke bedankt voor 
deze gift namens alle gasten, koks, 
gastvrouwen en chauffeurs.

Theo Beks en Jan vd Sande

IJzersterke winnaars in 
wielerronde van Gerwen
De wielerronde van Gerwen op tweede Paasdag heeft ijzersterke winnaars 
opgeleverd. De renners kregen op het soms zonovergoten parcours van 3,5 
kilometer op De Huikert een krachtige wind op kop. Alleen sterke renners 
handhaafden zich in de voorste gelederen en de allersterksten stonden na 
afloop op het erepodium om de bloemen en kussen van rondemiss Naomi in 
ontvangst te nemen.

De 25-jarige Robbert de Greef uit 
Geldrop zegevierde bij de Elite/belof-
ten door zijn twee medevluchters 
Jasper de Laat uit Moergestel en Pieter 
van Oirschot uit Best in de eindsprint 
te kloppen. Een compleet Brabants po-
dium voor deze klassieker onder de 
criteriums.

Profcontract 
De Greef en De Laat hebben beiden as-
piraties om profrenner te worden. En 
nogal wat renners die in Gerwen een 
erepodiumplaats veroveren verdienen 
daarna een profcontract. Zo won Coen 
Vermeltfoort vorig jaar de vijftigste 
Ronde van Gerwen en in dit wielersei-
zoen duikt zijn naam al regelmatig op 
in de uitslagen van profwedstrijden. 
Ook eerdere winnaars zoals Brian van 
Goethem (2013) en Mike Teunissen 
(2012) zijn profrenner geworden. En 
Twan Castelijns uit Hapert, derde in 
Gerwen in 2012, rijdt nu zijn tweede 
profseizoen bij Lotto-Jumbo.

Nieuwelingen en junioren 
De nieuwelingen beten de spits af in 
Gerwen. Bijna honderd vertrekkers bij 
de gretige 15- en 16-jarige coureurs, 
afkomstig uit het hele land. Hier geen 
Brabantse renners op het podium. 
Owen Geleijn uit Rijsenhout klopte na 
40 kilometer in een tijd van 55 minu-
ten zijn vluchtmaat Pim Ronhaar uit 
Hellendoorn met enkele fietslengten. 
Lars Boven uit Reutum won de sprint 
van het peloton.  De junioren schotel-
den het publiek een levendige koers 
voor en met name Jarno van Esch uit 
Sint-Oedenrode was veelvuldig voor-
op te vinden. Hij won de leidersprijs en 
werd op de meet nipt verslagen door 
Wessel Krul.

Tijdrit voor Koos Jeroen Kers 
Een aantal renners van de categorie 
Elite/beloften reden een proloog, een 
tijdrit over 3,5 kilometer om daarna 
het criterium over 80 km af te werken. 
Koos Jeroen Kers uit Amstelveen won 
in 4 minuten en 18 seconden de tijdrit 
met slechts 0,8 seconden voorsprong 
op Daan van Sintmaartensdijk en ruim 
één seconde op Jasper de Laat. Kers 
reed het criterium in het leiderstricot 
van het Baby-Dump Kempenklasse-

ment. De Ronde van Gerwen is de 
openingsklassieker voor genoemd 
klassement. Omdat Koos Jeroen Kers 
als 7de over de finish kwam in het cri-
terium moest hij het leiderstricot af-
staan aan Jasper de Laat, 2e op het ere-
podium.

Zilveren KNWU-wiel 
Gerwenaar Toon Bouw, voorzitter van 
de stichting Grote Ronde van Gerwen, 
ontving maandagmiddag het Zilveren 
Wiel. Simone Manders, voorzitter van 
district Zuidoost van de KNWU, spelde 
deze hoge onderscheiding namens het 
hoofdbestuur van de Koninklijke Ne-
derlandsche Wielren Unie op. Toon 
Bouw ontving het Zilveren Wiel voor 
zijn inzet van meer dan vijftig jaar voor 
de wielersport in ons land.

Uitslagen Ronde van Gerwen
Nieuwelingen 40 km: 1.Owen Geleijn, Rijsen-
hout 2. Pim Ronhaar, Hellendoorn 3. Lars Bo-
ven, Reutum 4. Olav Kooij, Numansdorp 5. 
Enzo Leijnse, Amstelveen. Junioren 60 km: 1. 
Wessel Krul, Enkhuizen 2. Jarno van Esch, Sint-
Oedenrode 3. Stanley Beerepoot, Enkhuizen 4. 
Ruben Buitendijk, Lekkerkerk 5. Bas van Din-
ther, Bergeijk. Elite/beloften. Tijdrit 3,5 km 1. 
Koos Jeroen Kers, Amstelveen 2. Daan van Sint-
maartensdijk, Zuidland 3. Jasper de Laat, Moer-
gestel 4. Marco Doets, Monnickendam 5. Bryan 
Bouwmans, Gemert. Criterium 80 km 1. Rob-
bert de Greef, Geldrop 2. Jasper de Laat, Moer-
gestel 3. Pieter van Oirschot, Best 4. Harry 
Sweering, Sneek 5. David Dekker, Hedel.

Tijdrijder Koos Jeroen Kers, winnaar van de 
proloog. (Foto Cees van Keulen)
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EMK VR1 - Pusphaira VR2 6-0
Door Jacques Ribot

Droog weer en een lichte bries, prima weersomstandigheden voor de wed-
strijd van de dames van EMK tegen Pusphaira VR2, een team van ex-studen-
ten van de Technische Universiteit Eindhoven. 

EMK VR1 was op volle sterkte, en liet 
meteen zien dat men wilde winnen. Het 
duurde eventjes voor dat men de weg 
naar de goal vond. Dat gebeurde in de 
15e minuut op een geweldige manier. 
Nancy Beekmans trok een sprintje langs 
de zijlijn om bij de cornerhoek een goe-
de voorzet te geven die onhoudbaar in-
gekopt werd door Jennifer Leenders-
Wernert (1-0). Vier minuten later was 
het opnieuw Jennifer die van 25 meter 
een geweldig schot gaf over de keepster 
die iets te ver voor de goal stond (2-0). 
De druk van EMK werd steeds groter. In 
de 34e minuut werd een afstandschot 
van Nancy Beekmans knap gepareerd 
door de doelvrouw van Pusphaira. Even 
later, nog voor de rust, werd de 3-0 ge-
scoord door Lisette Hoeben met een 
schot in de linker benedenhoek. Na de 
rust had Pusphaira wat krachten verza-
meld en hield nog even stand, maar na 
een kwartiertje werd de tegenstander 
overrompeld. Een afstandschot kon nog 

via de lat weggewerkt worden door de 
doelvrouw van Pusphaira. In de 62e mi-
nuut, was er een geweldige actie op 
rechts van Micky Bushoff met een voor-
zet die van dichtbij ingeschoten werd 
door Lisette Hoeben (4-0). Eén minuut 
later was het opnieuw Jennifer die 
scoorde met een afstandschot van on-
geveer 30 meter (5-0). In de 66e minuut 
werd de verdediging van Pusphaira ver-
rast door een hoge bal vanuit de achter-
ste linie van EMK. Lieke Weijnen kon 
alleen naar de keepster lopen en haar 
knap omspelen (6-0). Het spelpeil zakte 
hierna mede omdat iedereen moege-
streden was. Het was een buitengewoon 
sportieve wedstrijd waardoor scheids-
rechter John de Jong het makkelijk had. 
Aanstaande zondag 23 april 2017 om 
14.30 uur speelt EMK VR1 de kampi-
oenswedstrijd uit op sportpark de 
Hondsheuvels te Eindhoven tegen 
Pusphaira VR3. Als EMK VR1 ook die 
wedstrijd wint is het kampioen

 

Nederwetten VR2 - EMK VR1 0-1
Door Rick Timmers

Het was de dames van Nederwetten alles aan gelegen om te winnen van 
EMK. De EMK-dames begonnen heel stroef aan de wedstrijd. EMK kwam 
steeds naar voren maar het doel werd eerst niet gevonden. 

Ollandia - Nederwetten 3-3
Door Louis Staals

Al in de 3e minuut van de wedstrijd kreeg Nederwetten twee opgelegde kan-
sen via Tom Raaymakers en Toon van Rooij. Beiden misten voor open doel. 

In de 14e minuut was het wel raak toen 
Toon van Rooij een prima pass gaf op 
de meegelopen Hein Snellen van Vol-
lenhoven die deze aanval fraai afwerk-
te. 0-1. Hiervan kon de ploeg van Den-
nis Wouterse niet lang profiteren want 
in de 23e minuut leed Koen van Gorp 
balverlies op het middenveld en Ro-
bert van Erven strafte deze fout mee-
dogenloos af. 1-1. In de volgende fase 
kreeg Nederwetten nog vele kansen op 
1-2 maar goed keeperswerk van de Ol-
land doelman en een bal in het zijnet 
voorkwam dat de score een gunstige 
wending nam. Vlak voor rust toch nog 
het nodige spektakel. Uit een corner 
van Stephan van Erven riep doelman 
Koen Joosten, die tot dan uitstekend 
keepte, “ LOS! “En inderdaad iedereen 
inclusief de keeper liet de bal los en 
verdween achter de doelman in het 
doel. 2-1. De daarop volgende actie 
was een schot op goal van Nederwet-
ten dat niet goed verwerkt werd door 
de Olland goalie en de terugspringen-
de bal werd van dichtbij snoeihard in 
het doel geschoten door Tom Raayma-
kers 2-2. Dit was dan ook de ruststand.
Direct na rust kreeg Toon van Rooij 

weer een prachtige kans maar weer 
faalde hij bij de afwerking omdat de 
keeper opnieuw zijn bal stopte. In de 
49e minuut ging Rik van Lieshout al-
leen op de keeper af en zou probleem-
loos kunnen scoren maar om onbegrij-
pelijke reden voor vriend en vijand 
floot de scheidsrechter deze actie af. 
Hij had uit zijn ooghoek gezien dat een 
speler van Nederwetten die aan het 
warmlopen was buitenspel stond? In 
de 68e minuut leek alles toch nog goed 
te komen. Opnieuw Toon van Rooij 
schoot op de goal maar de keeper 
voorkwam deze enorme kans. De te-
rugspringende bal werd goed afge-
werkt door Hein Snellen van Vollen-
hoven 2-3. Een prachtkans op de 3-3 
werd door Koen Joosten verijdeld door 
een magistrale redding. Maar helaas, 
de wedstrijd duurde weer veel te lang. 
In de 97e minuut bracht Stephan Evers 
alsnog de 3-3 op het scorebord na een 
scrimmage in de zestien van Neder-
wetten. 
Kortom een wedstrijd die Nederwet-
ten had moeten winnen maar dan 
moeten de kansen wel beter benut 
worden.

RKVV Nederwetten
Zaterdag 22 april
Brabantia Vet. - Nederw. Vet.  . . . 15.00
Zondag 23 april
Boerdonk 1 - Nederwetten 1 . . . 14.30
Nederwetten 2 - SBC 10 . . . . . . . 10.00
Valkenswaard 7 - Nederw 3 . . . . 10.00
Nederw. Da 1 - ZSC Da 1 . . . . . . . 12.15

RKGSV Gerwen
Zaterdag 22 april
RKGSV Vet - Woenselse B.Vet  . . 16.00
Zondag 23 april
RKGSV 1 - Ollandia 1  . . . . . . . . . . 14.30
RKGSV 2 - Hoogeloon 2 . . . . . . .  11.00
RKGSV 3 - RPC 9  . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
RKGSV 4 - SBC 11  . . . . . . . . . . . . . . 13.00
N. Woensel Vr 1 - RKGSV Vr 1  . . . 12.00

RKSV Nuenen
Zaterdag 22 april
Braakhuizen VE2 - Nuenen VE1 . 16.00
Zondag 23 april
Vlissingen - Nuenen 1 14.00
Prinses Irene VR1 - Nuenen VR1 11.45
OJC ROSMALEN 2 - Nuenen 2 . . 11.00
Nuenen VR2 - SSS’18 VR2 . . . . . . 12.00
Nuenen 8 - Nieuw Woensel 6 . . 10.00
Steensel 3 - Nuenen 10 . . . . . . . . 10.00

EMK Nuenen
Zaterdag 22 april
Geldrop VE1 - EMK VE1  . . . . . . . . 16.30
Zondag 23 april 
SBC 1 - EMK 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30
DBS 3 - EMK 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.30
Nieuw Woensel 7 - EMK 6  . . . . . 10.00
Pusphaira VR3 - EMK VR1  . . . . . . 14.30

Nieuwe serie trainingen     
van Special Talents bij RKSV Nuenen
 
Op woensdag 10 mei of vrijdag 12 mei start er bij RKSV Nuenen een nieuwe 
serie van 9 trainingen van Stichting Special Talents. Deze stichting verzorgt 
voetbalactiviteiten voor kinderen/jongeren die, om welke reden dan ook, 
niet of moeilijk terecht kunnen bij een reguliere voetbalvereniging. 

Special Talents bij RKSV Nuenen

‘Verre inworp door Tatum van Gils’. 

OSS ’20 -   
Nuenen  8-0
Een verslag maken als je wint, is lou-
ter plezier, een verslag maken als je 
verliest, kost veel energie. Een ver-
slag maken wanneer je club verliest 
met 8-0 is bijna niet te doen. Maar 
vooruit dan maar. Nuenen trad aan 
in Oss’20 met in grote lijnen de vas-
te basisopstelling. 

Op een groot maar bespeelbaar natuur-
grasveld zou Nuenen prima zaken kun-
nen doen in de race om eventuele na-
competitie. Het pakte allemaal heel an-
ders uit. Vanaf het begin liep Nuenen 
achter de feiten aan. Het spel van de 
blauw gelen van Oss’20 was van dusdanig 
hoog niveau dat Nuenen er geheel niet 
aan te pas kwam. Na al in het eerste 
kwartier drie grote kansen te hebben ge-
kregen, was balverlies op het middenveld 
de aanleiding tot de 1-0 voor Oss’20 (To-
ny de Groot). Op zich geen man over 
boord maar Nuenen zag alle hoeken van 
het veld en de 2-0 door Tom Pijnenburg 
kwam dan ook zeker niet uit de lucht val-
len. Toen de 3-0 viel via wederom Tony 
De Groot was de wedstrijd eigenlijk ge-
speeld. In de rust is er door de begelei-
ding nog getracht e.e.a. te repareren. Met 
3 spitsen voetballen en proberen druk te 
zetten. Het zag er in de eerste 10 minuten 
na rust niet eens slecht uit maar het was 
allemaal te onschuldig. Langzaam aan 
kantelde het spelbeeld weer en Oss’20 
kon naar hartenlust aanvallen. Het resul-
teerde uiteindelijke in een historische 8-0 
nederlaag, via doelpunten van Tony de 
Groot 2x, Tom Pijnenburg, Ferdy van den 
Berg en David McLaughlin. Iets wat nie-
mand vooraf had zien aankomen. Oss’20 
was niet één maar meerdere maten te 
groot. Een zeer volwassen ploeg die al 
twaalf wedstrijden op rij ongeslagen is. 

DKB - NKV  21-18
Door Samira Veninga 

Ook op 1ste paasdag werden er wedstrijden gespeeld. Om 14.30 mocht NKV 
1 aantreden tegen DKB 1. DKB 1 is een bekende tegenstander waar NKV het 
vaak lastig tegen heeft maar waar het mogelijk was om punten te pakken. 
Na het teleurstellende verlies in de laatste minuut van vorige week was het 
nu zaak om weer een goede wedstrijd te spelen en nu wel aan het langste 
eind te trekken. 

Na een goede voorbereiding begon 
NKV sterk aan de wedstrijd en pakte 
meteen de voorsprong van 0-2. DKB 
scoorde echter mee en tot aan de rust 
ging het gelijk op, de ruststand was 
dan ook 9-9. De verdediging van NKV 
stond als een huis en maakte het DKB 
lastig om mee te blijven scoren. 
In de tweede helft bleven beide partijen 
over en weer scoren, toch lukte het bei-
den niet om een gat te slaan groter dan 
2 doelpunten. Hierdoor bleef het span-
nend en met nog 6 minuten op de klok 
stond er een gelijke stand van 18-18 op 
het scorebord. Een déjà vu voor NKV 1. 
Helaas was het wederom de tegenpar-

tij die in de laatste beslissende minuten 
de goals wist te maken.. Eindstand 21-
18. Een erg zuur verlies. 
De strijd tegen degradatie wordt lasti-
ger met steeds minder wedstrijden 
nog te spelen en de directe concurrent 
Keep Fit uit Roosendaal die wel punten 
pakt. Toch moet NKV 1 niet vergeten 
dat ze wederom een goede wedstrijd 
gespeeld hebben waarin als team ge-
vochten werd voor de punten, en er 
weer een prima aantal doelpunten ge-
scoord is. Deze positieve punten 
neemt NKV 1 mee naar de volgende 
wedstrijden waarin wel (verdiende) 
punten gepakt moeten worden. 

Korfbal

AmstelGoldRace met 
NuenenseWielerVrienden
Nadat de voorgaande edities onder een andere vlag werden gehouden, 
vond op eerste paasdag 16 april 2017 de eerste busreis onder de vlag van de 
Nuenense Wieler Vrienden naar de Amstel Gold Race plaats. Precies om 9 
uur vertrok de bus richting Limburg.

Wielersport

De eerste stop was op de Adsteeg in 
Beek waar de rijders de tweede klim al 
na 14km voor de wielen kregen en er al 
een kopgroep als eerste passeerde. Na-
dat ook de vrouwen race was gepas-
seerd ging het snel weer met de bus 
naar Valkenburg. Na het traditionele 
broodje hamburger bij de Gemeente-
grot kon een ieder op de bekende Cau-
berg naar eigen behoefte het vervolg 
van de wedstrijd volgen. De één ging te 
voet naar de top van de Cauberg, de 
ander bleef aan de voet in de beruchte 
bocht naar de Cauberg staan en een 
ander bekeek het gezellig vanaf een 
terrasje. Dit alles geholpen door het 
droge en soms zonnige, maar niet te 
warme, weer.
Wel was het voor de Wielervrienden 
teleurstellend en onbegrijpelijk dat ve-
le Nederlandse mannentoppers de eni-
ge belangrijke wielerwedstrijd in ons 
land aan zich voorbij lieten gaan en om 
allerlei, niet altijd duidelijke, redenen 
het wielervolk in de kou lieten staan. 
Doordat er dit jaar ook gelijktijdig een 
vrouwenkoers was, viel er door totaal 
liefst 7 passages veel wielerspektakel te 
genieten in de straten van Valkenburg. 
Het leidde bij de vrouwen tot een over-
tuigende winst van Olympisch kampi-

oene Anna van Breggen. De, door de 
wedstrijdleiding, aangepaste finish-
route bracht ook in de mannenwed-
strijd de nodige strijd met diverse kop-
groepen en uit eindelijke tot de 4e ver-
diende zege in de Amstel Gold Race 
voor de Belg Philippe Gilbert.

Tijdens de evaluatie in Wielercafé de 
Stam waren we het met zijn allen weer 
eens over een geslaagde trip van de 
Nuenense Wieler Vrienden, die zijn 
vervolg gaat krijgen op 25 juni met een 
trip naar het Nederlands Kampioen-
schap en als hoogtepunt een busreis 
naar de start van de Tour de France in 
Düsseldorf op zaterdag 1 juli.

Dank aan het organiserend bestuur en 
voor de koffieontvangst in de Stam.

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 21 april organiseert Carna-
valsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur. Iedereen is welkom.

Uiteindelijk was het Jennifer Leenders-
Wernert die in de 20e minuut de score 
opende 0-1. Er kwamen nog kansen 
voor EMK maar deze werden niet afge-
rond. Keepster Manon van de Wiel 
moest één keer duiken voor de voeten 
van een tegenstandster. Bij rust was het 
0-1. In de tweede helft gingen de vrou-
wen van EMK feller en meer geconcen-
treerd voetballen. Dit resulteerde in 

kansen maar deze werden niet afge-
maakt ondanks een enorm veldover-
wicht. Het geluk was daarbij niet aan-
wezig want een inzet van Lieke Weijnen 
landde op de binnenkant van de doel-
paal zonder over de doellijn te gaan. 
Eindstand 0-1. Grote vreugde voor de 
EMK-dames op het einde van de wed-
strijd, vooral voor de jarige (18) Kai-
leigh Smits. 

Special Talents staat voor gewoon lek-
ker voetballen in een leuke, uitdagende 
en veilige omgeving. Er wordt gewerkt 
met kleine groepen en er is oog voor de 
ondersteuningsbehoefte(n) van iedere 
deelnemer. RKSV Nuenen stelt haar 
sportpark voor deze gelegenheid gratis 
beschikbaar en Stichting Meedoen 
Nuenen ondersteunt de activiteiten 
van Special Talents daar waar nodig. 

Trainingen vinden plaats op woens-
dagmiddag van 14.45 tot 16.00 uur of 
vrijdagmiddag van 15.45 tot 17.00 uur. 
De nieuwe serie duurt van 10 of 12 mei 
tot en met 5 of 7 juli. Voor aanmelden 
en/of meer informatie kunt u een kijkje 
nemen op de website van Special Ta-
lents: www.specialtalents.nl, of contact 
opnemen met Henk van Hout via e-
mail: henk@specialtalents.nl. Van Goghloop  

en Scholierenloop
Zaterdag 3 juni vindt de 23e editie van de 
Van Goghloop en de 15e editie van de 
Scholierenloop plaats. De inschrijving van 
de Scholierenloop verloopt middels een 
inschrijfformulier dat via de Nuenense 
Basisscholen is verspreid. De te lopen af-
standen tijdens de Van Goghloop zijn: 5, 
10, 15 km en de halve marathon, inschrij-
ven hiervoor kan via www.inschrijven.nl.
Noteer dus alvast zaterdag 3 juni in je 
agenda of schrijf je meteen in voor dit 
leuke en sportieve hardloopevenement. 
Meer info op: www.vangoghloop.nl.
De organisatie van de Van Goghloop en de 
Scholierenloop is in handen van LONU 
(Loopgroep Nuenen). Ben je geïnteres-
seerd om je aan te sluiten bij de hardloop-
groep neem dan contact op via: info@lo-
nu.nl, je kan altijd een keer vrijblijvend 
een training meedoen.



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

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

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

Gebreid vest
Maten: 34 – 44

Rok
Maten: XS – XXL, 

slechts 7,99

Shirt
Maten: XS – XXL,

slechts 7,99

WORD OPNIEUW 

VERLIEFD
MET DE MODE VAN KiK 

HEUVEL

20 T/M 30 APRIL
EINDHOVEN DE GEKSTE

MEER PRIJZEN, MEER ACTIES, 
MEER VOORDEEL 

CRAZY 
CASINO DAYS

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

wijk Nuenen Oost
(omg. Oude Landen ± 150 kranten) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT

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

IEDERE 
ZONDAG OPEN
10.00 -17.00 UUR

DAGELIJKS 
VERSE AARDBEIEN & 

(GESCHILDE) ASPERGES

Een groot assortiment: 
- tuinplanten 

- groenteplanten
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Rond de Linde

Vanaf ontwerp t/m
verspreiding van 

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