
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

Wat wordt er van je verwacht? 
Dat je samen met de burgemeester Nuenen, Gerwen en Nederwetten

wilt vertegenwoordigen bij evenementen en herdenkingen.

Dat je op Koningsdag 2017 beschikbaar bent, 
op deze dag begint je ambtstermijn.

Dat je bereid bent om een toespraak te houden 
tijdens de herdenking op 21 september.

Dat je ideeën hebt om kinderen en jongeren te betrekken
bij activiteiten en evenementen.

Dat je het leuk vindt om je klas te betrekken bij ideeën en activiteiten.
Dat je ouder(s) je actief wil(len) begeleiden.

                

Lijkt het je wat?
Maak dan een unieke sollicitatiebrief, waarmee je al een stukje van jezelf

presenteert en mail deze vóór 4 april naar
jeugdburgemeester@oranjecomité-nuenen.nl.

In je brief moet in ieder geval een omschrijving staan van wie je bent,
waarom je geschikt bent en welke motivatie je hebt om jeugdburgemeest te worden.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdagmiddag 6 april.
Hier wordt minimaal één van je ouders ook verwacht.

Op 4 april ontvang je hier via de mail een uitnodiging voor. 
Heb je nog vragen vooraf? Deze kun je ook stellen via eerder genoemd mailadres.

We zien jullie reacties graag tegemoet!

Vacature: 
Jeugd-
burgemeester 
2018-2019

Nuenense Filmmaker 
met zijn documentaire 
‘Keep Believing’  
in New York 
op � lmfestival

Automobielbedrijf 
van den Wildenberg  
sluit zich aan 
bij Vakgarage
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AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand
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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! 

Quik Service Nuenen
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

GerwenZO! heeft nog enkele  
tweekappers en vrijstaande  
bungalows te koop.

Bezoek ons informatiecentrum en kom 
alles te weten over prijzen, materialen  
en het uiterst duurzame karakter van 
deze prachtige woningen!

INFOCENTRUM OPEN OP:
dinsdag: 16.00 - 20.00

donderdag: 14.00 - 17.00

zaterdag: 10.00 - 12.00

of op afspraak.

INFOCENTRUM 
Ter Warden 30 - Gerwen
info@gerwenzo.nl  
040 - 34 00 009
    gerwenzo    gerwenzo

WWW.GERWENZO.NL

INFOCENTRUM OPEN OP:

BOUWRIJP MAKEN

BEGONNEN!

 

Onze hartelijke dank voor uw stem

Met uw steun gaan de door u gekozen
raadsleden aan de slag om onze 
speerpunten te realiseren.
Samen doorpakken.

 Eerste editie van Passion 
Nuenen geweldig spektakel
Door Caroline van Nes en Mariët Jonkhout

assion Nuenen is overdonderend’, zo begint Miriam van den Nieuwen-
hof in het ED haar verhaal en wij, Caroline van Nes en Mariët Jonkhout 
kunnen dat alleen maar bevestigen. Gezamenlijk waren we aanwezig 

bij de eerste voorstelling van Passion Nuenen op vrijdagavond. In een bom-
volle kerk, want Passion Nuenen speelde zich af voor een uitverkocht huis.

spekt van (Nuenense) actualiteiten het 
hedendaagse lijdensverhaal van Jezus.

Harmonie
Van tevoren werd gevraagd tijdens de 
uitvoering niet te klappen. Een logisch 
verzoek want de muzikanten en voca-
listen verkeerden in opperste concen-
tratie, klappen zou afleiden. Maar soms 
was het wel moeilijk om niet in een ap-

De H. Clemenskerk had een totale me-
tamorfose ondergaan. Een tribune was 
geplaatst zodat ook achterin de kerk het 
spektakel te volgen was en het altaar en 
koor waren overspannen met zwart 
doek, wat een gevoel van diepte, maar 
ook van geborgenheid gaf. Na het lui-
den van de kerkklokken barstte Passion 
los. Marieke Feuth pakte als verteller 
meteen en vertelde boeiend en door- Nuenens Belang bedankt de 

438 kiezers voor hun stem.

Nuenens Belang gaat door!

Nuenens
Belang

www.nuenensbelang.nl

plaus los te barsten na een nummer, zo 
mooi was het. Er werd hier en daar een 
traan gelaten van ontroering. De ver-
teller en de solisten kregen misschien 
de meeste aandacht, maar minstens zo 
goed waren het koor, de brassband en 
dirigent Jan Koolen. In perfecte har-
monie werden de muziekstukken uit-
gevoerd, in beeld nog versterkt door 
foto’s en filmpjes op een groot scherm.

Nuenen
Niet alleen een moderne versie maar 
ook een Nuenense versie van de Pas-
sion. De verteller doorweefde haar 
verhaal met Nuenense actualiteiten, 
zoals de verwijzing naar een referen-
dum op de Papenvoort en het uit-
vaarthuis in het centrum. Er was een 
filmpje opgenomen in café Ons Dorp, 
waarin te zien was dat Jezus met zijn 
vrienden, Petrus, Judas en Maria Mag-
dalena een biertje drinkt. Tijdens de 

vertoning van dit filmpje zingen ze een 
lied, terwijl ze door de kerk lopen, de 
bezoekers de hand schudden en brood 
uitdelen: het delen van de ‘gaven’.
Met deze bijzondere uitvoering was 
Passion Nuenen een geweldig spekta-
kel, dat gezien de minutenlange staan-
de ovatie aan het eind, vele mensen 
geraakt heeft.

U vindt de Neuzelmarkt op en rond de 
blokhut van scouting Rudyard Kipling, 
aan de Papenvoortse Heide 5B te Nue-
nen. Er is parkeergelegenheid, maar we 
raden u aan om op de fiets te komen. 
De toegangswegen zullen duidelijk 
aangegeven staan. De entree bedraagt 
van 11.00 tot 13.00 uur € 2,- en daarna 
 € 1,- voor volwassen, kinderen zijn de 
gehele dag gratis.
Voor meer informatie kunt u kijken op 
de internetsite van de Neuzelmarkt: 
www.neuzelmarkt.nl

Neuzelmarkt
Hebt u op Tweede Paasdag nog niets te doen? Of wilt u na een fijne boswan-
deling nog even genieten van een kop koffie of neuzelen tussen allerlei 
leuke spullen? Kom dan naar de blokhut van Scouting Rudyard Kipling! Op 
maandag 2 april organiseert de scouting, net als voorgaande jaren, de gro-
te en deels overdekte Neuzelmarkt. 

Twee zaterdagen hebben de leden van 
Scouting Rudyard Kipling hun uiterste 
best gedaan om de kramen van de 
Neuzelmarkt weer vol spullen te krij-
gen en dat is goed gelukt. Er is zoveel 
opgehaald dat er voor ieder wat wils te 
vinden is. Dankzij de goed gesorteerde 
spullen en de grote locatie is de Neu-
zelmarkt een bekendheid in de regio 
geworden. Ook zal er een veiling zijn, 
waar prachtige spullen worden geveild.
De Neuzelmarkt is 2 april geopend 
van 11.00 tot 16.30 uur, zodat u alle 
tijd hebt om op uw gemak bij alle kra-
men te neuzelen. Ook is het mogelijk 
om wat te drinken of te eten. Het geld 
dat de scouting deze dag zal ophalen 
wordt besteed aan de activiteiten voor 
onze jeugdleden. 

 

 

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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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LANDELIJKE OPSCHOONDAG
Wethouder Henk Pero heeft vorige week een zwerfafvalkar cadeau 
gedaan aan de basisscholen in zowel Gerwen als Nederwetten. De 
kinderen in Gerwen zijn al op pad geweest met de kar om de omge-
ving schoon te maken in het kader van de landelijke opschoondag 
die in Gerwen de ‘André van der Maat-dag’ heet.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 18-03-2018 EN 25-03-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Heikampen 3 Brandveilig gebruik 
Vincent van Goghstraat 37 Wijzigen handelsreclame 
Vincent van Goghstraat 37 Aanpassen gevels 
Collseweg 20 Plaatsen showroom / wasboxen 
Jhr Hugo v Berckellaan 1 Plaatsen dakkapel 
Nassaustraat 2A Plaatsen dakkapel 
Heikampen 3 Plaatsen tijdelijke unit 
Vrouwe Cecilialaan 47 Plaatsen veranda 
Klamperlaan 29 Aanbrengen isolatie 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Pastoorsmast 18 Verbouwen en wijzigen gebruik in 
   Bijna Thuis Huis 
Van Lenthof 2 t/m 62 Brandveilig gebruik 
Opwettenseweg 74 Oprichten erker 
Berg 40 Restaureren kostershuisje en realiseren B&B 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Jan van Crieckenbeeklaan 4 Wijzigen van gevels en plaatsen carport 

Mededeling buiten behandeling aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Broekdijk 20 Oprichten van een loods 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
De Tienden 21 Uitbreiden bedrijfsgebouw 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Wettenseind 20 Wijziging aanhangsel Horecawet 
Centrum Nuenen Mode Event Nuenen 22 april 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Hoekstraat 52 Kraampje Dag van het Landschap 2 april 
Nuenen en Nederwetten  Doorkomst Freedom Ride van VeloTours 
  5 mei 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
22-03-2018 Soeterbeek 8 Ontwerp omgevingsvergunning 
  restaureren landgoed Soeterbeek, 
  Soeterbeek 8 Nuenen c.a. 
20-03-2018 Nuenen-West Ontwerpuitwerkingsplan 
  ‘Uitbreidingsplan Nuenen-West, 
  uitwerkingsplan 3’ 
  tbv bouw nieuwe school 

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

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

Gebruikt u voor het GFT+E afval de biologische 
afbreekbare zakjes. Geen plastic.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door Stichting Fonds Gehan-
dicaptensport.

VERVANGING CONTAINERS
In het voorjaar vervangen we een aan-
tal ondergrondse glas- en textielcon-
tainers. Zoals u op de foto ziet zijn 
enkele containers fl ink beschadigd. 

Op de foto ziet u ook de ongewenste 
rommel naast de containers. Neem 
dozen en plastic zakken weer mee naar 
huis. Dat afval kan bij het oud papier 
en grote glasstukken kunnen in de 
restcontainer of naar de milieustraat. 

Vacature:    
Jeugdburgemeester 2018-2019
Zit je in groep 7, woon je in Nuenen, Gerwen of Nederwetten en heb je idee-
en om het hier nog leuker te maken? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wat wordt er van je verwacht? 
Dat je samen met de burgemeester Nuenen, Gerwen en Nederwetten

wilt vertegenwoordigen bij evenementen en herdenkingen.

Dat je op Koningsdag 2017 beschikbaar bent, 
op deze dag begint je ambtstermijn.

Dat je bereid bent om een toespraak te houden 
tijdens de herdenking op 21 september.

Dat je ideeën hebt om kinderen en jongeren te betrekken
bij activiteiten en evenementen.

Dat je het leuk vindt om je klas te betrekken bij ideeën en activiteiten.
Dat je ouder(s) je actief wil(len) begeleiden.

                

Lijkt het je wat?
Maak dan een unieke sollicitatiebrief, waarmee je al een stukje van jezelf

presenteert en mail deze vóór 4 april naar
jeugdburgemeester@oranjecomité-nuenen.nl.

In je brief moet in ieder geval een omschrijving staan van wie je bent,
waarom je geschikt bent en welke motivatie je hebt om jeugdburgemeest te worden.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdagmiddag 6 april.
Hier wordt minimaal één van je ouders ook verwacht.

Op 4 april ontvang je hier via de mail een uitnodiging voor. 
Heb je nog vragen vooraf? Deze kun je ook stellen via eerder genoemd mailadres.

We zien jullie reacties graag tegemoet!

Gemeente Nuenen 

Wat doet een jeugdburgemeester?
De jeugdburgemeester gaat met de 
burgemeester mee om de gemeente te 
vertegenwoordigen bij evenementen 
en herdenkingen. Bijvoorbeeld de ont-
vangst van Sinterklaas, de herdenking 
aan de bevrijding van Nuenen, het uit-
reiken van de lintjes tijdens de lintjes-
regen, de opening van het carnavals-
feest en de opening van de kermis. 
Soms doet een jeugdburgemeester ook 
wel eens een activiteit zelf, zoals de 
opening van het speelseizoen bij speel-
tuin de Kievit of wanneer de burge-
meester iets anders moet doen. De 
jeugdburgemeester werkt altijd samen 
met de jeugdwethouders. Deze wor-
den door de jeugdburgemeester zelf 
gekozen en zitten bij voorkeur bij el-
kaar in de klas.

Wat wordt er van je verwacht? 
• Dat je samen met de burgemeester 

Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
wilt vertegenwoordigen bij evene-
menten en herdenkingen.

• Dat je op Koningsdag 2017 be-
schikbaar bent, op deze dag begint 
je ambtstermijn.

• Dat je bereidt bent om een toe-
spraak te houden tijdens de her-
denking op 21 september.

• Dat je ideeën hebt om kinderen en 
jongeren te betrekken bij activitei-
ten en evenementen.

• Dat je het leuk vindt om je klas te 
betrekken bij ideeën en activiteiten.

• Dat je ouder(s) je actief wil(len) be-
geleiden. 

Lijkt het je wat?
Maak dan een unieke sollicitatiebrief, 
waarmee je al een stukje van jezelf pre-
senteert en mail deze  vóór 4 april naar 
jeugdburgemeester@oranjecomité-
nuenen.nl. In je brief moet in ieder ge-
val een omschrijving staan van wie je 
bent, waarom je geschikt bent en wel-
ke motivatie je hebt om jeugdburge-
meester te worden. De sollicitatiege-
sprekken vinden plaats op vrijdagmid-
dag 6 april. Hier wordt minimaal één 
van je ouders ook verwacht. Op 4 april 
ontvang je hier via de mail een uitnodi-
ging voor. Heb je nog vragen vooraf? 
Deze kun je ook stellen via eerder ge-
noemd mailadres. We zien jullie reac-
ties graag tegemoet! 

Foute Bingoavond 
in Gerwen
In Gemeenschapshuis Den Heuvel in 
Gerwen wordt op vrijdag 6 april vanaf 
20.00 uur de uitgestelde Foute Bingo-
avond gehouden t.b.v. de interculturele 
stage van Jelle, Wouter, Karel en Guus. 
Deze 4 jongens gaan deze zomer met 
het Lorentz Casimir Lyceum naar Peru 
om daar o.a. vrijwilligerswerk te doen 
voor de stichting Mama Alice.
De Foute Bingoavond is een leuke, ver-
rassende avond vol lol en vertier voor 
jong en oud. Kaartjes zijn te koop voor 
7,50 en een gezinskaart kost 20 euro 
(te bestellen via foutebingogerwen@
gmail.com) of te koop in de zaal.
De kaartjes die verkocht zijn voor de 
eerder geplande avond zijn natuurlijk 
nog steeds geldig.

Van 20:00 tot 
01:00 uur! voor vragen en kaartjes: 

foutebingogerwen@gmail.com

Kaarten: €7,50 in voorverkoop!
            €10 aan de deur!

Familiekaarten: €20!

Foute Bingoavond
+

Feestavond!

Alle opbrengsten komen ten 

goede aan de stiching Mama 

Alice Peru!

Met een optreden van Happie Miel!

Vrijdag 6 april

D’n Heuvel

Gerwen

Kienen in Scarabee
Mededeling van de VrouwenVereni-
ging Nuenen-Gerwen:
Dinsdag 3 april kienen in wijkcentrum 
Scarabee Mantelmeeuwlaan 10. Aan-
vang: 20.00 uur.  Ook niet leden zijn 
van harte welkom.

Jaarlijkse collecteweek   
van de Hartstichting van start
Van 8 tot en met 14 april vindt de jaarlijkse collecteweek van de Hartstich-
ting plaats. Ruim 190 collectanten gaan deze week langs de deuren in Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten, om geld op te halen voor een bijdrage aan de 
realisatie van een landelijk dekkend netwerk van AED’s in Nederland. Dank-
zij giften kunnen meer levens worden gered.

Levens redden met de AED
De Hartstichting geeft met de collecte-
opbrengsten 2018 een stimulans aan 
de plaatsing en registratie van AED’s 
op openbare plekken in Nederland. 
Dit initiatief draagt bij aan de realisatie 
van een landelijk dekkend netwerk van 
AED’s in Nederland. Zo kunnen meer 
levens worden gered. Jaarlijks worden 
15.000 mensen buiten het ziekenhuis 
getroffen door een hartstilstand, vaak 
onverwachts. Reanimatie en de inzet 
van een AED binnen 6 minuten biedt 
de grootste kans op overleving. Met 
een landelijk dekkend netwerk van 
burgerhulpverleners én AED’s die zijn 
aangemeld bij het landelijk oproepsys-
teem Hartslag Nu, kunnen we jaarlijks 
naar schatting 2500 levens redden.

Hartweek:    
méér dan huis-aan-huis-collecte
Dit jaar wordt er op drie verschillende 
manieren gecollecteerd: langs de deu-
ren met een collectebus met QR-code, 
vanaf de bank met de mobiele telefoon 
en door sponsoring van een collectant. 
De QR-code is een goed alternatief 
voor mensen die geen kleingeld in huis 
hebben. De gever kan eenvoudig geld 
overmaken door de QR-code te scan-
nen met de Mobiel Bankieren App of 
Tikkie App op de smartphone. Daar-
naast is het ook mogelijk om online te 
doneren via hartstichting.nl.

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

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

Doe jij dit jaar eindexamen? Dan ben je 
al vroeg klaar op school en kun je ook 
al snel beginnen met je vakantiebaan. 
Kom dan van tevoren eerst nog even 
vacatures kijken en inschrijven, bij de 
Vakantiebanenmarkt die de LEVgroep 
en Bibliotheek Dommeldal jaarlijks or-
ganiseren. De banenmarkten zijn be-
doeld voor alle jongeren tussen 15 en 
20 jaar.

Wanneer: In de Bibliotheek in Son & 
Breugel op dinsdagavond 10 april, van 
20.00-22.00 uur. In de Bibliotheek in 
Nuenen op woensdagavond 11 april, 
van 19.00-20.30 uur.

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



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

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

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 Cordon Bleus ........6,95
Lente Haasje
100 gram .................................................2,25
150 gr. Filet Americain +
100 gr. Bourgondisch gebraad 4,75 
Lams braadstukje
100 gram .................................................2,45
Kalfs Ragout
Uit eigen keuken, 100 gram .....................1,95
Kaas Haas!!
Varkenshaas gevuld met 
Parmezaanse smeerkaas, 100 gram ..........2,10

Nu ook:
Bruine belegde broodjes

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

weekaanbiedingen 
Paasweekend 30 & 31 maart

Tuinkers         
pan klaar   per bakje 0,69

Soepgroenten speciaal         
pan klaar   1/2 kilo 0,99

Krieltjes voorgekookt       
pan klaar   1/2 kilo 0,99

Ei salade     
 250 gram 1,99

Cantaloupe meloen     
 per stuk 1,99

Champignons         
 per bakje 0,79

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Wij wensen u 
hele gezellige en 
smakelijke paasdagen!

  Volop paaslekkers !!!!!
Acties week 13 : geldig maandag 26 t/m zaterdag 31 maart_____________________________________________________

Brood van de week:
Kloosterbrood
100 % Fijn volkoren met diverse zaden 
en pitten. 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_____________________________________________________

Luxe 
gevlochten broodjes 5+1 GRATIS

Wij wensen u een
zalig Pasen!!!

 
www.slijterijvanlieshout.nl 

 
Jonge Jenever 1lt. €11  

  
Advocaat       0,5lt. €  

  
Scotch Whisky 1lt. €1  

  
Limoncello 0,7lt. 

+ 2 likeurglaasjes € 1  
Acties geldig van 29 maart t/m 26 april 

   

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!

en natuurlijk ook al de andere actieve deelnemers 

en vrijwilligers van dit jaar van 

Van harte pro�ciat met dit geweldige resultaat !

is kei - trots sponsor te zijn van dit Nuenen’s event

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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NOG MEER 
VOORJAARSMODE 

VINDT U IN DE 
ACTUELE FOLDER 

EN IN ONZE 
FILIALEN.

Jurk
Maten: 36-48, 

slechts 9,99

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

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

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

IETS MEER
Mode.

Meer mode, meer keuze, MEER bij KiK.
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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:

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

Dokter Lieveld vertelt...
Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur in Nuenen. 

Dokter Lieveld vertelt...Dokter Lieveld vertelt...Dokter Lieveld vertelt...

Acupunctuur:       
niet alleen voor Arjen Robben
Niet alleen topsporters als Arjen Robben kunnen baat hebben bij medische 
acupunctuur. Vlak voor het wereldkampioenschap voetbal 2010 liet de in-
ternational zich met acupunctuur behandelen om eerder van een boven-
beenblessure af te komen. Echter, iedere recreatieve of prestatieve sporter, 
kan bij het herstellen van een zware inspanning of blessure veel baat heb-
ben bij medische acupunctuur. 

Willem: 
startte iets te fanatiek met hockeyen
Neem nou mijn patiënt Willem (na-
men zijn gefingeerd). Willem wilde 
iets gaan doen aan zijn conditie. De re-
den was dat hij werk heeft, waarbij hij 
te weinig beweegt. Willem is een tech-
neut en eigenaar van een start-up in 
onze regio. Dus is er weinig vrije tijd. 
Omdat zijn kinderen ook hockeyen en 
hij dat vroeger ook gedaan had, pakte 
Willem zijn lievelingssport weer op. 
Jammer genoeg raakte hij steeds vaker 
en langer geblesseerd. Vooral zijn knie 
speelde op. 

Chinese collega’s 
raadden acupunctuur aan
Van een paar Chinese collega’s hoorde 
Willem over de werking van acupunc-
tuur. Daarom wendde hij zich tot mij. 
De drukke zakenman en vader bleek 
last te hebben van een steriele ontste-

king in zijn knie. Dat kan optreden in 
een gewricht als je het overbelast. Het 
gewricht protesteert dan door dik, 
pijnlijk en eventueel rood te worden. 

Medische acupunctuur: 
het beste van twee werelden
De eerste paar weken behandelde ik 
hem twee keer per week met medische 
acupunctuur. Dat is een combinatie 
van de klassieke Chinese acupunctuur 
met westerse wetenschappelijke, me-
dische inzichten. Al snel merkte Wil-
lem dat de acupunctuurbehandelingen 
werkten. Zes behandelingen en drie 
weken later was hij pijnvrij en had de 
knie weer een normaal aanzien. Dat 
was veel eerder dan verwacht. 

Herstel gaat sneller met medische 
acupunctuur
Bij acuut of chronisch sportletsel blijkt 
medische acupunctuur vaak een ideale 
versneller van het herstelproces. Bij-
voorbeeld bij een spierverrekking, een 
kneuzing, een verstuiking of knie-, 
nek-, rug-, of schouderklachten. Ook 
bij een scheurtje in een spier of pees, 
een tennis-of golferselleboog of een 
achillespeesontsteking kan acupunc-
tuur helpen om veel sneller te herstel-
len. Ook na zware training(en) of 
wedstrijd(en) kan medische acupunc-
tuur herstel aanzienlijk bespoedigen.

Sfeervolle paasvoorjaarsmarkt 
bij het hobbycentrum
Afgelopen weekend organiseerde Hobbycentrum de Dorpswerkplaats weer 
haar traditionele paas-/voorjaarsmarkt, met vele paasbloemstukjes, allerlei 
paassnuisterijen, vogelhuisjes, houten speelgoed, leuke dingen voor op het 
balkon of voor in de tuin.

Wanneer je de deur van de dorpswerk-
plaats opendeed, snoof je al direct de 
geur van de versgebakken wafels. Deze 
vonden flink aftrek; met poedersuiker 
erop en een bakje koffie erbij. De wa-
fels werden onder andere gebakken 
door Bep Paulissen-de Wit (foto), een 
van de vele vrijwilligers waar de dorps-
werkplaats geheel op draait.

Eenmaal voorbij alle mensen die zich 
aan deze lekkernij tegoed deden, 
kwam je in het schildersatelier/knut-
selruimte die door de vrijwilligers was 
omgebouwd tot een sfeervolle paas-
markt. De hoofdkleur was geel. Dat 
kon ook niet anders door de vele paas-
bloemstukjes met narcissen en primu-
la's die er waren uitgestald. Verder 
stonden er op de geel gedekte tafels al-
lerlei leuke spulletjes uitgestald, varië-
rend van gebreide paashazen en paas-
eimutsen tot kandelaars en kaarsver-
siering. Daarnaast was er ook een tafel 
met een grote keuze aan allerlei pop-
penkleertjes.

Verder doorlopend kwam je in de 
houtwerkplaats, de plek waar gedu-
rende de week de deelnemers van 
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
aan het houtbewerken zijn, snijden, 
zagen, boren, schuren, lijmen, om er 
mooie dingen van te maken die uitge-
stald stonden.

Traditioneel bij het hobbycentrum is 
ook altijd de grote keuze aan vogel-
huisjes, met dit jaar een nieuwe in de 
vorm van een caravan met auto ervoor, 
de zogenaamde trekvogel. Daarnaast 
waren er ook twee tafels met allerlei 
vazen, schalen en beelden die de 
dorpswerkplaats had gekregen van de 
eigenaren van het naastgelegen restau-
rant De Zonnewende, nadat zij had-
den besloten om met hun restaurant te 
stoppen.
Nog verder naar achteren kwam je in de 
keramiekruimte. Hier boetseren en 
bakken de deelnemers van de dorps-
werkplaats doordeweeks; nu was de 

ruimte omgebouwd voor de kinderen 
die een gefiguurzaagde paashaas moch-
ten beschilderen. Weer een geslaagde 
voorjaarsmarkt.  Voor meer informatie 
zie www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

Wafels bakken en paashazen schilderen in 
Hobbycentrum de D orpswerkplaats.
Foto: Peter Coppens

Zilveren KBO-bondsspeld   
en Vrijwilligersprijs 2017   
voor Ad van Oorsouw
Op donderdag 22 maart heeft Ad van Oorsouw, tijdens de Algemene Leden 
Vergadering van de KBO, afdeling Nuenen c.a., vanwege vele en jarenlange 
verdiensten voor KBO Nuenen c.a., de Zilveren Bondsspeld met Oorkonde 
van KBO-Brabant ontvangen. Deze werd uitgereikt door de voorzitter van 
KBO Nuenen, Gonnie Lucassen.

Tevens werd Ad van Oorsouw op de-
zelfde dag, tijdens de Vrijwilligers-
avond, uitgeroepen tot Vrijwilliger van 
het jaar 2017. Tegelijkertijd nam Ad 
van Oorsouw in beide bijeenkomsten 
afscheid van diverse activiteiten die hij 
vanaf 1996, met veel inzet en enthou-
siasme heeft verricht. 
Zo is hij lid van de commissie KBO-ac-
tiviteiten, medewerker van de KBO/
PVGE Hulpdienst voor ouderen, me-
deorganisator van: de jaarlijks terugke-
rende vrijwilligersavond, de kerstvie-
ring, de dagtochten en meerdaagse zo-
merreizen naar het buitenland, het 
gereedmaken van het maandelijks te 
verspreiden KBO-contactblad TREF-
PUNT. Verder verricht Ad hand- en 
spandiensten op huishoudelijk gebied 
en bij KBO promotiebijeenkomsten. 
Voorts was hij medeoprichter en lid 
van de Telefonische hulpdienst.
Al met al was hij vrijwel dagelijks aan-
wezig en bezig om het reilen en zeilen 
van de vele KBO- activiteiten te bege-

leiden en correct te laten verlopen. Dit 
alles naar ieders volle tevredenheid. 
Voor informatie: KBO, afdeling Nue-
nen c.a., Telefoon: 040 - 2838487 / e-
mail: kbonuenen@onsnet.nu.

Tijdens deze algemene ledenvergade-
ring werd ook afscheid genomen van 
mevrouw Rietje Kop-Plasmeijer die 
vanaf 2009, lid is geweest van het KBO 
Kring en Algemeen bestuur. Tevens is 
zij reeds negen jaar lang coördinator 
en contactpersoon van de gastvrou-
wen die het KBO huiskamerproject 
‘d’n Inloop’ verzorgen. Voorlopig zal zij 
deze taak blijven verrichten, evenals 
het ieder jaar weer mede organiseren 
van de kerstviering voor de KBO-le-
den in Nederwetten.
Vanuit KBO Nuenen was er voor bei-
den een stoffelijke blijk van waarde-
ring in de vorm van een cadeaubon en 
een bloemetje.

Actiecomité ‘Nuenen c.a. Zelfstandig’ na verkiezingsuitslag:

‘Verzet tegen annexatie Nuenen 
c.a. door Eindhoven begonnen’
‘De uitslag van de raadsverkiezingen vorige week heeft duidelijk gemaakt 
dat de meerderheid van de kiesgerechtigde inwoners van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten zich niet neerleggen bij een annexatie van de gemeente 
Nuenen c.a. door de stad Eindhoven.’ Dat stelt Gerda Hekker, voorzitter van 
het actiecomité ‘Nuenen c.a. Zelfstandig’.

kozen’, zegt Harrie van der Meijden 
van het actiecomité. ‘Het is nu zonne-
klaar dat Nuenen c.a. niet naar Eind-
hoven wil en daar kan gedeputeerde 
Anne-Marie Spierings niet omheen.’

Strijdbaar
De verkiezingsuitslag is volgens ‘Nue-
nen c.a. Zelfstandig’ overduidelijk, zo-
dat de strijd tegen annexatie van Nue-
nen c.a. door Eindhoven volop wordt 
ingezet; het is nog lang geen gelopen 
race.
De komende tijd wordt er gewerkt aan 
de voorbereidingen voor de officiële 
procedures: ‘Maar eerst kunnen en 
zullen we als inwoners van Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten ons laten ho-
ren tijdens de informatiebijeenkom-
sten van de provincie. Daarna zijn er 
nog verschillende mogelijkheden om 
formeel bezwaar te maken tegen het 
voornemen van opheffing van de ge-
meente Nuenen c.a. Eerst bij Provin-
ciale Staten als die zich buigen over het 
voorstel van Gedeputeerde Staten. 
Daarna, als de plannen worden door-
gezet, ook richting Den Haag: de 
Tweede én Eerste Kamer. Het actieco-
mité is strijdbaar! Door publicaties in 
dit blad zullen we u op de hoogte ge-
houden van de ontwikkelingen.’

Niet bij Eindhoven
Volgens het actiecomité hebben de in-
woners van Nuenen c.a. met het rode 
potlood duidelijk gemaakt dat ze zich 
niet willen neerleggen bij een ophef-
fing van de gemeente en inlijving door 
Eindhoven. Met name W70, als groot-
ste voorvechter voor zelfstandigheid, 
kwam als grote overwinnaar te voor-
schijn. Ook CDA en GroenLinks, die 
tegen een fusie met Eindhoven zijn, 
boekten verkiezingswinst. Het actie-
comité ‘Nuenen c.a. Zelfstandig’ had 
geadviseerd om op die partijen te 
stemmen die tegen een annexatie van 
Nuenen c.a. door Eindhoven zijn. Al-
leen de SP, ook tegen fusie met Eind-
hoven, verloor een zetel.
‘Het is duidelijk dat heel veel mensen 
die normaal op een andere partij stem-
men deze keer voor W70 hebben ge-

 Vogel- en planten-
excursie    
IVN Nuenen 
De vogelwerkgroep van IVN Nuenen 
organiseert een excursie naar het zui-
delijke deel van natuurgebied de Kam-
pina bij Spoordonk-Oirschot. In dit 
gebied zijn met het naderende voor-
jaar niet alleen vogels maar ook plan-
ten te spotten. Ook voor fotografen is 
het gebied ‘een plaatje’ waard om te 
worden vastgelegd. 
Tijdens de excursie kom je nagenoeg al-
le Brabantse landschappen tegen. Hei-
develden met meerdere vennen, den-
nen- en eikenbossen, broekbossen, het 
beekdal van de Beerze en resten van het 
oude agrarische Brabantse landschap 
bij het sinds 1984 verdwenen gehucht 
Balsvoort. Voor ieder wat wils om deel 
te nemen aan deze excursie.
Vertrek: Als je mee wilt op een veelzij-
dige natuurbeleving kom dan zaterdag 
7 april naar de Clemenskerk aan het 
Park in Nuenen waar we om 06.00 uur 
(ja vogelaars gaan vroeg uit de veren) 
per auto carpoolen. Om 06.30 uur ver-
trekken we daarna vanaf de parkeer-
plaats aan de Logtsebaan bij Spoor-
donk-Oirschot. Info: Roy van der Vel-
den, tel. 06-34296186.

Paaseieren zoeken in het centrum 

Wie vindt  het Gouden Ei?
Aanstaande zaterdag 31 maart kunnen alle kinderen tot twaalf jaar in ons 
mooie centrum meedoen aan de zoektocht naar het Gouden Ei. Bij vijf van 
de ruim honderddertig winkels en ondernemers in het centrum zullen in to-
taal vijf Gouden eieren verstopt worden in de etalages. Voor de vijf eerlijke 
vinders hebben we leuke prijzen. 

Zo kan de vinder van een ei, samen 
met drie vriendjes of vriendinnetjes, 
een heuse ‘bootcamp’ winnen bij Any-
time Fitness. Of wat dacht je van een 
VIP middagje zwemmen met zijn vie-
ren in het Feel Fit Center Nuenen? 
Misschien win je wel een verzorgd 
dagje in Speeltuin De Kievit? Kom al-
lemaal aanstaande zaterdag om 12.00 
uur naar de kiosk in het Park, voor de 

start van deze eierzoekwedstrijd en 
breng je ouders of opa en oma gerust 
mee! Voor iedere deelnemer is er na-
tuurlijk iets lekkers.
Deze dag zullen er ook enkele Paasha-
zen door het centrum lopen die ieder-
een, namens alle ondernemers, iets 
lekkers aan zullen bieden. Kom dus za-
terdag allemaal genieten in het gezelli-
ge centrum van Nuenen! 
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 Cultuur Overdag 
en Rabobank 
Clubkas Campagne
Tijdens de Rabobank Clubkas Cam-
pagne van 5 tot en met 30 april kunnen 
leden van Rabobank Dommelstreek 
hun stem uitbrengen op de verenigin-
gen en stichtingen die zij een warm 
hart toedragen. Deze stemmen zijn 
geld waard. Hoe meer stemmen er uit-
gebracht worden, des te meer geld een 
club ontvangt. Ook Cultuur Overdag 
doet weer mee: om mooie culturele ac-
tiviteiten in Nuenen te kunnen blijven 
organiseren!

 

Lid worden van een actiegroep is een goede manier om snel te integreren in een nieuwe 
woonomgeving. 
Hoewel ik pas een paar maanden in Nuenen woon heb ik mij meteen aangesloten bij de 
actiegroep Nuenen Zelfstandig. Tijdens mijn 4 jaar durende inburgeringscursus (verkering 
met een Nuenens skôn vrouwke) ben ik overtuigd geraakt dat Nuenen het vriendelijke 
dorp moet blijven wat het nu is. Desnoods mét het geharrewar in de gemeenteraad en de 
bestuurlijke missers. Ge moet ut goei mè ut kwaoi vatte, tenslotte.
Waar ik niet op gerekend had was dat ik daardoor zó snel zou integreren. Dat gaat in een 
razend tempo. Ik ontmoet mensen die ik anders nooit was tegen gekomen. Door het flye-
ren en verspreiden van affiches leer ik sneller de weg kennen. 
Woensdagavond maakte de burgemeester een grapje toen ik Het Klooster binnenliep 
voor de uitslagenavond. Vrijdagmorgen kwam ik hem weer tegen in het gemeentehuis. 
Hij maakte weer een grappige opmerking waardoor ik wist dat hij me herkende. De burge-
meester twee keer in één week persoonlijk  ontmoeten. Meerdere keren enkele wethouders 
spreken. Dat is me in Eindhoven nog nóóit overkomen.
En ook: mensen groeten elkaar nog op straat. Buren hebben contact met elkaar. Ik ben 
warm onthaald door de vrienden van mijn partner. In het centrum hangt een vriendelijke 
gezellige sfeer. Winkeliers kennen hun klanten. Kom daar in de stad maar eens om.
Leuk durp dat dwèrse Nuenen. Ik voel me er snel thuis. En het moet vooral ook een leuk 
durp blijven. Elke dag word ik daarin bevestigd. De moeite waard om me in te blijven zet-
ten voor Nuenen Zelfstandig.

Harrie van der Meijden, Laan ter Catten 48, 5673 BC Nuenen

Bij deze wil ik iedereen bedanken die mij heeft geholpen tijdens een onfortuinlijke val ter-
wijl ik de hond uitliet. Dit gebeurde op vrijdag 16 maart rond de klok van 6 uur en half ze-
ven. 
Een ouder echtpaar heeft mij op een stoel gezet en gezorgd voor een ‘doekje voor het bloe-
den’. Vooral uit mijn neus kwam het flink naar buiten. Een jonge knul heeft mij vervolgens 
verzorgd tot de ambulance kwam en ook mijn vrouw was gearriveerd. Onze achterbuur-
vrouw heeft tot die tijd op onze hond Shannon gepast en voor een paraplu gezorgd. Na 
een kort onderzoek door het ambulancepersoneel mocht ik naar huis.
De dagen daarna deed een van oudsher bekend zalfje ‘Nestosyl’ wonderen voor de opper-
vlakkige snij- en schaafwondjes. Gelukkig heb ik er op een paar zwellingen na niets aan 
overgehouden.

Er zijn nog altijd lieve mensen die in een dergelijke situatie te hulp schieten !
Nogmaals hartelijk bedankt allemaal !

Henri Tops, Laan ter Catten 126, 5673 BC Nuenen

 

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden 
met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brieven

 

Olga Commandeur 
opent KWIEK 
beweegroute
De KWIEK beweegroute maakt ge-
bruik van het aanwezige straatmeu-
bilair en andere voorwerpen in de 
openbare ruimte. Rondom het tra-
ject staan oefeningen aangegeven 
op helder vormgegeven bordjes en 
stoeptegels. 

De officiële start van de Kwiek be-
weegroute vond plaats op donderdag 
15 maart bij Archipel Akkers. Op deze 
dag werd door Olga Commandeur een 
warming up verzorgd en door de in-
woners uit Nuenen werd de Kwiek be-
weegroute gelopen. De deelnemers 
werden ontvangen met koffie/ thee en 
aan het eind bedankt met een gezonde 
snack.
Elke dinsdag wordt om 13.00 uur de 
beweegroute in groepsverband afge-
legd. Meedoen is gratis. Verzamelen 
bij Fysiotherapie Kwiek, Vincent van 
Goghstraat 139, Nuenen. Contactper-
sonen: Ellen Raessens en Lieke Braam, 
06 331 831 14.

Nuenense Filmmaker met zijn 
documentaire ‘Keep Believing’  
in New York op � lmfestival
Vanaf 2005 werkte Wouter de Kuijper (37 jaar) aan zijn documentaire Keep 
Believing / Blijf Geloven. De docu vertelt het bijzondere verhaal van de Bra-
bantse wereldverbeteraar Frans Baartmans die meer dan 35 jaar leefde in 
een hutje tussen en met de Dalits in India. Dalits, beter bekend als de onaan-
raakbaren, zijn de meest gediscrimineerde mensen ter wereld. Het verhaal 
gaat over de voortdurende ongelijkheid en discriminatie onder de bevol-
king van India, die er helaas nog altijd is.

Wouter de Kuijper is opgegroeid in 
Nuenen. Met uitstappen naar Amster-
dam, Hilversum en Eindhoven, woont 
hij sinds 2,5 jaar toch weer in Nuenen-
Oost met zijn vriendin en dochter. 
”Nooit gedacht, maar het bevalt meer 
dan goed!”. Als er iets is waar Wouter 
niet tegen kan is het ‘onrecht’. En dat is 
dan ook precies het thema van zijn do-
cumentaire. Na jaren zwoegen was de 
documentaire twee jaar geleden klaar. 
En volgde er een viewing voor vrien-
den en kennissen in Pand-P in Eindho-
ven. Er bleef echter wat borrelen in 
Wouter. Filmmakers zijn doorgaans ei-
genzinnig, perfectionistisch en kri-
tisch op hun eigen werk, en daar is 
Wouter geen uitzondering in.
Hij dook weer achter de edit set en 
maakte nog een flinke verandering aan 
zijn documentaire. 

Met tevredenheid rondde hij de docu-
mentaire eind vorig jaar voor de twee-
de keer af. Hij heeft nog maar één doel: 
zoveel mogelijk exposure. Wouter 
heeft de documentaire in eigen tijd 
met volledig eigen funding gecreëerd. 
“Het doel is altijd geweest om dit ver-
haal aan zoveel mogelijk mensen te la-
ten zien”, geeft hij aan. Eind vorig jaar 
heeft hij de documentaire voor diverse 
internationale filmfestivals ingeschre-
ven. Inschrijven betekent niet dat je 
geselecteerd wordt, hierna volgde dan 
ook een spannende tijd.
Begin dit jaar kwamen de kersen op de 
taart: Selecties voor filmfestivals in 
Chicago, New York en India zelf. 
De kers werd nog groter toen hij een 
maand geleden de uitnodiging kreeg 
om naar New York over te vliegen en 
het festival zelf bij te wonen en tevens 
de Q&A (Vraag en Antwoord) na de 
vertoning te verzorgen. 16 Maart vloog 
Wouter naar New York. De ervaring 
was groots. Hij maakte contact met in-
ternationale organisaties die de Dalit 
bevolking een warm hart toedragen. 
En zo zijn er weer lijnen gelegd voor de 
toekomst. 

Afgelopen week was er ook een po-
dium voor hem in het Humanity 
House, Den Haag. Tijdens deze vie-
wing was ook Frans Baartmans aanwe-
zig. Een bijzondere avond. Ook deze 
avond bleek hoe groot de interesse 
voor de India is. Zo ontstonden mooie 
gesprekken en discussies. 

Inmiddels heeft Wouter contact ge-
legd met Omroep Brabant en Omroep 
Gelderland om de documentaire daar-
op uit te zenden. “Een viewing in Het 
Klooster sluit ik niet uit”, vertelt een 
trotse Wouter.
Bekijk de trailer op: 
keepbelieving-thedocumentary.com

•  Inval- en oproepkrachten voor piekperioden. 
•  Gepensioneerde chauffeurs die zich nog een aantal   
   uren of dagen in de maand willen inzetten. 
•  Locatie: Son 

Functie
•  Laden, lossen en vervoeren van betonmortel. 
 
Kennis & Vaardigheden
•  Rijbewijs C

www.ajansenbv.com   -   088 877 87 78   -   Kanaaldijk-Zuid 24  5691 NL Son

Interesse? Zie www.ajansenbv.com/vacatures voor de uit-
gebreide vacatureomschrijvingen. Mail pz@ajansenbv.com 
of bel naar 088-877 8778 of voor meer informatie.

Inval- en oproepkrachten

Vacature: Betonmixer Chauffeur 

Grand opening nieuwe pand Art Dumay

Met nationale en 
internationale allure
 
Niet alleen het mooie weer zorgde voor een prachtige dag aan het Cockeveld 
4 afgelopen zondag; binnen in het nieuwe pand van Art Dumay speelde zich 
een middag van nationale en internationale allure af. De grand opening van 
het nieuwe pand van Art Dumay stond deze zondag op de agenda. 
 
Bijzonder programma
Na de openingsspeeches van Paul en 
Melanie Dumay, van Michiel Vliegent-
hart senoir art expert bij Catawiki en de 
openingshandeling van Willem Ligt-
voet met Benthe, dochter van Paul en 
Melanie, vond er een bijzonder pro-
gramma plaats: Lenny Kuhr trad op met 
haar muzikanten Reinier en Mischa. 
Speciaal voor deze dag brachten zij een 
deel uit hun programma ‘Gekust door 
de eeuwigheid’. Ze zingt daarin over het 
verlangen van de mens om te ontdekken 
wie hij ten diepste is. De meer dan 150 
genodigden werden dan ook geraakt 
door haar optreden, stem, inhoud en 
mooie verhalen.
 
Internationale haute couture
Na deze grootse, maar zeer intieme 
voorstelling, werd het pand van Art 
Dumay dat beschikt over 1000m2 en 
een heus podium in het midden omge-
bouwd tot catwalk. Niemand minder 
dan Addy van den Krommenacker 
toonde daar met 10 modellen zijn 
nieuwste collectie ‘The New Roman-
tics’ geïnspireerd op het Rococo tijd-
perk. Addy, Paul en Melanie kennen 
elkaar en werken al langer samen en zo 
ontstond ook voor deze dag een mooie 
samenwerking.
 
Van Park naar Cockeveld
Een grote stap voor Paul en Melanie; 
het mooie Park verlaten om elders zich 
te vestigen, buiten de dorpskern. Aan-
leiding hiertoe is de groei van het be-
drijf en hun inmiddels zeer succesvolle 
overstap naar online bemiddeling van 
kunst op Catawiki, het snelst groeien-
de bedrijf van Europa. Een bewuste 
stap. In 2015 hebben Paul en Melanie 
deze trend ingezet; marktontwikkelin-
gen, trends, andere belevingen en an-
dere behoeftes bij kopers, klanten en 
relaties vroegen om een andere aan-
pak. Art Dumay transformeerde van 
offline winkel in online one-stop-
shop- concept; waarbij zij online 
kunst, design, exclusieve couture en 
bijzondere wijncollecties bemiddelen 
voor hun relaties. In het pand is ook 
het vakmanschap dat zij al jaren uit-
voeren van inlijsten, taxeren en restau-
reren gehuisvest.

Deze stap werd zondag heuglijk en 
spectaculair gevierd.
www.artdumay.nl
 

Foto’s Bart Verkuijlen/LAVfotografie

Dag van het Landschap
“Ontdek het ontluikende voorjaar in 
bos én stad Tijdens de Dag van het 
Landschap!”

Traditiegetrouw organiseren Brabants 
Landschap en het IVN op Tweede 
Paasdag gratis wandelexcursies in di-
verse natuurgebieden. Om 12.00 uur, 
13.30 uur en 15.00 uur kunt u mee met 
een gids vanuit één van de dertien 
startlocaties in Brabant.
De Dag van het Landschap wordt al 
sinds jaren in Heerendonk/Wettens-
broek georganiseerd. Evenals vorig 
jaar zal Brasserie/café De Kruik, Hoek-
straat 52 in Nederwetten de uitvalsba-
sis zijn voor de wandelingen in dit ge-
bied. De wandelingen eindigen bij Im-
kerij de Walhut die ook dit jaar haar 
Open Dag houdt.
Meer informatie: Kees Planken 2421423 
en www.dagvanhetlandschap.nl.
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Country dansen  
in Lieshout
Komend weekend organiseert The 
Black Longhorn weer de maandelijkse 
Country Dance Party. Deze keer op de 
allerlaatste zaterdag van de maand, 
paaszaterdag 31 maart. We dansen in 
de mooie grote zaal van het Dorpshuis 
in Lieshout. Alle populaire line- en 
partnerdansen worden zoals altijd 
keurig achter elkaar gezet door onze 
eigen Country-DJ Henk. De nadruk 
ligt hierbij op echte country muziek. 
Volop genieten dus en alleen kijken 
mag ook. Aanvang is 20.00 uur. Zaal 
open vanaf 19.00 uur.
Graag tot ziens dus op zaterdagavond 
31 maart bij The Black Longhorn: 
Dorpshuis-Lieshout, Grotenhof 2, 
Lieshout. Telefonische info: 0499-
422088. 
Meer info? Email: info@blacklonghorn.
nl of website: www.blacklonghorn.nl 

‘Meneer Dekker toch….’
Dinsdagavond 19.30 uur, geklets, timmergeluiden, de ko�  epot pruttelt, er 
stromen mensen binnen die zich gaan omkleden en voorbereiden. Ofwel, de 
repetitie van De Lindespelers begint bijna. Er heerst een vrolijke sfeer, maar 
de spanning is toch al wel te voelen. De première komt dan ook snel dichter-
bij. Na een succesvolle try out staan op 6 en 7 april de voorstellingen voor 
Suite648 op de agenda. 

Shanty’s, liederen van de zee,  
nu immaterieel cultureel erfgoed
De authentieke liederen van de zee ofwel shanty’s worden immaterieel cul-
tureel erfgoed. Shanty Nederland, de overkoepelende organisatie, waarbij 
meer dan 400 shantykoren zijn aangesloten, heeft Zingerij Dwarsgetuigd 
uit Nuenen gevraagd om deze bijeenkomst op te luisteren met een speciaal 
optreden.

Sunny Blues Nuenen presenteert:

Ed & The Gators
Zondagavond 1 april, Eerste Paasdag, staat vanaf 21.00 uur de Belgische 
Blues Challenge winnaar 2017 op het bluespodium van Café Schafrath in 
Nuenen. Een optreden van deze  Ed & The Gators voert door de geschiedenis 
van de blues, met covers en eigen nummers, van rauwe Chicago Blues naar 
swingende West-Coasts, Funky en New Orleans Blues.

Blues’m
Sunny Blues Nuenen heeft het programma voor het openluchtfestival Blues’m in 
Nuenen op Eerste Pinksterdag rond. Op 20 mei staan er weer vier bluesbands op 
het buiten podium in Het Park, met als meest opvallende de topband Phil Bee’s 
Freedom (Dutch Blues winner 2015). Op 19 mei is de warming up in Café Schaf-
rath met Fat Harry & The Fuzzy Licks.
Zie ook www.sunnybluesnuenen.nl

En het is lang geleden dat De Lin-
despelers een klucht speelden, terwijl 
dat toch een publieksfavoriet is. En dat 
is te merken aan de kaartverkoop. Ben 
er dus op tijd bij wanneer je een avond 
lekker wil lachen!

Suite648 is gebaseerd op 'Een rondje 
balkon voor meneer', één van de top-

kluchten van toneelschrijver Ray 
Cooney. Garantie voor een hysteri-
sche, hilarische avond! 

Speeldata: Vrijdag 6 en zaterdag 7 april 
in Het Klooster . Aanvang 20.15 uur. 
Kaartverkoop: www.lindespelers.nl / 
Jumbo Ton Grimbergen / Kapper 
Werner Ulrich.

De keuze voor Zingerij Dwarsgetuigd 
is mede ingegeven door als shantykoor 
bij optredens vast te houden aan de au-
thenticiteit van de oorspronkelijke lie-
deren. Deze speciale bijeenkomst en 
optreden is op zaterdagmiddag 7 april 
in het Openluchtmuseum in Arnhem.

Immaterieel cultureel erfgoed zijn so-
ciale gewoonten, tradities, rituelen, 
voorstellingen, uitdrukkingen, bijzon-
dere kennis van de natuur en ambach-
telijke vaardigheden die gemeenschap-
pen en groepen erkennen als een vorm 
van cultureel erfgoed. 

Wat zijn shanty’s
Shanty’s zijn de oorspronkelijke werk- 
en rust liederen welke dateren uit de 
19e en 20e eeuw. De liederen werden 
op de veelal Dwarsgetuigde vrachtzeil-
schepen, vissersschepen en walvis-

vaarders gezongen. Vooral het rit-
misch zingen aan boord tijdens het 
werk had een belangrijke functie zoals 
bij het hijsen van de diverse zeilen, bij 
het overstag gaan, met de kaapstander 
hijsen van het zware anker, het droog 
pompen van het ruim waar de verblij-
ven, handelsvoorraden en voedsel-
voorraad stonden, etc. De shantyman 
was de voorzanger, die bepaalde het 
ritme en veelal ook de tekst die gezon-
gen werd. Alleen de shantyman mocht 
in zijn teksten gewag maken van de 
ontberingen en wantoestanden aan 
boord!  De zeilschepen gingen de hele 
wereld over en maakten gebruik van 
bemanningen uit alle hoeken van onze 
aardbol. Veel van de teksten en melo-
dieën die werden gezongen zijn daar-
om ook over de hele wereld terug te 
vinden in allerlei vertalingen en be-
werkingen.

Foto: Frank van Welie

‘Het Klooster’ gaat terug in de tijd
Zaterdag 31 maart organiseert ‘Het Klooster’ in Nuenen in samenwerking 
met de gerenommeerde orkesten ‘Maxpoint’ en ‘The Sixties Tribute Band’ 
een avond met zeer gevarieerde live-muziek uit de jaren ’50, ’60, ’70 en ’80.
 

CULTUREEL CENTRUM HET KLOOSTER NUENEN

PARK 1 - NUENEN

ORGANISEERT IN SAMENWERKING
MET 2 TOPORKESTEN UIT DE REGIO
ORGANISEERT IN SAMENWERKING
MET 2 TOPORKESTEN UIT DE REGIO

BACK TO THE FIFTIES 

SIXTIES SEVENTEES 

AND EIGHTEES !!!

PARK 1 - NUENENPARK 1 - NUENEN

ZATERDAG 31 MAART 2018
 AANVANG 21.00 UUR    ENTREE 5 EURO

‘oude tijden’ 
herleven:zingengenietendansen

SIXTIES TRIBUTE BAND

MAXPOINT

duo-

optreden:

doorlopend

live-

muziek!!

CULTUREEL CENTRUM HET KLOOSTER NUENENChuck Berry
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Beide bands brengen afwisselend non-
stop de gouwe-ouwe-tijd weer hele-
maal tot leven met nummers van Cliff 
Richard, The Shadows, Buddy Holly, 
Roy Orbison, Creedends Clearwater 
Revival, Elvis Presley, The Beatles, The 
Stones en vele andere bekende arties-
ten uit die tijd.
Met hun ervaring en enthousiasme 
brengen de muzikanten op authentie-
ke wijze nummers ten gehore, waarbij 
het gegarandeerd moeilijk zal zijn om 
stil te blijven staan of zitten. 

Ga mee terug in de tijd en kom op 31 
maart naar ‘Het Klooster’! Om 21.00 
uur begint de eerste band. Entree: € 5,-.

Musicalgroep Kapsones  
speelt Hakimekaki
De Nuenense musicalgroep Kapsones heeft weer een nieuwe vrolijke pro-
ductie in elkaar gezet, de musical Hakimekaki. Deze musical voert naar de 
onderwaterwereld, de grote zeeën waar heel veel soorten vissen leven. 
Maar er leeft nog meer onder water: de haaibaaien. Dat lijken soms net hek-
sen en ze kunnen goed drankjes en zal� es maken. Dat is wel � jn voor vissen 
met zwemmerseczeem of kwallen met kwaaltjes. En wat is er met de Kapso-
nesschuit en bemanning gebeurd?

ren van 4 tot 11 jaar. De voorstelling is 
te zien op 13 april (19.00 uur), 14 april 
(14.30 en 19.00 uur) en 15 april (10.30 
en 14.30 uur) in de theaterzaal van Het 
Klooster in Nuenen. Kaarten à 5 euro 
verkrijgbaar bij beeldwinkel Verhallen 
en online via musicalgroepkapsones.nl.

 

Als Hakimekaki, de zeedraak, de hulp 
inroept van de haaibaaien, gaat het 
gruwelijk mis. Bovendien is de zee te-
genwoordig erg vervuild. De inspec-
tievissen moeten daarom heel hard 
werken om op te ruimen.
De musical Hakimekaki is voor kinde-

5e editie    
Celtic Night Nuenen
Op 28 april word er in Het Klooster een 
avond vol traditionele Keltische mu-
ziek gehouden met twee gerenom-
meerde groepen: Cairn O’Mhor en To-
bermore. Georganiseerd door Stich-
ting Iers Sessie Festival Nuenen. 
Aanvang: 20.15 uur. Toegang in voor-
verkoop € 10,- (tot 12-4); aan de kassa 
€ 12,50.  Kaartverkoop via website: 
www.ierssessiefestivalnuenen.nl

1 november 2015

5 editie5 editieeeCeltic Night Nuenen
28 april in Het Klooster

Een avond vol traditionele Keltische muziek met 
twee gerenommeerde groepen 

Georganiseerd door Stichting Iers Sessie Festival Nuenen 

Cairn O' Mhor

Programma

Tobermore        
Aanvang 20:15 uur

Toegang in voorverkoop €10 (tot 12-4); aan de kassa € 12,50
Kaartverkoop via website: www.ierssessiefestivalnuenen.nl  

In samenwerking met

Park 1, Nuenen

En gelegenheid voor een sessie in de nazit!

Orgelconcert in Nuenen
Op 8 april om 15.30 uur zal Norbert Bartelsman, vaste organist van het mo-
numentale Smits-orgel in Schijndel, een orgelconcert verzorgen in het Ker-
kelijk centrum ‘de Regenboog’, Sportlaan 5 te Nuenen.

Het is een concert in de orgelcyclus van 
de H. Clemenskerk in Nuenen. Maar 
omdat het hoofdorgel in de Clemens-
kerk door werkzaamheden aan het ge-
welf tijdelijk niet bespeelbaar is, is ge-
kozen voor het ‘Verschueren-orgel’ in 
het Kerkelijk Centrum ‘de Regenboog’. 
Dit fraaie twee-manuaal-orgel uit 1983 
uit Emmen staat sedert 2014 in Nue-
nen. Het programma omvat muziek uit 
de Duitse en Franse barok met werken 
van Johann Sebastian Bach, nu 333 jaar 
geleden geboren, Francois Couperin en 
Jean Philippe Rameau. 
 
Organist Norbert Bartelsman
Norbert Bartelsman studeerde orgel bij 
Bram Beekman en klavecimbel bij Cyn-
thia Wilson aan het Brabants Conserva-
torium en behaalde in 1989 op beide in-

strumenten de diploma’s voor docerend 
en uitvoerend musicus. Daarna volgde 
hij mastercursussen bij o.a. Albert de 
Klerk, Ton Koopman, Jos van Immer-
seel en studeerde hij continuospel bij 
Andrew Lawrence King in Engeland. 
Hij heeft koordirectie gestudeerd bij 
o.a. Reinier Wakelkamp en is als diri-
gent verbonden aan diverse koren.
Als organist bespeelde hij de orgels in 
de Stevenskerk in Nijmegen en de St. 
Bavo in Haarlem.
Maar ook concerten in Frankrijk, 
Duitsland en Zweden en op CD-opna-
mes staan op zijn naam. Als continuo-
speler treedt hij veel op in passies en 
oratoria.
Het concert is gratis toegankelijk. Een 
bijdrage na afloop van het concert 
wordt op prijs gesteld.

Lezing KBO Lieshout 

‘In gesprek over 
het levenseinde’
Veel mensen vinden het eng. Toch is 
het wel verstandig om dat af en toe 
te doen, al was het maar omdat 
mensen die praten over hun levens-
einde minder bang zijn om te ster-
ven en ook rustiger doodgaan. 
Daarom biedt KBO-Lieshout op 
dinsdagmiddag 10 april een lezing 
over dit onderwerp aan.
 
Op een laagdrempelige manier komen 
de volgende onderwerpen aan bod: het 
gewone sterven, medische zorg die het 
moment van sterven kan beïnvloeden 
(zoals niet behandelen/stoppen) palli-
atieve sedatie, euthanasie en hulp bij 
zelfdoding.
Verder komen aan de orde: waarom is 
het belangrijk om te praten over uw ei-
gen doodgaan?, vastleggen wat u wel 
en niet wilt (status levenstestament), 
uitvaart en afscheid nemen.
 
Over vrijwel al deze onderwerpen be-
staan misverstanden. Het geeft rust als 
men over deze zaken goed geïnfor-
meerd is. Deze lezing zet alles op een 
rijtje en geeft aanknopingspunten om 
het gesprek aan te gaan. De lezing 
wordt verzorgd door Rieke Mes. Rieke 
is vrijwilligster bij KBO-Brabant en 
heeft altijd gewerkt als geestelijk ver-
zorger in verpleeghuizen. Ook Me-
vrouw A. Rechters, huisarts Lieshout, 
zal deze middag aanwezig zijn om vra-
gen te beantwoorden.
 
De lezing vindt plaats in het Dorpshuis 
van Lieshout op dinsdag 10 april, 13.30 
uur.  Aanmelden is niet nodig. De toe-
gang is gratis.

De organisatie is in handen van Werk-
groep Gezondheidsvoorlichting Wit-
Gele Kruis Lieshout-Mariahout, Werk-
groep educatie KBO en Vierbinden.
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Brede School Heuvelrijk ‘Supporter van schoon’

Gerwen vrij van zwerfvuil   
op André van der Maat-dag
Zaterdag 24 maart hebben tientallen inwoners van Gerwen het dorp bevrijd 
van zwerfvuil. De Gerwenaren kwamen in actie op de ‘André van der Maat-
dag’, landelijk aangeduid als Opschoondag. Ter nagedachtenis aan straatjut-
ter André van der Maat wordt Gerwen jaarlijks zwerfvuil-vrij gemaakt. André 
hield jarenlang in zijn eentje Gerwen en omgeving schoon van zwerfafval. 

Onder de vrijwilligers onder meer le-
den van Dorpsraad Gerwen en van de 
Werkgroep Leefbaarheid Gerwen. Zij 
zijn de organisatoren van deze jaarlijk-
se actie, die ondersteund wordt door 
het gemeentebestuur. 

Handkar cadeau
Twee dagen eerder, op donderdag 22 
maart, hebben alle kinderen van Brede 
School Heuvelrijk zich ingezet als 
‘Supporter van schoon’. In de straten 
rond de school verzamelden kinderen 
van groep 4 tot en met groep 8 het 
zwerfvuil. De kinderen, gehuld in fel-
gekleurde hesjes, zochten afval op 
trottoirs, in bermen en perken en stop-
ten de rotzooi met grijpertjes in zak-
ken. De gemeente zorgde na afloop 
voor afvoer van het verzamelde vuil. 
Op school werden de kleinere kinde-

ren vermaakt met poppenkast en een 
theatervoorstelling over het thema 
Supporter van schoon. Dit alles werd 
verzorgd door de stichting Schone 
Stad. Het gemeentebestuur trakteerde 
de school op een prachtige handkar 
voor het verzamelen van zwerfvuil. 
Wethouder Henk Pero (D66) overhan-
digde de handige kar aan Mascha van 
Huisstede, meerscholendirecteur van 
Brede School Heuvelrijk Gerwen en 
van basisschool Sint Jozef Nederwet-
ten. Beide scholen ontvingen zo’n 
handkar. 

Wethouder Henk Pero (links) overhandigt de handkarren aan directeur Mascha van Huisstede. 
De karren worden gebruikt op de scholen in Gerwen en Nederwetten….(foto Cees van Keulen) 

Kinderen van Brede School Heuvelrijk op 
jacht naar zwerfvuil in Gerwen….
(foto Cees van Keulen)

Nationaal MS Fonds 
gesteund
In februari en begin maart hebben bij 
vier supermarkten in Nuenen statie-
geldboxen gestaan ten behoeve van het 
Nationaal MS Fonds. Bij Albert Heijn 
in het Kernkwartier en aan de Park-
straat, bij Jumbo in het Kernkwartier 
en bij Jan Linders aan de Vincent van 
Goghstraat. De bezoekers van deze su-
permarkten doneerden samen totaal 
€ 625,50 aan het Nationaal MS Fonds. 
Het Nationaal MS Fonds dankt alle 
goede gevers van harte!
De bezoekers van Jumbo Ton Grim-
berg aan de Smidse kunnen in juni  hun 
statiegeldbonnen deponeren in de dan 
daar geplaatste statiegeldbox. Helpt u 
ons ook dan weer de statiegeldbox te 
vullen? Zo kunnen we met elkaar het 
onderzoek actief blijven steunen! 

Geen paniek bij rentestijging
De lage rente is de afgelopen jaren natuurlijk een van de grootste aanjagers van 
de koopwoningmarkt geweest. Dat roept - zeker nu de rente op de kapitaal-
markt stijgt - natuurlijk de vraag op: wat gebeurt er als ook de hypotheekrente 
een sterk opwaartse beweging gaat vertonen? De Amsterdam School of Real 
Estate heeft er onderzoek naar gedaan, onder leiding van bijzonder hoogleraar 
Johan Conijn.

Volgens de onderzoekers is er zeker geen reden tot paniek. De hoogte van het 
inkomen bepaalt of iemand een woning koopt of huurt. Ook bij een stijgende 
rente zal de koopwoningmarkt voor veel huishoudens het enige reële alterna-
tief zijn. In de vrije huursector ontbreken aantrekkelijke en betaalbare alterna-
tieven, zo laten de onderzoekers zien. Natuurlijk heeft een hogere rente wel een 
nadelige invloed op de leencapaciteit van de betreffende huishoudens, maar 
daar staat tegenover dat er een behoorlijke inkomens- en koopkrachtgroei is 
berekend voor de komende jaren. En die zal de gevolgen van de hogere rente-
tarieven min of meer teniet kunnen doen.

Tenslotte is er dan een invloed op de koopprijzen. Op de langere termijn leidt 
een hogere rente tot een daling van de huizenprijzen, maar ook hier geldt dat 
economische groei de koopprijzen structureel omhoog stuwt. Conijn en de zij-
nen denken dat de situatie redelijk in evenwicht blijft als de rente niet tot boven 
de 4 procent zal stijgen.

Conijn vatte de resultaten van het onderzoek als volgt sa-
men op de website Kop-Munt (een platform voor hypo-

theekadviseurs): “Soms heb je van die doemverhalen 
dat een rentestijging meteen de hele woningmarkt in 
een neergaande spiraal brengt. Wij zien geen reden 

om dat te veronderstellen. Dat heeft te maken met 
twee factoren. Ten eerste de inkomensstijging waar-
voor de vooruitzichten ten goed zijn, ten tweede een 

nog steeds oplopend tekort aan woningen.” 

Dat laatste is uiteraard een belangrijk element. Het schrij-
nend tekort aan aanbod is, zeker in de krappe stede-

lijke gebieden, op dit moment de grootste remmen-
de factor op de koopwoningmarkt in ons land.

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

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Showkorps O&V 
ontvangt € 1.432,- 
 
Dankzij hun achterban komt er dit jaar 
1.432 euro extra binnen in de clubkas. 
Zij steunen hun vereniging door speci-
fiek voor deze club mee te spelen met 
de VriendenLoterij. De helft van ieder 
lot waarmee zij meespelen, gaat direct 
naar de clubkas. Showkorps O& V Nue-
nen ontving de bijdrage van 1.432 euro.
De VriendenLoterij is hierdoor een 
structurele financier voor veel organisa-
ties. Clubs en verenigingen die nog niet 
aangesloten zijn, kunnen zich aanmel-
den via: www.vriendenloterij.nl/clubs.

Leerlingen St. Jozefschool maken 
Nederwetten een stuk schoner
Leerlingen van Eenbes basisschool Sint Jozef hebben Nederwetten een heel 
stuk schoner gemaakt. Ze deden dat afgelopen donderdag 22 maart op de 
‘Let’s Do It Kids’-schooldag samen met de ju� en en ouders.

door Nederwetten gelopen om afval 
op te ruimen. Ze vonden lege maar 
zelfs ook volle blikjes cola, plastic, 
kranten, sigarettenpeuken, confetti en 
serpentine. Vooral in de sloot vlakbij 
school vonden ze erg veel afval. Met 
wel tien volle vuilniszakken aan afval 
kwamen ze verbaasd en trots terug bij 
school. 
Iedereen bedankt voor het schoner 
maken van Nederwetten!

Het doel van deze dag was om leerlin-
gen te laten beseffen dat een schone 
omgeving fijn en belangrijk is en dat ze 
er zelf een bijdrage aan kunnen leve-
ren. 
De jongste leerlingen kregen uitleg 
over schoonmaken van het bos door 
kabouter Zibbedeus. Ook zagen ze tij-
dens een theatervoorstelling dat Elfje 
en het Troepmonster het erg fijn vin-
den als er opgeruimd is.

De leerlingen van groep 4 tot en met 
groep 8 kregen uitleg over zwerfafval 
en de gevaren ervan. Want als we zo 
doorgaan bevatten onze oceanen in 
2050 meer plastic dan vis! 
De leerlingen ontdekten op deze dag 
dat je met afval ook super coole dingen 
kan maken, zoals een grappige onder-
zetter, geinige plantenbak of een leuk 
tasje van een oude spijkerbroek.

Let’s Do It! De leerlingen zijn daarna 
met prikstok en afvalzak in de hand 

Staande ovatie voor Eva Scholten 
& Thomas Baggerman
 
Er klonk veelvuldig applaus én een staande ovatie voor het optreden van 
het duo Eva Scholten & Thomas Baggerman in de serie ‘Paulus Schäfer invi-
tes…’ in café de Stam Gerwen. Het gipsyjazz-concert van 26 maart leverde 
een betoverende combinatie op tussen gipsyswing van de virtuoze gitaris-
ten en de jazzy stem van Eva Scholten. De vocale capriolen van zangeres Eva 
Scholten werden versterkt door de twee gitaren van Paulus Schäfer en Tho-
mas Baggerman en de gitaar van contrabassist Noah Schäfer.
 

De serie ‘Paulus Schäfer invites’ wordt 
vervolgd op maandagavond 30 april 
met als gastartiest accordeonist Domi-
nique Paats. 
Voor meer informatie, zie ook:
www.sintimusic.nl
 

Thomas Baggerman en Eva Scholten 
treden regelmatig als duo op. Het re-
pertoire bestond uit eigentijdse uit-
voeringen van de gipsymuziek van 
Django Reinhardt en ook van Franse 
chansons. 

 Vocaliste Eva Scholten en gitarist Thomas Baggerman (rechts) met Paulus (links) en Noah 
(staande bas) op het podium in café de Stam Gerwen…(foto Cees van Keulen)

Workshops    
bij de WLG
De Werkgroep Leefbaar Gerwen is 
druk met de voorbereidingen van ver-
schillende leuke workshops waar je aan 
deel kunt nemen. Zo kondig ik met ple-
zier deze week één activiteit aan voor 
volwassenen en één voor de jeugd.
De middagen op 9 en 16 april, vanaf 
15.30 uur tot 17.00 uur, mogen de kin-
deren komen voor een twee daagse 
 workshop elektronica. Jullie gaan het 
huis maken met de 1000 technische 
mogelijkheden! Je mag het huis ont-
werpen, dus alle kamers van licht 
voorzien. LED verlichting aanbrengen 
en de elektrische componenten aan el-
kaar solderen. Je krijgt te maken met 
de stroombron, weerstanden, stroom-
verdeling, serie schakeling en voltage. 
Snap jij het nog? Kom dan zeker deze 
middagen helpen en snap je er, net als 
ik, niks meer van? Kom dan ook, dan 
kun je er alles over leren.
Geef je voor 4 april op via de mail, 
want we hebben maar plaats voor tien 
kinderen. De kosten voor deze twee 
middagen zijn acht euro.
Op 16 april van 13.30 tot 15.30 uur is 
er de workshop driedraad kettingen 
maken voor volwassenen.
Hiervoor gaan we zo veel mogelijk kra-
len hergebruiken, dus heb je nog kra-
len die je wel wil schenken voor deze 
activiteit lever deze dan in tijdens de 
wekelijkse inloop of geef ze af bij Miri-
am van de Sande, Laar 16 in Gerwen. 
Of neem ze mee als je mee komt doen 
aan deze leuke activiteit. Oude of lelij-
ke kettingen worden door jou zelf op-
nieuw gemaakt en zo heb je weer een 
prachtig sieraad.
Geef je voor deze activiteit op door een 
mailtje te sturen voor 7 april.
In oktober verzorgt de WLG al weer 
jaren de ondertussen bekende creatie-
ve markt.
Vanaf nu kun je tijdens de leuke work-
shops er voor kiezen om je werk aan de 
WLG te geven, zodat deze op de markt 
verkocht kunnen worden. Uiteraard 
mag je het ook mee naar huis nemen, 
we vragen dan een vergoeding voor de 
gemaakte kosten.
Iedere maandag vanaf 13.30 uur is er 
inloop voor een bakje koffie of thee en 
een gezellig praatje. De inloop en de 
activiteiten zijn in D’n Heuvel, Heuvel 
11 te Gerwen. Op 2 april is er geen in-
loop i.v.m. Pasen.
Website: www.digitaal-dorpsplein-ger-
wen.nl Mailadres: werkgroepleefbaar-
heidgerwen@gmail.com Telefoon: 06-
41102625.

Heemkundekring Lieshout

Lezing over ‘Wonderen in het zonlicht’
De Deurnese dokter Hans van den Broek houdt zich al 25 jaar bezig met de 
plaatselijke geschiedenis van de geneeskunde. De laatste ontwikkeling is 
zijn onderzoek naar wonderen.  Op woensdag 4 april houdt hij een lezing 
over ‘Wonderen in het zonlicht’ in  Zaal De Koekoek in Lieshout. 

Hans heeft ruim 2500 beschrijvingen 
verzameld van Nederlandstalige won-
deren uit de periode 1330 tot 1780. We 
praten dan over verhalen uit ‘s-Herto-
genbosch, Amersfoort, Kevelaer, Scher-
penheuvel, Maastricht, Handel, etc. Uit 
die grote groep heeft hij alle overeenko-
mende wonderen bij elkaar gelegd en 
vergeleken. Onverwacht rolden er de 
meest fraaie medische vondsten uit. 
Luister naar de verhalen over de gene-
zingen van krankzinnigen die door de 
duivel bezeten zijn, over de meer dan 
honderd kinderen die vanaf de geboor-
te lam zijn en toch weer gaan lopen, 
over blinde kinderen die weer gaan 
zien, mensen wiens zieke heup geneest 
tijdens een bedevaart, middeleeuwers 
die jaren later genezen van een schot 

met een pijl, jongetjes met grote lies-
breuken die in de buik terugglijden.
Dit onderzoek is een ware goudmijn 
geweest voor de vondst en verklaring 
van onbekende medische verschijnse-
len. Daarbij krijgt u een goede indruk 
van de gang van zaken rond een bede-
vaart en de vele beloftes uit bedevaar-
ten die gedaan werden. Hans zal er 
met veel plezier over vertellen. 
Het verhaal leidt tot zeer interessante 
inkijkjes in het verleden. 

U bent allen van harte welkom. De le-
zing begint om 20.00 uur en is ook 
voor niet-leden van de Heemkunde-
kring gratis toegankelijk. 
Contactadres Nelly de Groot-Cooij-
mans 0499-422326.
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LON en Studio 040 bij KPN
Veel klanten van OnsBrabantNet (OnsNet Nuenen) hebben gekozen om over te 
gaan naar het netwerk en de diensten van KPN. OnsBrabantNet is al sinds 2012 on-
derdeel van KPN en alle klanten weten inmiddels dat OnsBrabantNet stopt met de 
dienstverlening. In het verstrekte overzicht van televisie- en radiozenders van de 
interactieve tv ontbreken de kanaalnummers van Lokale Omroep Nuenen (LON) 
en ook van Studio 040.
Mensen die al aangesloten zijn op KPN kunnen de LON vinden op kanaal 1436 
en wil je afstemmen op Studio 040 dan kies je kanaal 1409.
 

Uitzendingen LON-TV

Vanaf 24-03-2018 te zien in het 
programma Nuenen Nú :
• Tuincentrum Coppelmans geopend
• Van Gogh 165 jaar
• Veldsink, grote werkgever in Nuenen (deel 1)
• Archipel Muziekconcours in de Akkers
• Interview met wethouder Jansen
• Reparatie overweg Collse Hoefdijk
• Kwiek beweegroute
• Erfpachtcontract Dorpswerkplaats
• Festival Buikdansen in Het Klooster
• de Lindespelers : Suite 648 

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
Zie ook www.omroepnuenen.nl

Nieuwe groene wijk in Gerwen 
Na vele jaren van wachten, kunnen de Gerwenaren een hele mooie uitbrei-
ding van hun prachtige dorp tegemoetzien. Nog dit voorjaar gaat de bouw 
starten van 72 zeer milieuvriendelijke woningen. 

De woningen hebben nu al een waarde 
van EPC=0 ofwel klimaatneutraal. Een 
enorme prestatie die in de nabije toe-
komst voor alle nieuwbouwwoningen 
verplicht wordt. De EPC-waarde van de 
woningen in GerwenZO! wordt behaald 
door de woningen te voorzien van een 
uitmuntende isolatie in combinatie met 
maar liefst drie energieopwekkende en 
energiebesparende systemen: een aard-
warmtepomp, zonnepanelen en een ge-
balanceerd ventilatiesysteem. Kopers 
krijgen dus meer wooncomfort, een la-
gere energierekening en een courante 
nieuwbouwwoning zonder gasaanslui-
ting. Het is zelfs mogelijk extra zonne-
panelen bij te plaatsen waardoor een 
‘Nul op de Meter’ woning ontstaat. 

De 22 starterswoningen, hoekwonin-
gen, vrijstaande woningen en senio-
renwoningen zijn in een rap tempo 
verkocht. Er zijn nog een aantal le-
vensloopbestendige  bungalows op 
een ruim vrijstaand perceel beschik-
baar. En ook zijn er nog een aantal 
twee-onder-een-kapwoningen be-
schikbaar. Deze op ruime percelen ge-

bouwde tweekappers zijn riante wo-
ningen van circa 600 m3 en 650 m3 
inhoud. 
De nieuwe wijk kenmerkt zich door 
een enorme maar samenhangende va-
riatie, heel veel groen, toepassing van 
aardse materialen, dorpse architec-
tuur en een stedenbouwkundige opzet 
waarin het dorpse lint, het boerenerf 
en een parkachtig deel te herkennen 
zijn. Voor de oude boerderij aan Ter 
Warden heeft de architect een nieuw 
ontwerp gemaakt waarin eigentijds 
gewoond kan worden in de oude stijl 
van een Brabantse boerderij.
De ontsluiting van de wijk wordt via 
de Ter Warden in twee richtingen ge-
realiseerd. Het fietspad langs de ten-
nisbaan wordt gewijzigd in een rijbaan 
die aan zal sluiten op de Kerkakkers. 

De verkoop van de huizen vindt plaats 
vanuit een speciaal voor dit project 
ingericht informatiecentrum op het 
bouwterrein. Ook omwonenden en 
belangstellenden zijn welkom. Ope-
ningstijden en meer informatie zijn te 
vinden op www.gerwenzo.nl

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

Mensen die al aangesloten zijn op KPN kunnen de LON vinden op kanaal 1436 

Je moet ernaar op zoek gaan, de voormalige directeurs-
woning van de linnenfabriek Tirion & Carlier aan de Stationsweg 6 op het 
Eeneind. Het pand uit 1876 moet een juweeltje zijn geweest met een fraaie 
tuin eromheen. Tot aan zijn dood in 1936 woonde de ongehuwde linnenfa-
brikant Frits Loeff helemaal alleen in dat grote pand met zijn talloze kamers. 
Harmonie Oefening en Volharding bracht er elk jaar een serenade. De intri-
gerende geschiedenis van het pand is onlosmakelijk verbonden met die van 
de linnenfabriek. Meer informatie in het boek Nuenen op het randje, p. 224 
tot en met 228.

KBS slotenmaker      
& Nuenen Veilig actie 2018
Landelijk dalen de inbraak en criminaliteit cijfers nu enigszins maar toch 
blijft onze regio extra aandacht krijgen van het inbrekersgilde. Eindhoven 
staat zelfs op de eerste plaats landelijk bij het verbond van verzekeraars als 
het gaat om het aantal inbraakclaims. Daarom start KBS slotenmaker - in-
braakpreventie speciaal voor elke inwoner van Nuenen c.a. een Nuenen vei-
lig 2018 actie (www.slotenmakerkbs.nl). 

KBS slotenmaker biedt iedereen, in uw 
woning, een gratis (veiligheids) scan 
aan. De inbraakpreventie adviseur laat 
de inbraaktechnieken zien met een de-
monstratie en geeft advies wat u eraan 
kunt doen. De voorlichting is een 
voortvloeisel uit het feit dat KBS geac-
crediteerd is door het Politie Keur-
merk Veilig Wonen. Laatste genoemde 
instantie claimt een daling van inbra-
ken met 95% als uw huis beveiligd is 
conform haar richtlijnen. 
In het kader van deze actie heeft KBS 
met haar leveranciers speciale inkoop-
afspraken gemaakt een extra korting, 
die wordt teruggegeven aan de bewo-
ners van Nuenen die gebruik maken 
van deze actie. Kortingen kunnen op-
lopen tot 21% op sloten en cilinders. 
Wilt u naast kwaliteitscilinders en -slo-
ten nog een stap maken in de beveili-
ging, daarover heeft KBS een heldere 
oude militaire strategie. Detecteren - 
vertragen - reageren. 
Daarom adviseert KBS buiten detectie 
in de vorm van IP camera’s (zonder 
abonnementen!!) die elke verdachte 
beweging meldt en doorstuurt naar uw 
eigen GSM. Hoge resolutiecamera’s 
met bewegingsdetectie, waarbij u zelf 
in controle blijft om politie of buren in 
te schakelen. Zo is er dus al actie on-
derweg voordat de daadwerkelijke in-
braak een feit is. Uiteraard wordt de 
woning dan voorzien van preventie 
stickers/borden.

Wilt u gebruik maken van de korting 
voor uw veiligheid en wilt u een de-
monstratie bij u thuis, neem dan con-
tact op via de website 
www.slotenmakerkbs.nl 
of stuur een email naar 
info@slotenmakerkbs.nl 
onder vermelding van 
‘Nuenen veilig actie 
2018’. Bellen 
is nog sneller 
040-843 853 0.

Uw 
PKVW 

preventie 
adviseur 

Restaurant Olijf 
bestaat tien jaar
Op 10 april 2008 was de openingsavond 
voor de gasten. Een nieuw restaurant in 
Nuenen, dat heeft ingezet op het mid-
densegment. Olijf biedt voor elk wat 
wils; iedereen is welkom! Restaurant 
Olijf heeft ondertussen veel ontwikke-
lingen doorgemaakt. “Doordat wij goed 
blijven luisteren naar onze gasten kun-
nen wij voldoen aan hun verwachtin-
gen. Olijf is ondertussen volwassen ge-
worden en veel gasten voelen zich er 
thuis”, aldus Danny en Femke. 
De hele maand april staat in het teken 
van dit jubileum. Elke gast wordt ont-
vangen met een glas mousserende 
wijn. Samen met u willen wij proosten 
op het succes van Olijf. 

Jubileum Menu € 50,-
• Voorgerecht
tonijn / basilicum / tomaat
• ussengerecht 
1 coquille / venkel / cresson
• ussengerecht 
2 buikspek / gamba / vadouvan 
• Hoofdgerecht 
runderhaas / knolselderij / rozemarijn 
• Nagerecht 
Dame blanche 2.0 

2008 Jubileum wijnen per glas
Wij hebben diverse wijnen aangekocht 
uit 2008, het beginjaar van Olijf. Deze 
wijnen begeleiden het jubileum menu 
en kunnen per glas worden besteld.

Wij willen alle gasten, leveranciers, 
medewerkers, familie en vrienden har-
telijk danken voor alle steun en ver-
trouwen. Restaurant Olijf is al tien  jaar 
een succes mede dankzij jullie. 

Automobielbedrijf    
van den  Wildenberg     
sluit zich aan bij Vakgarage
Autobedrijf van den Wildenberg is al sinds jaar en dag een begrip in Nue-
nen, Eindhoven en omgeving. Om u ook in de toekomst van de beste service 
te kunnen blijven voorzien, zijn wij sinds 1 februari 2018 aangesloten bij de 
landelijk bekende formule ‘Vakgarage’.

Vakgarage, 
altijd vertrouwd dichtbij!
Mede-eigenaar Albert v.d. Wilden-
berg vertelt: “Wij waren al langer op 
zoek naar een manier om onze dienst-
verlening uit te breiden.  Na uitge-
breid onderzoek bleek Vakgarage 
voor ons de beste keuze. Vakgarage is 
een groep van ruim 270 samenwer-
kende autobedrijven in Nederland, 
verenigd in een stichting. Door de 
scherpe gezamenlijke inkoop van A-
kwaliteit onderdelen profiteert u als 
klant van het voordeel dat dit ople-
vert. Vakgarages delen kennis met el-
kaar, zodat wij u de allerbeste service 
kunnen bieden!

Alles onder één dak
Het unieke van ons bedrijf is de ‘alles 
onder één dak’ formule. Schadeherstel, 
technische reparaties en onderhoud 
en apk kunnen worden gecombineerd. 
Ook kunt u bij ons brandstof tanken en 
uw auto wassen. Hierdoor bespaart u 
niet alleen tijd, maar blijft u altijd mo-
biel. Ook voor speciale projecten bent 
u bij ons aan het juiste adres.
Verder hebben wij een ‘bandenhotel’ 
om uw winter- en zomerbanden op te 
slaan en te wisselen voor een zeer 
scherp tarief.

Door de enorme groei  en aanwas van 
het aantal banden zijn wij genood-
zaakt een groot deel bij ons in de 
showroom op te slaan. Daarom zijn 
wij inmiddels gestart met de nieuw-
bouw van ons bandenhotel op het 
open terrein naast ons bedrijf. In het 
nieuw te bouwen bandenhotel is nog 
een aantal bedrijfsruimten te huur in 
units vanaf 250 m2. (voor informatie 
040-2831774).

Speciaal voor onze vaste klant
Uw mobiliteit is onze zorg. Daarom 
willen wij u graag informeren over de 
zeer scherp geprijsde Vakgarage-pech-
hulp. Als vaste klant kunt u namelijk 
een jaar lang profiteren van Vakgara-
ge-pechhulp voor maar € 49,95, inclu-
sief Europa-dekking en hulp in uw 
woonplaats. Nieuwsgierig geworden? 
Meer informatie over onze pechhulp-
service vindt u op onze website.

Wij verwelkomen u graag in ons be-
drijf en vertellen u graag welke voor-
delen we u nog meer te bieden heb-
ben. Kom binnen, want u bent van 
harte welkom!”

Fam.  van den Wildenberg
Vakgarage van den Wildenberg
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Automobielbedrijf    
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VOLOP VIOLEN 
VELE SOORTEN EN KLEUREN

HET PLANTSEIZOEN
IS WEER BEGONNEN

GROOT
ASSORTIMENT
TUINPLANTEN

2E PAASDAG OPEN

Ter uitbreiding van ons team zijn wij 
per direct op zoek naar een fulltime

Machinist
Heb je interesse? Mail dan naar info@gebr-beerens.nl 

of bel naar 040-283 22 60 • www.gebr-beerens.nl
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opmaak advertentie 91,5 x 90 - snijtekens.pdf   1   7-12-2017   09:48:01

Meubelshow
2e paasdag geopend
van 12.00-17.00 uur

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

Beide showrooms zijn naast elkaar gelegen!  Nijverheidsweg 1, Brugstraat 67 Mierlo, Tel. 0492-661584
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Boxspring Grandeur 3000
Complete Boxspringcombinatie bestaande uit: 
Hoofdbord Corsica, 2 boxsprings 30 cm hoog, 
pocketvering interieur en Low Back Support, 2 
gestoffeerde 7-zone pocketveringmatrassen Iris, 21 cm 
hoog, afgedekt met koudschuim, voorzien van Low Back 
Support. Koudschuim topdekmatras. Ronde houten 
poten en ook leverbaar in 210 en 220 lengte. (meerprijs)

VLAK
140 x 200 cm  van 2393,- nu €     1799,-
160 x 200 cm  van 2712,- nu €     2039,-
180 x 200 cm  van 2911,- nu €     2189,-

ELEKTRISCH VERSTELBAAR
140 x 200 cm   van 3989,- nu €   2999,-
160 x 200 cm  van 4308,- nu €  3239,- 
180 x 200 cm  van 4507,- nu €  3389,-

Hoekbank Rigas
Rigas kun je naar je eigen wens vormgeven en 
is in verschillende kleuren stof en leder verkrijg-
baar. Kies uit diverse armleuningen, poten en 
rugleuningen. Daarnaast biedt Rigas comfortabele 
extra’s zoals: Hoofdsteun, bedfunctie, elektrische 
relaxfunctie en opbergruimte.

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

voor

1199,-

Vanaf

1399,-
3989,-
2999,-
140x200 cm

elektrisch 
verstelbaar

WWW.CARAVANCOMPLEET.NL
Wettenseind 2-B, 5674 AA - Nuenen - Tel. 040 - 283 17 16

• Inkoop en Verkoop
• Onderhoud en Reparatie
• Haal- en Brengservice
• Schadeherstel
• Occasion Caravans & Campers 
• Nieuwe Campers

Uw offi ciële 
LAIKA Dealer!

AGENDATIP! 
2e PAASDAG 

GEOPEND
10.00 - 17.00 u

Stihl motortrimmer
Motortrimmer Type FS38, 
spoel, maaimessen, 
reiniger én 1 liter

 motormix 2-takt

230.47

179.-

Stihl motortrimmer
Elektrische trimmer Type 
FSE31, nu met extra spoel

77.08

49.-

Kom naar onze winkel 
voor deze aanbiedingen!

Volledige Dogwash programma 
voor maar € 7.- 
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OP=OPOP=OP

Duivendijk1, 5672 AD Nuenen
Openingstijden
Ma-wo 9.00 - 18.00 uur
Do 9.00 - 20.00 uur

Vr 9.00 - 21.00 uur  
Za 9.00 - 18.00 uur
Zo       12.00 - 17.00 uur

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren
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Eerste Paasdag:      
Taizévesper in het Van Gogh kerkje
Ook komende zondag, op Eerste Paasdag is er weer een Taizévesper in het 
Kleine Van Goghkerkje in Nuenen. Ook vieren wij op deze dag Pasen, op-
nieuw Leven. Wat is het mooi dat de natuur zo meewerkt om te voelen dat er 
een nieuw begin rond ons aan het ontstaan is. Zo verwachten we een nieuwe 
tijd, het voorjaar dient zich nog meer aan door de vele bloesems en het ver-
se groen van het nieuwe blad…

Pelgrimage naar het Licht
In de Paasnacht, de nacht van zaterdag 31 maart op zondag 1 april, wordt 
opnieuw de Pelgrimage naar het Licht gelopen. Deze meditatieve wandel-
tocht van ongeveer 23 kilometer, voert ons langs de kerken en kapellen in 
en om Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Het thema van de tocht is dit jaar: 
‘Lopen vol verwondering’. 

ben, zullen tegen die tijd in hun bed lig-
gen en niet meer in de kerk zijn. U en jul-
lie worden uitgenodigd aan de wandeling 
deel te nemen, of een gedeelte van de 
tocht mee te lopen. Er zijn altijd mensen 
die vanaf het begin een deel meelopen en 
daarna terug gaan naar huis. En er zijn 
mensen, vaak met kinderen in de basis-
schoolleeftijd, die tegen het ochtendglo-
ren aansluiten bij de wandelgroep, om 
juist het laatste deel van de tocht mee te 
lopen en mee te ontbijten. 
Om het ontbijt goed voor te kunnen 
bereiden is het gewenst dat mensen 
die meewandelen en mee willen ont-
bijten zich opgeven bij Tietie Ekkel, 
tel.: 283 4869, e-mail: tietie@ekkel.
com of bij Martien Habraken, tel.: 283 
4654, e-mail: m.habraken02@onsnet.
nu. Aan de wandeling en het ontbijt 
zijn verder geen kosten verbonden. 
Ook tijdens de wandeling zal op ver-
schillende plaatsen onderweg te eten 
of te drinken zijn. 

 Om middernacht begint de tocht met 
een kort samenzijn in de H. Clemens-
kerk aan het Park in Nuenen. Rond 
0.15 uur vertrekken we van daar voor 
de wandeltocht. We zullen onderweg 
voor een lied, een tekst, of stilte, stil-
houden in de St. Clemenskerk te Ger-
wen, bij de kapel van Hooijdonk, in de 
H. Lambertuskerk van Nederwetten, 
bij het kruisbeeld op de hoek van de 
Boord en Vorsterdijk, bij de Antonius-
kapel in Eeneind, in het Van Goghkerk-
je in Nuenen en op de begraafplaats de 
Roosdoncken aan de Broekdijk. Tij-
dens die laatste stop zullen we met het 
licht van de lantaarn - die we de hele 
nacht meedragen - het Paaslicht ont-
steken op elk graf en lezen we samen 
het Paasevangelie. Tenslotte zal er een 
Paasontbijt zijn in De Regenboog. 
Daarna zijn er in de verschillende kerken 
Paasmorgenvieringen, maar de meeste 
wandelaars, die de hele nacht hebben 
meegelopen en de tocht volbracht heb-
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60 jaar Rond de Linde
Op Brabantsboerenbondse klompen
Bondse inderdaad met een d. Immers het betreft bij de Boerenbond ge-
kochte klompen. Jaren hebben lezers gereageerd op die d in de kop van 
de artikelen, die in de vakantieperioden met papier, pen, carbonpapier en 
postzegel uiteindelijk in RdL verschenen. 60 Jaar Rond de Linde, ook in 
vakanties! Bij gebrek aan aangeleverde teksten zorgde de redactie toen 
voor prettige leesbaarheid van ‘ons’ Nuenens blad.

Klompen voor nat en kou
Ernstige ziekte van schoonpa verhin-
dert vakantie naar ‘vino, mamma 
mia, gelati, spaghetti’. Te ver. Daarom 
gekozen voor camping op 150 km 
afstand in Vlissingen. Ja inderdaad, 
het is er nat en kou. Klompen ge-
kocht bij Boerenbond, toen nog in 
Prins Hendrikstraat. Zoals rol hoort 
bij mops, zo hoort BBBklomp bij va-
kantie en mijn gevoel. Jaren droegen 
ze mij ook tijdens een fietsvakantie. 
Maar dat was op de fiets een heftig 
wegglijden vanaf de trappers en her-
haald pijnlijk klapperen van enkels 
tegen de crank. 

Scheren op afsluitdijk
Zürich, adembenemend, maar door 
oostenwind ver weg in Friesland op 
het einde van de dijk. Kreunende fiet-
sers in rondje NL. Na veel keren rust 
komt onze fietsvakantie tot stilstand 
ergens in het riet van de Friese meren. 
Uitgeput van het aanmoedigen van 
onze kinderen plof ik op luchtbed en 
schrijf moeizaam op het kartonnen 
ondergrondje mijn artikel voor Rond 
de Linde. Fantaserend beschrijf ik hoe 
mijn wasbeurt die ochtend is ge-
weest en waar ik het stopcontact ge-
bruikte voor het scheerapparaat. De 
stekker daarvan stopte ik, fantase-
rend en schrijvend, in het hectome-
terpaaltje, waarvan er vele op de af-

sluitdijk staan. Aardig dat lezers 
reageren omdat ze die paaltjes met 
stekkerdoos niet vinden.

Meisje wassen
Op die Brabantsboerenbondse klom-
pen lopen we over de verzoute oever 
van de Dode Zee. Inderdaad, zouter 
dan een pak Jozo. Zwemmen in dat 
water gaat even moeizaam als zwem-
men in een regenplas op de Refeling. 
Je drijft welhaast op het water. Maar 
een modderbad, dat is het einde, su-
per goed voor de huid, die daardoor 
jaren jonger wordt. Onze destijds 14 
jarige dochter wilde dat wel, jonger 
dan 14. Goed ingesmeerd ligt ze op 
de oever en bakt de zon die modder 
tot zwart aardewerk. Na een uurtje 
wenst de mummie weer gewoon te 
zijn. Hakken en breken is echter 
noodzaak en de laatste fase is het 
spoelen. Vele handen zijn dan echter 
nodig om het meisje a. onder water te 
houden en b. schoon te wrijven. De 
au-autjes worden door het zout ver-
oorzaakt, op het gehele lichaam waar 
wondjes zijn. Aardig dat de lezers rea-
geren op ons schaamteloos betasten 
van een onschuldig pubermeisje.

Daar is een stekker loos
In diezelfde vakantie schrijf ik over 
ons bezoek aan Martin, die woont op 
de moshav Timorin (geen kiboets, 

kijk Google). Pracht bedrijf met op de 
‘koude grond’ onafzienbare rijen met 
tomatenplanten, die vanuit bodem 
‘besproeid’ worden. Voornamelijk Pa-
lestijnen zijn de medewerkers. In zijn 
bungalow staat de tv met het scherm 
tegen de muur omdat er toch geen 
beeld meer is. Die Philips heeft één 
gebrek, een bepaald stekkertje is ka-
pot, niet reparabel en niet te koop in 
Israël. Weer thuis in Nuenen vraagt 
ene Jan of het verhaal waar is. Zijn 
Philipsrelatie zorgt ervoor dat Martin 
een maand later mij belt met de me-
dedeling dat Philips per post het ge-
wenste onderdeel heeft toegezon-
den. Aardig dat lezers reageren.

Leef je nog
In de Middellandsezee zwemmen 
andere vissen dan in de Noordzee en 
hebben bovendien een andere 
naam. Welnu, in het vissershaventje 
van Viareggio koop ik bij vissersman 
Dominico twee vissen. Verser kan 
niet, dus zonder een zwerm vliegen 
achter me, kom ik bij onze ‘zomerre-
sidentie’, waar mijn Lief die vissen 
wel een koppie kleiner kan maken. 
Heerlijke olie en Italiaanse kruiden in 
en om de vis en dan jasje aluminium 
erom heen. Ik schrijf naar drukkerij 
waaruit de kruiderij bestaat en maak 
de oenige fout door te melden dat ik 
oleanderblad gebruik. Dat moeten 
echter de bladen van het laurierheg-
je zijn. Een drietal Nuenense lezers 
reageert overbezorgd. Oleandersap 
is zwaar giftig.

Wil Vermeulen
Voormalig hoofdredacteur

‘Een nieuw begin’
Lente is waar we aan denken bij een 
nieuw begin. Er is meer wat voor ons 
deze betekenis geeft: denk aan de 
geboorte van een kind, een nieuwe 
school, het verhuizen naar een an-
dere stad, ander land, maar ook een 
nieuwe dag! Stilstaan bij belangrij-
ke maar ook eenvoudige gebeurte-
nissen in je leven. Vertrouw op jezelf 
en de mensen om je heen!

Deze gezinsviering zijn de aanstaande 
communicanten in de kerk, zij volgen 
de weg welke hun ouders met hen wil-
len bewandelen… welkom in onze 
kerk.

Welkom in de gezinsviering op  zater-
dag 31 maart 18.30 uur, H. Clemens-
kerk Nuenen en zondag 1 april 09.30 
uur H. Lambertuskerk Nederwetten.

Solidariteitsmaaltijd druk bezocht
Afgelopen vrijdagavond was het gezellig druk in kerkelijk centrum de Re-
genboog. Ruim 150 mensen genoten van de Solidariteitsmaaltijd, die ge-
heel in het teken stond van Guatemala. 

bakken banaan, tortilla’s met tomaten-
saus en een lekker toetje van zoete 
aardappelen.
Verder was er mooi Guatemalteeks 
handwerk te koop en zanger/gitarist 
Gabriel Aguilera, die in de jaren 70 
vanuit Chili naar Nederland kwamen,  
bracht de avond in Latijns Amerikaan-
se sferen.
De Solidariteitsmaaltijd is een jaarlijks 
terugkerend evenement, georgani-
seerd door MOV en ZWO, de werk-
groepen van de Nuenense kerken voor 
ontwikkelingssamenwerking. Meer in-
formatie en foto´s staan op:
www.solidariteitsmaaltijd.nl

Dit jaar stond een jongerenproject van 
de Stichting Nuenen-Guatemala cen-
traal. Het is een landbouwproject en het 
komt ten goede aan 50 jongens en meis-
jes uit vijf gemeenschappen. Dit project 
biedt hen perspectief op een betere toe-
komst, zodat zij in hun dorpen kunnen 
blijven wonen en een bijdrage kunnen 
leveren aan de ontwikkeling van hun ge-
meenschappen. Zie voor meer informa-
tie: www.nuenen-guatemala.nl 
John Geven had zijn kookstudio weer 
beschikbaar gesteld en onder leiding 
van zijn kok hebben de vrijwilligers 
een heerlijke Guatemalteekse maaltijd 
bereid: een bonenschotel met kip, ge-

Ook voor Nuenenaren

Vier het Leven
Door Karin Aarts-Janssen

Een paar weken geleden was ik op bezoek bij Miep Engelbregt, niet onbe-
kend in Nuenen, en zij vertelde mij heel enthousiast over alle theatervoor-
stellingen waar zij, dank zij de St. Vier het Leven, nog naar toe kon gaan.

“Dat is zo fijn” vertelde zij. “Vier het 
Leven?”, vroeg ik, “Ja”, zei Miep, “Vier 
het Leven” een organisatie die vrijwilli-
gers en ouderen (65+) die graag naar 
het theater gaan, maar dit niet meer 
kunnen, bij elkaar brengt. Je wordt er 
deelnemer (gast) zonder verplichtin-
gen. Geen lidmaatschap, geen contri-
butie, iedereen mag er bij. Ideaal, voor-
al als je niet meer in het donker durft te 
rijden, alleenstaand bent, of een part-
ner hebt die niet van theater houdt, 
nou ja, tal van redenen zijn te verzin-
nen om deelnemer te worden.”. Miep 
vertelde honderduit. “Maar hoe gaat 
dat dan”, vroeg ik. “Nou, je meldt je aan 
bij de Stichting, je krijgt een overzicht 
van de komende voorstellingen thuis-
gestuurd en hieruit kies je er dan een 
of meerdere”.

Ik werd steeds nieuwsgieriger. En Miep 
vertelde maar. “Je betaalt per voorstel-
ling, je hoeft zelf geen kaartje uit te 
printen, kaartje is incl. een drankje en 
je krijgt een paar dagen van te voren 
een telefoontje van hoe laat de (vrijwil-
lige) chauffeur op die dag bij je is”.

Je wordt opgehaald, vlak voor het thea-
ter afgezet, je jas wordt aangenomen 
en er is een tafeltje gereserveerd waar 
je samen met andere gasten een drank-
je vooraf drinkt. Rollators kunnen in 
de auto mee en je wordt na de voor-
stelling weer keurig bij je voordeur af-
gezet of zelfs binnengebracht als dit 
niet anders kan.

“Alleen, je betaalt een kleine toeslag 
per voorstelling, vanwege al die service 
die je krijgt”, verder alleen maar voor-
deel, geen enkel nadeel”. Het was een 
interessant gesprek, Miep raakte niet 

uitgepraat. “Waarom weten dit zo wei-
nig mensen” vroeg ik aan Miep. “Weet 
ik niet”, zei ze en daarom ben ik me 
gaan verdiepen in de organisatie om zo 
meer hier over te weten te komen.
Vier het Leven is een landelijke organi-
satie en bestaat al sinds 2005.
Zoals u hierboven hebt kunnen lezen, 
organiseert Vier het Leven Culturele 
activiteiten voor ouderen. De organi-
satie bestaat uit meer dan 1700 vrijwil-
ligers, die zorgen voor een persoonlij-
ke begeleiding en de hele avond bij je 
blijven. Elke vrijwilliger begeleidt 
maximaal drie ouderen per activiteit. 
Waarbij ‘samen uit, samen thuis’ cen-
traal staat. De kracht van Vier het Le-
ven zit in het maatwerk. Alles is inclu-
sief. Lees wat Miep hier reeds over ver-
telde.
De Stichting maakt van te voren een 
selectie van theater en filmvoorstellin-
gen waaruit je kunt kiezen. Het bezoe-
ken van musea hoort ook tot de moge-
lijkheden, hiervan vindt u tevens een 
lijst terug  in het overzicht.
De theaters uit onze omgeving die 
meedoen zijn o.a. de Schalm in Veld-
hoven, Het Parktheater en Muziekcen-
trum in Eindhoven en het Speelhuis in 
Helmond. Ook filmvoorstellingen (en 
musea) staan in het overzicht.

Kent u iemand die graag van het cultu-
rele leven geniet maar niet meer zo 
mobiel is, of vaak alleen zit en altijd 
graag naar theater en of muziekvoor-
stellingen ging? Wijs ze hierop of doe 
iets spontaans. Misschien is het een 
mooi cadeau voor moeder- of vader-
dag. Je kunt er ouderen zo gelukkig 
mee maken, het is de moeite meer dan 
waard.

Ik sprak toevallig een van de vrijwillig-
sters en zij vertelde me dat het  per-
soonlijk begeleiden van deze ouderen 
een hartverwarmende ervaring is, ie-
dere keer weer samen genieten van zo-
veel moois, waar ze anders misschien 
niet aan kunnen deelnemen.

Wilt u meer weten over deze Stichting 
kijk dan op de website 4hetleven.nl Of 
neem schriftelijk of telefonisch contact 
op met Stichting Vier het Leven, Energie-
weg 8 1271 ED. Huizen Tel. 035 52451156

 Repair Café Laarbeek
Woensdag 4 april organiseert RCL 
weer een middag waar men terecht 
kan met defecte huishoudelijke mate-
rialen, kleding, kleine meubels en fiet-
sen. Deze middag vindt plaats in het 
Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout 
van 13.30 uur tot 16.00 uur. Info 06-
58842046.

Hoe was uw ervaring      
met de aanvraag voor hulp    
en ondersteuning via de Gemeente? 
In 2015 is de uitvoering van de WMO overgedragen aan de gemeenten; zo 
ook in Nuenen waarbij een aanzienlijke korting op het overheidsbudget 
werd toegepast. Populair gezegd is de WMO bedoeld om inwoners, met 
voorzieningen, zo goed mogelijk te ondersteunen opdat ze zo lang moge-
lijk thuis in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Je kunt hierbij den-
ken aan (ondersteuning bij) huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen, 
aanpassingen in huis, etc. 

Nu we zo’n drie jaar verder zijn, is het 
tijd om na te gaan hoe de Gemeente 
Nuenen is omgegaan met de uitvoe-
ring van de WMO, met name voor ou-
deren. Want, ouderen maken zo’n 80% 
uit van de groep die gebruik maakt van 
deze WMO-voorzieningen.
In 2016/2017 is landelijk een cliënter-
varing onderzoek gehouden bij men-
sen die voor een WMO-voorziening in 
aanmerking zijn gekomen. Uit dit on-
derzoek blijkt onder andere dat in 
Nuenen c.a. per 1000 inwoners, aan 19 
mensen een WMO-voorziening is toe-
gekend. In vergelijkbare gemeenten 
was dat meer dan tweemaal zoveel per 
1000 inwoners. 
Wij willen graag weten waardoor deze 
grote verschillen veroorzaakt worden. 
Zijn de aanvragers allemaal zo bemid-
deld dat ze de voorziening zelf kunnen 
regelen? Of is de gemeente erg terug-
houdend om deze meldingen te erken-
nen als een WMO-aanvraag? 

Als cliëntondersteuners-WMO zijn 
we zeer geïnteresseerd in uw ervarin-
gen met (hulp)vragen die u heeft ge-
richt aan de CMD op de Berg.
Hebt u gevraagd om ondersteuning bij 
b.v. huishoudelijk werk, aanpassing in 
uw huis of hulp bij vervoer?
Of werd uw aanvraag verder niet in be-
handeling genomen, maar kreeg u een 
lijstje mee van bedrijven waar u die 
hulp zelf kon regelen?
 Al u iets dergelijks ook is overkomen 
dan willen wij graag met u in gesprek.
Wij verzoeken u in dat geval om con-
tact op te nemen met één van de cliën-
tondersteuners van onze Nuenense 
ouderenbonden en wel:
Corrie Eshuis (PVGE), tel: 06-
82414353. Hans Bijleveld (PVGE), tel: 
06-20722386. Wil Walraven (KBO), 
tel: 06-30711472.

Wij danken u alvast voor uw mede-
werking.

“Mijn zoontje 
vindt het lastig om 
vriendjes te maken. 
Hoe kan ik hem 
daarbij helpen?”
Ieder gezin maakt wel eens een lastige 
periode door; ziekte, gedrag van kin-
deren, financiële problemen, weinig 
contacten met vriendjes of familie, 
echtscheiding. Het kan dan fijn zijn 
om jouw vragen eens voor te leggen 
aan een onafhankelijke professional. 
Voor al jouw vragen op het gebied van 
opvoeden kunt je terecht bij de LEV-
groep. Je kunt daar ook ’s avonds te-
recht, op dinsdagavond van 19.00 uur 
tot 21.00 uur. Deze avondopenstelling 
vindt plaats in het CMD aan de Berg 
22 in Nuenen. 

Fijn ook om even een moment te mo-
gen vinden, om even te kunnen ver-
wonderen en stil te staan bij de gehei-
men van dit nieuwe leven. 
In het sfeervolle kerkje is er voldoende 
ruimte voor momenten van stilte, voor 
momenten van denken en ook voor 
momenten om de liederen uit Taizé te 
zingen. Deze liederen zijn eenvoudig en 

mooi van melodie. Het zijn korte melo-
dieën en worden een aantal keren ach-
ter elkaar gezongen, ze worden ook wel 
ervaren als een mantra. Paul Weijmans 
begeleidt op de piano. 
De vesper is in het sfeervolle kleine 
kerkje aan de Papenvoort in Nuenen 
en begint om 19.30 uur. Vooraf is er 
pianomuziek.



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

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 13

Kruiswoord

Horizontaal: 1 onoverwinnelijke vloot 6 gezicht 12 Ierland 13 paars 
15 nakomeling 17 nummer 19 science fi ction 20 verwonding 22 papegaai 
23 optreden 25 op grote afstand 26 ijzervlechtwerk 28 gissen 30 vogel 
31 padvinder 33 zoutig vocht 35 populaire groet 36 vogelverblijf 
38 staat in Amerika 40 humorloos 43 schik 45 vlak 47 handeling 49 voordat 
50 profeet 51 wiel 52 echtgenoot 54 namelijk 55 de oudste 57 plakband 
58 profeet 60 uniek 62 onbeschreven 63 weefsel.

Verticaal: 2 verslag 3 gevechtsvliegtuig 4 slee 5 naaldboom 7 sprookjesfi guur 
8 Chinese munt 9 indien 10 daad van agressie 11 verdieping 14 aanvankelijk 
16 jaartelling 18 deel v.e. bijenkorf 19 speelgoed 21 lidwoord 24 muziekschijfje 
27 koosnaam 28 bouwval 29 plant 30 rij 32 vrouwelijk dier 34 ijzig 37 wapen 
38 grondsoort 39 insecteneter 40 graansoort 41 autostalling 42 soort slang 
44 soort hert 46 reeds 48 vierhandig zoogdier 53 op de wijze van 
54 Ned. voetbalclub 56 koordans 57 metaal 59 voorzetsel 61 de onbekende.

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

G R U T T O C A N V A S

E R O S I E K O E L T E

L O L P U I G E L M E I

Z O V G O D I N T N W

E T H E R W I P P R O O I

N A R U B A S T R A M T

P A T I O A A I E N

B K R E T A S L A N G E

E T S E N G E N L E A S E

T H K M I X E R R P R

O U D B E O L I P V O S

N I E T I G G I G A N T

S L O G A N B A L A N S

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

Oplossingen wk 12
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

R A T E L S L A 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.

BULDERBAAN
ENTER
FAKKELDRAGER
FANFARE
GANGES
GELEERDE
GOKJE
HOUTNERF
INKOMEN
INTREK
KOKEND
KRONKEL
KURAS
LAANTJE
LAARZEN
LEVENSDAGEN
OTTER
RAAKVLAK
RATEL
RAZZIA
SFEER
STATIONSCHEF
STENO
VERSIE
ZAKEN
ZWAAN
ZWAKHEID

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

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

6
4 1 5 3
8

8 1 2
4 9

7 5 6
4 3
1 9 7 8 4 5

6 9

week 11, Dhr. E. Bollerman, Helmond.

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.

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

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

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

Gratis Proefdruk         Vóór 13:00 uur besteld dezelfde dag verzonden               Ophalen is ook mogelijk

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

M 06-41184188
info@jenladministratie.nl
www.jenladministratie.nl

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2017”

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

TE KOOP: Spaanplaten, 
12mm, afm. 65,5 x 97 cm. Af-
halen € 1,00 per stuk. ± 250 
stuks. Tel. 06-51 37 32 72.

HUIS GEZOCHT: Wij zoe-
ken een bijzondere, bij voor-
keur een wat oudere woning 
in centrum Nuenen. Geen 
grote woning, wel een met 
“karakter en ziel”. Gaat u 
binnenkort verhuizen en 
heeft u een woning met het 
“wauw” effect, dan kunt u 
bellen naar 06-46119410, 
Herbert Rooijakkers.

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

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

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

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

worden.

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

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

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 
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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 april
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur, woensdag 19.00 uur 
Gemeentehuis, 

bij de fi etsenstalling vijverzijde

 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 maandag 
14.00-16.00 uur Hulp bij overstap 

OnsNet naar KPN
Helpdesk SeniorWeb, Bibliotheek Nuenen

Elke dinsdag
13.00 uur Beweegroute in groepsverband 

Fysiotherapie Kwiek, 
Vincent van Goghstraat 139, Nuenen

t/m 15 april
Tentoonstelling Lijkwade van Turijn

Oude St.Clemenskerk 
aan de Heuvel te Gerwen

Donderdag 29 maart
09.30 uur Computercafé: Online op vakantie
hoofdingang van de bibliotheek aan de Jonk-

heer Hugo van Berckellaan 18

Donderdag 29 maart
9.30 uur KBO Lezing Leo Mesman

KBO zaal Het Klooster
20.45 uur Dartwedstrijd

Café René in Nuenen

Vrijdag 30 maart 
13.30-15.30 uur Lezing ‘spiertesten’.

 Bio-Kracht Parkstraat 3F Nuenen

Zaterdag 31 maart
10.00 en 16.00 Ballonnen-kunstenaar
14.00 uur Prijsuitreiking openingsloterij 
en kleurwedstrijd. Albert Heijn Parkstraat 

Zaterdag 31 maart
12.00 uur Paaseieren zoeken

Kiosk, Park Nuenen
14.30-16.00 uur Paasfeest op Weverkeshof

Dorpsboerderij Weverkeshof

Zaterdag 31 maart
20.00 uur Country Dance Party 

met Country-DJ Henk
Dorpshuis-Lieshout, 

Grotenhof 2, 5683 LC Lieshout

Zaterdag 31 maart
21.00 uur Maxpoint & 

The Sixties Tribute band 
50, 60, 70, en 80er Jaren Party

Het Klooster

Zaterdag 31 maart en zondag 1 april
0.00 uur Pelgrimage naar het Licht

H. Clemenskerk, Park Nuenen

Zondag 1 en maandag 2 april 
Lente bij Weverkeshof KOM DAT ZIEN ! 
De kuikentjes komen zichtbaar uit het ei

Dorpsboerderij De Weverkeshof

Zondag 1 en maandag 2 april
11.00-16.00 uur Paas-Art

Atelier Nuenen, Berkenbos 8 in Nuenen

Zondag 1 april
10.00 uur ‘T Nuenens Peerdenreundje
door Nuenen, Gerwen en Nederwetten

19.30 uur Taizé-vesper
Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Zondag 1 april
21.00 uur Sunny Blues Nuenen presenteert

Ed & The Gators (Be)
Café Schafrath Nuenen

Maandag 2 april
10.30-18.00 uur 52e Grote Ronde v Gerwen
Centrum van Gerwen, start Heuvel, Huikert, 

Rullen, Laar, Torenakker, Akkerstraat, 
Gerwenseweg, fi nish Heuvel

Maandag 2 april 
11.00-17.00 uur Open dag 

bij Imkerij de Walhut 
Heerendonk, Nederwetten

Maandag 2 april 
Dag van het Landschap

12.00-13.30-15.00 uur. 3x Wandelen 
met het IVN. Start Brasserie de Kruik 

Hoekstraat 52 in Nederwetten

Maandag 2 april
11.00-16.30 uur Neuzelmarkt 

Scouting Rudyard Kipling
Papenvoortse Heide 5B in Nuenen

Maandag 2 april
11.00-14.00 uur Gezellige Paasbrunch 

Gasterij Jo van Dijkhof

Dinsdag 3 april
20.00 uur Kienen in Scarabee

wijkcentrum Scarabee Mantelmeeuwlaan 10

Woensdag 4 april
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek

Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout
20.00 uur lezing: Wonderen in het zonlicht
Heemkunde, Zaal De Koekoek in Lieshout

Vrijdag 6 april 
13.00-17.00 uur Individuele readings door 

Niels Jannink. Bio-Kracht Parkstraat 3F Nuenen
15.00 uur Cultuur Overdag. Klassieke mu-
ziek Duo Ambiguity. Raadszaal Het Klooster

Vrijdag 6 april 
19.00-21.00 uur Inschrijven Oranjemarkt
kan op 6 en 7 april bij Auberge Vincent

20.15 uur ‘Suite 648’ door De Lindespelers
Het Klooster Nuenen

Zaterdag 7 april 
06.00 uur Vogel- en plantenexcursie IVN 
Nuenen. Natuurgebied de Kampina bij 

Spoordonk-Oirschot
Carpoolen vanaf H. Clemenskerk in Nuenen

Zaterdag 7 april 
14.00 uur Opening jeu de boules seizoen

Laar/Van Kemenadelaan Gerwen
 15.30-16.30 uur Inschrijven Oranjemarkt

bij Auberge Vincent

Zaterdag 7 april
17.00-22.00 uur Zwemloop Squadra Events

Laco sportcentrum Nuenen 
aan Sportlaan en Looponderdeel

via Sportlaan - Dwerspad - Kerkstraat

Dankbetuiging

Wij danken u hartelijk voor het medeleven 
tijdens het ziek zijn en na het overlijden van 

mijn dierbare man, onze zorgzame vader en lieve opa

Ben Lijten
De vele lieve kaarten en bloemen, alsmede uw aanwezigheid 

bij de uitvaart waren voor ons een grote troost.

Een bijzonder  woord van dank aan 
dr. Te Dorsthorst en Zuidzorg Nuenen voor hun goede zorgen.

 Lien
 Erik, Michelle en Frans, Renée en Ian 
Gerwen, maart 2018  Wilbert en Margareth

Zonder ons mam is alles anders

Het doet ons goed zoveel kaarten, bloemen, bemoedigende woorden 
of een handdruk te hebben ontvangen na het overlijden van

Mien van Hoof-Brugmans
Wij danken u hiervoor hartelijk.

 Harrie van Hoof 
Moorvensedijk 11 kinderen en 
5674 XC Gerwen  kleinkinderen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Goede Vrijdag 30 maart 15.00 uur: Ge-
bedsdienst, Gelegenheidskoor, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en pasto-
raal werker P. Peters.
Paaszaterdag 31 maart 18.30 uur: Ge-
zinsviering, kinderkoor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters.
Paaszaterdag 31 maart 21.30 uur: Paas-
wake, jongerenkoor Jocanto, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastorale 
werkers M. Feuth en P. Peters.
Paaszondag 1 april 9.30 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorgangers pastor S. 
Kuijpers en pastoraal werker M. Feuth.
Paaszondag 1 april 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers pastor S. 
Kuijpers en pastoraal werker M. Feuth. 
Tweede Paasdag 2 april 10.00 uur: vie-
ring, muzikale omlijsting, voorganger 
J. Vossenaar.

Misintenties
Paaszaterdag 31 maart 18.30 uur: Pas-
tor Freek Groot (vanwege sterfdag); 
Pastor Henk Gerrits; Pastoor Jan van 
Oosterhout; Piet en Cathrien Wernaart 
- van den Boomen; Marijn Zandboer.
Paaszaterdag 31 maart 21.30 uur: Pas-
tor Freek Groot (vanwege sterfdag); 
Pastor Henk Gerrits; Pastoor Jan van 
Oosterhout.
Paaszondag 1 april 09.30 en 11.00 uur: 
Pastor Freek Groot (vanwege sterfdag); 
Pastor Henk Gerrits; Pastoor Jan van 
Oosterhout; Jan van Deurzen (namens 
de buurtbewoners); Mieke en Willy 
Spaanjaars - Vossen; Antoon en Fran-
cien van der Linden - Meulendijks; 
Cees Meulendijks; Ben van Rooij; Ma-
rietje de Vries - Klomp; Riek Sanders 
en Miet Sanders en
overleden ouders Sanders - de Greef; 
Gerry Siebers - Passier; Mies de Groof 
- de Meester; Jo Jegerings; Lotte van 
Rooij en Leo van Hevelingen; Berry 
Cuppers; overleden familie de Brouwer 
- Bartels; overleden familie Bendelow - 
Hienstra; Sjaantje Beekmans - de Bar; 
Maria de Win (namens gelegenheids- 
en parochiekoor); Door Kortstee - Ra-
maaker; Bernardus Ramaaker; Theo-
dorus Kortstee.
Tweede Paasdag 2 april 10.00 uur: 
Geen intenties.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Goede Vrijdag 30 maart 19.00 uur: 
Oecumenische viering met volkszang, 
voorganger pastor M. Feuth.
Paaszaterdag 31 maart 21.00 uur: vie-
ring m.m.v. het Avondwakekoor, voor-
ganger pastor S. Kuijpers.

Paaszondag 1 april 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
2e Paasdag: alleen in Nuenen.

Misintenties 
Paaszaterdag 31 maart 21.00 uur: Ger-
da Rooijakkers - van den Acker; Pastor 
Jan van Dooren; Pastor Freek Groot, 
vanwege sterfdag; Wilhelmina Maria 
van Hout - Jansen; Sjef en Lena Saris - 
Swinkels; Koen Smeets; Toos van Lier-
op - Wouters; Diny Geraets - Zweegers, 
wegens sterfdag; Mien van Hoof - 
Brugmans; Joseph Bierhoff en Adriana 
van de Goor en Erica; Harrie van 
Gompel en Jo Gijsbers en tante Koosje; 
Dora van den Boomen - Scheepers.
Paaszondag 01 april 11.00 uur: Gerda 
Rooijakkers - van den Acker; Pastor Jan 
van Dooren; Pastor Freek Groot, van-
wege sterfdag; Wilhelmina Maria van 
Hout - Jansen; Sjef en Lena Saris - Swin-
kels; Koen Smeets; Toos van Lierop - 
Wouters; Diny Geraets - Zweegers, we-
gens sterfdag; Mien van Hoof - Brug-
mans; Joseph Bierhoff en Adriana van 
de Goor en Erica; Harrie van Gompel 
en Jo Gijsbers en tante Koosje; Dora 
van den Boomen - Scheepers.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Witte Donderdag: alleen viering in 
Nuenen.
Goede Vrijdag 30 maart 15.00 uur: Ge-
bedsdienst, voorgangers leden van de 
werkgroep.
Goede Vrijdag 30 maart 19.00 uur: 
Oecumenische viering in Gerwen!
Paaszaterdag 31 maart 21.00 uur: 
Paaswake in Gerwen!
Paaszondag 1 april 9.30 uur: viering, vo-
cale omlijsting, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker P. Peters.

Misintenties
Netje Fleskens-Pasman; Pastor Freek 
Groot; Jan en Nel de Louw - de Win; 
Overleden ouders Verschuuren - 
Sloots en Harrie Verschuuren; Gilia 
Sanders - Adriaans en Theo Sanders; 
Overleden ouders Joosten - Sanders en 
familie.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Op 29 maart, Witte Donderdag, is er om 
19.30 uur een viering in De Regenboog. 
Voorganger: kerkelijk werker P. Flach. 
Op 30 maart, Goede Vrijdag, is er een 
oecumenische viering in de St. Clemens-
kerk in Gerwen. Aanvang: 19.00 uur. Op 
31 maart zal de Paasnachtviering wor-

den gehouden om 22.00 uur in De Re-
genboog. Voorganger is kerkelijk werker 
P. Flach. Zondag 1 april vieren we Pasen. 
De dienst begint om 10.00 uur. Voorgan-
gers: ds. A. Wijlhuizen uit Apeldoorn en 
kerkelijk werker P. Flach. Medewerking 
van het Regenboogkoor o.l.v. Ingrid de 
Graaff. Er is kindernevendienst voor ba-
sisschoolkinderen. Collecte voor JOP, 
het jeugdwerk van de PKN. Tenslotte 
bent u, zoals altijd, op donderdag wel-
kom in het Open Huis voor een kop kof-
fie en ontmoeting met anderen.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 29 maart. Witte Donder-
dag. 20.00 uur gezongen H. Mis met 
voetwassing, processie, altaarontblo-
ting en aanbidding tot 24.00 uur. 
Vrijdag 30 maart. Goede Vrijdag. 14.00 
uur Kruisweg. 15.00 uur Liturgie met 
lezingen, gezongen lijdensverhaal, 
plechtige gebeden, kruisverering en H. 
Communie. 
Zaterdag 31 maart. Paaszaterdag. 
22.00 uur Paaswake met wijding van 
het vuur van de paaskaars, Exsultet, le-
zingen, Litanie van Alle Heiligen, wij-
ding van paas- en doopwater, hernieu-
wing van de doopbeloften en gezon-
gen H.Mis. 
Zondag 1 april. Hoogfeest van Pasen. 
10.30 uur Gezongen Hoogmis. 
Maandag 2 april. 9.00 uur Tweede 
Paasdag. Let op: nadere tijd wegens 
wielerronde van Gerwen. 
Dinsdag 3 april. 18.30 H. Mis in de 
Paasweek. 
Woensdag 4 april. 07.15 H. Mis in de 
Paasweek. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland G erwen WMV').

P aaswake 
Oordelen en veroordelen: hoe kunnen 
we dat doorbreken? Tijdens de paaswa-
ke staat Jongerenkoor Jocanto graag met 
u stil bij het lichtende voorbeeld dat Je-
zus ons hiervoor gegeven heeft. De 
paaswake vindt aanstaande zaterdag om 
21.30 uur plaats in de H. Clemenskerk in 
Nuenen. U bent van harte welkom.

Klassieke muziek bij Cultuur Overdag
Op 6 april spe elt het ensemble ‘Duo Ambiguity‘ in de Raadszaal van Het Klooster. 
Ze brengt een gevarieerd klassiek programma met werken van Rubinstein, Kreis-
ler, Delibes, Brahms, Tsjaikovski en Dvořák. Het concert begint om 15.00 uur.

Het ensemble bestaat uit Anna Britala 
(viool) en Aris Georgakopoulos (piano). 

Zij doen niets liever dan klassieke mu-
ziek toegankelijk te maken voor een 
breed publiek.

Kaarten à € 7,50 p.p. (inclusief een 
kopje koffie/thee na afloop van het 
concert) zijn te koop via www.cul-
tuuroverdag.nl of op werkdagen tij-
dens kantooruren aan de balie van 
Het Klooster.
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WANDELEN
TRAILRUNNING

RUNNING VAN 189.99 NU

159.99
WANDELSCHOEN
DAMES EN HEREN

HANWAG 
BELORADO

MID GTX 

159.

VAN 255.00 NU

169.99
GOEDKOOPSTE VAN 

NEDERLAND

LAFUMA 
RELAX STOEL

AIRCOMFORT 

159.159.

VAN 255.

169.

GOEDKOOPSTE VAN 
NEDERLAND

LAFUMA 
RELAX STOEL

AIRCOMFORT

169.

2e PAAR VOOR

50%

FALKE
TK2 

WANDELSOK 
DAMES, HEREN EN KINDEREN

KORTING*

20%

*UITGEKEERD IN 
ACCESSOIRES

WEBER BBQ 
COLLECTIE 2018  

50%

20%

COLLECTIE 

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

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl
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Beleef het voorjaar.
Ga er lekker op uit.

CAMPING • REIZEN • BIKING • WANDELEN
SPORT • RUNNING

2e PAASDAG
OPEN

12.00-17.00
UUR 

 

KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 8 APRIL 2018 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

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

Misschien wel de mooiste 
looproute van Eindhoven!
Zondagochtend 22 april wordt voor de tweede keer het gezellige hardloop-
evenement ‘Rondje Nuenen West’ georganiseerd.

In een ronde van 7.5 km, die deels 
over onverharde paden voert in het 
groene gebied tussen Eindhoven en 
Nuenen, ren je langs de Opwettense 
Watermolen zó het mooie Dommel-
dal in, door het Eckartse Bos, langs 
Kasteel Eckart en terug naar de start-/
finishplek in Nuenen West. Hier kun 
je nagenieten van deze mooie ronde 
onder het genot van een kopje soep of 
Nuenens speciaalbiertje. De sportie-
velingen kunnen de ronde twee en - 
een primeur dit jaar - zelfs drie keer 
rennen en zo 15 of 22,5 km lopen. 
Voor kinderen wordt een speciale 
Kidsrun in Nuenen West georgani-
seerd. En publiek is natuurlijk ook van 
harte welkom om te komen kijken en 
aanmoedigen! 
Inschrijven doe je gemakkelijk via 
www.inschrijven.nl, tot uiterlijk 18 

april. Alle praktische informatie vind 
je op www.rondjenuenenwest.nl. Hier 
kan je ook de algemene voorwaarden 
lezen, waarmee je bij inschrijving ak-
koord gaat.

Aanwezige voorzieningen:
Parkeergelegenheid, ook voor fietsen, 
bewaakte garderobe, omkleedtent, toi-
letten, catering, springkussen voor de 
kinderen, EHBO, algemene tijdwaar-
neming, waterpunt langs de route.
Bij de finish staat een klok, zodat je - 
als je dat belangrijk vindt - zelf je gelo-
pen tijd in de gaten kan houden. 
Rondje Nuenen West is namelijk geen 
wedstrijd maar een gemoedelijke 
trimloop! 
Hou er bij je keuze voor schoeisel en 
kleding rekening mee dat het parcours 
deels over onverharde paden gaat. 

Voorjaars-
wandeling in 
natuurgebied  
de Ruweeuwsels 
Met grote kans dat de bosanemonen 
als een tapijt de natuur verfraaien. 
Vroeger maakte dit laaggelegen gebied 
deel uit van het Lieshoutsebos. Het 
was een uitgestrekt eiken- en berken-
bos met beweiding. Ruweeuwsels be-
tekent in het bos gelegen weiden. Eeu-
wen staat voor voederen en eeuwsels 
betekent weiden.
Tot de laatste wereldoorlog gaf de be-
planting op deze rijke beekdalgrond 
een beeld van een eikenbos met een 
landgoedkarakter. Enkele oude beuken 
in het midden van het gebied wijzen 
daar nog op. Het Brabants Landschap, 
eigenaar van de Ruweeuwsels, streeft 
naar geleidelijk herstel van het oor-
spronkelijke bos.

Vertrek:  14.00 uur op zondag 8 april 
vanaf sluis V, de brug over het Wilhel-
minakanaal op de weg van Gerwen 
naar Lieshout.
Info: Kees Planken tel. 0402421423.

Achterban RKGSV 
brengt € 3.135,-  
bij elkaar    
voor de clubkas 
Een mooie opsteker voor RKGSV. 
Dankzij de achterban komt er dit jaar 
3.135 euro extra binnen in de clubkas. 
Deze achterban steunt RKGSV name-
lijk door specifiek voor deze vereni-
ging mee te spelen met de Vrienden-
Loterij. De helft van ieder lot waarmee 
zij meespelen, gaat direct naar de club-
kas. Het is de eerste keer dat de vereni-
ging via de VriendenLoterij fondsen 
werft. 
Naast RKGSV zijn er in Nederland nog 
enkele duizenden andere clubs en ver-
enigingen die via de VriendenLoterij 
extra inkomsten genereren voor de 
clubklas. Dit jaar is er in totaal ruim 4,8 
miljoen euro uitgekeerd, 300.000 euro 
meer dan vorig jaar. Steeds meer orga-
nisaties, van voetbalclubs tot toneel-
verenigingen, sluiten zich aan bij deze 
manier van fondsenwerving. Daar-
naast spelen deelnemers die meespe-
len met een lot voor hun club steeds 
langer mee.

Clubs en verenigingen die nog niet aan-
gesloten zijn, kunnen zich aanmelden 
via: www.vriendenloterij.nl/clubs 
  

Derde Ne derwetten-Gerwen loop
Op zaterdag 17 maart werd deze hardloopwedstrijd over 10 en 16 km gelo-
pen onder ijzige omstandigheden. De lopers en loopsters trotseerden de 
kou en volgden een parcours vanaf Heerendonk, langs het Wilhelminaka-
naal via Stad van Gerwen, de Nieuwe Dijk, door Nederwetten terug naar 
Heerendonk. De 16 km lopers pakten ook nog een stukje buitengebied van 
Nuenen mee.

Blijft over op de organisatie, de spon-
sors, de deelnemers, de vrijwilligers te 
feliciteren met dit prima georganiseer-
de evenement. Gerard van Heugten in 
het bijzonder voor de professionele ac-
commodatie. Nogmaals van harte be-
dankt.

Namens de Dorpsraad Gerwen,
Reinoud Lantman

De Dorpsraad Gerwen was uitgeno-
digd om bij de prijsuitreiking een che-
que ter waarde van € 500,- in ontvangst 
te nemen voor een goed doel. Dat goe-
de doel was snel gevonden. Zoals de 
lopers en loopsters Nederwetten, Ger-
wen en Nuenen verbonden zo wil de 
Dorpsraad dat ook via een Openbaar 
Vervoersverbinding, een Buurtbus. 
Samen met de Gemeente Nuenen en 
de buurtbusvereniging Nuenen-Best is 
de Provincie Noord Brabant benaderd 
en die ziet mogelijkheden om een pilot 
te starten om zo een buurtbusverbin-
ding Breugel, Nederwetten, Gerwen, 
Nuenen via de Gerwenseweg en de 
Berg, het Park om via het busstation 
door te rijden naar Geldrop NS en ten-
slotte naar het St.Annaziekenhuis te 
realiseren. De 500 euro kunnen we 
goed gebruiken om bekendheid te ge-
ven bij de start van deze lijn en met na-
me ouderen wegwijs te maken met de 
OV chipkaart.

Beleef het voorjaar,     
ga er lekker op uit!
Elk jaar is de lente weer een wonderlijk iets. Alles wat verstopt was in de win-
ter, komt in de lente naar boven. Alles komt weer tot leven. Dit geldt ook in 
de winkel van Adventure Store. Wintersport spullen worden ingepakt, de 
schaatsen gaan in het vet. De wandelschoenen kunnen weer uit de kast wor-
den gehaald, tuin & camping artikelen worden schoongemaakt, de barbe-
cue wordt uit de hoes gehaald en de bad & beach kleding wordt door gepast. 
De nieuwe kleurrijke collecties staan in de winkel gepresenteerd tijdens het 
Paasweekend en staan te springen om door u te worden aangepast. Sla uw 
slag tijdig, nu is er volop keuze!

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 
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Op de outdoor afdeling zijn er veel ac-
ties met de Hanwag wandelschoenen. 
Nieuw is de Sidas 2D Digital Scan, waar 
wij gratis uw voeten analyseren. Met dit 
deskundige advies kan het wandelple-
zier beginnen. Kijk ook even op de site 
naar de 12E Adventure Store wandel-
tocht op zondag 8 april, dit wordt ook 
dit jaar weer een groot wandel feest. 
Verder zijn de voorjaars kleding collec-
ties van Fjall Raven, Jack Wolfskin, Co-
lumbia en Icepeak weer compleet ver-
nieuwd. Bestemd en beschermend te-
gen de regen, wind, mug of teek, koude 
of juist de warmte… u kunt hier nu te-
recht voor de juiste uitrusting.

Op de kampeer afdeling staan de ten-
ten van Coleman, Regatta en Kamp 
weer op en zijn vooral de Lafuma relax 
stoelen dit voorjaar bizar laag ge-
prijsd!! Wees er maar snel bij want met 
de allerlaagste prijs van heel Neder-
land zijn ze zo uitverkocht. 
Verder is de barbecue & kook afdeling 
weer uitgebreid en staan er inmiddels 
ca.80 toestellen uitgestald voor uw ide-
ale keuze. Van grote buitenkeuken tot 

zeer compact en makkelijk mee te ne-
men model, op het gemakkelijke gas of 
het veilige elektra, maar het meest 
sfeervolle blijft natuurlijk op houts-
kool. Adventure Store is premium gold 
dealer van Weber en heeft ook een gro-
te collectie kook accessoires. Probeer 
ook eens te roken met houtsnippers of 
op een rookplankje of koop een goede 
thermometer om je vlees op de juiste 
temperatuur langzaam te laten garen. 
Tijdens de Pasen is er op alle BBQ’s van 
Weber een korting van 20% uitgekeerd 
in accessoires. Bij de Boretti design 
BBQ’s hebben we diverse showmodel-
len van de buitenkeukens in de uitver-
koop met 20% en 25% korting.

Ook de bad & beach collectie is dit voor-
jaar weer op de eerste verdieping voor u 
uitgestald. Van zwembad tot complete 
whirlpool, van bikini of zwemshort tot 
strand slipper. Met de bekende merken 
als Teva, Ipanema, Protest, Brunotti, 
Speedo en Beachlife is er een prachtige 
collectie voor u samengesteld. Kortom 
alle redenen om, onder het genot van 
een lekker kopje koffie, tijdens het Paas-
weekend even persoonlijk een kijkje te 
komen nemen bij Adventure store aan 
de Kastanjehoustraat 3 te Mierlo-Hout 
(Helmond). Kijk voor meer informatie 
over route en openingstijden op www.
adventurestore.nl

(Goede) vrijdag open 09.30-18.00 uur 
/ zaterdag 09.30-17.00 uur / maandag 
2e paasdag van 12.00-17.00  uur.

Maandagavond-
wandeling 
Nuenens Broek 
Op 9 april starten de jaarlijkse maan-
dagavondwandelingen van de vogel-
werkgroep van IVN Nuenen weer. De 
eerste avond wordt er gewandeld door 
het Nuenens Broek. Om 19.00 uur ver-
trekken we met de fiets bij Het Kloos-
ter naar de hoek Lissevoort/Broek. De 
wandeling start vanaf dit punt.

Het Nuenens Broek is een klein broek-
bos gelegen tegen de westzijde van de 
bebouwde kom van Nuenen. In het 
bos komen in het voorjaar veel vogels 
broeden, waaronder de tjiftjaf, de 
zwartkop, de grote bonte specht en de 
holenduif. Onder leiding van ervaren 
vogelgidsen word je dan meegenomen 
door het gebied op zoek naar deze en 
andere vogelsoorten.
Het Nuenens Broek kan in het voor-
jaar erg nat zijn. Zorg dat je waterdich-
te schoenen of laarzen draagt. Contro-
leer bij thuiskomst altijd of je geen te-
kenbeet hebt opgelopen.
Wil je meewandelen met de vogel-
werkgroep? Dat kan! Je bent van harte 
welkom.
Meer informatie bij Roy van der Vel-
den, coördinator van de VWG, tele-
foon 0615902603 of mail roypeter40@
hotmail.com. 

Hardlopen

Rondje Cultuur bij de Buur
Gezien het succes van de voorgaande jaren is op zondag 8 april in de wijk Omgeving 
Andriesplein de derde editie gepland van: ‘Rondje Cultuur bij de Buur’. Ook dit jaar 
weer in goede samenwerking met de Buurtvereniging Andriesplein en Omgeving 
(BOA). Op beloopbare afstand vinden in zes woonhuizen en basisschool De Das-
senburcht muziek-, dans- en vertelpresentaties plaats. Geheel verzorgd door der-
tien verschillende gezelschappen van diverse pluimage uit Nuenen en omgeving. 

Werkwijze
Op onderstaande locaties vinden van-
af 14.00 uur voorstellingen van elk een 
half uur plaats. Deelnemende locaties: 
Jacob Catsstraat 1-3 (Basisschool De 
Dassenburcht), Wilgenstraat 8, Wil-
genstraat 12, Meidoornstraat 13, Ei-
kenlaan 16, Van Ruusbroecstraat 29, 
Jacob Catsstraat 52.

Opening
De officiële opening van het evene-
ment is om 12.55 uur in basisschool De 
Dassenburcht waarna het bekende 
Nuenense zangkoor Keskedee in de au-
la van de school van 13.00 uur tot 13.45 
uur een concert zal geven. Het koor 
put uit een breed wereldrepertoire.

Speelschema en groepen
Het speelschema, de groepen die mee-
doen en een plattegrond met daarop 
de locaties waar de presentaties plaats-
vinden, staan op de website van Buurt-
vereniging Omgeving Andriesplein.

In het kort
Wanneer: zondagmiddag 8 april. 
Waar: in de wijk Omgeving Andries-
plein in Nuenen. Opening: 12.55 uur 
in basisschool De Dassenburcht. Ge-
zamenlijke afsluiting: 17.00-18.00 uur 
in basisschool De Dassenburcht, Jacob 
Catsstraat 1-3 Nuenen. Toegang: gratis.
Contact: Agnes Leijen, a.leyen@onsnet.
nu en Martin Bergmeijer, m.bergme-
ijer@onsnet.nu. www.boa-nuenen.nl

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl

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

Voetbal

VOETBAL
RKGSV GERWEN
Donderdag 29 maart
Una 13 - RKGSV 3  . . . . . . . . . . . . . 20.30
Zondag 1 april
Menos 1 - RKGSV 1  . . . . . . . . . . . . 14.30

EMK
Donderdag 29 maart
Acht 6 - EMK 6  . . . . . . . . . . . . . . . . 20.30
Zondag 1 april 
EMK 1 - Bavos 1  . . . . . . . . . . . . . . . 14.30

 RKVV NEDERWETTEN
Zondag 1 april
Boerdonk 1 - Nederwetten 1  . . 14.30 

 RKSV NUENEN
Zaterdag 31 maart
Nuenen 1 - Halsteren 19.30
Zondag 1 april
Venray VR1 -  Nuenen VR1 12.00
Dongen 2 - Nuenen 2 12.00

NKV KORFBAL
Zondag 1 april
NKV 3 - PSV 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.30
NKV 2 - Juliana 3  . . . . . . . . . . . . . . 13.00
KVS ’17 1 - NKV 1 . . . . . . . . . . . . . . 14.30
Dinsdag 3 april
NKV MW1 - PSV MW2  . . . . . . . . . 20.00

Crêtes de Spa 2018
Afgelopen zaterdag 24 maart zijn Daniël, Pepijn, Sjefke en Olav van LONU 
naar Spa afgereisd om deel te nemen aan de 57km met ruim 2000 hoogte 
meters. Om dit even in perspectief te zetten dat komt neer op 70 keer de 
Gulberg op. D.C.  René blijft op 

kampioenkoers  
na 9-1 overwinning
Door Ad van de Wildenberg

Afgelopen vrijdag behaalde D.C. Re-
né met 9-1 alweer de 14de overwin-
ning van dit seizoen. Het was Stefan 
Raaijmakers die met 3-0 zijn tegen-
stander in de eerste partij geen en-
kele kans gaf. Met zeer goed spel, 
prima scores en hoge � nishes ver-
pletterde hij zijn tegenstander. Zijn 
hoogste � nish was 167 en hij gooide 
in deze partij 2 maal 180. 

De tweede partij gooide Thijs v. Zog-
chel. Thijs was met 3-1 te sterk voor 
zijn tegenstander, ondanks dat zijn 
dubbels niet echt goed liepen, maar 
door zijn vechtlust en een mooie 98 fi-
nish wist hij zijn partij toch vrij een-
voudig te winnen. Sam Stormezand 
speelde de 3de partij en won met 3-1 
op gedegen en mooie manier met hoge 
scores en prima uitgooien waaronder 
een prachtige 118 finish. De 4de partij 
werd gespeeld door Rick van Dijck. 
Rick was deze avond weer goed op 
dreef en won zijn partij eenvoudig met 
3-1. Hij had een prachtige finish van 
130 met een dubbele bull en een 180 
score. Na de single partijen was het 4-0 
voor de darters uit Nuenen. De eerste 
2 koppelpartijen werden door Stefan 
van Mierlo en Stefan Raaijmakers ge-
gooid en werden beiden met 3-1 ge-
wonnen. Vooral het spel van Stefan v. 
M. gaf weer hoop voor de toekomst 
met goede scores en een mooie finish. 
De 7de en 8ste partij werden door Sam 
en Rick gegooid. Deze werden soepel 
met 3-1 en 3-0 gewonnen. De 9de par-
tij werd door Stefan en Stefan vooral 
door het missen van de dubbels helaas 
met 2-1 verloren. De 10de partij werd 
gegooid door Sam en hij wist deze een-
voudig met 3-0 te winnen o.a. een 
mooie finish van 140. De einduitslag 
was 9-1.
Na deze wedstrijd heeft D.C. Rene een 
voorsprong van 6 punten op Kozijnen 
Tecniek Brabant en Smurf um d’r in. 
Met nog 4 wedstrijden te gaan zijn dit 
ook de volgende tegenstanders. De 
eerste is donderdag 29 maart bij Café 
René in Nuenen aanvang 20.45 uur. 
Mochten ze deze winnen en de Smur-
fen verliezen dan is het kampioen-
schap voor 99% binnen. Gaan ze ver-
liezen dan is het slot van de competitie 
ongemeen spannend!

MVC - EMK 4-3
Door Cor Groenen

EMK kreeg in de 9e minuut de eerste kans. Een schot van Rick van den Bo-
gaard werd door een MVC (De Mortel) verdediger van de doellijn gehaald. 
Hierna verviel EMK weer in het spel van de laatste wedstrijden en ging men 
achterin de bal rondtikken. 

Die zaterdagochtend om 09.00 uur 
starten we met nog 400 andere deelne-
mers aan deze uitdaging. Het leuke dit 
jaar was dat er behalve de 21km nu ook 
een 32km was. Dit maakt het event 
nog breder toegankelijk. Dus voor de 
volgende keer kunnen er mogelijk 
meerdere LONU-ers deelnemen.

Dit was de derde keer bij Crêtes de Spa 
en het zwaarste stuk zit in de tweede 
helft met twee lange skihellingen om-
hoog en een lange berg helling. Het ge-

bied heeft altijd modder en afhankelijk 
van het weer voorafgaand aan de trail-
run, veel of heel veel modder. Deze 
keer viel het mee, met dit prachtige 
weer kon de dag niet meer stuk en zijn 
we allemaal gefinisht. Pepijn had bij de 
tweede helft last van kramp maar wel 
uitgelopen. Een trailrun als deze loop 
je niet voor de beste tijd, maar om een 
idee te geven, we hebben er 7 uur en 22 
minuten over gedaan. We kijken terug 
op een geslaagde dag en kijken al uit 
naar de volgende trail.

De vier deelnemers aan de Crêtes de Spa vlnr: Olav, Daniel, Pepijn en Sjef 

Balverlies aan EMK zijde gaf MVC de 
kans om de score te openen (1-0). In de 
22e minuut waren er kleine kansjes 
voor EMK middels Johan Janssen en 
Christian Messerschmidt maar of de 
MVC doelman stond in de weg, of de 
bal ging naast. In de 27e minuut nam 
Rob Verbruggen de bal ineens aan na 
een diepte pass en hij schoot EMK 
naast de tegenstander (1-1). In de 41e 
minuut kwam EMK op een 1-2 voor-
sprong toen een voorzet van Ruud 
Boerema bij de 2e paal door Johan 
Janssen in het doel werd geschoten. In 
de 57e minuut schoot Rick van den 
Bogaard uit een penalty na een over-
treding op Rick Frederiks EMK op een 
1-3 voorsprong. Schijnbaar denkt het 
team dan dat de winst binnen is. Maar 
men zou toch beter moeten weten na 
de laatste wedstrijden. Ook op inzet 

kan men een wedstrijd nog doen kan-
telen. Dat geldt zowel op positieve als 
op negatieve wijze. In de 62e minuut 
passeerde de MVC spits met een lob 
EMK doelman Cuppen (2-3). Middels 
Rick van den Bogaard kreeg EMK nog 
2 uitgelezen kansen om de winst voor 
EMK veilig te spelen maar dat lukte 
niet. MVC rook haar kans en in de 90e 
minuut keek heel de EMK verdediging 
toe hoe een MVC speler de bal in het 
doel kon schieten (3-3). Het werd zelf 
nog erger voor EMK nadat wederom 
na slecht verdedigen de bal in de 92e 
minuut in het EMK doel verdween. 
MVC liet vandaag zien dat ook als men 
de onderliggende partij is, men met in-
zet een wedstrijd kan laten kantelen. 
EMK speler Robbie van de Ven werd 
door de supporters gekozen als “Man 
of the Match”. 

 

“Johan Janssen (links) schuift de 1-2 binnen”

Jubilarissen bij BCL
Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van Badminton Club Lieshout 
zijn enkele leden in het zonnetje gezet. Toos van Dam, Jos Kluijtmans en Ingrid 
Bergé (zie foto, vlnr) werden gehuldigd vanwege het 25-jarig lidmaatschap. Ook 
het 40-jarig lidmaatschap van Wim Dirven kwam aan de orde: vanwege omstan-
digheden kon hij daar zelf helaas niet bij aanwezig zijn. 
 

Seizoensopening HSCN
In Amerika is het een hele grote dag: Opening Day, de dag waarop alle pro-
fessionele honkbalclubs hun eerste competitiewedstrijd van het seizoen 
spelen. Bij Honk- en Softbalclub Nuenen wordt het seizoen aanstaande za-
terdag 31 maart geopend met een reeks leuke activiteiten voor de jeugd.

Bij Wandel Sport Vereniging Nuenen gaat per 1 april het zomer-
seizoen in.

Meer wandelmogelijkheden 
bij WSV Nuenen
Dit zomerschema geldt van 1 april tot en met eind september. Behalve de re-
guliere wandeling op zondagochtend kan er gedurende het zomerseizoen 
ook op woensdagavond in groepsverband worden gewandeld.
 

Nederwetten -    
Olympia B oys  0-2
Door Louis Staals

Aan het weer heeft het zeker niet gelegen. Een stralende lente zon een voorbo-
de kunnen zijn voor een lekker partijtje tussen Nederwetten en Olympia Boys 
uit Ommel. In de eerste 10 minuten kreeg Olympia Boys enkele goede kansen 
maar deze werden niet goed afgewerkt door de voorwaartsen uit Ommel. 

open training voor basisschoolgroep 5 
t/m 8. Mocht je hier nog gratis en vrij-
blijvend aan mee willen doen, stuur 
dan een email naar tc@hscn.nl.
Om 11.00 uur is er de eerste ouders vs. 
kind-wedstrijd op het jeugdveld. Tege-
lijkertijd begint op het hoofdveld de 
wedstrijd tussen de twee eigen junio-
renteams, de ultieme derby van het 
jaar! Een tweede ouder vs. kind-wed-
strijd is om 14.00 uur op het softbal-
veld. 

Iedereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend kennis te komen maken met 
deze goedkope sport. Vooraanmelden 
daarvoor is niet nodig, men kan zich 
melden op de startlocatie.

In de maand april is dit de parkeer-
plaats aan de vijverzijde bij het ge-
meentehuis.
Op zondagmorgen vertrekken we om 
09.00 uur en op woensdagavond is de 
starttijd 19.00 uur.

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

  

leveren voor de tegenstander. In de 60e 
minuut viel dan toch een doelpunt 
maar helaas voor Nederwetten aan de 
verkeerde kant. Een knap genomen 
corner van rechts werd door Luuk van 
de Weyer achter doelman Joey van den 
Boogaard gekopt 0-1. De zon van het 
begin verschool zich achter de wolken 
en het werd frisser en frisser maar een 
tegen offensief kwam echter niet meer 
van de grond. In de 86e minuut kon 
Marijn van Bussel na twijfel in de Ne-
derwettense verdediging ook nog de 
0-2 binnen schieten en stond Neder-
wetten ook ditmaal met lege handen.
Volgende week op naar Boerdonk en 
dan maar proberen met hopelijk de ge-
blesseerde spelers weer fit om daar de 
3 punten mee naar Nederwetten te 
brengen.

De dag start met de actie van Sjors 
Sportief, een landelijk initiatief waar-
bij basisschoolkinderen een proefles 
bij een sport of andere activiteit mo-
gen komen doen. Vanaf 10.00 uur 
gaan we hiervoor Beeball spelen voor 
de basisschoolgroepen 1 t/m 4 op ons 
softbalveld, een vereenvoudigde vorm 
van honk-/softbal voor jonge kinderen 
om op een leuke en toegankelijke ma-
nier de beginselen te leren van de 
sport. Om 12.00 uur begint de gratis 

Niet alleen wandelaars uit Nuenen 
maar ook uit omliggende plaatsen 
melden zich wekelijks voor een spor-
tieve wandeling. Omdat niet iedereen 
in hetzelfde tempo kan lopen zijn er 
twee groepen; een voor de snellere 
meer sportief ingestelde wandelaar en 
een voor de minder snelle wandelaar 
of beginner. De afstanden variëren van 
ruim 8 tot maximaal 11 kilometer, dus 
na anderhalf à twee uur is men weer 
terug op het vertrekpunt. Op de zon-
dagmorgen van het eerste, derde en 
vijfde weekend wordt tevens de moge-
lijkheid geboden een wandeling van 
ongeveer 15 km te maken, men loopt 
dan ongeveer drie uur.

Ook Nederwetten scoorde eenmaal 
door Toon van Rooij maar de goal 
werd afgekeurd wegens buiten spel. In 
de 18e minuut moest een van de pijlers 
van Nederwetten, Giel van Korven 
zich laten vervangen wegens een bles-
sure door Tim Bunthof. Behalve een 
knap ingeschoten vrije trap van op-
nieuw Toon van Rooij die uitstekend 
door de goalie van Olympia Boys tot 
corner verwerkt werd was er in de 1e 
helft weinig noemenswaardig te mel-
den. Derhalve konden beide partijen 
met een gelijke stand 0-0 gaan rusten.
In de tweede helft kwam Nederwetten, 
ook nog zonder sterkhouder Ben van 
der Bruggen, met vervanger ex doel-
man Koen Joosten, iets sterker uit de 
startblokken en creëerde enkele kan-
sen. Maar zonder echt problemen op te 

Honkbal

C L U B  N U E N E N

HO

NK- EN SOFTBAL

H S  C N

S i n d s

Welkom bij
Honk- en Softbalclub Nuenen

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

Darten
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paasdecoratie
terracotta schaap met pluche 9x12x10 cm,
6 paaseieren met print in doosje,
paasdeco wandhanger 21 cm,
half paasei mandje 15x10 cm
of 6 paaseieren in zakje

HOT oortelefoon
extra oordoppen
metallic look

Nivea bad- 
en douchecreme
diverse varianten
1 l = 3.17

Easter Moments 
paaseitjes
350/400 gram
1 kg = 4.54/3.98

Toledo bloempot
zwart, grijs of fuchsia
kunststof
20 cm

25 cm 1.32
30 cm 1.66
40 cm 3.24

zwart of grijs
47 cm

6.35

Capetown baddoek
diverse kleuren
katoen
50x100 cm

washand
16x21 cm

0.32

solar uil tuinbeeld
grijs
18x22x32 cm

solar dier
8.5 cm

1.46

jurk 
met print
diverse kleuren
katoen
maten s-xl

telescopische 
werphengel
incl. molen met trimknop 
en 100 meter vislijn 0.3 mm

210 cm

Green Boots tuingereedschap
tuinhark 12-tands verzinkt staal
of gazonhark 27 cm kunststof

Australian 
sweatvest
diverse kleuren
polyester/katoen
maten s-xxl

kinder sneakersokken
o.a. Paw Patrol of Frozen
katoen/polyamide/
polyester/elastaan
maten 23-34

kant-en-klaar gordijn
in te korten, met 8 ringen of haken

140x260 cm

papegaai of kaketoe
diverse varianten
metaal
30 cm hoog

Tristar contact grill
met veiligheidssluiting 

1500 Watt

Varo onkruidbrander 
of grastrimmer

350 Watt

Gillette scheermesjes
Simply Venus

6-pack

2.49

gordijnroede

van 120 cm 
tot 210 cm
metaal 

4.99

terracotta paashaas 
19 cm of met 
LED 16 cm

1.49

of spade
ca. 110 cm

5.49

deospray
150 ml
1 l = 9.20 

1.38

uitzoeken

12-packverduisterend

3 paar

amuseset 
met serveerplank

13-delig

3.97

750 ml

houten 
steel
140 cm 

1.77

6.95

onze nieuwe weekactie

www.action.com

onze nieuwe weekactie

www.action.com
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