
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

WEGENS VAKANTIE IS
PRAKTIJK DOKTER BOEK 

GESLOTEN VAN 23-27 APRIL 

Waarnemende huisartsen overdag: 
A t/m J: Dokter Rutten/van den Top, 
tel. 2837083, Laan v. Nuenhem 20.
K t/m Z: Praktijk Anderegglaan, 
tel. 2837475, Anderegglaan 14

In het weekend/avond en nacht kunt u
voor dringende spoed contact opnemen 

met. De spoedpost tel. 0900-8861.

AFWEZIG 
van 23 t/m 29 april

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

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

Feiten of fabels 
rond de annexatie 
van Nuenen c.a.?

Speeltuin 
de Kievit 
gaat 
weer open

‘De boerderij’ 
nodigt uit!
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Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

OP OUDE LOCATIE
VORSTERDIJK 12

Spectaculaire kortingen 
op tuinmeubelen, bbq’s, 
potterie en restanten! 

KORTINGEN TOT 75%

 
 

Nieuw bij

Coppelmans Nuenen

Kom langs in onze kliniek voor een afspraak of rondleiding,  
zodat we ons kunnen voorstellen en u laten zien wat we kun-

nen. Daarna kunt u een gratis kop koffie drinken in 
restaurant Kapperdoes t/m 21/04/18.  

Liefst v.t.v. bellen voor een afspraak op 040-7200862

Graag maken wij kennis met u en uw huisdier! 

Kapperdoesweg 8, 5674 AJ Nuenen

Volg ons op Twitter
www.nuenensbelang.nl

Uitvaartzorg 
Hans en Leon Raaijmakers 
hebben een nieuwe locatie 
in het centrum gevonden! 

Met dank aan 
Nuenens Belang en 

het actiecomité Uitvaarthuis!

Nuenens Belang

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

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

INFOCENTRUM OPEN OP:
dinsdag: 16.00 - 20.00

donderdag: 14.00 - 17.00

zaterdag: 10.00 - 12.00

of op afspraak.

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

WWW.GERWENZO.NL

INFOCENTRUM OPEN OP:

BOUWRIJP MAKEN

BEGONNEN!

40- en 25-jarige jubilarissen   
bij Showkorps O&V | Nuenen
Afgelopen weekend werden bij Showkorps O&V jubilarissen Pieter Janssen 
en Yvonne van den Born gehuldigd tijdens een feestelijke avond. Naast de 
huldiging door de vereniging mochten zij een oorkonde in ontvangst 
nemen van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen.

Pieter Janssen 40 jaar lid
Pieter Janssen vierde zijn 40-jarig jubi-
leum. Begonnen als 8-jarig jongetje in 
1977 heeft hij bijna elk instrument in 
het percussie instrumentarium in zijn 
muzikale carrière wel bespeeld, van 
snare en bass drum tot quint en auxi-
lery. Tegenwoordig is Pieter niet meer 
actief als optredend lid in het show-
korps, maar speelt wel nog met veel 
plezier mee in subclub ’t Eenoodje. 
Naast jarenlang spelend lid te zijn ge-
weest zet Pieter zich ook op vele ande-
re manieren voor de vereniging in, 
waaronder het onderhoud van het in-
strumentarium. Als er iets stuk is kun 
je bij Pieter terecht, hij heeft nog wel 
een schroefje of pinnetje liggen om het 
op te lossen. Ook als er iets bedacht of 
gebouwd moet worden dan heeft hij al 
snel een idee en een uitvoering.

Yvonne van den Born 25 jaar lid
Yvonne van den Born vierde haar 
25-jarig jubileum. Naast dat ze op pic-
colo meespeelt in het korps is Yvonne 
ook actief op andere vlakken van de 

vereniging. Ze is hoofdredacteur van 
het clubblad het Oefertje dat tegen-
woordig maandelijks uitkomt. 
Misschien wel de grootste bijdrage 
van Yvonne aan de vereniging is haar 
tomeloze inzet voor ledenwerving. Ze 
is oprichtster en organisator van het 
initiatief Music Kids waarbij kinderen 
een jaar lang gratis spelenderwijs ken-
nismaken met muziek. Ondertussen 
loopt er al een flink aantal oud-Music 
Kids mee in de show.

Lid zijn van een vereniging doe je niet 
alleen en dat bewijzen zowel Pieter als 
Yvonne. Beiden worden ze gesteund 
door een partner die ook actief is in de 
vereniging, Petra is actief in het in-
structieteam en Hans in de commissie 
ledenwerving. Ook hun kinderen zijn  
lid.
Pieter en Yvonne zijn allebei vereni-
gingsmensen in hart en nieren waar 
iedere vereniging trots op mag zijn. 
Via deze weg nogmaals van harte gefe-
liciteerd!

Rianne Donders 
en Ralf Stultiëns 
formateurs   
in Nuenen 
De fractie van W70 laat weten dat zij 
mevrouw Rianne Donders-de Leest 
bereid heeft gevonden de functie 
van formateur op zich te nemen. Zij 
zal de formateursrol delen met Ralf 
M.M. Stultiëns, de fractievoorzitter 
van W70.

Hun formatieopdracht luidt:
 start de formatiegesprekken met de 
partijen W70, GroenLinks, CDA en 
SP, geheel indachtig de bevindingen 
van de informateurs;
streef naar een coalitieakkoord op 
hoofdlijnen met voornoemde vier 
partijen;
start tevens gesprekken met D66 en 
Combinatie Nuenen c.a. om te bezien 
of deze partijen bij de vorming van 
een hoofdlijnenakkoord betrokken 
kunnen worden;
uitgangspunt is de vorming van een 
meerderheidscoalitie.
Mevr. Donders-de Leest is momenteel 
in functie als burgemeester van de 
stad Roermond.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door Stichting Nationaal 
Fonds Kinderhulp.

COMMISSIEVERGADERINGEN
De commissievergadering van 17, 18 en 19 april 2018 zijn geannuleerd. 

VERGUNNINGEN     
PERIODE 01-04-2018 EN 08-04-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Broekdijk 20 Oprichten jongveestal 
Stationsweg 1 Rooien 6 bomen 
Gulberg 1 Oprichten woonhuis / mantelzorgunit 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Parkstraat 16A Aanpassen winkelpui 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Boord 25 Horeca tbv Asperges op de Velden 
Oude Torendreef Touwtrekken over water 19 aug. 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Boord 25 Asperges op de velden 16-30 mei 
Enodedreef 3 American Car Meeting 7-9 sep. 
Nuenen c.a. Horeca NKV 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
06-04-2018 Gulberg 10 Melding Activiteitenbesluit 
  milieubeheer 
03-04-2018 Heikampen 5-7 Ontwerp omgevingsvergunning 
  brandveilig gebruik 

Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële 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

Milieustraat: Bezoek de milieustraat nu op 
woensdagavond, hij is open tot 20.00 uur.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

Tekenseizoen van start 
Maandag 16 april start de week van de Teek. Dat betekent dat het tekenseizoen 
van start gaat. Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kán u ziek maken als 
de teek lang vastgebeten in uw huid zit. De app Tekenbeet helpt te controleren 
op teken en brengt u op de hoogte van de actuele tekenactiviteit. 

haald? Houd tot drie maanden na de 
tekenbeet de huid rond de beet in de 
gaten. Let op het ontstaan van een ro-
de ring of andere klachten die kunnen 
duiden op de ziekte van Lyme. Krijgt u 
klachten? Ga naar de huisarts en meld 
dat u door een teek gebeten bent. 

App ‘tekenbeet’ 
De app Tekenbeet helpt te controleren 
op teken, laat zien hoe u een teek kunt 
verwijderen en brengt u op de hoogte 
van de actuele tekenactiviteit. U kunt 
een tekendagboek aanleggen en hierin 
een tekenbeet registreren, waarbij u 
een herinnering ontvangt om de beet 
te controleren. De app is te downloa-
den voor Android in de Google Play 
Store en voor Apple-gebruikers in de 
App Store. 

Meer informatie 
Heeft u vragen? Dan kunt u contact 
opnemen met het team Infectieziekten 
via telefoonnummer 088 0031 333 of 
mail naar infectieziekten@ggdbzo.nl. 
Meer informatie vindt u op de website 
van de GGD Brabant-Zuidoost, www.
ggdbzo.nl, en het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu,
www.rivm.nl/tekenbeet

Teken komen op veel plaatsen in Ne-
derland voor. Ze leven tussen bladeren 
en in hoog gras en struikgewas. Ze lij-
ken op kleine platte spinnetjes. Sommi-
ge teken zijn besmet met de Lyme-bac-
terie die de ziekte van Lyme kan ver-
oorzaken. Als een teek lang op de huid 
zit, bestaat de kans dat hij deze bacterie 
overbrengt. De ziekte is meestal goed te 
behandelen met antibiotica. Zonder 
behandeling kan deze ziekte chroni-
sche klachten veroorzaken aan hart, ze-
nuwstelsel, gewrichten en huid. 

De GGD Brabant-Zuidoost adviseert 
om uw huid en kleding altijd goed te 
controleren op teken, als u in de na-
tuur bent geweest. Vindt u een teek? 
Dan kunt u die eenvoudig zelf verwij-
deren met een pincet of tekentang. 
Ontsmet daarna het beetwondje en 
noteer wanneer en waar u op de huid 
gebeten bent. Krijgt u de teken niet uit 
uw kleding, was ze dan op 60°C of doe 
ze in de wasdroger. 

Naar de huisarts? 
Als de teek langer dan 24 uur in de 
huid gezeten heeft, overleg dan met de 
huisarts of behandeling gewenst is. 
Heeft u een teek binnen 24 uur wegge-

Hypotheekrente vergelijken loont
Heel vaak hoor ik dat mensen bij verlenging ‘gewoon’ het nieuwe rentevoor-
stel van ‘hun’ bank hebben geaccepteerd. Als Financieel Adviseur weet ik 
dat daardoor vaak een kans om � ink te besparen gemist wordt. 

Vereniging Eigen Huis heeft dit on-
langs onderzocht en het blijkt 60% 
van de huiseigenaren bij renteherzie-
ning het rentevoorstel geheel niet 
met andere aanbieders vergelijkt, ter-
wijl het toch om veel geld en lange 
contractperiodes gaat. 
Klanten voor wie ik een vergelijking 
uitvoer, komen vaak tot de conclusie 
dat oversluiten echt veel voordeliger 
is. Het is niet voor niets dat de Vereni-
ging Eigen Huis oproept actief op 
zoek te gaan naar concurrerende aan-
biedingen. Zeker voor huiseigenaren 
met een aflossingsvrije hypotheek, 
kan overstappen naar een andere 
aanbieder zeer lucratief zijn. 

Wat scheelt het?
Bijvoorbeeld: Mensen die niet verge-
lijken laten gemiddeld een lagere hy-
potheekrente van 0,3 % voor een ren-
tevaste periode van 10 jaar liggen. Bij 
een aflossingsvrije hypotheek van 
€ 200.000,- gaat het dan om een bru-
to verschil van € 50,- per maand. Voor 
een rentevaste periode van 20 jaar is 
het verschil zelfs 0,7 %. 

Dit verschil is te verklaren door de 
concurrerende tarieven van nieuwko-
mers op de hypotheekmarkt en de 
toenemende renteopslagen voor af-
lossingsvrije hypotheken die sommi-
ge partijen in rekening brengen. Aan 
een overstap naar een andere aanbie-
der zijn weliswaar kosten verbonden, 
maar deze worden vaak snel terug 
verdiend. 

Korte of lange renteperiode?
Bij het overstappen naar een andere 
geldverstrekker kiezen huiseigenaren 
vaak voor een langere rentevast pe-
riode dan aangeboden door ‘hun’ 
bank. Vaak wordt er gekozen voor 20 
jaar of langer wat gezien de lage ren-
testanden een begrijpelijke keuze is. 
Zo ben je lange tijd verzekerd van een 
vaste lage rente. 
Deze keuze is te verklaren door de 
vaak niet concurrerende tarieven die 
traditionele geldverstrekkers aanbie-
den voor de langere rentevaste perio-
den. Huiseigenaren worden op deze 
manier ‘gedwongen’ om te kiezen 
voor een kortere periode. 

Wanneer is het zinvol over te sluiten?
Kort gezegd is het oversluiten van je 
hypotheek zinvol als de oversluitkos-
ten lager zijn dan de besparing die je 
doet. Het verschil tussen de oude en 
de nieuwe rente is hierbij essentieel, 
omdat die bepaalt hoeveel je kunt be-
sparen. De laatste jaren zijn er veel 
nieuwe partijen in de markt gekomen 
die aanzienlijk gunstigere tarieven 
bieden dan de traditionele partijen.

Vraag advies:
Oversluiten zinvol of niet? Ga voor 
een goed advies naar je Financieel 
Adviseur. Deze kan eenvoudig een 
eerste vergelijk voor je maken of het 
rentevoorstel van ‘jouw’ bank wel zo 
gunstig is. Daarbij weet deze de weg 
en kan deze je alle rompslomp van 
oversluiten uit handen nemen. 

Nicole Sprenger is onafhankelijk fi nancieel adviseur 
bij Financieel Thuis, Parkstraat 15a te Nuenen. 

Financieel Thuis

Hypotheekrente vergelijken loont

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

Foto expositie   
historische boereninterieurs
In het Heemhuis van heemkundekring De Drijehornick is de expositie ‘Nu in 
Toen: historische boereninterieurs in Nuenen c.a.’ van fotografe Marie Louise 
Nijsing te zien. Deze fotoreportage van de boerderijen geeft een beeld van het 
historisch boereninterieur zoals daar vandaag de dag nog in geleefd wordt.

Fotografe Marie Louise Nijsing woont 
sinds tien jaar in Nuenen en is vooral 
geïnteresseerd in cultureel erfgoed. Ze 
vindt het belangrijk een portret te ma-
ken van de laatste boerderijen die nog 
stand houden in het sterk veranderen-
de boerenlandschap rond Nuenen. In 
de cultureel-historische ontwikkeling 

van Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
spelen boeren een belangrijke rol. De 
boerenzoon trok in de boerderij van 
zijn ouders en zette het bedrijf voort. 
Van generatie op generatie. De laatste 
jaren is het voor de jeugd niet meer zo 
vanzelfsprekend om het bedrijf van 
hun ouders over te nemen. ‘Met mijn 
fotografie wil ik geschiedenis vastleg-
gen en bewaren voor de toekomst’, al-
dus Nijsing.

De tentoonstelling is de komende maan-
den te zien in het Heemhuis van De 
Drijehornick, Papenvoort 15A tijdens 
de inloop op dinsdag van 9.30 uur tot 
12.30 uur en op woensdagavond tussen 
19.30 uur en 21.30 uur. De foto-exposi-
tie was eerder te zien in het Vincentre.

Kings & Queens run
Op vrijdag 27 april Koningsdag orga-
niseert Runnersclub Lieshout de Bava-
ria Kings & Queens run. Na 30 jaar 
Oranjeloop is het tijd voor iets nieuws, 
een wedstrijd voor iedereen op een ge-
heel nieuw parcours, waarbij gezellig-
heid en presteren hand in hand gaan.
In de kom van Lieshout is een parcours 
uitgezet van 2,5 kilometer, je kunt deze 
ronde één of vier keer lopen. Alle af-
standen starten om 11.00 uur. Inschrij-
ven kan tot 25 april via www.inschrij-
ven.nl , kosten € 10,-. Inschrijven op de 
wedstrijddag kan tot 10.15 uur in het 
Bavaria Brouwerijcafé, kosten bedra-
gen dan € 12,-.
Voor de Kings & Queensrun is er de 
Prinsen & Prinsessen run voor de 
jeugd van drie tot twaalf jaar. Inschrij-
ven hiervan kan via www.laarbeekac-
tief.nl en vanaf 9.00 uur op de wed-
strijddag, kosten € 1,-. Onder de voor-
inschrijvers worden regelmatig leuke 
prijzen verloot, kijk hiervoor op de 
facebookpagina van de Bavaria King & 
Queens run. Voor meer informatie, 
kijk op: www.kingsqueensrun.nl

Ontmoetingsbijeen-
komst voor mensen 
met een stoma
Op dinsdag 17 april is er van 14.00 uur 
tot 16.00 uur een ontmoetingsbijeen-
komst voor stomadragers, partners en 
belangstellenden. De bijeenkomst vindt 
plaats in inloophuis de Eik, Aalsterweg 
285 B Eindhoven. 
Voor vragen over deze bijeenkomsten 
kunnen belangstellenden contact op-
nemen met Ingrid Oostindiën, vrijwil-
ligster, tel: 06 53 58 13 49 of Kees van 
Liempd, regiobestuurslid van de Ne-
derlandse Stomavereniging, tel: 040 
283 79 04. www.stomavereniging.nl



 

 

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 

Shoarma pakket
500 gram vlees, 5 broodjes, saus ..............6,95
Chip Chipolata
“Pittig gekruide worstjes” 100 gram ........1,75
100 gr. Rauwe ham +
150 gr. Ham-Prei salade ..........3,75 
4 Runderhamburgers
“Uit eigen keuken”..................................5,00

Roerbakken!!
Haas in ‘t Groen
100 gram .................................................2,45
Worstjes en Zo
100 gram .................................................1,60

Voor de best belegde broodjes!!

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

weekaanbiedingen 
donderdag 12 t/m woensdag 18 april

Wittekool panklaar
 1/2 kilo  0,89
Savooiekool panklaar        
pan klaar   1/2 kilo 0,89

Zomerfris salade     
 250 gram 1,99

Navel sinaasappel      
 2 kilo 2,98

Spitskool panklaar         
 1/2 kilo 0,89

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

Vanaf donderdag: 
Nieuw koolhydraatarm brood !

Acties week 15 : geldig maandag 9 t/m zaterdag 14 april
_____________________________________________________

Brood van de week:
Gelders hoog
100 % fi jn volkoren met zemelen 
op de korst. 2x halve € 1,95  
 € 189
_____________________________________________________

Rozijnenbollen
 4+2 GRATIS
_____________________________________________________

Aardbeienschelp middel
Met Hollandse zomerkoninkjes 
   NU € 750
_____________________________________________________

Muffi ns 
Vanille of chocolade 
 3+1 GRATIS
_____________________________________________________

Sinaasappelcake 
Heerlijk malse cake met sinaasappel 
en stukjes chocolade. 
 € 395

Het vertrouwde adres
voor een lekker stukje vlees!!!

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!

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

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

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

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

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

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

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

NUENEN / LIESHOUT 

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Rond de Linde 

Dé krant van Nuenen
iedere donderdag 

digitaal op www.ronddelinde.nl 
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Muziek, 
gezelligheid,   
Jong Leven,   
iets voor jou? 
Op dinsdag 17 april om 20.00 uur 
houdt Drumfanfare Jong Leven een 
openbare repetitie in Gemeenschaps-
huis D’n Heuvel in Gerwen. 

De openbare repetitie is bedoeld als 
kennismaking met muziek voor jong 
en oud. Tijdens deze openbare repeti-
tie zal Drumfanfare Jong Leven repe-
teren onder leiding van dirigent Jos de 
Vos en zullen zij u enkele nummers ten 
gehore brengen. U ziet de Drumfanfa-
re eens van een andere kant. Daarnaast 
heeft u de gelegenheid om leden te 
spreken en meer te weten te komen 
over Drumfanfare Jong Leven. 
Drumfanfare Jong Leven is meer dan 
muziek alleen. 
 Wij nodigen u graag van harte uit voor 
deze openbare repetitie! 

Sjors Creatief
Deze avond is tevens de avond dat 
Drumfanfare Jong Leven een muziek-
workshop organiseert voor alle kinde-
ren vanaf groep 5 van alle basisscholen 
in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
Heb je je nog niet ingeschreven maar 
wil je hier wel aan meedoen? Stuur dan 
snel een mailtje naar ledenwerving@
drumfanfarejongleven.nl; Voor meer 
informatie over de workshop, zie pro-
motieboekje van Sjors Creatief dat op 
de basisscholen is uitgereikt. 

gezelligheid,   
Jong Leven,   

Het werd weer  
een avondje  
heerlijk lachen
Afgelopen vrijdag en zaterdag brach-
ten de Lindespelers een bijzondere 
klucht ten tonele met veel vrolijke ver-
rassingen.
Mijnheer Sjaak Stoffel, die met zijn on-
handigheden voor grote problemen 
zorgde, Mijnheer Dekker die verwart 
raakte in zijn eigen avontuurtjes, de 
kelner die de avond van haar leven had 
en nog veel meer vrolijke aaneenscha-
kelingen  zorgden voor twee avonden 
heerlijk lachen.
Complimenten voor de spelers/speel-
sters van deze hilarische klucht.

Open huis BS De Mijlpaal
Donderdag 19 april aanstaande tussen 17.00 en 18.30 uur zetten wij de deu-
ren van onze school open voor iedereen die eens een kijkje wil nemen.

De Mijlpaal is een algemeen toeganke-
lijke school die valt onder het bestuur 
van PlatOO, stichting voor openbaar 
en algemeen toegankelijk onderwijs. 
Iedereen is welkom ongeacht afkomst 
of geloof. Wij willen een ontmoetings-
plek zijn voor ouders en kinderen.

De Mijlpaal is een jenaplanschool. Wij 
werken volgens het jenaplanconcept 
waar relaties centraal staan: het kind in 
relatie tot zichzelf, het kind in relatie 
tot anderen en het kind in relatie tot de 
wereld om hem heen. Maatschappelij-
ke ontwikkelingen spelen op een van-
zelfsprekende manier een grote rol. 
Wereldoriëntatie is daarom erg be-
langrijk en vormt de kern van ons on-
derwijs.

Basisschool De Mijlpaal binnenkort 
basisschool Het Mooiste Blauw. De 
nieuwbouwplannen voor onze school 
zijn in een vergevorderd stadium. In de 
tweede helft van 2019 verhuizen wij 
naar een nieuw schoolgebouw in Nue-
nen West en gaan daar verder als basis-
school Het Mooiste Blauw. De bouw-
tekeningen en plannen zijn op school 
te bekijken.

Tijdens onze open-huis-uren informe-
ren wij graag iedereen die iets wil we-
ten over ons onderwijs en onze huis-
vesting. De kinderen hebben een aan-
tal weken gewerkt aan het thema 
‘transport’ en sluiten dat op deze 
avond af met presentaties van hun 
werk. 

Bent u nieuwsgierig geworden maar 
verhinderd deze avond, vraag dan een 
informatiepakket aan. Ook bent u al-
tijd van harte welkom voor een per-
soonlijk gesprek en rondleiding.
U kunt hiervoor een afspraak maken 
met de directeur van de school:
Marianne Boschman, Brabantring 1, 
5672 EE Nuenen. info@obsdemijlpaal.nl 
Tel. 040-2952279

Een bericht over de ijsbaan
Op het moment dat dit stukje geschreven wordt, is het prachtig weer. Tem-
peratuur in de dubbele cijfers. En dan nog iets over de ijsbaan? Hoe kom je 
op het idee hoor ik u zeggen. Al sinds de eerste keer dat de IJsbaan Oud Prin-
sen een feit was (2009) is de doelstelling helder geweest: iedereen heeft gra-
tis toegang tot de baan en de netto opbrengst van de Koek en Zopie is voor 
het goede doel. Die Koek en Zopie wordt bemand (eigenlijk moet je zeggen 
‘bemenst’ maar dat klinkt raar, toch?) door de Oud Prinsen en hun partners. 
Ook is iedere keer dat er een ijsbaan was via dit blad gemeld welke goede 
doelen een gift uit die opbrengst hebben gehad. En de reden van dit stukje 
is dat u dat van dit jaar nog tegoed hebt. 

Ondanks het feit dat het ijzig koud was 
(er werd zelfs gesproken over Siberi-
sche toestanden) hebben we gelukkig 
toch een positief saldo van de ijsbaan. 
Nu was voor heel veel mensen de ijs-
baan als zodanig al heel positief en niet 
meer verwacht, zo laat in het seizoen. 
En dat is natuurlijk ook zo, maar wij 
doelen op het financiële resultaat. We 
krijgen weliswaar heel veel gesponsord, 
maar we ontkomen er toch niet aan dat 
er kosten gemaakt moeten worden. En 
misschien wel dankzij de kou werd de 
Koek en Zopie druk bezocht. Alle 
schoolkinderen die op onze uitnodi-
ging met hun school aanwezig waren 
kregen van ons gratis drinken aangebo-
den (een bekertje warme chocomel of 
iets anders). Dus de inkomsten moes-
ten komen van andere bezoekers die 
iets te eten of te drinken kochten in de 
tent en dat gebeurde gelukkig. 
 
Wat doen we met het netto resultaat? 
We zullen u niet vermoeien met cijfers, 
maar een gedeelte van de netto op-
brengst gaat naar de ijsbaan zelf. We 
willen daar een aantal structurele ver-
beteringen in aanbrengen die een bete-
re baan opleveren en zo het schaatsple-
zier ten goede komen. Ook is het zo dat 

de container (zeg maar onze voorraad- 
en opbergkast op de ijsbaan) vervan-
gen moet worden. De huidige contai-
ner is aan het eind van z’n levensduur. 
Op diverse plekken is de container vol-
ledig doorgeroest, zodat we daar onze 
spullen vanwege het vocht niet meer in 
kunnen opbergen. En ja, al deze zaken 
kosten nu eenmaal geld. Toch doen we 
natuurlijk nog wel wat voor het goede 
doel, en dat is dit jaar de Stichting 
Vrienden van de Roosdonck. Deze 
stichting heeft zich als doel gesteld alle 
belangen omtrent dit monument te be-
hartigen en behoud te realiseren en het 
daarmee mogelijk te maken dat men-
sen de molen kunnen bezoeken en in 
werking kunnen zien. We horen regel-
matig op de ijsbaan: ‘wat is het toch een 
mooi, typisch Nederlands (Nuenens) 
plaatje met die molen op de achter-
grond’. In die zin is de Roosdonck zeker 
ook een sfeerbepalend beeld als we het 
hebben over de ijsbaan in Nuenen. 
Daarom die donatie uit de opbrengst 
van de ijsbaan. 

De Oud Prinsen hopen van harte dat 
ze jullie volgend jaar weer kunnen ont-
moeten op de ijsbaan. Aan hen zal het 
niet liggen. 

Buurtvereniging Opwettens Land een feit
Alhoewel er nog flink gebouwd gaat worden in Nuenen West, hebben de huidige 
bewoners sinds begin maart al een buurtvereniging opgericht met de toepasselij-
ke naam ‘Opwettens Land’. In deze wijk wonen veel jonge gezinnen van binnen en 
buiten Nuenen. Een wijk die al veel activiteiten in de planning heeft staan. De eer-
ste activiteit was 2e Paasdag toen er door de activiteitencommissie een paaseie-
ren-speurtocht werd opgezet met behulp van niemand minder dan Marshall en 
de Paashaas. Het weer voorspelde niet veel goeds maar desondanks waren er bo-
ven verwachting veel kinderen met hun ouders en grootouders aanwezig. Het 
eerste officiële evenement was een zeer groot succes. De kinderen hebben er 
enorm van genoten! De buurtvereniging telt al aardig wat leden maar staat nog 
steeds open voor nieuwe leden. Uiteraard dienen zij binnen de grenzen van 
Ligtsedreef-Bakertdreef-Dubbestraat te wonen. Naar verwachting gaan we nog 
veel  horen vanuit dit nieuwe stukje Nuenen c.a.

‘De Blote Billen Van De Keizer’ 
door Toneelgroep Maan
De laatste voorstelling van ‘Ons Tejater’ dit seizoen is op zondag 15 april om 
14.30 uur in het dorpshuis te Lieshout. Daar speelt toneelgroep Maan de 
sprookjeachtige familievoorstelling ‘De Blote Billen Van De Keizer’. 

De keizer wilde namelijk nieuwe kle-
ren….. Dus toen is dit sprookje ont-
staan. En hij wilde niet zomaar nieuwe 
kleren. Nee, hij wilde de alleralleraller-
alleraller…..alleralleralleralleraller bij-
zonderste kleren van het land, van de 
wereld, van het universum. Enfin: 
Nieuwe kleren dus. Nou die heeft ie 
gekregen… Toneelgroep Maan maakt 
er weer een dolle boel van in deze 
voorstelling die weinig om het lijf 
heeft. Toneelgroep Maan tekent voor 
leuke, eigentijdse stukken met veel 
vaart, spanning, humor en muziek. Dit 
zorgt voor uitverkochte voorstellingen 
in Zuid-Oost Brabant. Naast goed spel 
is de groep uit Son ook niet vies van 
‘special effects’. Zo stapten de spelers 
bij een van de voorstellingen in een 
film en zwom er bij de voorstelling ‘Pi-
nokkio’ een haai over de hoofden van 
het publiek. Toneelgroep Maan richt 
zich niet alleen op kinderen. De voor-
stellingen hebben een ‘dubbele laag’, 
die er voor zorgt dat er ook voor vol-
wassenen veel te genieten valt. We 
zien u graag bij deze ongetwijfeld weer 
spetterende familievoorstelling vol ac-
tie, spanning en humor.  Voor kinderen 

van 4 tot en met 104 jaar. Tot ziens op 
zondag 15 april om 14.30 uur in het 
Dorpshuis te Lieshout.

Kaartjes a € 7,50 (incl. ranja en chips 
en koffie/ thee voor volwassenen) zijn 
via internet te bestellen: www.vierbin-
den.nl/onstejater ofwel telefonisch te 
reserveren; 0499-422878 of af te halen 
bij het dorpshuis in Lieshout.

Heropening Marskramer Nuenen
Na dagenlang verbouwing, schilderen en poetsen, heropende woensdag 
11 april De Marskramer aan De Parkhof 14-18 in Nuenen. Deze opening vieren 
ze met spectaculaire welkomsknallers, vier dagen lang. U bent van harte 
welkom in de nieuwe winkel en ontmoet de nieuwe eigenaar.

Er wordt hard gewerkt om er alles nog piekfijn uit te laten zien voor de opening

Stichting Parkevenementen Nuenen:

Programma Koningsnacht en -dag
Ook dit jaar is er tijdens Koningsnacht vanaf 19.30 uur weer volop vertier in 
het Park. Op het podium treden een zangeres en twee bands op. Het pu-
bliek wordt opgewarmd door een showkorps, drumband en dansschool. En 
Koningsdag biedt muziek in het Park vanaf 13.00 uur tot vroeg in de avond. 

Programma Koningsnacht
Om 19.30 trapt Showkorps O&V af. 
Ook Drumfanfare Jong Leven zet 
vroeg in de avond de beste beentjes 
voor, waarna de jongens en meisjes 
van dansschool DéDé hun danskun-
sten vertonen. Om 20.30 uur is het tijd 
voor de eerste band van de avond: de 
vijfkoppige coverband Qwint. Zij 
brengen melodieuze popmuziek. Op 
hun repertoire nummers van Queen, 
Toto, Little River band, Huey Lewis en 
vele andere. Qwint maakt na een uur 
of 21.30 uur plaats voor de soulful zan-
geres Erica van Lieshout uit Nuenen. 
De swingende band Castle maakt van-
af 22.00 de avond vol. Met hun stijlvol-
le looks en hun evenzo stijlvolle reper-
toire bestaande uit de grootste maar 
zeker niet alledaagse pop- en soul klas-
siekers, is Castle in staat het publiek in 
vervoering te brengen. Hiermee zullen 
ze tot 01.00 uur doorgaan.

Programma Koningsdag
Het uit Nuenen afkomstige Vierkant 
Rond betreedt om 13.00 uur het po-
dium. ‘Bij Geen Gehoor’ is de tegen-
strijdige naam van de supergezellige 
allround band die volgt om 13.30 uur. 

Zangeres Martine Braams is er om 
14.30 uur waarna om 14.45 uur Bij 
Geen Gehoor zich voor de tweede keer 
laat horen. Om 15.15 uur maken zij 
even plaats voor Dansschool: UC maar 
daarna spelen ze gewoon weer verder, 
tot om 16.00 uur zangeres Nina van 
Kessel voor een half uur het podium op 
gaat. Bij Geen Gehoor komt om 16.30 
uur weer terug en wordt alleen nog on-
derbroken door een surprise act die 
vanaf 17.10 uur een half uur het po-
dium zal opeisen. Bij Geen Gehoor sluit 
uiteindelijk de middag muzikaal af.

Zie Rond de Linde van volgende week 
voor het complete en uitgebreide pro-
gramma rond Koningsnacht en Ko-
ningsdag.



Rond de Linde  Nr. 15 Donderdag 12 april 2018

 60 

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:

Hart- en vaatziekten:    
doodsoorzaak nr.1 bij vrouwen 
Het is de collecteweek van de Hartstichting. Ieder onderzoek dat de Hart-
stichting nu ondersteunt moet mede gericht zijn op hart- en vaatproblemen 
bij vrouwen en de verschillen met mannen. Gelukkig maar! Hart- en vaat-
ziekten maken meer dodelijke slachtoffers dan borstkanker. Aan borstkan-
ker sterven jaarlijks 7000 vrouwen, aan hart- en vaatziekten 20.000. 

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

Dokter Lieveld vertelt...

Er overlijden drie tot vier keer meer 
vrouwen dan mannen aan hart- en 
vaatziekten.Terwijl nog steeds meer 
mannen dan vrouwen last krijgen van 
een hart- en/of vaatziekte. Dat komt 
doordat er jarenlang geen aandacht is 
geweest voor de grote verschillen tus-
sen mannen- en vrouwenharten.

Bij mannen komen de typische symp-
tomen vaker voor: drukkende pijn op 
de borst, uitstraling van die pijn naar 
andere lichaamsdelen, hevig transpi-
reren, misselijk zijn, braken. 

Vrouwen: herken de ‘vage’ signalen!
Vrouwen hebben dikwijls minder dui-
delijke klachten, zoals pijnen:
•	 in	de	nek	en/of	rug
•	 tussen	de	schouderbladen
•	 in	de	bovenbuik
•	 in	de	kaak.

Vrouwen hebben vaak ‘vage’ klachten, 
die dikwijls werden afgedaan als over-
gangs- of stressklachten:
•	 hartkloppingen	
•	 kortademigheid
•	 snelle	ademhaling
•	 extreme	vermoeidheid
•	 duizeligheid
•	 onrustig	gevoel
•	 angst.

Eigenlijk zou er een vergelijkbaar be-
volkingsonderzoek moeten komen 
als bij borstkanker. Iedere vrouw zou 
na de overgang om de twee jaar een 
oproep moeten ontvangen om suiker, 

gewicht, cholesterol en bloeddruk te 
laten meten. 

Medische acupunctuur: 
ter voorkoming en bij herstel
Daar komt ook mijn rol om de hoek 
kijken. Een arts voor medische acu-
punctuur als ik behandelt veel men-
sen die roken, aan overgewicht lijden 
en/of een te hoog cholesterolgehalte 
en/of hoge bloeddruk hebben. Zo 
kunnen vaak (nieuwe) hart- of vaat-
probleem worden voorkomen. Ook 
behandel ik mensen om beter en 
sneller te herstellen na een hart- en/of 
vaatziekte, ook van de fysieke en/of 
mentale pijnen die daar vaak het ge-
volg van zijn. Een grote Duitse weten-
schappelijke studie in het gerenom-
meerde medische tijdschrift Heart, 
bevestigde al in 2010 dat acupunc-
tuur een goede prognose na hartfa-
len bevordert. 

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 in 
dit blad de ‘feiten en fabels’ rond de aangekondigde annexatie van Nuenen 
c.a. door Eindhoven nader belichten. Hieronder hun visie op de zogenaam-
de enquêtes:

Enquête
Iedere statisticus weet dat je kunt be-
wijzen wat je wordt gevraagd als je zelf 
de uitgangspunten en voorwaarden 
mag bepalen. Daar lijkt het ook op bij 
de ‘enquêtes’ die in Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten en op het Eeneind zijn 
uitgevoerd om de plannen van de pro-
vincie om de gemeente Nuenen c.a. op 
te heffen en te laten opslokken door de 
stad Eindhoven te ‘onderbouwen’. Vol-
gens D66-gedeputeerde mevrouw 
Spierings zou de meerderheid van de 
Nuenenaren kiezen vóór annexatie 
door Eindhoven. Is dat wel zo? Zijn de 
enquêtes bewust zo uitgevoerd en ge-
manipuleerd om de stemming in Nue-
nen c.a. te beïnvloeden? Hier de feiten 
en niet de fantasie.

Provincie
De enquête van de Provincie Noord-
Brabant is gebaseerd op een selectie uit 
het telefoonboek(!) 1061 antwoorden 
van vaste telefoonbezitters. Hieruit 
blijkt 61 procent voor een fusie van 
Nuenen c.a. te zijn, waarvan 52 procent 
voor een fusie met Eindhoven. Dus to-
taal 32 procent van de respondenten 
zou voor een fusie met Eindhoven zijn. 
Deze uitslag is daarbij ook nog ‘gecorri-
geerd’ volgens mevrouw Spierings voor 
de verhouding vaste/mobiele telefoon-
bezitters en ouderen/jongeren. Me-
vrouw Spierings blijft desondanks toch 
volhouden dat de meerderheid van de 
Nuenenaren voor een fusie met Eind-
hoven heeft gekozen.

Eindhovens Dagblad
De enquête die door het Eindhovens 
Dagblad is gehouden, werd gedaan on-

der hun lezers. 1271 antwoorden van 
voornamelijk mannelijke lezers boven 
de 50 jaar. 72 procent hiervan zegt 
voor een fusie te zijn. Van die 72 pro-
cent spreekt 56 procent de voorkeur 
voor Eindhoven uit, ofwel totaal 40 
procent van de respondenten is voor 
een fusie met Eindhoven, dat is dus 
een minderheid. 60 procent is derhalve 
tegen annexatie van Nuenen c.a. door 
Eindhoven. Ook hier wordt volgehou-
den dat de meerderheid van de Nuene-
naren voor een fusie met Eindhoven 
zou zijn.

Maatschappelijke organisaties
Tenslotte is er een enquête uitgevoerd 
onder 21 maatschappelijke organisa-
ties in Nuenen, Gerwen en Nederwet-

Hoe verder? Zo verder!
Reactie op ‘Hoe verder met Nuenen?’ dd 5 april 2018 van VVD-er Gaby Scholder.
Mevrouw Scholder is fractievoorzitter van de VVD en moet als zodanig bekend zijn met 
het rapport ‘Met open vizier de bestuurlijke toekomst tegemoet’ een visie op de bestuurlij-
ke toekomst van gemeente Nuenen c.a. van de onafhankelijke Partners en Pröpper, uitge-
komen op 8 januari 2018. Dit rapport adviseert kort maar krachtig: ‘’zeker geen fusie/an-
nexatie maar inzetten op regiovorming is de enige mogelijkheid voor de ‘Brainport’. Of de 
provincie moet al gekozen hebben voor miniprovincies.
Mevrouw Scholder heeft het over de 1/3 van de stemmers die voor zelfstandigheid zijn. 
Dat klopt. Uit de tamelijk tendentieuze en door de provincie ook bewerkte enquête van vo-
rig jaar komt desondanks duidelijk naar voren dat 34% voor de zelfstandigheid is en maar 
32% van de Nuenenaren voor de annexatie met Eindhoven zijn en dat dus 62% van de in-
woners iets anders willen dan annexatie met Eindhoven. Zie blz. 21 uit bovenstaand rap-
port. Dat wordt door de verkiezingsuitslag van maart ook bevestigd. W70 is ruim dubbel 
zo groot als de VVD.
De provincie heeft al laten weten dat zelfs een volksraadpleging die laat zien dat er géén 
draagvlak is voor de annexatie, geen verandering zal brengen in het annexatievoorstel. 
Over draagvlak gesproken, dat is blijkbaar alleen belangrijk als het misleidend kan wor-
den gebruikt. De provincie vindt nog steeds dat 60 % van de inwoners voor de fusie met 
Eindhoven is! Heel dom om je gebrek aan enquête-kennis zo te etaleren of was het toch 
een poging tot ordinaire misleiding? De waarheid is blijkbaar van geen enkel belang. Dit 
diskwalificeert de hele VVD-fractie als bestuurders voor Nuenen ca en de regio. Het zijn 
duidelijk geen integere politici in die VVD-fractie. Andere belangen zijn voor hen in ieder 
geval groter dan het Nuenense belang.
“Voor een groot deel lijkt op basis van emotie gestemd te zijn”, meent Scholder. Dat ver-
baast me zeer, want er zijn veel rapporten op internet van onafhankelijke wetenschappers 
uit binnen- en buitenland die uitwijzen dat herindelen/annexeren alleen maar grote nade-
len heeft. Er zit niets emotioneels aan, maar juist gezond verstand, om dan tegen te zijn. Wij 
vragen ons af wie er zo emotioneel over doet? Scholder zelf misschien nu zij erachter komt 
dat de inwoners van Nuenen c.a. niet met zich laten sollen? Dan past het woord naroeptoe-
teren voor de tegenstanders van de annexatie er ook goed bij. Daaruit blijkt duidelijk geen 
respect voor de inwoners die een andere mening hebben dan zij wenst. Zou deze mevrouw 
ook geen rapporten wensen te lezen die haar niet goed uitkomen? Net als de provincie. Wij 
vragen ons af of er dan nog wel sprake kan zijn van ‘behoorlijk bestuur’ als er zo met de 
waarheid wordt gesold door de VVD? Hopelijk gaan zij geen deel uitmaken van de coalitie 
van Nuenen. Zulke niet-integere bestuurders kunnen wij missen als kiespijn.
Het door haar geroemde ‘verdiepingsdocument’ staat vol met (loze) beloften zonder eni-
ge garanties voor de inwoners van Nuenen c.a. Inderdaad een nietszeggend document. 
Als er niets verandert, dan hoeft er toch ook niet zo’n ingrijpende maatregel voor geno-
men te worden. Maar ondertussen kunnen wij wel de zeggenschap over onze leefomge-
ving grotendeels kwijt raken.
 Veel mensen hebben geen zin in worsten die tijdelijk voorgehouden worden, maar willen 
zelf de toekomst kunnen blijven bepalen als Nuenenaren. 

Willemien Coolen, Van Maerlantstraat 12 te Nuenen

Nuenen gaat zelfstandig verder !
In Rond de Linde van 5 april jl houdt de voorzitter van de VVD fractie in de Nuenense ge-
meenteraad, mevrouw Gaby Scholder, een pleidooi voor het fuseren van Nuenen c.a. met 
de gemeente Eindhoven met als titel : Hoe verder met Nuenen?
De toon van haar tekst is niet altijd even fijn. 
Het ontgaat mij bijvoorbeeld volledig waarom degenen die tegen de fusie zijn, in hun ui-
tingen daarvan moeten worden weggezet als elkaar na-roeptoeterenden. Hiermee dis-
kwalificeert zij degenen die tegen een fusie zijn, zoals ikzelf, als mensen die niet zelfstandig 
kunnen nadenken. Onjuist en onnodig.
Het enige dat mw. Scholder zelf doet is proberen, want meer is het eigenlijk niet, aan te to-
nen dat er voor Nuenen en de inwoners geen nadelen kleven aan een fusie met Eindhoven.
Zij baseert zich daarbij op een document dat bestuurlijk en juridisch geen enkele status 
heeft, een zo genoemd ‘verdiepingsdocument’, opgesteld in Eindhoven na een aantal in-
formele gesprekken.
Daarin zouden dan garanties moeten staan dat zaken als : geen hoogbouw in Nuenen of 
het niet volbouwen van de groene buffer; de open ruimten tussen de dorpskernen niet be-
bouwen; leefbaarheid en voorzieningen niveau van de kernen worden geborgd; een 
klantvriendelijk subsidie- en accommodatiebeleid; dienstverlening wordt zo dicht moge-
lijk bij de inwoners gebracht goed geregeld en gewaarborgd zijn. Die garanties zijn er niet 
en kunnen ook niet gegeven worden.
Het verdiepingsdocument omvat zo’n acht pagina’s tekst, vol met vage toezeggingen en 
voornemens. Zoals gezegd, dit document heeft geen enkele bestuurlijke en juridische sta-
tus. Het is niet als zodanig vastgesteld en dat zou ook nooit kunnen.
Het betreft zaken die behoren tot beslisdomein van de gemeenteraden (na een fusie dus 
tot het domein de gemeenteraad van Eindhoven) die een zelfstandige afweging gaat ma-
ken. Als er bijvoorbeeld behoefte aan nieuwbouw woningen is, kan -en zal- de Eindho-
vense gemeenteraad er zonder problemen toe kunnen besluiten enkele duizenden wonin-
gen in Nuenen te bouwen, waarbij hoogbouw beslist mogelijk is.
Dit verdiepingsdocument zal daarbij geen enkele rol spelen, laat staan dat met een be-
roep op dit document, de bouw kan worden tegen gehouden.
De poging van mw. Scholder om aan te tonen dat er geen nadelen voor Nuenen.c.a. en 
haar bewoners aan een fusie met Eindhoven kleven, is volledig mislukt.
Wat mevrouw Scholder niet doet is een opsomming geven van de voordelen die er, in haar 
beleving, kleven aan een fusie met Eindhoven voor Nuenen c.a. en haar inwoners.
Dat zij nalaat de voordelen van een fusie te noemen is natuurlijk te begrijpen :
die voordelen zijn er niet! En daarom noemt ze die niet.
Ik heb me aangemeld voor een bijeenkomst met de gedeputeerde en zal niet nalaten mijn 
wensen voor de toekomst van Nuenen c.a. duidelijk te maken:

Nuenen c.a. ...Zelfstandig. mr. Frank Soutendijk

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

Bomenkap in het broedseizoen
Ik was verbijsterd toen ik in deze krant las dat er 25 bomen aan het Varenpad gekapt zul-
len worden. Dit zal dan ook nog gebeuren op 14 april, midden in het broedseizoen.
De wilgenknotters mochten na begin maart niet meer knotten in verband met het broed-
seizoen. Voor de gemeente Nuenen vormt dit echter geen beletsel. Het is jammer voor de 
vogels die hun nesten hebben gemaakt, de neerspattende eieren met daarin de ongebo-
ren vogeltjes zullen wat troep geven maar daarna is het weer lekker opgeruimd. Om de in-
secten die in deze bomen wonen, wordt al helemaal niet gedacht: vieze blaadjes en troep, 
dát is wat gezien wordt. Geen merel die zijn lied zingt in het topje van de boom, geen spe-
lende mussen, geen trage hommels: dát zijn alle zaken van ondergeschikt belang.
Vorig jaar is er door de raad een bomenbeleidsplan aangenomen. Volgens dit plan mogen 
er alleen bomen worden gekapt als daar dringende noodzaak toe is. Dat is hier niet aan de 
orde. Wethouder Jansen heeft hiertoe besloten en het zal gebeuren tegen alle gemaakte 
afspraken in en zoals mevrouw Thouaart, die op de lijst voor W70 prijkt, dat wenst.
Wat hier gaat gebeuren staat in schril contrast met hetgeen beloofd was voor de verkiezin-
gen. Er zou goed om worden gegaan met het groen en de natuur. Zo vlak na de verkiezin-
gen zo’n omstreden beslissing nemen doet het vertrouwen in de politiek niet toenemen.

Teuntje Schulp, Wilgenstraat 12 Nuenen

Geen fusie  
zonder ruzie
Mijn gemeente Nuenen is top
Een fusie met Eindhoven dreigt
Dat vinden sommige partijen een strop
Vandaar dat de politiek nu niet meer zwijgt
Het zwaard van Damocles is ver gedaald
De meningen lopen erg uiteen
Een Pyrrhusoverwinning is nog niet behaald
Want dwarser dan de Nuenenaar is er geen

Joke van Overbruggen, Antoon 
Kerssemakersstraat 34, 5671 DR Nuenen

ten en op het Eeneind. Alle 21 organi-
saties waren unaniem tégen een fusie 
met Eindhoven! Deze enquête wordt 
echter door de Provincie genegeerd. 
Waarschijnlijk omdat de uitslag niet 
past in de fantasie van de voorstanders 
van een annexatie van Nuenen c.a. 
door Eindhoven. Een annexatie lost 
niets op, misschien alleen voor enkele 
bestuurders, maar niet voor de 23.000 
Nuenenaren, zo is de stelling van het 
actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig.
Zie ook www.nuenenzelfstandig.nl
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Sint Jozefschool Nederwetten 
heeft 50 leerlingen:     
tijd voor een feestje!
Op woensdag 4 april was het feest op school. Vanaf deze dag zitten er maar 
liefst 50 leerlingen op de Sint Jozefschool. Een hele mijlpaal voor de kleine 
school in Nederwetten.

Wette's 
Dorpsfestijn 
 Stichting Wette's Dorpsfestijn doet 
mee met de Rabobank Clubkas Cam-
pagne. Leden van de Rabobank kun-
nen tussen tot 30 april hun stem uit-
brengen. Met deze stemmen krijgt de 
gekozen stichting of vereniging extra 
inkomsten. Met deze extra inkomsten 
kunnen we het Wette's Dorpsfestijn 
nog leuker en beter organiseren, dus 
stem op ons! Alvast bedankt voor de 
steun!

Dorpsfestijn 

Een paar jaar geleden bereikte het leer-
lingaantal op de Sint Jozefschool niet 
eens de 40 leerlingen. Nu ongeveer 
vier  jaar later is het aantal leerlingen 
met meer dan 25% gestegen naar de 
magische grens van 50 leerlingen. De-
ze groei zorgde er zelfs voor dat er een 
extra leslokaal ingericht moest wor-
den. De Sint Jozefschool is erg blij met 
deze groei! En dat moet gevierd wor-
den!

Rond half negen liepen alle leerlingen 
onder een mooi versierde boog de 
school in. Voorop liepen Anouk en 
Noor, de twee leerlingen van wie de 
eerste schooldag op hun nieuwe school 
nu echt begon. Nadat iedereen de jas-
sen en tassen opgeruimd had, verza-
melden de leerlingen zich samen met 
de ouders en pers in de gemeenschap-
pelijke ruimte. Directrice Mascha Stik-
voort verwelkomde alle 50 leerlingen 
maar Anouk en Noor in het bijzonder. 
Mascha gaf aan erg blij en trots te zijn 
met de groei van het aantal leerlingen 
maar hoopte niet het leerlingaantal 
van 100 te halen. De Sint Jozefschool 

blijft dan immers klein maar fijn! Tot 
teleurstelling van de leerlingen moes-
ten ze na dit welkom de klas in en aan 
het werk. De ranja en de lekkere wafels 
moesten helaas nog wachten tot de 
pauze.

Geslaagde  OMA activiteit   
op De Wentelwiek 
Op 6 april was het dan eindelijk zo ver: de eerste Ouderraad Mysterieuze Ac-
tiviteit (OMA) op De Wentelwiek. Na een uitnodiging in de klas van geheim 
agenten 007 en 777 konden de kinderen en ouders samen na schooltijd hel-
pen om het grote raadsel van Ton Droever te ontcijferen. 

Dat het niet zo maar om een raadsel 
ging bleek als snel, toen de geheim 
agenten vertelden, dat de directeur, juf 
Yvonne, was ontvoerd. De kinderen 
konden helpen haar terug te vinden 
door op zoek te gaan naar ‘vossen’, bij 
de vos een opdracht te doen waarna ze 
een stukje van de geheime code kre-
gen. En die code hadden de agenten 
nodig om juf Yvonne te kunnen bevrij-
den. In groepjes gingen de kinderen op 
zoek naar de vossen, al snel gingen ze 
er helemaal in op: "is dat nou een vos of 
staat die meneer in tuin te werken? 
Ligt daar een echte zwerfster, bah eet 
ze nou kattenvoer? Nee, dat is geen 
vos, dat is een pop voor iemand die 50 
wordt, of toch niet...". 
Toen alle vossen gevonden waren en 
de code compleet was, snel terug naar 
school. Daar bleek dat er losgeld be-
taald moest worden aan de boef om 
een letter te krijgen. Alle letters samen 
vormden de plek waar juf Yvonne op-

gesloten zat. Gelukkig is het de kinde-
ren gelukt om de juf te bevrijden en de 
boef te vangen. Daarna was er voor ie-
dereen frietjes met een snackje. 

Bedankt juf Yvonne en juf Connie, dat 
jullie in een tijd van staking om minder 
werkdruk, meer tijd voor goed onder-
wijs en een eerlijk salaris mee wilden 
werken! Bedankt vossen, jullie waren 
net echt! Bedankt ouders en kinderen 
voor jullie enthousiasme! En ook dank 
aan alle voorbijgangers en winkelm-
edewerkers van het Kernkwartier voor 
jullie spontane reacties! 
Dankzij ieders betrokkenheid en sa-
menwerking was het mogelijk om bui-
ten schooltijd ouders en kinderen een 
keer op een andere manier met elkaar 
in contact te brengen en er een gewel-
dige middag van te maken. Deze eerste 
OMA activiteit op De Wentelwiek 
smaakte echt naar meer, dus op naar 
een jaarlijkse traditie! 

Kindervakantie-
week Gerwen
Op 8, 9 en 10 augustus gaan de kin-
deren een heus vakantiepark bou-
wen! Samen met je groep werk je er 
naar toe dat er 10 augustus een ech-
te vakantiewoning staat. Dat wordt 
nog eens een leuke uitdaging! 

In deze twaalfde editie van de Kinder-
vakantieweek gaan 120 kinderen en 
ruim 80 vrijwilligers met onder andere 
hamers, spijkers, stoffen voor gordijn-
tjes, plantenbakjes etc. aan de slag om 
een gezellige vakantiewoning te ma-
ken. Het wordt een drukke, gezellige 
aangelegenheid waar iedereen zijn 
steentje aan kan bijdragen. 

De kinderen verzamelen zich op 
woensdag 8 augustus bij de slagboom 
voor de ingang van het Vakantiepark 
Gerwen. Via de receptie gaan de kin-
deren naar hun eigen bouwwerk toe. 
Natuurlijk zal de mascotte van ons va-
kantiepark zorgen voor een muzikale 
start van de Kindervakantieweek. 

De hele dag zijn de kinderen op het 
terrein bezig met het werken aan hun 
eigen vakantiewoning. Maar op een 
vakantiepark is er natuurlijk ook ruim-
te voor ontspanning, dus de waterspel-
letjes zullen voor veel plezier gaan zor-
gen. Om 16.00 uur sluiten we dag één 
gezamenlijk af. 

Donderdag 9 augustus begint de dag 
om 09.30 uur. In de ochtend zijn we al-
lemaal druk bezig met allerlei work-
shops. Na een stevige lunch zullen we 
’s middags de omgeving eens nader 
gaan ontdekken. Om 16.00 uur wordt 
dag twee voor de jongste jeugd afge-
sloten met onze eigen mascotte en het 
kindervakantieweekliedje.

Om 19.00 uur begint op het terrein 
een leuke sportactiviteit. We gaan 
weer beachvolleyballen! Iedereen van-
af twaalf  jaar kan meedoen (dus ook 
volwassenen!) in een team van 4 perso-
nen. Inschrijven kan per mail: kinder-
vakantieweekgerwen@gmail.com.

Speeltuin de Kievit    
gaat weer open
Zondag 15 april om 13.30 uur gaat Speeltuin de Kievit weer open. De jeugd-
burgemeester van Nuenen zal de poort aan de Kerkstraat o�  cieel openen 
onder begeleiding van Showkorps O&V uit Nuenen. Misschien mag je even 
met de majorettes meedansen of laat je een mooi � guur maken door de bal-
lonnenclown. Dat kan allemaal op deze openingsdag! En de entree is gratis!

Rookvrije generatie:
Om er voor te zorgen dat onze kinde-
ren kunnen spelen in een ‘gezonde’ 
speeltuin, sluit Speeltuin de Kievit zich 
vanaf dit jaar aan bij de Rookvrije Ge-
neratie. Dit initiatief van het longfonds 
juichen wij van harte toe en daarom 
gaat ook Speeltuin de Kievit voor 
rookvrij. Veel speeltuinen gingen ons 
al voor, dus we rekenen op het goede 
voorbeeld van de (groot)ouders!

Nieuwe dingen in de speeltuin:
Na de seizoen sluiting van afgelopen jaar 
hebben de vrijwilligers niet stilgezeten. 
Dit jaar is de zandbak aangepakt en staan 
er nieuwe speelhuisjes en zandgrijpers. 
Ook zijn de nestschommels vernieuwd. 
De storm heeft (helaas) ook goed meege-
holpen, want die heeft er voor gezorgd 
dat de er een nieuwe schutting moest ko-
men aan de achterzijde. Nieuwsgierig? 
Kom dan snel kijken!

Vrijwilligers:
Er is wederom hard gewerkt door alle 
vrijwilligers om de speeltuin klaar te 

maken voor het nieuwe seizoen. De 
speeltuin draait volledig op vrijwilli-
gers en we kunnen er best nog een aan-
tal gebruiken. Zowel voor het klus-
team (woensdagavond en/of zaterdag), 
als voor het winkelteam (één of enkele 
middagen per maand), als voor het 
verhuurteam (enkele avonden thuis 
achter de pc per maand) zijn er nog 
vrijwilligers nodig. Aanmelden kan via 
info@speeltuin-dekievit.nl.

Abonnementen:
Zoals te doen gebruikelijk zijn vanaf de 
opening de abonnementen weer be-
schikbaar. Op de website www.speel-
tuin-dekievit.nl kan bekeken worden 
welke abonnementsvormen er zijn. 
Abonnementen zijn beschikbaar tot 
en met 6 juli.

Tijdens de openingsdag op zondag 15 
april is de toegang gratis. Uiteraard 
staat ons team van enthousiaste vrij-
willigers weer klaar om de bezoekers te 
ontvangen. Kortom, het buitenspeel-
seizoen kan beginnen! 

Accordeonist Dominique Paats  
op podium met Paulus Schäfer Trio
 
De virtuoze accordeonist Dominique Paats is maandag 30 april te gast in de 
serie ‘Paulus Schäfer invites…’ in café de Stam Gerwen. Dominique Paats uit 
Maastricht speelde tien jaar als 1ste accordeonist in het bekende Malando-
orkest met optredens in o.a. Japan, China en Duitsland. Hij is nu de vinger-
vlugge accordeonist in de energieke powerband Wir Sind Spitze, een 
vijfmans formatie uit Zuid-Limburg. Dominique Paats komt naar Gerwen 
voor een optreden met het Paulus Schäfer Trio, deze keer gevormd door de 
gipsymuzikanten Mozes Rosenberg, Noah Schäfer en Paulus zelf. 
 

Accordeonist Dominique Paats en gitarist 
Paulus Schäfer treden op in concert-café 
de Stam Gerwen…(foto Cees van Keulen)

Gipsyjazz op maandagavond 30 april in 
Gerwen met vier muzikanten v.l.n.r. Paulus 
Schäfer, Dominique Paats, Mozes Rosen-
berg en Noah Schäfer....(foto SintiMusic)

Concert-café de Stam biedt de musici 
een intiem podium dat uitnodigt tot in-
teractie met het publiek. Gipsygitarist 
Paulus Schäfer uit Gerwen komt op het 
podium met twee ervaren gipsymuzi-
kanten: ritmegitarist Mozes Rosenberg 
en Noah Schäfer op staand bas. Accor-
deonist Dominique Paats gaat met zijn 
band Wir Sind Spitze exclusief samen-
werken met de organisatie van het WK 
Wielrennen 2018 in Oostenrijk voor de 
promotie van het wereldkampioen-
schap in Innsbruck-Tirol. 

Kaarten reserveren
In de serie ‘Paulus Schäfer invites..’ op 
maandagavond 30 april komt Domini-
que Paats op het podium met het Pau-
lus Schäfer Trio. Het concert begint 
om 20.00  uur in café de Stam, Ger-
wenseweg 38 in Gerwen. Kaarten kun-
nen à tien euro gereserveerd worden 
op info@sintimusic.nl of via SintiMu-
sic 06-8193 5569.

Dat was genieten
Afgelopen vrijdagmiddag 6 april ge-
noten vele bezoekers van een prach-
tig concert van het ensemble  Duo 
Ambiguity in de raadszaal in Nuenen.

Het ensemble met Anna Britala op viool 
en Aris Georgakoupolis op piano speel-
den klassieke werken van o.a. Dvorak, 
Kreisler, Tsjaikovski en Brahms.

Dit was het laatste concert van drie in 
2018 dat Cultuur Overdag in samen-
werking met Stichting muziek in huis 
organiseerde. Ook in het komende sei-
zoen hoopt Cultuur Overdag weer 
mooi klassieke concerten te kunnen 
programmeren. Maar eerst nog een le-
zing over Bach (22 april) en twee con-
certen van Gerard van Maasakkers (5 
en 6 mei). Het laatste nieuws over alle 
activiteiten is te vinden op:
www.cultuuroverdag.nl

IVN-wandeling  
in Croy 
Op zondag 15 april zal het IVN Laar-
beek wandelen in een historische om-
geving, waar zich ook het nieuwe voor-
jaar aankondigt. Het kasteel Croy, 
waarvan de geschiedenis al begint rond 
het jaar 1450, en de omliggende hoge 
akkers, beemdgronden, grachten etc. 
zorgen hier voor grote verscheidenheid 
van cultuur en natuur. De wandeling 
zal beginnen middenin dit oeroude ge-
hucht Croy, nl. bij de Croyse Hoeve aan 
Croylaan 9 te Aarle-Rixtel. Vanuit deze 
mooie plek dichtbij het kasteel zal de 
omgeving worden verkend. 
Wie deze unieke wandeling wil meema-
ken, dient op zondag 15 april om 10.00 
uur aanwezig te zijn bij de Croyse Hoe-
ve aan de Croylaan 9 te Aarle-Rixtel. De 
wandeling zal tot ongeveer 12.00 uur 
duren. Iedereen is van harte welkom.

De grasmus (Foto: Leo van den Heuv el)
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Scouting Rudyard Kipling 
geniet van het mooie weer
De neuzelmarkt ligt alweer een week achter ons. Dit weekend was er dan 
ook weer een gewone draaidag bij scouting Rudyard Kipling. En wat een 
fantastisch cadeautje was het weer. De zon scheen en de temperatuur was 
geweldig.

DekeukenvanElise heeft een nieuwe Keuken 

Opening! 
Van jouw traktatie maken wij een feestje! Zo luidt hun bekende slogan al an-
derhalf jaar. Elise is in september 2016 van uit huis gestart met haar op de 
Italiaanse keuken georiënteerd cateringbedrijf. DekeukenvanElise levert 
naast een bijzonder groot assortiment van ruim 70 verschillende luxe één-
haps hapjes, ook (bedrijfs-) lunches en avondmaaltijden van 1 tot 200 per-
sonen. Naast alle particulieren zijn de grotere bedrijven in de regio zoals o.a. 
Van Lanschot bankiers, ABAB accountants, Andritsz Feed & Biofuel, Fries-
land Campina, het Van Maerlantlyceum en het Frits Philips lyceum inmid-
dels ook bekend met de uitmuntende kwaliteit van DekeukenvanElise. 
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60 jaar Rond de Linde
Urinemelkers en zeurzeikers
Er stiefelen al jaren dorpsgenoten rond, die er de hobby-activiteit op na hou-
den om hun ergernis te uiten, zodra van Gogh genoemd wordt in combinatie 
met een evenement, gebeurtenis, monument, standbeeld of frietzaak.

1984
100 Jaar geleden van Gogh in Nue-
nen, twee muziekkorpsen bestaan 
een eeuw, molen De Roosdonck 
even oud. Rabobank geeft eigen 
munt uit, de zo genoemde ‘van Gogh 
florijn’, feesttent op van Goghplein 
en er is een grote expositie van de 
echte schilderijen van Vincent, in en 
nabij gemeentehuis. In die tijd be-
staan geen zeurzeikers en urinemel-
kers, ze moeten hun frustraties nog 
oplopen. Ieder is blij met de feeste-
lijkheden, en juist ook omdat het 
stempel ‘van Gogh’ een hoge waarde 
heeft en Nuenen c.a. een zetje krijgt 
in de vaart der volkeren.

Prinses Juliana en Aardappeleters
Knap werk van de organisatoren, zij 
slagen er niet alleen in om de echte 
werken van schilder van Gogh naar 
Nuenen te halen, maar tevens voor-
malig koningin Juliana te strikken 
om de expositie te openen. Onvoor-
stelbaar dat de ruimten van de expo-
sitie nauwelijks klimaatbeheersing 
hebben, nauwelijks inbraakveilig 
zijn, nauwelijks zware bewaking is.

Wat kneuterig staan witte plastic 
stoelen aan weliswaar mooi gedekte 
tafels. Aan een daarvan zetelt de 
prinses gezellig babbelend met haar 
gevolg en afgevaardigden uit onze 
samenleving. 
Vanachter de schermen weet ik dat 
het bezoek van hare Hoogheid heeft 
geleid tot een uitbreiding en betege-
ling van het toilet in de gemeente-
villa. Niet bekend of zij het gebruikt 
heeft. De asbak op haar tafeltje krijgt 
groeiend hoopje peukjes te bergen, 
van die chique sigaretten uit een 
pakje Dunhill.
Het draaiboek bevat ook instructies 
voor de pers en fotografen. De pers-
muskieten dienen te wachten tot zij 
opgeroepen worden, een voor een, 
geen massale flitspartij. Vragen stel-
len verboden. Wie mij kent, weet dat 
ik ‘never nooit’ braaf in een wachten-
de rij ga staan. Op moment dat de 
laatste fotograaf uit de rij zijn beurt 
heeft gehad, constateert een hote-
metoot dat die Rond de Linde-foto-
graaf nog niet is geweest. Toch bij-
zonder voor mij (gênant, trots) 
wanneer wordt omgeroepen: “Foto-

graaf met polaroidcamera u kunt nu 
de prinses fotograferen!”.

Hennie en haar kopjes
De spanning van de voorbije nacht is 
voorbij: geen brand, geen overval, 
geen enkel kunstwerk gestolen of 
van het haakje gevallen.
Paraplu’s zijn waarschijnlijk niet no-
dig, alles staat klaar, zelfs die ene 
Dries van Agt, die meestal te laat 
komt, staat paraat. Laat die AA-auto 
met de prinses maar komen.
Maar dan een oei-joeikes reactie bin-
nen de catering. Juliana komt op be-
zoek, opent de expositie, zal kopje 
thee drinken met kaki erbij, maar op 
het gemeentehuis hebben ze slechts 
van die dikke aardewerken kopjes 
met gemeentewapen. Te gewone 
koffiekopjes én gender neutraal. Me-
vrouw Hennie Terwisse regelt kloek 
en doortastend en vooral in no time 
de ‘dames theekopjes’, die zij thuis in 
de zondagse kast heeft staan.
Moet toch eens bij het voormalige 
burgemeestersechtpaar op bezoek 
gaan en rondkijken of dat ene door 
Juul gebruikte kopje ergens onder 
een stolp staat en ‘belangrijk’ doet. 

Wil Vermeulen
Voormalig hoofdredacteur

Wat begon met het verzorgen van wat 
hapjes voor verjaardagen van familie 
en vrienden is door heel hard te wer-
ken en dagelijks voor een 100% score 
te gaan, uitgegroeid tot een serieus be-
drijf dat een begrip in de regio is ge-
worden. Ze leveren binnen een straal 
van +/- 30 minuten rijden vanuit Nue-
nen, waardoor hun klanten buiten 
Nuenen hen ook goed weten te vinden. 
Zo hebben ze naast de klanten uit de 
nabije omgeving ook geregeld klanten 
uit Beek en Donk, Venlo, Weert, Over-
pelt, Tilburg, Den Bosch en Veghel. 

Wat maakt DekeukenvanElise uniek? 
• Alles wordt dagvers bereid en ze 

kiezen kwaliteit altijd boven alles 
• Alles wordt met liefde bereid, vanuit 

pure passie en met oog voor detail. 
• Een duidelijke website met veel fo-

to’s waardoor je vooraf ziet wat je 
kunt verwachten.

• Hygiëne en voedselveiligheid heeft 
prioriteit nummer één! 

• Ze nemen de tijd voor de klant, ge-
ven oprecht advies en stellen zich 
flexibel op. 

• DekeukenvanElise biedt voor een 
scherpe prijs een bijzonder en kwa-
litatief hoogwaardig assortiment dat 
ze dagelijks proberen te verbeteren. 

Kortom; een bedrijf waarbij je voor 
een scherpe prijs een uitmuntende 
kwaliteit geleverd krijgt! 

“Het is momenteel zeven dagen per 
week hard werken, maar alle positieve 
reacties van onze klanten geven ons 
enorm veel voldoening en energie” 
vertelt Elise.
Na een grote verbouwing is de be-
drijfsruimte aan de Lindenlaan 31 in 
Nuenen klaar. Deze nieuwe gezellige 
ruimte met een grote professionele 
keuken, koeling en ontvangstruimte, 
zorgen er voor dat ze de komende tijd 
de enorme groei en hun kwaliteit kun-
nen waarborgen. 
Op  6 mei staat de feestelijke officiële 
opening gepland. Inmiddels hebben al 
ruim 100 genodigden laten weten aan-
wezig te zijn. Meer info: bel 040-30 84 
755 of www.DekeukenvanElise.nl

Terwijl de welpen probeerden een 
cake te bakken in een ‘dutchoven’ dus 
boven een kampvuur, waren de Pad-
vindsters druk bezig met het voorbe-
reiden van de Regionale Scouting 
Wedstrijd die komend weekend zal 
plaatsvinden. Tijdens deze wedstrij-
den mogen de padvindsters en de ver-
kenners laten zien wat ze allemaal heb-
ben geleerd. De winnaars van deze 
wedstrijd mogen door naar de Lande-
lijke Scouting Wedstrijd. Er staat dus 
best wat op het spel, dus een goede 
voorbereiding is erg belangrijk.
Ondertussen ging de kleinsten van de 
scouting, de Bevers, heerlijk het bos in. 
Deze tijd van het jaar is het uitgelezen 
moment om op zoek te gaan naar kik-
kervisjes. Dichtbij de blokhut is een 
prachtig ven te vinden, dus de Bevers 
hoefden niet ver te lopen om naar kik-
kervisjes te kunnen zoeken. En het 
zoeken werd beloond. Binnen korte 
tijd werden grote hoeveelheden ge-
vonden. Natuurlijk werd er niets mee-
genomen en bleven alle kikkervisjes 
lekker in het water om uit te groeien 
tot mooie volwassen kikkers.
Heeft u een zoon of dochter in de leef-
tijd van 5 tot 7 jaar? Er zijn nog plaat-
sen beschikbaar, zowel in de ochtend-
groep als in de middaggroep.
Kijk voor meer informatie op
www.rudyardkipling.nl.

 

Dorpsquiz       
in Nederwetten: Wèttegij’t?!
DOEN! KPJ Nederwetten organiseert voor de derde keer de Wèttegij’t Quiz. 
Op vrijdagavond 6 april konden de teams om 19.00 uur het quizboek opha-
len. Op een eigen locatie mochten ze de vragen gaan beantwoorden en de 
raadsels oplossen. Alle hulpmiddelen zijn toegestaan.

Al een aantal dagen voordat de quiz be-
gon, verschenen de eerste hints op 
Facebook. De oplettende deelnemer 
ziet op de quizdag ineens allerlei vragen 
voor de ramen van huizen verschijnen. 
Een man met een ontbloot bovenli-
chaam en een vrouw in bikini. De vraag 
bij de afbeeldingen luidt: wat is de naam 
van deze bekende Nederwettenaar? 
Het wordt steeds drukker op straat. De 
teamleden verzamelen zich bij de 
teamcaptains. Natuurlijk moet je dan 
een laptop en boeken meebrengen. 
Maar ook bier, wijn en een frietpan zijn 
nodig voor een gezellige quizavond.
Vlak voordat de boeken worden uitge-
reikt, ontstaat het eerste paniekaan-
valletje. Wat is mijn teamnummer ook 
alweer? De eerste hulplijnen worden 
direct ingeschakeld.

De teams moeten in het dorp allerlei 
vragen oplossen. De allereerste vraag 
lijkt meteen de allermoeilijkste vraag: 
wat is de som van de getallen op de af-
beelding van de quizuitnodiging? Dit 
zorgt voor nogal wat frustratie bij de 
Wettenaar. In het dorp zie je vooral de 
jeugd zoeken naar oplossingen. Ze leven 
zich helemaal uit in het maken van een 
vlog over DOEN! en over de quiz. Ook 
gaan ze op zoek naar de mysterieuze 
plekken waar de selfies gemaakt zijn. En 
zien ze daar ineens de viervoeter van de 
foto lopen?
Er moet ook geknutseld 
worden: van bierdopjes 
een muziekinstrument 
maken, bloemen haken, 
een logo natekenen met 
stoepkrijt en een wijn-
plankje maken. Zouden 
ze ook extra punten krij-
gen als je de organisatie 
bier aanbiedt of als je de 
glazen van een wijnplank-
je vult en er een kaas-
plankje van maakt?

Binnen wordt er druk in boeken van 
Nederwetten gebladerd om de vragen 
bij de oude foto’s te vinden. De dames 
houden zich bezig met snorren van be-
kende Nederlanders en met de vijf al-
lerschattigste babyfoto’s met data en 
woonplaatsen. Die kunnen natuurlijk 
alleen maar van de organisatie zijn!
Om kwart voor negen gaan teamleden 
met gymschoenen naar de gymzaal. Met 
een gezellige muziekje van UB40 op de 
achtergrond moesten de teams een vra-
genlijst invullen. Tot teleurstelling van 
de fanatieke en sportieve teamleden was 
er geen sportopdracht. Maar hadden ze 
wel goed opgelet in de gymzaal? Na af-
loop volgde er nog een vragenlijst over 
wat ze in de gymzaal hadden moeten 
horen en zien. Knap lastig hoor.

Al veel te snel was het tijd om het boek 
en de knutselwerkjes in te leveren. Nog 
lang wordt er nagepraat over weer een 
leuke Wèttegij’t Quiz. De organisatie 
gaat met veel plezier (en onder het ge-
not van een drankje?) aan de slag om 
de punten te tellen en maakt zich op 
voor een gezellige feestavond met 
daarin de laatste teamopdracht en na-
tuurlijk de spannende prijsuitreiking. 
Welk team gaat er winnen?  Wèttegij’t? 
Je hoort het aanstaande zaterdag 14 
april om 20.00 uur in de Koppelaar. Ie-
dereen is van harte welkom! Tot dan!

Horloge 
gevonden
 Gevonden: een horloge 
op het fietspad langs de 
Gerwenseweg. Degene 
die het verloren is en mij 
kan beschrijven hoe het 
horloge er uit ziet, mag 
het komen ophalen. Elly 
de Groof T. 06 5376 4813.

Daar komt u voor naar Stiphout!
Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk. 
0492 - 523271 • Open van 9.30-18.00 uur. 

Juist op tijd!
nu volop keuze in 
lente buiten jasjes

Kleuren: Azalea-Mint-
Rose-Blue-Wit-Rood enz.

Bovendien een mooie 
startprijs: € 94,95

*******
Bij aankoop van een

Fuchs Schmitt jas
een Royale City Shopper

cadeau! 

‘Quartier Fou’
Pssst... niet verder vertellen.... maar op 
zaterdag 21 april 20.00 uur is er die fan-
tastische, wervelende voorstelling 
Quartier Fou Van Lichtstad Revuethea-
ter in Het Klooster in Nuenen. Bij Cor-
ries Visstekje (Vin cent van Goghstraat 
15, Nuenen) weten ze precies hoeveel 
kaarten er nog zijn. 

geniet van het mooie weer



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

PUZZELHOEKWeek 15

Horizontaal: 1 jongeling 4 atmosfeer (afk.) 6 afstotelijk 9 metaal 11 voorteken 13 ijshut 
16 Amerikaanse gouden munt 18 stof 21 beroep 23 treurdicht 25 boomvrucht 
26 elektrische eenheid 27 voordat 28 Binnenlandse Strijdkrachten 29 loco-burgemeester 
31 voorzetsel 32 nummer 33 persoonsbewijs 34 importantie 35 bijwoord 36 boom 
38 noordwest 39 deel van de bijbel 40 en wel 41 vuur 43 Engelse omroep 44 dierentuin 
47 dooier 49 wapen 50 rivier in Duitsland 51 plaats in Drenthe 54 durende vijandschap 
5555 rondrit 57 honingbij 59 Indonesisch dorp 60 Turks bevelhebber 61 guit

Verticaal: Verticaal: 11 snuifje 2snuifje 2 lofspraak 3 ambtshalve 4 gravin van Holland 5 muziekteken 
6 Frans lidwoord 7Frans lidwoord 7 deel van de voet 8 zaniker 10 ijzerhoudende grond 12 honingdrank 
14 glad 15 traag 17traag 17 vleesgerecht 19vleesgerecht 19 plaats in Frankrijk 20 getikt 22 rampspoed 24 melkwol 
30 soort belasting 31soort belasting 31 dochter van Cadmus 37dochter van Cadmus 37 overlevering 40 naarling 41 kunstuiting 
42 bontsoort 45 stelen 46stelen 46 biefstuk 48biefstuk 48 watering 49 sprookjesfiguur 52 jaartelling 
53 projectieplaatje 56 onder andere 58onder andere 58 motorschip

K A B I N E T V E R L I E S

N V E E G D U I N P

A Z T R O L E E N D B Y

P A D O A V E D N U T

N E K O P E R A O O I

C D K I P R R A D D D

A L E E E R B I E D M E I

P O E P E A N A C L T

P I L N A A L D A A R

E E M G A L A J R A K

Z R L O E P F U U T T I

E G E N E I D E M E

L A S A G N E B L O E S E M

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

Oplossingen wk 14
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

JACHTSCHOTELJACHTSCHOTEL

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

BEROOID
BLESSURE
CIRCA
CREME
CREPE
DISKWALIFICATIE
FLAIR
FRONS
FUNCTIE
KALKGROND
KARVEEL
KEIZERSPINGUIN
KIKVORS
KOOPVAART
KORAALKORAAL
KWIEKKWIEK
LEUNINGLEUNING
LICHTEFFECTLICHTEFFECT
LIEFDELOOSLIEFDELOOS
NAGALMNAGALM
ONGEINONGEIN
OORKONDEOORKONDE
OPNAMEOPNAME
OUBLIE
OVERDREVENOVERDREVEN
PATAT
PERNIS
POORT
RADON
RITME
ROBOT
ROCOCO
SALDO
SPROKKELAAR
TENTDOEK
TIMBRE
TONIC
TRUCK
TUCHTHUIS
VUREN
WELDOENER

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
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

7 5 4
6 3 4

4 1 5
8 5
6 9

1 7
3 8 5

8 9 1
5 6 2

Sudoku

week 13, Mw. L. Buren, 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.

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2017”

TE KOOP: CONIFEREN 
Diverse soorten en maten. 
Voor haag, tuin en terras. 
Tel. 06 - 51 99 83 11.

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

GEZOCHT: Enthousiaste 
TUINLIEFHEBBER die tijdens 
onze vakantie  voor onze 
TUIN wil zorgen (sproeien, 
maaien, beetje schoffelen 
en vissen voeren). Uiteraard 
tegen vergoeding. Telefoon: 
06-50 50 12 70.

GARAGE SALE: Zondag 
15 april. Laar 15, Gerwen.

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

OPEN DAGEN 
zaterdag 14 april en zondag 15 april 

van 11.00 uur - 17.00 uur

GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:
Potten rechtstreeks van de producent, met 5 jaar garantie 

Ook hét adres voor hydroplanten en kunstplanten.
Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,

buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl

OOK BUITENPOTTEN EN PLANTEN

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Love working with Great Beers? 

 
 
 
 
 
 

 
 

Zoekt Personeel 

 

Wil jij ons komen ondersteunen en deel  
uitmaken van een gezellig team,  

ben je ouder dan 18, positief ingesteld  
en weet van aanpakken  

dan komen wij graag in contact met jou.  
 
 

Voor meer informatie: info@cafeonsdorp.nl / 040-8428879  
of loop gewoon eens binnen en vraag naar Sharon. 

 
Café Ons Dorp – Parkstraat 1 – Nuenen – 040 8428879 

info@cafeonsdorp.nl - www.cafeonsdorp.nl 
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‘De boerderij’ nodigt uit!
Zou het een grote vergissing zijn om te denken dat veel Nuenenaren nog 
weten dat ‘SVE De Boerderij’ een instituut was waar destijds 300 tot 400 
mensen per week binnen kwamen voor een groot en heel divers aanbod van 
activiteiten?

Vanaf zaterdag 21 april t/m donderdag 
26 april is het archiefmateriaal ter in-
zage.
Elke middag van 14.00 tot 17.00 uur en 
bovendien drie avonden, op maandag, 
dinsdag en donderdag van 20.00 tot 
22.00 uur.

Verzoek: -Laat heel veel mensen weten 
dat er nu een unieke kans is om weer 
even een ‘Boerderij’ ervaring te heb-
ben.
• Hebt u nog materiaal dat kan hel-

pen om het archief compleet te 
maken? Breng het aub mee.

• Help aub mee om de vele personen 
op de foto’s een naam te geven?

• Kom alleen of samen met de ‘eigen 
groep’ van destijds. Maak er een re-
unie van! Koffie en thee staan voor 
iedereen klaar.

Is meer informatie wenselijk? 
Bel dan naar 06-23848755 of mail naar 
truus.houtepen@onsnet.nu

   

Waarschijnlijk zijn velen van hen die 
in de jaren 70, 80 en 90 hier destijds 
woonden of nog steeds wonen heel 
vaak naar dat gebouw in de Beekstraat 
gegaan. 

Vooral voor die inwoners is deze uit-
nodiging bedoeld.
Waarom? Het is er nu pas van geko-
men om het archief na te kijken en te 
sorteren op wel en niet bewaren.
Alle mensen die, in de 30 jaar dat SVE 
‘De Boerderij’ bestond, als staflid of 
deelnemer of docent of cursist of be-
stuurslid met deze Stichting voor Vor-
ming en Educatie te maken hadden, 
krijgen nu de kans om herinneringen 
op te halen in fotoalbums, groepsver-
slagen of jaarverslagen e.d.

Het Heemhuis (Papenvoort 15A) zet, 
speciaal voor iedereen die geïnteres-
seerd is in die 30 jaar vormingswerk in 
Nuenen, de deur wagenwijd open. 

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

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Gert-Jan Hendrikx RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a. en 
Geldrop-Mierlo 

ADVERTORIAL

Verdriet als inspiratiebron, het is mogelijk!
Het verdriet na een overlijden van een dierbare kan u raken als een 
mokerslag. Het inspirerende verhaal van Maaike en John die na verloop van 
tijd hun enorme verdriet langzaam omzetten naar een positief eerbetoon 
aan hun overleden dochter kan dan mogelijk wat hoop geven op wat licht 
in de toekomst.

Als je wereld instort
Maaike en John verloren in 2014 
totaal onverwacht hun allerliefste 
en enigst kind Loes, pas 10 jaar oud. 
De schok was enorm en het ver-
driet immens. “Lamgeslagen en niet 
in staat om iets te doen. Je wereld 
stort in en je vertrouwen in alles 
om je heen verdwijnt totaal,” aldus 
Maaike. Werken ging niet meer. En 
hoewel het gezin eerder verre reizen 
maakte om samen de wereld te ont-
dekken, durfde Maaike daarna lange 
tijd niet meer alleen naar buiten. Het 
verdriet en de onzekerheid waren te 
groot.

Afleiding
John stimuleerde Maaike na verloop 
van tijd om haar gedachten te ver-
zetten, zoals hij dat ook probeerde 
met verschillende hobby’s. Het enige  
waar Maaike toen echt zingeving 
in vond, waren kaarsen; elke dag 
brandde zij een groot aantal voor 
haar lieve Loes. De stap om zelf 
kaarsen te gaan maken ging vanzelf, 
zeker omdat Maaike iets moois wilde 
doen met de kaarsresten van het 
afscheid. Ze besloot deze een nieuw 
leven te geven en dat was het begin 
van haar kaarsenlijn ‘Luz para Loes’, 
Spaans voor ‘Licht voor Loes’. 

Maaike vond het fijn om iets om 
handen te hebben en zo werd het 
maken van kaarsen in die tijd een 
mooie afleiding, waarbij ze de eind-
producten meegaf aan het bezoek, 
als lichtpuntje voor Loes.

Ter nagedachtenis aan Loes
Toen de vraag bleef toenemen en 
veel mensen wilden helpen om echt 
iets met deze unieke kaarsen te 
doen, startte Maaike haar webshop 
www.kaarsvoorjou.nl. Hier verkoopt 
ze haar handgemaakte kaarsen met 
persoonlijke teksten zoals ‘Voor jou’  
en ‘Herinner mij’. Een deel van de 
opbrengst gaat naar de KWF Kanker- 
bestrijding. Het goede doel waar 
Loes zich ook al voor inspande, zo 
jong als ze was. 

Op deze moedige, hartverwarmende 
wijze houden Maaike en John het 
licht rondom Loes levend, in de her-
innering én in de realiteit.

 
 

50 jaar Amnesty in Nederland 
en het ontstaan Amnesty 
afdeling Nuenen
Op 14 april 1968, zeven jaar na de oprichting van Amnesty International en 
vier jaar nadat Amnesty een raadgevende status kreeg bij de Verenigde Na-
ties, werd de Nederlandse afdeling van Amnesty International opgericht. Zij 
groeide uit tot een van de grootste Amnesty-afdelingen ter wereld.
50 jaar zijn inmiddels verstreken. 50 jaar waarin Amnesty zich stevig wortel-
de in de Nederlandse samenleving. Met 250 lokale groepen, honderddui-
zenden activisten en ruim 250.000 leden is Amnesty een vereniging met een 
aanzienlijke invloed: op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau.

Hoogte- en dieptepunten
In 50 jaar hebben we gezien hoe de 
mensenrechten hoogte- en dieptepun-
ten kennen. 50 jaar van apartheid, de-
cembermoorden, Iraanse revolutie, 
Tiananmen, oorlog in Joegoslavië, ge-
nocide in Rwanda, War on Terror, Vi-
dela, Pinochet, Mugabe, Poetin, Erdo-
gan en Duterte. 50 jaar van politieke 
moorden en verdwijningen. Maar ook 
50 jaar waarin Amnesty voor elkaar 
wist te krijgen dat marteling werd er-
kend en bestreden.
Jaren waarin steeds meer landen de 
doodstraf afschaften. Jaren waarin 
Amnesty met succes lobbyde voor een 
Internationaal Strafhof, voor een Wa-
penhandelverdrag. En 50 jaren waarin 
honderdduizenden mensen hun le-
vens zagen verbeteren nadat Amnesty 
voor hen in actie kwam; in 2016 alleen 
al kwamen meer dan 650 mensen na 
Amnesty-acties vrij.

Vechtlust
Mensenrechten bevinden zich mo-
menteel in zwaar weer. Er zijn meer 
vluchtelingen dan ooit sinds de Twee-
de Wereldoorlog. Mensenrechtenver-
dedigers over de hele wereld wordt het 
werk steeds moeilijker gemaakt. En 
ook in ons eigen land lijkt - bijna onge-
merkt - het draagvlak voor mensen-
rechten steeds minder vanzelfspre-
kend. Maar dankzij onze vechtlust blij-
ven we op steeds nieuwe manieren 
doen wat we al 50 jaar als geen ander 
kunnen: een vuist maken tegen on-
recht. Als we onze krachten bundelen, 
hebben onze acties impact. Net zo-
lang, totdat de wereld rechtvaardig is. 
Amnesty is de afgelopen 50 jaar expert 
geworden in volharding.

De oprichting van de Nuenense 
afdeling
In Nuenen werd in 1973 gestart met 
een schrijfgroep. Om meer mensen te 
betrekken bij het schrijven van brieven 
werd in 1991 begonnen met het uitge-
ven van ‘schrijfabonnementen’. Deel-
nemers hieraan krijgen elke maand 
drie adressen van regeringsfunctiona-
rissen en drie voorbeeldbrieven thuis-
bezorgd. Men typt deze voorbeeld-
brieven over en verstuurt ze. Amnesty 
zorgt voor de vertaling. “Juist door de 
hoeveelheid brieven die mensen ont-
vangen, wordt de bekendheid van een 
gevangene of vermist persoon ver-
groot en de meeste overheden zijn hier 
niet blij mee” zegt de Nuenense Ankie 
Prinsen. Deze vorm van schrijven is 
een eenmalige actie. In Nuenen wor-
den zo elke maand honderden brieven 
verstuurd. Er blijft een behoefte aan 
schrijvers. Het geheel wordt gecoördi-
neerd Tiny Luppens en Ancarien Kars-
dorp, de voorzitter. Over het ontstaan 
van de huidige werkgroep zie de web-
site van Amnesty afdeling Nuenen:
 https://nuenen.amnesty.nl

Drijehornick lezing:  
Bisschop Bekkers
Heemkundekring De Drijehornick uit 
Nuenen organiseert op donderdag 19 
april een lezing. Wim van Kreij, lid van 
de heemkundekring Oude Vrijheid uit 
St-Oedenrode, zal dan spreken over 
leven en werken van Bisschop Bekkers. 
In de presentatie zijn dia’s en foto’s en 
filmfragmenten over het leven en wer-
ken van bisschop Bekkers opgenomen, 
onder andere van ‘Mies Bouman in de 
stoel’ en van de uitvaart en de begrafe-
nis in St. Oedenrode in 1966.
Bekkers was een geliefde bisschop die 
van grote betekenis is geweest voor de 
RK Kerk in Nederland. Samen met do-
minee Van den Akker was hij ook de 
grondlegger van de oecumenische ge-
dachte. In 2000 werd bisschop Bek-
kers, die zich heeft ingezet voor de ge-
zinnen en voor de zwakkeren in onze 
samenleving, gekozen tot de Katholiek 
van de Eeuw.
Aanvang lezing 20.00 uur in De Dassen-
burcht, Jacob Catsstraat 1-3. Toegang 
gratis.

Bisschop Bekkers bij de inwijding van de 
Andrieskerk in Nuenen 

Inloopuur 
Nederlandse 
Vereniging   
van Rugpatiënten
Op vrijdag 20 april houdt de Neder-
landse Vereniging van Rugpatiënten 
het maandelijkse inloopuur in het El-
kerliek ziekenhuis op locatie Helmond.
Deze middag biedt u de mogelijkheid 
te praten met een ervaringsdeskundi-
ge van de vereniging. Deze is tussen 
13.00 en 15.00 uur aanwezig voor het 
geven van advies, informatie en voor-
lichting. U kunt zonder afspraak tus-
sen 13.00-15.00 uur binnenlopen.
Meer informatie is te vinden op de 
website van de vereniging: 
www.ruginfo.nl

Veertiende  
Ko� erbakverkoop
Op zondag 15 april is het marktter-
rein (Lankveld 10 Gerwen) open 
voor het publiek tussen 08.30 en 
15.30 uur. Entree € 2,- per persoon 
(dit is inclusief een kop ko�  e of thee 
aan de bar op vertoon van uw en-
treebewijs), voor kinderen tot en 
met twaalf jaar is het gratis toegang. 
Er is ruim voldoende parkeergele-
genheid en parkeren is gratis. Op 
het terrein zijn toiletten aanwezig. U 
kunt er ook terecht voor een hapje 
of een drankje.

Spullen verkopen vanuit je kofferbak... 
hoe werkt dat? In Engeland is de ‘car-
boot sale’ al jaren een begrip. De deel-
nemers rijden met hun eigen auto het 
terrein op. Je parkeert in lange rijen 
naast elkaar. Er wordt van alles te koop 
aangeboden tweedehands speelgoed, 
antiek, meubels, dvd’s, witgoed, fiet-
sen …te veel om op te noemen. Alles 
kan, spullen zó vanuit de kofferbak van 
een auto of aanhanger of busje.

Bezoekers kunnen naar hartenlust 
rondsnuffelen op zoek naar de beste 
koopjes. Er zijn hapjes en drankjes te 
krijgen. En ook voor kinderen zijn er 
activiteiten. Kortom, een gezellige 
markt waar iedereen op een leuke en 
ontspannen manier spullen kan kopen 
of verkopen. 

Gertje Raassens zingt    
bij Ruilkring Lets-Nuenen 
Op dinsdag 17 april houdt Lets-Nuenen vanaf 19.30 uur weer haar maande-
lijkse Open Ontmoetingsavond in de Weverkeshof. Naast het samen ruilen 
van diensten en goederen zal op deze avond Gertje Raasens, als lid van Lets-
Nuenen, een optreden verzorgen.

Lets-Nuenen, wat is dat?
Nuenen kent een actieve, florerende 
Lets-kring; het is een ruilnetwerk met 
leden, die onderling diensten en/of 
goederen uitwisselen. Geld komt er 
niet aan te pas. Het idee is heel simpel: 
je doet iets voor een ander of je laat iets 
door een ander voor jou doen bijvoor-
beeld je ramen wassen. Heb je interes-
se, lees dan even verder….

Lets staat voor de afkorting ‘Local Ex-
change Trading Systeem’. Lets is we-
reldwijd verspreid en in Nederland 
zijn er ongeveer 100 van zulk soort 
ruilkringen. Het is een systeem waarbij 
diensten en soms ook producten wor-
den geruild binnen een groep van in-
geschreven leden. Er wordt gebruik 
gemaakt van een fictief betaalmiddel. 
In Nuenen is dit betaalmiddel @ (apen-
staartje). Eén uur dienstverlening 
komt overeen met vier @. Alle dien-
sten zijn daarbij gelijkwaardig. LETS is 
geen stichting of vereniging maar een 
groep van geregistreerde leden 

Een voorbeeld:
Henk helpt Anke met haar tuin, Anke 
doet boodschappen voor Jan, Jan repa-

reert een fiets voor Inge, Inge geeft een 
voetmassage aan Jolanda, enzovoort. 
Het aanbod aan diensten is rijk en ge-
varieerd. Om er enkele te noemen: 
Bloem en Tuin; Administratie; Crea-
tief;  Eten en Drinken enz. enz. Zo zijn 
er nog 16 andere categorieën. Teveel 
om op te noemen…..

Gertje zingt 
op de Open Ontmoetingsavond 
Er zijn verschillende soorten activitei-
ten. Maandelijkse komen de leden bij 
elkaar op de zogenaamde ontmoe-
tingsavonden bedoeld om het ruilen 
van diensten te bevorderen, om enige 
sociale samenhang te bewerkstelligen, 
om ervaringen uit te wisselen en om 
nieuwe leden te introduceren. 
Wil je zo’n avond een keertje bijwonen 
om te kijken of LETS-Nuenen iets 
voor je is? Kom dan dinsdag 17 april 
rond 19.30 uur naar De Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5, 5671 CH 
Nuenen. Op deze avond zal ook Gertje 
Raasens, als lid van Lets-Nuenen, een 
optreden verzorgen. Als je eerst wat 
meer informatie wil, kijk dan op de 
website www.letsnuenen.nl of stuur 
een mailtje naar info@letsnuenen.nl.

IVN m aandagavond-
wandeling Eckartse Bos
Op maandagavond 16 april wandelen vogelgidsen van het IVN-Nuenen met 
belangstellenden door het Eckartse Bos. Om 19.00 uur vertrekken we met 
de � ets vanaf Het Klooster. We starten de wandeling aan de Nuenense kant 
van het bos.

Het Eckartse Bos is een klein geva-
rieerd bos gelegen tussen Nuenen en 
Eindhoven. In dit bos kun je onder an-
dere de goudhaan, de zanglijster, de 
zwarkop en de appelvink tegenkomen.
Het kan in het voorjaar erg nat zijn in 
het bos. Zorg ervoor dat je waterdichte 
schoenen of laarzen draagt. Contro-

leer bij thuiskomst altijd goed of je 
geen tekenbeet hebt opgelopen.
Wil je meewandelen met de vogel-
werkgroep? Dat kan! Je bent van harte 
welkom.
Meer info bij Roy van der Velden, coör-
dinator van de VWG, tel. 0615902603 of 
mail roypeter40@hotmail.com.
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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

Elke dinsdag en woensdag
dinsdag 9.30-12.30 woensdag 19.30-21.30

Foto expositie historische boereninterieurs
het Heemhuis van De Drijehornick, 

Papenvoort 15A

t/m 15 april
Tentoonstelling Lijkwade van Turijn

oude St.-Clemenskerk 
aan de Heuvel te Gerwen

t/m oktober
Elke tweede woensdag en laatste zondag 

van de maand
 13.30-17.00 uur Van Goghkerkje open

 Papenvoort Nuenen

Vrijdag 13 april
19.00 uur De musical Hakimekaki

Het Klooster in Nuenen
20.00 uur Kienavond

Dorpshuis, aan het Grotenhof, in Lieshout

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

Zaterdag 14 april
14.30 en 19.00 uur De musical Hakimekaki

Het Klooster in Nuenen
20.00 uur Uitslag Dorpsquiz Wettegij’t 2018
M.F.A. De Koppelaar, Koppel 1 Nederwetten

Zaterdag 14 april
19.30 uur Voorjaarsconcert Gerwens 

Muziekkorps & Helmonds Muziek Corps 
Dorpshuis Grotenhof 2, Lieshout

Zondag 15 april
08.30-15.30 uur Kofferbakverkoop Heilig 
Kruisgilde Gerwen. Lankveld 10 Gerwen

10.30 en 14.30 uur De musical Hakimekaki
Het Klooster in Nuenen

Zondag 15 april
13.30 uur Opening Speeltuin de Kievit

Kerkstraat Nuenen
14.30 uur Familievoorst. ‘De blote billen van 

de keizer.’ Toneelgr. Maan, dorpshuis Lieshout

Maandag 16 april 
13.30-15.30 uur WLG-workshop driedraad 

kettingen maken voor volw. Heuvel 11 Gerwen
19.00 uur IVN Avondwandeling Eckartse Bos

 Vertrek per fi ets vanaf het Klooster

Dinsdag 17 april
18.30-19.45 uur Sjors Creatief: Muziek-
workshop bij Drumfanfare Jong Leven

gemeenschapshuis D’n Heuvel te Gerwen

Dinsdag 17  april
19.30 Ontmoetingsavond ruilkring Lets 

Nuenen, met optreden van Gertje Raassens
Dorpsboerderij Weverkeshof, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 5, Nuenen

Dinsdag 17 april
20.00-22.00 uur Openbare Repetitie 

Drumfanfare Jong Leven
Gemeenschapshuis D’n Heuvel Gerwen

Woensdag 18 april
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek
het Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout

Donderdag 19 april
17.00-18.30 uur Open huis Basisschool 

De Mijlpaal. Brabantring 1, Nuenen
20.00 uur Lezing Wim van Kreij over bisschop 
Bekkers. Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3.

Vrijdag 20 april 
13.30-16.00 uur Lezing over symbolen 

door Pieternel Egberts-Hermens
Bio-Kracht Parkstraat 3F Nuenen

16 t/m 20 april
46e wielerjeugdvijfdaagse 
van Lieshout - Mariahout

Zaterdag 21 t/m donderdag 26 april
14.00-17.00 uur 30 jaar vormingswerk in 
Nuenen. Op maandag, dinsdag en donder-

dag ook van 20.00-22.00 uur
Het Heemhuis, Papenvoort 15a

Zaterdag 21 april
20.00 uur Quartier Fou door Het Lichtstad 

Revue Theater. het Klooster

Zaterdag 21 april en zondag 22 april
11.00-17.00 uur Lentedagen
De Walburgtuinen, Boord 64

Zondag 22 april
10.00-14.00 uur Rondje Nuenen West

start/fi nish in Nuenen West 
De hele dag Prinsjes-& prinsesjesdag 

Dorpsboerderij de Weverkeshof

Zondag 22 april
10.00-19.00 uur Mode Event Nuenen

Centrum van Nuenen
14.30-16.30 uur Optreden ´de Molshoop´ 

Gasterij Jo van Dijkhof

Zondag 22 april
14.00 uur Cultuur Overdag: 

lezing Olga Franssen over J.S. Bach. 
Van Goghkerkje Papenvoort

Maandag 23 april
14.00-16.00 uur PVGE Presentatie gezond 

bewegen en nordic walking
Het Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 10

DANKBETUIGING

Wij willen iedereen heel hartelijk danken voor alle liefdevolle woorden 
van troost in de vorm van kaarten, bloemen, mails en telefoontjes en 
uw aanwezigheid bij de crematie van mijn zeer geliefde man en vader

HENK BREDÉE
We voelen ons zeer getroost en gesterkt om weer verder te gaan.

 Liane
 Marianne
 Caroline  

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 14 april 18.30 uur: viering, 
Vormselvoorbereiding met eigen mu-
ziek, voorgangers pastor J. Vossenaar 
en pastoraal werker M. Feuth.
Zondag 15 april 11.00 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorganger pastor J. 
Vossenaar. 

Misintenties
Zaterdag 14 april 18.30 uur: Drieka 
van de Tillaart.
Zondag 15 april 11.00 uur: René Elst; 
Jan en Miet Dijstelbloem - Knoops; 
Noud van Rooij en Marie van Rooij - 
van de Kam; Drika Saris (vanwege ver-
jaardag); Miet Meulendijk - de Haas en 
Frits Meulendijk; Jos Bex; overleden 
familie IJzermans - van den Eijnden; 
Kees en Constant van Dongen; Fons 
Stienen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 15 april 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties 
Philippus van Hoek, vanw. verjaar-
dag; Diny Geraets-Zweegers, vanw. 
verjaardag; Mien van Hoof - Brug-
mans; Overleden fam. de Groot - 
Vrijaldenhoven; Overleden ouders 
Rooijakkers - Raaijmakers en overle-
den broers en zussen; Overleden ou-
ders Martinus Donkers en Hanneke 
Donkers - van Acht en Maria Don-
kers - Bekx; Harrie en Jo Raaijmakers 
- Keijzers.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 15 april 9.30 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor S. Kuijpres.
 
Misintenties:
Piet Coolen; Familie van Hattum.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 15 april is de voorganger mv. I. 
v.d. Mast. Er is kindernevendienst 
voor basisschoolkinderen. De collecte 
is voor het Educatiefonds Vluchtelin-
gen Nuenen. Wij nodigen u uit om de-
ze dienst met ons te vieren. Tenslotte 
bent u, zoals altijd, op donderdag tus-
sen 10.00 en 12.00 uur welkom in het 
Open Huis voor een kop koffie en ont-
moeting met anderen. Voor meer in-
formatie: zie onze website.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Donderdag 12 april 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 13 april. 07.15 uur H. Mis, 
Hermenegildus, martelaar. 
Zaterdag 14 april. 11.00 uur gezongen 
H. Mis, H. Lidwina van Schiedam, 
maagd; gedachtenis van H. Justinus, 
martelaar en H. Tiburtius, Valerianus 
en Maximus, martelaren. Bijeenkomst 
van de Derde Orde. 
Zondag 15 april. Tweede zondag na 
Pasen; Zondag van de Goede Herder. 
10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 16 april. 18.30 uur H. Mis. 
Dinsdag 17 april. 18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 18 april. 07.15 uur H. Mis. 

In de oude St.-Clemenskerk aan de 
Heuvel te Gerwen is er een tentoon-
stelling ingericht over de lijnwade van 

Turijn. Deze expositie duurt tot de 
tweede zondag na Pasen. De toegang is 
vrij; de kerk is steeds open voor en na 
de diensten. 
De beroemde Lijkwade van Turijn is al 
eeuwenlang voor gelovigen een voor-
werp van devotie, vandaar ook deze 
tentoonstelling in de kerk. De foto’s 
zijn afgebeeld op canvas en zijn levens-
groot. De lichaamsvormen, het hoofd 
en het gezicht met de gesloten ogen 
zijn in alle rust te bekijken. Er zijn ook 
foto’s in 3D bij, die nog indringender 
de afbeelding weergeven.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, is rustig 
ingeslapen onze lieve zus, schoonzus en tante

Janny de Groot
Zij overleed in de leeftijd van 73 jaar.

Broers, zus
Schoonzussen, zwager
Neven en nichten

8 april 2018
Correspondentieadres: 
Vincent van Goghstraat 185, 5671 DT Nuenen

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zaterdag 14 april om 9.30 uur in 
de aula van het crematorium te Heeze, Somerenseweg 120.
Tot aan haar afscheid verblijft Janny in het uitvaartcentrum aan de  
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven, alwaar geen rouwbezoek.

Je handen hebben voor ons gewerkt,
je hart heeft voor ons geklopt,
je ogen hebben ons tot het laatst gezocht,
nu ben je van ons heengegaan.

Zo onbegrijpelijk, zo machteloos... Na alle fijne jaren die we samen mochten 
beleven, hebben we tot ons grote verdriet afscheid moeten nemen van mijn 
allerliefste man, ons pap, schoonvader en trotse opa

Theo Elbers
- Thijs - 

echtgenoot van

Thea Elbers-Vereggen
* Nuenen, 26 november 1945 † Geldrop, 6 april 2018

Thea
    Dribbel 
    Minoes 

Ronnie en Gerda

Jolanda en Pierre
    Tino
    Ziva

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Hans Raaijmakers, t.a.v. Familie Elbers
Emopad 56, 5663 PB  Geldrop

U bent welkom om met ons afscheid van Theo te nemen, op vrijdag 13 april 
om 12.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150, Eindhoven.
Samenkomst in de ontvangstruimte van het crematorium waar vanaf 12.00 uur 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Theo hield van witte bloemen.

 Kienen in Lieshout
Op vrijdag 13 april organiseert Carnavalsvereniging de Raopers een kienavond in 
het Dorpshuis, aan het Grotenhof, in Lieshout. De avond begint om 20.00 uur en 
de zaal is open om 19.00 uur. Iedereen is welkom.
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
RKSV NUENEN
Zaterdag 14 april
Nederw. vet1 - Nuenen vet1  . . 16.30 
EFC vet1 - Nuenen vet2  . . . . . . . 15.30
Zondag 15 april
Nuenen - Juliana ‘31  . . . . . . . . . . 14.30
Prinses Irene VR1 - Nuenen VR1 11.45
Nuenen 2 - Sarto 2  . . . . . . . . . . . . 12.00
Beerse Boys 4 - Nuenen 4  . . . . . 11.00
Nuenen 5 - Geldrop 4  . . . . . . . . . 10.00
Nuenen 6 - RKSV Heeze 3  . . . . . 12.00
Nuenen 7 - Unitas’59 7  . . . . . . . . 10.00
Nuenen 8 - Best Vooruit 6  . . . . . 10.00
Nuenen 9 - Rood Wit’67 2  . . . . . 10.00
Waalre 5 - Nuenen 10  . . . . . . . . . 10.00
RKGSV 4 - Nuenen 11  . . . . . . . . . 11.00 
Braakhuizen 9 - Nuenen 12  . . . 11.00
Unitas’59 12 - Nuenen 13  . . . . . 10.00 

RKGSV GERWEN
 Zaterdag 14 april
Wilhelmina Boys B - RKGSV vet 16.30
Zondag 15 april
RKGSV vr 1 - Maarheeze vr 1  . . 11.00
RKGSV 4 - RKSV Nuenen 11  . . . 11.00
Tivoli 2 - RKGSV 2  . . . . . . . . . . . . . 11.00
Braakhuizen 7 - RKGSV 3  . . . . . . 13.00
HVV Helmond 1 - RKGSV 1  . . . . 14.30

EMK
Donderdag 12 april 
EMK 1 - Stiphout Vooruit 1  . . . . 18.30
EMK 3 - Best Vooruit 4  . . . . . . . . . 18.30
EMK 5 - Nederwetten 2  . . . . . . . 18.30
Vrijdag 13 april 
EMK 1 (zaal) - Tongelre 2  . . . . . . 20.55
Boca 2 - EMK 2 (zaal)  . . . . . . . . . . 20.10
Zaterdag 14 april 
EMK VE1 - RPC VE1  . . . . . . . . . . . . 15.30
Zondag 15 april 
EMK 1 - ELI 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30
Pusphaira 2 - EMK 3  . . . . . . . . . . . 12.00
Brabantia 3 - EMK 4  . . . . . . . . . . . . 9.45
Unitas’59 11 - EMK 5  . . . . . . . . . . 12.00
EMK 6 - SBC 11  . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Sterksel/Heeze VR1 - EMK VR1  . 10.00

RKVV NEDERWETTEN
Donderdag 12 april
Nederwetten 1 - HSE 1  . . . . . . . . 18.30
EMK 5 - Nederwetten 2  . . . . . . . 18.30
Vrijdag 13 april
Nederwetten vet - RKVVO vet  . 20.00
Zaterdag 14 april
Nederwetten Vet - Nuenen Vet 16.30
Zondag 15 april
Nederwetten 1 - Fiducia 1  . . . . 14.30
Nederw. 2 - Nieuw Woensel 9  . 12.30
Nederwetten 3 - HSE 4  . . . . . . . . 10.00
Nederwetten 5 - RKVVO 9  . . . . . 10.00
Hapert VR1 - Nederwetten VR1 10.00
Wodan VR1 - Nederwetten VR2 . 9.45
Dinsdag 17 april
ST Sterksel VR1 - Nederw. VR1  . 20.00

46ste Wielerjeugd vijfdaagse 
van Lieshout- Mariahout
De komende week van maandag 16 tot en met vrijdag 20 april, organiseert 
Comité Wielerjeugdvijfdaagse wederom een wielervijfdaagse voor de jeugd 
van Lieshout en Mariahout. Alle kinderen van 0 t/m 3 jaar en van de basis-
school van groep 1 t/m 8 kunnen hier aan deelnemen. Evenals voorgaande 
jaren kan men deelnemen op gewone � etsen, cross� etsen en mountain-
bikes (versnellingen worden afgeplakt) maar niet op race� etsen. 

D.C.René kampioen in topklasse 
na winst tegen de Smurfen!
De darters van D.C.René behaalde afgelopen vrijdag in hun debuutjaar in de 
topklasse van doe darts regio Eindhoven meteen het kampioenschap. In de 
met veel toeschouwers gevulde zaal van Cafe Dwars in Geldrop werd de 
wedstrijd gespeeld tegen het op de tweede plaats staande team van de 
Smurfen. Dit met enkele landelijke toppers spelend team was voor aanvang 
van het seizoen de grote favoriet voor de titel maar hadden door enkele ver-
liespartijen tijdens de competitie toch een achterstand van 6 punten op D.C. 
René opgelopen. Met nog 3 wedsstrijden te spelen moesten zij dus wel win-
nen en verschenen dan ook in hun sterkste opstelling. 

DG1 Z&PV Nuenen 
waterpolokampioen
Door Gittie van Velthoven

Het waterpoloteam DG1 van zwem- en waterpolovereniging Nuenen is af-
gelopen zaterdag 7 april kampioen geworden in de1e klasse onder 13 jaar. 
Een knappe teamprestatie, om in het eerste jaar in een hogere klasse als eer-
ste te eindigen met nog één wedstijd te gaan.

De allerkleinste, groep 0 t/m 3 jaar 
kunnen deelnemen op een skelter, 
step, driewieler e.d., en rijden op een 
verkleind parcours, waarbij de ouders 
de kinderen kunnen begeleiden.
Iedere avond wordt er om 18.45 uur 
gestart op het parcours dat gevormd 
wordt door de Floreffestraat, Hertog 
Janstraat, Hertog Hendriklaan en de 
Coolhof.
De start en finish zal plaats vinden in 
de Floreffestraat, waar elke avond om 
de gele leiders trui en de bloemen word 
gestreden.

Ieder deelnemer ontvangt na elke wed-
strijd een traktatie.
Op vrijdag vindt de finale plaats en 
krijgt iedereen een leuke prijs voor de 
prestatie die hij/zij deze week geleverd 
heeft. En worden de bekers en bloe-
men voor de eerste drie in het eind 
klassement uitgereikt, door onze ron-
de miss. 

Kinderen uit groep 0 t/m 3 jaar kunnen 
elke dag inschrijven. De andere groe-
pen kunnen t/m woensdag inschrijven. 
Dus jongens en meisjes, doe mee!

De eerste wedstrijd tussen deze twee 
toppers was in een gelijkspel geëindigd.
Stefan Raaijmakers speelde de eerste 
partij van de avond. Met goede scores 
en prima uitworpen nam hij snel een 
2-1 voorsprong maar door het missen 
van de dubbels verloor hij de partij met 
3-2. Thijs van Zogchel was als 2de aan 
de beurt en wist de partij vrij gemakke-
lijk met 3-0 te winnen. Tussenstand 
1-1. Sam Stormezand had een moeilij-
ke en taaie tegenstander. Maar Sam liet 
in de 5de leg zijn klasse zien door 180 
en140 te gooien en een finish van 85 en 
wint met 3-2. Tussenstand 2-1 voor 
D.C.René. Ook Rick van Dijck had een 
geduchte tegenstander die al snel een 
2-0 voorsprong nam. Maar de vechters 
mentaliteit van Rick liet hem weer niet 
in de steek. Tussenstand 3-1. De eerste 
koppel 501 speelde Stefan R. en Thijs. 
Ze waren duidelijk te sterk voor hun 
tegenstanders en wonnen de partij met 
3-0. Tussenstand 4-1 voor D.C. René. 
Door een wissel van de Smurfen was 
de 2de partij van Stefan en Thijs niet 
zo eenvoudig. Door enkele 180tigers 
en sterke finishes van boven de 100 

wisten de tegenstanders deze met 3- 2 
te winnen. Tussenstand 4-2. De vol-
gende 2 koppel partijen werden ge-
speeld door Rick en Sam. Door de ze-
nuwen kwamen ze niet echt goed in 
hun spel en verloren allebei hun partij-
en met 3-1. Tussenstand 4-4. Veel hing 
af van de partij 301 gespeeld door Thijs 
en Stefan. Het werd een spannende 
partij die in de laatste leg gewonnen 
werd door de Nuenenaren door een 
geweldige finish van Stefan van 96. 
Tussenstand 5-4 voor D.C. René! De 
laatste partij 501 tussen Stefan en 
Mark Kruis moest de beslissing bren-
gen. Mark die tot de Nederlandse sub-
top behoort had geen enkele kans te-
gen een ontketende Stefan die met o.a 
4 maal 180 en een finish van 109 de 
partij subliem uitgooide! De talrijke 
toeschouwers gingen helemaal uit hun 
dak en feliciteerden alle teamleden van 
D.C. René met hun zeer verdiende 
kampioenschap. Stefan Raaijmakers, 
Thijs van Zogchel, Rick van Dijck, Ad 
v.d. Wildenberg,  Sam Stormezand en 
Captain Stefan van Mierlo hartelijk ge-
feliciteerd met dit prachtige resultaat!

Bepalend voor het behalen van het 
kampioenschap is de teamspirit die er 
is. Elke wedstrijd werd er hard voor el-
kaar gewerkt en was er sprake van een 
enorme dosis doorzettingsvermogen. 
Dit resulteerde in spannende wedstrij-
den met mooie doelpunten en dito 
reddingen van de keeper. Boven alles 
was er een enorm spelplezier wat uit-

eindelijk de basis vormde voor dit 
mooie kampioenschap. Dit alles dank-
zij de bevlogen en positieve coaching 
van coach Esther en trainers Lars, 
Danny en Nick. 

Van harte gefeliciteerd Dirk, Maud, 
Vince, Pieter, Johannes, Savannah, Lu-
ca, Anouk, Wouter en keeper Maurits.

Het kampioensteam van DG1 Z& PV Nuenen

SBC - EMK  7-2
Door Cor Groenen

EMK stond afgelopen weekend tegenover titelkandidaat SBC. Om zelf nog 
aanspraak te kunnen maken op de titel zou het deze wedstrijd in ieder geval 
moeten winnen. 

RKVV Nederwetten -     
VV Elsendorp  1-4
Door Han Huijbers

Het weer wordt langzaamaan beter, hopelijk gaat het spel daarin mee de ko-
mende tijd. Een nog steeds zwaar gehavend Nederwetten moest het op 
donderdagavond 5 april opnemen tegen angstgegner Elsendorp. De laatste 
jaren kwam Nederwetten steeds te kort tegen de werkploeg die evenals Ne-
derwetten al jaren in de 5e klasse uitkomt. 

Nederwetten zakt door de ondergrens

Tongelre - Nederwetten 3-1
Door Louis Staals

Alle factoren waren aanwezig. Een � ink aantal supporters uit Nederwetten 
op het sportpark de Doornakkers. Eindelijk zouden we wel eens de 3 punten 
gaan halen, maar tegen hekkensluiter Tongelre liep het allemaal anders. 

aan het feit dat SBC een tandje terug 
deed. In de 68e minuut kwam EMK 
nog terug na een mooie combinatie 
tussen Robbie van de Ven en Rick van 
den Bogaard, maar daarna was het al-
les SBC dat de klok sloeg. Wat EMK 
betreft is het onvoorstelbaar wat een 
matheid en gebrek aan teamspirit er na 
de mooie seizoenstart in het team is 
geslopen. Niet 1 duel werd gewonnen 
en men ondersteunde elkaar geen mo-
ment in de duels. Een dik verdiende 
overwinning voor SBC, dat in de ogen 
van de verslaggever zeker titelkandi-
daat nummer één is.

loor compleet de concentratie en in 
no-time had Elsendorp de score ver-
dubbeld. Wederom door wat onoplet-
tendheid en Elsendorp was meedo-
genloos. Het was 0-4 en er kwam wat 
mineur over Sportpark De Koppel te 
hangen. Sjaak plukte tot tweemaal toe 
een bal van het dak van de kantine en 
dat waren toch wel zo’n beetje (letter-
lijk) de hoogtepunten op dat moment.
Er moest wat gebeuren. Tim, Tom en 
Rutger werden in het veld gebracht en 
dat hielp zichtbaar. Er kwam wat meer 
druk op het doel van Elsendorp en er 
werden ook meer duels gewonnen. 
Rutger miste op een haar na een kop-
kans na een voorzet van Tom. Even la-
ter was diezelfde Tom verantwoorde-
lijk voor de eretreffer. In de tachtigste 
minuut bracht hij de stand op illustra-
tieve wijze, via een scrimage, op 1-4.  

geen stap verder. In de 80e minuut 
sloeg het noodlot toe. Een afstands-
schot van een van de betere spelers van 
Tongelre, Fathi Yildiz, zeilde over de 
keeper in het Nederwetten doel. 2-1. 
Nog enkele grote kansen van o.a Toon 
van Rooij, leverde geen doelpunt op en 
in de 85e minuut werd  een enorme 
blunder in de Nederwetten achterhoe-
de opnieuw afgestraft door Yildiz die 
de bal keurig achter de Nederwetten 
goalie krulde 3-1. De teleurgestelde 
Nederwetten supporters waren toen al 
onderweg naar de uitgang want het 
was een debacle voor het vaandel team 
waar ze zeker niet op gerekend had-
den. Donderdag a.s. maar weer hopen 
op herstel tegen HSE om deze blamage 
te vergeten en zo snel mogelijk van de 
onderste plaats te komen. Het kan en 
moet beter kunnen.

In de eerste minuten van de wedstrijd 
was SBC het team dat een overwicht 
had. Dat resulteerde in de 21e minuut 
op een 1-0 voorsprong nadat een SBC 
speler vrij voor doelman Cuppen de 
doelman passeerde. Na een misser in 
de 28e minuut kwam EMK zelfs op een 
2-0 achterstand. In de 44e minuut 
scoorde Johan Jansen met een prachtig 
doelpunt de 2-1 aansluitingstreffer. 
Vanaf links nam hij de bal direct vol op 
zijn schoen en passeerde de SBC doel-
man. In de tweede helft had EMK in de 
eerste minuten een klein overwicht, 
maar dat was hoofdzakelijk te wijten 

Met wat andere namen dan anders be-
gon Nederwetten zichtbaar met weinig 
vertrouwen aan de wedstrijd. Mede 
hierdoor was het binnen 3 minuten al 
0-1 door miscommunicatie achterin. De 
rest van de eerste helft verliep redelijk 
rustig en aan beide kanten was er weinig 
sensatie in de doelmond. Desondanks 
viel vlak voor rust de tweede goal van 
Elsendorp, op identieke wijze als de eer-
ste goal. Ruststand: 0-2.
In de tweede helft kwam Nederwetten 
anders uit de startblokken. Tijdens de 
thee zijn de koppen bij elkaar gestoken 
en is besloten om er toch nog wat van te 
maken. Dit resulteerde in meer balbezit, 
maar tot echte kansen kwam het niet. 
Wel wat speldenprikjes vanuit de tegen-
stoot door de aanvallers van Elsendorp.
In de 62e en 63e minuut leek er sprake 
van een black-out. Nederwetten ver-

Het duurde tot aan de 30e minuut toen 
Jordy van der Voort een schot van af-
stand loste dat verdween over de kee-
per van Nederwetten in het doel 1-0. 
Nederwetten kreeg daarna nog ver-
schillende mogelijkheden om de stand 
gelijk te trekken, maar niets lukte en 
alles viel verkeerd uit. Met deze stand 
werd ook de rust bereikt. 
Na de thee dacht de supporters schare 
van Nederwetten, dit zullen we na de 
rust wel even rechtzetten want het 
duurde slechts 5 minuten toen een 
door Niek Evers genomen corner 
snoeihard werd binnen gekopt door 
Toon van der Loo, een van de twee 
trainers die uit pure noodzaak moest 
worden ingezet vanwege de vele bles-
sures. 2-1. Zijn assistent Rutger Ma-
ters moest ook nog omkleden maar 
zelfs met die hulp kwam Nederwetten 

Waterpolo

Het waterpoloteam DG1 van zwem- en waterpolovereniging Nuenen is af-

RKVV Nederwetten -     

Tongelre - Nederwetten 3-1

Darten

 Repair Café Laarbeek
Woensdag 18 april organiseert RCL 
weer een middag waar men terecht 
kan met defecte huishoudelijke mate-
rialen, kleding, kleine meubels en fiet-
sen. Repair Café Laarbeek vindt plaats 
in het Dorpshuis Grotenhof 2 te Lies-
hout van 13.30 uur tot 16.00 uur. Info 
06-58842046.

 Presentatie gezond bewegen    
en nordic walking 
Nordic walking; dit doe je toch pas als je oud en versleten bent! Nou nee. 
Want wist u dat u met nordic walking 90% van uw spieren traint en je het 
knie- en heupgewricht met 5 à 8 kilo per stap ontlast. Bovendien is het heer-
lijk om buiten te zijn. En het is lente, dus tijd om in actie te komen en samen 
de natuur in te trekken. 

Gezond en natuurlijk bewegen, maar 
wat bedoelen we daar nu precies mee? 
Ook daar gaat deze presentatie over, 
want fit en vitaal ouder worden, dat 
willen we toch allemaal.
Alle 50plussers zijn van harte welkom 
op maandag 23 of vrijdag 27 april. 
Tijd.14.00 tot 16.00 uur in Het Kwet-

ternest, Mantelmeeuwlaan 10. Aan-
melden kan door een mail te sturen 
naar Marleen Houben, mhouben06@
gmail.com en daarin te vermelden wel-
ke dag de voorkeur heeft. De middag 
wordt georganiseerd door de PVGE 
Nuenen en is algemeen toegankelijk. 
https://nuenen.pvge.nl



IEDERE DAG TESTDAG
PEGASUS 
OPERO 
E8F DI2 
Fiets met 8 automatische 
versnellingen, Shimano 
middenmotor, schijfremmen en 
vering. Voorzien van een 400wh 
accu. Supergoed getest!
van € 2899.- voor

2699.-

Gazelle Orange met shimano 
middenmotoren nu met 
supervoordeel, 
bijvoorbeeld

ORANGE
C7 HMS
met Shimano middenmotor, 
velgremmen en vering 
Vanaf € 2649.- nu vanaf

2249.-
 (inclusief € 150.00 cashback via Gazelle)

Onze voordelen

A F S P R A A K  M A K E N  I S  N I E T  N O D I G

Onze voordelen
FIETSEN

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933

www.henkvanrooijfietsen.nl

www.henkvanrooijfietsen.nl

Overtuigd? Kijk ook op www.henkvanrooijfietsen.nl 
Onze voordelen
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deskundig 
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www.henkvanrooijfietsen.nl
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 (inclusief € 150.00 cashback via Gazelle)
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gratis software update bij onderhoud
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gratis montage 

accessoires
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gratis montage 
voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd
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gratis op maat afstellen van de nieuwe fiets
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waardebon|RdL
Ter introductie nieuwe  

Shimano kleding, schoenen, brillen  
en Lazer helmen nu met bon

 20% KORTING
(geldig tm 21 april 2018)

#

 

waardebon|RdL
Cordo hogedruk fietspomp met  

meter geschikt voor alle ventielen
nu met bon van € 37.50 voor slechts

€ 15.- OP=OP
(geldig tm 21 april 2018)#

WWW.WOENSXL.NL

KOM NAAR WINKELCENTRUM WOENSEL EN LAAT JE VERRASSEN 
DOOR DE VELE LEVENDE STANDBEELDEN EN STRAATTHEATER

150 winkels, supermarkten en warenhuizen voor zowel uw dagelijkse 
boodschappen als uitgebreid winkelen, gezellige horeca &

makkelijk, dichtbij en goedkoop parkeren.

Levende
Standbeelden

ZATERDAG 14 APRIL
12.30-16.30 uur

ZATERDAG
14 APRIL MENU GIRASOL  

 24,50

VOORGERECHTEN

Soupe au pistou       
Rijkelijk gevulde Provençaalse groentesoep

Salade de veau     
Frisse lentesalade met zacht gegaard kalfsvlees en asperges

Garnalencocktail       
Cocktail van gekookte garnalen met romige whiskeysaus

Kikkerbilletjes       
Gesmoorde kikkerbilletjes in kruidenboter met bosui

HOOFDGERECHTEN

Steak bordelaise       
Gegrilde Black Angus steak met bordelaise saus

Varkenshaas        
Gebakken varkenshaas met Serranoham en honingtijmsaus

Zeebaars 
Zeebaarsfilet met Bouchot mosseltjes en een saus van bouillabaisse

Bretons vispotje       
Rijkelijk gevuld vispotje uit Bretagne geserveerd met brood

NAGERECHTEN

Sinaasappel   
Frisse mousse van sinaasappel met kletskop en ijs

Crème brûlée       
Zachte crème met lavendel, gekarameliseerd met rietsuiker

Fromages        
Selectie van diverse soorten kaas

RESERVEREN? 
040 202 5037

Park 63  -  5671GC, Nuenen
Restaurantratatouille.nl  -  info@restaurantratatouille.nl

Ratatouille
nuenen

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


	RdL wk15 2018
	VP wk15 RdL 2018
	Tekst Gemeente wk15 RdL 2018
	Adv Kersvers wk15 RdL 2018
	Tekst Koning wk15 RdL 2018
	Tekst feiten wk15 RdL 2018
	Tekst Kievit wk15 RdL 2018
	Tekst Elise wk15 RdL 2018
	Lindeblaadjes 15
	Tekst Boerderij wk15 RdL 2018
	Tekst Kerk wk15 RdL 2018
	Tekst Sport1 wk15 RdL 2018
	Adv WoensXL AP wk15 RdL 2018




