
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

 Gerwense 
Truus Smulders 
verrast met 
gemeentelijke 
erepenning in brons

‘Roomservice 
suite 648 ...!!!’

JO13-2 vertegen-
woordigt RKSV 
Nuenen op grootste  
jeugdtoernooi 
van Europa
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Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

 

APPARTEMENT TE 
KOOP GEVRAAGD

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

Nieuwe Dierenkliniek Coppelmans in Nuenen geopend

Laagdrempelig en aandacht       
voor zowel patiënt als eigenaar 
Door Caroline van Nes

Vier Gemeentelijke Erepenningen 
in Zilver bij scheidende raadsleden
Door Gerrit van Ginkel

ijdens de laatste raadsvergadering van de zittende raad werden vier 
gemeentelijke Zilveren erepenningen uitgereikt aan raadsleden met 
een lange staat van dienst.

Het betrof Willemijn van Werken, 
Hans Pijs, Toos van de Ven en Chris 
Eeuwhorst. Deze laatste was wegens 
privéomstandigheden niet aanwezig.
De Burgemeester haalde in zijn inlei-
ding wat algemeenheden aan van het 
afgelopen seizoen, zoals het feit dat er 
250 uren vergaderd was. De langste 
vergadering was op donderdag 14 de-
cember 2017 en duurde van 19.30 tot 
24.00 uur en ging op vrijdag door om 
18.00 uur en duurde tot 23.00 uur. In 
totaal werden er 276 raadsvoorstellen 
behandeld waarvan 3/4 unaniem werd 
aangenomen. Het investeren in onder-
ling vertrouwen kan een les zijn voor 
de toekomst, volgens de Burgemeester 
en er zal ook minder aandacht besteed 
moeten worden aan details.
Een bijzonder compliment en respect 
was er voor de SP die toch de coalitie 
steunde terwijl ze uit de coalitie stap-
te. Ook de burgercommissieleden 
werden geroemd en als stille kracht 
achter de onderwerpen lieten zij de 
raadsleden hun werk doen.

De burgemeester had voor alle negen 
aftredende raadsleden een persoon-
lijk woord.
Hij noemde onder andere Huijinck 
die altijd sprak namens de fractie en 
de achterban. Hij had een mening 

over ieder onderwerp op de agenda 
en was altijd inhoudelijk. Hij gebruik-
te veruit de meeste tijd van de 250 
vergaderuren.
Bas Smouter liet de gaten in het sys-
teem zien en maakte daar de raad op-
merkzaam over.
Van de Boomen was een markante en 
indrukwekkende figuur die een nach-
telijke serenade bracht. Hij was een 
fan van Brainport.
Pijs had eerder tegen de Burger ge-
zegd dat hij hem een slechte Burge-
meester vond maar een aardige vent.
Toos van de Ven werd betiteld als een 
verbinder met zestien jaar een lach en 
een traan.
In haar dankwoord zei ze dat ze zich 
op haar plaats voelde in de politiek. 
Ze deed niet mee aan het Hullie, Gul-
lie en Zullie. Ze vond ook dat ze kro-
ketten geregeld had na een lange 
raadsvergadering.

Nieuwe Raad
De eerste bijeenkomst van de nieuwe 
raad werd een korte aangelegenheid 
waarbij de Burgemeester de nieuwe 
raadsleden al waarschuwde: “Zo kort 
als deze vergadering duurt zal niet 
meer voorkomen”.
vijf nieuwe raadsleden legden de eed 
af en veertien de gelofte.

Hans Pijs

Willemijn van Werken

Toos van de Ven
Foto’s : www.NuenenCentraal.nl

Wanneer je binnenloopt bij Dierenkliniek Coppelmans, vallen meteen de 
frisse kleuren en de rustige uitstraling op. Er is een ruime wachtruimte, de 
ingang is naast die van het tuincentrum en de deuren staan altijd open. 
Laagdrempelig moet de dierenkliniek zijn, zodat mens en dier zich er pret-
tig voelen. Tijd om nader kennis te maken met de twee nieuwe dierenartsen 
in Nuenen: Dirk Spoorenberg en Ivo Dreessen.

“Heldere communicatie en aandacht 
voor zowel patiënt als eigenaar, dat is 
wat wij heel belangrijk vinden”, begint 
Dirk Spoorenberg. Hij is de derde ge-
neratie dierenartsen, zijn opa werkte 
in Woensel, zijn vader helpt nog steeds 
mee in de kliniek in Leende. Een ideale 
combinatie van ervaring en de aller-
nieuwste technieken, want zijn collega 
Ivo Dreessen is vorig jaar afgestudeerd 
in diergeneeskunde aan de Universi-
teit van Utrecht.

Operatiekamer
Er is geen inloopspreekuur bij Dieren-
kliniek Coppelmans en dat is juist om 
mensen alle tijd te kunnen bieden die ze 
nodig hebben. Het kan zijn dat een 
hond of kat een inenting nodig heeft, 
maar ook meer complexe zorg is moge-
lijk. Er is een operatiekamer, een lab om 
meteen bloed onderzoek te kunnen 
doen en Dirk is gespecialiseerd in tand-
heelkunde bij dieren. “We kunnen het 
meeste hier zelf”, vertelt Dirk. “Er wordt 
een behandelplan gemaakt samen met 

het baasje en wanneer er speciale zorg 
nodig is, zo nodig doorverwezen.” Er 
wordt regelmatig overlegd tussen de 
twee dierenartsen. Ivo: “We zijn ook wel 
kritisch naar elkaar, in de goede zin van 
het woord. Drie dagen in de week zijn 
we samen aanwezig, dan plannen we de 
operaties. Eén team van dierenarts en 
assistente opereert dan en het andere 
team is beschikbaar voor consults.”

Dierenliefde
“Dierenarts was zo ongeveer het eerste 
woordje dat ik kon zeggen”, zo begint 
Ivo zijn antwoord op de vraag hoe hij 
hier terecht is gekomen. “Ik ben opge-
groeid met honden en daar was ik al-
tijd helemaal gek op. Ik vond ook alles 
interessant om te bekijken, had een 
microscoop toen ik klein was om vlieg-
jes onder te leggen, ik vond het alle-
maal fantastisch. Ik ben met name een 
ontzettend grote dierenliefhebber dat 
is eigenlijk de belangrijkste reden dat 
ik diergeneeskunde ben gaan studeren. 
Helaas heb ik op dit moment geen 
huisdier, ik moet eerst wat meer ge-
steld zijn.” Dirk vult aan: “Ik heb konij-
nen en kippen. Kippen zijn een stuk 
minder werk dan een hond, je etens-
resten kunnen er naartoe en je krijgt er 
verse eieren voor terug.” 
Op de vraag wat nou het mooiste is 
aan dierenarts zijn zegt hij: “Dat is de 
kik om te zorgen dat je een dier weer 
beter krijgt en als dat niet lukt in ieder 
geval doen wat het beste is voor een 
huisdier.” Ivo besluit: “Mens en dier 
helpen, dat vind ik het mooiste. Dat 
mensen die eerst misschien ten einde 
raad waren, met een goed gevoel de 
kliniek verlaten, dat ze geholpen en 
vooral ook gehoord zijn.”
Voor meer info kunt u gerust binnen-
lopen of kijk op de Facebookpagina of 
www.dierenkliniekcoppelmans.nl 

Gouden-ei zoekactie 
groot succes
Op Paaszaterdag hebben ruim 40 
kinderen meegedaan aan de leuke 
Gouden-ei Paaszoekactie in het 
centrum van Nuenen. 

Deze spannende speurtocht was geor-
ganiseerd door het Centrummanage-
ment waar alle ondernemers bij aan-
gesloten zijn. Er waren bij zes 
ondernemers in het centrum gouden 
eieren verstopt met hierop een letter. 
De kinderen moesten dus zes letters 
verzamelen en hiervan een woord ma-
ken. De oplossing die ingeleverd dien-
de te worden was, heel toepasselijk: 
‘Paasei’. 

Alle prijswinnaars van harte gefelici-
teerd! D e winnaars zijn:

Gratis, geheel verzorgd, dagje zwem-
men in de Drietip met z’n tweeën:
Jasper van Hassel, Milou Garritsen, 
Evelien Tadema, Sem v/d Mortel.

Een sportieve Bootcamp met z’n 
tweeën bij Anytime Fitness:
Marit Jacobs, Finn Voorkamp, Lois 
d’Alessandro, Isa Boekkamp.

Een hele grote ijscoupe voor twee 
personen bij ijssalon Italia:
Semm v/d Nieuwenhof

Kibbeling eten voor twee personen 
bij Corries Visstekje:
Elise Nepota, Pepijn Planje

Een VIP-dagje met z’n tweeën in 
speeltuin De Kievit:
Julian Mollen
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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De aanpak
De komende vier jaar willen we het beleid uitvoeren, maar dat kun-
nen we niet alleen. Per buurt onderzoeken we de mogelijkheden. 
Dat doen we samen met de bewoners, maar ook andere initiatief-
nemers van buitenactiviteiten zoals de school in de buurt of de fy-
siotherapeut. Ook sportscholen of verenigingen die zich betrokken 
voelen zijn welkom. 
Samen maken we plannen voor aanpassingen. Dit kunnen kleine 
aanpassingen zijn. Er is niet veel nodig om elkaar te ontmoeten. Of 
samen te spelen en te bewegen in de buurt. 

Bijeenkomst
Op 9 april a.s. om 19.30 uur hebben we een tweede bijeenkomst 
over een deel van Nuenen Zuid (zie kaart). Tijdens de eerste bijeen-
komst zijn de eerste ideeën gevormd. Daar gaan we nu mee verder. 
Ook als u er niet bij was, bent u welkom om de ideeën verder uit te 
werken. De bijeenkomst is op het gemeentehuis. U kunt zich aan-
melden via spelen&bewegen@nuenen.nl. Vermeld je naam, adres 
en eventueel organisatie. Denk mee en doe mee!

sommige hondenlosloopwegen of - terreinen geldt de opruim-
plicht niet. De opruimplicht bij een hondenlosloopweg of -terrein 
geldt alleen als dit staat aangegeven. 

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

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

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

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

VERGUNNINGEN     
PERIODE 25-03-2018 EN 01-04-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Boord 25 Wijzigen van gebruik vestigen seizoenarbeiders 
Bernhardstraat 2 Uitbreiden woning 
Kruisakker 7 Oprichten loods 
De Beethof 5 Plaatsen dakkapel 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
De Vroente 72 Plaatsen dakopbouw 
Beekstraat 18 Plaatsen dakopbouw 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a. Rondje Nuenen West 22 april 
Gerwen Doorkomst Helmond Tour 10 juni 
Nuenen c.a. Triathlon 1 juli 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
De Geer 15 Ontheffi ng stookverbod 7 april 
Andriesplein omgeving Sportdag bs De Dassenburcht 20 april 
Nuenen c.a. Doorkomst Handelse processie 16/17 juni 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
30-03-2018 Nuenen c.a. Militaire oefening 16 t/m 20 april 
30-03-2018 Nuenen c.a. Reglement van orde van dorpsbouwmeester 

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

Textiel inzameling: Vrijdag 13 april   
wordt er weer huis aan huis textiel ingezameld.  
U ontvangt hiervoor een speciale zak. 
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COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door de Nederlandse Hart-
stichting.

VERKEER
Onderhoud provinciale weg N615 Nuenen - Beek en Donk 
De provincie Noord-Brabant voert vanaf half mei tot en met eind 
september 2018 in fases groot onderhoud uit aan de N615. De 
werkzaamheden lopen vanaf de Bosweg ten noorden van de kom 
Gerwen tot de rotonde N279 in Beek en Donk en worden uitgevoerd 
door Boskalis Nederland. Het asfalt van de weg met bijbehorende 
fi etspaden is toe aan een noodzakelijke onderhoudsbeurt. De aan-
wezige verkeerslichten en software worden ook vervangen. Vooraf-
gaand aan deze werkzaamheden zullen kabels en leidingen verlegd 
worden en worden bomen gerooid. 

Dit betekent dat de weggebruiker hinder zal ondervinden op delen 
van de N615. Bewoners, weggebruikers, bedrijven en andere belang-
hebbenden worden nog uitgebreid geïnformeerd over de planning 
en werkzaamheden. Voor weggebruikers worden (kortdurende) 
omleidingsroutes ingesteld. Meer informatie over de uitvoering en 
bijbehorende omleidingen kunt u vanaf mei vinden op:
www.haalmeeruitdeweg.nl en www.brabant.nl/N615.

MILITAIRE OEFENING 16 T/M 20 APRIL
De Koninklijke Landmacht houdt in de periode van 16 tot en met 
20 april 2018 een militaire oefening in onder andere Nuenen. U kunt 
daarom militaire voertuigen tegenkomen. Aan de oefening nemen 
48 personen deel en zij worden logistiek ondersteund door 20 mi-
litaire wielvoertuigen. Er wordt in de gemeente Nuenen geen gebruik 
gemaakt van (oefen)munitie.
De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 42 
Brigade Verkenning Eskadron uit Oirschot.

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

NUENEN CONTROLEERT    
OP HONDENOVERLAST
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) 
zijn benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema 
honden. Op de naleving van andere regels wordt uiteraard ook 
toegezien.

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

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

denlosloopwegen of -terreinen. Een overzicht van deze locaties, 
is te vinden op onze website.

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

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

• U moet ervoor zorgen dat uw hond niet poept op een openbare 
plaats. Als uw hond per ongeluk toch op een openbare plaats 
poept, dan moet u dit zelf opruimen. Zorg er dus voor dat u 
altijd iets bij zich heeft, zoals een zakje of een poepschepje. Voor 

Opschoondag   
door     
basisschool De Mijlpaal 
Het was een mooie lentedag; frisse wind en stralende zon. 
Een dag om er op uit te gaan! En dat deden de kinderen en 
hun leerkrachten van basisschool De Mijlpaal. Niet zo-
maar voor een wandeling. Als supporters van SCHOON 
trokken ze de buurt in om afval te verzamelen. 

Voorzien van speciale hesjes en handschoenen vulden ze veel 
zakken met zwerfvuil. Het winkelcentrum Kernkwartier, de 
struiken rond de school, De Brabantring, het Puijven en de 
Vroente liggen er weer fris bij. Het voorjaar kan beginnen! Met 
dank aan de gemeente Nuenen voor het afvoeren van de volle 
zakken en Jumbo Nuenen Zuid voor het lekkere sapje na af-
loop. Volgend jaar doen we weer mee.

Opschoondag   



 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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 Houthakkersteaks  6,95
150 gr. Achterham
“Uit eigen keuken”..................................2,50
Chip Chipolata
100 gram .................................................1,75
4 Gegrilde
Kippenpoten  ...............5,00
Kalfs Schnitzels
100 gram .................................................2,95
Beierse Frikadel
100 gram .................................................1,25

Kijk voor heerlijke recepten en tips
op www.tebak.keurslager.nl

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SUPER!!!

weekaanbiedingen 
donderdag 5 t/m woensdag 11 april

Haricots verts
 per pakje 1,99
Trostomaten       
pan klaar   1/2 kilo 1,25

Asperge salade     
 250 gram 1,99

Kanzi appel    
 hele kilo 1,99

Blauwe druif pitloos         
 1/2 kilo 1,99

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

Ze zijn er weer Aardbeienvlaaien!
Acties week 14 : geldig maandag 2 t/m zaterdag 7 april

_____________________________________________________

Aardbeienschelpjes
3+1 GRATIS

_____________________________________________________

Worstenbroodjes
5 stuks

Van € 7,75   NU € 500
_____________________________________________________

Sinaasappelcake
NU € 395

_____________________________________________________

Saucijzenbroodje
2e GRATIS

Elke dag vers en met passie 
voor u klaar gemaakt!!!

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!

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

Rond de LindeRond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!

Kwam u vanmorgen weer 
gebroken uit bed?

Of wilt u liever uitgerust
      wakker worden?



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

i  extilien und on- ood . .  a auplein    E  en aa  oo dkantoor 
Een fi liaal in uw buurt vindt u op www.kik-textilien.nl
oor de nieuw brie  ewoon klikken en op de oo te bli ven

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

IETS MEER 
voor jou.

IETS MEER IETS MEER 
voor jou.voor jou.

Meer mode, meer keuze, MEER bij KiK.

Blouses
aten  -
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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:

Tweede osteopaat bij Groepspraktijk Kootstra Fysiotherapie

 Job van Beek een nieuw gezicht 
bij Osteopathie Nuenen
Osteopathie Nuenen, met osteopaat Bas van Berge Henegouwen, is alweer 
meer dan twee jaar gevestigd bij groepspraktijk Kootstra Fysiotherapie aan 
de Weverstraat 16 in Nuenen en sinds 1 januari van dit jaar uitgebreid met 
een tweede osteopaat; Job van Beek. Hierdoor zijn de behandelmogelijkhe-
den verdubbeld van één naar twee dagen in de week. Bas werkt in principe 
in de praktijk op de donderdag en Job op de vrijdag. Naast deze dagen zijn 
er nu ook mogelijkheden om, als de agenda het toelaat, in de avonduren af 
te spreken. Beide osteopaten zijn ook werkzaam in praktijken in Valkens-
waard en Eindhoven.

Bij een behandeling gaat een osteopaat 
dan ook uit van een drietal basisprinci-
pes namelijk:
• Dat de mens biologisch een geheel is 

en alle systemen elkaar beïnvloeden.
• Dat de vitale organen goed moeten 

functioneren, want juist zij zorgen 
voor de zelfcorrectie van het hele 
lichaam.

• Dat alles in het lichaam kan bewe-
gen en op de goede manier kan be-
wegen.

Verstoord gezondheidsevenwicht
Een behandeling door een osteopaat is 
niet alleen symptoomgericht. Er wordt 
ook gewerkt aan een eventueel ver-
stoord gezondheidsevenwicht. Job en 
Bas beginnen bij een eerste afspraak 
dan ook altijd met het bekijken van het 
gehele lichaam en het functioneren er-
van. Daarnaast wordt de medische 
voorgeschiedenis in kaart gebracht, 
omdat ook hier aanwijzingen voor een 
verstoring kunnen zitten. Hierna 
wordt een behandeltraject ingezet, 
waarbij soms ook een fysiotherapeut 

Sport-gerelateerde klachten
Voor zijn toetreding tot de maatschap 
heeft Job in Antwerpen zijn vierjarige 
studie tot osteopaat, die hij gedaan 
heeft naast zijn werk als oefenthera-
peut Cesar, afgerond. Hij heeft zich 
hier onder meer toegespitst op sport-
gerelateerde klachten en vult hiermee 
Bas prima aan, die gespecialiseerd is in 
baby- en kinderosteopathie en in onbe-
grepen medische buikklachten. Daar-
naast hebben beiden onder andere veel 
kennis op het gebied van hoofdpijn-
klachten.
De mens als totaal staat bij de behande-
ling door een osteopaat centraal. Uit-
gangspunt hierbij is het zelf herstellend 
vermogen dat een mens van nature 
heeft en waarmee het lichaam gezond-
heidsproblemen zelf oplost of zelfs 
voorkomt. Bij verstoring van dit ver-
mogen, bijvoorbeeld door ziekte, lang-
durige stress, veranderde voedingsge-
woonten of door een ongeval, heeft het 
lichaam soms een zetje in de rug nodig 
om de balans terug te vinden. Een os-
teopaat kan hierbij helpen. 

Hoe verder met Nuenen?
De campagne van de grootste lokale partij is gevoerd met als belangrijkste 
punt: Bent u voor een zelfstandig Nuenen c.a. of tegen een fusie/herindeling 
met Eindhoven? Afgaande op de verkiezingsuitslag zou 1/3 van de circa 
11.000 inwoners die hebben gestemd voor een zelfstandig Nuenen c.a. zijn. 

 ‘Nuenen en Eindhoven hebben een 
rijk verenigingsleven. Er komt een 
‘klantvriendelijk’ subsidie- en ac-
commodatiebeleid’.

4)  Gemeentehuis en loketdiensten 
verdwijnen:

 • ‘Eindhoven kan zich vinden in 
een dependance voor publieke 
dienstverlening.

 • Dienstverlening moet zo dicht 
mogelijk bij de inwoners worden 
gebracht’.

 • De coalitiebesprekingen met alle 
partijen zijn zaterdag 31 maart be-
gonnen. Gaan we een coalitie sme-
den die het met elkaar eens is en 
voor een zelfstandig Nuenen c.a. is? 

Gaat de nieuwe coalitie de hakken in het 
zand zetten en alleen inzetten op de 
strijd voor een zelfstandig Nuenen c.a.? 
Of gaan we een coalitie vormen waar de 
standpunten van de 8 gekozen partijen 
leidend zijn? Gaan we er samen met alle 
partijen voor om de zorgen van de inwo-
ners van Nuenen weg te nemen en gaan 
we het beste doen voor de toekomst van 
Nuenen? Ongeacht wat de herindelings-
procedure (Arhi) waar we nu middenin 
zitten oplevert: Fusie met Eindhoven of 
een Zelfstandig Nuenen c.a.?
Ik wil inwoners graag oproepen in te 
gaan op de uitnodiging van gedeputeer-
de Anne-Marie Spierings en 9 april of 
11 april a.s. naar De Heuvel in Gerwen 
of Het Klooster in Nuenen te komen. 
Laat uw wensen voor de toekomst van 
ons Nuenen horen. Niet alleen de te-
genstanders maar ook de voorstanders 
van de fusie met Eindhoven. 

Gaby Scholder, 
fractievoorzitter van de VVD Nuenen

Via deze link is het verdiepingsdocu-
ment te downloaden: 
https://vvdnuenen.nl/verdiepings-
document/

Voor een groot deel lijkt op basis van 
emotie gestemd te zijn. Inwoners zijn 
bang voor de toekomst van hun Nue-
nen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind. 
Worden we opgeslokt door Eindho-
ven? Komt er hoogbouw, verdwijnt het 
dorpse karakter? Blijven minder ver-
enigingen over? Wat hebben de dorps-
en wijkraden nog te zeggen?
Gedeputeerde Anne-Marie Spierings 
was dinsdag in Nederwetten. Een der-
tigtal inwoners was op haar uitnodi-
ging voor een informatie- en luister-
avond afgekomen. 
Er waren met name tegenstanders van 
de fusie. Ik miste de inwoners van 
Nuenen die voor een fusie met Eind-
hoven zijn. Zijn zij gerust over de toe-
komst van Nuenen?
Wat mij opvalt, is dat de tegenstanders 
van de fusie elkaar na-roeptoeteren. 
Hebben de inwoners van Nuenen de 
reactie van Eindhoven op de gesprek-
ken tussen beide gemeenten gelezen? 
Eindhoven stelde, rekening houdend 
met de wensen van Nuenen, een ver-
diepingsdocument op, de basis voor 
toekomstige onderhandelingen. 
Helaas hebben de tegenstanders dit 
document naast zich neergelegd en is 
er ook door de pers nauwelijks aan-
dacht aan besteed. 
Ik wil hier een aantal punten met u delen: 
1)  Hoogbouw en het volbouwen van 

de groene buffer:
 ‘Dat past niet bij de signatuur van 

Nuenen, ook niet na een fusie met 
Eindhoven. Bij herziening van be-
stemmingsplannen zal geen hoog-
bouw mogelijk gemaakt worden en 
blijven de groene buffers in Nue-
nen c.a. behouden’.

2)  Het kleinschalige en vitale dorpse 
karakter van de kernen van Nue-
nen c.a. moet behouden blijven 
zonder de kernen aan elkaar te 
bouwen:

 ‘Nuenen, Gerwen, Nederwetten en 
de kern Eeneind worden als logisch 
uitgangspunt na de fusie niet opge-
deeld. Zij vormen binnen een nieu-
we gemeente dorpen met specifie-
ke kansen. Leefbaarheid en het 
voorzieningenniveau worden ge-
borgd. Het vormen van dorps-en 
wijkraden ligt bij de inwoners zelf ’.

3)  Ook na de fusie met respect omgaan 
met de sport- en cultuuraccommo-
daties en het verenigingsleven: 

Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig

Feiten of fabels rond de 
annexatie van Nuenen c.a.
Het actiecomité ‘Nuenen c.a. Zelfstandig’ wil met een aantal publicaties de 
feiten en fabels rond de aangekondigde annexatie van Nuenen c.a. door 
Eindhoven nader belichten. Tijdens de eerste van de drie bijeenkomsten die 
gedeputeerde mevrouw Spierings had georganiseerd, probeerde zij aan te 
even waarom het noodzakelijk is dat Nuenen c.a. met Eindhoven fuseert. 

pende dossiers en zijn lastige knopen 
doorgehakt. De Provincie met voorop 
de gedeputeerde en in het kielzog de 
gemeentelijke partijen die voor een fu-
sie met Eindhoven zijn, willen dit on-
derzoek echter (bewust) niet kennen. 
In dit rapport worden namelijk een 
aantal aanbevelingen gedaan en con-
clusies getrokken, gestoeld op ervarin-
gen elders, die niet passen in het plan 
van de Provincie om Nuenen c.a. als 
zelfstandige gemeente op te heffen. 
Wij adviseren alle inwoners van Nue-
nen c.a. om dit rapport eens te lezen. 
Er staan nog meer schokkende conclu-
sies in. Het rapport is ondermeer te 
vinden op de website van het Actieco-
mité Nuenen c.a. Zelfstandig.

Het belangrijkste argument was de 
“gebrekkige bestuurskracht” van Nue-
nen c.a. Op vragen om nadere specifi-
catie leverde dit niet meer op dan een 
“slechte samenwerking tussen ge-
meenteraad en college” en de “onvol-
doende voortgang op relevante dos-
siers”. Voorbeelden hiervan werden 
jammergenoeg niet gegeven. Uit de 
aanwezigen kwam de opmerking dat 
uit een onderzoek uitgevoerd door de 
Universiteit van Groningen blijkt dat 
43% van de Nederlandse gemeenten 
de kwalificatie ‘gebrekkige bestuurs-
kracht’ verdient. Op de vraag of bij al 
deze gemeenten dan ook een fusie of 
annexatie te verwachten is, reageerde 
de gedeputeerde met: “Nuenen c.a. 
vertoont structurele symptomen”. De 
discussie werd vervolgens afgebroken 
en de uitlatingen werden verder niet 
onderbouwd. Met andere woorden: 
geen argumenten gehoord die hout 
snijden, omdat ze niet lijken te zijn ge-
baseerd op feiten en zelfs niet op ‘on-
derbuikgevoelens’.

Onderzoek
De gedeputeerde refereert hierbij tel-
kens aan een onderzoek uit 2015, uitge-
voerd in opdracht van de Provincie. In 
deze tijd zijn alle Brabantse gemeenten 
onderwerp van een dergelijk onderzoek 
geweest. Uitzondering hierop is de ge-
meente Eindhoven. Eindhoven heeft 
geen onderzoek naar de eigen bestuurs-
kracht laten uitvoeren! Omdat de ge-
meente Nuenen c.a. wilde weten of er 
sindsdien vooruitgang is geboekt, is aan 
hetzelfde gerenommeerde bureau 
(Partners+Pröpper) in december 2017 
opdracht gegeven tot een nieuw be-
stuurskrachtonderzoek. Daaruit komt 
onder andere naar voren dat de huidige 
bestuurskracht van gemeente Nuenen 
c.a. voldoende is, dat geldt voor de rea-
lisatie van maatschappelijke opgaven, 
maar ook voor de invulling van be-
stuurlijke voorwaarden. 

De bestuurskracht is ten opzichte van 
de periode 2010-2015 verbeterd en de 
stijgende lijn in de bestuurskracht die 
zich in 2015 aftekende, heeft zich 
voortgezet. De gemeente Nuenen c.a. 
geeft er blijk van zelfstandig de eigen 
bestuurskracht te kunnen verbeteren. 
Ook is er schot gekomen in veel sle-

wordt ingeschakeld om een zo opti-
maal mogelijk resultaat te behalen. Als 
blijkt dat osteopathie niet de aangewe-
zen methode blijkt om de klachten te 
verhelpen dan zal altijd worden door-
verwezen naar een andere discipline. 
Dit kan binnen de Groepspraktijk zijn, 
maar ook een verwijzing naar een spe-
cialist behoort tot de mogelijkheden.

Voor een behandeling door een os-
teopaat hebt u geen verwijzing van uw 
huisarts nodig. Het is wel afhankelijk 
van uw zorgverzekering en uw polis of 
de behandelingen (deels) worden ver-
goed. Lees daarom altijd uw polisvoor-
waarden door voordat u een afspraak 
maakt, zodat u niet voor verrassingen 
komt te staan. Wilt u meer informatie 
of wilt u een afspraak maken, neem dan 
contact op met Groepspraktijk Koot-
stra Fysiotherapie 040-283 2667 of kijk 
op www.osteopathienuenen.nl

Jubilarissen bij     
Brass Band Nuenen 
Op 11 maart heeft Brass Band Nuenen, naast alle drukke activiteiten rond-
om de voorbereidingen voor Passion Nuenen, van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om enkele trouwe leden in het zonnetje te zetten. 

van Ans, speelt al vanaf de opleiding 
op euphonium en is met enige regel-
maat als solist te beluisteren. 
Arie van Kuijk speelt het grootste deel 
van zijn muzikale carrière op trombo-
ne en is jaren de drijvende kracht ge-
weest achter ons informatiebulletin 
Bravo. Sinds de intrede van het digitale 
tijdperk is hij de man achter de Face-
book pagina van de Brass Band. 
Guus van den Heuvel vind je binnen 
het orkest in de cornetsectie. Daar-
naast kun je hem met enige regelmaat 
met onze instrumenten bezig zien. Hij 
verzorgt dan ook al meer dan 30 jaar 
het instrumentarium van de vereni-
ging en daarnaast is hij de kartrekker 
van Kofferbak Verkoop Nuenen.

Na afloop van een inspannende repeti-
tiedag zijn Ans Messerschmidt (25 jaar 
lid), Tim Messerschmidt (25 jaar lid), 
Arie van Kuijk (40 jaar lid) en Guus 
van den Heuvel (50 jaar lid) door de se-
cretaris van Brass Band Nuenen voor-
zien van de bij hun jubileum behoren-
de bondsinsigne en -oorkonde. Ook 
kreeg elke jubilaris van haar een door 
de vereniging vervaardigde persoonlij-
ke oorkonde uitgereikt. 

Ans Messerschmidt is gestart als slag-
werker, is een aantal jaren geleden op 
trombone gestart maar heeft er toch 
weer voor gekozen om terug te gaan 
naar het slagwerk. 
Tim Messerschmidt, de oudere broer 

Vlnr: Arie van Kuijk, Ans Messerschmidt, Tim Messerschmidt, Guus van den Heuvel

Job van Beek  en Bas van Berge Henegouwen

Politieberichten
Agenten probeerden afgelopen week-
end een automobilist bij te houden die 
veel te hard reed over de A270. De be-
stuurder liet de agenten niet voorbij, 
en ging steeds harder rijden. Omdat 
de agenten de automobilist niet staan-
de konden houden, werd een andere 
bestuurder tot stoppen gemaand. 
Maar waarschijnlijk zag de bestuurder 
niet dat het een politieauto was die 
hem voorbij wilde rijden. De bestuur-
der wilde waarschijnlijk indruk maken 
met zijn wagen, op een gegeven mo-
ment reed hij 74 km/uur te hard.  Het 
rijbewijs van de man is daarop inge-
vorderd. De bestuurder werd een tijd 
geleden ook al bekeurd toen hij 40 
km/uur te hard reed, mogelijk raakt de 
man dit keer zijn rijbewijs voor lange-
re tijd kwijt.



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

€17,95

Maandmenu
(voor 2 of 3 personen)

7 dagen in de week geopend van 16:00 - 21:30

www.tongah-nuenen.nl

Tong Ah | Park 45 - 5671GB  Nuenen
T 040-2833774 - E info@tongah-nuenen.nl

Tausi Kai
(Kipfilet in sojasaus)

***
Babi Pangang

***
Tjap Tjoy

***
Sate kip 2 st.

***
Pisang Goreng 4 st.

***
Bami, Nasi of Rijst

***

Bestel online op bestelllen.tongah-nuenen.nl 
(Wij doen ook bezorgen!)

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop en blues. (Einaudi, Tiersen)

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

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

VOLOP VIOLEN 
VELE SOORTEN EN KLEUREN

HET PLANTSEIZOEN
IS WEER BEGONNEN

GROOT
ASSORTIMENT
TUINPLANTEN

ZONDAG A.S. OPEN!!!

beddenspecialistnuenen.nl
Opwettenseweg 81 Nuenen - Tel. 040 - 284 00 13

 Ga naar:             
De beddenspecialist uit 

Nuenen!

Voor:

Een nieuw bed!
Auto- en motorrijschool

Beginners aanbieding voor auto en motor www.rijschoolwegwijs.nl

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl www.drukkerijmesserschmidt.nl
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DRUKKEN
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Gerwense Truus Smulders verrast met 
gemeentelijke erepenning in brons 
“Vanwege uw verdiensten voor de wielersport en vooral voor uw voorbeeld-
functie in de dameswielersport, heeft het college van burgemeester en wet-
houders besloten u de erepenning in brons toe te kennen”. Met deze 
woorden spelde loco-burgemeester Martien Jansen van de gemeente Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten de bronzen erepenning op bij Truus Smulders 
uit Gerwen. Hij overhandigde haar ook een ingelijste oorkonde en een bos 
bloemen. Truus was blij verrast en vindt het een eer om de onderscheiding 
in ontvangst te mogen nemen. 

Martien Jansen was met zijn collega-
wethouder Henk Pero tweede Paasdag 
getuige van de finish van de wedstrijd 
voor vrouwen van de Grote Ronde van 
Gerwen. Zij zagen Olympisch kampi-
oene Anna van der Breggen en wereld-
kampioene Annemiek van Vleuten als 
vierde en vijfde over de finish flitsen. 
Deze topvrouwen stonden een dag 
eerder op het podium van de Ronde 
van Vlaanderen. 
Gerwense Truus Smulders werd in 
1968 uitgeroepen tot de beste wielren-
ster van ons land. Zij won in die tijd 
drie keer brons bij het Nederlands 

kampioenschap op de weg. Ook brons 
won de 22-jarige plaatselijke favoriete 
Truus in 1969 in Gerwen bij de eerste 
wedstrijd voor vrouwen. Nu stond 
Truus weer op het podium, vol trots 
met de bronzen erepenning. 

Parel voor de wielersport
Loco-burgemeester en wielerfan Mar-
tien Jansen meldde in zijn toespraak in 
het kort de verdiensten van wielren-
ster Truus Smulders. “Truus komt uit 
een echt Gerwens wielernest, want 
meerdere familieleden hebben de wie-
lersport actief beoefend. Maar toen zij 
in de jaren-60 actief werd in de wieler-
sport was dameswielrennen nog niet 
zo populair als nu. Pas in 1965 werd 
Ineke van IJken de allereerste Neder-
landse kampioene op de weg en in 
1967 maakte Truus Smulders uit Ger-
wen deel uit van de eerste officiële da-
meswielerploeg van Nederland, met 
o.a. Bella en Keetie Hage en Jannie 
Jonkers. Drie keer brons bij het NK, in 
1968, 1969 en 1971. Dus, mevrouw 
Smulders, u was een pionier en u heeft 
een grote bijdrage geleverd aan de 

Loco-burgemeester Martien Jansen met 
‘bronzen’ Truus Smulders op het podium 
(foto’s Cees van Keulen) 

Truus Smulders (midden) en Corrie van 
Kuringen reiken het rugnummer uit aan 
Anna van der Breggen

emancipatie van het dameswielrennen 
in ons land. Ook heeft u het dames-
wielrennen gepromoot en mede dank-
zij u zijn vele meisjes en dames actief 
in deze mooie sport. U bent een parel 
voor de wielersport”.

Rennerskwartier
Na de huldiging snelde Truus naar het 
rennerskwartier in café de Stam om 
samen met Corrie van Kuringen de 
rugnummers in ontvangst te nemen 
van de deelneemsters aan de tweede 
wedstrijd voor vrouwen in Gerwen. 
Truus is tijdens de Ronde van Gerwen 
al weer drie jaar te vinden als vrijwil-
ligster in het rennerskwartier, waar de 
renners de rugnummers afhalen en 
ook weer inleveren. En de komende 
maanden fietst ‘bronzen’ Truus weke-
lijks - samen met vrouwen én mannen 
- mooie toertochten in deze regio. 

Meningen zijn nog geen feiten
De verkiezingsdampen zijn opgetrokken en dus staan onze lokale bladen weer vol van 
meningen die als feiten worden gepresenteerd over het al dan niet herindelen van Nuenen 
bij Eindhoven. Zo laat het Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig omstandig weten dat de 
kiezer heeft gesproken en de uitslag zonneklaar is: een ruime meerderheid van Nuenen is 
tegen herindeling. Volgens mij (ook een mening) is dat niet zonneklaar maar eerder zon-
neblind. Het gaat hier om een interpretatie van verkiezingsuitslagen, om een mening, 
maar niet om feiten! Hoe liep men te hoop toen twee enquêtes uitwezen dat de meerder-
heid van Nuenen voor herindeling was. Dat feit kon toch niet waar zijn, dus kwam de kri-
tiek los: de enquête was niet representatief, de vraagstelling uiteraard verkeerd etc. Dat al-
les speelt nu blijkbaar niet. De verkiezing nu is wel representatief (immers een kleine 40% 
bleef maar thuis!), partijprogramma's en personen op de kieslijst tellen niet. Alleen Nue-
nen Dwèrs tegen herindeling was bij deze verkiezing aan de orde, dus geen andere zaken. 
Zo zie je wat er van komt als men feiten en meningen door elkaar gaat haspelen, iets waar 
een bepaalde president aan de overkant van de oceaan ook last van heeft. Zou het niet 
verstandig zijn burgers eens meer en beter te informeren over zo veel als mogelijk objecti-
veerbare voor en tegens bij de keuze wel of niet herindelen. Van het comité hoeft men dat 
niet te verwachten. immers die hebben hun mening al gevormd en zijn alleen met de pro-
cedures bezig waar en hoe men de zaak kan tegenhouden en vertragen. Ja maar zult u als 
lezer zeggen: er zijn toch meespreekavonden. Uit het verslag van zo'n avond in Nederwet-
ten begrijp ik dat tegenstanders van een fusie zich op die avond 'zich vaker en luidruchti-
ger roerden' (einde citaat). Geen kunst om zo'n avond te domineren door een weinig repre-
sentatieve opkomst. Dat verklaart ook waarom het merendeel van Nuenense burgers weg 
blijft bij zo'n avond omdat men geen zin heeft in gekrakeel alom. Alleen maar onwrikbare 
meningen en geen feiten! In die zin waren de twee enquêtes een beter middel om burgers 
in alle rust thuis hun mening te laten geven. En de uitslagen, dus de feiten, logen er toen 
niet om. Misschien toch iets om even over na te denken. Als dat tenminste nog mogelijk is!

Theo Bemelmans, Loenijs van Lancveltlaan 8, 5671CN Nuenen

U bent het toch niet vergeten, het beleid van B&W(70)?
Zoals onder meer. Zonder enig overleg en afstemming met de burgerij en volledig onge-
fundeerd plannen van een weg midden door de wijk Keizershof.
Geven van toestemming tot vestiging van het Uitvaarthuis en daarop terugkomen omdat 
een buurtgenoot bezwaren heeft.
Zich daarbij in allerlei bochten wringen, onder meer het houden van geheime stemmin-
gen. Zich niet willen neerleggen bij de duidelijk uitgesproken mening van de burgerij.
Dit beleid draagt sterk het stempel van W70. Ook bij de verkiezingen is een open en duide-
lijk beleid niet aangemerkt als één van de speerpunten van W70. De verwachting dat dit 
beleid verandert is er dus niet. Zo ’n beleid wilt u toch niet?
Als U uw mening kenbaar wilt maken, kunt u dit laten merken op éen van de meetings met 
de Provincie op 9 april in D’n Heuvel in Gerwen of in Het Klooster in Nuenen op 10 april 
vanaf 19.00 uur tot 21.30 uur

J. Lammerts, Toon Swinkelshof 2, 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

Topvrouwen in Grote Ronde van Gerwen

Formatieproces opstarten met W70, GL, CDA en SP

Eerste informatieronde snel  
en succesvol afgesloten
Door Gerrit van Ginkel

De informateurs Eef van Turnhout (wethouder R.O. Son en Breugel en Wim 
van de Kerkhof (directeur ontwikkelbedrijf Ruimte voor Ruimte, sinds an-
derhalf jaar wonend in Nuenen en lid van W70), hebben na enkele dagen du-
rende gesprekken met alle fracties de conclusie getrokken dat er een 
voorkeur is voor een coalitievorming met W70, GL, SP en het CDA. Er is nog 
twijfel om De Combinatie en D66 bij de coalitie te betrekken. De PvdA en de 
VVD staan te ver af van de eventuele coalitiepartijen met betrekking tot hun 
standpunt voor een fusie met Eindhoven.

De informateurs Eef van Turnhout (links) 
en Wim van de Kerkhof

Wat opviel tijdens de eerste verkennin-
gen was dat het idee over de bestuurlij-
ke toekomst over 15 jaar eensluidend 
was. De partijen voorzagen een groter 
geheel dan het huidige Nuenen. Ook 
het praten met de provincie over de op-
gestarte Ahri procedure (om te komen 
tot samengaan met Eindhoven) werd 
niet door alle fracties omarmd. Zij wil-
len slechts praten als een collectief.
De informateurs vonden wel dat Nue-
nen ten alle tijden in gesprek moet blij-
ven met de provincie. Zonder Ahri 
procedure moet het mogelijk zijn op 
basis van gemeenschappelijkheden de 
toekomst van Nuenen te bespreken.
Er bestaan wel grote verschillen in wel-
ke weg bewandeld moet worden in de 
toekomst, als collectief met meerdere 
gemeenten wil men wel die weg inslaan.

Gelet op de uitkomst van de eerste be-
sprekingen is het volgens de informa-
teurs van Turnhout en van de Kerkhof 
goed mogelijk om een sterke coalitie te 
smeden waarvan de programma’s 
dicht bij elkaar liggen en waar de 
standpunten over fusie of zelfstandig-
heid gelijk zijn.

Paasviering van de Crijnsschool
Op een zonnige Goede Vrijdag trok de Crijnsschool erop uit om in de Heilige 
Clemenskerk van Nuenen Pasen te vieren. 

Om een beeld te krijgen van de kerk 
hadden twee kinderen voor de rest 
van de school een vlog gemaakt waar-
in ze een rondleiding gaven door de 
kerk. Alle kinderen van de school wa-
ren zo goed voorbereid. In de kerk 
werden we ontvangen door de pas-
toor en beierende klokken. We zon-
gen met elkaar twee liedjes en luister-
den naar het Paasverhaal. De kinde-
ren waren onder de indruk van de 
prachtige kerk. Na de sfeervolle vie-
ring wandelden we via de uitgezette 
bloemenroute weer naar school. De 
oudere kinderen begeleidden hierbij 
de jongsten. Daar genoten we alle-
maal van! Bij terugkomst op school 

werden de kinderen getrakteerd op 
een broodhaantje met wat te drinken. 
Met knutselactiviteiten in de klassen 
werd de feestelijke dag afgesloten. Ie-
dereen kon met een fijn gevoel gaan 
genieten van een lang Paasweekend.

Op eerste Paasdag staan Anna en An-
nemiek op het podium van de Ronde 
van Vlaanderen. Anna van der Breg-
gen als glorieuze winnaar en Anne-
miek van Vleuten, ondanks een fikse 
valpartij, toch nog eervol derde. En 
dan een dag later staan beide topvrou-
wen aan de start van de grote Ronde 
van Gerwen, te midden van tientallen 
andere wielrensters. Een rennersveld 
dat er mag zijn. Mede dankzij gulle 
sponsors kwam ook profrenster Puck 
Moonen uit Liempde naar Gerwen. 
Wielerliefhebbers genoten van de felle 
strijd die ook werd gestreden bij de 
mannencategorieën nieuwelingen, ju-
nioren en elite/beloften.

Winst voor Roos Hoogeboom
De vrouwen kregen 70 kilometer voor 
de wielen, dat zijn twintig rondjes op 
het fraaie parcours in en rond Gerwen. 
De snelle Roos Hoogeboom uit Zeist 
veroverde de eerste plaats, Britt Teu-
nissen uit IJsselsteyn werd tweede en 
Judith Bloem uit Apeldoorn derde. De-
ze drie vrouwen namen de benen en 
bouwden in een lange ontsnapping 
een voorsprong op van ruim twee mi-
nuten. Het toptrio Puck Moonen 
(Liempde), Annemiek van Vleuten 
(Wageningen) en Anna van der Breg-
gen (Zwolle) ging in de achtervolging, 
maar de jacht op de koplopers bleef 
steken op 25 seconden. Anna klopte 
Annemiek in de sprint voor de vierde 
plaats en Puck klasseerde zich als zes-
de. De snelste ronde kwam op naam 
van Annemiek van Vleuten: 5 minuten 
en dat levert een gemiddelde snelheid 
op van 41,875 km/uur.  

Trio nieuwelingen
Bij de nieuwelingen (15-16 jaar) werd 
er hard gevochten om een voorsprong 
te kunnen pakken. Uiteindelijk moes-
ten de regionale coureurs het afleggen 
tegen de sterke renners uit de rest van 
ons land. Een trio maakte zich los uit 
het peloton en sprintte na 40 km om 
de ereplaatsen. De ijzersterke Koert 
van Oosten uit Gouda won afgetekend 
voor Jens Bassa en Loe van Belle. Dit 
drietal kwam met 55 seconden voor-
sprong over de meet.   

Nick Brabander wint
De junioren (17-18 jaar) gingen snel 
van start en geen enkele renner kreeg 
ruimte om weg te komen. Halfweg 
koers wisten zeven coureurs een voor-
sprong te nemen en die werd langzaam 
maar zeker uitgebouwd tot een marge 
van ruim één minuut. In die kopgroep 
drie regionale renners: Pieter de Groof 
uit Heeze, Kelvin Kanen uit Bergeijk 
en Kars ten Boske uit Wintelre. Nick 
Brabander uit Honselersdijk werd de 
winnaar, Kars ten Boske werd derde, 
Kelvin Kanen vierde en Pieter de Groof 
zevende. 

Elite/Beloften
Bij de elite/beloftengroep gingen ruim 
honderd renners van start. Veel sterke 
kleppers uit onze provincie en uit de 
rest van ons land. De paar buitenlan-
ders die in Gerwen meestreden kon-
den geen potten breken. Het was de 
eerste wedstrijd die meetelt voor het 
Belisol Eindhoven / Kempenklasse-
ment. De 36-jarige Hans Dekkers, af-
komstig uit Eindhoven en nu woon-

Tweede Paasdag stond Gerwen al weer voor de 52ste keer in het teken van 
de wielersport. Grote namen in het programmaboekje van de Grote Ronde 
van Gerwen: Anna van der Breggen, Olympisch kampioene, twee keer win-
naar Giro Rosa en ook winnaar Amstel Gold Race en Annemiek van Vleuten, 
wereldkampioene, winnaar La Course en Ronde van Vlaanderen en vijf maal 
Nederlands kampioene. 

Podium bij de Elite-beloften met v.l.n.r. Hans Dekkers, Maarten van Trijp, rondemiss Eline 
Engelen en Robbie van Bakel

achtig in IJzendijke, werd in de eind-
sprint geklopt door Maarten van Trijp. 
Hij kreeg de leiderstrui van het Belisol 
Eindhoven / Kempenklassement uit-
gereikt. Dit klassement wordt verre-
den over acht op zich staande wed-
strijden in de Brabantse Kempen.

Trio koplopers bij de vrouwen (v.l.n.r.): Judith 
Bloem (31, Britt Teunissen (2) en Roos 
Hoogeboom (1) met op de achtergrond mo-
tard Frank Kersten met verslaggever Joop 
Engelen

Maarten van Trijp klopt Hans Dekkers bij 
de Elite-beloften (foto’s Cees van Keulen)

Drie topvrouwen in actie in Gerwen 
(v.l.n.r.): Anna van der Breggen, Annemiek 
van Vleuten en Puck Moonen
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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

Vrijdag 6 april 
09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal 

De Watermolen van Opwetten 
13.00-17.00 uur Individuele readings door 
Niels Jannink. Bio-Kracht Parkstraat 3F Nuenen.

Vrijdag 6 april 
14.00 uur PVGE Nuenen: Lezing 

Heksen en Demonen in zuidoost Brabant 
door Aad Engelfriet. Zaal Scarabee
Mantelmeeuwlaan 10 te Nuenen

Vrijdag 6 april 
15.00 uur Cultuur Overdag 

klassieke muziek Duo Ambiguity
Raadszaal Het Klooster

Vrijdag 6 april 
19.00-21.00 uur Inschrijven Oranjemarkt

6 en 7 april bij Auberge Vincent
20.00 uur Foute Bingoavond

D’n Heuvel Gerwen

Vrijdag 6 april 
21.00 uur PvdA-inloop 

Café Schafrath 
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
17.45-22.00 uur Zwemloop Squadra Events

Laco sportcentrum Nuenen aan Sportlaan
20.15 uur ‘Suite 648’ door De Lindespelers

Het Klooster Nuenen

Zaterdag 7 april
20.30 uur Rob Scheepers 

met ‘Kom maar op!’ (try-out)
Ons Tejater, theaterzaal Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 7 april
21.00 uur Apres-Ski Party Flachauer Art

Nünentaler Schürzenjäger
Café Ons Dorp Nuenen

Zondag 8 april
13.30 uur Ierse Sessie

Dorpsboerderij Weverkeshof

Zondag 8 april
14.00 uur Rondje Cultuur bij de Buur

Diverse locaties wijk Omgeving Andriesplein
12.55 uur Offi ciële opening. 13.00-13.45 

uur Optreden zangkoor Keskedee

Zondag 8 april
14.00 uur Voorjaarswandeling in natuurge-
bied de Ruweeuwsels. Vanaf sluis V, de brug 

over het Wilhelminakanaal op de weg 
van Gerwen naar Lieshout

Zondag 8 april
14.30-16.30 uur Optreden Trio Mousai

Gasterij Jo van Dijkhof
 15.30 uur Orgelconcert in Nuenen

‘de Regenboog’, Sportlaan 5 te Nuenen

Maandag 9 april
13.30 uur WLG Schilderij van spijkers en 
draad. D’n Heuvel, Heuvel 11 te Gerwen 
15.30-17 uur 2-daagse WLG workshop: 

Elektronica voor kinderen. Heuvel 11 Gerwen

Maandag 9 april
19.00-22.00 uur Informatiebijeenkomst 

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

D’n Heuvel. Heuvel 11 Gerwen

Maandag 9 april 
19.00 uur IVN Maandagavondwandeling 

Vertrek met de fi ets bij Het Klooster naar de 
hoek Lissevoort/Broek

Maandag 9 april
20.00 uur EHBO-Nuenen:

 Lezing over hartklachten bij vrouwen 
Dorpshuis ‘De Koppelaar’, 
Koppel 1 te Nederwetten

Dinsdag 10 april
10.30 uur Cultuur Overdag: fi lm ‘Lion’ 

Het Klooster
13.30 KBO Lezing over het levenseinde

Dorpshuis Lieshout

Woensdag 11 april
 19.00-20.30 uur (Vakantie)banenmarkt

Bibliotheek in Nuenen

Woensdag 11 april
19.00-22.00 uur Informatiebijeenkomst 

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

Het Klooster Nuenen

Vrijdag 13 april
19.00 uur De musical Hakimekaki

Het Klooster in Nuenen

Vrijdag 13 april
20.00-21.30 uur Mediumdemonstratie 
door Myrthe Bruinzeel. Van Goghkerkje, 

Papenvoort 2a Nuenen

Zaterdag 14 en zondag 15 april
11.00-17.00 uur Foto Expositie Fotoclub 

Momentum Nuenen
Vincent van Goghstraat 46 Nuenen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 7 april 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers dhr. P. Jacobs 
en dhr. M. v.d. Griend.
Zondag 8 april 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 7 april 18.30 uur: Riet van 
Rooij - van Teeffelen; Henk Rooswin-
kel.
Zondag 8 april 11.00 uur: Tijn en Jo 
Smits - Kuijten; Henk Donath; Hen-
drina Slegers - Bressers; Jeanne 
Straathof - Scholtes; Lau Leenders 
(vanwege verjaardag).

Mededelingen
Op zaterdag 7 april is de Sportlaan, 
Kerkstraat en het Park afgesloten voor 
alle verkeer tussen 17.00 en 22.00 uur 
in verband met de zwemloop. De kerk 
zal wel te voet bereikbaar zijn.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 8 april 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintenties 
Mien van Hoof - Brugmans.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 8 april 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintenties
Martien van de Wetering; Annie Rovers.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 8 april is de voorganger mv. M. 
Spoelstra. Er is kindernevendienst 
voor basisschoolkinderen en voor de 
oudere jeugd is er jongerenviering. De 
collecte is voor de actie Samen Verder. 
Tenslotte bent u, zoals altijd, op don-
derdag tussen 10.00 en 12.00 uur wel-
kom in het Open Huis voor een kop 
koffie en ontmoeting met anderen. 
Voor meer info: zie onze website.

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 5 april. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis in de Paasweek. 
Vrijdag 6 april. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur H. 
Mis van het Paasoctaaf.

Zaterdag 7 april. Eerste zaterdag van 
de maand. 8.30 uur H. Mis van het 
Paasoctaaf; daarna uitstelling tot 
12.30 uur. 
Zondag 8 april. Beloken Pasen. 10.30 
uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 9 april. Feest van Maria Bood-
schap. 18.30 uur gezongen H. Mis. 
Dinsdag 10 april. 18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 11 april. 7.15 uur H. Mis, 
H. Leo I, paus en kerkleraar. 
In de oude St.-Clemenskerk aan de 
Heuvel te Gerwen is er een tentoon-
stelling ingericht over de lijnwade van 
Turijn. Deze expositie duurt tot de 
tweede zondag na Pasen. De toegang 
is vrij; de kerk is steeds open voor en 
na de diensten. 
De beroemde Lijkwade van Turijn is 
al eeuwenlang voor gelovigen een 
voorwerp van devotie, vandaar ook 
deze tentoonstelling in de kerk. De fo-
to’s zijn afgebeeld op canvas en zijn le-
vensgroot. De lichaamsvormen, het 
hoofd en het gezicht met de gesloten 
ogen zijn in alle rust te bekijken. Er 
zijn ook foto’s in 3D bij, die nog in-
dringender de afbeelding weergeven.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook en op 
YouTube.

Leo Mesman      
was even retour in Nuenen
“Hoe kun je ergens naar terugkeren, waar je nooit bent weggegaan?”, vroeg 
dichter en publicist Leo Mesman zich tijdens de KBO lezing afgelopen don-
derdagochtend af, hardop mijmerend over zijn jonge jeugdjaren in Nuenen. 
Hij was de oudste zoon van vader Leo Mesman, die een zuivelhandel dreef 
aan de Parkstraat en als melkventer met paard en kar dagelijks het toen nog 
zo rustige dorp doorkruiste.

Het grootseminarie sloot, de katholie-
ke kerk ging op zijn kop. Leo: “Het 
priesterideaal verdampte en de hemel 
lag aan scherven om ons heen.” 
Hij studeerde af in de moraaltheologie 
in Nijmegen en, groot geworden in een 
sociaal nest, kwam hij terecht bij de 
Vakbeweging in Utrecht. Aanvankelijk 
was hij vooral bezig met visieontwik-
keling op levensbeschouwing en be-
zinning op religie in de verzorgings-
staat Nederland, later veel sterker ge-
oriënteerd op internationale vorming 
en mondiale samenwerking door con-
tacten met Oost Europa, bijvoorbeeld 
door de Poolse revolutie van Solidar-
nosc en de activiteiten door de bewe-
ging van de bevrijdingstheologie van 
Zuid-Amerika. 
En door dit alles heen bleef en werd hij 
de dichter en schrijver die hij nu nog 
steeds enthousiast is. Leo lardeerde 
zijn lezing dan ook met geestige of be-
schouwende poëzie over zijn oor-
sprong in Nuenen, maar ook algeme-
ner over zaken die ertoe doen bij the-
ma’s als liefde, leven en dood.  Een 
aantal gedichten en korte verhalen zijn 
bij de gelegenheid van deze lezing ge-
bundeld onder de titel ‘Retour Nuenen’ 
en verkrijgbaar via lagmesman@kpn-
mail.nl (€ 12,50 incl. verzendkosten). 

Tijdens de presentatie van zijn levens-
verhaal en zijn gedichten vertelt Leo 
hoe hij direct na de lagere school in 
1961 vertrok naar het kleinaseminarie 
Beekvliet in Sint Michielsgestel. Het 
rijke roomse leven bloeide nog, zeker 
in een katholiek gezin als dat van de fa-
milie Mesman. Hij schetst zijn ontwik-
keling. Een proces waar velen van zijn 
KBO publiek zich in wisten te herken-
nen. Aanvankelijk enerzijds de gebor-
genheid en de vaste rituelen in de kerk, 
anderzijds de angst voor de hel en eeu-
wige verdoemenis, waarmee men el-
kaar bang maakte. 
Amper 6 jaar later ging, in een onver-
wacht snel tempo, alles op de helling. 

Activiteiten Cultuur Overdag 

Kamermuziek op vrijdagmiddag
Op vrijdagmiddag 6 april speelt het ensemble ‘Duo Ambiguity‘ in Het Kloos-
ter. Ze brengt een gevarieerd klassiek programma met werken van Rubin-
stein, Kreisler, Delibes, Brahms, Tsjaikovski en Dvořák. Kaarten à € 7,50 p.p. 
(inclusief een kopje ko�  e/thee na a� oop van het concert) zijn te koop via 
www.cultuuroverdag.nl of op werkdagen tijdens kantooruren aan de balie 
van Het Klooster.

Slechts gewa-
pend met Goog-
le Earth en zijn 
vroegste jeugd-
herinneringen 
bekijkt hij elke 
avond urenlang 
de spoorlijnen die naar Calcutta leiden. 
Na jaar denk hij dat ene station te heb-
ben gevonden.
Toegangskaarten zijn op werkdagen 
tijdens kantooruren te koop aan de ba-
lie van Het Klooster.

 

Film ‘Lion’ op dinsdagochtend
Op dinsdagochtend 10 april vertoont 
Cultuur Overdag de film ‘Lion’ uit 2016. 
De film gebaseerd op de memoires van 
Saroo Brierley ‘A Long Way Home’. 
De vijfjarige Saroo komt per ongeluk te-
recht op een trein die hem duizenden ki-
lometers door India voert, ver weg van 
zijn thuis en familie. Hij heeft geen idee 
waar hij is of waar hij vandaan komt. Na 
wekenlang in zijn eentje te overleven in 
de ruige straten van Calcutta wordt hij 
opgenomen in een weeshuis en uitein-
delijk geadopteerd door een Australisch 
echtpaar. Als hij dertig jaar is gaat hij op 
zoek naar de plek waar hij jaren geleden 
zijn familie kwijtraakte. 

Met de PvdA in 
gesprek op vrijdag 
Zin om de verkiezingsuitslag van 21 
maart nog eens nader te beschouwen? 
We zijn er vrijdag 6 april weer vanaf 
21.00 uur. 
Het zal u niet verbazen, dat wij enorm 
blij zijn met onze verkiezingswinst. 
Van 1 naar 2 zetels! Ook op deze plaats 
willen wij onze kiezers van harte be-
danken voor hun stem op de PvdA.
Jan Wesenbeek en Theo Albers gaan 
zich met hun team van fractieonder-
steuners de komende raadsperiode 
voluit inzetten voor de inwoners van 
Nuenen c.a. 
Elke eerste vrijdag van de maand staan 
zij tijdens de  PvdA-inloop bij Schaf-
rath open voor uw initiatieven, ideeën, 
wensen en commentaar. 
Meer weten over de PvdA Nuenen? 
Kijk dan op nuenen.pvda.nl

Scrabbelen bij de 
PVGE Nuenen
Zin om scrabble in clubverband te 
spelen? Gewoon tegenover elkaar zit-
tend, spelend op een heus bord met 
een zakje letters en een woordenboek 
in de aanslag? En een pen en een bloc-
nootje om de stand te noteren? Dat 
kan binnenkort bij de PVGE Nuenen. 
Scrabble is gezellig, spannend en erg 
goed voor de ‘grijze cellen’. Gespeeld 
wordt in het Kwetternest, Mantel-
meeuwlaan 10. Voor meer informatie 
en aanmelding kunt u mailen naar 
Marleen Houben: m.houben@gmail.
com.
De PVGE Nuenen is een vereniging 
voor senioren en telt inmiddels al meer 
dan 30 clubs. U kunt vrijblijvend ken-
nismaken. https://nuenen.pvge.nl
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Rob Scheepers speelt try-out 
in Ons Tejater Lieshout
Zaterdag 7 april speelt Rob Scheepers een try-out van zijn nieuwste show 
‘Kom maar op!’ in Ons Tejater Lieshout. Rob Scheepers won de Padoem Patsss 
Oneliner Extravaganza in Toomler, mocht aanschuiven bij DWDD en Jinek, 
kreeg een wekelijkse radiocolumn en werd een van de steunpilaren van het 
tv-programma Padoem Patsss. En dat terwijl zijn nieuwjaarconferences in het 
zuiden van het land avond na avond uitverkocht raakten én hij met zijn de-
buutshow ‘Schroot’ met veel succes ook boven de grote rivieren debuteerde. 

Na deze wonderlijke wending realiseert 
de cabaretier uit Sterksel zich dat het 
tweede deel van zijn leven is begonnen. 
Radio, televisie en theaters ver buiten 
de Brabantse grenzen bespeelt hij in-
middels met veel plezier en succes. In 
zijn tweede show vertelt Rob aan de 
hand van scherpe, herkenbare en hu-
moristische anekdotes over alledaagse 
situaties en de verrassingen die zomaar 
kunnen opduiken. Of Rob daar klaar 
voor is? ‘Kom maar op!’

Zaterdag 7 april, aanvang 20.30 uur 
Entree € 16,50 (incl. 1 consumptie). 
Reserveren kan via www.vierbinden.
nl/onstejater. Mocht reserveren niet 
meer lukken, stuur dan een mailtje 
naar info@onstejater.nl voor meer dui-
delijkheid. Eventueel kunnen we u op 
de wachtlijst plaatsen.

 

Nünentaler Schürzenjäger   
in Ons Dorp 
Op zaterdag 7 april treedt vanaf 21.00 uur de Nuenense Après-ski-, Party- en 
Feestband ‘De Nünentaler Schürzenjäger’ op in Café Ons Dorp in Nuenen. Ca-
fé Ons Dorp wordt dan omgetoverd tot Après Ski tempel op Flachauer wijze. 

U bent van harte welkom om zater-
dagavond weer mee te komen genie-
ten van het repertoire van de band; 
een mix van Oktoberfeest/après-ski/
top 40/ top 100/feestmuziek en Hol-
landse hits.

In januari hebben de De Nünentaler 
weer opgetreden in de (tot nummer 1 
Après-Ski tent van Oostenrijk uitge-
roepen) Hofstadl in Flachau. Verge-
zeld door zo’n 40 dorpsgenoten was 
het weer een gezellige, sportieve en 

muzikale topweek. Deze Après-ski 
party is dus ook weer een mooie gele-
genheid om herinneringen op te halen 
met iedereen die al eens mee is ge-
weest naar dit prachtige Oostenrijkse 
skigebied.

Voor meer informatie en sfeerimpres-
sies zie: www.nunentaler.nl

Zaterdag 7 april: De Nünentaler 
Schürzenjäger. Aanvang 21.00 uur, en-
tree gratis. Café Ons Dorp.

- CAFÉ - 

‘Roomservice suite 648 ...!!!’
...een veel gehoorde kreet in de komende voorstelling van De Lindespelers. 
Na een intensief repetitieproces, een succesvolle try-out en ontzettend veel 
plezier zijn De Lindespelers er klaar voor. Komende vrijdagavond 6 april 
spelen zij de première van de voorstelling Suite648. Gevolgd door een twee-
de voorstelling op 7 april. 

is dit uw laatste kans, er zijn er name-
lijk nog enkele verkrijgbaar. Kaartver-
koop: www.lindespelers.nl, Jumbo Ton 
Grimberg, Kapper Werner Ulrich. 
Speeldata: vrijdag 6 en zaterdag 7 april 
aanvang 20.15 uur.

Na jaren is er dus eindelijk weer een 
echte klucht in Nuenen te zien. Een 
klucht doet meteen denken aan deu-
ren, misverstanden, verwarring en la-
chen + gieren + brullen. Nou als dat 
uw beeld bij een klucht is, dan heeft u 
het precies goed! Dit zijn namelijk alle 
ingrediënten van Suite648 ! 
Staatssecretaris Willem Dekker heeft 
in een chique hotel plannen voor een 
avontuurtje met Vera Wapstra, de se-
cretaresse van de oppositieleider. De 
avond wordt echter wreed verstoord 
als blijkt dat er een lijk in de venster-
bank van hun hotelkamer hangt. De 
persoonlijke assistent van Dekker, 
Sjaak Stoffel, wordt opgeroepen om al-
les te regelen, maar zijn onhandighe-
den maken het probleem alleen maar 
groter, De situatie wordt er niet beter 
op als Mark een privédetective inhuurt 
om erachter te komen hoe het zit met 
de slippertjes van zijn vrouw. 

Benieuwd hoe dit afloopt? Dan zien 
wij u komende vrijdag- of zaterdag-
avond. Heeft u nog geen kaarten? Dan 

De waarde van duurzaamheid
Iedereen heeft het tegenwoordig over energiebesparing en duurzaamheid. Dat 
is ook belangrijk, maar het is voor een particulier vaak lastig om helder te krij-
gen wat de opbrengst is van investeringen op dit gebied. Die zijn er echter wel 
degelijk. In de eerste plaats leveren investeringen in zaken als zonne-energie, 
warmteterugwinning en extra isolatie natuurlijk een directe besparing op uw 
energiekosten op. Daarmee kunt u deze investering(en) na verloop van tijd ge-
heel terugverdienen.

In de tweede plaats heeft een investering in duurzaamheid positieve gevolgen 
voor de waarde van uw woning. Ook hier is dan natuurlijk de vraag: hoe krijg je 
daar als woonconsument helder inzicht in? Het is vaak voor makelaars en taxa-
teurs al moeilijk te bepalen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 
heeft - in samenwerking met diverse brancheorganisaties - een energiebespa-
ringsverkenner ontwikkeld. Die maakt onder meer de netto contante waarde 
zichtbaar van maatregelen op het gebied van energiebesparing en energieop-
wekking. 

Het is een hulpmiddel voor beroepsgroepen als installateurs, bouwers, make-
laars, banken en woningcorporaties, maar zij kunnen dit instrument ook gebrui-
ken om samen met hun klanten (de woonconsument dus) de mogelijkheden te 
verkennen. Op die manier kan iedereen een goede afweging maken over het al 
dan niet aan de slag gaan met verduurzaming van de woning. Het instrument is 
bereikbaar via https://energiebesparingsverkenner.rvo.nl/ Hoewel niet in de eer-
ste plaats bedoeld voor particulieren kan het wel interessant zijn er eens rond te 

kijken. Voor particuliere huiseigenaren is er een wat eenvou-
diger website: https://verbeteruwhuis.nl Na het invoeren 

van gegevens over de woning en het energieverbruik 
volgen hier suggesties voor energiebesparende maat-
regelen en de bijbehorende kosten en opbrengsten.

De energiezuinigheid en duurzaamheid van de wo-
ning gaat in de toekomst - zeker in de gebieden met 
een ruime woningmarkt - veel meer dan nu de ver-

koopbaarheid en de waarde van woningen bepalen. De 
waardering zal verschuiven naar groene en duurzame wo-

ningen. Het is goed daar nu al over na te denken en 
eventueel maatregelen te nemen; zeker in wat min-
der populaire woongebieden kan dat straks het 
verschil maken. 

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

 Elvis@theChapel op Paaspop!
Door Rob Hofhuis

Soms zijn er momenten in het leven van een muzikant waarop alles lukt en 
het zweet van al die uren repeteren resulteert in een machtige apotheose 
van noten en chemie en waar je als orkest meer bereikt dan wat er feitelijk 
op papier staat. Dit hebben we als Elvis@theChapel orkest mogen ervaren 
tijdens de afgelopen editie van Paaspop.

en wat zijn we als organisatie trots op 
wat we neer hebben mogen zetten! Face-
book is afgelopen zondag ontploft!

Paaspop had trouwens een nog veel 
grotere Nuenense inbreng…het van 
Binsbergen quartet en Lijn 7 hebben er 
ook de sterren van de hemel gespeeld!

De Restaulounge, een van de grootste 
tenten van het evenement, vol met men-
sen die geen idee hadden wat er ging ge-
beuren…ja…Elvis@theChapel stond er 
op het programma…maar wie verwacht 
er nou Elvis-liefhebbers op Paaspop? En 
om op dat moment te kunnen pieken, 
was geweldig…Mark Elbers, het orkest, 
het combo, de backings, de dansers en 
de hele techniek, zoals Michiel van Dijck 
perfect formuleerde: “Losjes maar dui-
delijk” gecontroleerd door dirigent Rob 
van Reijmersdal... Het publiek laaiend 
enthousiast, “We want more!!..”, voor een 
deel bestaand uit mensen die eigenlijk in 
eerste instantie kwamen schuilen voor 
een bui regen, maar er anderhalf uur la-
ter nog stonden. Wat was dit geweldig 

Vijf nieuwe Terugbeeldzuilen geplaatst 
Het Terugbeeld-project van heemkundekring De Drijehornick is onlangs uit-
gebreid. Vorige week is de informatie geplaatst op de nieuwe zuilen die eerder 
al door medewerkers van de afdeling Openbare Werken van de gemeente wa-
ren geplaatst. Op vijf plaatsen waar ooit een markant gebouw heeft gestaan, 
zijn nieuwe zuilen met informatie geplaatst. In 2016 werden door de heem-
kundekring informatiepanelen geplaatst onder de naam Terugbeeld: eens uit 
beeld, nu terug in beeld. Op 38 plekken in Nuenen, Gerwen en Nederwetten en 
op het Eeneind waar in het verleden een belangrijk of markant gebouw heeft 
gestaan, zijn de zuilen geplaatst. Drie Terugbeeldpanelen zijn er met informa-
tie over de verdwenen buurtschappen Refeling, Vaarle en ’t Huukske. 

terste noordelijke puntje van de ge-
meente Nuenen c.a. Tevens is de infor-
matie op de zuilen in het Park, op de 
Berg bij de Lindeboom en tegenover 
het afgebroken Gerwense schoolhuis 
aan de Gerwenseweg aangepast. Het 
project Terugbeeld van heemkunde-
kring De Drijehornick is gefinancierd 
kunnen worden dankzij de medewer-
king van de Stichting Cultuurfonds Ni-
co en Zingra Nagtegaal-Geerts.

 

Van Soeterbeek tot Olen 
De nieuwe cortenstaalzuilen van het 
project Terugbeeld geven informatie 
over het verdwenen klooster Soeter-
beeck, over de in 2016 afgebroken on-
derwijzerswoning aan de Kerkstraat, 
over de hoeve Oudenstein aan de 
Beekstraat, over de verdwenen klom-
penmakerij van Karel Hoeks aan de 
Soeterbeekseweg en over de inmiddels 
gesloopte ontginningshoeve uit 1863 
de Haverhoeve op het Olen in het ui-

Peter van Kemenade van 4PR Realisation 
bezig met het beplakken van de Terugbeeld-
zuil met informatie over de verdwenen hoe-
ve Oudenstein aan de Beekstraat, gadege-
slagen door buurtbewoner Toon van Rooij. 
[foto: Roland van Pareren]

Vraag over opvoeden:
“Mijn dochter zit vaak 
te dagdromen op school 
en kan zich met moeite 
concentreren op de les. 
Dit beïnvloedt haar 
resultaten negatief. 
Is dit een reden om 
mijn dochter te laten 
testen?”
Avondopenstelling CMD
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 je vragen eens voor te leggen aan 
een onafhankelijke professional. Voor 
al jouw vragen op het gebied van op-
voeden kunt je terecht bij de LEV-
groep. Daar bestaat de mogelijkheid 
om je ’s avonds te woord te staan, elke 
dinsdagavond van 19.00 uur tot 21.00 
uur. Deze avondopenstelling vindt 
plaats in het CMD aan de Berg 22 in 
Nuenen.

PVGE Nuenen: 

Lezing Heksen 
en Demonen in 
zuidoost Brabant 
Op vrijdag 6 april houdt Aad Engelfriet 
een lezing over ‘Heksen en Demonen’ 
in zaal Scarabee, Mantelmeeuwlaan 
10 te Nuenen. De zaal is om 13.30 uur 
open. De lezing begint om 14.00 uur.

In onze regio begonnen de heksenver-
volgingen rond 1595 in Heeze en Leen-
de. In één week werden toen zestien 
vrouwen gewurgd en verbrand op de 
Strabrechtse Heide bij de nog steeds 
bestaande Galgenberg of Hoender-
boom. Later werden twee echtparen uit 
Asten aangeklaagd. Ook vrouwen uit 
Someren, Asten, Cranendonck, Lierop, 
Helmond en Geldrop werden beschul-
digd. Brein achter deze vervolgingen 
waren Erasmus van Grevenbroek, Heer 
van Mierlo en Lierop en Bernard van 
Merode, Heer van Asten. Ook de 
dienstmeid van de Geldropse pastoor 
werd opgepakt. Deze pastoor van 
Geldrop, Adam Weijns, beklaagde zich 
bij Bisschop Ghisbertus Masius van 's-
Hertogenbosch. De Bossche schepenen 
voorkwamen uiteindelijk meerdere 
doodvonnissen.  Tot 1700 zijn 40.000 
tot 100.000 mensen wegens hekserij 
aangeklaagd! Hoe kon dat gebeuren, 
wat was de rol van de kerk, waar kwam 
het denken over heksen vandaan? Aad 
Engelfriet vertelt. De lezing is een ini-
tiatief van de PVGE Nuenen en is gratis 
toegankelijk voor iedereen. 

Uitzendingen LON-TV

Vanaf 7-04-2018 te zien in het 
programma Nuenen Nú :
• aasart 
• ielerronde van erwen
• Gedeputeerde Anne-Marie 

Spierings in Nederwetten
• ost m ereb rgerscha  voor 

van Rijckevorsel
• eldsink  deel   het heden
• Voorjaarsmarkt Dorpswerkplaats
• Kampioene boksen Erin Dekkers
 • Bloemsierkunst van Theo van Eijk
• entr mmanager over veilig-

heid en verkeer
• eldcross de lbergen
De tv-uitzendingen van Nuenen Nú 
kunt u zien om 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 en 23.00 uur.
www.omroepnuenen.nl



LINDEBLAADJES

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

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m € 125,-

Hoogte 200 cm p.m € 135,- 
ANTRACIET EN GRIJS! 

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 14

Kruiswoord

Horizontaal: 1 ladekast 6 nadeel 12 vlek 13 zandheuvel 14 aan zee 
16 soort kabouter 18 zwemvogel 19 insect 20 amfi bie 22 wees gegroet 
24 voordeel 25 deel v.h. hoofd 27 zangspel 29 vrouwelijk dier 30 muziekschijfje 
31 vogel 33 wiel 35 de dato 37 Engels bier 38 ontzag 39 maand 40 riv. in Italië 
41 pl. in Gelderland 42 Ned. voetbalclub 44 luitenant 45 geneesmiddel 
47 naaigerei 50 bloeiwijze 52 water in Utrecht 54 op de wijze van 
56 recht vaarwater 58 zuster 59 vergrootglas 61 vogel 64 ter inzage 
65 verlegenheid 66 hetzelfde 68 Italiaans gerecht 69 bloeiwijze.

Verticaal: 1 geleerd 2 bedrijfsvorm 3 een weinig 4 wreed heerser 5 ik 
7 pl. in Gelderland 8 herkauwer 9 deksel 10 voorzetsel 11 berouw 15 tijdmeter 
17 stuk stof 18 voordat 19 knaagdier 21 lidwoord 23 mondeling 24 numero 
26 kosten koper 27 op elkaar 28 roofvogel 29 of dergelijke 30 hoofddeksel 
32 olm 34 gravin van Holland 36 aanwijzend vnw. 41 oude lengtemaat 43 circa 
46 in memoriam 48 vierhandig zoogdier 49 zouteloos 51 slee 52 schildergerei 
53 klankbekken 55 vechtsport 57 pit 59 bijbelse fi guur 60 lidwoord 62 nachtvogel 
63 afslagplaats bij golf 65 Gedeputeerde Staten 67 motorschip.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

A R M A D A G E L A A T

E E I R E L I L A E

T E L G N R S F S N E E

A R A A C T V E R

G A A S R A D E N G A N S

E S C O U T P E K E L T

H O I T I L

S M A I N E M E L I G A

P R E T E G A A L D A A D

E E R E L I R A D

E E G A N L S R T A P E

R E L I A E N I G R

B L A N C O L I N N E N

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

Oplossingen wk 13
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

AFVALSYSTEEM

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.

ABEEL
AFKORTEN
ALPINIST
APRIL
BALTSEN
BOBTAIL
BOKSEN
BOTERHAM
CABARETIER
CAMERA
FAUNA
FRAAI
JONKER
KARATEKA
KROAAT
LAAIEN
LARVE
NETBAL
NUDIST
PANIEK
PAPKIND
RAVEN
RIVIERKREEFT
STOER
TAAITAAI
TAXUS
VERUIT

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

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

8 5 7
5 4 9

3 9
2 7

7 8 4
1 2

6 5
8 6 3 9
2 8 3 9

week 12, Dhr. J. van Gerven, Nuenen.

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

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

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

STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN! 
GRATIS proefles? Even bellen! 
Woensdagavond 19.30 tot 
20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine. 
Tel. 06 - 22 22 07 28.

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

 Rond de Linde 
elke donderdag op 
www.ronddelinde.nl 

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

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

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

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

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

040 283 1675

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

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

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

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

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

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

Gaat u graag op va-
kantie? Om te ontspan-
nen, geïnspireerd te wor-
den of wilt u actie? Wilt u 
kamperen in Frankrijk, de 
hoogtepunten van Anda-
lusië zien, wandeltochten 
maken, cruisen in verre 
wateren, de Baltische Han-
zesteden bezoeken, het 
ware Azië ontdekken, wilde 
dieren in het donkere Afrika 
spotten of van besneeuwde 
bergtoppen roetsjen of…? 
De mogelijkheden zijn tal-
loos voor iedere porte-
monnee. Katinka Mijnheer 
stelt graag, samen met 
u, een prachtige reis sa-
men. Voor een vrijblijvend 
gesprek of reisadvies bel 
06-53618868 of mail naar 
Katinka@face2facetravel.nl 
Persoonlijk geregeld, 
gerust op reis

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

VERLOREN: Omgeving 
Jan Linders Nuenen, af-
standsbediening voor No-
voferm garagedeur. Tegen 
beloning terug te bezor-
gen. Tel: 06-46022186.

VERLOREN: Gouden scha-
kelarmbandje op woensdag 
21 maart in het gebied 
tussen Praxis en Tennis-
park Lissevoort. Dierbaar 
erfstuk. Wie heeft het ge-
vonden of erover gehoord? 
06-41404654.

Vrijdag 13 april SPIRI-
TUELE AVOND BEURS 
19.00-22.30 uur. 1 lezing 
ook verkoop De Brem 
Rijpelplein 1 Helmond. 
Entree € 3,-. Kortingsbon 
www.stichting-deva.nl

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Zoekt voor het nieuwe woonzorgcentrum 
Savant van Lenthof in Nuenen 

Vrijwilligers
Savant Zorg is een 

succesvolle zorgaanbieder in de 
regio Zuidoost Brabant die bekend 

staat als een betrouwbare, 
verbindende en vooruitstrevende 

organisatie.

Ben jij geïnteresseerd?
Neem dan contact op met:

Keete Jansma (Begeleider Welzijn) 
k.jansma@savant-zorg.nl

Richard Dehne (Zorgcoördinator)
r.dehne@savant-zorg.nl

0492 - 572 111

In de Kerkstraat in Nuenen is een geheel nieuw 
woonzorgcentrum voor mensen met een zorg-
indicatie voor dementie geopend. Deze nieuwe 
locatie heet Savant van Lenthof.

Bent u vriendelijk, geduldig, gemotiveerd, 
behulpzaam en betrouwbaar? Kunt u omgaan 
met ouderen met dementie? Dan zoekt Savant u!

- voor ondersteuning bij de gymles 
- voor de buurtkamer
-  voor diverse activiteiten, zoals een uitje 

naar de markt
-  voor ondersteuning  bij de lunch- en 

avondmaaltijd

      

           Savant Zorg biedt u de mogelijkheid om leuk 
en zinvol werk te doen, dat zeer gewaardeerd wordt 
door de deelnemers en medewerkers. U krijgt de 
kans deel te nemen aan interessante scholing en 
leuke workshops. Jaarlijks is er een supergezellig 
vrijwilligersfeest en op het eind van het jaar ontvangen 
de vrijwilligers een mooie kerst attentie van Savant. 
Savant-Zorg biedt u uitstekende begeleiding zodat u 
uw vrijwilligerswerk goed kunt doen.

Vondst kostershuisje
De restauratiewerkzaamheden van het kostershuisje 
bij de lindeboom zijn begonnen.
Er wordt nu eerst een 60 cm brede fundering gelegd. 
Tijdens het graven werden deze restanten gevonden. 
Eigenaar Arjan van de Vondervoort heeft ze naar de 
heemkundekring gebracht voor onderzoek.
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Expositie  Fotoclub 
Momentum 
Fotoclub Momentum te Nuenen be-
staat alweer ruim 1 jaar. Op 14 en 15 
april houden wij onze eerste expositie, 
van 11.00-17.00 uur in het centrum 
van Nuenen, Vincent van Goghstraat 
46 te Nuenen. 
De club is ondertussen gegroeid naar 
13 enthousiaste fotografen. Elke foto-
graaf heeft zijn specialiteiten en kwali-
teiten. De ene fotografeert nog geheel 
analoog terwijl de andere volledig digi-
taal op pad gaat.
We proberen van elkaar te leren en 
hebben maandelijks onze clubavond 
op dinsdagavond. Daarnaast gaan we 
ook gezamenlijk op pad om bepaalde 
events of locaties te fotograferen. Nu 
we als club al weer 1 jaar bestaan wil-
len we graag ons werk presenteren aan 
het publiek met verschillende thema's 
die we afgelopen jaar behandeld heb-
ben. Graag zien we jullie op onze expo-
sitie welke gratis te bezoeken is.

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats  
en de Rabobank Clubkas Campagne 
Sinds jaar en dag speelt Hobbycentrum de Dorpswerkplaats, gelegen aan 
het Park 63b, een belangrijke rol binnen de Nuenense gemeenschap. Dank-
zij de steun van vele vrijwilligers bieden zij faciliteiten waardoor vele Nue-
nenaren samen met anderen hun hobby kunnen beoefenen. Of het nu gaat 
om houtbewerking, schilderen, keramiek of talenconversatie, bij iedere ac-
tiviteit biedt het hobbycentrum een omgeving van gezelligheid en gemoe-
delijke sfeer.

schenken. Prachtig toch? Dus meer 
stemmen op Hobbycentrum de Dorp-
werkplaats betekent dat zij meer geld 
ontvangen van de Rabobank. 
Vorig jaar heeft het hobbycentrum het 
gebouw voorzien van LED-verlichting 
en van nieuwe aardlekschakelaars. Dit 
jaar willen ze graag het interieur van 
het gebouw schilderen en de vloerbe-
dekking in de vergaderruimten ver-
vangen.
Krijgt het hobbycentrum uw stem?
Voor meer informatie, zie 
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

Maar zoiets gaat niet voor niets. Zij 
moeten ook kosten maken om het 
e.e.a. te kunnen bewerkstelligen. Daar-
om vragen zij uw steun-stem bij de Ra-
bobank Clubkas Campagne.
Ieder lid van Rabobank Dommelstreek 
kan ook dit jaar weer meedoen aan de 
Rabobank Clubkas Campagne. Bent u 
lid van de lokale Rabobank? Dan ont-
vangt u een unieke code waarmee u 
vanaf donderdag 5 april t/m maandag 
30 april via een speciale website vijf 
stemmen uit kunt brengen op de clubs 
die u een warm hart toedraagt. Hobby-
centrum de Dorpswerkplaats is daar 
hopelijk één van!
Hoe meer stemmen een club, vereni-
ging of stichting krijgt, hoe groter het 
sponsorbedrag wordt dat onze lokale 
Rabobank uit de sponsorpot gaat 

Hobbycentrum de Dorpswerkplaats  
en de Rabobank Clubkas Campagne 

Stem op 
Drumfanfare   
Jong Leven!
Bent u lid van Rabobank Dommel-
streek? Het zou fantastisch zijn als u en 
uw familie, vrienden en kennissen dan 
hun stem geven aan Drumfanfare Jong 
Leven. Dit jaar doen wij namelijk weer 
mee met de Rabobank Clubkas Cam-
pagne. Met deze actie kunnen we extra 
geld verdienen voor onze vereniging. 
Met de opbrengt kunnen wij instru-
menten onderhouden, nieuwe unifor-
men aanschaffen voor onze jongste le-
den en ervoor zorgen dat we nieuwe le-
den een gedegen muziekopleiding 
kunnen bieden. 

Daarvoor hebben we wel uw hulp no-
dig! Stem tussen 5 en 30 april op onze 
club en spek onze clubkas. U ontvangt 
een unieke code van de Rabobank 
waarmee u uw stem uit kunt brengen. 
Hoe meer stemmen, hoe meer geld. Je 
mag vijf stemmen verdelen over ver-
schillende verenigingen (max. 2 per 
vereniging).
Om de Nuenense muziek zoveel mo-
gelijk te ondersteunen, vragen wij u 
om zoveel mogelijk te stemmen op 
Drumfanfare Jong Leven en onze mu-
zikale collega’s Showkorps O&V | 
Nuenen.

Stemmen kan via www.clubkascam-
pagne.nl.  Bekijk ook tevens onze ko-
mende optredens! Alvast hartelijk 
dank voor uw stem. 

Leden Rabobank verdelen 
ruim 1 miljoen euro over lokale 
verenigingen en stichtingen
De Rabobank Clubkas Campagne 2018 is gestart! Lokale verenigingen en 
stichtingen die klant zijn van Rabobank konden zich in maart inschrijven 
om deel te nemen. In totaal stellen zeven lokale Rabobanken in de omge-
ving van Eindhoven € 1.050.000 beschikbaar voor de Rabobank Clubkas 
Campagne. Leden van de banken verdelen dit geld door te stemmen op de 
deelnemende clubs die zij een warm hart toedragen.

Rabobank Clubkas Campagne
Als coöperatieve bank geven we jaar-
lijks een gedeelte van onze winst terug 
aan de samenleving. Dat doen we al ja-
ren onder meer via donaties en spon-
sorbijdragen. Bij de Rabobank Clubkas 
Campagne geven we onze leden in-
vloed op de verdeling van deze gelden. 
Zij bepalen namelijk direct, door het 
uitbrengen van hun stem, welke clubs 
zij willen ondersteunen. Niet de bank, 
maar onze leden verdelen dus het geld. 

Stemmen is mogelijk  t/m 30 april
Leden van de Rabobanken ontvangen 
begin april per post een stemcode. Van 
5 tot en met 30 april kunnen zij hun 
stemmen uitbrengen. Ieder lid mag vijf 
stemmen verdelen over vijf verschil-
lende verenigingen en stichtingen. Het 
volledige bedrag van € 1.050.000 wordt 
verdeeld over de deelnemende clubs. 
Hoeveel een stem waard is, wordt pas 
in mei bekend. Dan is bekend hoeveel 
leden hebben meegedaan en hoeveel 
stemmen er zijn uitgebracht. 

Campagne voeren
Voor de deelnemende clubs is de uit-
daging zoveel mogelijk stemmen te 
werven. Hoe meer stemmen, hoe beter 
de clubkas wordt gevuld! Alle deelne-
mende verenigingen en stichtingen 
hebben toegang tot promotiemiddelen 
waar actie mee gevoerd kan worden. 
We hebben het volste vertrouwen in 
de creativiteit van de clubs en zijn be-
nieuwd wat voor acties er op touw 
worden gezet. Het is ook een mooie 
aanleiding om te laten zien wat jouw 
club allemaal doet en betekent voor de 
omgeving. 

Uitreiking cheques
In mei wordt het resultaat bekend ge-
maakt en weten de clubs hoeveel de 
Rabobank Clubkas Campagne hen 

heeft opgeleverd. In een grote road-
show in mei en juni worden de che-
ques uitgedeeld aan de verenigingen 
en stichtingen.

Derde Cultuur bij de Buur
Op zondag 8 april vindt Rondje Cultuur bij de Buur plaats. Voor cultuurliefheb-
bers een uitstekende kans om kennis te maken met diverse muzikale en thea-
trale amateurgroepen uit Nuenen, waarvan u het bestaan mogelijk niet kende. 
Een mooie gelegenheid voor een aangename zondagmiddagbesteding. Als 
vervolg op dezelfde manifestatie van afgelopen jaren wordt de buurt Omge-
ving Andriesplein weer voor één middag het culturele centrum van Nuenen.

Hoe gaat een en ander in zijn werk?
In zes dicht bij elkaar liggende woon-
huizen en in basisschool De Dassen-
burcht vinden muziek-, dans- en ver-
telpresentaties plaats. Niet minder dan 
dertien verschillende groepen uit Nue-
nen verlenen hun medewerking. 

Bent u liefhebber van klassieke mu-
ziek, keus te over, het bekijken van fla-
menco-dans of beluisteren van een 
muzikale vertelling behoort tot de mo-
gelijkheden. Maar ligt uw belangstel-
ling meer bij het folkgenre of moderne 
muziek, ook dan is er voor u een keus. 
U stippelt, zoekend op het speelsche-
ma en de plattegrond naar eigen voor-
keur een luister- en kijkroute uit. De 
voorstellingen zijn elk een half uur. 
Een groep geeft, per locatie, één of 
tweemaal een presentatie. 
De adressen zijn:  Jacob Catsstraat 1-3 
(Basisschool De Dassenburcht), Wil-
genstraat 8, Wilgenstraat 12, Meidoorn-
straat 13, Eikenlaan 16, Van Ruus-
broecstraat 29, Jacob Catsstraat 52.

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

De deur bij elk adres staat open vóór 
en na de voorstelling, zodat het pu-
bliek in- en uit kan lopen. Op het mo-
ment dat de voorstelling begint, of als 
de woonkamer vol is, gaan de deuren 
dicht en kan er voor die presentatie 
niemand meer naar binnen. 

In basisschool De Dassenburcht wordt 
gedurende de middag koffie, thee en 
frisdrank geschonken. In de huisloca-
ties is dat niet het geval. Na de laatste 
voorstelling om 16.45 vindt in basis-
school De Dassenburcht vanaf 17.00 
uur een gezamenlijke afsluiting plaats. 
Mocht u (een deel van) het middag-
programma gemist hebben, dan kunt u 
altijd nog naar de afsluiting komen 
tussen 17.00 uur en 18.00 uur. Iedere 
deelnemende groep geeft dan nog een 
blijk van zijn/haar kunnen.
Het speelschema, de deelnemende 
groepen en de plattegrond staan ook 

op de website van Buurtvereniging 
Andriesplein en Omgeving: www.boa-
nuenen.nl.

In het kort
Wanneer: zondagmiddag 8 april, Waar: 
in de wijk Omgeving Andriesplein. 
Opening: 13.00 uur in basisschool De 
Dassenburcht, Gezamenlijke afslui-
ting: 17.00 uur - 18.00 uur in basis-
school De Dassenburcht, Adres basis-
school De Dassenburcht: Jacob Cats-
straat 1-3, Toegang: gratis. Website: 
www.boa-nuenen.nl. Contact: Agnes 
Leijen, a.leyen@onsnet.nu en Martin 
Bergmeijer, m.bergmeijer@onsnet.nu.

Het speelschema en een plattegrondje 
met daarop de locaties waar de presen-
taties plaatsvinden is te vinden op de 
website.

Rondje Cultuur bij de Buur 2017: Micky van 
Wijnen speelt in een woonkamer op haar harp.

‘Heel BOA Bakt’,   
creativiteit straalt er vanaf!
In de omgeving Andriesplein hangt op zondagochtend 25 maart een heer-
lijke geur in de wijk. Bij de buurtvereniging (BOA) wordt hard gewerkt om de 
mooiste en lekkerste taarten te maken. Vanaf 15.00 uur mochten alle bak-
kers hun creaties laten zien en  proeven aan de jury. Zij hebben zorgvuldig 
geproefd en de prachtige taarten beoordeeld. 

Vanaf 15.30 uur was het woord aan de 
fijnproevers in de buurt. Onder het ge-
not van koffie en thee werd er flink ge-
proefd. Buurtgenoten mochten stem-
men op de lekkerste en mooiste taart. 
Nadat alle stemmen geteld waren was 
het tijd om de winnaar bekend te ma-
ken. Iedere bakker werd door de jury 
toegesproken en uiteindelijk werd de 
winnaar van de eerste editie ‘Heel 
BOA Bakt’ bekendgemaakt. De een-
hoorntaart, prachtig versiert met fon-
dant en een verrassende roze en groe-
ne binnenkant is bekroond.

Nadat de wisselbeker in ontvangst 
werd genomen was er voor iedere 
deelnemer een kleine verrassing. Kort-
om, een geslaagde eerste editie! Vanaf 
nu hebben alle bakkers in de buurt 
weer een jaar de tijd om te oefenen 
voor editie 2019. Want dat het voor 
herhaling vatbaar was kan iedereen 
beamen. 

Lentedagen in  
de Walburg Tuinen
De Lentedagen komen er aan. We ver-
heugen ons enorm op de omwenteling 
van koud en kaal naar warm en kleu-
rig. Niet dat er geen kleur is rond deze 
tijd: als je ziet hoe de aardhommel feil-
loos de weg vindt naar de laatste bloei-
ende kamperfoelie en vroege trossen 
corylopsis (schijnhazelaar) dan besef 
je dat de natuur niet stilstaat en voort-
durend aan haar toekomst werkt. Maar 
toch: Wat er nu staat te gebeuren in de 
(natuurlijke) tuin sleurt ons mee in een 
jaarlijkse euforie en daar maken we 
dan maar een feest van: De lentedagen  
in de Walburg Tuinen op 21 en 22 april 
van 11.00 uur tot 17.00 uur. Entree 5 
euro (incl. koffie/thee).

Eftelingproject 
zoekt muzikanten!
Op 24 en 25 november komt De Efte-
ling tot leven in Het Klooster in Nue-
nen. De sprekende muziek zal live 
gespeeld worden, ondersteund door 
zang, dans, toneel en beelden van 
het beroemde pretpark. Voor dit the-
maconcert worden gastmuzikanten 
gezocht die samen met het Gerwens 
Muziekkorps de Wereld vol Wonde-
ren op het podium willen brengen! 

Naast het orkest van het Gerwens Mu-
ziekkorps zullen diverse dans- en thea-
tergezelschappen uit Nuenen meewer-
ken aan de concerten. Ook zal Het 
Klooster de sfeer ademen van De Efte-
ling. Holle Bolle Gijs, De Bokkenrij-
ders, de lieflijke Indische Waterlelies, 
sprookjesfiguren en Jokie: allemaal 
zijn ze aanwezig! 

Muzikanten die zich willen aanmelden 
moeten wel over een zeker niveau be-
schikken en op woensdagavond be-
schikbaar zijn. Vanaf september wordt 
de muziek geoefend. Door mee te 
doen aan dit project, kun je meespelen 
in een groot orkest, zonder vast te zit-
ten aan een lidmaatschap. Deelname is 
gratis en vrijwillig. 

Nieuwsgierig geworden? 
Mail naar: info@gerwensmuziek-
korps.nl voor meer informatie!

Wil je kennismaken met het GMK?
Kom dan op  14 april naar het gratis 
voorjaarsconcert in Lieshout, waar het 
orkest samen met het Helmonds Mu-
ziek Corps (HMC) een afwisselend 
programma zal laten horen. 14 april, 
Dorpshuis en theater Lieshout, Gro-
tenhof 2, zaal open vanaf 19.30. Entree 
gratis. info@gerwensmuziekkorps.nl; 
www.gerwensmuziekkorps.nl of zoek 
ons op facebook.

 

Groei & Bloei-lezing:  ‘Vijvers, een lusthof’
Dinsdag 17 april organiseert Groei & Bloei Helmond e.o. de lezing: ‘Vijvers, een 
lusthof ’ door Hans Meulblok en Theo van Meegen. Zij nemen u mee op een klei-
ne reis langs de rand van een siervijver en laten zien dat de vijver een verrijking 
voor uw omgeving kan zijn en een oase voor het dierenleven dat, met al die ver-
harde ‘onderhoudsarme’ tuinen, behoorlijk in de verdrukking is gekomen. Het 
gaat deze avond dus niet over de aanleg van de vijver of over Koi-vijvers! De lezing 
wordt gegeven in de werkruimte van Ria van Mierlo, Medevoort 9a te Helmond. 
Aanvang 20.00 uur. De entree is gratis.
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Eerste Lissevoort Golf Open 
een mooi succes
Op zaterdag 31 maart werd het eerste Lissevoort Golf Open (LGO) gespeeld 
op Golf de Gulbergen. Met prachtig weer traden 32 (oud)leden aan om voor 
het eerst te strijden om de wisseltrofee.

Enkele actieve golfers van de tennis-
vereniging was het opgevallen dat veel 
(ex)tennissers ook golfen. Sommigen 
spelen golf naast het tennis bijvoor-
beeld vanwege de andere dynamiek 
van het golfspel, maar vaak ook na het 
tennis vanwege lichamelijke redenen. 
Een leuke bijkomstigheid van deze 
golfwedstrijd was dat het een mooie 
gelegenheid was voor een reünie van 
leden met oud-leden van TV de Lisse-
voort op de golfbaan. Op een nog erg 
natte baan van De Gulbergen traden 
16 leden en 16 (oud)leden) aan. Deze 
wedstrijd werd gespeeld op basis van 
individuele playing handicap met Sta-
bleford telling. Maar in de flights van 4 
personen stond vooral gezelligheid 
hoog in het vaandel met na afloop een 
genoeglijk samenzijn. Ook bij het af-
sluitende diner werden veel herinne-

ringen aan de tennisclub opgehaald en 
gedeeld. 

Harrie van den Boogaard werd de on-
betwiste winnaar van de wisseltrofee. 
Daarnaast waren er prijzen voor de top 
drie van mannen en vrouwen, evenals 
prijzen voor de neary en de longest.  
Terugkijkend op een zeer geslaagde 
golfdag en op veelvuldig verzoek van 
de deelnemers gaat de organisatie in 
2019 het tweede Lissevoort Golf Open 
zeker weer organiseren. 

Het organisatieteam verontschuldigt 
zich als kandidaten voor dit evene-
ment abusievelijk niet uitgenodigd zijn 
voor deelname en vraagt te reageren 
op lissevoortopengolf@gmail.com als 
dat voor een volgende gelegenheid wel 
gewenst is. 

Adventure Store wandeltocht 
&  5e Kids Adventure Trail
Adventure Store organiseert op zondag 8 april de 12e Adventure Store wan-
deltocht en de 5e Kids Adventure Trail. Start & � nish bevinden zich in de win-
kel van Adventure Store. Tijdens dit wandelevenement is de winkel de hele 
dag open van 08.00-17.00 uur en er zijn naast de bekende medische specia-
listen ook diverse toon-aan-gevende leveranciers uit de wandelsport in de 
winkel aanwezig waarbij u advies en informatie kunt inwinnen. 

We hebben zelfs een primeur met de 
Lowa Experience Trailer voor de deur 
van de winkel waar u gratis schoenen 
kan uitproberen tijdens de wandel-
tocht. Indien deze goed bevallen zijn ze 
uiteraard te koop in de winkel. De Lo-
wa trailer staat ook op zaterdag 7 april 
van 09.30 tot 17.00 uur voor de deur, 
mocht u op zondag verhinderd zijn. 

Naast deze primeur hebben we nog 
een hoogtepunt voor de klanten. De 
Sidas 3d scan is aanwezig om uw voe-
ten 100% nauwkeurig op te meten en 
daarbij de best passende schoen te ad-
viseren. Tevens kunnen we op deze 
scan uw drukpunten zien en eventuele 
ondersteuning op maat bieden. 

Tijdens dit wandelfestijn zijn er ook di-
verse medisch specialisten aanwezig. 
Podotherapeut Emile Itz heeft de hele 
middag gratis spreekuur. Dus heeft u 
last van uw voeten met (hard)lopen, 

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

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

*NIET I.C.M. ACTIES EN SERVICE PRODUCTEN. ACTIE GELDIG T/M 15 APRIL 2018 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

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

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

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl
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Masters Z&PV Nuenen nemen 
succesvol deel aan 66,66 marathon
Door Yvonne van Nispen

Op vrijdag 30 maart heeft een team van 4 deelnemers van de masters van 
Z&PV Nuenen, samen met een teller, deelgenomen aan de 66.66 marathon 
bij zwemvereniging Thalassa uit Geldrop.

Zij organiseren deze marathon jaar-
lijks op goede vrijdag, waarbij de deel-
nemers per team in 66 minuten en 66 
seconden een zo groot mogelijke af-
stand afleggen. Door een gemeen-
schappelijk contact kunnen de masters 
nu al voor het 3e jaar op rij deelnemen 
aan deze marathon.

De avond startte met gezamenlijk in-
zwemmen, waarna alle teams zich ver-
deelden over de banen.
Van ieder team is er telkens één lid aan 
het zwemmen, waarbij ze elkaar afwis-
selen.
Peter Vervoort verscheen aan de start, 
waarna hij samen met Yvonne van Nis-
pen zich flink in het zweet zwommen. 
Vervolgens namen Esther Oomen en 

Hein Spoorenberg het van hen over. 
Zo konden de zwemmers afwisselend 
gedurende ruim een uur het beste van 
zichzelf laten zien onder het genot van 
een opzwepend muziekje, terwijl Joop 
van Nispen nauwkeurig het aantal ba-
nen bijhield.

De Masters van Nuenen zijn volwas-
sen zwemmers, die het heerlijk vinden 
om op vriendschappelijke wijze 1 of 2x 
per week hun baantjes te zwemmen. 
Hierbij staan de slagen borstcrawl, 
rugcrawl en schoolslag voorop.
Het team van Nuenen heeft zich tijdens 
deze wedstrijd knap naar een 6e plaats 
weten te werken, met een afstand van 
4825 meter. Een verbetering ten op-
zichte van een jaar eerder  met 75 meter. 

Vlnr: Yvonne, Hein, Esther en Peter

Zwemloop Feel Fit Center Nuenen
Op zaterdag 7 april vindt de Zwemloop Feel Fit center Nuenen plaats, geor-
ganiseerd door Squadra Events! De deelnemers van jong tot oud combine-
ren het zwemmen en hardlopen in 1 wedstrijd. Het zwemmen vindt plaats in 
het binnenbad van het Feel Fit center Nuenen en het hardlopen zal zich door 
enkele straten van Nuenen afspelen.

nemers 3 of 6 rondes over een par-
cours door de straten van Nuenen. Het 
parcours start na het zwemmen in de 
Sportlaan en loopt via het Dwerspad 
heen en terug, de Sportlaan, Kerk-
straat, het Park heen en terug, de Kerk-
straat en de Sportlaan. De finish is op 
de parkeerplaats voor het Feel Fit cen-
ter Nuenen.  

Meer informatie
Squadra Events organiseert meerdere 
keren per jaar zwemlopen op verschil-
lende locaties. Wil jij meer informatie 
over de Feel Fit center Nuenen zwem-
loop of andere zwemlopen van Squa-
dra Events? Kijk dan op de website 
squadraevents.nl/squadra-zwemlopen

Scholieren
Om 17.45 uur klinkt het startschot 
voor de scholieren. Ze starten met 200 
meter zwemmen in het binnenbad van 
het Feel Fit center Nuenen, gevolgd 
door 1 kilometer hardlopen over een 
parcours door de straten van Nuenen. 
Deze scholieren zitten in groep 5,6,7 & 
8 en zijn afkomstig van de basisscho-
len uit Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten. Aansluitend zullen de scholieren 
van het voortgezet onderwijs van start 
gaan voor hun leeftijdsgebonden af-
standen.

Lange afstanden
De langere afstanden starten om 18.15 
uur. Er zijn twee afstanden: 1 kilome-
ter zwemmen en 10 kilometer hardlo-
pen & 500 meter zwemmen en 5 kilo-
meter hardlopen. Beide afstanden zijn 
ook in een duo-vorm af te leggen (1 
zwemmer en 1 hardloper).
De deelnemers van de langere afstan-
den starten eveneens met zwemmen 
in het binnenbad van het Feel Fit cen-
ter Nuenen. Vervolgens lopen de deel-

Weer ongelukkige nederlaag 
voor Nederwetten

Boerdonk -   
RKVV N ederwetten   
2-0
Door Louis Staals

Een zwaar gehavend Nederwetten 
moest het vandaag opnemen tegen een 
veel hoger geplaatste tegenstander uit 
de 5e klasse. Op deze ijzig koude 1e 
Paasdag was Nederwetten zeker in de 
1e helft niet de mindere  van Boer-
donk.  Vijf basis spelers zaten in de zie-
kenboeg en noodgedwongen werd de 
16 jarige Joey Renders aan de selectie 
van het vaandelteam toegevoegd, 
evenals enkele 2e elftal spelers. Maar 
Nederwetten hield prima stand en cre-
eerde zelfs enige kansen voor doelman 
Niek Ophey van Boerdonk. Tot in de 
15e minuut een vrij gemakkelijke si-
tuatie voor het Nederwetten doel, zeer 
ongelukkig uitviel voor Joey Renders. 
Die in plaats van de bal over de achter-
lijn te spelen de bal hoog boven doel-
man Joey van den Boogaard vast in de 
kruising joeg. 1-0  Deze ongelukkige 
actie bracht Nederewetten niet echt 
van de kook en even later kreeg Toon 
van Rooij nog een enorme kans om de 
stand gelijk te trekken. Maar zijn kop-
bal voor open doel belandde recht in 
de handen van de Boerdonk Goalie. 
Nederwetten bleef hard werken en het 
moet gezegd dat de invallers van ande-
re teams hun werk naar behoren de-
den. Joey Renders, Tim Buntho en 
Mark Spaan hielden de zaak in samen-
werking met Willem van Rooij en Rik 
van Lieshout achter tot aan de rust 
dicht, al moet ook vermeld worden dat 
keeper van den Boogaard uitstekend 
zijn mannetje stond. Ruststand  1-0.

Na de thee een zelfde wedstrijdbeeld 
met over en weer wat kansen. In de 75e 
minuut een aanval van Nederwetten 
waarbij de keeper van Boerdonk bui-
ten zijn keepersgebied kwam en de bal 
met de hand beroerde met als gevolg 
een vrije trap en een rode kaart voor de 
doelman. De vrije trap werd door de 
inmiddels ingevallen trainer Toon van 
der Loo hard in de muur geschoten en 
Nederwetten keek nog steeds tegen de 
1-0 achterstand aan. In de 85e minuut 
viel het doek voor Nederwetten toen 
op aangeven van Danny van de Velden,  
Erik Berg de 2-0 binnen schoot.
Volgende week maar weer opnieuw 
proberen.

Zwemmen

kom dan even langs bij deze specialist. 
Maak ook kennis met de bekende me-
dische pedicure Deborah. Deze biedt u 
een breed scala van gespecialiseerde 
voetbehandelingen, zowel op medisch 
als cosmetisch gebied. Verder is ook 
dit jaar Lenie Klaasen van Forever voe-
ding weer aanwezig om u van deskun-
dig voedingsadvies te voorzien.

Er is tijdens deze dag ook een moge-
lijkheid om je al in te schrijven voor de 
Kennedymars Someren. De Adventure 
Store wandeltocht wordt door de orga-
nisatie van de Kennedy Mars als ideale 
voorbereiding gezien op het bekende 
wandelevenement, de 56e Kennedy-
mars. Deze vindt dit jaar plaats op 7 en 
8 juli en heeft een compleet nieuwe 
route gekregen. Kom langs en schrijf je 
in voor deze 80 km lange mars. Durf jij 
de uitdaging aan?
 
De Adventure Store heeft alles uit de 
kast gehaald om de wandelaars op de-
ze zondag te verwennen met Bayern 
als hoofd thema. Daar waar de wandel-
schoenen, sokken en toebehoren van-
daan komen. Dit thema vind je terug in 
de muziek, de biertjes & wijntjes en de 
gehele ambiance in de winkel. Ook het 
personeel is makkelijk herkenbaar aan 
de Bayerische outfit. 

Naast het evenement en alle aanwezi-
ge expertise en entertainment kunt u 
ook terecht in de winkel voor uw be-
nodigdheden, De winkel is open van 
08.00 -17.00 uur. Er is inmiddels ook 
een traditie dat er tijdens deze dagen 
spectaculaire kortingsacties zijn. Dus 
kom langs, laat je verwennen ook als u 
niet mee wandelt. Het is zeker de 
moeite waard!

 Reumafonds haalt 5.121 euro op in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en inwoners van 
Nuenen c.a. voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek. 
Tijdens de collecte van 19 tot en met 24 maart hebben zij met elkaar in to-
taal 5.121 euro opgehaald. Met deze donaties kunnen onderzoeken worden 
ge� nancierd die de oorzaak van reuma achterhalen en verbeteringen in de 
behandelingen worden gerealiseerd. Dit helpt het leven van twee miljoen 
Nederlanders te verbeteren.

Meest voorkomende chronische ziekte 
Reuma is een verzamelnaam voor 
ruim 100 aandoeningen aan gewrich-
ten, spieren en pezen. Wist u dat 1 op 
9 Nederlanders kampt met een vorm 
van reuma, zoals artrose, reumatoïde 
artritis of jeugdreuma? Dagelijks krij-
gen 700 mensen de diagnose reuma. 
Daarmee is reuma de meest voorko-
mende chronische ziekte in Neder-
land. Hoewel de kenmerken van reuma 
vaak onzichtbaar zijn, is de impact van 
de ziekte groot. Tweederde (69%) van 
reumapatiënten wordt dagelijks be-
perkt in zijn dagelijkse activiteiten 

door pijn, vermoeidheid of verminder-
de mobiliteit.  

Steun van iedere Nederlander nodig 
Nog meer wetenschappelijk onderzoek 
is nodig in de zoektocht naar betere be-
handelmethoden. Het Reumafonds 
geeft voorlichting, ondersteunt patiën-
ten-activiteiten en komt op voor de be-
langen van mensen met reuma in de 
politiek en zorg. Samen zetten we ons in 
voor een beter leven met reuma van-
daag. Steunt u ons ook? Bankrekening-
nr: NL86 RABO 0123 0400 00, 
Amsterdam. www.reumafonds.nl
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Voetbal

VOETBAL
EMK
Vrijdag 6 april 
EMK 1 (zaal) - FC Bergeijk 2  . . . . 20.55
ZVV Eindhoven 3 - EMK 2 (zaal) 22.00
Zaterdag 7 april
EMK VE1 - Braakhuizen VE 1  . . . 15.30
Zondag 8 april 
SBC 1 - EMK 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30
Spoordonkse Boys 2 - EMK 2  . . 11.30
EMK 3 - Brabantia 4  . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 4 - Bladella 3  . . . . . . . . . . . . . 11.00
Nuenen 13 - EMK 6  . . . . . . . . . . . 14.30
EMK VR1 - RPC VR1  . . . . . . . . . . . . 13.00

RKVV NEDERWETTEN
Donderdag 5 april
Nederwetten 1 - Elsendorp 1  . 18.30
Zaterdag 7 april
Nederw. Vet - Wilh. Boys Vet  . . . 16.30
Zondag 8 april
Tongelre 1 - Nederwetten 1  . . . 14.30
Nuenen 11 - Nederwetten 2  . . 10.00
Unitas’59 8 - Nederwetten 3  . . 12.00
SBC 11 - Nederwetten 5  . . . . . . 12.00
Nederw. VR1 - Sterksel VR1  . . . . 12.15
Nederwetten VR2 - UNA VR1  . . 10.00
Dinsdag 10 april
Nederw. VR2 - Rood Wit V VR1 . 18.30

RKGSV GERWEN
Zaterdag 7 april
Nuenen A - RKGSV Vet  . . . . . . . . 16.15
Zondag 8 april
RKGSV 1 - Ollandia 1  . . . . . . . . . . 14.30
RKGSV 2 - HMVV 2  . . . . . . . . . . . . 11.00
RKGSV 3 - HSE 3  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Wilhelmina Boys 10 - RKGSV 4  . 12. 00
Dinsdag 10 april
Acht VR1 - RKGSV VR1  . . . . . . . . . 20. 00

NKV KORFBAL
Zondag 8 april
Tilburg 4 - NKV 3 . . . . . . . . . . . . . . 11.00
DSC 5 - NKV 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.30
NKV 1 - Maastricht 1 . . . . . . . . . . . 14.30
Dinsdag 10 april
 Fortuna ’68 MW1 - NKV MW1 . . 20.00

EMK - Bavos 3-0
Door Cor Groenen

Voor EMK was het afgelopen zondag zaak om na een aantal nederlagen 
weer eens punten te pakken. In de 2e minuut schoot Rob Verbruggen de bal 
over. Hein van den Bosch zag in de 9e minuut zijn kopbal naast gaan. 

In de 31e minuut kapte Rick van den 
Bogaard de Bavos verdediging uit en 
met een strak schot passeerde hij de 
doelman, 1-0. Tom Diender had enkele 
minuten later pech dat zijn kopbal 
over het doel verdween. Bavos kreeg in 
de eerste helft weinig tot geen kans te-
gen een geconcentreerd spelende ver-
dediging. Bavos begon wat aanvallen-
der aan de tweede helft en EMK moest 
een tandje bijschakelen. Rob Verbrug-
gen kreeg in de 59e minuut een kans, 
maar zijn schot ging naast. Ruud Boe-
rema kreeg enkele minuten later een 
kans om de score uit te breiden maar 
zijn schot werd door de Bavos doel-

man gekeerd. In de 70e werd een 
prachtige combinatie tussen Rick van 
den Bogaard en Rick Slaats door laatst-
genoemde prima afgerond en stond 
EMK op een verdiende 2-0 voor-
sprong. Doelman Edwin Cuppen 
moest in de 81e minuut zichzelf strek-
ken om een schot van Bavos over zijn 
doel te tikken. Tom Diender bracht 
met een omhaal in de 88e minuut de 
3-0 eindstand op het scorebord. Een 
verdiende overwinning voor EMK en 
a.s. zondag staat de uitwedstrijd tegen 
SBC uit Son op het programma. Rick 
Slaats werd door de supporters verko-
zen tot ‘Man of the Match’.

Rick van den Bogaard (10) schiet de 1-0 binnen

JO13-2 vertegenwoordigt 
RKSV Nuenen op grootste 
jeugdtoernooi van Europa
De jongens van JO13-2 hebben de paasdagen doorgebracht op de (modde-
rige) voetbalvelden in het Land van Cuijk. Zij namen deel aan de Easter 
Open South, het grootste jeugdtoernooi van Europa. Meer dan 600 teams 
uit maar liefst vijftien landen hebben elkaar ontmoet, zijn de strijd met el-
kaar aangegaan en hebben ervaringen uitgewisseld. De Nuenense boys zijn 
18de geworden van de 60 teams die uitkwamen in hun leeftijdscategorie, 
een heel knap resultaat!

Om de spieren soepel te houden voor 
nog een dag intensief voetballen, stond 
er voor zaterdagmiddag zwemmen op 
het programma. En na een verant-
woorde echte voetbalmaaltijd werd er 
gezamenlijk gekeken naar de verrich-
tingen van PSV. De staf hoefde het 
woord ‘bed’ of ‘slapen’ daarna niet eens 
meer te noemen.
Zondag wachtten nieuwe tegenstan-
ders op de jongens van RKSV Nuenen: 
RKVV Wilhelmina (Den Bosch), Julia-
na Mill en Volkel. Hoewel de spieren 
en pijntjes begonnen op te spelen, de 
arbitrage af en toe ook last had van de 
hoeveelheid wedstrijden en de toe-
stand van het veld te wensen overliet, 
gaven de Nuenense jongens alles wat 
ze nog konden en met bloed, zweet en 
tranen werden de punten binnenge-
sleept. 
Terug in Schaijk werden nog eieren ge-
zocht, want het was tenslotte ook ge-
woon Pasen.  Na de laatste gezellige ge-
zamenlijke rit ging iedereen met een 
heel tevreden gevoel naar huis. Een 
18de plek bij deze 60 deelnemers in 
hun leeftijdscategorie, daar mogen de 
jongens van RKSV Nuenen heel trots 
op zijn!!!
Het was een fantastische ervaring. Zo-
wel voor de jongens als voor de staf en 
hulpouders. 

Vanaf het moment van vertrek op vrij-
dag 30 maart tot aan het moment van 
thuiskomst op zondag 1 april was het 
één groot feest voor het team van 
JO13-2. Met twee personenbusjes ging 
het team naar de opening bij UDI’19/
CSU. Naast een officiële vlaggenpara-
de van alle deelnemende landen wer-
den daar allerlei voetbalspelletjes ge-
daan. En contact gelegd met een Zuid-
Afrikaans team en een Noors team. 
Die hadden er al heel wat meer reistijd 
op zitten … 
Zaterdag begon het toernooi met een 
zware poule voor de Nuenense jon-
gens. Ze waren ingedeeld bij het oplei-
dingsteam van het Engelse Crystal 
Palace (waarbij toch echt de vraag ge-
steld mag worden of die jongens wel 
O13 waren?), het districtsteam van 
Kent en VV Katwijk. Het werden drie 
prachtige wedstrijden, met veel inzet 
en strijd, maar het Nuenense team 
moest zijn meerdere erkennen in de 
drie andere teams en werd laatste in de 
poule.

Oproep    
EHBO Nuenen
Op woensdag 11 april vindt voor de 
laatste maal dit seizoen de herha-
lingsles Reanimatie + AED plaats. 
Als u uw diploma geldig wilt houden 
kunt u zich inschrijven.

Tevens bieden wij u de gelegenheid om 
op donderdag 19 april mee te doen aan 
de herhalingsles EHBO aan kinderen. 
Ook hier geldt hetzelfde.
Reanimatie: 11 april van 19.00 tot 
23.00 uur (€ 30,-).
EHBO aan kinderen: 19 april van 19.00 
tot 23.00 uur (€ 30,-).
Beide herhalingslessen worden gege-
ven op onze locatie: Dorpshuis `De 
Koppelaar`, Koppel 1 te Nederwetten. 
Opgeven: ehbo.nuenen@onsnet.nu of 
06 5390 6863.
Website: ehbonuenen.nl 

Ook dit jaar houdt de Rabobank weer 
hun zogenaamde clubkascompagne. 
Als u lid bent van de Rabobank kunt u 
weer uw stem uitbrengen op onze 
vereniging! Stem op ons (tussen 5 en 
30 april), zo kunnen we contributie en 
prijzen voor de dorpsevenementen 
laag houden: www.rabobank.nl/dom-
melstreek.

Tot slot kunt u zich nog inschrijven 
(ehbo.nuenen@onsnet.nu) voor de le-
zing van de Hartstichting over hart-
klachten bij vrouwen. Deze wordt ge-
houden op maandag 9 april van 20.00 
tot 22.00 uur.

Oproep    
EHBO Nuenen

Winterse clubkampioen-
schappen bij TV Wettenseind
Sneeuw in maart. Je verwacht het niet, maar tijdens de clubkampioenschappen 
van TV Wettenseind waren de tennisbanen in het � naleweekend bedekt onder 
een laag sneeuw. En wat dan? Nou, dan verplaats je het gewoon een weekje.

Herenteam BCL gaat voor 
Brabants kampioenschap
Het eerste mannenteam van Badminton Club Lieshout mag a.s. zondag 
gaan spelen voor de titel ‘Kampioen van de regio Brabant’. Vanwege de goe-
de prestaties in de reguliere competitie mag het team het in deze slotwed-
strijd opnemen tegen de kampioen van de andere afdeling: BC Mash uit 
Geertruidenberg.

bakjes van Bakkertje Bol en ook fruit 
en groentesnacks werden verzorgd 
door Riny van Kessel. 

Winnaars
In totaal waren er 71 inschrijvingen 
(108 deelnemers) in 14 categorieën. 
Hieronder een overzicht van de win-
naars:
Open HE: Bas van der Leegte.
Open DE: Noortje van Luijt.
Open HD: Wilco van Schenkhof &
Willem Wijffelaars.
Open DD: Ellke Huijbers & 
Lia Ketelaars.
HE 6: Dennis Vosselman.
JE 11 t/m 17 jaar: Bjorn Janssen.
HE 7: Michiel van Laarhoven.
HD 7: Pim Geldens & Yves van Hest.
DD 7: Joyce Gevers - van Geenen &
Daphne van der Hee.
GD 7: Robert Lamers & 
Manon van de Wiel.
DE 8: Caroline Voorzaat - Swinkels.
DD 8: Sanne Cuppen-Bruines & 
Manon van de Wiel.
GD 8: Quico Meelhuysen & 
Gaby Paulen.
DD 9: Freeke Caers & 
Kris Holtermans.

De prijswinnaars werden allemaal be-
loond met mooie cadeaubonnen van 
sponsors Sported en Steak & Dine. TV 
Wettenseind feliciteert alle winnaars 
met hun mooie prestatie en hoopt in 
2019 weer een succesvol toernooi te 
organiseren. 

burg. Aanvang van de wedstrijd is 
13.45 uur en rond 16.00 uur zal bekend 
zijn of de Lieshoutse heren zich dit jaar 
ook weer ‘kampioen van de regio Bra-
bant’ mogen noemen. Vorig jaar wis-
ten de heren deze titel immers ook al 
binnen te slepen: toen na een bloed-
stollende slotwedstrijd tegen BC Kerk-
driel, die uiteindelijk, na veel telwerk, 
op puntensaldo beslist moest worden.

Programma
Zondag, 8 april; 13.45 uur BCL-H1 - 
BC Mash-H1.

De organisatie en de deelnemers van 
het toernooi waren allemaal erg flexi-
bel en daarom konden in het weekend 
van 24-25 maart toch de finalewed-
strijden gespeeld worden. Sommige 
deelnemers speelden wedstrijden al 
eerder en op maandag 26 maart zijn 
ook nog twee partijen gespeeld. 

Tijdens de clubkampioenschappen zijn 
94 wedstrijden gespeeld in de verschil-
lende categorieën. Een goede voorbe-
reiding op de competitie voor veel 
deelnemers en voor de nieuwste leden 
een mooie kans om zich eens te meten 
met andere leden. Ook werden de deel-
nemers uiteraard iedere avond goed 
verzorgd. Zo waren er iedere avond 
hapjes van onze sponsors. Lekkere ge-

Finalewedstrijd
Tijdens de reguliere competitie heeft 
het eerste mannenteam van Badmin-
ton Club Lieshout gespeeld in de cate-
gorie ‘mannen, tweede klasse’. In dit 
seizoen 2017/2018, dat van begin sep-
tember 2017 tot begin februari 2018 
loopt, is het team met 76 punten uit 12 
wedstrijden kampioen geworden van 
de eerste afdeling in die categorie. Tij-
dens het reguliere seizoen werden uit-
eindelijk 11 van de 12 wedstrijden ge-
wonnen: alléén de uitwedstrijd tegen 
het Sonse Scarabee werd met 5-3 ver-
loren. Vanwege het behaalde kam-
pioenschap mag het team het nu opne-
men tegen de winnaar van de tweede 
afdeling van deze categorie: dat is BC 
Mash uit Geertruidenberg geworden. 
Ook zij hebben een geweldig seizoen 
gehad waarin ze (ook) 11 wedstrijden 
hebben gewonnen en 1 wedstrijd heb-
ben gelijk gespeeld. Kortom: beide 
teams waren duidelijk de beste in hun 
afdeling. Badminton Club Lieshout en 
BC Mash spelen slechts één finale-
wedstrijd tegen elkaar, waarna de win-
naar van deze wedstrijd zich ‘Kam-
pioen van de regio Brabant’ mag noe-
men, in de categorie ‘mannen, tweede 
klasse’. 

Tilburg
Deze slotwedstrijd wordt op zondag 8 
april gespeeld in sportcomplex T-kwa-
draat aan het Olympiaplein 382 in Til-

BCL-H1 gaat voor de titel ‘kampioen van de 
regio Brabant’

Winnaar Open HE: Bas van der Leegte

Tennis

Badminton
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bellenblaaspistool 
of waterpistool 
bellenblaaspistool: met licht
waterpistool: 6-delig

Air Lounger
diverse kleuren
230x85 cm

Kamado BBQ
incl. thermometer 
en onderstel
38x38x48 cm

Home Deco 
hobby verf
diverse kleuren
250 ml
1 l = 6.36

industriële kapstok
met 6 haken, metaal/MDF
56 cm breed

Kitchen Hero 
hamburger grill
bak gelijktijdig je 
burger en broodje
met indicatielampje
1100 Watt

kunststof bloempot
diverse kleuren
Ø 30 cm

Ø 40 cm

3.87

Oral-B premium 
tandpasta
diverse varianten
o.a. 3D White
75 ml
1 l = 26.00

solar tuinlamp
LED
36.5 cm

Ferm decoupeerzaag
instelbare snelheid 
tot 3000 t.p.m. 
verstelbare voetplaat
snelwisselsysteem 
incl. zaagblad
550 Watt

Lotto sneakersokken
zwart of wit
katoen/polyester/
elastaan
maten 35-46

dames t-shirt
streep
diverse kleuren
katoen/elastaan
maten s-xl

Pattex montagelijm 
of siliconenkit
montagelijm: 400 gram
siliconenkit: 300 ml
wit of transparant
1 kg/l = 5.73/7.63 

Fantastik tafelkleed
diverse dessins
vinyl
140x180 cm

140x240 cm

4.95

Cozzi kinder 
boxershort
uni en print
katoen/elastaan
maten 98-152

telefoon bookcover
diverse varianten
o.a. iPhone 7 of Galaxy S7 
zwart of bruin

Dreft 
afwasmiddel
P&G Professional

Citin slakkenbestrijder 
korrel, niet giftig, 500 gram 1 kg = 5.90

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik 

eerst het etiket en de productinformatie.

Werckmann
decoupeerzagen set, 
opbergboxen set/2 of 
schroefverwijderset 4-delig

1.69

3 paar

2-pack

industrieel wandrek
met 5 haken
metaal/MDF
63.5x13.5x30 cm

7.95

multi 
hamburgermakerset

1.99

vaatwastabletten
all-in-one
46 tabletten

5.55

acrylaatkit 300 ml
of vuller 300 gram
1 kg/l = 6.63

1.99

1 liter

7-pack

prijsdoorbraak

498

dames sweatbroek
diverse kleuren en prints
polyester/katoen
maten m-xl

onze nieuwe weekactie

www.action.com
Aanbiedingen geldig van woensdag 4 april t/m dinsdag 10 april 2018
Altijd op de hoogte blijven van acties en nieuwe producten met onze nieuwsbrief. Meld u aan op action.com/newsletter

onze nieuwe weekactie

www.action.com
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