
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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De enige échte Nuenense krant Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nldrij.mes@iae.nl

 

 Sjors Creatief: 
Muziekworkshop 
bij Drumfanfare 
Jong Leven

Dorps Geluk 
in 
Nuenen West

Nieuwe 
Tuincentrum 
Coppelmans 
geopend
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HUIS KOPEN?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

AutoCrew
A Bosch Automotive
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

 

Deze week in 
Rond de Linde:

De uitslag en eerste 
reacties van de 
Gemeenteraads-

verkiezing 
Nuenen c.a. 

21 maart 2018

 Postuum ereburgerschap  
voor wijlen     
Jonkheer van Rijckevorsel
Onder grote belangstelling van onder andere ruim twintig familieleden, 
gemeenteraadsleden, ereburgers van de gemeente Nuenen en andere 
genodigden, ontvingen afgelopen vrijdag 16 maart de erven van Jonkheer 
Mr. Cornelis Thomas Jules van Rijckevorsel, uit handen van burgemeester 
Maarten Houben een oorkonde en een gouden draagspeld met het 
gemeentewapen en het bewijs behorende bij het ereburgerschap.

De gemeenteraad had op 15 december 
2017 besloten het ereburgerschap van 
de gemeente Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten, op voorspraak van Louis 
Bressers en een comité van aanbeve-
ling, postuum toe te kennen aan wij-
len Jonkheer Van Rijckevorsel, van 
1931 tot 1954 burgemeester van de 
gemeente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten Dit als eerbetoon aan zijn op-
treden als burgemeester van Nuenen 
c.a. tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Na een uitgebreide speech van Louis 
Bressers, welke na uitgebreid in de ge-
schiedenis van de oud-burgemeester 

gedoken te zijn, initiatiefnemer werd 
van de voordracht tot ereburger, ont-
ving zoon Frans, uit handen van de 
huidige burgemeester de versierselen. 
Na de uitreiking nam zoon Frans het 
woord en vertelde dat zijn vader erg 
verguld zou zijn geweest met het ere-
burgerschap en dat het jammer is dat 
hij het zelf niet heeft mogen meema-
ken. 

Een uitgebreid verhaal over Jonkheer 
Cornelis van Rijckevorsel kunt u lezen 
op www.heemkundekringnuenen.nl/
oude-dh/ 2014.2, en in Zó Nuenen 
nummer 35, april 2018.

 Vrijdag en zaterdag is het zover:   
de eerste editie van PASSION NUENEN
In de week voor Pasen vormt onze H. Clemenskerk het decor van de eerste 
lokale, muzikale vertolking van het lijdensverhaal. Vele tientallen amateur-
musici uit Nuenen en de regio hebben de laatste maanden keihard gewerkt 
aan hun nummers. De kerk wordt ondertussen omgevormd tot extra sfeer-
volle concertruimte. 

Zangers en zangeressen, combo, brassbandmuzikanten en solisten vertolken vier 
voorstellingen een programma vol lichte muziek. Bij het aanleveren van dit artikel 
waren er nog slechts enkele kaartjes. Dus haast je naar Jumbo Grimberg als je ge-
tuige wil zijn van de primeur van Passion Nuenen.

Albert Heijn Parkstraat    
is verbouwd
Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. In 11 dagen is de winkel 
van Albert Heijn aan de Parkstraat helemaal verbouwd en inmiddels weer 
feestelijk geopend. 

zen van lokale ondernemers. Voor de 
jongste klanten organiseert de winkel 
een kleurwedstrijd. Tot zaterdag 31 
maart kan er deelgenomen worden aan 
de openingsloterij en de kleurwedstrijd, 
hiervan zal op zaterdag 31 maart om 
14.00 uur de prijsuitreiking zijn. Op die 
dag zal er tussen 10.00 uur en 16.00 uur  
ook een ballonnen-kunstenaar in de 
winkel aanwezig zijn. 

Zaterdag 10 maart sloot de winkel om 
12.00 haar deuren, waarna de medewer-
kers tot 14.00 de tijd kregen om alle pro-
ducten uit de winkel te halen. Vervol-
gens werd de winkel met enkel nog lege 
schappen overgedragen aan de bouw-
vakkers. Diezelfde dag nog werd het ge-
hele interieur uit de winkel gehaald. De 
volgende dag werd het plafond gespo-
ten en werd ‘s maandags begonnen met 
het leggen van de nieuwe vloer. Hierna 
is hard gewerkt om in een razendsnel 
tempo alles in de winkel te vernieuwen, 
zodat precies een week later het perso-
neel van Albert Heijn de sleutel van hun 
winkel weer terug heeft gekregen. 
Waarna zij konden starten met het vul-
len van de nieuwe schappen. 
Werkelijk alles in de winkel is helemaal 
vernieuwd! Hoewel de winkel qua op-
pervlakte niet groter is geworden, is het 
assortiment wel uitgebreid. Bij binnen-
komst staat u direct op het Versplein, 
waar u allereerst een prachtige groente-
afdeling aantreft. Hier is het aanbod in 
groente- en fruit flink uitgebreid en is er 
ook veel keuze in biologische produc-
ten. Op de deli-kaas afdeling is ook de 
keuze in het tapasassortiment een stuk 
groter en wordt er voortaan dagelijks 
vlees gegrild. Daarnaast is er ook een 
ruimere keuze in het vlees en vis assor-
timent en zijn er nu nog meer diepvries-
producten in de winkel te vinden. Bij de 
servicebalie kunt u tegenwoordig niet 
meer alleen terecht voor de gebruikelij-
ke service, een bosje bloemen of het op-
halen van een bol.com pakket, maar ook 
voor de nieuwe stomerijservice. 
Afgelopen woensdag is om 11.00 uur de 
winkel feestelijk geopend. Dit was ook 
meteen de aftrap van de openingsloterij 
waarmee klanten met hun kassabon 
kans kunnen maken op mooie prijzen, 
waaronder 1 minuut gratis winkelen, 
een wasmachine en andere mooie prij-

Albert Heijn Parkstraat    

Zomertijd
In de nacht van 
zaterdag 24 op 
zondag 25 maart 
gaat om 02.00 uur 
de klok één uur vooruit!



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 

Rond de Linde  Nr. 12 Donderdag 22 maart 2018

 60 

NUENEN CONTROLEERT    
OP HET THEMA AFVAL
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (boa’s) zijn 
benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema afval. 
Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 
Informatie over afval is terug te vinden in de digitale afvalkalender 
via afvalkalender.nuenen.nl

Zwerfafval
Met zwerfafval bedoelen we (erg) klein afval zoals proppen papier, 
sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes, etenswaren, verpakkingsma-
teriaal etc. Dit afval ontstaat buitenshuis, bijvoorbeeld op straat, 
voetpaden of in een park. Zwerfafval kan schadelijk zijn voor het 
milieu en is storend voor het oog. 
Het is verboden om:
• zwerfafval op een andere plaats achter te laten dan in de open-

bare afvalbakken;
• de openbare afvalbakken te gebruiken voor huishoudelijk afval.
Het is niet toegestaan om afval op een andere dan de hiervoor be-
schreven wijze aan te bieden, te deponeren, of te storten zoals in 
parken, gemeentelijke plantsoenen, bossen of op parkeerplaatsen. 

Grote containers
Als u een grote container tijdelijk op gemeentegrond wilt plaatsen, 
hebt u hiervoor geen vergunning nodig. Wel zijn er een aantal voor-
waarden. Zo mag de container:
• geen schade toebrengen aan eigendommen van de gemeente of 

van een ander;
• niet gevaarlijk of hinderlijk geplaatst worden;
• niet de bruikbaarheid van de weg belemmeren.
Let wel op: in centrum- en/of winkelgebieden hindert u, door het 
plaatsen van een grote container, soms de bruikbaarheid van de 
weg omdat u bijvoorbeeld een parkeerplaats bezet in een gebied 
waar weinig parkeerplaatsen zijn. Voor het plaatsen van een grote 
container in een centrum- en/of winkelgebied kan daarom een ont-
heffi ng nodig zijn. Bent u van plan een grote container te plaatsen 
in deze gebieden? Informeer dan van tevoren bij de gemeente of een 
ontheffi ng nodig is. Hiervoor belt u het algemene telefoonnummer 
van de gemeente: (040) 2631 631.

Regelgeving
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. 
Overtredingen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen 
leiden tot een boete. De regels zijn terug te vinden in de Afvalstoffen-
verordening en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze 
verordeningen zijn te vinden via www.overheid.nl. Verder kunt u infor-
matie vinden in de digitale afvalkalender via afvalkalender.nuenen.nl
 
Hebt u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen hebt over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt u 
contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 
2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl

ONLINE SERVICE BURGERZAKEN
U kunt vanaf 1 maart 2018 uw burgerzaken zelf digitaal regelen, 24 
uur per dag overal. Het gaat om geboorte, huwelijk en overlijden. 
Verhuizingen en verzoeken om uittreksels kon u al digitaal doorge-
ven en opvragen. Met de online service burgerzaken regelt u dit snel, 
simpel en veilig zelf op www.nuenen.nl
Later dit jaar kunt u ook reisdocumenten en rijbewijzen digitaal 
aanvragen als dit tenminste ook wettelijk mogelijk wordt. Uiteraard 
kunt u ook nog steeds een afspraak maken op het gemeentehuis. 
Onze baliemedewerkers staan voor u klaar. 

UITVOERING ROOKMELDERPROJECT 
Weet u wat u moet doen wanneer er brand 
ontstaat in uw woning? Wordt u gewaar-
schuwd door rookmelders? Hangen uw rook-
melders op de juiste plaats, werken zij nog 
wel en zijn ze niet ouder dan 10 jaar? Na 
deze periode zijn brand- en rookmelders 
technisch versleten!  

Nog steeds denken veel mensen: brand, dat overkomt mij toch niet’. 
Een gevaarlijke gedachte want brand kan iedereen overkomen! In 
2016 zijn er in ons land 38 mensen bij een woningbrand omgekomen. 
De meeste slachtoffers overlijden door het inademen van (giftige) 
rook want bij een woningbrand is de hoeveelheid rook in de kamer(s) 
binnen 3(!) minuten al levensbedreigend. Rookmelders die bewoners 
tijdig waarschuwen zijn dan ook van levensbelang! De gemeente 
Nuenen startte in 2013 het project ‘Nuenen (Brand)Veilig. Doel is 
het aantal brandslachtoffers te verlagen door voorlichting en het 
plaatsen van rookmelders. In de eerste fase zijn de woningen in 
Gerwen, Nederwetten en Eeneind en alle huurwoningen van Helpt 
Elkander voorzien van rookmelders.

Wijk voor wijk kunnen door de brandweer opgeleide vrijwilligers bij 
u thuis een brandveiligheidscheck doen en u adviseren over een 
vluchtplan en op de juiste plaats en op eenvoudige manier nieuwe 
rookmelders bevestigen. Deze rookmelders hebben een batterij die 
niet vervangen hoeft te worden en gaat 10 jaar mee. Gaat hij binnen 
die termijn toch stuk dan wordt de rookmelder gratis vervangen! 

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

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

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

AFVALWEETJE

De milieustraat is van 4 april tot 26 september  
op woensdagavond open tot 20.00 uur.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door Stichting ZOA.

UITNODIGING  SPELEN EN BEWEGEN
Bijeenkomst 26 maart over Spelen en bewegen in Nuenen Zuid
De openbare ruimte van Nuenen is mooi en ruim opgezet. Dit willen 
we zo houden, maar we willen de hele openbare ruimte wel beter 
gebruiken om te spelen, te bewegen én te ontmoeten. Voor zowel 
jong als oud. Spelen en bewegen is leuk en goed voor de gezondheid 
van iedereen. We hebben de kaders vastgelegd in het beleid ‘Spelen 
en bewegen voor jong en oud’. 

De aanpak
De komende vier jaar willen we 
het beleid uitvoeren, maar dat 
kunnen we niet alleen. Per buurt 
onderzoeken we de mogelijkhe-
den. Dat doen we samen met de 
bewoners, maar ook andere 
initiatiefnemers van buitenacti-
viteiten zoals de school in de 
buurt of de fysiotherapeut. Ook 
sportscholen of verenigingen die 
zich betrokken voelen zijn wel-
kom. 
Samen maken we plannen voor aanpassingen. Dit kunnen kleine 
aanpassingen zijn. Er is niet veel nodig om elkaar te ontmoeten. Of 
samen te spelen en te bewegen in de buurt. 

Bijeenkomst
Op 26 maart om 19.30 hebben we een bijeenkomst over een deel 
van Nuenen Zuid (zie kaart). De bijeenkomst is in de kantine van 
RKSV. U kunt zich aanmelden via spelen&bewegen@nuenen.nl. Ver-
meld je naam, adres en eventueel organisatie. Denk mee en doe mee!

OPENINGSTIJDEN    
MILIEUSTRAAT NUENEN
Vanaf woensdag 4 april 2018 is de milieustraat iedere woensdag-
avond weer open tot 20.00 uur. Verdere openingstijden:
• Dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur
• Woensdag van 13.00 tot 20.00 uur 
• Vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur
• Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Gratis afvalstromen
Met uw toegangspas kunt u op de milieustraat onderstaande af-
valstromen gratis aanleveren. Wit- en bruingoed, kadavers van 
kleine huisdieren, asbest (onder bepaalde voorwaarden zie website), 
piepschuim (heel), textiel en schoenen, glas, papier/karton, klein 
chemisch afval, metaal en oud ijzer, PMD, harde plastic, luiers en 
incontinentiemateriaal, maximaal 5 banden van personenwagens 
zonder velgen en afgewerkte olie (maximaal 10 liter).

Gratis 24 uurs brenghoek
Verder heeft de milieustraat ook een gratis brenghoek die 24 uur 
per dag open is. Daar kunt u ook een aantal afvalstromen altijd 
kwijt. Denk hierbij aan piepschuim, grote stukken karton of papier, 
kleine elektrische apparaten, PMD (zie op uw afvalkalender onder 
kopje milieustraat).
Op de milieustraat kunt u een veel afvalstromen gratis inleveren, 
maar natuurlijk is er ook afval waar u wel voor moet betalen. 
Wilt u meer informatie? 
Kijk dan op uw persoonlijke afvalkalender via afvalkalender.nuenen.
nl en vul daar uw eigen postcode en huisnummer in. In de kalender 
staat wanneer u welke container aan de weg kunt zetten. Ook de 
plaatsen van bijvoorbeeld textielcontainers, luiercontainers en glas-
bakken kunt u op deze website vinden. 
De medewerkers van de milieustraat staan voor u klaar. 

 

 

De eerste rookmelder kost € 17,50 en elke volgende € 15,- per stuk. 
Dit tarief is inclusief plaatsingskosten, advies en brandveiligheids-
check. De vrijwilligers nemen alleen contact op met bewoners die 
zich voor het project aanmelden. 

We gaan nu verder in Nuenen-Oost. Woont u binnen het gebied wat 
begrensd wordt door de straten Smits van Oyenlaan, Oosterklamp, 
Oude Landen, Ouwlandsedijk en de Beekstraat (zie plattegrond) 
en wilt u graag meer weten over de brandveiligheid in uw woning? 
Tot en met april 2018 kunt u zich aanmelden via de website van de 
gemeente (www.nuenen.nl, onder het kopje ‘projecten en initiatie-
ven’)  of via telefoonnummer 040-2631 631. U kunt hier ook voor 
overige vragen over het project terecht. Na aanmelding nemen de 
vrijwilligers contact met u op om een afspraak te maken voor een 
huisbezoek. Dit bezoek duurt maximaal 30 minuten en vindt altijd 
plaats met twee personen  voorzien van herkenbare kleding van het 
project NuenenBrandveilig en een legitimatiebewijs.
Inmiddels is het project in Nuenen-Zuid en het gebied wat ligt ten 
noorden van de Europalaan en aan de oostkant wordt begrensd 
door de Kerkstraat en de Berg, afgerond maar als bewoners zich 
toch nog willen aanmelden dan kan dat nog steeds via de hierboven 
vermelde website of telefoonnummer. 

VERGUNNINGEN      
PERIODE 11-03-2018 EN 18-03-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Park 7 en Park 9 Oprichten van twee woonhuizen 
Steenbroeken 1 Uitbreiden van woning 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Schoutse Vennen 15 Internationale Motorenshow 19 t/m 21 mei
 
Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park, Nuenen Koningsdag 2018 

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

Online 
service 
Burger-
zaken

Burgerzaken regelen?
Overal en altijd, veilig en vlot!



Iedere week andere achtergrond
3 versies: Fruit, Brood en Vlees

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

040 - 843 853 0
Enodedreef 8a
5674 TG Nuenen
info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie 
specialist van 
Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag  . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 18.00
Vrijdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 20.00 
Zaterdag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 - 17.00KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

4 Hamburgers +
4 Saucijsjes ............ samen 7,95
100 gr. Spek rollade +
150 gr. Grillworst salade .........3,75 
Lente Haasje
100 gram .................................................2,25
Kalfs Schnitzel
100 gram .................................................2,95
Oerhammetje
Uit eigen keuken, per stuk .......................3,00
Berliner Bol
Zoete verrassing in bladerdeeg, per stuk 1,75
Tok en Surf
Kipfi let met Gamba’s gevuld!!! 100 gram 1,95

KOOPJE

SPECIAL

SUPER!!!

V.D.GRILL

SPECIAL

SPECIAL

weekaanbiedingen 
donderdag 22 t/m woensdag 28 maart

NW. Oogst Nicola aardappel
 hele kilo  0,99
Andijvie panklaar        
pan klaar   1/2 kilo 1,49

Waldorf salade     
 250 gram 1,99

Champignons     
 per bakje 0,79

Wokgroenten panklaar         
 1/2 kilo1,25

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

  Volop paaslekkers !!!!!
Acties week 12 : geldig maandag 19 t/m zaterdag 24 maart_____________________________________________________

Brood van de week:
Woudkorn
Een donker meergranenbrood. 
2x halve € 1,95  € 189_____________________________________________________

Paas-lentevlaai
Zachte bodem met frisse sinaasbavarois,
opgemaakt met slagroom en 
paasdecoratie. Half € 7,95  € 1495_____________________________________________________

Paastaartje
Hazelnootschuimplakken gevuld met 
hazelnootcrème, opgemaakt met 
doppen vanillecrème en paasdecoratie  € 995_____________________________________________________

Brioche au chocolat 
Briochedeeg met stukjes chocolade € 295_____________________________________________________

Schuimkuikens     4+1 GRATIS_____________________________________________________

Paastulbandcake 
Malse cake met stukjes sinaasappel 
en chocolade, afgewerkt met gele dip 
en paasdecoratie € 695_____________________________________________________

Mini paasstolletjes 
Royaal gevuld met stukjes hazel- 
en cashewnoot en uiteraard 
zuivere amandelspijs 4+1 GRATIS

Er is weer vers
Hollands lamsvlees!

Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag of donderdag
Ben jij geïnteresseerd?
Bel of mail zo snel mogelijk!

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

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

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers in:Rond de Linde is op zoek naar bezorgers in:

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

NUENEN &
 LIESHOUT 

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

PASEN!

www.parkstreetbbqgrill.nl
Parkstreet BBQ and Grill        Parkstraat 25a        Nuenen        040 744 0270

Paasbrunch  
1e Paasdag 1 april

• Glaasje prosecco met jus d orange  
bij binnenkomst

• 2 soorten verse soep: tomatensoep, 
aspergesoep

• Diverse broodjes, paasbrood en 
croissants

• Diverse kaassoorten
• Diverse vleeswaren
• Diverse Salades
• Scrambled eggs en gekookte eitjes
• Crispy bacon
• Nurnberger worstjes
• Chicken wings
• Mini quiches
• Pork roast aan het buffet gesneden
• Vers fruit salade
• Mango bavaroise
• Chocomousse 

tijd: 11.00 tot 15.00
prijs Paasbrunch p.p. 19,95

Paasmenu  
2e Paasdag 2 april
Tartaar van verse zalm met dille 

en krokantje
ßßß

Bouillon van asperges met verse tuinkruiden 
en asperge

ßßß

Pulled chicken met lemon rozemarijn mayo
ßßß

Trio van het Rob Adriaans Lam met gegrilde 
asperges en puree van bataat

ßßß

Mango bavaroise met chocomousse en 
krokantje van gezouten caramel

3 gangen: 25,-
4 gangen: 30,-
5 gangen: 35,-

Paasmenu  Paasmenu  

RESERVEER

TIJDIG!

NUENEN c.a. 
ZELFSTANDIG 

DAT KAN ALS  

U  
ER VOOR 
KIEST 

OP 21 MAART 

Er is nog NIETS besloten 
WIJ willen een dorp blijven 
WIJ hebben onze zaakjes op orde 
WIJ willen WEL samenwerken 
WIJ willen NIET geannexeerd worden 

Vóór ZELFSTANDIG NUENEN zijn: 

* W70 * GROEN LINKS * 
* SP * CDA *  
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Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl
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Stichting Nuenen-Guatemala
Deze stichting investeert in een Land-
bouwproject voor jongeren in Tucurú 
Guatemala. De meerderheid van de in-
woners van Tucurú bestaat uit Maya-
jongeren tussen de 15 en 25 jaar. De 
meesten hebben geen toegang tot (ver-
volg) onderwijs, gezondheidszorg en 
werk. Met dit landbouwproject wordt 
aan 50 jongens en meisjes een toe-
komstperspectief geboden binnen hun 
eigen gemeenschappen. 

Geef daarom ruimhartig van 26 tot 30 
maart aan deze twee ‘Nuenense’ goede 
doelen, waarvoor veel mensen van de-
ze twee Nuenense Stichtingen zich ge-
heel belangeloos inzetten.
En… daardoor kunt u er verzekerd van 
zijn dat er géén Euro verloren gaat.

Hartelijk dank namens
Stichting ‘Samen Verder Nuenen’

Actie  ‘Samen Verder Nuenen’ 
voor twee Nuenense projecten 
Van 26 tot 30 maart komt weer één van de ongeveer 150 vrijwilligers bij u 
aan de deur voor de actie Samen Verder Nuenen om de bekende zakjes op 
te halen. Dit is een actie voor 2 kleinschalige projecten in ontwikkelingslan-
den die beiden vanuit Nuenen worden aangestuurd en waarvoor de stich-
tingsmedewerkers zich geheel belangeloos inzetten.

Vorig jaar heeft u, door uw giften, er 
voor gezorgd dat toch weer het mooie 
bedrag van ruim €10.000 werd opge-
haald en dat voor 100% ten goede 
kwam aan de goede doelen. Vanaf dit 
jaar hoeven wij niets meer over te ma-
ken aan landelijke goede doelen en 
komt alles ten goede aan de Nuenense 
projecten. Daarom hebben wij beslo-
ten om dit jaar voor twee projecten te 
kiezen. Op deze manier kunnen dan, 
met één collecte, meer mensen gehol-
pen worden die zo dringend op onze 
hulp aan het wachten zijn. 

De twee Nuenense projecten zijn:

Stichting Doctors for Mozambique
Deze stichting investeert in de studie 
van talentvolle, maar arme studenten 
om arts te worden, door het college-
geld en een maandelijkse toelage te be-
talen. Veel Mozambikanen zien in hun 
hele leven nooit een arts, simpelweg 
omdat die er niet is op een redelijke af-
stand Op deze manier draagt de stich-
ting bij aan een structurele oplossing 
voor het schrijnende tekort aan artsen 
in dit Afrikaanse land..

 Gezamenlijke 
aanpak problemen 
griepgolf 
Door de aanhoudende griepgolf zijn 
knelpunten ontstaan in de hele zorg-
keten. Door goede samenwerking, het 
tijdelijk bijplaatsen van extra bedden 
in de ziekenhuizen en verpleeg- en 
verzorgingshuizen, de optimale inzet 
van medewerkers en bij sommige or-
ganisaties ondersteuning van vrijwilli-
gers van het Rode Kruis zijn op dit mo-
ment de grootste knelpunten in de in- 
en uitstroom van patiënten in de 
ziekenhuizen onder controle. De ver-
wachting is dat de griepgolf nog aan-
houdt. Daarom wordt de situatie op 
bestuurlijk niveau nog zeker drie we-
ken door de ziekenhuizen en de andere 
zorgaanbieders (verpleeghuizen en 
wijkverpleging) uit de regio nauwlet-
tend in de gaten gehouden. 

De zorgaanbieders zetten zich met 
man en macht in om de overlast voor 
patiënten zoveel mogelijk te beper-
ken. Toch moeten patiënten helaas in 
enkele ziekenhuizen nog steeds reke-
ning houden met het afzeggen van ge-
plande operaties en langere wachttij-
den en vragen zorgaanbieders om be-
grip voor deze situatie. Ook in de 
wijkverpleging is het niet altijd moge-
lijk om direct elke zorgvraag te beant-
woorden. 

Operationeel actiecentrum 
Onder leiding van GHOR/GGD heb-
ben de zorginstellingen gezamenlijk 
de verantwoordelijkheid opgepakt om 
elkaar te helpen. De directies zijn op-
geschaald en er is een operationeel ac-
tiecentrum ingezet. Vanuit dit actie-
centrum zoeken de zorgaanbieders en 
huisartsenorganisaties gezamenlijk 
naar oplossingen en maken ze afspra-
ken om de doorstroom te bevorderen. 
Een aantal ziekenhuizen en verpleeg- 
en verzorgingshuizen in de regio heb-
ben tijdelijk extra bedden beschikbaar 
gesteld voor de door- en uitstroom 
van patiënten. Alle medewerkers zet-
ten zich met man en macht in om de 
overlast zoveel mogelijk te beperken 
en sommige verpleeg- en verzorgings-
huizen krijgen vanaf vandaag onder-
steuning van vrijwilligers van het Ro-
de Kruis. Zij verrichten hand- en 
spandiensten om het verplegend en 
verzorgend personeel te ontlasten. 

Ellis Jeurissen, directeur Publieke Ge-
zondheid GGD/GHOR1: “Ik spreek 
namens de directie van alle zorgaan-
bieders als ik zeg dat we enorm trots 
zijn op de veerkracht van ons perso-
neel en de manier waarop we met el-
kaar in staat zijn om over de grenzen 
van organisatiebelang heen, elkaar te 
helpen om zorg te kunnen blijven bie-
den. Dat we patiënten moeten teleur-
stellen is onvermijdelijk, maar we 
doen er alles aan om die teleurstelling 
zo beperkt mogelijk te houden.”

Open dag 2e paasdag    
bij Imkerij de Walhut
Ook dit jaar opent Imkerij de Walhut weer haar deuren voor bezoekers. Wie 
eens een kijkje wil nemen bij de Imkerij op Heerendonk in Nederwetten is 
van harte welkom. Ben je nieuwsgierig naar de bijen, de honing en wil je wel 
eens weten hoe ze leven, kom dan naar de Imkerij. De imker vertelt je er al-
les over.

• Rondzwerven over het terrein, of 
lekker op een bankje zitten en ge-
nieten van de mooie natuur.

• Er wordt koffie, thee en limonade 
geschonken.

Voor de kinderen:
• De waterbaan
• Met schepnetjes in de weer om wa-

terbeestjes te vangen in de poel. 

De open dag loopt samen met de Dag van 
het Landschap, georganiseerd door Bra-
bants Landschap en IVN Nuenen. U kunt 
onder begeleiding van een gids een wan-
deling maken in de omgeving van Neder-
wetten. Onderweg doet u dan de Imkerij 
aan, waar van alles te beleven valt. U kunt 
ook gewoon rechtstreeks naar de Imkerij 
komen. Open dag bij Imkerij de Walhut. 
Maandag 2 april van 11.00 tot 17.00 uur. 
Heerendonk, Nederwetten.
www.imkerijdewalhut.nl

Nieuw dit jaar: een mobiele waterbaan 
voor de kinderen, lekker kliederen met 
water. Kinderen kunnen zelf een water-
baan maken. Met behulp van gootjes 
bouwen ze zelf een parcours. Waterpret 
gegarandeerd. Ouders kunnen helpen 
of gewoon lekker toekijken onder het 
genot van een kopje koffie of thee.

Activiteiten:
• Rondleidingen door de imker
• Honing proeven bij onze honing-

kraam. Hier kunt u producten zo-
als honing, propolis, honingbier, 
mede kopen.

• Floris van Natuurlijke bomen heeft 
een verzameling fruitbomen bij 
zich. Hij is gespecialiseerd in oude 
fruitrassen.

• Henk Plugers neemt zijn zelfge-
maakte insectenhotels en vogel-
huisjes mee. 

Jansen zet luchttransport 
met Antonov in voor een 
productiefabriek van Legioblock®
De Legioblocken van A. Jansen B.V. uit Son zullen vanaf mei dit jaar gaan 
dienen als een beschermingswand op een NATO basis in het Midden-Oos-
ten. De opdracht die vanuit het Duitse ministerie van Buitenlandse zaken 
wordt verstrekt, is een veelomvattend project met een gedegen voorberei-
ding. Door het  zware gewicht is een luchttransport van de betonblokken 
niet mogelijk, er is daarom gekeken naar een alternatieve oplossing. Een in-
drukwekkend transport met een Antonov vliegtuig voor de mobiele Legio-
block fabriek.

Gehele productie op transport
De hele productie wordt met lokale 
grondstoffen en cement op locatie ver-
zorgd. Daarvoor zijn onder andere een 
40-tal mallen (voor het vervaardigen 
van de blokken), een mobiele beton-
centrale op een vrachtwagenchassis, 
een silo en zes 20 ft containers aange-
schaft. Op 19 maart wordt het totale 
equipment met een gewicht van circa 
90 ton met een Antonov vanaf Luik 
Airport vervoerd. In één grote colonne 
van zes vrachtwagens wordt het eerste 
deel van de reis van Son naar Luik ge-
start. Vanaf Luik zal Antonov Airlines 
vervolgens het transport naar de eind-
locatie verzorgen.

Productie en opbouw op locatie
Op locatie wordt de productie van de 
Legioblocken onder leiding van een 
uitvoerder van A. Jansen B.V. opge-
start met lokale medewerkers. Hier-
door is het mogelijk om in een tijdsbe-
stek van minder dan drie maanden de 
400 meter lange wand te produceren. 
Deze muur van stapelbare betonnen 
Legioblocken wordt opgebouwd uit 
circa 1000 blokken en uitgevoerd met 
een speciale fundering. 

Versterkte muren
Doordat de basis in een aardbevingsge-
bied ligt, zijn extra versterkte muren een 
vereiste. Om dit te realiseren zijn door 
Jansen maatregelen getroffen. De Legio-
blocken worden op een gestorte funde-
ringsstrook geplaatst. Daarnaast zullen 
stalen trekstangen die bevestigd worden 
aan stalen ankerschoenen, die in de fun-
dering worden gestort, gaan zorgen voor 
een aardbeving bestendige wand.

Het Legioblock® bouwsysteem
Legioblock® is een flexibel bouwsys-
teem van stapelbare betonblokken 
waarmee bijna iedere gewenste oplos-
sing kan worden gebouwd. Legioblock 

is snel te plaatsen en stapelen zonder ce-
ment of bevestigingsmateriaal, waar-
door het geschikt is voor zowel tijdelijke 
als permanente constructies. De beton-
blokken zijn geschikt voor toepassingen 
zoals keerwanden, opslagboxen, sleufsi-
lo’s, zoutloodsen en industriehallen. 
Legioblocken zijn gecertificeerd door 
KIWA en hebben een CE-certifice-
ring. Een Legioblock is kostenefficiënt, 
van hoogstaande kwaliteit en bewezen 
betrouwbaar, en heeft bovendien uit-
stekende geluid- en brandwerende ei-
genschappen. 
www.legioblock.com 
en www.ajansenbv.com 

Tentoonstelling 
Lijkwade van Turijn
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 en met 
de tweede zondag na Pasen, 15 april. 
De toegang is vrij.
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.
www.stpiusx.nl 

Openluchtmis
Zondag 6 mei wordt om 11.00 uur een openluchtmis gegeven bij de Mariakapel 
aan de Loostraat in Eindhoven, met medewerking van het St. Catharinagilde en 
het St. Martinusgilde. D eze gilden zullen na afloop een vendelhulde brengen 
aan het kerkelijk gezag. Aansluitend staat de koffie klaar, is zanggroep Boe-
remoeske aanwezig, net als diverse kramen en Kiske met zijn nostalgische bak-
fiets. Bij slecht weer is de viering in de St. Martinuskerk, eveneens om 11.00 uur.
De hele meimaand wordt elke avond om 19.00 uur het rozenhoedje gebeden bij 
het kapelletje.

Op zoek naar bijzondere 
verhalen van de lezer

Schrijft u mee?
Rond de Linde bestaat dit jaar 
zestig jaar. We besteden het hele 
jaar aandacht aan dit bijzondere 
feit en daarbij kunnen we uw 
hulp goed gebruiken. De redac-
tie is op zoek naar bijzondere 
verhalen uit zestig jaar Rond de 
Linde. Heeft u iets speciaals met 
onze krant, een mooie anekdote, 
bijvoorbeeld uit de begintijd? 
Heeft u nog oude exemplaren 
bewaard, misschien zelfs wel de 
allereerste editie?

Verder zijn we benieuwd welke bedrij-
ven en verenigingen uit Nuenen ook 
zestig worden dit jaar. Bent u geboren 
in 1958? Of bent u dit jaar zestig jaar 
getrouwd? Heeft u nog een oude klas-
senfoto van zestig jaar geleden?
U kunt uw verhalen en foto’s mailen 
naar: 60jaar@ronddelinde.nl

De redactie neemt contact met u op 
voordat uw verhaal wordt geplaatst. 

 60 
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

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.

© 2018 - “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: admin@ronddelinde.nl
Ook voor verspreiding van folders.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

Verkiezingsuitslag 
elders in dit blad
Een speciale pagina met de verkie-
zingsuitslag voor Nuenen en de laat-
ste reacties van de lijsttrekkers op de 
uitslagen vindt u elders in dit blad.
De complete redactie heeft gister-
avond na het binnenkomen van de 
uitslagen wat laatste reacties ontlokt 
aan de lijsttrekkers om onze lezers te 
informeren over de laatste stand van 
zaken in politiek Nuenen. 

In gesprek met rouwcoach Ed van der Vight

Hulp bij verliesverwerking
Door Nannie van den Eijnden en Ed van der Vight

In zijn sfeervolle praktijk aan huis in Gerwen begeleidt Ed mensen bij het 
verwerken van een verlieservaring. Dat kan het verlies zijn van een dierba-
re, een baan, gezondheid of relatie.
 
In Nederland ervaren jaarlijks 1 mil-
joen mensen een verlies. Velen voelen 
een drempel om hulp te vragen. Een 
rouwcoach inschakelen is echter heel 
laagdrempelig. Er is geen verwijzing 
nodig van de huisarts, vergoeding van-
uit de aanvullende zorgverzekering is 
mogelijk en in een aantal gesprekken 
krijg je handvatten waarmee je weer 
verder kunt.

“Rouw is de reactie op een ernstig ver-
lies. Het is een zoektocht en daar tijd 
aan besteden, is essentieel. Iemand 
kan zijn leven ervaren als een donkere 
tunnel. Ik loop mee in die tunnel en 
steek een kaarsje aan in het vertrou-
wen dat er aan het einde van die tunnel 
weer licht is”, legt Ed uit. “Mensen ko-
men bij mij met hun emotionele pijn. 
Ik kijk dan naar wie deze persoon in 
zijn kern is, hoe hij iets ervaart en wat 
hij nodig heeft. Het model van integra-
le verliesverwerking dat ik heb ontwik-
keld, gebruik ik daarbij als leidraad”. Ed 
begeleidt volwassenen individueel en 
in groepen: “De ene persoon heeft baat 
bij gesprekken, teken- of schrijfop-
drachten. De ander is niet zo’n prater 
en is meer geholpen met visualisaties 
en andere oefeningen. Het is verras-
send voor mensen, dat het met de juis-
te, persoonlijke aanpak zo eenvoudig 
blijkt te zijn om heel dichtbij weer 
kracht en vertrouwen te vinden”. Vol-
gens Ed is een rouwproces afgerond als 
mensen hun verlies geïntegreerd heb-
ben, weer geluk kunnen ervaren en 
zich sterker voelen als ze opnieuw 
worden geraakt in hun pijn.

Uniek
Wat Ed en zijn manier van begeleiden 
onderscheidt is dat hij naast zijn oplei-
ding in de psychologie en verliesver-
werking ervaringsdeskundig is, en het 
omgaan met intens persoonlijk verlies 
heeft doorleefd en dit voorleeft. 

Erkende registratie en vergoeding
Als waarborg voor deskundigheid en 
kwaliteit is Ed als therapeut aangeslo-
ten bij diverse instanties. Op zijn web-
site www.derouwcoach.nl is een lijst te 
vinden van zorgverzekeraars die de be-
geleiding vergoeden. Bij een re-inte-
gratietraject is vaak vergoeding moge-
lijk door een werkgever. 

Ed vertelt enthousiast over zijn werk 
en geeft ook lezingen en workshops. 
Hij is daarnaast docent aan de Acade-
mie voor Integrale Menswetenschap-
pen, opleiding rouw- en verliesverwer-
king. Ed is te bereiken op telefoon-
nummer 06 814 68 679 en via email: 
ed@derouwcoach.nl

Schuif even aan tafel bij.....  
Leo Mesman
‘Ieder mens is een verhaal. Eindeloos boeiend voor wie de tijd neemt en luis-
teren wil’.

dewerker voor de vakcentrale FNV. 
Maar natuurlijk ook en vooral zijn ge-
dichten en zijn proza, doorspekt met 
ernst en humor.

Hij is schrijver, dichter, vertaler en pu-
blicist en onder meer actief voor Taal-
podium, een vereniging van schrijvers 
en dichters in Midden-Nederland.

Speciaal met het oog op deze KBO le-
zing in zijn geboortedorp, stelde Leo een 
leuke bundel van korte verhalen en ge-
dichten samen over zijn herinneringen 
aan Nuenen, getiteld: Retour Nuenen.
 Het boekje ( € 9,95) zal op deze don-
derdag 29 maart verkrijgbaar zijn bij 
de inleider.
Iedereen die eens naar Nuenen wil kij-
ken door de ogen van een dichter no-
teert de 29e maart in zijn of haar agenda.

Deze laatste strofe van zijn gedicht, ge-
titeld Retour Nuenen, is voor Leo Mes-
man tevens de leidraad voor zijn pre-
sentatie bij ‘De Schuif ’.
Op donderdagochtend 29 maart om 
09.30 uur krijgt iedere geïnteresseerde 
bezoeker de gelegenheid dichter, ver-
teller en oud-Nuenenaar Leo Mesman 
(68) te ontmoeten tijdens zijn KBO 
presentatie in de Trefpunt zaal van Het 
Klooster.

Hoewel al meer dan 40 jaar woonach-
tig in Utrecht, en daarvoor in Nijme-
gen vanwege zijn studie theologie, on-
derhoudt hij nog steeds warme (fami-
lie)banden met zijn geboortedorp.
De naamgeving van de eerste publica-
ties van zijn poëzie: ‘ Het Zuivelhuis 
voor Fijne Gedichten’ spreekt als zoon 
van de gelijknamige Nuenense melk-
boer boekdelen.

Leo gaat graag de uitdaging aan een 
ochtend te vullen met grepen uit zijn 
levensloop, zijn herinneringen aan 
Nuenen, boeiende ervaringen uit zijn 
loopbaan als internationaal beleidsme-

Tweede ophaaldag 
Scouting  
Rudyard Kipling
Zaterdag 24 maart zullen de scouts 
van Scouting Rudyard Kipling spullen 
ophalen in Nuenen. Afgelopen zater-
dag heeft de scouting veel spullen op-
gehaald in Nuenen centrum en Nue-
nen-Oost.
Komende zaterdag zal de scouting-
groep neuzelwaar ophalen in Nuenen 
zuid, alle huizen ten zuiden van de Eu-
ropalaan en Eeneind.

Neuzelwaar is allerlei kleingoed wat 
niet kapot is, zoals elektrische appara-
tuur, speelgoed, schoenen, glaswerk, 
boeken en fietsen. U kunt de scouting 
erg blij maken met al deze spullen. 
Grote meubelen zoals kasten, tafels, 
stoelen maar ook witgoed en matras-
sen zal de scouting niet meenemen. 
Het zou fijn zijn als de spullen al bij el-
kaar zitten, dat scheelt de scouting wat 
uitzoek werk!

Wanneer u geen spullen heeft, kan u 
bij één van de scouts steunbonnen ko-
pen. Het geld dat de scouting op de 
verkoopdag en met steunbonnen op-
haalt wordt besteed aan activiteiten 
voor de leden. De scouting hoopt op 
uw steun en bijdrage.

Bent u 24 maart niet thuis, dan kunt u 
ook de neuzelwaar spullen naar de 
blokhut brengen tijdens de volgende 
avonden: dinsdag 27 maart en woens-
dag 28 maart van 19.00-21.00 uur, de 
dagen erna neemt de scouting geen 
spullen meer aan.
 
Op maandag 2 april, Tweede Paasdag, 
zal de Neuzelmarkt worden gehouden 
op het terrein van scouting Rudyard 
Kipling, Papenvoortse Heide 5B te 
Nuenen.
De verkoop vindt plaats tussen 11.00 
uur en 16.30 uur. Voor meer informa-
tie kunt u kijken op de internetpagina 
van de Neuzelmarkt: 
www.neuzelmarkt.nl 

De Provincie komt 
naar Nederwetten
De provincie Brabant heeft besloten 
dat Eindhoven onze gemeente kan an-
nexeren, maar de argumenten zijn dis-
cutabel. En er zijn nog diverse hordes 
te nemen. Eerst schrijft de provincie 
een ‘herindelingsontwerp’. Daarvoor 
komt gedeputeerde Spierings op dins-
dag 27 maart naar Nederwetten.
Later volgen nog annexatie avonden in 
Gerwen en Het Klooster. Vervolgens 
moeten Brabantse Volksvertegenwoor-
digers dat herindelingsplan nog goed-
keuren, net voordat ze moeten worden 
herkozen. En dan is er alleen nog maar 
een annexatie advies voor de minister.
Op de annexatieavonden kan iedereen 
vragen naar de motivatie voor de an-
nexatie door Eindhoven.
• Wat vindt de gedeputeerde van het 

hernieuwde bestuurskracht onder-
zoek van Nuenen?

• Waarom kijkt ze alleen naar de mo-
ment opname van 2016?

• Gaan provinciale staten dat ook doen 
als ze 2 jaar later een besluit nemen?

• Wat zijn nu de echt steekhoudende 
argumenten om de Arhi procedure 
te laten slagen bij de rechter? 

• Volgens een WOB document is de 
Arhi procedure niet goed te onder-
bouwen, waarom dan toch door-
zetten? 

• Hoe wil ze als provincie haar belof-
te nakomen dat de voorzieningen   
in Nuenen in stand blijven, als de 
gemeenteraad van Eindhoven over 
onze portemonnee gaat?

• Is er naast de 300 ha bouwgrond 
tussen Nuenen, Nederwetten en de 
Dommel, nog een andere reden om 
Nuenen te annexeren?

• Gemeenten werken al intensief sa-
men, is het niet beter een zelfstan-
dig gewest Brainport, met een ei-
gen democratie, in te stellen?

Deze en andere vragen kunnen de 
deelnemers aan de annexatieavonden 
gedeputeerde Spierings en de ambte-
naren voor de voeten werpen.

Met dank aan het actiecomité Nuenen 
Zelfstandig .

Medische hoop  
in bange dagen
In een moeilijke periode van het leven 
krijg je te horen dat je aan een ongenees-
lijke lijdt. Je zit ineens met allerlei vra-
gen: Hoe ziet je toekomst eruit? Wat is 
er aan te doen? Waar moet je zijn voor 
behandeling of begeleiding? De gezond-
heidszorg wordt steeds beter en ook elke 
keer wat duurder, maar het is deson-
danks soms lastig om met je vraag bij de 
juiste instantie terecht te komen. 
Wat was er aan de hand? Je hebt klachten 
die na verloop van tijd en diverse behan-
delingen met de beste bedoeling na een 
half jaar niet verdwijnen; je klacht wordt 
chronisch. Aanvankelijk kan je klacht 
door de artsen niet goed worden geduid 
en je hebt het gevoel van het kastje naar de 
muur gestuurd te worden zonder resul-
taat. Uiteindelijk krijg je in een ongemak-
kelijk maar ook openhartig gesprek met je 
arts te horen dat je een spierziekte hebt.
Gelukkig blijkt er in je omgeving iemand 
te zijn, waar je met praktische vragen te-
recht kunt. Daardoor is het alsof je er in-
eens niet meer alleen voor staat. Deze 
‘Medische Hoop in Bange Dagen’ heeft 25 
jaar als medisch specialist gewerkt. Daar-
na werkte hij 12,5 jaar als medisch inkoop 
adviseur bij een zorgverzekeraar. Ook 
deed hij internationaal wetenschappelijk 
onderzoek naar de behandeling van lage 
rugklachten en de organisatie van de zorg 
eromheen. Met die achtergrond is hij de 
juiste persoon om niet alleen je vragen te 
beantwoorden, maar soms ook zelf met je 
mee te gaan naar het gesprek bij een arts.
Je blijkt niet de enige te zijn die behoefte 
heeft aan zo’n vraagbaak. Het is helemaal 
niet gek dat meerdere medisch specialis-
ten zich met een en dezelfde patiënt be-
zighouden, zonder dat ze van elkaar we-
ten wat er precies wordt gedaan met of 
gezegd wordt over die patiënt. Voor een 
‘helikopter view’ is andere tijdsinveste-
ring en aandacht nodig. De drukke werk-
zaamheden van de medisch specialist 
bieden daar vaak te weinig ruimte voor. 
Het is in ieder geval zeer verhelderend 
om in gesprekken met deze ‘Medische 
Hoop en Bange Dagen’ zaken op een rij 
te zetten en daarna tot een voor de hand 
liggende conclusie te komen. 
www.coen-itz-medischadvies.nl

Wilde 
plantencursus bij 
het IVN Laarbeek
Een van de nieuwe activiteiten van dit 
jaar bij het IVN is een wilde planten-
cursus. Het doel van deze cursus is om 
de cursisten te leren planten te herken-
nen. Ook zal de waarde van deze plan-
ten voor insecten als (solitaire) bijen en 
vlinders worden behandeld. De cursus 
bestaat uit vier theorielessen en vier 
praktijklessen. De theorielessen vinden 
plaats in het IVN gebouw aan de 
Beekseweg in Aarle-Rixtel van 20.00 
tot 22.00 uur. De lesdata zijn 4 en 18 
april en 16 en 23 mei. De praktijklessen 
worden in de weekenden daarop vol-
gend gehouden. De kosten van de cur-
sus bedragen € 25,- inclusief cursus-
boek en koffie en thee.  Opgeven kan 
via het volgende email-adres: bert.ljp.
lemmens@gmail.com. Wij vragen u 
om in de email ook uw naam, adres , te-
lefoonnummer en email-adres te zet-
ten ten behoeve van de cursusleider.

De wilde cichorei, een van de vele wilde 
planten die je in Laarbeek kunt aantreffen. 
Evenals vele andere wilde planten wordt 
wilde cichorei voor allerlei doeleinden 
door de mens geteeld. In geroosterde vorm 
is de wortel een vervangingsmiddel voor 
koffie. De in het donker geteelde jonge 
spruiten komen als witlof vaak op onze 
eettafel terecht. Ook andijvie stamt af van 
de wilde cichorei. 
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Er is nog NIETS besloten 
WIJ willen een dorp blijven 
WIJ hebben onze zaakjes op orde 
WIJ willen WEL samenwerken 
WIJ willen NIET geannexeerd worden 
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Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws 

wat u vindt dat Nuenen moet 
weten. Plaats GRATIS 

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl

 



Hiep Hiep AH! Onze gloednieuwe
winkel opent op woensdag 21 maart
11.00 uur! Komt u een kijkje nemen?

*Kijk voor de actievoorwaarden in de winkel.

Speelt u mee 
met onze 

openingsloterij?
U maakt kans op mooie 
prijzen van winkeliers 

uit de buurt én 1 minuut 
gratis winkelen.*

Parkstraat 22, Nuenen

AH Feeststol 
Bereid met 
amandelspijs
Per stuk

AH Mandarijnen 
1 kilo
2 netten 
Actieprijs per kilo 1.751.99 3.50

/3.99 /4.98
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AH Vers uit de keuken Italiaans
Alle varianten 
Bijv. pasta carbonara 
Schaal 450 gram

De actieprijzen variëren van 2.09-3.97

3.29
/4.39

Dit weekend bij ons in de Bonus

50% KORTING

25% KORTING
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Sixties Tribute Band
De Sixties Tribute Band is een viermans formatie uit Eindhoven en omge-
ving. Zij staan garant voor een geweldige Shadows & Sixties avond/middag 
vol met Shadows, Cli�  Richard en de klassieke Amerikaanse hits uit de jaren 
‘50 & ‘60 zoals nummers van de Everly Bros, Roy Orbison, Elvis Presley, Bud-
dy Holly, Chuck Berry, Carl Perkins en vele anderen. 

Drumfanfare Jong Leven organiseert muziekworkshop 

 Sjors Creatief: 
Muziekworkshop bij 
Drumfanfare Jong Leven
Heb jij altijd al eens willen losgaan op een trommel? Heb jij er altijd al van 
gedroomd om eens zo hard mogelijk op een blaasinstrument te toeteren? 
Of misschien speel jij al de sterren van de hemel en ben je op zoek naar een 
gezellige muziekvereniging? Dan willen wij alle kinderen vanaf groep 5 van 
alle basisscholen in Nuenen, Gerwen en Nederwetten vragen om zich in te 
schrijven voor onze leerzame muziekworkshop. Je maakt dan kennis met 
verschillende muziekinstrumenten die onze vereniging rijk is: trompet, 
saxofoon, klarinet, dwars� uit, trombone, bas, hoorn, bariton en verschillen-
de soorten slagwerkinstrumenten. 

het gevoel van destijds herbeleven en 
hiermee het succes van hun optredens 
verzekeren. 

 Zaterdag 31 maart
De Sixties Tribute Band samen met 
Max Point. Met muziek van de Sha-
dows, jaren ‘50, ‘60, ‘70 en ‘80. Cultureel 
Centrum Het Klooster, Park 1 te Nue-
nen. Aanvang: 21.00 uur. Entree: € 5, -

druk bezig met het instuderen van een 
nieuwe show vol rockmuziek van toen 
en nu. Daarnaast zijn wij trots op ons 
actieve jeugdbeleid, want van de 40 
musicerende leden zijn er 20 onder de 
18 jaar. Daar wil jij toch ook bij horen?!

Hopelijk zien we je dan! 

 

De Sixties Tribute Band brengt deze 
muziek met een authentiek geluid zodat 
het publiek de muziek ook zal beleven 
als in de jaren ’50 en ’60 het geval was.
Bij ieder optreden is het publiek laai-
end enthousiast over de kwaliteit van 
hun muziek. Dit is ook de reden waar-
om de Sixties Tribute Band telkens 
weer zorgt voor een grote opkomst 
van mensen die samen met de band 

De workshop vindt plaats op dinsdag-
avond 17 april van 18.30 - 19.45 uur in 
gemeenschapshuis D’n Heuvel te Ger-
wen. Aansluitend is er de mogelijkheid 
om nog even bij onze openbare repeti-
tie te kijken. Alle kinderen vanaf groep 
5 kunnen zich tot 1 april aanmelden 
voor deze workshop middels het pro-
motieboekje van Sjors Creatief dat op 
de basisscholen is uitgereikt. 

Op dit moment heeft Drumfanfare 
Jong Leven zo’n 40 musicerende leden 
en 13 aspirant-leden in opleiding. Wij 
verzorgen concertoptredens, marsop-
tredens en showoptredens. Zo hebben 
wij in juli 2017 een optreden mogen 
geven in de Efteling, waren we in sep-
tember te gast op het Bloemencorso te 
Valkenswaard en hebben we in no-
vember deelgenomen aan een grote 
muziekwedstrijd. Momenteel zijn we 

Eerste lustrum Archipel Muziekconcours:

Extra feestelijke � nale! 
 
Op 25 maart 2018 vindt een extra feestelijke � nale in het Muziekgebouw 
Eindhoven plaats. Extra feestelijk vanwege het eerste lustrum van het Mu-
ziekconcours. Naast de zes � nalisten zal ook de winnares van vorig jaar, In-
ge van Grinsven een optreden verzorgen op de harp én speelt het Syrène 
Saxofoonkwartet in de pauze.

De zes finalisten die strijden om de 
mooie eerste prijs, een chèque van € 
1.000,-, zijn: Diana Pivak - piano Jitske 
Wildemans - cello Jiwani Ledder - pia-
no Jessica Lukken - viool Matthijs de 
Wit - marimba Jasmien Salama - cello  
De finale begint op zondag 25 maart 
om 14.30 uur, kaarten zijn te koop via 

de website van het Muziekgebouw 
Eindhoven, www.muziekgebouweind-
hoven.nl voor € 6,50 incl. pauzedrank-
je en administratiekosten.
Actueel nieuws of extra informatie 
over het muziekconcours is te vinden 
op: www.archipelzorggroep.nl/
muziekconcours

WELLNESS   
voor iedereen  
bij Archipel Nuenen
 
Schoonheidssalon Anouk is gevestigd 
in verzorgingshuis Archipel Akkers te 
Nuenen. Voor behandelingen op ge-
bied van schoonheid en pedicure bent 
u welkom bij de zeer fraaie salon.

Op iedere maandag en donderdag 
kunt u de Nuenense salon bezoeken en 
deze is voor iedereen toegankelijk. De 
smaakvol ingerichte ruimte is niet al-
leen nieuw maar ook zeer sfeervol 
door gebruik van speciaal therapeu-
tisch licht en geluid. Naast de schoon-
heidsbehandelingen die, op afspraak, 
in de ruimte worden gegeven kunt u 
ook voor pedicure terecht. 

Wat zou u kiezen uit de onderstaan-
de behandelingen?
• Korte Gezichtsbehandeling (45 min.) 

€ 30,-. Reiniging, Peeling, Masker, 
Verzorgende Crème.

• Basis Gezichtsbehandeling (60 min.) 
€ 40,- Reiniging, Peeling, Onzuiver-
heden verwijderen, Massage, Mas-
ker, Verzorgende Crème.

• Luxe Gezichtsbehandeling (75 min.) 
€ 50,- Reiniging, Peeling, Epileren, 
Onzuiverheden verwijderen, Mas-
sage, Masker, Ampul, Oog Crème, 
Verzorgende Crème.

• Ontspannen Uurtje (60 min.) € 35,- 
Reiniging, Massage, Masker, Hand-
massage, Verzorgende Crème.

• Standaard Pedicure behandeling 
(max. 45 min.) € 22,50.

De producten die worden gebruikt zijn 
uitsluitend op natuurlijke basis en wor-
den op u afgestemd. Natuurlijk kunt u 
ook kiezen voor een kleine behandeling 
zoals epileren vanaf € 5,-, harsen vanaf 
€ 8,- en verven vanaf € 10,-. In combi-
natie met een gezichtsbehandeling 
krijgt u 50% korting op de normale prijs! 

Schoonheids - Pedicure Salon Anouk 
Biermans. Tel 06-21950296. E-mail: 
info.schoonheidssalonanouk@gmail.com 
Facebook: @schoonheidssalonanouk 
Margot begemannstraat 9,  5671 CW 
Nuenen.

Kabinet en Brainport Eindhoven gaan langdurige samenwerking aan 

Rijk draagt 130 miljoen bij  
aan Brainport Eindhoven
 
Het kabinet investeert 130 miljoen euro uit de regio envelop in het vesti-
gingsklimaat van Brainport Eindhoven, zoals dat in de plannen staat die in 
januari aan het kabinet zijn aangeboden. Minister Schouten van LNV, Minis-
ter Ollongren van BZK en staatssecretaris Keijzer van EZK, hebben vandaag 
deze rijksinvestering bij TU/e Innovation Space in Eindhoven gezamenlijk 
bekendgemaakt. De bijdrage uit de regio envelop is incidenteel, maar mondt 
uit in een Regio-Deal die voor het zomerreces klaar is en die gekoppeld is aan 
de Brainport Nationale Actieagenda. Daarmee werken Rijk en Brainport 
Eindhoven de mainportstatus uit en werken samen aan de opgaven van de-
ze regio en de bijdragen van Brainport Eindhoven aan Nederland.
 

aangaan. Met de Brainport Nationale 
Actieagenda en de propositie regio 
envelop hebben we een aanbod ge-
daan. We hebben niet onze hand op-
gehouden, maar uitgestoken. Die is 
nu met beide handen aangenomen. 
Echt een héél belangrijke stap. Voor 
Brainport Eindhoven, voor de Neder-
landse economie.”
 
Innovatiekracht
De nadere uitwerking van de Regio-
Deal en overleg hierover vindt plaats 
via de stuurgroep Rijk-regio voor de 
Brainport Nationale Actieagenda, on-
der leiding van het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat. 
Staatssecretaris Keijzer (EZK): “In ja-
nuari bezocht ik Brainport Eindhoven 
en heb met eigen ogen de betekenis 
van deze regio voor onze economie 
gezien. Dankzij haar snelgroeiende 
maakindustrie met bedrijven als AS-
ML, Philips, VDL, DAF en NXP en 
ruim 6000 innovatieve mkb-onderne-
mers in de directe omgeving, is Brain-
port Eindhoven enorm belangrijk 
voor de innovatiekracht van Neder-
land. Met deze forse bijdrage uit de 
regio envelop kunnen Rijk en regio de 
ambities in de Brainport Actieagenda 
waarmaken. Zo profiteert heel Ne-
derland van deze sterke economische 
regio.”
 
Erkenning
Gedeputeerde Economie en Interna-
tionalisering Bert Pauli van de provin-
cie Noord-Brabant ziet in de investe-
ring van het kabinet erkenning voor 
Brainport Eindhoven: “Het Rijk be-
vestigt hiermee dat Brainport een 
koplopersrol vervult in de nieuwe 
economie van Nederland. De regio is 
met zijn omvangrijke netwerk van be-
drijven en onderzoeksinstellingen 
stevig verankerd in het hele land, en 
zeker in Brabant. De investeringen 
betekenen daardoor een belangrijke 
impuls voor het concurrentievermo-
gen van de hele provincie.”
 

Voorzieningenniveau
De focus van de uit te voeren projec-
ten zal liggen op het aantrekken, op-
leiden en behouden van technisch ta-
lent op alle onderwijsniveaus en het 
realiseren van innovaties met maat-
schappelijke impact. Daarnaast gaat 
het om het versterken van culturele, 
maatschappelijke en sportvoorzie-
ningen en het vergroten van de leef-
baarheid in stad en regio voor de be-
staande bevolking. De regio zelf in-
vesteert 240 miljoen euro, als die 
bijdrage niet wordt gehaald, daalt de 
rijksbijdrage uit de regio envelop 
evenredig. Een deel van het geld is be-
stemd voor fotonica en wordt ingezet 
voor het opzetten van een Nationaal 
Masterplan Fotonica, waarbij ook 
Overijssel en Gelderland worden be-
trokken.
 
Het kabinet ziet Brainport Eindhoven 
als een economisch kerngebied van 
nationale betekenis. Met een concen-
tratie van kennisintensieve maakin-
dustrie is deze regio aanjager van de 
innovatie in de Nederlandse hightech 
sector. De regio kent met 2 miljard eu-
ro de hoogste private uitgaven aan 
R&D (Technisch Weekblad), met 
4,9% de grootste economische groei 
in 2017 (ING) en de stad Eindhoven 
heeft met 22.6 patenten per 10,000 in-
woners de hoogste patent-dichtheid 
ter wereld (OECD).
 
Belangrijke stap
Burgemeester John Jorritsma van 
Eindhoven, voorzitter van de Stich-
ting Brainport, ziet de bijdrage van 
het Rijk als een forse investering: “Het 
draagt flink bij aan het aantrekken, 
opleiden en vasthouden van talent, 
het versterkt ons voorzieningenni-
veau en realiseert innovaties met 
maatschappelijk impact, bijvoorbeeld 
op het gebied van gezondheidszorg en 
mobiliteit. Maar belangrijker nog, ik 
zie hierin een bevestiging dat het Rijk 
een langdurige relatie met ons wil 

Opbrengst 
collecte Amnesty 
International 
De collecte van Amnesty Internatio-
nal, die van 11 tot en met 17 maart 
2018 plaatsvond in Nuenen c.a., 
heeft 4231,06 euro opgebracht. 31 
Vrijwilligers collecteerden voor de 
mensenrechtenorganisatie. 
Amnesty dankt alle gevers voor hun 
bijdrage en alle vrijwilligers voor 
hun geweldige inzet. 

Opbrengst van onschatbare waarde
Amnesty is een onafhankelijke organi-
satie en neemt voor haar onderzoek, 
lobby en actie geen geld aan van over-
heden of politieke groeperingen. Juist 
daarom is de opbrengst van de jaarlijk-
se collecte van onschatbare waarde. 

Het belang van de collecte
Met het geld dat tijdens de collecte 
wordt opgehaald, kan Amnesty haar 
werk blijven doen. Bijvoorbeeld om 
mensen die alleen maar gevangen zit-
ten omdat ze kritiek hadden op hun re-
gering, vrij te krijgen. Mensen als 
Azam Farmonov uit Oezbekistan. De 
mensenrechtenverdediger kwam in 
oktober 2017 vrij, nadat hij bijna twaalf 
jaar had vastgezeten en volgens zijn 
vonnis nog drie jaar cel te gaan had. 
Tijdens zijn detentie werd Farmonov 
gemarteld, toch weigerde hij te beken-
nen dat hij zich schuldig had gemaakt 
aan afpersing - een verzonnen aan-
klacht. Amnesty voerde actie voor Far-
monovs vrijlating.
 www.amnesty.nl
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   VACATUREBANK VRIJWILLIGERS week 12
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO  ________________________________________________________________________________________________________________________
St. Vrijwilligerszorg Thuis vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen/wk. 
  info@vrijwilligerszorgthuis.nl________________________________________________________________________________________________________________________
De Akkers & Jo van Dijkhof  diverse vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk________________________________________________________________________________________________________________________
St. Walburg tuinen  tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen.  diverse tijden mogelijk, afh. v. seizoen________________________________________________________________________________________________________________________
Vluchtelingenwerk - LEVgroep Maatschappelijke/juridische begeleiders gevraagd ter ondersteuning van vluchtelingen.  Tijden in overleg
 Taalcoaches gevraagd en tevens handige klussenman.________________________________________________________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof bestuurslid (portefeuille in overleg samen te stellen)
 begeleiding voor kinderfeestjes (3-7 jr)  in overleg een middag (op afroep)
 tuinmannen/tuinvrouwen voor maandagochtend en/of donderdagochtend www.weverkeshof.nl 
 vrijw. v. onderhoudswerkz. (snoeien, kleine reparaties, gras bijhouden e.d.)  vr+ma 9.00-12.00u. start 8.30 met koffi e________________________________________________________________________________________________________________________
Lokale Omroep Nuenen redacteuren en video-cameramensen  tijden in overleg
 medew. huish. dienst studioruimte (o.a. schoonm., onderh., bestellingen) 1-2 x p. wk een ochtend in overleg
 PR/marketing medewerker (met kennis hiervan) In overleg________________________________________________________________________________________________________________________
St. Kinderspeelzalen Nuenen bestuursleden gevraagd. Affi niteit met peuterspeelzaalwerk in overleg. Schoolvakanties vrij
 vrijw. Peuterspeelzaalleidsters gevraagd (diploma niet vereist)  dagdelen in overleg. Schoolvak. vrij________________________________________________________________________________________________________________________
Werkgroep Missie  secretaris gevraagd voor de werkgroep + werkgroepleden en projectvrijwilligers tijden in overleg
Ontwikkeling & Vrede ________________________________________________________________________________________________________________________
Heilig Kruis Gilde een instructeur bazuinblazen (repetitieavond dinsdag 19.30-20.30 u.) reacties: info@heiligkruisgilde.nl ________________________________________________________________________________________________________________________
St. Meedoen Nuenen vrijwilligers gevraagd voor organiseren van workshops voor  1x p. maand   
 kinderen/jongeren met een beperking Meer info: www.meedoennuenen.nl ________________________________________________________________________________________________________________________
EHBO-vereniging Nuenen bestuursleden gevraagd: voorzitter en penningmeester      
 1x p. maand bestuursvergadering i.o. (20.00-22.00 u)  meer info: www.ehbonuenen.nl________________________________________________________________________________________________________________________
Nationaal Ouderenfonds Nuenen begeleiding voor de breigroep ‘Samen breien’ donderdag 13.30-15.30 u.________________________________________________________________________________________________________________________
Hoofdredacteur  een afw. functie met veel ruimte voor eigen inbreng i.s.m. de redactieraad. Meer info:    
parochieblad KruisWoord Zes edities per jaar R. Janssen, T: 06-28211179________________________________________________________________________________________________________________________
Savant van Lenthof het woonzorgcentrum is op zoek naar vrijwilligers voor o.a.  Info:     
 begeleiding bij maaltijden en gymles www.savant-zorg.nl/vrijwilligers/________________________________________________________________________________________________________________________
Vrouwencentrum de Vlinder de stichting is op zoek naar maatschappelijk betrokken bestuursleden,  Info:     
 o.a. een voorzitter vrouwencentrumnuenen@gmail.com________________________________________________________________________________________________________________________
Gehandicaptenvereniging Nuenen begeleiders (op de fi ets) voor de scootmobielclub.      
 Iedere 2e en 4e dinsdagmiddagmiddag van de maand. Info: t.vanwoensel@onsnet.nu ________________________________________________________________________________________________________________________
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen 
geopend van 8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl. Nieuwe vacatures (of 
wijzigingen) kunt u aanleveren via ismene.borger@levgroep.nl.

Gemeente en BPD Ontwikkeling tekenen     
nieuwe samenwerkingsovereenkomst realisatie Nuenen West

Dorps Geluk in Nuenen West
Gemeente en gebiedsontwikkelaar BPD Ontwikkeling bv ondertekenden 
op 19 maart de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van 
de nieuwbouwwijk Nuenen West. In Nuenen West zullen 1575 woningen 
gaan verrijzen. 

Het oorspronkelijke plan is ruim 10 
jaar oud. In de tussentijd zijn de in-
zichten over hoe om te gaan met 
grootschalige gebiedsontwikkeling 
veranderd. Zowel consumentenwen-
sen en bijgestelde ambities hebben er 
voor gezorgd dat herijking en positio-
nering van het oorspronkelijke plan 
van Nuenen West wenselijk was. Eind 
2015 bereikte het college van de ge-
meente Nuenen principeovereen-
stemming met gebiedsontwikkelaar 
BPD over de herijking van de plannen 
en afspraken voor Nuenen West.

De afgelopen periode is er gewerkt 
aan een actualisatie van het steden-
bouwkundige plan, het bijbehorend 
beeldkwaliteitsplan en de samenwer-
kingsovereenkomst. Daarnaast is de 
positionering van de gebiedsontwik-
keling aangescherpt en afgestemd op 
de klantwens.

Nuenen West is een ontwikkeling 
waarbij begrippen als gemoedelijk-
heid, ontmoeting en sociale samen-
hang de kern raken van het concept 
voor Nuenen West. Of het nu gaat 
over de brinken, hofjes of de grote 
parken in de stedenbouwkundige 

V.l.n.r Carl Smeets (directeur regio zuid BPD), Timon van der Horst (Senior Ontwikkel-
manager), wethouder Martien Jansen, wethouder Henk Pero

Gemeente Nuenen 

 Lindespelers halen opnieuw 
het beste in zich boven
Afgelopen weekend speelden de Lindespelers de try-out van hun nieuwe 
voorstelling ‘SUITE 648’ in hun tijdelijke repetitielocatie.

Iedereen bemoeit zich net op de ver-
keerde manier met elkaar en de leu-
gentjes stapelen zich op waardoor het 
probleem alleen maar groter wordt.
Terwijl Ann Nijdam als degelijke ho-
telmanager de goede naam van het ho-
tel probeert hoog te houden, is het 
meisje van de roomservice de enige die 
werkelijk de avond van haar leven 
heeft, omdat zij regelmatig met forse 
fooien wordt afgescheept. Deze spran-
kelende rol lijkt op het lijf geschreven 
voor Linda Jacobs.
De veelzijdige Suus de Werk speelt 
met karakter de echtgenote van staats-
secretaris Dekker en Anita Cornelis-
sen is de verfrissende zuster Swinkels.
Jeanette Bouwmans als stuntelig ka-
mermeisje en Dion Peters als de onbe-
houwen, maar o zo gevoelige Mark 
maken het idee dat er iets heel vreemds 
aan de hand is compleet. En zelfs bijna 
zonder tekst ziet Mario van Zwol kans 
een geloofwaardig lijk ‘neer te zetten’

Zichtbaar is dat er veel trainingsarbeid 
in het stuk is gaan zitten: Er zit vaart in 
het spel en het verveelt nergens. Zoals 
gebruikelijk was naast het decor het 
licht en geluid weer prima verzorgd. 
Nog enkele repetities hard werken aan 
de laatste puntje op de i en de toneel-
vereniging biedt haar toeschouwers 
twee avonden garantie voor een avond 
topklasse verwarring en hilariteit.
Nog te zien op vrijdag 6 en zaterdag 7 
april in het Nuenense Klooster.
Kaarten via www.lindespelers.nl, of bij 
Jumbo Ton Grimberg en Kapsalon 
Werner Ulrich.

Het is alweer even geleden dat de to-
neelvereniging een klucht op het re-
pertoire zette. 
En niet de minste: SUITE 648 is geba-
seerd op ‘Een rondje balkon voor me-
neer’, één van de topkluchten van de 
vermaarde toneelschrijver Ray Coon-
ey. Het stuk is bewerkt naar een meer 
toegankelijke Haagse situatie. 

Het lijkt zo simpel bij een klucht: ver-
warring alom, slaande deuren en ra-
men, leugentjes en spraakverwarring, 
steeds nieuwe personages die het alle-
maal niet meer begrijpen en de toe-
schouwer op het verkeerde been zet-
ten. Maar het is een moeilijk toneel-
genre waarbij timing en snelheid erg 
belangrijk zijn. Onder regisseur Jeroen 
van den Boom heeft de club echter een 
onderhoudende voorstelling op de 
planken gezet. Zeker als je rekening 
houdt met een aantal nieuwe Lin-
despelers-gezichten. Dat je die oner-
varenheid soms nog denkt te zien, doet 
niet af aan het sprankelende resultaat. 

In een verzorgd decor worden door 
Rob de Bie als staatssecretaris en Jos 
Habraken als zijn ogenschijnlijk onno-
zele assistent mooie rollen met verve 
neergezet.

Het verhaal: 
De staatssecretaris heeft in een chique 
hotel plannen voor een avontuurtje 
met een secretaresse, een prima de-
buut van Sandra van de Westerlo. En 
daarna gaat uiteraard alles anders dan 
voorzien.

NEIL DIAMOND TRIBUTE LIVE 
“NEIL4REAL”

WWW.KLOOSTERNUENEN.NL  |  PARK 1 NUENEN  |   040-2843181

AFTERPARTY
70’S DANCE VINYL SHOW

MET DJ LODY 

_______
19 MEI
KLOOSTER
NUENEN_______
AANVANG
20.30 UUR
EINDE
01.30 UUR

TICKETS
€ 12,-

Neil Diamond Show &   
70’s Dance Party in Het Klooster
Beleef de jaren ’70 met Neil4real en laat u meeslepen door de sfeer en de hy-
pe van toen. Na het live optreden van Marcel Mulders, alias Neil Diamond, be-
gint de grote 70’s dance afterparty met DJ Lody. Hij draait alles op vinyl, zoals 
het hoort. Stap mee terug in de tijd en kom gezellig dansen op 19 mei! Een 
fantastische avond om mooie herinneringen op te halen. Het dak mag eraf.

Marcel wil graag meer 70’s party’s or-
ganiseren en iedereen van jong tot oud 
op de dansvloer zien. Die sfeer van 
toen was zo geweldig!

Zaterdag 19 mei 20.30 - 01.30 uur. 
Kaarten zijn voor slechts € 12,00 te 
koop bij Het Klooster in Nuenen.
www.Neil4Real.nl

De Nederlandse Neil Diamond is sinds 
zijn 18e jaar geïnspireerd door de zan-
ger en weet dat gevoel goed in zijn 
stem en performance te leggen met 
zijn warme stem en zijn uitstraling. 
Neil4real neemt u mee terug naar de 
glorietijd van Neil Diamond in de ja-
ren ’70 met hits als ‘Sweet Caroline’, 
‘Solitary Man’, ‘I Am…I Said’, ‘Cracklin’ 
Rosie’… en vele anderen. 

“Ik vind het fantastisch om te doen, 
om helemaal in de huid van Neil Dia-
mond te kruipen en die legendarische 
sfeer van toen neer te zetten” vertelt 
Marcel. “Mensen worden geraakt. Ie-
dereen heeft zijn eigen herinneringen 
aan die liedjes, jong en oud, en zijn 
persoonlijke verhaal bij deze muziek; 
de een ging net samenwonen met zijn 
eerste liefde, een ander draaide de lied-
jes in z’n auto op zakenreis”.

Marcel brengt zijn tribute aan de zan-
ger zowel solo als met een mega grote 
band van 11 bevlogen en ervaren mu-
zikanten. Ze hebben allemaal dezelfde 
passie voor deze singer-songwriter en 
de geweldige concerten die hij gaf. 

plan, de toekomstige voorzieningen 
in de wijk zoals de buurtschuur of een 
pluktuin of de look and feel van de 
nieuwe woningen. Alles ademt straks 
de sfeer van een eigentijdse vertaling 
van het Nuenens ‘DNA’. Kortom: Nue-
nen West is Dorps Geluk.. 

Nuenen West bestaat uit afwisselde 
buurtjes waar in totaal 1575 nieuwe 
woningen worden gebouwd inclusief 
de nieuwe basisschool “t’ Mooiste 
Blauw”. die in het hart van het plan ge-
realiseerd zal worden. De school komt 
te liggen aan het grootste park in het 
plan. Per jaar zullen ongeveer 80-100 
woningen worden gebouwd in Nue-
nen West. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.nieuwbouw-nuenenwest.nl 

 
 

Inwoners stemmen  
op hun favoriete 
kapper
Kappers en kapsalons spelen vaak een 
belangrijke sociale rol in een buurt. 
Kappers bieden vaak een luisterend oor 
en een bezoek aan een kapsalon wordt 
als uitje gezien. Het overgrote gedeelte 
van de mensen die naar de kapper gaan 
doet dat binnen een straal van een paar 
kilometer. Inwoners van de gemeente 
Nuenen c.a. kunnen daarom nu hun fa-
voriete kapper en kapsalon in hun 
buurt in het zonnetje zetten door via 
www.kapperenkapsalon.nl te nomine-
ren of te stemmen bij de Verkiezing van 
de Leukste Kapper & Kapsalon. 
In iedere gemeente is er per categorie 
een titel te winnen voor de Kapper, 
ZZP Kapper en Kapsalon met de mees-
te stemmen maar ook een titel voor de 
Kapper, ZZP Kapper of Kapsalon met 
de beste gemiddelde waardering zodat 
alle kappers, ongeachte grootte, een 
eerlijke kans maken. Bij het uitbrengen 
van een stem kunnen mensen cijfers 
geven voor ‘Prijs/Kwaliteit verhouding’ 
en ‘Klantvriendelijkheid’. 

Meet & Greet met zangeres Maan
Mensen die stemmen kunnen mooie 
prijzen winnen zoals een meet & greet 
met zangeres Maan, een wellnessdag 
voor 2 personen en een luxe hotelover-
nachting. www.kapperenkapsalon.nl 

Opening nieuw Heemhuis
Op zaterdag 24 maart wordt het nieuwe Heemhuis van Heemkundekring ’t Hof 
van Liessent te Lieshout op ludieke wijze geopend. Om 13.00 uur vertrekt er 
vanaf het Dorpshuis een bonte stoet met een platte kar onder begeleiding van 
het Aauw Hermenieke. De stoet zal door enkele straten van Lieshout trekken om 
uiteindelijk te belanden bij het nieuwe Heemhuis aan de Dorpsstraat 13. Daar zal 
om 14.00 uur de opening plaats vinden door wethouder Joan Briels. Daarna 
houdt de Heemkundekring Open Hu is voor belangstellenden tot 17.00 uur.

 Kinderen   
mogen komen 
Paas-knutselen!
Het duurt niet lang meer en dan zit je 
weer gezellig met je familie aan de 
Paas-ontbijt-tafel. Hoe leuk is het dan 
als deze tafel versierd is met zelf ge-
maakte Paas decoraties. Ben je tussen 
de vijf en tien jaar oud, dan kun je 26 
maart, van 15.30 uur tot 17.00 uur, ko-
men knutselen. Je mag dan draadeie-
ren maken, een mobiel of een kuiken 
knutselen, of misschien lukt het je wel 
om er meerdere te maken zodat je het 
hele huis kunt versieren. We gaan aan 
de slag met papier, wol, ballonnen, 
een schaar en lijm. Het materiaal is al-
lemaal aanwezig, de kosten zijn drie 
euro en je wordt verwacht in D’n Heu-
vel, Heuvel 11 te Gerwen. Geef je wel 
even snel op via de mail, want voor je 
het weet is de groep vol. 
Alvast een vrolijk Pasen toegewenst 
en tot ziens bij het Paas knutselen!
Vergeet je niet op te geven! Website: 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl 
E-mail: werkgroepleefbaarheidgerwen@
gmail.com T: 06-41102625. 
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Voorlopige uitslag Gemeenteraadsverkiezingen Nuenen c.a. 21 maart 2018
 LIJST-       NUMMER VAN HET STEMBUREAU      AANTAL VOORLOPIGE
NAAM POLITIEKE PARTIJ NUMMER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 STEMMEN ZETELS 

W70 Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Eeneind 1 331 190 305 303 219 198 120 253 191 88 307 101 432 150 3188 6

Democraten 66 (D66) 2 95 57 102 122 88 56 50 79 107 28 51 29 192 55 1111 2  

SP (Socialistische Partij) 3 76 52 49 48 55 42 52 58 48 24 41 13 80 14 652 1

VVD 4 159 90 147 177 150 67 44 103 120 68 130 57 241 122 1675 3

CDA 5 84 84 140 85 57 45 35 75 59 55 69 20 98 40 946 2 

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 6 124 80 124 66 102 66 62 121 86 28 63 29 129 33 1113 2 

Groen Links 7 107  58 130 117 110 77 42 77 74 51 105 34 134 36 1152 2 

Combinatie Nuenen c.a. 8 24 17 33 24 43 20 7 22 16 78 127 8 28 10 457 1 

Lijst Pijs 9 37  31 35 42 40 39 29 41 19 3 47 23 40 20 446 0 

Nuenens Belang 10 35  28 30 35 40 23 22 31 39 27 21 57 47 3 438 0

NIET GELDIG   4  2 4 4 8 5 5 6 2 1 5 5 3 7 61 

BLANCO   19 5 14 9 6 6 4 13 14 14 13 5 30 2 154 

TOTAAL STEMMEN  1095 694 1113 1032 918 644 472 879 775 465 979 381 1454 492 11178 

STEMBUREAUS
1. Het Klooster Raadzaal, Park 1
2. Zorgcentrum De Akkers, Margot Begemannstraat 9
3. BS De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3

4. BS De Nieuwe Linde, Van Duynhovenlaan 15 
5. BS De Wentelwiek, Jacobushoek 5
6. PCN Nuenen, Wederikdreef 2
7. Wijkcentrum Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10

8. Gasterij Jo van Dijkhof, Jo van Dijkhof 110
9. BSO Crijnsschool, Heikampen 3
10. RKVV Nederwetten, Koppeldreef 2
11. Gemeenschapshuis D’n Heuvel, Heuvel 11

12. Gemeenschapshuis Enode, Eeuw Driessestraat 1
13. BS Oude Landen, Ouwlandsedijk 27
14. Gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2

NUENENNUENEN
Beste mede-Nuenenaren     

Als betrokken Nuenenaar heb ik, de laatste 10 jaar met steeds grotere belangstelling  en 

hoger opgetrokken wenkbrauwen, de lokale politiek en bestuurlijke  gebeurtenissen gevolgd. 
Nuenen is een geweldig dorp, groen, cultureel,  goede infrastructuur en met een rijk  

verenigingsleven en gemeenschapszin. Het is de kunst om dat te behouden terwijl er grote 

uitdagingen op ons afkomen. Gezien de politieke en bestuurlijke gebeurtenissen van de 

afgelopen jaren heb ik er helaas weinig vertrouwen in dat deze uitdagingen goed aangepakt 

zullen worden.  Nuenen verdient een goed bestuur.
Vanaf 1973 woon ik bijna onafgebroken in Nuenen. Ik ben met veel plezier actief lid van 

meerdere  verenigingen en betrokken bij  diverse activiteiten. Ik heb ook geprobeerd niet 

alleen te consumeren maar ook iets terug te doen, een positieve bijdrage te leveren. 
En nu dus in de politiek. Daarom sta ik op de kieslijst van GroenLinks Nuenen c.a.. 

GroenLinks Nuenen is een partij, groen en sociaal zoals Nuenen zou moeten zijn, maar 

vooral met verstandige mensen. Wij hebben een frisse blik en zijn in staat  moeilijke materie 

te begrijpen en een luisterend oor te hebben voor de mening en expertise van anderen. Op 

basis daarvan willen wij besluiten nemen over de toekomst van Nuenen.Daarom: Stem 19 maart op de lokale landelijke partij GroenLinks Nuenen.Met vriendelijke groeten,      

Joep Pernot

Kandidaat gemeenteraad GroenLinks Nuenen c.a.
Onze standpunten vindt u op: www.nuenen.groenlinks.nl

Reactie’s lijsttrekkers

Grote verkiezingswinst voor W70
Door Gerrit van Ginkel

Tegen 12.00 uur volgde de voorlopige uitslag 
van de gemeenteraadsverkiezingen in Nuenen.
W70 6 zetels (+1)
D66  2    ‘‘ (-1)
SP   1      “  (-1)
VVD 3   “ (+1)
CDA 2   “ (+1)
PvdA2   “ (+1)
GroenLinks 2 (+1)
De Combinatie1 (-)

Na hertelling bleek dat W70 nog een zetel meer had 
en dat ging ten koste van De Combinatie. De uiteindelijke eindstand volgt vrij-
dagmorgen.
W70 lijsttrekker Ralf Stultiëns vertelde glimmend trots te zijn op dit geweldige 
resultaat. Vooral de omslag van de kiezers die 4 weken geleden nog met 70% voor-
stander waren voor aansluiting bij Eindhoven en nu bijna massaal achter W70 
gingen staan voor zelfstandigheid, noemde hij opmerkelijk. De uitslag van de vo-
rige verkiezingen waarbij W70 3 zetels behaalde en een restzetel kreeg toebe-
deeld en de uitslag van 7 zetels nu, noemde Stultiëns een verdubbeling.
“Onze fractie gaat morgen in beraad en zal als grootste partij een informateur 
aanwijzen.” We laten alles even bezinken en volgende week woensdag is er het af-
scheid van de oude raad en een dag later de installatie van de nieuwe raad.
De coalitiebesprekingen kunnen dan beginnen en we praten met iedereen, we 
sluiten niets uit. Het moge duidelijk zijn dat partijen die korter bij ons staan ge-
makkelijker benaderbaar zijn”.
Hij kon het niet nalaten nog eens te wijzen op de 600 miljoen die men in Eindho-
ven tekort komt en dat de bezuinigingen daar nog niet zijn gelopen.
 “Het is goed dat van de oude garde veel raadsleden het voor gezien houden. De 
verjonging in veel fracties is erg positief”. Ook de teruggang naar 7 fracties juich-
te de W70 lijsttrekker toe.

Erik Groothoff van 
het CDA tevreden 
met twee zetels
“Eigenlijk is dit een referendum, het 
heeft niets te maken met de gemeente-
raadsverkiezingen”, zo begint Erik 
Groothoff, lijsttrekker van het CDA. 
“Het is overduidelijk dat er nu gekozen 
is: of je bent voor zelfstandigheid, zie 
de winst van W70, of je bent voor het 
samengaan met Eindhoven. Je ziet dit 
heel duidelijk in het beeld dat nu is ge-
geven. Ik vind het nogmaals geen reële 
afspiegeling van de gemeenteraadsver-
kiezingen en daar zijn wij als partij wel 
de dupe van. Maar met twee zetels zijn 
we tevreden. Als we in de coalitie ko-
men kunnen we een wethouder leve-
ren en het zou dan zomaar kunnen dat 
onze capabele huidige wethouder, op 
grond van haar kwaliteiten, weer te-
rugkomt. Aanstaande maandag heb-
ben we bestuursvergadering en dan 
gaan we kijken wat we kunnen ver-
wachten. Wat mij betreft zou de huidi-
ge coalitie gecontinueerd kunnen wor-
den.”

Boudewijn Wilmar van Groen Links 
heeft een dubbel gevoel    
bij de verkiezingsuitslag
Halverwege de avond wordt Boudewijn Wilmar naar voren geroepen door 
de presentator van de verkiezingsavond, Theo Verbruggen. Groen Links is 
duidelijk één van de grote winnaars van deze gemeenteraadsverkiezingen. 

“Uiteraard ben ik zeer verheugd over hoe het tot nu toe gaat met de uitslagen”, 
zegt hij. Wanneer de einduitslag bekend is vertelt hij dat hij er eigenlijk een dub-
bel gevoel over heeft: “We zijn natuurlijk heel blij dat we de derde partij van Nue-
nen zijn geworden, maar het is toch wel bijzonder dat je dat met twee zetels 
wordt. Maar goed, dit is Nuenen en Nuenen heeft gesproken. Ik ben heel blij 
maar ik vind het wel heel sneu voor de partijen die bij ons in de coalitie hebben 
gezeten. Met name de SP die heel constructief bezig is geweest, dat die daar niet 
voor beloond zijn. Ik heb toch het gevoel dat het een tweestrijd is geworden over 
de herindeling. Laat ik het zo zeggen, ik vind het een bijzondere uitslag. En het 
wordt niet eenvoudig om een nieuwe coalitie te vormen. De vorige keer hebben 
we twee informateurs gehad, die hebben het hele proces begeleid en ik ga ervoor 
pleiten om dat weer zo te doen.”

VVD, Gaby Scholder
“We hebben het erg goed gedaan, we hebben net uitgerekend 
dat we ongeveer 500 stemmen meer behaald hebben dan vier 
jaar geleden en dit betekent drie volwaardige zetels. Vier jaar 
geleden, kregen we onze derde zetel via een restzetel en nu dus 
direct. Over de keus tussen coalitie of oppositie bestaat bij mij 
dan ook geen twijfel.  Coalitie waarbij welwillend het gesprek wordt aangegaan en 
waarbij streven naar samenwerking een goede lijkt. Samen voor de toekomst van 
Nuenen. En ook al heeft Ieder zijn eigen idee, en de VVD is duidelijk voor de fu-
sie met Eindhoven, is het toch verstandig hierin samen op te trekken en elkaar te 
versterken in de punten waarin je als Nuenen zelfstandig wilt blijven. Punten die 
je dan mee kunt nemen in de onderhandelingen richting die fusie met Eindhoven. 
Waar sta je voor, wat is belangrijk. Eigenlijk had de fusie geen inzet van deze ver-
kiezingen mogen zijn, maar dat kun je wel vinden maar je kunt er niet omheen, 
we zitten er middenin. De VVD heeft in ieder geval meer te bieden en dat heeft de 
kiezer ongetwijfeld gezien.”

PvdA, Jan Wesenbeek
“Ons winnen is een gezamenlijk product van een aantal 
mensen binnen de PvdA die een geweldig mooie maar 
ook zware campagne gevoerd hebben. Dat betaalt zich 
nu uit in een zetel extra.  En de stille wens is om er nog eentje bij te krijgen en op 
drie zetels uit te komen. Dan kunnen we ook echt iets betekenen en maken we de 
duidelijke keuze in de coalitie plaats te nemen. Met wie deze coalitie gevormd 
wordt, maakt me niet zoveel uit want waar het om gaat is of we programmatisch 
iets met elkaar kunnen afspreken. Een coalitie met de nu winnende partijen gaat 
nog wel moeilijk worden en dan met name richting de fusie met Eindhoven, wij 
bekeren niet, wij hebben een helder standpunt ingenomen en je moet wel geloof-
waardig blijven en niet afwijken, er is niet voor niets op je gestemd.” 

D66, Bertje van Stiphout
Door Nannie van den Eijnden

Nog voordat de definitieve uitslag bekend is, is Bertje van Stiphout (jurist en be-
stuurder) blij met het resultaat: “We hadden liever drie zetels gehouden, maar 
twee is mooi. Ik vind het nu wel lang duren en ben heel benieuwd wat het gaat 
worden. Een nieuw gezicht heeft misschien geholpen. De eerste drie kandidaten 
op de lijst zijn nieuw, ze debuteren in deze verkiezingen en de vierde is ervaren 
(Bertje van Stiphout, Anneke Coolen-Pero, Paul Smilde, Willemijn van Werkum 
- red.). We bestrijken alle portefeuilles met deze mensen. Ik denk dat het goed is 
als partijen zich vernieuwen. We gaan niet zomaar in de coalitie zitten, daar gaan 
we kritisch naar kijken. Eventueel willen we wel in de oppositie. We hebben er zin 
in, we gaan een ander geluid laten horen!”.

Jacques Leemans 
berust in nederlaag
Nuenens Belang keert niet terug in 
Nuenense raad. Leemans erkende 
dat hij op een rustige manier actie 
had gevoerd. Hij zette zijn hoop nog 
op de uiteindelijke uitslag  waarbij 
hij in aanmerking kan komen voor 
een restzetel en zo nog een stoeltje 
kan bemachtigen.

Hij vond het jammer dat deze verkie-
zing uitgedraaid was op een voor of te-
gen samengaan met Eindhoven. Hij had 
ingezet op het behoud van een uitvaart-
huis in het centrum van Nuenen maar 
door eerdere over aandacht van dit on-
derwerp is het nu wat ondergesneeuwd 
en daardoor op de achtergrond geraakt. 
Hij gaf toe wellicht iets te rustig cam-
pagne gevoerd te hebben.
“Wij hadden wel iets te kiezen”, vond 
Leemans. “Wij hebben ons niet zo falie-
kant afgezet tegen Eindhoven. W70 
heeft gespeeld op de emotie en dat heb-
ben ze knap gedaan”. Ook de verkeerde 
benaming (leefbaar Nuenen) voor zijn 
partij tijdens het lijsttrekkersdebat, 
waar hij wegens griep niet bij aanwezig 
kon zijn, had zijn partij geen goed ge-
daan.Lijst Pijs, Lijsttrekker Hans Pijs

“Het is jammer, maar de kiezer bepaald en daar 
zal ik me bij neerleggen” zijn de worden van 
Hans Pijs na de teleurstellende uitslag. 0 zetels is 
om 24.00 uur de uitslag voor lijst Pijs. Construc-
tief en kritisch zijn, dan krijg je alle support van 
Hans Pijs. Het algemeen belang is heilig en hij is wars van al dat pluche. Hans ge-
looft in een samenwerking met Eindhoven, volgens hem is dit ook al lang beslist. 
Steek de koppen bij elkaar en ga samenwerken. Daar is niets mis mee en daar 
worden we alleen maar beter van. Hij heeft bewondering voor de manier waarop 
W70 het politieke spel gespeeld heeft, want een lijst formeren is niet gemakkelijk. 
Wat hij gaat doen?  Eerst zijn verlies relativeren en dan overgaan tot de orde van 
de dag. Al heel snel denkt hij tijd tekort te komen

SP, Hein Kranen
Door Nannie van den Eijnden

Teleurstelling alom bij de SP. “Als we drie zetels hadden gewonnen waren we blij 
geweest en bij één zouden we teleurgesteld zijn geweest” bekent Bas Smouter bij 
een tussentijdse uitslag. Het blijft bij één zetel. “We hebben niet zozeer het partij-
belang nagestreefd, maar zijn opgekomen voor degenen die een huurwoning en 
thuishulp nodig hebben en die gebruik maken van het noodfonds. Ik ben be-
nieuwd wie ons hebben gesteund” zegt een teleurgestelde Hein Kranen. “Voor 
wat wij hebben gedaan zijn we onvoldoende beloond!” laat hij erop volgen. “De 
samenvoeging met Eindhoven en de zelfstandigheid van Nuenen is een thema ge-
worden en dat overschaduwt andere thema’s die ook belangrijk zijn. Ik heb ge-
pleit voor een referendum. Dat initiatief komt van SP. De burger moet hierover 
helder zijn stem kunnen geven, zodat dat representatief is. Ik vind het jammer” 
besluit Hein.

Foto Frank van Wellie

Combinatie Nuenen,  
Lijsttrekker Monique Donkers
Voor Monique zijn de uitslagen ook dit jaar weer zeer teleurstellend te noemen. 
De uitslag is duidelijk, het populisme heeft gewonnen en daar is de Combinatie 
niet van, wij zijn realistisch en staan met beide benen op de grond. Het is heel 
jammer dat er enkele plaatselijke partijen gaan verdwijnen.  Graag willen wij op-
nieuw een poging doen tot samenwerking met andere partijen.
Vrijdag komen we met alle partijen weer bij elkaar en zien we verder.



Rond de Linde  Nr. 12 Donderdag 22 maart 2018

 60 
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VOLOP VIOLEN 
VELE SOORTEN EN KLEUREN

HET PLANTSEIZOEN
IS WEER BEGONNEN

GROOT
ASSORTIMENT
TUINPLANTEN

Uit de oude doos
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NUENENNUENEN
Beste mede-Nuenenaren     

Als betrokken Nuenenaar heb ik, de laatste 10 jaar met steeds grotere belangstelling  en 

hoger opgetrokken wenkbrauwen, de lokale politiek en bestuurlijke  gebeurtenissen gevolgd. 

Nuenen is een geweldig dorp, groen, cultureel,  goede infrastructuur en met een rijk  

verenigingsleven en gemeenschapszin. Het is de kunst om dat te behouden terwijl er grote 

uitdagingen op ons afkomen. Gezien de politieke en bestuurlijke gebeurtenissen van de 

afgelopen jaren heb ik er helaas weinig vertrouwen in dat deze uitdagingen goed aangepakt 

zullen worden.  Nuenen verdient een goed bestuur.

Vanaf 1973 woon ik bijna onafgebroken in Nuenen. Ik ben met veel plezier actief lid van 

meerdere  verenigingen en betrokken bij  diverse activiteiten. Ik heb ook geprobeerd niet 

alleen te consumeren maar ook iets terug te doen, een positieve bijdrage te leveren. 

En nu dus in de politiek. Daarom sta ik op de kieslijst van GroenLinks Nuenen c.a.. 

GroenLinks Nuenen is een partij, groen en sociaal zoals Nuenen zou moeten zijn, maar 

vooral met verstandige mensen. Wij hebben een frisse blik en zijn in staat  moeilijke materie 

te begrijpen en een luisterend oor te hebben voor de mening en expertise van anderen. Op 

basis daarvan willen wij besluiten nemen over de toekomst van Nuenen.

Daarom: Stem 19 maart op de lokale landelijke partij GroenLinks Nuenen.

Met vriendelijke groeten,     

 

Joep Pernot

Kandidaat gemeenteraad GroenLinks Nuenen c.a.

Onze standpunten vindt u op: 

www.nuenen.groenlinks.nl

Alle politieke 
partijen 

bedanken 
hun kiezers

Deze advertentie wordt aangeboden 
door weekkrant Rond de Linde

Inschrijven 
ORANJEmarkt
Online inschrijvingen voor een kraam 
op de Oranje Markt zijn gestart en 
kan op facebook.com\oranjecomite 
nuenen, via de knop ‘Nu Boeken.’ De 
inschrijving sluit op vrijdag 13 april.

Aan de hand van de inschrijvingen 
wordt de kraamindeling gemaakt en 
via facebook gepubliceerd. Inschrijf- of 
eventbrite nummer wordt dan aan een 
kraam gekoppeld. Het inschrijfnum-
mer is dus niet het kraamnummer.

Persoonlijk inschrijven kan op 6 april 
van 19.00 uur tot 21.00 uur en op 7 
april van 15.30 uur tot 16.30 uur bij 
Auberge Vincent. Een hele kraam kost 
€ 25,- een halve kraam € 15,-. Bij onli-
ne boeken komt daar een kleine toe-
slag bij.

Verkiezingsavond

Het team dat heel de avond de telling en statestieken voor de gemeente in kaart bracht,  
wat de gehele avond werd geprojecteerd in een druk bezocht Klooster. 
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Macula-café 
Macula-café Eindhoven 27 maart, ont-
moetingscentrum het Struikske, 
Struyckenstraat 10, 5652 GM Eindho-
ven (Strijp); van 14.00 - 16.00 uur; de 
zaal is open vanaf 13.30 uur. Informa-
tie: Lia Gelten 040-2833448 of Mieke 
Gruintjes 040-2489382.

 Rekenen op St Jozefschool is leuk!
Leerlingen van Eenbes basisschool Sint Jozef deden afgelopen donderdag 
15 maart mee met de WereldWijde WiskundeWedstrijd: W4 Kangoeroe. Het 
blijkt dat wiskunde en rekenen erg leuk kan zijn!

rekenlessen. Ze moesten puzzelen, 
doorzetten en creatief denken in één 
opgave om tot de juiste oplossing te 
komen.

Na afloop van de wedstrijd werd er op 
het schoolplein al gesproken over wat 
het juiste antwoord zou zijn. De vra-
gen mochten ook mee naar huis geno-
men worden en dus werden de ouders 
door de leerlingen uitgedaagd om deze 
puzzels op te lossen. Een voorbeeld 
van een vraag: Joris wil de draak ver-
slaan. Hij moet alle koppen van de 
draak afhakken. Als hij 3 koppen af-
hakt, komt er direct 1 nieuwe kop te-
rug. Joris verslaat de draad door in to-
taal 13 koppen af te hakken. Hoeveel 
koppen heeft de draak als Joris begint? 
Het antwoord is vanaf 25 maart te le-
zen op de site van W4 kangoeroe. Nu 
maar afwachten wie de meeste juiste 
antwoorden heeft gegeven: de ouders, 
de leerlingen of misschien toch de juf?

De kangoeroe en de kangoeroe wed-
strijd komen oorspronkelijk uit Aus-
tralië en daar werd in 1980 voor het 
eerst een wiskunde wedstrijd georga-
niseerd. De kangoeroe wedstrijd heeft 
als doel om leerlingen te laten ervaren 
dat wiskunde (en rekenen) heel leuk en 
uitdagend kan zijn, voor iedereen op 
zijn eigen niveau. 

Leerlingen van de St Jozefschool wer-
den begeleid door oud wiskunde leer-
kracht Hans Mulders. Vanuit zijn ken-
nis en ervaring als wiskunde leerkracht 
heeft hij de leerlingen enthousiast ge-
maakt en de wedstrijd afgenomen, 
waarvoor dank!

Afgelopen donderdag was het zover. 
Alle leerlingen van groep 5 tot en met 
8 hebben individueel aan deze wed-
strijd meegedaan. Ze vonden het erg 
leuk om mee te doen, ze vonden het 
een leuke afwisseling op de normale 

Wanprestatie van Ons BrabantNet
Mijn moeder van 87 is afgesloten van haar telefoon. Zij woont en leeft al 40 jaar in de Mol-
vense Erven, is nog geheel zelfstandig maar heeft wel een telefoon nodig voor nood geval-
len. Haar rekening wordt altijd automatisch afgeschreven. Dat is in februari fout gegaan 
door een fout van Ons Brabantnet. Toen zij daar bericht over kreeg dacht zij dat het om 
iets anders ging dan haar telefoonrekening. Ze heeft er drie keer over gebeld.
Uiteindelijk kreeg ze een sommatie dat ze voor 15 maart moest betalen. Zij besloot te be-
talen omdat ze geen gezeur wilde. Dat gaat via de post want ze maakt geen gebruik van 
internet bankieren. Ik heb zelf haar rekening op de bus gedaan. Zelf was ze de hele week 
ziek. Volgens OnsBrabantnet was op donderdag 15 maart het geld nog niet binnen.
Dus afgesloten! Vrijdag is zij naar het kantoor van Ons Brabantnet in Nuenen gegaan 
waar ze haar alleen wilde helpen als zij 25 euro betaalde. Dat weigerde mijn moeder om-
dat ze betaald had.
Ik heb zaterdag opnieuw contact opgenomen om te vragen of ze alsjeblieft wilde aanslui-
ten omdat het onverantwoord is dat zij geen telefoon heeft. Ik werd heel vriendelijk te 
woord gestaan en er werd mij verteld dat het vrijdag geregeld had moeten worden omdat 
ze in het weekend niets konden doen. Goed gemutst vanochtend weer gebeld. Ik ging er 
van uit dat het geregeld zou worden. Daar werd mij te kennen gegeven dat mijn moeder 
zich aan de regels moet houden en haar rekening op tijd moet betalen. En nu dus eerst 25 
euro moet overmaken. Dat betekent in haar geval dat zij pas volgende week telefoon 
krijgt. Dan hoeft het niet meer want dan is ze inmiddels overgestapt op KPN. Mijn moeder 
betaalt haar rekeningen levenslang altijd op tijd. Als er problemen zijn dan belt ze hierover 
om uit te leggen hoe het zit. Als ze vervolgens moet betalen, betaalt ze. Altijd!
Ik kreeg een jongeman aan de lijn die durfde te zeggen dat mijn moeder zich aan de regels 
moet houden. ,,Als ze dat doet is er niets aan de hand.” Mijn moeder is 87 heeft zich altijd 
aan de regels gehouden. Ze verdient maatwerk van een bedrijf als Ons Brabantnet. En de-
ze Gerard van Ons BrabantNet die moet eens vaker bij zijn grootmoeder op bezoek dan 
begrijpt hij beter dat hij zich respectvol moet gedragen naar mensen.

Estella Heesen, Hoendiep 23Hs,  Amsterdam.

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.
De redactie heeft allertijden het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brieven

Het kaarsje van Wil!
Willeke, mijn vriendin, liet vaak in de kapel van de St. Clemenskerk een kaarsje branden ter 
ons aller welzijn.
Zij doet dit in Vught, de plaats waar zij woont en vanaf onze kennismaking ook regelma-
tig hier in Nuenen. 
Wat haar opviel was, dat de laatste maanden de deur van het Kapelletje van de st. Cle-
menskerk gesloten is en ze het beoogde lichtje niet kan laten schijnen over het Nuenense, 
over ons, U en mij.
Bij navraag waarom het kapelletje gesloten is, was het antwoord ‘Wegens vandalisme’. 
Nou moet je toch even ophouden!
Laten we criminelen bepalen hoe we omgaan met ons geestelijk welzijn?
Wat doen we eraan!
Open de deur van het kapelletje en laat gelovigen hun intenties uiten.
Laat politie en vertegenwoordigers van de kerk regelmatig de orde controleren rondom de kerk.

 Een bezorgde medebewoner uit de Nuenense samenleving!
Adres bij de redactie bekend.

Vergrootglas, prullenbak en een grote tafel
Hoewel ik het eigenlijk helemaal zat ben om weer in actie te komen, tegen een muur van 
onbegrip op te lopen, bedreigingen te krijgen, onbegrip en laster te ondervinden, mijn 
vrije tijd er aan te besteden, vind ik toch dat het College van Burgemeester en Wethouders 
weer eens voorbeeld hebben gegeven van slecht bestuur, misbruik van vertrouwen heb-
ben tentoongespreid waartegen met recht geprotesteerd mag worden met een klacht 
over onbehoorlijke bestuur op grond van misbruik van vertrouwen.
De raadsleden hebben op 7 juli 2016 met een wijziging in het bestemmingsplan in de 
woonwijk van de Molvense Erven ingestemd op grond van een ingediend Beeldkwaliteits-
plan. De Wethouder (Jansen) en zijn ambtenaren waren echter ‘vergeten’ de maten van de 
toegekende bouwvlakken in de Toelichting aan te passen want deze waren in 2015 al ‘ver-
taald’ in grotere, gebruikelijke vrijstaande huizen elders in Nuenen. Deze maten stonden 
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl op een schaal van 1.1000 getekend.
In millimeters!
Over de afgesproken maten van 10x10x9m , de kleuren van de stenen en de dakpannen en 
vooral het behoud van de groene uitstraling was inmiddels al 5 keer vergaderd door een 
team van deskundige architecten die met allerlei mitsen en maren het Beeldkwalitsitsplan 
heeft goedgekeurd. Dit Plan is dus gewoon in de prullenbak gegooid en onder tafel is met 
kleine millimetergrote lettertjes (1 tot 3 millimeter meer) een ander plan getekend.
Op deze plantekening uit 2015 blijkt dat er 5 grotere villa’s (vrijstaande woningen) ge-
bouwd mogen worden dan is afgesproken. De nieuwe huizen worden ook grotendeels te-
gen elkaar aan gebouwd omdat er ook nog een groot deel vergunningsvrij gebouwd mag 
worden. De beloofde groene uitstraling, in dit oorspronkelijke openbare groene hart van 
de wijk, zal dan ook in zijn geheel verdwijnen.
De opmerkingen van raadsleden dat dit een mooi en goed uitgewerkt plan was en dat wij 
blij mogen zijn dat er geen rij van 9 huizen of een flatgebouw van 10 hoog komt zijn drog-
redenen geweest ten koste van het behoud van een groenvoorziening in een woonwijk. 

Ik neem aan dat u weet waar u op gestemd heeft. Hopelijk zal er iets veranderen in de ge-
meente hier.

Theresa Foks-Appelman, Molvense Erven 182, 5672 HR Nuenen.

 Mediumdemonstratie     
door Myrthe Bruinzeel
Op 13 april geeft medium Myrthe Bruinzeel van Spirit & Soul in Terheijden een 
mediumdemonstratie in het Van Goghkerkje in Nuenen. Wil jij ervaren wat 
mediumschap is? Ben je benieuwd of er leven is na de dood? Voel je welkom!

Een medium is een storyteller die het 
verhaal vertelt van levens die aan el-
kaar verbonden waren maar geschei-
den werden door de dood. Tijdens de-
ze demonstratie mediumschap brengt 
Myrthe overleden dierbaren van be-
zoekers aan deze avond voor heel even 
weer dichtbij. Zo voelen we dat de ver-
binding van liefde altijd blijft bestaan. 
Onze dierbaren willen ons heel graag 
laten weten dat ze nog altijd betrokken 
zijn bij ons leven.

Aan de hand van karakteristieke ken-
merken omschrijft Myrthe een dierba-
re overledene, om op deze manier her-
kenbaar te maken wie er communi-
ceert. Zodra het contact herkend is, 
zal er ook een boodschap gegeven 
worden.
Datum: Vrijdag 13 april. Plaats: Van 
Goghkerkje, Papenvoort 2a Nuenen. 
Tijd: 20.00 tot 21.30 uur. Entree: 15,00 
euro p.p. Kaarten reserveren via info@
besef.nu

Nieuwe Tuincentrum 
Coppelmans geopend
Eindelijk was het dan zover: het spiksplinternieuwe Tuincentrum Coppel-
mans opende vorige week donderdag haar deuren op de eveneens nieuwe 
plek aan de Kapperdoesweg.

Het was al jaren bekend dat de oude 
winkel van Coppelmans, sinds 1977 aan 
de Vorsterdijk gevestigd, moest wijken 
voor de nieuwbouw van Nuenen-west. 
Na een lange zoektocht werd in 2010 de 
nieuwe locatie aangewezen. En toen 
vorig jaar dan toch de benodigde ver-
gunningen werden verleend, kon de 
bouw van het nieuwe pand beginnen.

In dit grotere tuincentrum is onder 
andere een afdeling voor snijbloemen, 
dierenkliniek en Restaurant Kapper-
does gevestigd. Tijdens de openings-
dagen was dierenpark De Oliemeulen 
aanwezig met grote vogels en reptie-
len. Kinderen die durfden, mochten 
slangen, uilen en vogelspinnen vast-
houden.

“Ik ben werkeloos 
geworden en mijn 
inkomen is gedaald. 
Wat betekent dit voor 
de partneralimentatie 
die ik betaal?”
Als je besluit om te gaan scheiden komt 
er veel op je af. Niet alleen is een schei-
ding emotioneel, er moet ook heel wat 
geregeld worden. Binnen het CMD in 
Nuenen biedt de LEVgroep tijdens de 
avondopenstelling ook het echtschei-
dingsspreekuur aan. Er is dan de moge-
lijkheid om bij een maatschappelijk 
werker, een mediator en advocaat al 
jouw vragen te stellen. Aan dit gesprek 
zijn geen kosten verbonden.
De avondopenstelling en het echt-
scheidingsspreekuur vinden plaats op 
iedere dinsdagavond van 19.00 tot 
21.00 uur bij het CMD aan de Berg 22 
in Nuenen.

Frans van den 
Nieuwenhof schrijft 
biogra� e Willem 
van Hanegem
Afgelopen maandagavond werd in een 
uitverkocht Luxortheater, waar anders 
dan in Rotterdam, het dertiende boek 
van de in Nuenen woonachtige Frans 
van den Nieuwenhof gepresenteerd. 
Na boeken over onder andere de histo-
rie van PSV, Guus Hiddink en Willy 
van der Kuijlen, dit keer een biografie 
over Willem van Hanegem; ‘Buiten-
kant links’.
Willem, uniek als voetballer en als per-
soon, was nooit een allemansvriend, 
maar is nog altijd razend populair en 
hij heeft al heel zijn leven een volstrekt 
eigen kijk op voetbal. Een visie die 
even bijzonder is als verrassend. Bui-
tenkant links vertelt dan ook Willems 
verhaal van een halve eeuw topvoetbal 
uit zijn mond en vanuit zijn visie. Het 
geeft een indringende kijk op voetbal, 
kritisch maar betrokken en met veel 
liefde voor het prachtige spel dat voet-
bal is. Willem ontmantelt feilloos aan-
names en halve waarheden, die niet 
met de waarheid stroken en steeds op-
nieuw legt hij de vinger op de zere 
plek. Buitenkant links is een ware must 
voor iedere voetballiefhebber en vanaf 
vandaag overal te koop, waaronder bij 
Bruna, aan de P arkstraat in Nuenen.
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LAATSTE KANS! TOTALE LEEGVERKOOP!

Shop nog t/m 31 maart extra voordelig 
in deze winkel.

Vanaf 2 april helpen we je graag verder in onze winkels 
in Son en Breugel, Eindhoven Woensel, Helmond 

en op BCC.nl. 

BCC Nuenen
Duivendijk 5, Neunen

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

12.30 – 18.00 uur
09.30 – 18.00 uur
09.30 – 18.00 uur
09.30 – 18.00 uur
09.30 – 21.00 uur
09.30 – 17.00 uur

Gesloten

Onze winkel
in Nuenen
gaat sluiten

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

KOOPZONDAG 25 MAART
 GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR

Dorpsstraat 95 Mierlo | T 0492 66 11 00 | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nlB
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Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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Ontspanningsmiddag    
van de Zonnebloem
Het was de eerste ontspanningsmiddag in 2018 voor de gasten van de zonne-
bloem. Deze middag was georganiseerd door de Activiteiten Commissie. Zij had-
den voor deze middag het duo EM en EM uit Someren en Lierop uitgenodigd. 
Het duo zong 2 stemmig en zij begeleid en zichzelf daarbij met accordeon en gi-
taar. Hun repertoire bestond o.a. uit liedjes van Boudewijn de Groot, Gerard van 
Maasakkers en Fungus. Het waren mooie luisterliedjes en ook diverse meezin-
gers. Dit viel erg in smaak van de gasten, Het was een heel gezellige bijeenkomst 
en iedereen was erg enthousiast over dit duo. Na de slotakkoorden volgde een 
groot applaus. Ook waren de gasten heel tevreden over de gastvrijheid en bedie-
ning van het personeel van de Jo van 
Dijkhof en niet te vergeten de vrijwilli-
gers. Ook voor deze groep volgde een 
daverend applaus.
Verschillende gasten maakten nog even 
een praatje met het duo EM en EM voor 
ze huiswaarts keerden. Iedereen vond 
het een zeer geslaagde ontspannings-
middag.
 

Zingen in de Regenboog
In de laatste 2 weken van maart kunt u op veel plaatsen naar prachtige pas-
siemuziek luisteren. Op veel plaatsen wordt door veel muzikanten het lij-
densverhaal muzikaal uitgebeeld. En in Nuenen hebben we nog de 
uitvoering van ‘The Passion’.

Op 28 maart wordt er in De Regenboog de mogelijkheid geboden om zelf vier-
stemmig te zingen, om muziek nu actief te belev en, te ervaren hoe enerverend en 
mooi het is in een vierstemmig koor te zingen. Er zullen diverse werken worden 
ingestudeerd, het AVE VERUM van Mozart en een koraal en een stukje van het 
slotkoor van de Mattheus Passion van Bach.
De avond staat onder leiding van Geert Broeksteeg, bekend als dirigent van de 
Eindhovense Oratorium Vereniging.
U wordt van harte uitgenodigd om deze avond mee te komen zingen!

De avond begint om 20.00 uur (vanaf 19.30 uur staat de koffie en thee klaar) en 
eindigt uiterlijk 21.30 uur, waarna nog nagepraat (of gezongen) kan worden.
Het adres van De Regenboog is: Sportlaan 5 Nuenen. Fietsenstalling achter het 
gebouw. Toegang is vrij. 

Paas-/voorjaarsmarkt bij 
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats
Aanstaand weekend, 24 en 25 maart, organiseert Hobbycentrum de Dorps-
werkplaats weer haar jaarlijkse paas-/voorjaarsmarkt. Tijd dus om naar Park 
63b te komen om van de gezellige sfeer te komen proeven en om bijvoor-
beeld een leuk paasbloemstukje, iets voor op het balkon of voor in de tuin, 
een vogelhuisje of houten speelgoed te kopen. Alles is ter plaatse door de 
deelnemers gemaakt. 

De koffie en de heerlijke warme zelfge-
bakken wafels staan uiteraard weer 
voor u klaar. Voor kinderen tot 12 jaar 
is er bovendien een leuke verrassing: zij 
mogen tijdens de voorjaarsmarkt in de 
timmerwerkplaats zelf een houten 
paashaasje beschilderen en meenemen. 
De paas-/voorjaarsmarkt vindt plaats 
op zaterdag 24 maart en op zondag 25 
maart, beide dagen van 11.00 tot 16.00 
uur. De ingang van het hobbycentrum 
van Nuenen ligt aan Park 63b tussen 
restaurant Goesting en het nieuwe res-
taurant Ratatouille. U bent van harte 
welkom. Zeg het voort!

Op deze manier willen we weer wat 
geld bijeen brengen voor de exploitatie 
van ons gebouw en voor de uitoefening 
van onze activiteiten. Met uw aan-
koop, hoe groot of klein ook, helpt u 
dus ook ons hobbycentrum. En u krijgt 
er, naast een goed gevoel, iets moois 
voor terug. 
Uw bezoek is tevens een mooie gele-
genheid om onze faciliteiten eens te 
bekijken. U zult er versteld van staan 
hoe onze ateliers en werkplaatsen er 
uit zien, uniek in Nuenen! Bent u crea-
tief en houdt u van gezelligheid dan 
kunt u bij ons direct aan de slag!

Voorzichtig! De padden gaan weer massaal op pad! 

De paddentrek is weer begonnen
Nu de kou is weggetrokken en het voorjaar zich de� nitief heeft aangediend, 
is ook de paddentrek weer begonnen. Duizenden padden verlaten in de ko-
mende weken hun winterverblijf en keren terug naar de poelen waar ze ooit 
geboren zijn, om zich daar voort te planten. 

Tijdens deze tocht steken de padden 
veelvuldig wegen over, en helaas wor-
den er elk jaar veel - te veel! - doodge-
reden. Padden lopen maar langzaam 
en in tegenstelling tot kikkers springen 
ze niet. Soms blijven ze graag op de 
weg zitten, omdat het daar vaak lekker 
warm is. Ook is het niet ongewoon om 
hitsige mannetjes op de rug van 
vrouwtjes op het wegdek aan te tref-
fen, die uiteraard weinig haast tonen 
om over te steken. 

In Nuenen heeft de gemeente gelukkig 
op enkele plaatsen faunapassages aan-
gelegd, zoals onder de Berg en de 
Broekdijk, zodat de padden veilig de 
andere kant kunnen bereiken, maar op 

andere wegen zoals die door het 
Broek, Vaarle en langs de visvijvers 
van Enode zijn de beestjes afhankelijk 
van de voorzichtigheid van de wegge-
bruikers. Rond het Frankrijk in het 
Broek zijn deze week waarschuwings-
borden geplaatst. 

KBO Lieshout houdt 
jaarvergadering
De jaarvergadering van Seniorenvereniging KBO Lieshout mag altijd reke-
nen op ruime belangstelling. Ook nu, donderdag 15 maart, zijn meer dan 
honderd leden naar het Dorpshuis gekomen. Voorzitter Willem Damen mag 
zich rijk prijzen met een vereniging van meer dan 800 leden onder wie bijna 
80 vrijwilligers die in 36 groepen een scala aan activiteiten realiseren. 

Twee zilveren leden worden deze mid-
dag gehuldigd. Het zijn mevrouw Ma-
ria van de Laar en mevrouw Annie 
Hurks-Beniers. Vanmiddag is Willem 
Damen aftredend en weer verkiesbaar. 
Bij acclamatie wordt hij opnieuw voor 
een periode gekozen. Aftredend als 
bestuurslid en niet meer verkiesbaar is 
Tineke van Hout. “Ze is negen jaar be-
stuurslid geweest en bij mijn beste we-
ten heeft ze in al die tijd nooit een be-
stuursvergadering gemist”, zegt Wil-
lem Damen. Ze ontvangt een zilveren 
speld met oorkonde van KBO Brabant. 
“Ik kijk terug op een mooie, warme en 
waardevolle tijd”, besluit ze haar slot-
woord. 

 Na de pauze is er een optreden van Ad 
de Bont.
Heeft u belangstelling voor deze dyna-
mische en gezellige seniorenvereni-
ging? Loop dan eens binnen bij de In-
loop. Iedere dinsdagmorgen van tien 
uur tot half twaalf in het Dorpshuis 
van Lieshout. U bent van harte wel-
kom.

Hij memoreert aan activiteiten als de 
Beweegtuin, waar mensen gratis kun-
nen bewegen. Tweemaal per week ge-
beurt dat zelfs onder deskundige bege-
leiding. Ook de serie lezingen kunstge-
schiedenis en de filmcyclus zijn een 
groot succes. Er zijn lezingen, infor-
matiebijeenkomsten, excursies, work-
shops en het ‘samen uit eten’. Daar-
naast trekken de meer traditionele 
ontspanningsmogelijkheden zoals 
kaarten en kienen veel deelnemers. 

Tineke van Hout neemt na negen jaar af-
scheid als bestuurslid van Seniorenvereni-
ging KBO Lieshout.

Lorentz Casimir Lyceum 
gastheer Artistieke Interlyceale
Op vrijdag 23 maart vindt op het Lorentz Casimir Lyceum te Eindhoven voor 
de 80e keer de Artistieke Interlyceale plaats. Het is dus een jubileumjaar 
voor dit landelijk cultureel festijn waarbij de vier oudste lycea op algemene 
grondslag in Nederland, te weten Het Amsterdams Lyceum, het Kennemer 
Lyceum, Het Baarnsch Lyceum en het Lorentz Casimir Lyceum strijden op di-
verse onderdelen, zoals toneel, muziek, cabaret, beeldende kunsten, foto 
en � lm, proza en poëzie e.v.a. met het doel de felbegeerde wisselbeker mee 
naar school te kunnen nemen.

klassiek, gaat beginnen in een stille 
ambiance die in contrast staat tot die 
opening.
Ruim vierhonderd scholieren hebben 
wekenlang geoefend en maken zich op 
voor diverse onderdelen. De podium-
optredens zijn de hele dag te volgen via 
een live-stream op de site ‘interlyceale.
com’. Rond 18.00 uur is de wedstrijd 
ten einde, gaat iedereen dineren en 
wachten op de laatste uitslagen. 
Rond 20.00 uur begint het eindfeest in 
de aula van de school en wordt de defi-
nitieve uitslag bekend gemaakt We ho-
pen dat de felbegeerde AI-beker in 
Eindhoven mag blijven, of vertrekt die 
met de deelnemers in een van de vele 
bussen naar het noorden van het land? 

Om de 4 jaar is de wedstrijd in Eindho-
ven. De organiserende school maakt 
jacht op een indrukwekkende jury be-
staande uit zoveel mogelijk bn’ers. Dit 
jaar verwacht het Lorentz Casimir Ly-
ceum o.a. Pleun Bierbooms, de winna-
res van ‘The voice of Holland’, Carolien 
Borgers, cabaretière die bij het grote 
publiek bekend werd door haar deel-
name aan ‘Wie is de mol?’, Martijn 
Bouwman, regisseur van Theo Maas-
sen, John Körmeling, ontwerper van 
het Nederlands paviljoen voor de Expo 
in 2010 in Shanghai, e.v.a.

De dag wordt geopend met een spec-
taculaire show rond 08.45 uur , waarna 
het eerste onderdeel, te weten Muziek 

Studenten 
doorbreken 
eenzaamheid  
van ouderen
 
De kloof tussen onze rap digitaliseren-
de samenleving en de vaardigheden 
van ouderen groeit razendsnel. De mi-
nisteries van VWS, SZW en OCW 
sloegen hun handen ineen en gaven 
CINOP, met het programma Tel mee 
met Taal, de opdracht om hier actie op 
te ondernemen. In drie steden zijn pi-
lots uitgevoerd. De resultaten zijn lo-
vend. Dat smaakt naar meer.
“ We werkten niet puur aan vaardighe-
den, zoals ‘omgaan met de muis’, maar 
aan sociale zelfredzaamheid. Steeds 
met het doel om eenzaamheid te door-
breken en digitale vaardigheden te ver-
groten ”, aldus Christine Clement, pro-
jectleider van het project Ouderen & 
Digivaardigheden, waarbinnen de pi-
lots zijn uitgevoerd.

Digitale inhaalslag noodzakelijk
Van ouderen wordt verwacht dat ze 
langer doorwerken én langer zelfstan-
dig blijven wonen. Het wordt voor hen 
steeds lastiger om deel te nemen aan 
de maatschappij, hun zelfredzaamheid 
gaat achteruit en de eenzaamheid 
neemt toe. Ruim 100 laagopgeleide 
55+’ers zonder digitale ervaring in 
Amsterdam, Middelburg en Tilburg 
zijn ieder door een student twee á drie 
maanden lang één op één gecoacht in 
het gebruik van tablet of smartphone. 
Zij overwonnen hun angst voor digita-
le apparaten en maakten hun eerste 
stappen op digitaal gebied. Op 14 
maart jl. is de laatste pilot in Tilburg 
feestelijk afgesloten met de uitreiking 
van de certificaten aan de deelnemers.

Win-win
Niet alleen voor de senioren was het 
een leerzaam project, maar ook voor 
de deelnemende studenten. Zo werd er 
antwoord gegeven op vragen zoals 
‘Hoe ga je om met andere culturen en 
hoe maak je nu echt contact met een 
ander?’

Vervolg
CINOP brengt voor de zomer een eva-
luatierapport uit met adviezen over 
voortzetting van het project in Am-
sterdam, Middelburg en Tilburg en an-
dere gemeenten.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met dr. Christine Clement 
van CINOP, cclement@cinop.nl.

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200
admin@rond-

delinde.nl

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!



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 

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.

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

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaat-
sen van nieuwe ketels. J. 
Verhappen, Sonseweg 5, 
5737 RG Lieshout, telefoon 
06-48273718.

ANDO ONTZORGT DOOR: 
Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude  spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl 

LOODGIETERSBEDRIJF JASPERS 
Werkzaamheden: centrale 
verwarming, airco, water, 
gas & sanitair, badkamer 
compleet, zink- en koper-
werk, bitumen dakbedekking. 
www.jaspersinstallaties.nl 
Tel. 06-51497161.

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.

FEESTJE?  HUUR: 
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie 
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-; 
Verwarming, Drankkoelers, 
tafels en stoelen etc. Bezorgen 
mogelijk. Mulders Verhuur, 
Bruhezerweg 49, Helmond, 
0492-510855 of 06-27175412. 
www.ikgeefeenfeestje.nl

 Rond de Linde elke donderdag
op www.ronddelinde.nl 

ERVAREN ARTS verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

SCHOONHEIDS - PEDICURE SALON 
Anouk Biermans 

Margot Begemannstraat 9, 5671 CW  Nuenen
06 - 21 95 02 96  |     Schoonheidssalon Anouk

WELLNESS voor iedereen
bij Archipel Akkers Nuenen

HARSEN, VERVEN, EPILEREN

50% KORTING
in combinatie met een gezichtsbehandeling

TE KOOP:
Goed lopend garagebedrijf met APK keurstation, 

op kleinschalig industrieterrein in Nuenen

• Totale oppervlakte 245 m2
• Garage werkvloer oppervlakte 100 m2 
• Parkeer-, rangeerterrein 120 m2 
 (omringd met hekwerk en poort)
• Achterterrein (overdekt) 25 m2
• Keukentje, douche en toilet

• Inventaris gereedschappen:
Hefbrug, remmen testbank, CO-viergastester, motortester, krik, 
banden apparatuur, gaskachel heather, alarminstallatie, rookgas 

afvoerinstallatie, en eventuele handgereedschappen, compressor, 
lekbakken, kasten, etc. zijn over te nemen.

Vraagprijs € 128.500,-

Voor eventueel een afspraak te maken voor bezichtiging
of meer informatie, 06-53811024 |  garage@cloin.nl

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

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.

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. 
Vaste totaalprijs. Astrid 
Larue, tel. 06-53972748. 
larue@scheidingshuys.nl 
www.scheidingshuys.nl 
HET SCHEIDINGSHUYS

Stedentrip of verre reis, 
actief of lekker lui? Katin-
ka kan een fantastische 
reis voor u samenstel-
len. Voor een vrijblijvend 
gesprek of reisadvies bel 
06-53618868 of mail naar 
Katinka@face2facetravel.nl 
Persoonlijk geregeld, 
gerust op reis.

Zanggroep New Balance 
Nuenen. ZOEKT REPETITIE-
RUIMTE tot 60 personen 
VOOR DE DINSDAGAVONDEN 
van 19.30-22.30 uur. Liefst 
centraal in Nuenen. Met 
mogelijkheden voor eigen 
catering en opslag voor-
raad/ apparatuur. Wel voor 
de langere termijn! www.
newbalancenuenen.eu Re-
acties: newbalancenuenen@
bocken.net

GEVRAAGD: iemand die 
een 7 meter hoge wilg in mijn 
achtertuintje wil omdoen tot 
aan de grond. Kosten in 
overleg. Tel. 06-24783322. 

MEGAVLOOIENMARKT 
25 maart 220 kramen en-
tree € 2,-. Tennishal Eindho-
ven Noord, Vijfkamplaan 10 
Eindhoven. 9.00-16.00 uur. 
06-20299824.

WONEN SLAPEN ZITTEN MEUBELEN VLOERBEKLEDING RAAMDECORATIE

De actie is geldig van 10 maart t/m 8 april 2018

*Kijk voor extra informatie over de actie op www.profita.nl/acties.html

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

Maandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTER

uniek,
jouw Auping 
 matras ook

Jij bent 

15% 
op alle Auping

(top)matrassen*

voordeel

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN
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 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 RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Maand maart
Zondag 09.00 uur WSV-wandeling

ingang van het tennispaviljoen 
op sportpark de Lissevoort

Elke tweede zondag v.d. maand 
14.00-17.00 uur Ierse sessies

Weverkeshof, Jhr. Hugo van Berckellaan 5 
Nuenen

Elke laatste zondag v.d. maand
20.30 uur De Liederentafel

café Schafrath Nuenen

Elke maandagmiddag 
14.00-16.00 uur Hulp bij 
overstap OnsNet naar KPN

Helpdesk SeniorWeb, Bibliotheek Nuenen

tot en met 17 maart
Collecteweek Amnesty International

t/m 15 april
Tentoonstelling Lijkwade van Turijn

Oude St.-Clemenskerk 
aan de Heuvel te Gerwen

Donderdag 22 maart
09.30 uur Computercafé: Privacy online

hoofdingang van de bibliotheek 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18

Vrijdag 23 maart
18.00-20.30 uur De solidariteitsmaaltijd 
voor Guatemala, de Regenboog Nuenen
19.00 en 21.30 uur ‘Passion Nuenen’

 H. Clemenskerk Nuenen

Vrijdag 23 maart
20.00 uur Kienen in Lieshout

 Dorpshuis, aan het Grotenhof in Lieshout
20.30 uur Ronde Tafel Pubquiz
Restaurant D’n Kleine Dommel

Zaterdag 24 en zondag 25 maart
11.00-16.00 uur Paas-/voorjaarsmarkt 

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
Park 63 b Nuenen

Zaterdag 24 maart 
Ophaaldag t.b.v. Neuzelmarkt. 

Nuenen-zuid, alle huizen ten zuiden 
van de Europalaan en Eeneind

Zaterdag 24 maart
13.00 uur de André van der Maatdag’ 

Opschoondag, Kiosk Gerwen
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding 

in Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen

Zaterdag 24 maart 
14.00 uur Opening nieuw Heemhuis

Dorpsstraat 13 Lieshout
19.00 en 21.30 uur ‘Passion Nuenen’

 H. Clemenskerk Nuenen

Zondag 25 maart 
10.00-14.30 uur Spelen in de Spotlights en 
Muziekclub van Kunstkwartier. Het Klooster

13.30-16.30 uur Workshop praat/luisterstok
 Bio-Kracht Parkstraat 3F Nuenen

Zondag 25 maart
14.30 uur fi nale van het Archipel Muziek-

concours.  Muziekgebouw Eindhoven
20.30 uur Liederentafel Schafrath

Café Schafrath, Nuenen

Zondag 25 maart 
15.00 uur Passieconcert volgens het lijdens-

verhaal. Vocaal Ensemble Marcando
De Regenboog Nuenen

26 tot 31 maart 
Collecte Stichting Samen Verder 

afdeling Nuenen

Maandag 26 maart
15.30-17.00 uur WLG Paas-knutselen!

D’n Heuvel, Heuvel 11 Gerwen
20.00 uur Informatieavond Herenboeren Rijk 

van Dommel en Aa. Weverkeshof Nuenen

Maandag 26 maart
20.00 uur ‘Paulus Schäfer invites’ 

Eva Scholten en Thomas Baggerman. 
Café de Stam, Gerwen

Dinsdag 27 maart 
13.00-14.00 uur Proefwandeling 

KWIEK beweegroute. Fysiotherapie Kwiek
13.30 uur Reizen vanuit je luie stoel.

Dorpshuis, Lieshout

Dinsdag 27 maart
19.00-22.00 uur Informatiebijeenkomst 

Provincie Noord-brabant. Herindelingsont-
werp samenvoeging Nuenen en Eindhoven

RKVV Nederwetten Koppeldreef 2

Woensdag 28 maart
13.30-16.00 uur Paasfeest op Weverkeshof

Dorpsboerderij Weverkeshof

Donderdag 29 maart
9.30 uur Computercafé: Online op vakantie

hoofdingang van de bibliotheek aan de 
Jonkheer Hugo van Berckellaan 18

Woensdag 28 maart
20.00 uur Zingen in de Regenboog

Sportlaan 5 Nuenen

Na een lange en vermoeiende weg is toch nog vrij onverwacht 
maar op waardige en vredige wijze, 

heel rustig uit onze handen heengegaan
onze lieve man en pappa 

 

Henk Bredée 
 

Breda, 6 augustus 1930                                Eindhoven, 16 maart 2018

Liane 
Marianne 
Caroline

Jacob Catsstraat 28 
5671 VR Nuenen

Er is gelegenheid om afscheid te nemen in het uitvaartcentrum 
Van der Stappen, Spaarpot Oost 2 te Geldrop, op woensdag 21 maart
en donderdag 22 maart tussen 17.45 en 18.30 uur. 

De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden. 

Een woord van medeleven kunt u delen via www.vdstappen.nl.

Christian Science 
Christian Science, de Christelijke 
Wetenschap, werd in 1866 ontdekt 
door Mary Baker Eddy. Haar enige 
leerboek was de Bijbel. Zij gaf de 
volledige uitleg van haar ontdek-
king en de toepassing er van in haar 
boek Wetenschap en Gezondheid 
met Sleutel tot de Heilige Schrift.

De dienst van a.s. zondag heeft als on-
derwerp: De stof. 
De uitspraak van Christus Jezus ‘De 
Geest is het, Die levend maakt; het 
vlees is niet nut.’ levert hiervoor wel 
stof tot nadenken. Rond de uitwerking 
van dit thema wordt naar muziek ge-
luisterd, gebeden en gezongen. 
Aanvang: 10.30 uur.
Locatie: Parkstraat 54 (congrescen-
trum BtB) . www.christianscience.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 24 maart: géén viering i.v.m. 
de Passion.
Palmzondag 25 maart 09.00 uur: vie-
ring, volkszang, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker P. Peters. 
Palmzondag 25 maart 10.30 uur: Oe-
cumenische viering, voorgangers van 
beide kerken. 
Witte Donderdag 29 maart 19.00 uur: 
viering, parochiekoor, alle voorgangers.
Goede Vrijdag 30 maart 15.00 uur: Ge-
bedsdienst, Gelegenheidskoor, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en pasto-
raal werker P. Peters.

Misintenties
Zondag 25 maart 9.00 uur en 10.30 uur: 
Ien Vermeulen - Karsmakers; Cor van 
Lierop; Karel Smits; overleden familie 
Rooyakkers - Rooyakkers; Jan de Haas; 
Marie Kuijten van Kuijk; Paul Perrée; 
Henk Vrijaldenhoven; Tine van Lier - 
Vrijaldenhoven; Martien de Groot; ou-
ders Vrijaldenhoven; ouders van Keulen; 
Nel Gies; Henk Rooswinkel; overleden 
ouders Teunissen - Rooijakkers.

Witte Donderdag 29 maart 19.00 uur: 
Lotte van Rooij en Leo van Hevelingen.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Tiny 
Matthijsse-Lemmens, Bevernelstraat 
1, Gerarda van Kemenade - Vogels, 
Barisakker 61 en Ger Oomens, Lies de 
Kruijffgaarde 22. 
Wij wensen de families en vrienden 
veel troost en sterkte toe bij het ver-
werken van dit verlies. 

Openstelling Mariakapel
Enige tijd geleden werd de Mariakapel 
door vandalen als sanitaire ruimte ge-
bruikt. Het bestuur was daardoor ge-
noodzaakt de kapel tijdelijk te sluiten. 
Van die gelegenheid is gebruik gemaakt 
om de kapel grondig op te knappen. 
Naast het gebruikelijke schilderwerk 
werd ook de inventaris van de kapel on-
der handen genomen. Ook moest he-
laas besloten worden, dit ter voorko-
ming van herhaling van oneigenlijk ge-
bruik, de kapel van camera's te 
voorzien. Met ingang van maandag 26 

maart a.s. is de kapel weer op de gebrui-
kelijke tijden voor bezoek toegankelijk.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Palmzondag 25 maart 11.00 uur: vie-
ring, parochiekoor, voorganger pastor 
S. Kuijpers.
Witte Donderdag 29 maart 19.00 uur: 
alleen in Nuenen een viering.
Goede Vrijdag 30 maart 19.00 uur: 
Oecumenische viering met volkszang.

Misintenties 
Toos van Lierop - Wouters; Koen 
Smeets; Mien van Hoof - Brugmans.

Mededeling
Volgende week, paaszaterdag, is er gele-
genheid om van 11.30 tot 12.00 uur wij-
water af te halen in de hal van de kerk.

Vorige week is in onze parochie Mien 
van Hoof - Brugmans van de Moor-
vensedijk 11 op 85-jarige leeftijd over-
leden. 
Eveneens is vorige week op 84-jarige 
leeftijd Henrik Verschuren overleden, 
vroeger woonachtig op het Langlaar. 
Wij wensen familie en vrienden van 
beide overledenen veel troost en sterk-
te toe bij het verwerken van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Palmzondag 25 maart 09.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor S, 
Kuijpers.
Witte Donderdag 29 maart 19.00 uur: 
alleen in Nuenen een viering.
Goede Vrijdag 30 maart 15.00 uur: Ge-
bedsdienst, voorgangers: leden van de 
werkgroep.

Misintenties
Frans Raaijmakers en Fien Raaijma-
kers-Aalders; Ouders Renders-Van 
Hoof; Toon Meijers; Gerrit en Miet 
Douven en Harrie Douven; Piet Ren-
ders en Ilse Renders; Familie Saris-
Renders.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 25 maart 10.00 uur. Oecume-
nische viering van Palmzondag. Het is 
traditie, dat op deze zondag cliënten 
van Meare/Eckartdal bij ons de dienst 
meevieren. De dienst begint om 10.30 
uur in De Regenboog en wordt voort-
gezet in de H. Clemenskerk. Namens 
de PGN zal ds. G. van Dam uit Eindho-
ven bijdragen. Er is kindernevendienst. 
De collecte is voor het Bijna-thuishuis 
in Nuenen. Na de dienst is gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten bij een kop 
koffie of thee. Om 19.30 uur is in het 

De natuur was zijn lust en zijn leven,
hij vond er de rust 
die wij hem niet konden geven.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid,  
bezorgdheid en liefde is plotseling van ons heengegaan ons pap, 
schoonvader, opa en vriend 

Henk Verschuren
Henrik Wilhelm

echtgenoot van 

Mimi Verschuren-van Beek †

in vriendschap verbonden met 

Alma Young

Hij overleed in de leeftijd van 84 jaar.

 Alkmaar Ellen en Marcel
  Manon, Nick
 Helmond Alma

16 maart 2018
Correspondentieadres: 
Coöperatie DELA
T.a.v. familie Hoebe-Verschuren 
Anthony Fokkerweg 150, 5651 GZ Eindhoven

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 24 maart om 13.45 uur 
in de Lumenzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 
te Eindhoven.

Voorafgaand de afscheidsdienst kunt u van 12.45 tot 13.15 uur 
persoonlijk afscheid nemen van Henk in het uitvaartcentrum, gelegen 
bij bovengenoemd crematorium. 

Van Goghkerkje een Palmzondagves-
per, waarin gezongen wordt door vo-
caal ensemble Jubilate o.l.v. Jelle Ever-
hardus. Op 29 maart is het Witte Don-
derdag. Er zal dan een viering zijn om 
19.30 uur in De Regenboog. Onze ker-
kelijk werker P. Flach zal hier voorgaan. 
De overige diensten in de Stille Week 
zullen volgende week worden vermeld. 
Dinsdag 27 maart is er Samen aan Ta-
fel. Opgave hiervoor uiterlijk 22 maart 
via samenaantafel@pgn-nuenen.nl
Woensdag 28 maart kunt u meezingen 
op de zangavond met Geert Broek-
steeg. Er zal muziek uit de passietijd 
worden ingestudeerd. U bent van harte 
welkom! (zie ook elders in deze krant).

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 22 maart. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten. 
Vrijdag 23 maart. 07.15 uur H. Mis van 
de Vasten; gedachtenis van Onze Lieve 
Vrouw van de Zeven Smarten. 18.00 
uur Kruisweg.
Zaterdag 24 maart. 8.30 uur H. Mis van 
de Vasten; gedachtenis van H. Gabriël. 
Zondag 25 maart. Hoogfeest van 
Palmzondag met palmwijding, palm-
processie en gezongen passieverhaal. 
10.30 uur gezongen Hoogmis. 

Maandag 26 maart. 18.30 uur H. Mis 
in de Goede Week. 
Dinsdag 27 maart. 18.30 uur H. Mis in 
de Goede Week. 
Woensdag 28 april. 07.15 uur Mis in de 
Goede Week. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').
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SPORTLONU jubileumfeest 
Afgelopen zaterdag, 17 maart, vierde LONU haar 25 jarig jubileum. Voor de-
ze speciale gelegenheid waren ook alle oud leden uitgenodigd, en omdat 
dit feest met een o�  cieel tintje begon, waren ook besturen van omliggende 
verenigingen en de gemeente uitgenodigd. Het was bomvol in het (uitbun-
dig versierde) clubhuis, ook omdat niemand het in zijn hoofd haalde om 
naar de extra tent te gaan. Tegen die snijdende kou was natuurlijk geen he-
ater bestand.

tistieke opdrachten. Er werden wel wat 
vragen gesteld over hoe het mogelijk 
was dat de jury binnen tien minuten 
een volledige uitslag paraat had. Be-
grijpelijk want de eerste prijs was ook 
niet niks: de kans om als winnend team 
in de plaatselijke kranten van Nuenen 
vereeuwigd te worden.

Alle gasten werden rond 18.00 uur 
ontvangen met een feestelijk drankje 
waarna de voorzitter, Anne Joustra, in 
het kort de geschiedenis van LONU 
schetste. Natuurlijk keek hij ook voor-
uit en sprak ook zijn zorg uit over de 
oplopende gemeentelasten. Ook 
schonk Anne aandacht aan zes leden 
die al 25 jaar lid zijn van LONU en zij 
werden even extra in het zonnetje ge-
zet. Namens de gemeente nam wet-
houder Joep Pernot het woord. Hij 
prees LONU om haar vele activiteiten 
en memoreerde dat de ‘van Goghloop’, 
het grootste sportevenement van Nue-
nen is en een begrip in de regio.
Na deze receptie werd een zeer geva-
rieerd, uitgebreid en bovenal heerlijk 
buffet geserveerd uit de Italiaanse keu-
ken.

Een LONU feest zou natuurlijk niet 
compleet zijn, zonder interactief ele-
ment. Dat was dit keer een heel korte 
variatie op een bekend thema: ‘Hee-
LONU-de-mee’, met vooral vragen 
over vervlogen LONU jaren en wat ar-

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 23 maart organiseert Car-
navalsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de kleine zaal is open 
om 19.00 uur. Iedereen is welkom.
 

 KBO Jeu de boules 
Op dinsdag 3 april wordt er weer gestart 
met jeu de boules om 13.45 bij Het 
Klooster. Voor inlichtingen kunt u bellen 
naar tel. 040-2833660 of 040-2831551.

Maandag 2 april, tweede Paasdag

Wielerronde van Gerwen   
voor vrouwen en mannen
Maandag 2 april, tweede Paasdag, wordt de Grote Ronde van Gerwen verre-
den met dit jaar ook weer een wedstrijd voor vrouwen. Veel wielrenners ko-
men graag naar het wielerdorp Gerwen om de strijd aan te gaan in deze 
klassieker onder de criteriums. Het parcours heeft een lengte van 3,5 km en 
het eerste startschot klinkt die dag in Gerwen om 11.00  uur. 

Dan gaan de nieuwelingen beginnen 
aan hun wedstrijd over 40 kilometer. 
Daarna volgen om 12.15 uur de junio-
ren voor 60 kilometer. De vrouwen 
(profs/elite/beloften) met Anna van 
der Breggen en Annemiek van Vleu-
ten gaan om 14.00 uur van start voor 
70 kilometer. Om 16.00 uur beginnen 
de elite/beloften-mannen aan de 80 
kilometer en deze wedstrijd telt mee 
voor het Belisol-Kempenklassement. 
Het rennerskwartier is in café de Stam 
aan de Gerwenseweg 38 in Gerwen. 

Toprenners
Bij de Elite/beloften gaan sterke ren-
ners uit de regio in de slag met top-
pers, zoals Koos Jeroen Kers uit Am-
stelveen en Tim Kerkhof uit Nistelro-
de. Een greep uit de deelnemerslijst: 
Twan Brusselman uit Helmond, Rob-
bie van Bakel uit Deurne, de broers 
Bryan en Dylan Bouwmans uit Ge-
mert, Xavier Poels uit Oeffelt en Paul 
Dekkers uit Gerwen. Wielersuppor-
ters zijn tweede Paasdag welkom in 
Gerwen bij een van de eerste wieler-
wedstrijden in deze regio. Bezoekers 
hebben gratis toegang. 

De wielerronde van Gerwen staat bekend als de klassieker onder de criteriums… 
(foto Cees van Keulen) 

Anna van der Breggen van start in de Ron-
de van Gerwen op tweede Paasdag…. 
(foto Cees van Keulen) 

Wielersport

Als de uitslag van de gemeenteraads-
verkiezingen zo zou gaan, dan belooft 
dat nog wat. Maar de jury liet zich 
door dit nep-nieuws niet van de wijs 
brengen, de uitslag was duidelijk: de 
eerste plaats ging naar ‘team Orange’, 
met o.a. deze Loesje: ‘Ga je mee ver-
dwalen, bij LONU weten ze de weg’.
Het feest ging nog een tijdlang door, en 
gezien het enthousiasme van de leden 
zullen er de komende jaren nog heel 
veel volgen.
 

Achilles'71 HS1 - Giants HS1 
Komende zondag is de belangrijkste basketballwed-
strijd van het seizoen tegen de sterkste tegenstander in 
de competitie! De nummer 1, Achilles'71, tegen de 
nummer 2, Giants Nederweert!
Wint Achilles'71 dan spelen zij volgende maand thuis 
de kampioenswedstrijd! Kom ze aanmoedigen en help 
ze zondag naar de overwinning!
Zondag 25 maart, 13.00 tot 15.00 uur,  Achilles'71 HS1 - 
Giants HS1 in de Hongerman aan de Hoge Brake 3, 
Nuenen.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 12

Kruiswoord

Horizontaal: 1 weidevogel 6 zeildoek 12 uitholling door stromend water 
13 frisheid 15 pret 16 voorgevel 18 haarversteviger 19 bloeimaand 
20 op die manier 22 vrouwelijke godheid 25 noordwest 26 narcosemiddel 
29 speeltoestel 30 buit 32 Antilliaans eiland 34 stijf 36 binnenplaats 37 strelen 
39 Grieks eiland 41 reptiel 43 drukprocédé 45 erfelijke factor 47 huursysteem 
49 Technische Hogeschool 50 keukengerei 52 public relations 53 bejaard 
55 pratende vogel 56 deel v.d. mond 58 roodbruin paard 59 gering 61 reus 
63 leuze 64 vermogensoverzicht.

Verticaal: 1 omvangrijk 2 cilinder 3 United States 4 kleine aanwijzing 
5 fl inke slok 7 pl. in Duitsland 8 zandheuvel 9 van een 10 bergweide 11 kortschrift 
12 houtsoort 14 proteïne 17 staat in Amerika 18 witkalk 21 afreis 23 dit is 
24 oefenmeester 27 rechthoekig 28 haar verliezen 30 schoonheid 
31 Griekse letter 33 platvis 35 grote hoeveelheid 38 bouwmateriaal 40 opgeld 
41 vlug 42 vóór alles 44 in je huis 46 toenmalig 48 reinigingsmiddel 
50 miljoenvoud 51 pl. in Letland 54 duinpan 55 varkentje 57 dik boek 
58 behorend tot 60 tegenover 62 bevel.

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

L O T E R IJ O V E R A L

B I H E K S P A P A E Z

U N I E K B G G E T A G E

I D E E Z E M E L S M I D

I E R N E E L U S O O I

G S F E E R D I N A R G

B D E B

N N I E T S B O E T E D

A V E R A M O O R V L A

D E E G B E L E G B E E R

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

T A M O O I E R I N S S

F I S C U S T R A N C E

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

Oplossingen wk 11
F U G E M I D D E L D I

R I O M E L D E O T N R

I R L T E Z N I M D E B

E E F T D D K U V R P E

T C V N E E B K A A P S

S H E N O R T W T H A S

E T L D S G O O T I K E

R Z D W E R G K E E S N

T A I O M T Z I N K E N

B A R E I N E O P R A H

N K N A B L O O H C S N

P E I R G I T A B E D G

U I T R U S T I N G

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.

ACRYL
APSIS
ARUBA
BETOGER
DARTEL
EDISON
HINDE
INDRINGEND
INENTING
KRANT
LEVENSWERK
NAIEF
OMVERDUWEN
ONDERLAKEN
PLANT
PLOTSKLAPS
REACTIE
REISTAS
SCHIER
TOORN
TROON
TUNIEK
TWEED
VADEM
VERREGENEN
WELDRA
WITJE

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

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 

Sudoku 9 7 4
4 5 9

8 6 9 7 1
4 6 2

7 1
1
9 5 2

1 3
5 8 6

week 10, Dhr. / Mw. R. Ray, Nuenen.

Basketbal

Jan Linders helpt IVN 
Laarbeek met sponsoring
Jan Linders in Beek en Donk heeft IVN Laarbeek ge-
kozen als ‘sponsordoel’. Dit houdt in dat er 4x per 
jaar een activiteit is waarbij het IVN geld kan verdie-
nen. Ook staat er bij de lege � essenautomaat een 
soort bus waar u de bon voor lege � essen in kunt 
doen. De opbrengst hiervan is gedurende het groot-
ste deel van het jaar ook voor het IVN. 

Voor zaterdag 31 maart 
staat er bij Jan Linders 
een rad van fortuin, waar 
de klanten voor 1 euro 
aan mogen draaien. Het 
rad staat er vanaf 0 9.00 
uur tot ongeveer 15.00 
uur. We hebben vele leu-
ke IVN prijsjes en ook 
Jan Linders zal voor wat 
prijsjes zorgen. Kinde-
ren hebben altijd prijs. 
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Tennis

SPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Vrijdag 23 maart
Nederw. Vr Vet. - Braakh. Vr Vet. 19.30
Zaterdag 24 maart
Best Vooruit Vet. - Nederw. Vet. 16.45
Zondag 25 maart
Nederw. 1 - Olympia Boys 1  . . . 14.30
Nederwetten 2 - EMK 5  . . . . . . . 12.30
Nederwetten 3 - Brabantia 10  . 10.00
Oirschot Vooruit 9 - Nederw. 4  10.00
Nederw. 5 - Woenselse Boys 10 10.00
Bladella Vr 1 - Nederwetten Vr 1 9.45
SV Valkensw. Vr 2 - Nederw. Vr 2 10.00

RKSV NUENEN
Zaterdag 24 maart
Braakhuizen VE1 - Nuenen VE1 16.00
Gestel VE1 - Nuenen VE2  . . . . . . 16.45
Zondag 25 maart
UDI’19 - Nuenen 1  . . . . . . . . . . . . 14.00
Buitenveld. sc. VR2 - Nuenen VR1 14.30
Nuenen 2 - RKVVO 2  . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen VR3 - Hapert VR1  . . . . . 12.00
Acht 2 - Nuenen 4  . . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 5 - EFC 4  . . . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 7 - Wilhelmina Boys 4 . 10.00
SBC 6 - Nuenen 8  . . . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 9 - FC Cranendonck 3 . 14.30
Nieuw Woensel 8 - Nuenen 10 14.30
Nieuw Woensel 9 - Nuenen 11 10.00
Wilhelmina Boys 8 - Nuenen 12 11.00
Braakhuizen 7 - Nuenen 13  . . . 13.00

ACHILLES’71 BASKETBALL
Zondag 25 maart 
Achilles’71 HS1 - Giants HS1 . . . 13.00

Gezellig lentetoernooi    
bij TV de Lissevoort
Afgelopen vrijdagavond werd het lentetoernooi gespeeld bij TV de Lisse-
voort, een gezellig tennistoernooi voor de leden. Echt lenteweer was het 
niet, maar ondanks een beetje regen en natte sneeuwvlokjes konden de 
wedstrijden gelukkig wel gespeeld worden.

NKV 3 wint met 14-17   
van SDO en is zaalkampioen
Afgelopen zondag 11 maart is NKV 3 zaalkampioen geworden! Een mooie 
mijlpaal voor dit nieuwe team vol oudgedienden. In een rechtstreekse wed-
strijd om het kampioenschap heeft NKV 3, SDO 4 verslagen en daarmee is 
het kampioenschap een feit!

Glorieuze rik� nale 
supportersclub RKSV Nuenen
Door Hub Marquenie

Als afsluiting van het seizoen 2017 / 2018 bestond de laatste rikavond uit 
een reguliere ronde van 16 partijen en een � nale ronde van 20 partijen. In 
de reguliere ronde liet de winnaar van de � nale 2016 / 2017 Riny Schepers 
zien dat hij in vorm was. Met 1 punt voorsprong op nieuwkomer Gerry Dek-
kers sloot hij deze ronde af.

ste helft. SDO ontbrak het aan afron-
ding, bij NKV werd afgerond op alle 
fronten en met een ‘verrassend’ ruime 
voorsprong bij rust werd de kleedka-
mer opgezocht.
 
SDO kwam duidelijk beter uit de 
kleedkamer dan NKV en begon aan de 
ultieme inhaalpoging. NKV gaf wat 
van de ruime voorsprong weg maar 
bleef overeind en ‘in control’. Waar 
SDO in het laatste kwartier nog terug 
kwam tot een verschil van 2 maakte 
Dennis van Kemenade een einde aan 
de hoop van SDO om de wedstrijd te 
keren. Met 2 snelle goals was het gat 
terug naar 4 en de wedstrijd beslist. 
NKV wint van SDO met 14-17 en 
wordt kampioen! 

Absoluut geen ingecalculeerd kam-
pioenschap maar daardoor niet min-
der leuk. Met een mooi feestje op het 
veld en vervolgens in de kroeg kijken 
wij met trots terug op het zaalseizoen. 
Voor NKV 3 is het het kampioenschap 
van het collectief, dus een bijzonder 
gemeende dankjewel richting alle sup-
porters, invallers en de hoofdsponsor. 
We zien jullie graag weer terug op het 
veld waar 1 april de eerste wedstrijd op 
het programma staat. 

De finale ronde werd gespeeld met 36 
deelnemers. Deze deelnemers zijn 
meer dan de helft van alle rikavonden 
aanwezig geweest. Riny Schepers had 
zijn kruit in ronde 1 verschoten en 
moest de strijd aan anderen over laten.
Het was weer een nieuwkomer dit sei-
zoen die de strijd aanging met een old 
man, Bennie de Louw uit Gerwen.
Bij de optelling van de punten bleek 
dat Rinus van Hoof de winnaar was. 
De overige deelnemers speelden in een 
troostfinale.
Diende Gerry Dekkers in de reguliere 
ronde genoegen te moeten nemen met 
de 2de plaats, in de troostfinale liet hij 
zien dat rikken hem niet onbekend was. 
Wij willen de sponsoren bedanken die 
het weer mogelijk maakten om deze ri-
kavonden te organiseren, te weten:
Administratie en advieskantoor J. van de 
Winkel B.V., Tuincentrum Coppelmans 
Nuenen, Automobielbedrijf van de Wil-
denberg B.V., Keurslager Evert Tebak, 
Ludo’s Montagebedrijf, Van De Berg 
Dienstverlening V.O.F., Jumbo Kern-
kwartier. Met dank aan alle deelnemers, 
tot het nieuwe seizoen. 

 
Na een sterk zaalseizoen van NKV 3, 
speelde het zondag haar laatste ‘finale’. 
Tegenstander was geen onbekende: 
SDO uit Veldhoven. SDO was op dat 
moment nog aanvoerder van de rang-
lijst met 1 punt meer dan NKV. De eer-
dere 2 ontmoetingen waren 2x een 
nipte verliespartij voor NKV. SDO is 
een sterke ploeg met veel ervaring en 
aanvallende power. NKV 3 is zich hier 
meer dan bewust van en wist dat een 
uitstekende wedstrijd nodig was om 
het kampioenschap binnen te halen. 
 
Het ervaren NKV 3 was hongerig naar 
een overwinning, met een compleet 
team zijn we afgelopen zondag dan 
ook afgereisd naar Veldhoven. Ge-
steund door de aanwezigheid van de 
sponsor van het team (Logistic Force) 
een ruime achterban van vrienden, fa-
milie, kinderen EN met ouderwets vol-
le tribunes vol NKV supporters ston-
den alle koppies op scherp! Dit zijn de 
wedstrijden waar het om gaat Met een 
gezonde wedstrijdspanning en de juis-
te focus kon de wedstrijd beginnen. 
NKV verraste SDO met een uitsteken-
de start, en vooral het afronden van 
kansen. Uiterst productief, met mooi 
spel en veel vertrouwen werd een rui-
me voorsprong opgebouwd in de eer-

Uitslag reguliere ronde:
1 Riny Schepers, Nuenen 60 pt
2 Gerry Dekkers, Lieshout 59 pt
3 Bart van de Ven, Nuenen 53 pt
4 Hub Marquenie, Nuenen 50 pt
5 Harold van Bree, Nuenen 45 pt
6 Bennie de Louw, Gerwen 44 pt
7 Toine Raaijmakers, Gerwen 43 pt
8 Mia Marquenie, Nuenen 38 pt
9 Leo Arts, Nuenen 34 pt
10 Peter de Louw, Nuenen 31 pt

Uitslag � nale ronde:
1 Rinus van Hoof, Nuenen 102 pt 
2 Bennie de Louw, Gerwen  92 pt
3 Frits Rooijakkers, Gerwen  80 pt
4 Gerton van Leenders, Nuenen  57 pt
5 Hans van den Reek, Nuenen  52 pt
6 Mia Marquenie, Nuenen  42 pt
7 Ria Hurkmans, Nuenen  37 pt
8 John Verbakel, Nuenen  27 pt

Uitslag troost� nale:
1 Gerry Dekkers, Lieshout 36 pt
2 Joep Schoenmakers, Nuenen 18 pt

De winnaar van de loterij was dit keer 
Mia Marquenie.

NKV 3 zaalkampioen 

Veel sportieve strijd bij de rikavonden van de RKSV

Na ontvangst konden de tennissers 
eerst genieten van een heerlijk Chinees 
buffet van Tong Ah. Daarna speelden de 
50 deelnemers drie dubbelpartijen van 
45 minuten in wisselende samenstellin-
gen in de categorieën 5/6, 7 en 8/9. Tus-
sen de wedstrijden door werd er glüh-
wein geserveerd om weer op te warmen 
en de winter uit te luiden. Na het spelen 
zorgde DJ Camiel voor een gezellig mu-

ziekje en kon er met een hapje en drank-
je gezellig nagepraat en gefeest worden. 
De winnaars van dit toernooi zijn Anke 
Nieuwenhuize en Miranda van de Berg 
in categorie 8/9, Jacqueline van de Meu-
lenhof en Marieke Jansen in categorie 7, 
Joep Pernot en Jaap Jansen in categorie 
5/6. Van harte proficiat allemaal! Deze 
winnaars kregen een lentebloembollen-
bakje, laat die lente nu maar komen! 

Organisatiecommissie van het lentetoernooi, vlnr Marianne Maus, Leo van de Sande en 
Alida Boot

Z&PV Nuenen springt naar 
plaats 7 in eindstand competitie
Door Marie-Louise Kardol
 
In de 4e en laatste ronde van de verenigingscompetitie hebben de zwem-
mers van Z&PV Nuenen een zeer sterke wedstrijd neergezet. Met een totaal-
score van 5914,22 punten (seconden) wisten ze hun directe concurrenten 
ruim achter zich te houden en steeg het team nog 2 plekken naar de 7e 
plaats, de op 1 na hoogste eindstand ooit voor de ploeg uit Nuenen

De wedstrijd begon met een ruime 
overwinning op de 4x200m vrijeslag 
bij de heren, waarmee de toon voor de 
wedstrijd direct werd gezet. De een na 
de andere zwemmer wist zichzelf te 
verbeteren en als het een keer bij ie-
mand iets minder ging dan waren er 
altijd teamgenoten die dat op wisten 
te vangen. Zo dook Flore Meulendijks 
dik 20 seconden onder haar 400m vrij 
PR, op de voet gevolgd door Eunice 
van Ekert die met 5.33.93 op haar al-
lereerste 400vrij direct de limiet voor 
de Brabantse Kampioenschappen 
wist te zwemmen.

In de oudste leeftijden stond deze 
ronde de zeer zware 200m vlinderslag 
op het programma. Bij de dames zorg-
de Danila van den Hoogenband voor 
een sterke score voor Nuenen, terwijl 
bij de heren Sven Kardol en Pieter Pij-
nenburg de nummers 1 en 2 werden. 
Op de veel kortere 50vrij waren het 
daarentegen Susan Teijken, Richenne 
Zeebregts, Wouter Sijmons en Tho-
mas van Mierlo die de punten binnen-

sleepten, al zaten Emily Gallagher, 
Ruud van Heerbeek en Koen Woes-
tenborghs (voor het eerst onder de 26 
seconden) daar vlak achter.
In de jongere categorieën was er een 
mix van bekende en nieuwe namen 
die topscores wisten neer te zetten. 
Zo verdeelden Milan Meurs en Bram 
Zwetsloot bij de jongens junioren de 
ereplaatsen, net als Merel Phaff en 
Robin Goossens bij de meiden jeugd. 
Maar ook Kyra Spierings, Lotte Basti-
aansen, Nienke van Lieshout, Floris 
Sonneveld, Jasper van der Knaap, 
Alexander Nijst, Victor de Kousemae-
ker en Joep Dedding droegen bij aan 
de sterke eindscore.
Extra persoonlijke records kwamen 
op naam van:
100vrij Marc Henraat, Sasha Henraat, 
Lotta van Kemenade, Gijs van Leeu-
wen, Liselot van der Velden 100rug 
Charlotte Hoogendoorn, Kayley 
McAteer 200rug Lennart van Sas 
50vlinder Marc, Sasha, Lotta, Liselot, 
Koen van den Wildenberg 200vlinder 
Bart Cooymans

RikkenKorfbal

Open dag   
Golfclub  Son
Op zondag 15 april van 11.00 tot 16.00 
uur opent golfclub Son haar deuren voor 
iedereen die op een leuke manier met de 
golfsport kennis wil maken en sfeer wil 
proeven bij onze gezellige en betaalbare 
club. Jong en oud zijn welkom.
Op deze dag kunnen belangstellenden 
uitleg krijgen over de golfsport en is er 
de mogelijkheid om - onder deskundige 
begeleiding - een balletje te slaan. Na 
afloop hebben pitchen, putten en af-
slaan geen geheimen meer. Voor dege-
nen die al eerder gegolfd hebben maar 
zijn gestopt is het een ideale mogelijk-
heid om hun kennismaking met het 
golfen te hernieuwen. Voor golfclubs en 
ballen wordt gezorgd. Speciale kleding 
is niet vereist. Platte schoenen worden 
aangeraden. De toegang is gratis. 
Golfclub Son is gesitueerd op het 
sportpark aan de Rooijseweg 11 in Son 
(naast de hockeyvelden).

PSV O10    
op bootcamp  
bij Revolution PT
De voetballers van PSV FUNdament 
O10 zijn bij Revolution PT in Nuenen 
op bezoek geweest voor een stevige 
workout. Onder leiding van Personal 
Trainer Jeroen werden de jongens vo-
rige week woensdag getrakteerd op 
een reeks pittige oefeningen. Normaal 
staan ze op het voetbalveld maar nu 
werden ze op een andere manier uit-
gedaagd met als thema ‘100% inzet’ en 
‘hard werken’. Het op maat gemaakte 
programma van Jeroen resulteerde in 
flink wat zweetdruppels op de voor-
hoofden van de voetballers. Het was 
een geslaagde middag en de kinderen 
waren erg enthousiast.

Zwemmen

het programma staat. 



379

159

179

149

695

249

157

116

149

398

463

069

149

149149

199

895

895

2492

073

paashaas of 
kippenhok
choco paashaas met 3 eieren 120 gram
of kippenhok met choco kippen 60 gram 
1 kg = 5.75/11.50

knutselartikelen
Mix & Match design blok 2x24 vel,
versier je eigen keramiek paasei
of maak je eigen MDF paasei

Sensabelle string, 
tailleslip of boxer
diverse kleuren
maten s-xl

footies
dames: diverse kleuren
naadloos, one size
heren: zwart of wit, 
maten 39-46

koelkast opbergbak
transparant, kunststof
32x21x9 cm
of 33x12x8 cm
voor 12 eieren

tafelkleed 
vocht en vlekafstotend
diverse kleuren
140x250 cm

schelp zandbak
ook als badje te gebruiken
diverse kleuren
kunststof
87x76x19 cm

Silan wasverzachter
diverse varianten
40 wasbeurten
1 liter

tuin etagère
grey wash of naturel
3-laags
ca. 80 cm

stapelbare
tuinstoel
kunststof, grijs
aluminium frame
56.5x55.5x73.5 cm

tuinkussen met print
diverse varianten
38x38 cm

1.36

Celebrations 
paashaas
215 gram
1 kg = 11.58

Tristar handstofzuiger
krachtige 2-in-1 steelstofzuiger en kruimelzuiger
energieklasse A, 600 Watt, 
snoerlengte 5 meter
inhoud 0.9 liter

draadverlichting 
20 LED
ananas, palmboom,

warm wit
werkt op AA-batterijen 

(niet inbegrepen)

dames top
diverse prints
viscose/polyester
maten s-xl

canvas gympen
diverse kleuren
maten 36-41

2.99

tuinsteker
bloem met diertje 63 cm
of deco-vogel 79 cm
metaal

tiki kaars of 
geurbrander
diverse kleuren
kaars: 7.5x15.5 cm
geurbrander: 
met geurtabletten
8.5x9 cm

Dove deospray
diverse varianten
150 ml
1 l = 9.93

douchegel
250 ml
1 l = 5.56

1.39

insectenhotel
diverse kleuren
ca. 13.5x8.5x26 cm

ca. 26x10.5x37.5 cm

3.95

ca. 38x12x57 cm

6.95

autostoelhoezenset
geschikt voor auto's met stoel airbag
diverse kleuren
universeel

11-delig

2 paar

bekijk de video 
op action.com

kinder 
stapelstoel

1.99

bloempot
vierkant

23x23x20 cm 3.99
28x28x24 cm 6.99

paasdecoratie
kip met wol en hanglus 5x9 cm set/2

of paasei met glitters, 7x10 cm

onze nieuwe weekactie

www.action.com
Aanbiedingen geldig van woensdag 21 maart t/m dinsdag 27 maart 2018
Altijd op de hoogte blijven van acties en nieuwe producten met onze nieuwsbrief. Meld u aan op action.com/newsletter

onze nieuwe weekactie

www.action.com
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