
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
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

BUNGALOW TE 
KOOP GEVRAAGD

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

Start met 
behandelen!

#geenteken
#geenvlooien

Nu tijdelijk een GRATIS 
rugzak cadeau

Nu met een behandeling 
maandenlang beschermd. 

Vraag naar de voorwaarden. 
bij onze dierenkliniek. OP=OP

LENTE!
Bij dierenkliniek 

coppelmans

 
AFWEZIG 

van 27-4 t/m 4-5:
J.R. Rutten en D. van den Top,

huisartsen
I.R. Steenstra en J.K. v.d. Sande, 

huisartsen 
 Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

Provinciebestuurder in Het Klooster 
ontmoet weinig begrip
Door Gerrit van Ginkel

rovinciebestuurder Anne-Marie Spierings kwam op 11 april in Het 
Klooster uitleggen waarom de provincie had besloten een Ahrid 
(Algemene wet HeRInDeling) procedure te starten tegen Nuenen.

De uitkomst van een bestuurskracht 
onderzoek uit 2015 vormde de basis 
van haar betoog. De zwakke bestuurs-
cultuur in Nuenen vormde de conclu-
sie van het rapport.

Een rapport van enkele jaren later 
waaruit blijkt dat een en ander posi-
tief veranderd is zoals de financiële si-
tuatie, het omgaan van de raad met 
het college en het oplossen van enkele 

Provinciebestuurder Anne-Marie Spierings tijdens haar uitleg in Het Klooster 

Als alles meezit kan op 1 januari 2021 
Nuenen bij Eindhoven gevoegd wor-
den.
Na de pauze werden er groepjes ge-
vormd die op een groot vel papier hun 
op- of aanmerkingen konden geven 
maar daar kwam weinig opmerkelijks 
uit. Een vaak gehoorde opmerking 
was dat men het niet begreep dat 
Nuenen voorlopig niet deelneemt aan 
het overleg met de provincie. Een an-
dere gelijkluidende opmerking was 
dat de zorgen gelijk zijn maar dat de 
oplossingen verschillen.

ModeEvent Nuenen
Op zondag 22 april vindt in het Centrum van Nuenen het eerste ModeEvent 
Nuenen plaats. Tijdens dit evenement, georganiseerd door Centrum 
Management Nuenen, zijn ook  alle winkels open van 12.00 tot 17.00 uur. 

Over een 300 meter lange catwalk worden doorlopende modeshows en mode-
presentaties gehouden en geven de winkeliers in het centrum van Nuenen u een 
voorproefje van de nieuwste collecties op het gebied van mode, schoenen 
en (zonne)brillen. De Parkstraat en Vincent van Goghstraat zijn in 
verband hiermee afgesloten voor verkeer.

Deelnemende winkels aan de shows zijn Shoeby, 
Verhoeven Optiek, Schijvens Mode, José 
Cuypers mode en Lingerie, Crooymans 
Mannenmode, Smolders schoenen, 
Ten Cate, Linc, Team Kappers, Mari-
lot, Wendy’s Jeansshop, Haar en 
Wonderwaar, Max & Livia, Pearle 
Brillenmode en Richella mode.

Daarnaast doen de overige win-
kels ook mee met allerlei leuke 
aanbiedingen en activiteiten. 
Zo heeft De IJssalon voor 
deze middag een speciale 
‘ModeCoupe’ in het assorti-
ment. Bij Ton Lips krijgt u 
advies van een kleurenstylis-
te en bij Etos kunt u terecht 
voor een nagellakactie. En 
natuurlijk kunt u bij de plaat-
selijke horeca genieten van 
een drankje en een hapje.

De weersverwachtingen zijn 
prima, dus wij verwelkomen 
u zondag graag in het Cen-
trum tijdens deze eerste edi-
tie van ModeEvent Nuenen.

BEKIJK 
DE 

HARTPAGINA
VOOR HET 

KONINGSNACHT- EN 
DAGPROGRAMMA

langlopende dossiers, waren bij Spie-
rings niet bekend of kon zij niet vin-
den.

Bij diverse vragen uit het bomvolle 
Raboplein van Het Klooster leek de 
provinciebestuurder helemaal voor-
geprogrammeerd op dat eerste on-
derzoek uit 2015. Al haar antwoorden 
kwamen weer uit bij dat oude onder-
zoek.

Het politieke samenspel tussen colle-
ge en raad was beslist onvoldoende. 
Ze antwoordde op een vraag over de 
bestuurskracht van Eindhoven dat die 
wel goed zat. Veel meer argumenten 
over een herindeling kon ze niet aan-
dragen naast enkele niet afgesloten 
slepende dossiers.
Over de zorg voor ouderen dacht zij 
dat Eindhoven op dat gebied nog wel 
iets kan leren van Nuenen. Nuenen is 
wel vrij om een enquête te houden 
over de herindeling.

Verder gaf Anne-Marie Spierings een 
overzicht van het traject dat zou vol-
gen.
Half mei komt de provincie met de 
definitieve Ahrid waarna de inspraak-
procedure begint. Precies in de va-
kantieperiode zoals een attente be-
zoeker opmerkte.

Nadat de Provinciale Staten hun 
goedkeuring verleend heeft gaat het 
wetsvoorstel naar Den Haag. De 
doorgeleiding via de Tweede en Eer-
ste Kamer kan ook nog wel een hele 
hijs worden.
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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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bestemmingsplan dat aan alle huidige eisen voldoet. Het bestem-
mingsplan kent voornamelijk een conserverend karakter. Dit bete-
kent dat er nauwelijks nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden ge-
maakt in dit bestemmingsplan. Uitzondering is de realisatie van 6 
woningen verspreid in het plangebied. Verder is de visie op bedrij-
venterreinen verwerkt in het bestemmingsplan.

Plangebied
Het bestemmingsplan gaat over het zuidelijk en oostelijk deel van 
de kern Nuenen en omvat globaal het gebied ten zuiden en oosten 
van het centrum van Nuenen. Het betreft het woongebied ten oos-
ten van de Smits van Oyenlaan tot aan Oude Landen, ten zuiden 
van de Europlaan en ten westen van de Smits van Oyenlaan tot aan 
het gemeentehuis. Ook het bedrijventerrein Berkenbosch (Pinckart/
Duivendijk) ligt in het plangebied. 

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage tot en met 22 mei 
2018 in het gemeentehuis en is te raadplegen via de landelijke site 
www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt tijdens deze periode zienswijze 
indienen. 

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Lissevoort 10 Realiseren twee padelbanen 
Van Duijnhovenlaan 8 Plaatsen hekwerk 
De Tienden 21 Uitbreiden van bedrijfsruimte 
Kerkstraat 24 Wijzigen gebruik vestigen kapperszaak 
Gulberg 10 Plaatsen stikstofi nstallatie 
Beekstraat 48 Plaatsen overkapping 
Beekstraat 45A Plaatsen dakkapel 
De Tienden 26B Verbouwen opslag - kantoorunit 
Laan door de Panakkers 10 t/m 20, Het plaatsen van gekozen opties
Middelste Dubbe 1 t/m 7 en woningen Nieuwerwets Wonen  
6 t/m 16, Dubbe Loop 6 t/m 12 
en 11 t/m 19   

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Jhr Hugo van Berckellaan 1 Dakkapel voorzijde woning 
Collse Heide 62 Oprichten kantoor met bedrijfspand 
Klamperlaan 29 Aanbrengen dak- en buitenmuurisolatie 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a. Van Goghloop 2 juni 2018 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Schoutse Vennen 15 Stationaire Motorenshow 19-21 mei 
Nuenen c.a. Veldtoertocht Dak van Brabant 14 okt 
Centrum van Nuenen Mode Event Nuenen 22 apr 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
10-04-2018 Ter Warden en  Verkeersbesluit, instellen geslotenverklaring 
 Alvershool nabij bouwlocatie GerwenZO! 
09-04-2018 Nuenen c.a. Ontwerpbestemmingsplan 
  “Nuenen Zuidoost” 
09-04-2018 Nuenen c.a. Straatnaamgeving 

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

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

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

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

AFVALWEETJE

In de maanden april en mei is de afvalinzameling 
van de groene container één keer in de twee weken. 

Vervolg op pagina 5

taal te ontvangen via: 

Gemeente Nuenen 

VERGADERING DORPSRAAD GERWEN
Op dinsdag 24 april 2018 om 20.00 uur bent u welkom bij de open-
bare vergadering van de Dorpsraad Gerwen in SSCA D’n Heuvel, 
Heuvel 11 te Gerwen. Op de agenda staan onder andere het afscheid 
van de vertrekkende dorpsraadleden en de installatie van de Dorps-
raad Gerwen 2018-2022 door burgemeester Houben. Verder staan 
op de agenda de onderwerpen herindeling en de Werkgroep Leef-
baarheid Gerwen. U kunt uw vragen voor het vragen ‘half uurtje’ 
indienen via de website www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

19 APRIL INLOOPAVOND
Ontwerp bestemmingsplan Nuenen Zuidoost
Op 19 april tussen 18.30 tot 20.00 uur is er een inloopavond om het 
ontwerp bestemmingsplan Nuenen Zuidoost in te zien en om vragen 
te stellen. De bijeenkomst is in Het Klooster, Park 1 Nuenen. Er zijn 
specialisten van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden.

Doel van het plan
De geldende bestemmingsplannen voor Nuenen Zuidoost zijn 10 
jaar oud. Daarom moeten deze vervangen worden door een nieuw 

VERGUNNINGEN 
PERIODE 08-04-2018 EN 15-04-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Vakantiepark Gerwen
Op 8, 9 en 10 augustus gaan de kinderen een heus vakantiepark bouwen! 
Samen met je groep werk je er naar toe dat er 10 augu stus een echte vakan-
tiewoning staat. Dat wordt nog eens een leuke uitdaging!

In deze 12de editie van de Kinderva-
kantieweek gaan 120 kinderen en ruim 
80 vrijwilligers met onder andere ha-
mers, spijkers, stoffen voor gordijntjes, 
plantenbakjes etc. aan de slag om een 
gezellige vakantiewoning te maken. 
Het wordt een drukke, gezellige aange-
legenheidwaar 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 vier 
personen. Inschrijven kan per mail: 
kindervakantieweekgerwen@gmail.
com.

Vrijdagochtend kunnen alle kinderen 
en vrijwilligers even bijkomen. We be-
ginnen dan om 12.00 uur met een ge-
zamelijke activiteit. Daarna is er nog 
tijd om een laatste hand te leggen aan 
je eigen vakantiewoning. Ook deze dag 
zal afgewisseld worden met timmeren 
en aankleden van de vakantiewonin-
gen en leuke activiteiten die je samen 
met je groep kunt doen. Om 19.00 uur 
zal de opening van Vakantiepark Ger-
wen plaatsvinden. Alle ouders, opa’s, 
oma’s en verdere familie en vrienden 
zijn hierbij natuurlijk meer dan wel-
kom! We eindigen de dag met de in-
middels bekende feestavond voor jong 
en oud.
Kom tijdens deze dagen gerust een 
kijkje nemen op Vakantiepark Ger-
wen. De koffie staat klaar!
Wil je deze Kindervakantieweek niet 
missen? Wacht dan niet te lang en en 
schrijf je in via onze website www.
jeugdactiviteitengerwen.nl. Inschrij-
ven kan vanaf 12 april en vol is vol!

Ook vrijwilligers kunnen zich via onze 
website inschrijven. Zonder vrijwilli-
gers is het voor ons onmogelijk om de 
Kindervakantieweek te organiseren. 
Dus papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, 
broers en zussen: schrijf je snel in. We 
hebben jullie hulp heel hard nodig!

We zien je graag op Vakantiepark Gerwen!

1953-2018 

65 jaar jong
Het was fantastisch, geweldig om mee te maken; op zaterdag 14 april kwa-
men 85 mannen en vrouwen, geboren in het jaar 1953, dit jaar dus 65 jaar 
jong, en in Nuenen, Gerwen of Nederwetten op de lagere school gezeten, in 
de Schutsherd in Gerwen bij elkaar.

Het was een weerzien met mensen die 
elkaar in veel gevallen veertig of vijftig 
jaar niet hadden gezien. De aanwezi-
gen kwamen uit alle windstreken; Am-
sterdam, Delft, Deventer, Rotterdam, 
Lelystad, Hulst (Zeeuws Vlaanderen), 
Hardegarijp (Friesland) en zelfs ook 
uit België (Hechtelt) en Duitsland 
(Bremen). Jammer dat twee deelne-
mers op het laatst moesten afmelden; 
veel beterschap toegewenst Jeanne van 
de Laar en Gerda Wesenbeek.
Natuurlijk kregen we wat we verdien-
den qua weersomstandigheden; een 
stralende zon en een aangename tem-
peratuur. De Schutsherd begeleidde 
het schieten op professionele wijze. 
Winnaar werd Ad Smulders, die er 
meteen een mooie hobby bij heeft. Ui-
teraard waren we blij met de aanwezig-
heid van meester Jan Keijzers en juf-
frouw Jo Slegers, die meteen werden 
ingeschakeld bij het nakijken van de 
kennis-kwis over (oud) Nuenen. Win-
naar van de kwis werd Gerrit Sweers.

Het was hartverwarmend om alleen 
maar lachende gezichten te zien. Na 
vijftig jaar was er een weerzien met al-
lemaal echte Nuenenaren die elkaar 
veel te vertellen hadden; het ging om 
elkaar en niet om wat men bereikt 
had. Ook oude liefdes werden terug-
gezien en er werden heel veel oude 
koeien uit de sloot gehaald. De mid-
dag werd afgesloten met een uitste-
kend verzorgde dinerbuffet, waarna 
nog lang werd nagepraat.
We kijken terug op een zeer geslaagde 
bijeenkomst van 65- en bijna 65-jari-
gen. Alle positieve geluiden op de dag 
zelf en de vele reacties achteraf ver-
vullen de organisatoren (Leo van 
Tien, Martje Jansen-van Grotel en 
Hennie Merks) met trots.
De deelnemers werd gevraagd een fi-
nanciële bijdrage te leveren voor het 
feest. Na het opmaken van de balans, 
blijkt er een mooi bedrag over te zijn, 
dat gedoneerd zal worden aan Speel-
tuin De Kievit in Nuenen.

Marskramer Nuenen 
heropende de deuren
Na een afwezigheid van een aantal 
maanden van Marskramer in het cen-
trum van Nuenen, opende op woens-
dag 11 april de winkel aan Parkhof 
14/16/18 opnieuw zijn deuren.  

Het volledige assortiment van Mars-
kramer bestaat uit huishoudelijke arti-
kelen, woondecoratie, tuinmeubelen, 
seizoensgebonden artikelen en nog 
veel meer voor in en rondom het huis. 
Dit zijn veelal ook producten van A-
merken. Tijdens de openingsweek kon 
men de eerste 4 dagen profiteren van 
een aantal spectaculaire openingsaan-
biedingen. 
“Wij zijn reeds bekend met Marskra-
mer aangezien wij in Grave al een win-
kel hebben. Wij hebben service hoog 
in het vaandel staan. Samen met onze 
nieuwe medewerkers bieden wij u ook 
dezelfde service als in ons filiaal in 
Grave”, aldus Dennis Nibbeling, Fili-
aalmanager.
U bent van harte welkom in de ver-
nieuwde Marskramer. Kom een kijkje 
nemen en profiteer van de spectaculai-
re aanbiedingen. Volg ons op Facebook 
(Facebook.com/MarskramerNuenen) 
of neem een kijkje op onze website 
marskramernuenen.nl
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Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

4 Barbeque
worsten ...................................  4,00
4 Kalfs
Gehaktballen ...............  6,95
100 gr. Boterhamworst +
150 gr. Likkepot ................ samen 3,75 
Asperge - Gehakt
fantasie
100 gram .................................................1,95
500 gr. Saté vlees
met gratis saté saus .................................7,50
Kippendijtjes
zonder bot
Naturel of gemarineerd, 500 gram ..........5,95

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

weekaanbiedingen 
donderdag 19 t/m woensdag 25 april

Bosuien
 per bos  0,79
Radijs       
pan klaar   per bos 0,79

Bieten salade     
 250 gram 1,99

Mango     
 per stuk 1,29

Limoenen         
 1/2 kilo1,29

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

Kwaliteit maakt het verschil!Wij verzorgen de
Best Belegde Broodjes!!

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!

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl

VOLOP TUINPLANTEN
DAGELIJKS VERSE

(GESCHILDE) ASPERGES
VAN DE VOLLE GROND

IEDERE ZONDAG OPEN:
10.00-17.00 UUR

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 

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

Informatie verspreiding: 
040-2831200 

admin@ronddelinde.nl

Acties week 16 : geldig maandag 16 t/m zaterdag 21 april
_____________________________________________________

IEDERE MAANDAG = BROODDAG
4 Hele broden naar keuze
+12 zachte broodjes 
 
 SAMEN € 995
_____________________________________________________

Suikerbrood
Fries, kaneel of Brabants
 NU € 225
_____________________________________________________

Nieuw!
Koolhydraatarm Fitbrood
Volkoren of meergranen 
   2E GRATIS
_____________________________________________________

Koolhydraatarm Fitbroodjes 
 
 2+2 GRATIS
_____________________________________________________

Koningsdag geopend 
van 8.00-14.00 uur
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Het buitenspeelseizoen is begonnen

Speeltuin De Kievit o�  cieel 
geopend door jeugdburgemeester
Door Caroline van Nes

Veel kinderen en hun ouders zaten er al lang op te wachten: afgelopen zon-
dag ging eindelijk Speeltuin De Kievit weer open! Vanaf nu kan er weer naar 
hartenlust gespeeld worden op de woensdag- en vrijdagmiddag, in het 
weekend en in de vakanties. 

De opening werd feestelijk ingeluid 
door het Showkorps O&V Nuenen en 
het lint officieel doorgeknipt door 
jeugdburgemeester Lynn Gevers. De 
toegang was zoals altijd gratis op de 
openingsdag en veel mensen gingen 
meteen een abonnement kopen voor 
het hele seizoen. Ondanks dat de zon 

zich wat minder liet zien dan ver-
wacht, vonden ook de ijsjes weer gretig 
aftrek en er stond steeds een rij voor de 
ballonnenman. Een enkeling waagde 
zich zelfs al in het zwembad. Naarmate 
de middag vorderde werd het steeds 
drukker, het belooft weer een mooi 
speelseizoen te worden in De Kievit . 

Win ‘Shoppen’  
in Winkelcentrum 
Heuvel in 
Eindhoven
 Honderden waardecheques
Speel tot en met 29 april mee op de 
speelautomaten en win waardeche-
ques van Winkelcentrum Heuvel ter 
waarde van € 50,-! U ontvangt dan te-
vens een actielot waarmee u tijdens de 
winnaarsavond kans maakt op één van 
de twee waardecheques van € 500,- of 
de hoofdprijs: een waardecheque van 
maar liefst € 1.500,-! welke wij uitrei-
ken op maandag 30 april tijdens onze 
speciale winnaarsavond.

Winkelcentrum Heuvel
Een dagje winkelen in Eindhoven be-
gint op de Heuvel. In het hart van dé 
technology- en designstad vindt u het 
grootste overdekte winkelcentrum van 
Eindhoven, Heuvel Eindhoven. Uitste-
kend bereikbaar met openbaar vervoer 
en met een ruime luxe parkeergele-
genheid direct onder het winkelcen-
trum. Met meer dan 80 fashion en life-
style winkels, restaurants en ruimte 
voor entertainment vindt u altijd wat u 
zoekt in de Heuvel.

Hoe kunt u deze prachtige prijs 
winnen?
De Mystery Jackpot valt willekeurig als 
extra prijs op één van de speelautoma-
ten en is onafhankelijk van inworp of 
winnende combinatie. Waardeche-
ques zijn alleen in te wisselen bij de 
deelnemende winkels van Winkelcen-
trum Heuvel. Gaat u shoppen in Win-
kelcentrum Heuvel?

Over Holland Casino
Holland Casino brengt het spannend-
ste spel, altijd gastvrij en betrokken. 
Jaarlijks bezoeken circa 5,8 miljoen 
gasten één van de veertien vestigingen 
van Holland Casino. Een uniek aanbod 
van spel in een veilige en betrouwbare 
omgeving staat centraal. Holland Casi-
no is wereldwijd toonaangevend op 
het gebied van veilig en verantwoord 
spelen. In samenwerking met versla-
vingszorg heeft Holland Casino het 
Preventiebeleid Kansspelen ontwik-
keld. Het kansspelaanbod van Holland 
Casino staat onder extern toezicht van 
het NMi en de Kansspelautoriteit. De 
speelautomaten in Holland Casino 
hebben gemiddeld een uitkeringsper-
centage van ongeveer 92% (de wettelij-
ke norm is 80%). Bij een tafelspel als 
Roulette kan dit oplopen tot 97,3%. 
Meer informatie is beschikbaar op de 
website of volg Holland Casino Eind-
hoven op Facebook.
www.hollandcasino.nl

Stop de stad in uw hart!
Nuenen, ga snel aan de slag met Eindhoven, zorg dat je de eerste van de omringende ge-
meenten bent die in de stuurhut komt te zitten van de vernieuwede Meanport-Brainport 
Centrumstad.
Profiteer uitputtend van de lobbylijnen naar Brussel, Den Haag, Provincie, gezaghebben-
de bedrijven, kennisinstellingen en de bundeling van kennis en kunde binnen de nieuwe 
gemeente.
Snel aan de slag met Eindhoven is voor de korte en lange termijn de beste borging van on-
ze sociale cohesie.
Rond 2013-2014 startte het kabinet met het decentralisatie beleid. Populair gezegd, taken 
naar gemeenten duwen met onvoldoende bijbehorend geld! Citaat VNG (Vereniging Ne-
derlandse gemeenten) “Er dreigt een gat van 6 miljard in de begrotingen van gemeenten. 
Ook nieuwe taken zoals werk, ouderen zorg, gehandicapten zorg, jeugdzorg etc. komen 
met minder budget naar gemeenten,” einde citaat VNG. Om de kwaliteit en continuïteit 
van deze taken te waarborgen adviseerde het kabinet om sterke, grotere gemeenten te 
maken. Vanuit de visie ‘je moet groot zijn om excellent klein te kunnen zijn!’ Maatschappe-
lijk zagen we die bestuurlijke bewegingen al in het basisonderwijs. Maar zie ook Fontys 
(+/- 370 mlj.), Summa College(+/- 130 mlj) door bestuurlijke fusies kunnen deze instituten 
vele kleine opleidingen en onderwijseenheden veilig stellen voor onze regio.
De voornoemde decentralisatie van taken zet zich voort.
Mijn stelling is dat ook Nuenen te kleinschalig is om adequaat antwoord te kunnen geven 
op de gevolgen van dit, voortdurend, decentralisatieproces.
Ja, wat doe je dan? Niets! Zoals Groen Links, D66 , SP onder aanvoering van W70.
Onder ‘niets willen’ schaar ik ook hen die zeggen op termijn wel iets te willen inzake schaal-
vergroting maar dan gelijktijdig met anderen. En dan te starten met gemeenten die ook 
niets willen en Eindhoven zelfs uitsluiten. Hun toekomstvisie lijkt het conserveren van het 
verleden te zijn.
Zo neem je voor de korte en lange termijn, bewust risico’s…o.a.
-minder facilitering van verenigingen. Het fundament van onze sociale cohesie.
-slechtere ouderen zorg, jeugdzorg, ..zeg maar alles wat WMO gerelateerd is.
-extra facilitering van b.v. een Nederwettens schooltje van 50 leerlingen, rekening hou-
dend met gelijkberechtiging van scholen in het centrum van Nuenen, komt fors onder 
druk te staan.
-minder geld voor armoedebestrijding.
-nauwelijks geld voor de mega opgaven om ons dorp te verduurzamen. (zie Groninger be-
sluit van het kabinet.
-minder geld voor flank financiering van sociale woningbouw. En uitbreiding van groen.
Velen zullen zeggen, ja maar we gaan nóg meer samenwerken.
In een wirwar van samenwerkingsverbanden weet de burger niet meer waar welke beslui-
ten vallen.
‘De democratische controle van gemeenteraden komt dan op afstand te staan.’
(Tekst regeerakkoord 2017-2021 pagina 7) Ik kan het niet strakker zeggen.

Wim Metsemakers, Prunuslaan 5, Nuenen

Nuenen een unieke mislukking. Vluchtelingen. Helaas! Hoe bitter valt het scheiden van 
zijn land, waar alles loopt verloren! Broer Peter. De liefde tot zijn land is ieder aangeboren.
Badeloch. Verdelgde stad, wij gaan, en komen nimmer weer. Gysbreght. Vaarwel, mijn Am-
sterland, verwacht een’ andren heer. (slotregels uit Gysbreght van Aemstel)
Hier aan moest ik denken na afloop van de informatie avond  11 april in Het Klooster. Ik kan 
mij nog voorstellen dat een zelfstandige gemeente besluit samen te gaan met een andere 
gemeente om er beide voordeel aan te hebben. Maar dat een gemeente zich zo gedwee uit 
haar prachtige huis omgeven door grote landerijen laat zetten zonder daar zelf iets noe-
menswaardigs voor terug te krijgen, vind ik onbegrijpelijk. Maar dat is nog niet het meest 
bedroevende. Ronduit beschamend is het dat men zich, zonder uit gevoel voor eigen waar-
de geboren verzet, gewoon uit zijn eigen huis laat zetten, de motivering van de Provincie als 
uitzettende instantie niet als grove belediging krachtig verwerpt en tot overmaat van ramp 
onnozel met het spelletje meedoet om schriftelijk te vragen dat de nieuwe eigenaar van het 
mooie huis toch voorzichtig met de kostbare meubeltjes zal om gaan. (Lees het commen-
taar van mr. Frank Soutendijk in Rond de Linde nr. 15 en de ogen, mochten ze nog dicht zit-
ten, zullen wel open gaan! Ik ga ervan uit dat mevr. Scholder het als politicus wel met Sou-
tendijk eens zal zijn). De gedeputeerde mevr. Spierings had zich geen betere avond kunnen 
wensen. Begrijpelijk dat ze de aanwezigen dan ook na afloop hartelijk dankte. Ze zou alles 
wat er gezegd is goed laten vastleggen en waar ze helaas geen positieve reactie op kon ge-
ven zou daarvoor een passende verklaring worden aangereikt. Ze kon de hele avond onge-
stoord steeds dezelfde argumentatie geven waarom Nuenen het beheer over het mooie ei-
gen huis aan Eindhoven moest overdragen. Een argumentatie die mij in elk geval als een 
grove belediging in de oren klonk, omdat het inhield dat Nuenen ook in de toekomst niet in 
staat was haar opdracht als gemeente te kunnen uit voeren. Harder kun je iemand niet tref-
fen. Iemand kan in het verleden gefaald hebben, op dit moment niet afdoend slagen 
maar… naar de toekomst toe onbekwaam blijven, dat is wel de genadeslag. De aanwezige 
toehoorders werden er echter niet beduusd van. Toen ik mevr. Spierings na afloop vroeg wat 
zij van het rapport, onlangs opgesteld door Pröppers&Partners en waarvan de conclusie is 
dat de bestuurskracht van Nuenen voldoende is en ook in de toekomst voldoende zal zijn en 
dat Nuenen niet met Eindhoven moet worden samengevoegd, werd deze conclusie afge-
daan als ongegrond en komend op de laatste bladzijde van het rapport alsof het niet nor-
maal is dat een conclusie pas na afloop van een onderzoek wordt opgesteld. Neen, dan be-
sturen onder regie van de burgemeester van Eindhoven die publiekelijk verklaart dat de tijd 
rijp is voor een grootschalige herindeling, waarbij er in Zuidoost-Brabant slechts plaats is 
voor drie gemeenten Eindhoven, Helmond en een Kempen-gemeente. Let wel de tijd is er rijp 
voor! Als dat zo zou zijn, is het zeer onverstandig met herindeling op kleine schaal door te 
gaan. Wat vindt mevr. Spierings van de visie van Eindhovens burgemeester? Haar antwoord 
aan mij: een persoonlijke opvatting van Jorritsma waar zij geen oordeel over heeft. Mijn 
conclusie van de informatieavond: een komedie als het niet zo diep droevig was dat Nuenen 
zich zo laat wegzetten als enige gemeente waarvan ook in de toekomst geen goed bestuur 
verwacht mag worden. Nuenen behoort in de ogen van mevr. Spierings zelfs niet bij de 43% 
van de Nederlandse gemeentes die de kwalificatie ‘gebrekkige bestuurskracht’ verdienen. 
Op de vraag of bij al deze gemeentes dan ook een fusie of annexatie te verwachten is, rea-
geerde mevr. Spierings met: ‘Nuenen vertoont structurele symptomen’. Daarmee geeft zij de 
stelling weer waarop het voornemen van de Provincie berust Nuenen haar zelfstandigheid 
te ontnemen. Bestuurlijk is Nuenen afgeschreven. Zou de reactie van Nuenen in het alge-
meen (burgemeester, wethouders, raadsleden, ambtenaren, politieke partijen en ambtelo-
ze burgers) even beschamend zijn als die van de aanwezigen op de informatie avond? 
Wordt door niemand de stelling van mevr. Spierings als een zware belediging ervaren? Is 
de enige gemeente met structureel onvoldoende bestuurskracht zoals mevr. Spierings pu-
bliekelijk zonder gedegen onderbouwing durft te beweren? 

Dr. Ton Verstege Prunuslaan 4 Nuenen

L O N e x i t !
Na de overgang van Ons Net naar KPN ontvangen wij de Nuenense omroep LON niet 
meer. Telefoon-protesten bij Ons Net resp. de KPN leveren niets op, zelfs geen tipje . . .
Opmerkelijk dat de Coöperatie ons de eerste keer dat die iets wezenlijks voor de gehele be-
volking had kunnen doen in de steek heeft gelaten.

Joop Geevers, Dennenlaan 8, Nuenen

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

Ingezonden brieven

 

  

Quilt Tentoonstelling
Quilts maken voor tehuizen in Oost-Europa gebeurt al achttien jaar door 
een groep dames in Nuenen. Het is vrijwilligerswerk en het is de bedoeling 
om de door hen gemaakte quilts weg te geven aan goede doelen, vooral in 
Oost-Europa.
 
Om samen quilts te maken komt de 
groep ca. 8 keer per jaar op een zater-
dag bij elkaar in de Regenboog in Nue-
nen. Deze Regenbooggroep wordt ge-
coördineerd door Geke Weerman. 
Per zaterdag naait ze met een groep 
van ca. 25 naaisters en quiltsters. De 
groep vindt het leuk om quilts te ma-
ken en ook om elkaar te ontmoeten 
Belangstelling? Iedereen is welkom 

om voor kortere of langere tijd mee te 
doen. Ook als er maandelijks wordt 
gequilt in de Regenboog mogen be-
langstellenden de quiltsters op de vin-
gers komen kijken!
Vorig jaar is er geen tentoonstelling 
geweest omdat er werd verbouwd in 
de Regenboog. Een hele verrassing zal 
het zijn om te zien hoe de nieuwe 
ruimte gebruikt kan worden voor de-
ze tentoonstelling.
Het resultaat van afgelopen seizoen 
mag er zijn: ca. 80 quilts voor éénper-
soons bedden. De quilts van de laatste 
twee jaar gaan na deze tentoonstelling 
direct op transport. Ze worden dit jaar 
door Stichting Wereldhuis uit Eindho-
ven weggebracht naar Polen. Deze 
stichting heeft een stedencontact met 
Bialystok in Polen. In dat tehuis wordt 
gezorgd voor jongeren. Als zij 18 jaar 
worden moeten ze het tehuis verlaten. 
Zij krijgen dan een eigen quilt mee 
naar hun nieuwe woonplek.
Voordat de quilts vervoerd worden 
naar hun bestemming kunnen ze be-
zichtigd worden. Er is een tentoon-
stelling op zaterdag 21 april 2018 in de 
Regenboog, Sportlaan 5, 5671 GR 
Nuenen van 12.00 tot 17.00 uur. En-
tree € 1,00 per persoon.
Je kunt de quilts niet alleen bekijken 
maar er is ook gelegenheid tot kopen.
De groep heeft geld nodig om materi-
alen voor de quilts aan te schaffen en 
er is geld nodig voor het huren van 
een opslagruimte.
Daarnaast zijn er kussens, pannenlap-
pen, tassen, speelgoed, wandquilts en 
andere kleine artikelen te koop.
Na de tentoonstelling komt de groep 
op zaterdag 16 juni om 10.00 uur weer 
bij elkaar in de Regenboog om aan 
nieuwe quilts te werken. Dan zullen 
veel kleine restlapjes verwerkt wor-
den.Die dag wordt een scrappy-day.

Interesse om mee te doen met het pro-
ject? Kom dan naar de tentoonstelling 
of neem contact op met Geke Weer-
man, geke.weerman@gmail.com, 040-
283 7169.

St. Leergeld en   
de  Rabobank    
Clubkascampagne

Stem op    
St. Leergeld
Wat doet St. Leergeld
St. Leergeld helpt Kinderen van 4 tot 
18 jaar die in gezinnen met een inko-
men op bijstandsniveau opgroeien. 
Zij dreigen sociaal geïsoleerd te ra-
ken omdat de kosten van een school-
reisje of het lidmaatschap van een 
sportvereniging onoverkomelijke fi-
nanciële hindernissen zijn. Daar is St. 
Leergeld voor.

St. Leergeld wil dat kinderen weer 
meedoen. Kinderen gaan mee op 
schoolreis, gaan sporten of krijgen 
muziekles. Ook kunnen we vaak een 
(tweedehands) fiets of computer rege-
len als een kind die niet heeft. Alle-
maal normale levensbehoeften, waar-
door kinderen zich kunnen ontplooi-
en, ontwikkelen en meetellen. Maar 
niet alle kinderen kunnen meedoen.

En daarvoor is St. Leergeld.

 Dus stem op St. Leergeld, hoe meer 
stemmen, hoe meer kinderen wij kun-
nen helpen.

St. Leergeld en   
de  Rabobank    
Clubkascampagne
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

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

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

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

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

© 2018 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.”

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

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

Volg ons ook op:

Arrogant en schandelijk.....
John Jorritsma, sinds september 2016 burgemeester van Eindhoven, heeft 
de dorpsraden Nederwetten en Gerwen en ook wijkraad Eeneind op de kof-
� e uitgenodigd. Bij een kopje ko�  e praten over de mogelijke herindeling 
van de gemeenten Eindhoven en Nuenen. Mooi toch dat Eindhovens burge-
meester Jorritsma in gesprek gaat met Eeneind, Gerwen en Nederwetten. Je 
weet nooit waar het goed voor is. Praten mag altijd en samenwerken begint 
met luisteren naar elkaar. Toen het Nuenense raadslid Ralf Stultiëns dit ter 
ore kwam riep hij: arrogant en schandelijk! 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 19 april 2018

Arrogant en schandelijk.....

Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Een vriend van mij uit Eindhoven wees 
mij op die uitspraak van Stultiëns, ge-
publiceerd in het Eindhovens Dagblad. 
Hij wilde weten wie die Ralf is, wat hij 
zoal doet en of het klopt dat wethou-
der Martien Jansen zijn schoonvader 
is? Nog een vraag: deed Ralf vorig jaar 
ook mee aan de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer? Wat heen en weer zoe-
ken leverden de volgende feiten op. 
Stultiëns is freelance journalist, raads-
lid voor W70 in de gemeente Nuenen 
c.a. en hij wilde graag een Kamerzetel 
veroveren met de partij Lokaal in de 
Kamer (die partij kreeg 6858 stemmen 
en Stultiëns 164, de kiesdeler voor een 
Kamerzetel bedroeg ruim 70.000) en 
die familieband klopt ook. 

Arrogant en schandelijk dus, die uit-
nodiging van de Eindhovense burge-
meester. Dat vindt het Nuenense 
raadslid Ralf Stultiëns. Ook zou Stulti-
ens beweerd hebben dat John Jorrits-
ma geen garantie kan geven dat de 
wijkraad Eeneind en de dorpsraden 
Gerwen en Nederwetten blijven 
voortbestaan, mocht het over een 
paar jaar daadwerkelijk tot een herin-
deling komen. Wie kan er wel een ga-
rantie geven? Ik heb geleerd dat resul-
taten uit het verleden geen garantie 
bieden voor de toekomst. Wat in on-
dernemersland geldt, gaat zeker ook 
op in de politiek: garantie tot aan de 
voordeur…..

Aanstaande maandag gaat wijkraad 
Eeneind met als voorzitter Igor Pau-
lussen koffiedrinken bij Jorritsma. En 
de dorpsraden Gerwen en Nederwet-

ten willen ook wel op de uitnodiging 
van de Eindhovense burgemeester 
ingaan, maar wachten nog even. Het 
wachten is op de nieuwe wethouders, 
die samen met burgemeester Hou-
ben het college van burgemeester en 
wethouders van onze gemeente gaan 
vormen. Wie weet, misschien wordt 
Ralf Stultiëns wel een van onze nieu-
we wethouders. Ben benieuwd wat 
zijn reactie zal zijn op de uitnodiging 
van de Eindhovense burgemeester 
om een kopje koffie te komen drin-
ken. Arrogant en schandelijk? De 
Eindhovense burgemeester John Jor-
ritsma is gewaarschuwd!
 
 

John Jorritsma,    
burgemeester van Eindhoven

Het Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig geeft hier regelmatig 
haar visie op de door de provincie geplande annexatie van Nue-
nen c.a. door Eindhoven:

‘Gedeputeerde Spierings zet Nuenen 
c.a. bewust in de strafbank’
Bij haar bezoeken in het kader van de door de provincie geplande annexa-
tie van de gemeente Nuenen c.a. door Eindhoven, kreeg D66-gedeputeerde 
Anne-Marie Spierings niet alleen de wind van voren, ze viel ook nog eens 
door de mand. Ze slaagde er bij lange na niet in om aan de inwoners van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten en de bewoners van het Eeneind duidelijk 
te maken wat het voordeel is om de gemeente Nuenen c.a. te laten opgaan 
in de gemeente Eindhoven. 

Strafbankje
Ze kwam niet verder dan steeds maar 
weer te zeggen dat de gemeente moet 
worden opgeheven omdat het Nuenen-
se gemeentebestuur jarenlang niet heeft 
gefunctioneerd, nu niet functioneert en 
ook in de toekomst niet zal functione-
ren (!). Waarop zij haar blik op de toe-
komst baseert, wordt niet duidelijk. 
Door tot vervelens toe te vertellen dat 
het gemeentebestuur niet goed functio-
neert en zal functioneren en dat Nue-
nen c.a. echt een uitzondering is, sluit 
mevrouw Spierings òf bewust de ogen 
om geen andere gemeenten te ‘pakken’ 
òf zij heeft bewust Nuenen c.a. uitgeko-
zen om in het strafbankje te zetten.

Vincent van Gogh
Op de vraag wat nu eigenlijk het voor-
deel is voor de inwoners van samen-
voeging met Eindhoven kwam het ant-
woord: “Dan kan promotie van Vin-
cent van Gogh richting Den Haag 
beter door een grotere gemeente Eind-
hoven worden aangepakt.”(!) Als dit 
soort argumenten de doorslag moeten 
geven om de inwoners te porren voor 
het opgeven van de zelfstandigheid, 
dan moet toch worden geconstateerd 
dat zulke antwoorden van een intense 
triestigheid zijn, die in ieder geval niet 
hebben bijgedragen tot het enthou-
siast maken van de meerderheid van 
de bevolking te kiezen voor inlijving 
bij Eindhoven. D66-gedeputeerde 
Spierings is zo ambitieus met haar an-
nexatiedrift, dat ze valide argumenten 
van Nuenenaren om zelfstandig te blij-
ven, negeert. Nuenen c.a. wordt de 
laatste jaren weer beter bestuurd, er is 

inmiddels een nieuw gemeentebestuur 
gekozen, de gemeentefinanciën zijn 
weer op orde en veel hoofdpijndossiers 
zijn opgeruimd. De samenwerking 
tussen raad en burgemeester en wet-
houders gaat steeds beter. Dat blijkt uit 
de vele raadsvoorstellen die vaak una-
niem worden aangenomen.

Annexatie is identiteitsroof
Annexatie is eigenlijk een vorm van 
identiteitsroof. Verlies van identiteit is 
een van de meest gehoorde zorgen op 
de annexatieavonden. Iedereen voelt 
de trots als je zelf een beslissing neemt, 
vergeleken met wanneer iemand an-
ders over jou beslist. Nu beslissen onze 
eigen volksvertegenwoordigers over 
wat er in onze gemeente gebeurt. De 
regie blijft lokaal, dat is een bron van 
identiteit. In de gemeenteraad van 
Eindhoven gaat het over stadse zaken. 
Er is straks nauwelijks plaats meer 
voor dorpse, Nuenense, onderwerpen. 
Dat is verlies van identiteit.

Verborgen agenda
Wij zijn er als actiecomité van over-
tuigd: het gaat niet om Nuenen c.a. Ze-
ker niet als een jaar geleden al door ge-
deputeerde Spierings is verkondigd 
dat als Nuenen c.a. niet zelf voor Eind-
hoven kiest, zij Nuenen c.a. daartoe zal 
verplichten. De gedeputeerde had tij-
dens haar bezoeken aan Nederwetten, 
Gerwen en Nuenen een verborgen 
agenda. Wij nodigen de gedeputeerde 
uit om openheid van zaken te geven en 
de werkelijke motieven te vertellen 
waarom zij de gemeente Nuenen c.a. 
dwingt de zelfstandigheid op te geven. 
Als ze het zelf vertelt, hoeven wij het 
niet in te vullen. En het maakt de com-
municatie een stuk makkelijker. Zie 
voor meer informatie over de strijd te-
gen de annexatie van Nuenen c.a. door 
Eindhoven de website van het actieco-
mité www.nuenenzelfstandig.nl

Oproep 
Herhalingsles 
Reanimatie
Op dinsdagavond 24 april vindt de 
laatste gelegenheid plaats van dit sei-
zoen om uw diploma Reanimatie & 
AED te verlengen. Het is toch zonde 
om uw diploma te laten verlopen? De 
les duurt van 19.00 tot 23.00 uur.
Voor belangstellende organiseren wij 
nog een complete cursus reanimatie 
en AED-bediening op woensdagavond 
16 mei van 19.00 tot 23.00 uur.
Onze locatie: Dorpshuis De Koppe-
laar, De Koppel 1, te Nederwetten.
Inschrijven: ehbo.nuenen@onsnet.nu 
of 06-5390 6863. Website: 
ehbonuenen.nl

Save the date!
Reünie 
Jongerenkoor 
Jocanto Nuenen 
Op vrijdag 15 juni zal in de avond een 
reünie plaatsvinden voor alle oud-le-
den van Jocanto (het voormalige Jon-
gerenkoor Nuenen). Meer informatie 
volgt t.z.t. 
Kun je niet wachten en wil je persoon-
lijk bericht krijgen zodra er meer in-
formatie is, of heb je vragen? Stuur dan 
een mailtje naar promoteam@jocanto.
nl of een brief naar Het Klooster (P ark 
1, 5671 GA Nuenen) t.n.v. Jongeren-
koor Jocanto. Vermeld in het bericht 
in elk geval je naam en (e-mail)adres. 
Hoe meer oud-leden komen, hoe ge-
zelliger we het kunnen maken, dus 
zegt het voort!

Neil Diamond 
Tribute    
& Afterparty
 
Kom gezellig dansen tijdens de 70’s & 
80’s Dance Party op 19 mei in Het 
Klooster. De avond start met een live 
optreden van Neil4Real. 
Daarna begint de grote 70’s &/80’s 
dance afterparty met DJ Lody. Hij 
draait alles op vinyl, zoals het hoort. 
Stap mee terug in de tijd en kom gezel-
lig dansen op 19 mei! 
Kaarten zijn te koop voor slechts € 12,- 
bij Het Klooster in Nuenen.

Installatie Dorpsraad Gerwen

Tijdens openbare 
vergadering
Burgemeester Houben van de Ge-
meente Nuenen c.a. zal dinsdag-
avond 24 april de nieuw gekozen 
Dorpsraad van Gerwen o�  cieel in-
stalleren, nadat eerst afscheid wordt 
genomen van de oude raadsleden.

Tijdens deze avond is er volop gele-
genheid om kennis te maken met de 
nieuwe gezichten van de Dorpsraad 
en kunt u bij ze terecht met uw vra-
gen, suggesties, voorstellen etc.
Hebt u een dringende zaak die deze 
avond zeker behandeld moet worden? 
Hiervoor kunt u uw aanvraag indie-
nen via www.digitaal-dorpsplein-ger-
wen. Kijkt u even op onze site voor de 
agenda!

We heten graag iedereen van harte 
welkom in Gemeenschapshuis D’n 
Heuvel, Heuvel 11 te Gerwen, aan-
vang 20.00 uur. Tot 24 april! 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Bruisend de lente in bij ‘De Walburg’ tuinen 

Thema ‘Van en naar Nuenen'
De jaarlijkse lentedagen bij ‘De Walburg’ komen er weer aan! Wie verlangt er 
niet naar de omwenteling van grijs, koud en kaal naar kleur, warm en vol? 
Jacqueline Bedaux - Nas, Hay Bedaux en hun team van vrijwilligers maken 
er in het weekend van 21 en 22 april een feestje van. Iedereen is welkom om 
de natuur, tuin en de lente te komen beleven. Van 11.00 tot 17.00 uur kun je 
kijken, luisteren en proeven. Noteer deze data maar in je agenda!

Vanuit het idee dat de aarde wonde-
ren voortbrengt staan deze dagen dit 
jaar in het teken van de creativiteit. 
Van hovenier tot kunstenaar, van 
dichter tot traiteur; er komt gepassio-
neerd bezoek in de Walburg Tuinen 
en de aarde is de inspiratiebron. ‘Van 
en naar Nuenen’ is de titel van dit len-
tefeest op deze bijzondere plek vol rij-
ke historie, waar tijdens deze dagen 
bijzondere projecten, verhalen, lek-
kernijen en poëzie te bewonderen zijn 
van: Elvira Wersche, Leo Mesman, 
Fons Linders Tuinmeesters, Glasate-
lier Lichtinzicht, Hans Sanders 
(Hebs), Rianne Burgmans, Michel 
Cooijmans, Marie-Jeanne Havers 
(‘De Bosfreule’), Vrouwencentrum 
‘De Vlinder’, heemkundekring ‘De 
Drijehornick’, Dorothé Tielen en Nan-
nie van den Eijnden.

Opvallend is dat de poorten van de 
Walburg Tuinen meer dan ooit open 
staan. De ingang is verplaatst en 
wordt duidelijker aangegeven, de par-
keerplaats is uitgebreid. Een wande-
ling door dit stukje paradijs aan Boord 
is meer dan de moeite waard. “Nue-
nen hoort bij deze plek, het zijn de 
mensen die in- en uitvliegen. Zo zijn 
we op het thema voor deze lenteda-
gen gekomen” vertelt Jacqueline. Ze 
realiseert zich hoe bijzonder ‘De Wal-
burg’ is. “Hoe kan op één plek zoveel 
samenkomen?” vraagt Jacqueline zich 
verwonderd af. “De tuin is niet alleen 
om naar te kijken. Natuur, cultuur en 
historie komen samen, de tuin geeft 
leven en is bedoeld om te beleven. 
Nog niet zo lang geleden is hier bij het 
omspitten van de tuin een bronzen 
bijl gevonden van zo’n 3100 jaar oud. 
Van mijn schoonzoon, die geschiede-
nisleraar is, heb ik een middeleeuwse 

put gekregen. Ik vind het zó mooi hoe 
alles op elkaar aansluit en nieuwe 
waarde aan deze tuin wordt toege-
voegd” vervolgt ze. “Ik ben me ervan 
bewust dat ik deel uitmaak van de ge-
schiedenis van deze plek. Hier heeft 
een Klooster gestaan waar melaatsen 
werden verzorgd en ‘De Kapperdoes' 
was een bordeel. Wij zijn deel van het 
verhaal en als ik alleen naar de econo-
mische drijfveer had gekeken, zou de-
ze tuin al lang niet meer hebben be-
staan. Dankzij de bezoekers en de 
vrijwilligers is deze plek in tact geble-
ven. We hebben het dubbele aantal 
mensen nodig dan we momenteel 
hebben om deze zeldzame tuin te on-
derhouden”. De tuin voorziet in deze 
tijd van verstedelijking in de behoefte 
van mensen aan de rust en stilte van 
de natuur. Steeds meer mensen heb-
ben de afgelopen jaren de weg naar de 
tuin gevonden.
Kom bruisen en genieten van de ver-
halen van Nuenense mensen en deze 
unieke tuin vol historie. Het program-
ma vind je op de website.

Zaterdag en zondag 21/22 april ‘De 
Lentedagen’. Entree: € 5,00 per per-
soon inclusief koffie/thee. De Wal-
burg Tuinen en Hoveniers. Boord 64, 
5674 NE Nuenen, telefoon: 040 - 244 
96 82. email: dewalburg@hetnet.nl.
www.dewalburg.nl



Beslis mee via www.clubkascampagne.nl/dommelstreek

Leden van Rabobank Dommelstreek kunnen tijdens de Rabobank Clubkas

Campagne stemmen op hun favoriete clubs. Breng jouw stemmen uit

tussen 5 en 30 april 2018 en kijk wat de clubs met jouw steun gaan realiseren.

Rabobank Clubkas Campagne

favoriete
vereniging of
stichting!

Stem en steun
jouw

IN WINKELCENTRUM 
HEUVEL EINDHOVEN

WIN 
SHOPPEN

3 T/M 29 APRIL 2018
EINDHOVEN

HEUVEL

Ons thuiszorgpersoneel 
verdient beter! 
Daarom voerden we als eerste de nieuwe 
loonschaal voor huishoudelijke zorg in. 

Ook werken voor Actief Zorg? 

Stuur dan je sollicitatie naar: 
sollicitatie@actiefzorg.nl

KOM ZATERDAG 21 APRIL 2018 LANGS AAN DE NIEUWSTRAAT 24 TE SON

Bij aankoop van een paar Floris van Bommel schoenen ontvangt u alleen op 

zaterdag 21 april 10% korting. U ontvangt tevens een paar originele Floris van 

Bommel teenslippers naar keuze cadeau*. Van 11.00 tot 16.00 uur is er een 

Italiaanse koffiebar van Milano’s aanwezig met de lekkerste exclusieve koffie!

Bij aankoop van een paar Floris van B
ommel scho nen -10% korting & teenslip

pers 
cad

eau
.

shoesbyboudewijns.nl   |   Nieuwstraat 24, 5691 AC  Son en Breugel   |   +31(0)499 47 12 35
* Zolang de voorraad strekt

ZATERDAG 21 APRIL PRESENTEERT
BOUDEWIJNS SCHOENEN 

DE NIEUWE ZOMER COLLECTIE 2018

-10% KORTING OP DE 
FLORIS VAN BOMMEL COLLECTIE

Kom langs en geniet van een gratis kop koffie
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Sam’s Kledingactie helpt bij 
de opbouw van onderwijs in 
Centraal Afrikaanse Republiek
U kent dat vast wel; kleding in uw kast die u niet meer draagt. En u weet vast 
wel wat u daar mee kunt doen. Met een jas, shirt of spijkerbroek die u niet 
meer draagt, kunt u mensen helpen. Mensen die het slachto� er zijn gewor-
den van natuurrampen of oorlog, maar ook mensen die in armoede leven.

Sam’s Kledingactie heeft voor het ko-
mend voorjaar, in samenwerking met 
hulporganisatie Mensen in Nood van 
Cordaid, een nieuw doel uitgekozen. 
De opbrengsten van de ingezamelde 
kleding gaat voor de eerste helft van 
2018 naar een bijzonder project in de 
Centraal Afrikaanse Republiek. De 
Centraal Afrikaanse Republiek is een 
straatarm land midden in Afrika met 
bijna 5 miljoen inwoners. Het land 
wordt al jaren geteisterd door burger-
oorlogen en het is ontwricht door aan-
houdend geweld. Bijna een miljoen 
mensen is hun huis ontvlucht en leeft 
als vluchteling. Bijna de helft van de 
bevolking heeft structureel te weinig 
voedsel, tweederde heeft geen toegang 
tot schoon drinkwater en gezond-
heidszorg. Onder deze zware omstan-
digheden schiet het onderwijs tekort.

Onderwijs voor kinderen van 6 tot 
14 jaar
Cordaid is in 2017 een project gestart 
waarbij 18 scholen in crisisgebieden in 
de Centraal Afrikaanse Republiek on-
dersteund worden. Dit project wordt 
uitgevoerd in samenwerking met het 
Ministerie van Onderwijs en lokale 
partners en kent een bijzondere ma-
nier van financiering. Hierbij wordt de 
financiële steun afhankelijk gemaakt 
van de resultaten die bereikt worden. 
Als een school goed presteert stelt het 
daarmee de financiële ondersteuning 
veilig.

Doel van het project is het geven van 
goed onderwijs aan kinderen van 6 tot 
14 jaar en in het bijzonder kinderen die 
geleden hebben onder het geweld. 
Vaak zijn dit kinderen die terugkeren 
naar hun geboortegebied, nadat ze ge-
vlucht zijn. Meestal hebben deze kin-
deren al meer dan een jaar geen onder-
wijs meer kunnen volgen. Om het on-
derwijs weer op gang te krijgen zorgt 
Cordaid voor goede scholen en school-
materialen. Daarnaast biedt Cordaid 
hulp aan de dorpen waar de scholen 
staan en aan het onderwijspersoneel 
van de scholen.
Doe mee met deze kledinginzame-
lingsactie. Sam’s Kledingactie is hier 
blij mee. Of het nu dames-, heren-, of 
kinderkleding betreft, alles is welkom. 
Er wordt gevraagd naar goede en 
bruikbare kleding, schoeisel, dekens 
en huishoudtextiel, liefst in gesloten 
plastic zakken.

De kleding inzamelingsactie wordt ge-
houden op:
Zaterdag 28 april van 10.00 uur tot 
12.30 uur.
U kunt dan met uw kleding terecht op 
het plein voor de H. Clemenskerk Park 
55 Nuenen.

Goede doelenmarkt 
Nuenens College 
Na de meivakantie gaat het Nuenens 
College (voorheen PleinCollege Nue-
nen) over naar de nieuwe locatie aan  
de Sportlaan. Na bijna twee jaar op di-
verse tijdelijke locaties in Nuenen, 
gaan we terug naar een schitterend 
nieuw gebouw op onze vertrouwde 
plek. De nieuwe locatie wordt begin 
juni officieel geopend, maar u kunt al 
eerder een sneak preview komen ne-
men tijdens onze goede doelenmarkt 
op woensdag 25 april. 
Het Nuenens College werkt samen 
met het Nuenens bedrijfsleven. Diver-
se leden van OCN (Ondernemers 
Contact Nuenen) gaan eind mei naar 
Nicaragua om daar huizen te bouwen 
in samenwerking met stichting Home-
plan. De leerlingen van het Nuenens 
College willen graag meehelpen aan 
deze actie. 
Iedereen is van harte welkom op onze 
markt, waar (door de leerlingen) zelf-
gemaakte producten worden verkocht, 
evenals heerlijke hapjes en drankjes. 
Ook is er een veiling en loterij. Vele 
Nuenense bedrijven en winkeliers 
hebben schitterende diensten en pro-
ducten aangeboden voor deze veiling 
zoals een minuut gratis winkelen bij de 
Jumbo, een zweefvlucht boven Nue-
nen, een compleet verzorgde BBQ bij 
u thuis, diverse sportabonnementen 
en nog vele andere schitterende prij-
zen. De opbrengst gaat geheel naar de 
actie van OCN: Stichting Homeplan in 
Nicaragua (https://www.homeplan.nl/
projecten/3/latijns) 
De goede doelenmarkt zal plaatsvinden 
op woensdag 25 april op het Nuenens 
College, Sportlaan 8 te Nuenen van 
17.30 uur tot 20.30 uur. De veiling en lo-
terij beginnen om 19.00 uur. Een mooie 
gelegenheid om letterlijk een steentje 
bij te dragen aan de bouw van huizen 
voor de allerarmsten in Nicaragua. 

Meer draagvlak       
voor méér nieuwbouw
Nieuwe cijfers over de woningmarkt zijn recent gepubliceerd. Het beeld is dui-
delijk: krapte neemt toe, prijzen stijgen de pan uit, nieuwbouw stagneert en 
starters komen verder in de knel. Het draagvlak voor vergaande maatregelen 
lijkt te groeien. Mijn pleidooi van een half jaar geleden voor nieuwbouw in de 
groene randen rond de stad krijgt steeds meer bijval. De regionale tak van Bou-
wend Nederland heeft er nu ook voor gepleit. Minister Ollongren van Binnen-
landse Zaken had al eerder laten weten dat het hard nodig is aan de randen van 
de stad te bouwen, omdat we het binnen de stadsgrenzen niet gaan redden. Ze 
heeft bovendien aangekondigd nog voor de zomervakantie met een nieuwe 
wet te komen die bouwprocedures versnelt. 

Uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis blijkt dat steeds meer Nederlanders 
open staan voor ‘bouwen in groen’. In 2016 gaf 41% van de ondervraagden aan 
dat er buiten de bebouwde kom gebouwd mag worden; begin dit jaar is dat per-
centage opgelopen tot bijna 50%. Van de tegenstanders zegt een aanzienlijk 
deel dat het ‘onder voorwaarden’ zou mogen. Duurzaam bouwen en een zorg-
vuldige afweging van de ruimtelijke belangen vindt vrijwel iedereen belangrijk. 

Ik blijf van mening dat de grootste woningbehoefte in en direct bij de stad ligt en 
dat die behoefte vooral daar beantwoord moet worden. We kunnen er de ogen 

echter niet voor sluiten dat de ruimte in de stad soms onvoldoende is 
en dat er veel complicerende omstandigheden zijn. Het is 

mooi dat het draagvlak groeit voor verstandige en beheers-
te bouw in het groen rondom de stad. De nieuwe ge-
meentebesturen kunnen hiermee - hopelijk in harmo-
nie - aan de slag.

Tegelijkertijd zijn er nieuwe bedreigingen. De stijgen-
de kosten en het gebrek aan medewerkers brengen 
bouwbedrijven in de problemen. Ze hebben tijdens of 

net na de crisis nog voor een laag bedrag ingetekend op 
projecten, maar moeten nu flink in de buidel tasten. En de 

starters op de woningmarkt zitten klem tussen de 
strenge regels rond hypotheekverstrekking ener-
zijds en hoge huren anderzijds. Ook deze vraag-
stukken vragen een orthodoxe aanpak. 

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

Woningmarkt in beweging

Meer draagvlak       

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Actief Zorg zoekt thuiszorg-
personeel voor regio Nuenen
Dankbaar en goed werk verdient een faire honorering. Vindt de ‘Brabantse’ 
thuiszorgorganisatie Actief Zorg. 

Als eerste aanbieder WMO huishoude-
lijke hulp voerde Actief Zorg op 26 
maart de nieuwe loonschaal HbH (Hulp 
bij Huishouden) in. Terwijl de onder-
handelingen met de betalende gemeen-
ten nog lopen. Actief Zorg heeft zes 
vestigingen, waarvan één in Eindhoven. 
En juist in de regio Zuidoost-Brabant 
kun je ‘morgen’ al aan de slag. 

Stijging loonkosten 22% 
De nieuwe loonschaal betekent dat de 
loonkosten de komende vijf jaar met 
22% stijgen. Lia van Galen, Algemeen 
directeur Actief Zorg: “Gemeenten 
zijn welwillend een reëel tarief te han-
teren, maar de praktijk is weerbarstig. 
Het duurde ons te lang, terwijl dit een 
fatsoenlijke maatschappij onwaardig 
is. De arbeidsmarkt voor WMO-per-
soneel is krap, maar we wilden een 
statement maken. Door het initiatief te 
nemen om de negatieve loonspiraal te 
doorbreken. Actief Zorg is een correc-

te werkgever en wil investeren in vak-
bekwaamheid.”

Voor kwetsbare ouderen
Huishoudelijke zorg is een onderdeel 
van de door gemeenten uitgevoerde 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
(WMO). Actief Zorg heeft contracten 
met 137 gemeenten om deze zorg te 
mogen leveren. Actief Zorg heeft al 
1.800 medewerkers WMO huishoude-
lijke hulp. Zij zijn dagelijks in de weer 
voor zo’n 9.000 klanten die afhankelijk 
zijn van deze hulp. Van Galen: “Met 
dankbaar en goed werk, dat we op de 
juiste waarde schatten. We willen meer 
mensen voor een baan in de zorg en-
thousiast maken, want Nederland 
komt op termijn 200.000 medewerkers 
tekort.”

Interesse? 
Binnen Actief Zorg staat geluk cen-
traal. Geluk voor zowel klanten als me-
dewerkers. Het rapportcijfer voor de 
tevredenheid van de eigen medewer-
kers is een 8,6. De klanttevredenheid 
komt uit op 8,7. Actief Zorg staat voor 
‘persoonlijk, dichtbij en samen’. Dus 
woon je in de regio Nuenen en wil je 
zinvol werk doen vanuit geluk? Stuur 
dan een mail naar sollicitatie@actief-
zorg.nl en maak je interesse in een ech-
te baan kenbaar! 
www.actiefzorg.nl

Maandagavondwandeling 
Op maandagavond 23 april nemen vogelgidsen van het IVN/Nuenen je 
graag mee voor een avondwandeling door de Ruweeuwsels. Om 19.00 uur 
vertrekken we met de � ets bij Het Klooster. De wandeling start bij het Wil-
helminakanaal, ter hoogte van de brug hoek Sluisweg-Achterbosch.

Ons thuiszorgpersoneel 
verdient beter! 
Daarom voerden we als eerste de nieuwe 
loonschaal voor huishoudelijke zorg in. 

Ook werken voor Actief Zorg? 

Stuur dan je sollicitatie naar: 
sollicitatie@actiefzorg.nl

In dit kleine afwisselende bos zitten 
leuke vogelsoorten zoals de boomkle-
ver, de boomkruiper en de kleine bon-
te specht. Soms is in de weilanden er-
omheen een wulp te vinden. De Ru-
weeuwsels kunnen in het voorjaar erg 
nat zijn. Zorg ervoor dat je waterdich-
te schoenen of laarzen draagt. 

Controleer 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 informatie bij Roy van der Vel-
den, coördinator.  tel. 0615902603 of 
mail roypeter40@hotmail.com.

Schrijf mee  
Schrijf mee en geef antwoord op de 
vraag: Wanneer was u voor het laatst 
‘een beetje dom’? ‘Natuurlijk wilt u slim 
zijn. Slim wordt gekoppeld aan intelli-
gentie en succes. We kennen slimme 
apparaten en technologie, slimme ste-
den, slimme oplossingen en ‘smart in-
dustries’. ….Een boek over domheid, is 
dat nu wel slim? Bekijk het eens van 
een andere kant. Door domheid te her-
kennen en te erkennen, denken we juist 
dat de ontstane inzichten je laat naden-
ken over allerlei dagelijkse situaties.’
Schrijf mee aan het nieuwe boek van 
Nuenenaar Boudewijn Raessens met 
als titel ‘Een beetje dom’ welke eind 
2018 verschijnt bij uitgever Business 
Contact. De beste verhalen worden ge-
plaatst.
Hoe doe ik mee? Stuur uw antwoord 
op de vraag: wanneer was u (of iemand 
anders) voor het laatst een beetje dom? 
naar B.Raessens@fontys.nl (max. 100 
woorden).

Projectzangers gezocht voor 
Allerzielenconcerten 2018
Op zaterdagavond 3 november zal Tom Suters uit Nuenen voor de vijfde 
keer een groot Allerzielenconcert voor koor en orkest dirigeren in de Cle-
menskerk in Nuenen. Een tweede uitvoering zal op zondagmiddag 4 no-
vember plaatsvinden in Valkenswaard. Voor deze uitvoeringen worden ca. 
80 koorzangers en -zangeressen gezocht. 

Voorwaarde is wel dat je bereid bent 
om op de repetities hard te werken en 
thuis met behulp van de bladmuziek 
en het verstrekte oefenmateriaal (mp3, 
MIDI) en een CD met opnames de re-
petities voor te bereiden om deze effi-
ciënt te kunnen laten verlopen. Er kan 
je eventueel gevraagd worden om een 
stemtest te doen. De eisen voor deel-
name aan het Klein Koor zijn daarbij 
hoger dan die voor het Groot Koor.

Werkwijze
Mensen kunnen altijd meer dan ze zelf 
denken. Deelnemers aan de Allerzie-
lenconcerten worden dan ook bewust 
uitgedaagd om het beste uit zich zelf te 
halen door de keuze van de muziek en 
de manier van werken. Alleen zo kan 
er iets bijzonders en waardevols tot 
stand komen zowel op artistiek als 
persoonlijk vlak voor de deelnemers! 
Er zijn slechts een beperkt aantal repe-
tities op een aantal zaterdagen in sep-
tember-oktober om zo de reguliere re-
petities van de deelnemers bij hun ei-
gen koren niet te verstoren. De 
repetities worden op piano begeleid 
door onze vaste vakkundige repetitor. 
Ze verlopen in een open en vriend-
schappelijke atmosfeer waarin ieder-
een elkaar stimuleert en respecteert. 
De meeste deelnemers ervaren na af-
loop van het project een gevoel van te-
vredenheid en trots, niet alleen over 
het met zijn allen behaalde resultaat 
maar ook (en misschien nog wel meer) 
over wat ze zelf in die korte tijd hebben 
geleerd en gepresteerd. 
Wil je dit zelf eens ervaren, schrijf je 
dan vóór 1 mei  in voor het Allerzielen-
concert 2018!

De repetities vinden plaats op een aan-
tal zaterdagen in september-oktober 
in Nuenen en Helmond. Iedereen met 
koorervaring kan zich opgeven tot 1 
mei via www.tomsuters.nl, via een e-
mail naar info@tomsuters.nl of telefo-
nisch via 06-54974744. De concerten 
worden dit jaar begeleid door het Val-
kenswaards Kamerorkest. Ook hier-
voor worden ter ondersteuning nog 
ervaren strijkers in alle groepen ge-
zocht evenals 2 trompettisten, 3 trom-
bonisten en een tubaspeler.

Er worden twee koren gevormd. 
Een Groot Koor (ca. 60 zangers, kos-
ten € 75,-) dat een aantal werken met 
orkest uitvoert en een Klein Koor (ca. 
25 zangers, kosten € 40,-) dat een aan-
tal a capella koorwerken uitvoert. Doe 
je aan beide koren mee bedragen de 
kosten slechts € 100,-.
De Allerzielenconcerten onderschei-
den zich altijd door de keuze van min-
der bekende maar zeer toegankelijke en 
sfeervolle klassieke muziek. De muziek 
staat uiteraard veelal in het teken van 
Allerzielen en de herdenking van de 
overledenen. Dit jaar staat de barokmu-
ziek van Jan Dismas Zelenka (een tijd-
genoot van Bach uit Dresden) promi-
nent op het programma aangevuld met 
muziek van de uit Letland afkomstige 
componisten Cyrillus Kreek en Peteris 
Vasks: muziek om van te smullen zowel 
voor de uitvoerenden als de luisteraar!

Kan ik meedoen?
Zingen is leuk, goed (leren) zingen is 
nog leuker en het zingen van bijzonde-
re klassieke koormuziek samen met 
een orkest is een unieke ervaring! De 
Allerzielenconcerten zijn bedoeld om 
iedere koorzanger en -zangeres, onge-
acht leeftijd en muzikale achtergrond 
de gelegenheid te bieden om dit zelf te 
ervaren zonder dat je daar een half jaar 
of nog langer wekelijks voor moet re-
peteren! 
Door te streven naar een combinatie 
van ervaren en minder ervaren deelne-
mers waarbij de eersten de laatsten 
helpen om zich snel de muziek eigen te 
maken, kan in principe iedereen die al 
bij een koor zingt deelnemen.



VIERING VAN KONINGSDAG 2018 IN NUENEN

De Oranjecomité’s hebben zich weer ingespannen om een aantrekkelijk 
programma te brengen tijdens Koningsdag op vrijdag 27 april in de 
kerkdorpen Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Er zijn gezellige activiteiten 
voor jong en oud waarbij bijna alle muziekkorpsen acte de présence geven. 
Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun familie gaan dit jaar 
naar het hoge noorden om Koningsdag te vieren in de stad Groningen.
 Wij hebben in onze zuidelijke Brabantse gemeente Nuenen een eigen 
aantrekkelijk programma in de verschillende dorpskernen. Onze groene 
gemeente zal oranje gekleurd zijn en aan veel gevels zal de Nederlandse 
vlag met oranje wimpel hangen.
We beginnen ’s morgens om 10.00 uur op het Van Goghplein. Vervolgens 
gaan we naar Speeltuin de Kievit in Nuenen voor de wisseling van de 
jeugdburgemeester. Rond het middaguur is er een weerzien voor alle 

KONINGSDAG 2018 

Het is weer bijna zover, Koningsdag 2018. Los van het feit dat Koningsdag 
een gezellige dag is - is het ook wel een beetje het begin van de lente, 
het zonnetje, warmere temperaturen, mooi weer, gezelligheid etc. Maar 
enigszins spannend is toch wel de jaarlijkse vraag “wat gaat het weer 
doen?”. Elk jaar weer dezelfde vraag bij de inschrijving, “het is maar hopen 
op goed weer”. 
Maar eerlijk is eerlijk, ik kan mij goed het weer van Koningsdag 2016 
herinneren, koud en nat. Zo vond ik in onze Oranje doos met attributen 
zelfs een paar handschoenen terug .. maar als ik de foto’s van de afgelopen 
jaren terug kijk dan varieert het weer sterk. Ik herinner mij jaren dat 
rondom de vijver in het park in aanwezigheid van een lekker zonnetje er 
mensen zaten en lagen in het park, rondom de vijver te praten, te drinken 
en vooral te genieten van de mooie en gezellige dag. Maar is het weer dan 
ook doorslaggevend? Nou eigenlijk niet. Het is van invloed maar zeker niet 
doorslaggevend want op andere foto’s waarbij het weer ‘minder’ was zie ik 
ook dezelfde gezelligheid terug. 
Die gezelligheids-vibe rondom Koningsdag is merkbaar en daar bent u - 
en daarvoor zijn wij u dankbaar- mede verantwoordelijk voor. Want eigenlijk 
maakt het niet uit wat voor soort weer het is!. Er is altijd volk op de been, 
uitgedost in en met allerlei Oranje getinte Koningsdag elementen en is altijd 
wel iets te doen en te scoren. 
Tussen alle foto’s door zie ik ook we elke keer een beetje vernieuwing aan 
kunnen brengen. Voorgaande jaren het workshops, het pony rijden (met 
dank aan manege Hooydonk) en hopelijk hebben we dit jaar weer nieuwe 
en andere verrassingen in petto. Zo hebben we dit jaar het Koekhappen 2.0 
in de variant van pizza happen en ijsjes (met dank aan I Fratelli en ijssalon 
Italia) en nog diverse andere nieuwe activiteiten. 
Maar ja, zo’n feestje bouw je niet zomaar, dat doe je samen met Park 
Horeca en vrijwilligers: elk jaar weer zijn we de vrijwilligers dankbaar voor 
hun inzet om Koningsdag tot stand te laten komen en om te laten slagen!. 

KONINGSDAG
VRIJDAG 27 APRIL 2018

NUENEN - KIEVIT / PARK  |  ORGANISATIE ORANJECOMITÉ
09:00-10:00 uur: Fiets versieren, Kievit 
 Faciliteiten voor fiets versieren aanwezig
09:30-09:50 uur: Inschrijven (Gratis) Oranje tocht, Kievit 
10:15-11:00 uur: Aanvang Start Oranje Tocht, Kievit 
 Met ondersteuning van Oefening en Volharding
11:00 Ontvangst Oranje Tocht, Kievit  
11:00 Wisseling Jeugd Burgemeester, Kievit 
11:15 Prijsuitreiking, Kievit 
10.30-11:00 Opbouw Oranje Markt, Park 
11:00-17:00 Start Oranje Markt Park 
   
 Gemeentelijke bijeenkomst gedecoreerden, Klooster 
 (Alleen voor genodigden)
12.40-12.50 Aubade nieuw gedecoreerde, Bordes Klooster 
13:00-14:00 Pizza Happen, Park 
 In samenwerking met Fratelli, kosten 20 ct (op=op)
 Marshmallows roosteren, Park 
 In samenwerking met Lighttown Smokers
15:00-16:00 Oranje ijsjes, Park
 In samenwerking met ijssalon Italia, 20 ct (op=op)

NUENEN - PARK  |  ORGANISATIE STICHTING PARKEVENEMENTEN NUENEN
13.00 uur:  Quadrado Redondo 
13.30 uur:  Bij Geen Gehoor
14.30 uur:  Martine Braams
14.45 uur:  Bij Geen Gehoor
15.15 uur:  Dansschool UC Dance
15.20 uur:  Bij Geen Gehoor
16.00 uur:  Nina van Kessel
16.30 uur:  Bij Geen gehoor
17.10 uur:  Surprise act
17.40 uur:  Bij Geen Gehoor
(tot einde)

NEDERWETTEN - IN DE KOPPELAAR
‘Een stoere westernmiddag voor jong en oud’
Met onder andere een western schiettent, rijden op een rodeostier, lasso 
werpen, klepel hangen en hoefijzer werpen.

Programma:
13.30 uur:  inschrijven kinderen voor de westermiddag
14.00 uur:  officiële opening met ballonnenwedstrijd
14.30 uur:  start westernmiddag voor jong en oud
17.00 uur:  prijsuitreiking
17.30 uur:  afsluiting

VIERING VAN KONINGSDAG 2018 IN NUENEN

De Oranjecomité’s hebben zich weer ingespannen om een aantrekkelijk 
programma te brengen tijdens Koningsdag op vrijdag 27 april in de 
kerkdorpen Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Er zijn gezellige activiteiten 
voor jong en oud waarbij bijna alle muziekkorpsen acte de présence geven. 
Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun familie gaan dit jaar 
naar het hoge noorden om Koningsdag te vieren in de stad Groningen.
 Wij hebben in onze zuidelijke Brabantse gemeente Nuenen een eigen 
aantrekkelijk programma in de verschillende dorpskernen. Onze groene 
gemeente zal oranje gekleurd zijn en aan veel gevels zal de Nederlandse 
vlag met oranje wimpel hangen.
We beginnen ’s morgens om 10.00 uur op het Van Goghplein. Vervolgens 
gaan we naar Speeltuin de Kievit in Nuenen voor de wisseling van de 
jeugdburgemeester. Rond het middaguur is er een weerzien voor alle 

KONINGSNACHT
PROGRAMMA

DONDERDAG 26 APRIL 2018

NUENEN - PARK  |  ORGANISATIE STICHTING PARKEVENEMENTEN NUENEN
19.30 uur:  Showkorps O&V
20.00 uur:  Dansschool Dé Dé
20.30 uur:  Qwint
21.30 uur:  Erica van Lieshout
22.00 uur:  Castle
01.00 uur:  Sluiting

QWINT

Qwint is een coverband van vijf 
muzikanten: Wim Landers (solozang); 
Kees van den Broek (drums); Lambert 

Rombouts (toetsenist); Willy 
Stevens (bas) en Bart Drossaers 

(gitaar en zang).  Qwint speelt 
melodieuze popmuziek, 

zoals nummers van 
Queen, Toto, Little 

River band of 
Huey Lewis.

ERICA VAN LIESHOUT

Erica is een geboren en getogen Nuenense zangeres, groot gebracht met veel verschillende muziekgenres. Tijden het 
zingen van dé solo tijdens de eindmusical in groep 8 kreeg Erica door dat zingen toch wel erg leuk was en is op haar 
dertiende  gestart met zangles en zingen in een bandje. Haar eerste bandje was een symfonische metalband. Mooie 
basis voor 'what was to come'.
In de jaren daarna heeft zij tijdens verschillende evenementen gezongen zoals op bruiloften en feestjes maar ook 
tijdens uitvaarten. Tevens heeft ze ruim zeven jaar in een allround-coverband als leadzangeres gezongen en nam ze 
deel aan verschillende projecten, bijvoorbeeld Symphonica in ’t Hazzo en Singing With A BigBand. In 2017 heeft zij 
als leadzangeres gezongen in een soulband waarbij ze nog meer kennismaakte met de oude soulnummers.

Showkorps O&V | Nuenen

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

Castle is een 9-koppige coverband uit Eindhoven en omstreken. Zij spelen 
krachtige pop- en soulklassiekers en waren eerder al te zien en horen op 
Gerwen Live. 

 

Bij Geen Gehoor party band is een spetterende feest band waarbij soul, funk, disco maar ook lekker Nederlandstalig 
en vette ballads de revue passeren. Met op leadzang Yvonne van Mierlo; gitaar en zang Bart Drossaers; bas en zang 
Arthur Morpey; sax gitaar en toetsen John Saris; drums Erik Bunge; percussie Hans Leijgraaff; toetsen Jef Crista.

MARTINE BRAAMS

Mijn naam is Martine Braams. Ik ben 
24 jaar oud en opgegroeid in Nuenen. 
Muziek is altijd een hobby van me geweest, 
maar tot september vorig jaar bleef het vrij 
op de achtergrond. Sinds die tijd ben ik onderdeel 
geworden van Dinnershow DDT in Gemert en mag 
ik nu bijvoorbeeld optreden op Koningsdag in Nuenen. 
Hartstikke leuk! 

NINA VAN KESSEL
 
Ik ben Nina van Kessel, 16 jaar en ik woon in Heeze. Mijn hobby’s zijn zingen, 
gitaar en piano spelen.
Ik zing het liefst de hele dag. Ik zit in het eerste leerjaar van de opleiding 
allround schoonheidsspecialiste. Verder vind ik het leuk om op vakantie te 
gaan, en leuke dingen doen met mijn vriend en vriendinnen.

SEE, 
FEEL, 
DANCE 
BIJ DANSSCHOOL UC DANCE

Dansschool UC Dance, gevestigd 
op zes locaties waaronder Nuenen, 
is de afgelopen 10 jaar uitgegroeid 
tot een ware dansbeleving voor 
iedereen! Zowel kinderen als 
volwassenen zijn hier bij aan het 
goede adres. De dansstijlen waarin 
les wordt gegeven, zijn gevarieerd 
zoals Streetdance en Hip Hop in 
het Klooster. Ook organiseerde 
UC Dance voor de 3e keer haar 
eigen Theatershow in De Hofnar 
te Valkenswaard. Alle leerlingen: 
kinderen, tieners en volwassenen 
uit de verschillende locaties deden 
mee, zo ook alle dansers uit 
Nuenen.  Zie ook www.ucdance.nl

QUADRADO REDONDO

Quadrado Redondo betekent letterlijk: Vierkant  Rond! Dat is niet voor niets, wij maken namelijk deel uit van deze 
Nuenense blaaskapel en nemen hierbij, voor een deel,  het slagwerk voor onze rekening. Braziliaans slagwerk wel te 
verstaan, want de combinatie Braziliaansslagwerk/blaasmuziek is uniek.
Regelmatig wordt ons gevraagd, om alleen met het slagwerk op te treden. We hebben daarom besloten deze groep 
een eigen identiteit te geven en de naam Vierkant Rond te vertalen in het Portugees….en zo is de naam Quadrado 
Redondo ontstaan.  Met veel enthousiasme brengen wij  gevarieerde en swingende Braziliaanse Percussie 
en  zorgen voor een gezellige sfeer.

Vrijwilligers - lees de collega’s 
van het Oranje Comité Nuenen 
bestaande uit vijf bestuursleden 
en drie marktmeesters zijn 
actief betrokken om alles voor te 
bereiden en gereed te krijgen maar 
vergeet vooral niet de vrijwilligers 
van De Kievit, Scouting en de 
Nuenense Muziekverenigingen. 
Zonder hun, maar überhaupt 
zonder vrijwilligers, kraamhuurders 
en bezoekers is Koningsdag geen 
Koningsdag. Ik kan dan ook wel 
zeggen, Wij -u en ik- maken ook 
dit jaar weer Koningsdag tot een 
Nuenense Koningsdag! 
Wij wensen u een fijne dag toe. 

Namens het Oranje Comite Nuenen

Matthijs Brandt
Voorzitter

Nuenense gedecoreerden in 
Het Klooster. Na een wandeling 
over de Oranjemarkt rondom 
het Park gaan we tot slot naar 
het dorp Nederwetten waar de 
jaarlijkse ballonnenwedstrijd zal 
plaatsvinden.
Koningsdag is ieder jaar een 
feestelijk dag. Laten we hopen dat 
het zonnetje schijnt en de terrassen 
gezellig vol zitten. 
Namens het gemeentebestuur 
wil ik alle vrijwilligers en de 
organiserende oranjecomité’s 
danken voor hun inzet, tijd en 
energie. Graag wens ik u een 
feestelijke Koningsdag 2018 toe.

Met vriendelijke groet,

Maarten Houben
Burgemeester van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

FIETSTOCHT ROUTE

ORANJE MARKT

BIJ DANSSCHOOL UC DANCE

QWINT

Qwint is een coverband van vijf 
muzikanten: Wim Landers (solozang); 
Kees van den Broek (drums); Lambert 

MARTINE BRAAMS

Mijn naam is Martine Braams. Ik ben 
24 jaar oud en opgegroeid in Nuenen. 
Muziek is altijd een hobby van me geweest, 
maar tot september vorig jaar bleef het vrij 
op de achtergrond. Sinds die tijd ben ik onderdeel 
geworden van Dinnershow DDT in Gemert en mag 

KNUTSELEN BIJ CREA AT SYL EN CREATIEVETIJD @ORANJEMARKT NUENEN

Ook dit jaar staan wij in het  ‘workshopstraatje’ voor de kerk op de 
Oranjemarkt in Nuenen. Speciaal voor de kids hebben we weer een leuke 
activiteit bedacht. Voor een klein prijsje kunnen je badzout komen maken 
of een memobord mozaïeken. We kijken uit naar een vrolijke zonnige 
oranje dag!  Sinds 1 april 2017 delen wij, Sylvia Verhappen van crea@syl 
en Ingrid Maertens van Creatievetijd alweer 1 jaar samen een atelier op 
Sectie-C in Eindhoven. Voor een creatieve workshop, cursus, kinderfeestje,  
vrijgezellendag of teamdag.

DÉDÉ DANCE

DéDé Dance is een unieke 
danstraining in een dynamische 
en energieke stijl, op de nieuwste 
hits. Je verbetert je dansprestaties 
in exercises voor techniek, 
 uithoudingsvermogen, coördinatie, 
houding, spierkracht en lenigheid. 
Daarnaast leer je wekelijks nieuwe 
danspassen waarmee je een 
volledige choreografie ten uitvoering 
kunt brengen tijdens optredens of 
theatervoorstellingen. DéDé Dance
 is er al voor kids vanaf 2 jaar.

KNUTSELEN BIJ CREA AT SYL EN CREATIEVETIJD @ORANJEMARKT NUENEN



VIERING VAN KONINGSDAG 2018 IN NUENEN

De Oranjecomité’s hebben zich weer ingespannen om een aantrekkelijk 
programma te brengen tijdens Koningsdag op vrijdag 27 april in de 
kerkdorpen Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Er zijn gezellige activiteiten 
voor jong en oud waarbij bijna alle muziekkorpsen acte de présence geven. 
Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun familie gaan dit jaar 
naar het hoge noorden om Koningsdag te vieren in de stad Groningen.
 Wij hebben in onze zuidelijke Brabantse gemeente Nuenen een eigen 
aantrekkelijk programma in de verschillende dorpskernen. Onze groene 
gemeente zal oranje gekleurd zijn en aan veel gevels zal de Nederlandse 
vlag met oranje wimpel hangen.
We beginnen ’s morgens om 10.00 uur op het Van Goghplein. Vervolgens 
gaan we naar Speeltuin de Kievit in Nuenen voor de wisseling van de 
jeugdburgemeester. Rond het middaguur is er een weerzien voor alle 

KONINGSDAG 2018 

Het is weer bijna zover, Koningsdag 2018. Los van het feit dat Koningsdag 
een gezellige dag is - is het ook wel een beetje het begin van de lente, 
het zonnetje, warmere temperaturen, mooi weer, gezelligheid etc. Maar 
enigszins spannend is toch wel de jaarlijkse vraag “wat gaat het weer 
doen?”. Elk jaar weer dezelfde vraag bij de inschrijving, “het is maar hopen 
op goed weer”. 
Maar eerlijk is eerlijk, ik kan mij goed het weer van Koningsdag 2016 
herinneren, koud en nat. Zo vond ik in onze Oranje doos met attributen 
zelfs een paar handschoenen terug .. maar als ik de foto’s van de afgelopen 
jaren terug kijk dan varieert het weer sterk. Ik herinner mij jaren dat 
rondom de vijver in het park in aanwezigheid van een lekker zonnetje er 
mensen zaten en lagen in het park, rondom de vijver te praten, te drinken 
en vooral te genieten van de mooie en gezellige dag. Maar is het weer dan 
ook doorslaggevend? Nou eigenlijk niet. Het is van invloed maar zeker niet 
doorslaggevend want op andere foto’s waarbij het weer ‘minder’ was zie ik 
ook dezelfde gezelligheid terug. 
Die gezelligheids-vibe rondom Koningsdag is merkbaar en daar bent u - 
en daarvoor zijn wij u dankbaar- mede verantwoordelijk voor. Want eigenlijk 
maakt het niet uit wat voor soort weer het is!. Er is altijd volk op de been, 
uitgedost in en met allerlei Oranje getinte Koningsdag elementen en is altijd 
wel iets te doen en te scoren. 
Tussen alle foto’s door zie ik ook we elke keer een beetje vernieuwing aan 
kunnen brengen. Voorgaande jaren het workshops, het pony rijden (met 
dank aan manege Hooydonk) en hopelijk hebben we dit jaar weer nieuwe 
en andere verrassingen in petto. Zo hebben we dit jaar het Koekhappen 2.0 
in de variant van pizza happen en ijsjes (met dank aan I Fratelli en ijssalon 
Italia) en nog diverse andere nieuwe activiteiten. 
Maar ja, zo’n feestje bouw je niet zomaar, dat doe je samen met Park 
Horeca en vrijwilligers: elk jaar weer zijn we de vrijwilligers dankbaar voor 
hun inzet om Koningsdag tot stand te laten komen en om te laten slagen!. 

KONINGSDAG
VRIJDAG 27 APRIL 2018

NUENEN - KIEVIT / PARK  |  ORGANISATIE ORANJECOMITÉ
09:00-10:00 uur: Fiets versieren, Kievit 
 Faciliteiten voor fiets versieren aanwezig
09:30-09:50 uur: Inschrijven (Gratis) Oranje tocht, Kievit 
10:15-11:00 uur: Aanvang Start Oranje Tocht, Kievit 
 Met ondersteuning van Oefening en Volharding
11:00 Ontvangst Oranje Tocht, Kievit  
11:00 Wisseling Jeugd Burgemeester, Kievit 
11:15 Prijsuitreiking, Kievit 
10.30-11:00 Opbouw Oranje Markt, Park 
11:00-17:00 Start Oranje Markt Park 
   
 Gemeentelijke bijeenkomst gedecoreerden, Klooster 
 (Alleen voor genodigden)
12.40-12.50 Aubade nieuw gedecoreerde, Bordes Klooster 
13:00-14:00 Pizza Happen, Park 
 In samenwerking met Fratelli, kosten 20 ct (op=op)
 Marshmallows roosteren, Park 
 In samenwerking met Lighttown Smokers
15:00-16:00 Oranje ijsjes, Park
 In samenwerking met ijssalon Italia, 20 ct (op=op)

NUENEN - PARK  |  ORGANISATIE STICHTING PARKEVENEMENTEN NUENEN
13.00 uur:  Quadrado Redondo 
13.30 uur:  Bij Geen Gehoor
14.30 uur:  Martine Braams
14.45 uur:  Bij Geen Gehoor
15.15 uur:  Dansschool UC Dance
15.20 uur:  Bij Geen Gehoor
16.00 uur:  Nina van Kessel
16.30 uur:  Bij Geen gehoor
17.10 uur:  Surprise act
17.40 uur:  Bij Geen Gehoor
(tot einde)

NEDERWETTEN - IN DE KOPPELAAR
‘Een stoere westernmiddag voor jong en oud’
Met onder andere een western schiettent, rijden op een rodeostier, lasso 
werpen, klepel hangen en hoefijzer werpen.

Programma:
13.30 uur:  inschrijven kinderen voor de westermiddag
14.00 uur:  officiële opening met ballonnenwedstrijd
14.30 uur:  start westernmiddag voor jong en oud
17.00 uur:  prijsuitreiking
17.30 uur:  afsluiting

VIERING VAN KONINGSDAG 2018 IN NUENEN

De Oranjecomité’s hebben zich weer ingespannen om een aantrekkelijk 
programma te brengen tijdens Koningsdag op vrijdag 27 april in de 
kerkdorpen Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Er zijn gezellige activiteiten 
voor jong en oud waarbij bijna alle muziekkorpsen acte de présence geven. 
Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun familie gaan dit jaar 
naar het hoge noorden om Koningsdag te vieren in de stad Groningen.
 Wij hebben in onze zuidelijke Brabantse gemeente Nuenen een eigen 
aantrekkelijk programma in de verschillende dorpskernen. Onze groene 
gemeente zal oranje gekleurd zijn en aan veel gevels zal de Nederlandse 
vlag met oranje wimpel hangen.
We beginnen ’s morgens om 10.00 uur op het Van Goghplein. Vervolgens 
gaan we naar Speeltuin de Kievit in Nuenen voor de wisseling van de 
jeugdburgemeester. Rond het middaguur is er een weerzien voor alle 

KONINGSNACHT
PROGRAMMA

DONDERDAG 26 APRIL 2018

NUENEN - PARK  |  ORGANISATIE STICHTING PARKEVENEMENTEN NUENEN
19.30 uur:  Showkorps O&V
20.00 uur:  Dansschool Dé Dé
20.30 uur:  Qwint
21.30 uur:  Erica van Lieshout
22.00 uur:  Castle
01.00 uur:  Sluiting

QWINT

Qwint is een coverband van vijf 
muzikanten: Wim Landers (solozang); 
Kees van den Broek (drums); Lambert 

Rombouts (toetsenist); Willy 
Stevens (bas) en Bart Drossaers 

(gitaar en zang).  Qwint speelt 
melodieuze popmuziek, 

zoals nummers van 
Queen, Toto, Little 

River band of 
Huey Lewis.

ERICA VAN LIESHOUT

Erica is een geboren en getogen Nuenense zangeres, groot gebracht met veel verschillende muziekgenres. Tijden het 
zingen van dé solo tijdens de eindmusical in groep 8 kreeg Erica door dat zingen toch wel erg leuk was en is op haar 
dertiende  gestart met zangles en zingen in een bandje. Haar eerste bandje was een symfonische metalband. Mooie 
basis voor 'what was to come'.
In de jaren daarna heeft zij tijdens verschillende evenementen gezongen zoals op bruiloften en feestjes maar ook 
tijdens uitvaarten. Tevens heeft ze ruim zeven jaar in een allround-coverband als leadzangeres gezongen en nam ze 
deel aan verschillende projecten, bijvoorbeeld Symphonica in ’t Hazzo en Singing With A BigBand. In 2017 heeft zij 
als leadzangeres gezongen in een soulband waarbij ze nog meer kennismaakte met de oude soulnummers.

Showkorps O&V | Nuenen

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

Castle is een 9-koppige coverband uit Eindhoven en omstreken. Zij spelen 
krachtige pop- en soulklassiekers en waren eerder al te zien en horen op 
Gerwen Live. 

 

Bij Geen Gehoor party band is een spetterende feest band waarbij soul, funk, disco maar ook lekker Nederlandstalig 
en vette ballads de revue passeren. Met op leadzang Yvonne van Mierlo; gitaar en zang Bart Drossaers; bas en zang 
Arthur Morpey; sax gitaar en toetsen John Saris; drums Erik Bunge; percussie Hans Leijgraaff; toetsen Jef Crista.

MARTINE BRAAMS

Mijn naam is Martine Braams. Ik ben 
24 jaar oud en opgegroeid in Nuenen. 
Muziek is altijd een hobby van me geweest, 
maar tot september vorig jaar bleef het vrij 
op de achtergrond. Sinds die tijd ben ik onderdeel 
geworden van Dinnershow DDT in Gemert en mag 
ik nu bijvoorbeeld optreden op Koningsdag in Nuenen. 
Hartstikke leuk! 

NINA VAN KESSEL
 
Ik ben Nina van Kessel, 16 jaar en ik woon in Heeze. Mijn hobby’s zijn zingen, 
gitaar en piano spelen.
Ik zing het liefst de hele dag. Ik zit in het eerste leerjaar van de opleiding 
allround schoonheidsspecialiste. Verder vind ik het leuk om op vakantie te 
gaan, en leuke dingen doen met mijn vriend en vriendinnen.

SEE, 
FEEL, 
DANCE 
BIJ DANSSCHOOL UC DANCE

Dansschool UC Dance, gevestigd 
op zes locaties waaronder Nuenen, 
is de afgelopen 10 jaar uitgegroeid 
tot een ware dansbeleving voor 
iedereen! Zowel kinderen als 
volwassenen zijn hier bij aan het 
goede adres. De dansstijlen waarin 
les wordt gegeven, zijn gevarieerd 
zoals Streetdance en Hip Hop in 
het Klooster. Ook organiseerde 
UC Dance voor de 3e keer haar 
eigen Theatershow in De Hofnar 
te Valkenswaard. Alle leerlingen: 
kinderen, tieners en volwassenen 
uit de verschillende locaties deden 
mee, zo ook alle dansers uit 
Nuenen.  Zie ook www.ucdance.nl

QUADRADO REDONDO

Quadrado Redondo betekent letterlijk: Vierkant  Rond! Dat is niet voor niets, wij maken namelijk deel uit van deze 
Nuenense blaaskapel en nemen hierbij, voor een deel,  het slagwerk voor onze rekening. Braziliaans slagwerk wel te 
verstaan, want de combinatie Braziliaansslagwerk/blaasmuziek is uniek.
Regelmatig wordt ons gevraagd, om alleen met het slagwerk op te treden. We hebben daarom besloten deze groep 
een eigen identiteit te geven en de naam Vierkant Rond te vertalen in het Portugees….en zo is de naam Quadrado 
Redondo ontstaan.  Met veel enthousiasme brengen wij  gevarieerde en swingende Braziliaanse Percussie 
en  zorgen voor een gezellige sfeer.

Vrijwilligers - lees de collega’s 
van het Oranje Comité Nuenen 
bestaande uit vijf bestuursleden 
en drie marktmeesters zijn 
actief betrokken om alles voor te 
bereiden en gereed te krijgen maar 
vergeet vooral niet de vrijwilligers 
van De Kievit, Scouting en de 
Nuenense Muziekverenigingen. 
Zonder hun, maar überhaupt 
zonder vrijwilligers, kraamhuurders 
en bezoekers is Koningsdag geen 
Koningsdag. Ik kan dan ook wel 
zeggen, Wij -u en ik- maken ook 
dit jaar weer Koningsdag tot een 
Nuenense Koningsdag! 
Wij wensen u een fijne dag toe. 

Namens het Oranje Comite Nuenen

Matthijs Brandt
Voorzitter

Nuenense gedecoreerden in 
Het Klooster. Na een wandeling 
over de Oranjemarkt rondom 
het Park gaan we tot slot naar 
het dorp Nederwetten waar de 
jaarlijkse ballonnenwedstrijd zal 
plaatsvinden.
Koningsdag is ieder jaar een 
feestelijk dag. Laten we hopen dat 
het zonnetje schijnt en de terrassen 
gezellig vol zitten. 
Namens het gemeentebestuur 
wil ik alle vrijwilligers en de 
organiserende oranjecomité’s 
danken voor hun inzet, tijd en 
energie. Graag wens ik u een 
feestelijke Koningsdag 2018 toe.

Met vriendelijke groet,

Maarten Houben
Burgemeester van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

FIETSTOCHT ROUTE

ORANJE MARKT

BIJ DANSSCHOOL UC DANCE

QWINT

Qwint is een coverband van vijf 
muzikanten: Wim Landers (solozang); 
Kees van den Broek (drums); Lambert 

MARTINE BRAAMS

Mijn naam is Martine Braams. Ik ben 
24 jaar oud en opgegroeid in Nuenen. 
Muziek is altijd een hobby van me geweest, 
maar tot september vorig jaar bleef het vrij 
op de achtergrond. Sinds die tijd ben ik onderdeel 
geworden van Dinnershow DDT in Gemert en mag 

KNUTSELEN BIJ CREA AT SYL EN CREATIEVETIJD @ORANJEMARKT NUENEN

Ook dit jaar staan wij in het  ‘workshopstraatje’ voor de kerk op de 
Oranjemarkt in Nuenen. Speciaal voor de kids hebben we weer een leuke 
activiteit bedacht. Voor een klein prijsje kunnen je badzout komen maken 
of een memobord mozaïeken. We kijken uit naar een vrolijke zonnige 
oranje dag!  Sinds 1 april 2017 delen wij, Sylvia Verhappen van crea@syl 
en Ingrid Maertens van Creatievetijd alweer 1 jaar samen een atelier op 
Sectie-C in Eindhoven. Voor een creatieve workshop, cursus, kinderfeestje,  
vrijgezellendag of teamdag.

DÉDÉ DANCE

DéDé Dance is een unieke 
danstraining in een dynamische 
en energieke stijl, op de nieuwste 
hits. Je verbetert je dansprestaties 
in exercises voor techniek, 
 uithoudingsvermogen, coördinatie, 
houding, spierkracht en lenigheid. 
Daarnaast leer je wekelijks nieuwe 
danspassen waarmee je een 
volledige choreografie ten uitvoering 
kunt brengen tijdens optredens of 
theatervoorstellingen. DéDé Dance
 is er al voor kids vanaf 2 jaar.

KNUTSELEN BIJ CREA AT SYL EN CREATIEVETIJD @ORANJEMARKT NUENEN
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 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 16

Horizontaal: 1 pak 7 ontzag 13 maanstand 14 obsceen 16 familielid 17 sprookjesfi guur 
18 een weinig 19 deel van de week 21 liegen 24 bakmengsel 26 vogel 27 kilte 
29 vervoermiddel 30 vreemde munt 31 deel van Noord-Brabant 33 vezelproduct 
34 ouderloos kind 35 zeehond 36 groet 37 openbare functie 39 driekroon 41 vlek 
44 pausennaam 45 vis 46 mat 48 tennisterm 49 handgreep 52 affectie 54 pijn 55 Grieks 
eiland 57 sporttrofee 58 selenium 60 medelijden 63 dyne 64 prijsverhoging 65 grondstof

Verticaal: 1 sojasaus 2 in orde 3 vertaler 4 enig 5 uedele 6 maand 7 kloosteroverste 
8 circa 9 onderwereld 10 metselspecie 11 normaal profi el 12 rivier in Azië 15 soort hert 
17 landbouw 20 verlichting 22 Spaanse uitroep 23 Nederlandse omroep 24 diploma 
25 vlaktemaat 28 dom 29 haargroei 32 loterijbriefje 34 kookgerei 37 doorschijnend marmer 
38 honingdrank 39 doortochtgeld 40 pensioenuitkering (afk.) 42 optreden 43 meisje 
45 werkelijk 47 aspect 50 klipgeit 51 offerte 53 Germaans teken 55 inkeping 
56 rekenopgave 59 en omstreken 61 domina 62 bevel 63 dat is

P U B E R A T M L E L Y K
R L O O D O M E N L
I G L O E A G L E K A K I
S L A G E R E E L E G I E
E I K E L O H M A L E E R

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

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

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

Oplossingen wk 15
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

LABORATORIUM

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

AAMBEI
ADIEU
BADKUIP
BENZINE
BERUCHT
BOXER
CALLGIRL
CERES
COCKTAILPRIKKER
EIGENDUNK
ERELID
GEVAL
HAARGROEIMIDDEL
HANDVAARDIG
HARDENBERG
KAAIMANEILANDEN
KEUEN
LAVEN
LIGGELD
MUIZEN
NAZAAT
NEVEL
NOEST
OMWEG
PEREN
PRAAG
PUREE
RINGMUS
TAPIR
TENOR
TROONOPVOLGER
VELLIG
VERLOKKEND
VERRAAD
VIETNAM
VINTAGE
VOCHT
WELIG
ZEVENTIG

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- 
VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT 
NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij 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 62 63

64 65

6 9 3
2 7
8 1 2 7

3 5 7
1 3 8

5 2 3
4 2 8 1

4 9
9 7 5

Sudoku

week 14, Mw. J. Elsen, Eindhoven.

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

*

KOOPZONDAG 22 APRIL | 12.00-17.00 UUR
*Met uitzondering van de modellen PTR650 RBV, VTR525 GRB en CTR18207 WOG. Niet geldig op 
voorgaande aankopen, nabestellingen, shorts en zolang de voorraad strekt. Van de goedkoopste 
broek berekenen we de helft. Deze actie loopt t/m koopzondag 22 april 2018 alleen in de winkel.

Celtic Night Nuenen

Een avond muziek 
voor liefhebbers
Op 28 april vindt de eerste Celtic 
Night Nuenen plaats in de Raadzaal 
van Het Klooster. Dat belooft een 
heerlijke muzikale avond te worden 
die na de optredens van de groepen 
Cairn ‘O Mhor en Tobermore, een 
muzikale nazit krijgt waar geïnte-
resseerde bezoekers mee kunnen 
spelen.

Nuenen kent al bijna 20 jaar een aardig 
uitgebreide ‘Ierse scene’. Deze is opge-
bouwd vanaf het moment dat er maan-
delijkse sessies plaatsvinden in dorps-
boerderij ‘Weverkeshof ’ in februari 
1998.
Elke tweede zondag van de maand is 
Weverkeshof het thuishonk waar wis-
selend zo’n 25-tal muzikanten op afko-
men. Daar is sinds 8 jaar de ‘slow ses-
sie’ bijgekomen die aanvankelijk bij ie-
mand thuis plaatsvond.
De belangstelling was echter zo groot 
dat deze ook verhuisde naar Wever-
keshof, welke locatie gekenmerkt 
wordt door de laagdrempeligheid. Die 
geldt ook voor de muzikanten.
Vanaf het 12,5 jarig bestaan van de ses-
sies in 2011, is er op de eerste zondag 
van november het jaarlijks terugke-
rend Ierse Sessie Festival Nuenen.
Dat festival speelt zich in cafe’s rond 
het Park en in Weverkeshof; maar kent 
ook een talentpodium in Het Klooster.
Het festival geniet landelijke bekend-
heid en trekt muzikanten uit Duitsland 
en België.
Daarbij komt dit jaar voor het eerst 
ook een Celtic Night Nuenen.

De toegang is € 12,50 aan de zaal.
Bezoekers kunnen vanaf 19.45 uur te-
recht in De Raadzaal van Het Klooster.
Met u erbij wordt het leuker en is de 
kans groot dat de nieuwe loot aan de 
Ierse struik de zoveelste succesvolle 
bloeier wordt.

Spannende ontknoping 
Wèttegij’t?! Quiz 2018
Op zaterdagavond 14 april verzamelden de teams zich in de Koppelaar om 
zich klaar te maken voor de laatste opdracht en natuurlijk de bekendma-
king van de winnaar van de Wèttegij’t Quiz 2018. Een week geleden hadden 
de teams al allerlei vragen gemaakt en opdrachten uitgevoerd. Nu zaten ze 
in spanning en afwachting van de laatste opdracht. Wie zou er winnaar wor-
den van de Wèttegij’t Quiz 2018? 

 

De avond begon met het voorstellen 
van alle deelnemende teams. Daarna 
werd eindelijk duidelijk bij welk adres 
de Wettense viervoeters hoorden en 
wie nu op de verknipte pasfoto’s ston-
den. Ook de vragen die tijdens de ge-
heime opdracht gemaakt moesten 
worden zorgden voor wat ‘ojaatjes’ en 
‘ahaatjes’. Want welk dier bestaat toch 
voor ¾ uit wol? Inderdaad, het goede 
antwoord is een wolf.
Alle knutselprojecten, zoals de wijn-
plankjes, muziekinstrumenten, ge-
haakte bloemetjes en glitterfoto’s kon-
den bewonderd worden. Maar ook al-
lerlei grappige opmerkingen in het 
quizboek werden gedeeld. Eén team 
had bij alle vragen al een krulletje gezet 
zodat de organisatie deze niet meer na 
hoefde te kijken. 

De spanning nam langzaam toe. De 
winnaars van de afzonderlijke catego-
rieën waren al bekend gemaakt. Maar 
wat zou de laatste opdracht zijn? Zou 
er weer een bouwwerk gemaakt wor-
den worden, een kaartenhuis mis-
schien? Deze keer bestond de op-

dracht uit het raden van 10 verschil-
lende etenswaren die in kleine potjes 
zaten. Er werd druk geproefd, geroken 
en gevoeld. Af en toe ontstond er een 
flinke discussies en verwachten de 
teams op internet het goede antwoord 
te kunnen vinden. 

Na het optellen van alle punten werd 
de winnaar bekend gemaakt. Team 2 
‘Heuhj’ behaalde de eerste plaats en 
won daarmee een flinke korting op een 
BBQ en een bedrag van 250 euro te be-
steden aan een Nederwettens doel. 
Beide prijzen worden mogelijk ge-
maakt door Jumbo Ton Grimberg. Sa-
men met DJ Wouter eindigde de avond 
met een erg gezellig feestje.

DOEN! KPJ Nederwetten bedankt alle 
deelnemers, teamcaptains, sponsoren 
en alle vrijwilligers die geholpen heb-
ben om er weer hele gezellige avonden 
van te maken. En team Heuhj, nog-
maals van harte gefeliciteerd! 

Prinsjes & prinsesjes-dag   
op de dorps- &  kinderboerderij 
Weverkeshof 
Op zondag 22 april viert Weverkeshof wederom prinsjes & prinsesjesdag. Bij 
de Weverkeshof maken we er weer een echte oranjejanboel van. Zaterdag-
middag 21 april beginnen we reeds met de voorbereiding. We hangen oran-
je, rood-wit-blauwe versiersels en ballonnen zowel binnen als buiten op. 
Iedereen groot en klein is van harte welkom om te komen helpen. Wat dacht 
je van de kick om ballonnen op te pompen.

Zondag 22 april vanaf 10.00 uur ver-
welkomen we met heel veel plezier de 
eerste prinsjes & prinsesjes in prinses-
senjurk of ridderpak. De kids zijn na-
tuurlijk ook in iedere andere outfit 
welkom. Samen met de mama’s, papa’s, 
oma’s, opa’s, de overigen begeleiders 
en de aanwezige grotere kids gaan we 
knutselen, knippen plakken, kroontjes 
en of mutsen maken. 
Vanaf 11.00 uur zal het schminkteam, 
indien gewenst, de kids prachtig 
schminken en glitteren of stoerder 
maken. Natuurlijk vergeten we de in-

wendige mens niet. Er worden op deze 
feestelijke dag ook weer overheerlijke 
pannenkoekjes gebakken. Smullen 
maar! En Weverkeshof trakteert daar-
bij op ranja limonade.
Afhankelijk van de belangstelling zullen 
vervolgens de prinsjes & prinsesjes fees-
telijke paraderen samen met hun bege-
leiders. Over het terrein van Weverkes-
hof. Langs de dieren op de dorpsboerde-
rij en langs het aanwezige publiek. 
En natuurlijk hebben de prinsjes en 
prinsesjes van vandaag voorrang in 
onze prachtige speeltuin. 

Duizenden leerlingen van 
DéDé Dance de komende 
meivakantie op de planken!
Vrijdag 27 april wordt een belangrijke dag voor Ne-
derlands grootste dansschool, namelijk de dag van 
de première van theatershow ‘Once Upon a Dance’ in 
Theater de Schalm in Veldhoven!

Vanaf vrijdagavond 27 april t/m dinsdag 8 mei worden 
er maar liefst 17 shows opgevoerd in Theater de Schalm 
in Veldhoven. Leerlingen uit Bergeijk, Best, Bladel, Eer-
sel, Eindhoven, Geldrop, Luyksgestel, Nuenen, Son & 
Breugel, Uden, Valkenswaard, Veldhoven én Waalre 
dansen hierin mee. Iedere show is uniek, omdat in iede-
re show weer nieuwe leerlingen dansen!
Tijdens deze theatertour ‘Once Upon a Dance’ zullen 
alle 3500 leerlingen van DéDé Dance op de planken van 
het theater staan. In totaal worden er 26 shows gege-
ven, verdeeld over 4 theaters (Schouwburg Venray, Cul-
tuurcentrum Deurne, Theater De Schalm in Veldhoven 
en Theater Speelhuis in Helmond) zullen zij schitteren 
tijdens hun choreografieën! 
De voorbereidingen zijn al zo’n twee jaar geleden achter 
de schermen begonnen. Van het reserveren van de thea-
ters, tot het indelen van de honderden verschillende groe-
pen, van de veel belovende verhaallijn tot de honderden 
kostuums die gemaakt worden. Een mega, mega klus! 
Maar zó ontzettend gaaf! DéDé Dance geeft hun leerlin-
gen een unieke ervaring, maar ook zeker een belangrijk 
gevoel dat ze voor de rest van hun leven mee nemen. Zij 
zijn de sterren van de show en dat is zo bijzonder.
Mini’s, kids, tieners en zélfs volwassenen een podium 
bieden is het leukste en grootste evenement dat wordt 
georganiseerd vanuit Stichting DéDé Events, de stich-
ting binnen de dansschool. Alles wordt op vrijwillige 
basis georganiseerd. Er zijn honderden vrijwilligers die 
hun steentje bijdragen. Van het maken van de kos-
tuums, tot de oppasmoeders die de kinderen begelei-
den, alle hulp tijdens de generale repetities, de vergade-
ringen die vooraf plaatsvinden en de docentes en stagi-
aires die volop meewerken om een geweldige show 
neer te zetten!
De choreografieën in de show worden dit keer op een 
sprookjesachtige manier in elkaar gevlochten. Zo gaan 
we van een vrolijke ‘Magische Mix’, naar een bijzonder 
‘Spectrum’. En van een swingende ‘Jungle’, naar een lief 
‘Roodkapje’. Als echte ‘Believers’ zijn we met ons ‘Hoofd 
in de Wolken’. 
Mis dit grootse spektakel niet en kom kijken naar de 
leerlingen van DéDé Dance. Er zijn nog enkele kaarten 
beschikbaar en kosten €14,- per stuk, te bestellen via 
info@dededance.nl of 040-2544052 (hoofdkantoor Dé-
Dé Dance). www.dededance.nl
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Woningcorporatie woCom pakt herontwikkeling   
samen met bewoners op

Bewoners denken mee over 
Baverdestraat in Lieshout
De Baverdestraat in Lieshout wordt vernieuwd. Een deel van de huidige wo-
ningen maakt plaats voor nieuwbouw. Voordat woningcorporatie woCom 
tot sloop over gaat, wil zij graag weten wat de wensen zijn van bewoners en 
omwonenden. Zij krijgen een actieve rol in de vernieuwing van de straat. 

site ontwikkeld. Toegankelijk voor 
iedereen in de gemeente Laarbeek die 
het laatste nieuws rondom de herstruc-
turering wil volgen. De website www.
baverdestraat.nl gaat vandaag live. Tot 
en met de bouw van de nieuwe wonin-
gen, worden hier de stappen en afspra-
ken toegelicht. Zo wordt de Baver-
destraat niet alleen voor, maar dus ook 
dóór de bewoners herontwikkeld.

In vorige herontwikkelingsprojecten 
informeerde en raadpleegde de wo-
ningcorporatie ook al de bewoners/
omwonenden. Bij de Baverdestraat gaat 
woCom nog iets verder. Via een partici-
patiegroep kunnen bewoners advise-
ren, coproduceren en meebeslissen. 
Gespreksonderwerpen voor de partici-
patiegroep zijn bijvoorbeeld: ontwerp, 
parkeren, achtertuinen, communicatie, 
overlast. Naast woCom zit daarom ook 
de gemeente om tafel. Zo nemen bij-
voorbeeld zowel de gemeente als wo-
Com de parkeerproblemen in de Baver-
destraat mee in de ontwikkeling.
 
Informatieve website
De belangengroep bestaat uit bewo-
ners van zowel huur- als koopwonin-
gen en omwonenden. Samen met wo-
Com hebben zij een informatieve web-

Zangavond Sytze de Vries
Iedereen is woensdagavond 25 april van harte welkom in De Regenboog, Sport-
laan 5, waar samen liederen gezongen zullen worden van de befaamde dichter en 
liedtekstschrijver Sytze de Vries. Niet minder dan honderd van zijn liederen staan 
in het Liedboek van de Protestantse Kerken in Nederland. Op het programma 
staan tien van zijn mooiste liederen. De liederen van de Vries zijn zo mogelijk nog 
bekender dan die van zijn ‘katholieke collega’ Huub Oosterhuis. 
Bij de keuze van de liederen die gezongen gaan worden heeft de Vries zich laten 
leiden door het jaarthema van de Nuenense kerken: ‘Dromen van onze wereld’. 
Sytze zal de ‘dromen’ van zijn eigen liedteksten verduidelijken. Toegang is vrij. 
Aanvang 20.00 uur; van te voren is er koffie en thee. 

Beste medeweggebruikers,
Op  vrijdag 6 april reed ik vanuit Eindhoven van mijn werk naar huis. Lekker weekend. Maar 
dit werd helaas even uitgesteld. Rond 17.30 uur stond ik ineens stil op de N615 richting de 
Gerwense bossen. Tussen de bocht richting Stiphout en de bushalte Bosweg. Hier ben ik 
over een behoorlijke steen gereden. Mijn voorligger kon hiervoor nog uitwijken maar ik 
helaas niet meer. Mijn velg en voorband waren niet bestand tegen deze klap. Met behulp 
van de ANWB kon ik later de weg naar huis weer vervolgen. Ook heeft de medewerker van 
de ANWB de overige stenen die in de bocht lagen van de weg gehaald.
Heeft u toevallig de stenen verloren dan zou ik het fijn vinden als u contact met mij op-
neemt. Alvast bedankt voor uw reactie.

Patrick van der Vegt, Ribbiusstraat 27, 5737BA Lieshout.

Nuenenaren massaal ziek door overgang 
naar KPN?
De overgang van meer dan 7000 Nuenense huishoudens van OnsBrabantNet naar KPN 
kan, door een grotere stralingsbelasting, veel gezondheidsklachten opleveren. 
Al tientallen jaren is bekend dat elektromagnetische straling (EMS) ernstige gezondheids-
schade kan veroorzaken Deze straling wordt door de WHO geclassificeerd als ‘mogelijk 
kankerverwekkend’. 
Het directe effect van EMS is ‘oxidatieve stress’ in ons lichaam, die kan leiden tot degenera-
tieve aandoeningen zoals, Alzheimer, Parkinson, ALS, ADHD, etc.
Meer hierover is te lezen in de artikelen van ondergetekende in het tijdschrift ‘Spiegel-
beeld’, edities april en mei 2018. 
Hoe komt het dat het stralingsniveau in de Nuenense woningen zo toeneemt door de 
overgang naar KPN? 
We hebben allemaal tenminste een mobiele telefoon, een (tablet) computer en draadloos 
internet (WiFi) in huis. 
We zijn verslaafd geraakt aan ‘draadloos’ en de eerste uitvallers zijn mensen die extreem 
gevoelig zijn geworden voor draadloze straling. Ze lijden aan EHS (Elektromagnetische 
Hyper Sensitiviteit’, maar deze term komt niet voor in het vocabulaire van de reguliere ge-
neeskunde. Mensen met EHS vallen dus tussen de wal en het schip en moeten het allemaal 
zelf maar uitzoeken. Zij leven vaak in erbarmelijke omstandigheden.
Waarom is in Nuenen een schokeffect te verwachten?
Bij de omschakeling naar KPN wordt een kastje geïnstalleerd met een WiFi zender, die vele 
malen sterker straalt dan nodig is. Dit heeft KPN zo gemaakt om klachten over een slecht 
bereik te voorkomen, maar ook om bereik buiten de woning te creëren. Op die manier 
hoopt KPN voor elkaar te krijgen dat ze uiteindelijk een WiFi bereik over heel Nederland 
hebben. We worden dus allemaal gebruikt als steunzenders voor KPN.
Recente ervaring:
Recent sprak ik een kennis over deze situatie en vertelde hem dat ik WiFi straling niet alleen 
kan meten, maar ook kan voelen als pijn op mijn borst. 
Toen ik dat zei viel het kwartje bij hem. Hij voelde, na installatie van het KPN kastje, ook pijn 
op zijn borst, dacht dat hij het aan z’n hart had en ging nietsvermoedend naar de dokter. 
Na onderzoek bleek dat er met zijn hart niets aan de hand was, maar de pijn bleef. 
Hij heeft op een gegeven moment het KPN kastje in de meterkast gezet en de pijn was defi-
nitief verdwenen. 
Hopelijk kan de lezer van Rond de Linde zijn voordeel doen met het lezen van dit verhaal.

 Peter van der Vleuten
www. Kennisplatformelektromagnetischestraling.org 

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

De afgelopen weken keek ik met veel plezier naar een broedend paartje meerkoeten, op 
hun met zorg gemaakte hoge nest, in een sloot langs de Geldropsedijk. 
In afwachting van hun toekomstig kroost zat moeder meerkoet daar, heel geduldig. He-
laas, het heeft zover niet kunnen komen: het hele nest is vernield, al wat rest is een wirwar 
van takjes, drijvend op het water, en het paartje meerkoeten is verdwenen!
Nu is het u vast wel opgevallen dat veel bomen en struiken in Nuenen ten prooi zijn geval-
len aan de ziekelijke en in mijn ogen zwaar overdreven snoei, zaag en kapzucht. Zo ook op 
de Geldropsedijk en hierdoor is het voor onverlaten heel makkelijk gemaakt om bij dit nest 
van de watervogels te komen en het om zeep te helpen. De tak waarmee het gedaan is (die 
is daar blijven liggen ná het snoeien!), ligt er nog naast. En een lól dat ze gehad hebben... 
waarschijnlijk zal het niet bij dit nest blijven... Gemeente, bedankt!

 Vera Spijkers, Molvense Erven 98, 5672HN Nuenen.

Annexatie van Nuenen door Eindhoven
Afgelopen woensdag 11 april bezocht ik de informatie avond in Nuenen om mijzelf te in-
formeren over de gedachtegang van gedeputeerde mevr A. Spierings over de annexatie 
van Nuenen door Eindhoven.
Eén ding sprong er voor mij die avond uit en heeft mij in hoge mate geïrriteerd en ernstig 
verbaasd. Gedeputeerde mevrouw A. Spierings baseert haar gedrevenheid tot annexatie 
vnl. op een bestuurskracht onderzoek uit 2015. (Bureau Partner+Pröpper) Daarin wordt 
gesproken over de zwakke bestuurscultuur in Nuenen.
Maar wat blijkt? Er zijn vervolgonderzoeken geweest en daarin wordt gezegd dat de be-
stuurskracht in Nuenen vooruit gaat. Enkele dossiers zijn afgelopen jaar naar behoren op-
gelost. Zie hiervoor ook de website van de gemeente Nuenen.
In het document ‘Met open vizier de bestuurlijke toekomst tegemoet, visie op de bestuur-
lijke toekomst van gemeente Nuenen c.a.’ (2017/2018) van datzelfde Partner+Pröpper, 
wordt in Nuenen, m.b.t. financiën o.a. het vermogen om financiële tegenvallers op te van-
gen, een positieve ontwikkeling gezien, waarin Eindhoven juist een negatieve ontwikke-
ling laat zien. (Blz. 12)
Dus je zou denken; Nuenen is goed bezig, de zaken beginnen op orde te komen, of zijn op 
orde. Eindhoven beweegt zich daarentegen, zeker financieel, in een neerwaartse spiraal.
In Nuenen is volgens dit rapport (zie Conclusie blz. 60) een stijgende lijn te zien in de be-
stuurskracht die gedurende 4 jaar al zichtbaar is.
Je zou denken dat een gedeputeerde zich bedient in haar besluitvorming van de meest re-
cente gegevens.
Even ter vergelijk: ik ben leerkracht in het speciaal onderwijs, ik schrijf regelmatig rappor-
ten en baseer mijn verhaal en conclusie dan o.a. op de laatste uitslagen van de toetsen en 
testen die de kinderen gemaakt hebben en bespreek dat met de ouders.
Stel ik zou de werkwijze van mevr. Spierings volgen; ik maak geen nieuw rapport, toetsen 
heb ik ook geen zin in en zeg op de ouderavond, beste ouders kijk maar in ‘t verslag van vo-
rig jaar, ik denk dat het nog even beroerd gaat!
Het lokaal zou te klein zijn…en terecht!
Ik snap werkelijk niet dat iemand op deze plek en in die positie haar besluiten kan nemen 
en zich kan verantwoorden naar burgers en provincie op basis van oude rapporten…o, ja 
ze vertelde dat ze de rapportages niet kon vinden… tip voor mevrouw Spierings, u heeft 
vast wel een goede ambtenaar die dat rapport voor u boven water kan krijgen. ’t Is mij ook 
gelukt!
Ik zou graag willen dat gedeputeerde mevr. A Spierings haar beleid  baseert op recente ge-
gevens, omdat anders de besluitvorming faalt, ongeloofwaardig is en de democratie 
schaadt.

Bep Meijer, Laan ter Catten 48, Nuenen.

 

 

 

Schuif even aan tafel bij.....
John van de Griendt
Hij vertrok als jongeman van amper 24 jaar naar de Verenigde staten en 
bleef er bijna 50 jaar wonen, werken en leven.

Of het nou gaat om eetgewoonten, va-
kantie, werk vinden of je baan verlie-
zen, het verenigingsleven of de sociale 
contacten in de buurt, de rol van de 
vele kerken en geloofsgemeenschap-
pen, of criminaliteit.
Het ziet er allemaal net een slag an-
ders uit dan in Nederland.
Enige tijd geleden vestigde John zich 
als gepensioneerd ingenieur weer te-
rug in Nuenen. “Ook dat voelt goed”, 
meldt John, die ondertussen middels 
tal van activiteiten, waaronder Engel-
se les voor leden van Hobbycentrum 
De Dorpswerkplaats, weer in zijn ge-
boortedorp aan het inburgeren is.
Hij wil middels zijn presentatie, Nue-
nense mensen de kans geven nu eens 
anders naar Amerika te kijken dan al-
leen maar door de ogen van een toerist.

John: “Als je in de VS woont en werkt, 
maak je daar een heel ander land mee 
dan wat ik hier op televisie zie. Ik denk 
dat er veel vooroordelen over de Ame-
rikaanse lifestyle in Nederland be-
staan dankzij de eenzijdige berichtge-
ving via pers en media”.

Ben je benieuwd naar het echte Ameri-
ka, zoals een autochtone Nuenenaar het 
zelf bijna een halve eeuw lang aan den 
lijve heeft ervaren, kom dan 26 april 
naar de KBO lezing van ‘De Schuif ’.
Iedereen die belangstelling heeft is 
van harte welkom. De entree is gratis  

Voor John van de Griendt was het 
echt een uitdaging om zijn geluk eens 
heel ergens anders te gaan beproeven 
dan in zijn oude, vertrouwde Beek-
straat. We schrijven eind jaren zestig.
Hij kende Amerika niet en kon nau-
welijks vermoeden wat hij als Nue-
nense jongen tegemoet voer, toen hij 
in Rotterdam scheep ging naar New 
York.
Op donderdag 26 april om 09.30 uur 
komt hij erover vertellen in een pre-
sentatie van ‘KBO De Schuif ’ in de 
Trefpuntzaal van Het Klooster.

John heeft de Verenigde Staten op al-
lerlei manieren leren kennen en ziet 
grote verschillen met de leefwijze van 
ons hier in Europa.

Opbrengst Samen 
Verder Nuenen 
collecte geweldig!
Het was spannend voor de afvaardigin-
gen van de twee stichtingen: Doctors for 
Mozambique en Nuenen Guatemala, 
die in een aparte ruimte wachtten ter-
wijl het tellen nog niet afgelopen was.
Een extra kopje koffie van Hans Vosse-
naar bracht toch wel rust bij hen!
Wat zou de opbrengst zijn? Vroegen zij 
zich herhaaldelijk af. Hoeveel kinde-
ren kunnen wij nu weer extra helpen? 
Maar niet alleen voor hen was het 
spannend, evenzo voor de organisatie 
van de Samen Verder Nuenen collecte. 
Het was de eerste keer dat één collecte 
bestemd was voor twee goede doelen.
En wat hebben de collectanten en de 
gulle gevers, hun best gedaan:
Het werd ca. € 11.000,- en daarvoor is 
een heel groot: ‘Dank je wel’  hier wel 
op zijn plaats.
Ruim 100 collectanten klopten bij ruim 
5000 huizen aan en de gevers beloon-
den hun ruim. Misschien ook wel om-
dat alles nu bestemd werd voor twee 
echte Nuenense goede doelen. Géén 
kosten, want alle leden van de stichtin-
gen betalen alle bijkomende kosten uit 
eigen zak en zo hoort dat ook.
Tenslotte willen we hier de ruim 100 
collectanten, waarvan velen meer dan 
twee wijken doen en dit al vele tiental-
len jaren, nogmaals heel hartelijk be-
danken.
Vooral voor hen is het goed om te ho-
ren dat juist door hun inzet, de collecte 
zo’n mooi resultaat heeft opgeleverd.
Heel hartelijk dank daarvoor en wij 
hopen dat we volgend jaar nog één 
keer een beroep mogen doen op jullie 
en ook dan weer voor twee Nuenense 
goede doelen.

Over de 
schoonheid   
van Bach in het   
Van Goghkerkje
In 2018 is het 333 jaar geleden dat de 
componist Johann Sebastian Bach 
werd geboren. Voor Cultuur Overdag 
aanleiding om gedurende het jaar 3 
activiteiten rondom deze beroemde 
componist te organiseren. De eerste 
activiteit wordt gehouden op zondag-
middag 22 april in het Van Goghkerk-
je (Papenvoort 2b, Nuenen). Gestart 
wordt met een  lezing van Olga Frans-
sen over de schoonheid en veelzijdig-
heid van Bachs muziek. Met haar gi-
taar zorgt ze tijdens de lezing voor di-
verse luistervoorbeelden.
Aanvang van de lezing: 14.00 uur. 
Toegangskaarten à € 10,00 (inclusief 
een consumptie) zijn te koop aan de 
balie van Het Klooster, via de website 
van Cultuur Overdag (www.cultuur-
overdag.nl) of voorafgaand aan de le-
zing bij het Van Goghkerkje.
Olga Franssen was als musicus mede-
oprichter van het Amsterdams Gi-
taartrio waarmee ze een Edison won 
met de bewerking van de vier jaarge-
tijden van Vivaldi. In 2007 rondde zij 
de studie muziekwetenschap ‘cum 
laude’ af aan de Universiteit van 
Utrecht. Momenteel geeft ze lezingen 
en luistercursussen over diverse ‘mu-
zikale’ onderwerpen.

Ko� erbakverkoop 
Gerwen     
goed bezocht
Door Caroline van Nes 

Afgelopen zondag vond op de graslan-
den rond het gildeterrein in Gerwen 
weer de jaarlijkse kofferbakverkoop 
plaats. Een gezellige markt met bro-
cante, tweedehands kleding, boeken, 
sieraden, speelgoed etcetera, kortom: 
voor elk wat wils. Voor de kinderen 
was er een springkussen en men kon 
terecht voor een hapje en een drankje. 
Ondanks dat het terrein wat modderig 
was door de regen van de afgelopen 
tijd, was de sfeer prima en kan men te-
rugkijken op een geslaagd evenement.

goede doelen.



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

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

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

N I E U W
IN ONZE SHOWROOM

MODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN

Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 22 042                
MA. T/M ZA. OPEN
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

 www.lineo.nl

E X C L U S I E V E   I N T E R I E U R S   en   D E S I G N M E U B E L E N

MÉÉR NIEUWE ROLF BENZ MEUBELEN? 
http://www.lineo.nl/nieuw.html

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

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

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

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

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

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

VERLOREN: In de week 
van 21 maart. Een gouden 
schakelarmbandje, nog van 
mijn moeder geweest. Wie 
heeft het gevonden? Tel. 
06-41404654.

TE KOOP: Elektronisch 
orgel met krukje € 175,-. 
Accordeon € 75-. Tel: 040-
2842023.

TE HUUR: Royale garage/
opslagbox (nieuw) 7x3x3 m. 
Weverstraat. Info tel. 06-
53383651 / 040-2838601.

AANGEBODEN: Hulp in 
de huishouding. Tel. 06-
87908554.

Voor al uw reizen: 
Katinka@face2facetravel.nl 
06-53618868 Persoon-
lijk geregeld, gerust 
op reis.

SCHEIDEN DOE JE SAMEN 
Vanaf intakegesprek t/m 
afhandeling rechtbank. 
Vaste totaalprijs. Astrid 
Larue, tel. 06-53972748. 
larue@scheidingshuys.nl 
www.scheidingshuys.nl 
HET SCHEIDINGSHUYS

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

IEDERE ZONDAG OPEN:
10.00-17.00 UUR

VOLOP TUINPLANTEN
DAGELIJKS VERSE

(GESCHILDE) ASPERGES

VERSE AARDBEIEN

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren
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 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, V. v. Goghstr.139, Nuenen
09.30-12.30 Foto expositie historische 

boereninterieurs. Heemhuis, Papenvoort 15A

Elke woensdag
19.30-21.30 

Foto expositie historische boereninterieurs
het Heemhuis van De Drijehornick, 

Papenvoort 15A

t/m oktober
Elke tweede woensdag en 

laatste zondag van de maand
 13.30-17.00 uur Van Goghkerkje open

 Papenvoort Nuenen

Donderdag 19 april
17.00-18.30 uur Open huis Basisschool 

De Mijlpaal. Brabantring 1, Nuenen
20.00 uur Lezing Wim v. 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

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

Zaterdag 21 april
12.00-17.00 uur Quilttentoonstelling
De Regenboog, Sportlaan 5 in Nuenen

Zaterdag 21 t/m donderdag 26 april
14.00-17.00 uur 30 jaar vormingswerk in 

Nuenen. Op maandag, dinsdag en 
donderdag 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
20.00 uur Country Dance Party met Country-

DJ Henk. Dorpshuis, Grotenhof 2 Lieshout

Zondag 22 april
08.00 uur Vogelwandeling IVN Laarbeek

Boerderij de Biezen 5
10.00-14.00 uur Rondje Nuenen West

start/fi nish in Nuenen West

Zondag 22 april
10.00 uur Prinsjes-& prinsesjesdag 

Dorpsboerderij Weverkeshof
12.00 tot 17.00 uur Mode Event Nuenen

Centrum van Nuenen

Zondag 22 april
14.00 uur Cultuur Overdag: lezing Olga 
Franssen over J.S. Bach. V. Goghkerkje

14.30-16.30 uur Optreden ´de Molshoop´ 
Gasterij Jo van Dijkhof

Maandag 23 april
14.00-16.00 uur PVGE Presentatie gezond 

bewegen en nordic walking. Het Kwetternest
Maandagavond wandeling de Ruweelsels
19.00 uur vertrek met fi ets bij Het Klooster

Dinsdag 24 april
20.00 uur Installatie dorpsraad Gerwen

Gemeenschapshuis d’n Heuvel

Woensdag 25 april
17.30-20.30 uur Goede doelenmarkt 
Nuenens College. Sportlaan 8, Nuenen
20.00 uur Zangavond Sytze de Vries
De Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen

Donderdag 26 april
09.30 uur schuif eens aan tafel bij…. 

John van de Griendt
KBO Klooster Nuenen

Donderdag 26 april &
Vrijdag 27 april 

Koningsnacht/Koningsdag
zie programma middenvel
 in het centrum Nuenen

Vrijdag 27 april 
11.00 uur de Bavaria Kings & Queens run

Lieshout
13.00-15.00 uur Gezellige hollandse 

Koningsdagbrunch. Gasterij Jo van Dijkhof

Vrijdag 27 april
14.00-16.00 uur PVGE Presentatie gezond 

bewegen en nordic walking
Het Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 10

Zaterdag 28 april
10.00-12.30 uur Sam’s Kledingaktie 
plein H. Clemenskerk Park 55 Nuenen

20.15 uur 5e editie Celtic Night Nuenen
Het Klooster

Zondag 29 april
20.00 uur Liederentafel 

Café Schafrath

Maandag 30 april
20.00 uur Gipsyjazz 

‘Paulus Schäfer invites…... 
Accordeonist Dominique Paats’

café de Stam Gerwen

30 april t/m 6 mei 
Collecte Drumfanfare Jong Leven Gerwen

Dinsdag 1 mei
19.30-21.30 uur Donateursactie 

@ Gerwen en Nederwetten

Zaterdag 5 mei 
11.30 uur Doorkomst Freedom Ride

 vanuit Son via Hooidonk-Eikelkampen-Broekdijk-
Berg-Park-Parkstraat-Europalaan-Geldropsedijk-

Meierijlaan-Opwettenseweg richting Eindh.

Zaterdag 5 mei
20.00 uur Cultuur Overdag: 

Gerard van Maasakkers
Het Klooster

“toi toi toi”…

Na een veel bewogen leven met veel humor en vervuld 
van mooie herinneringen, delen wij u mede dat van 

ons is heengegaan

Ligoor Swinkels
in de leeftijd van 88 jaar

echtgenoot van Annie Kuijpers †

levenspartner van Riekie de Rooij-van de Kimmenade
voorheen gehuwd met Jan de Rooij †

Margreet
Etiënne en Nicole, Navy

Fabian en Renate
Juliën en Kiki

Hanke en Ralph
Amber
Myrthe

Lian en Luuk
Robin en Lianne
Guido en Indra

Christian en Nancy
Chantal en Gertjan

Pero en Stella
Camiel
Ruben

Maurice en Ana Clara
Philippe

René 
Dominique

Fleur
Bibi

Correspondentieadres
Parkstraat 50
5671 GH  Nuenen

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Ligoor op donderdag 
19 april tussen 19.00 en 20.00 uur bij Monuta Magis, 

Warandelaan 62 te Helmond.
De afscheidsbijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 20 april 

om 9.30 uur bij crematorium Berkendonk, 
Meanderlaan 1 te Helmond.
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Christian Science
Christian Science, de Christelijke We-
tenschap, werd in 1866 ontdekt door 
Mary Baker Eddy. Haar enige leerboek 
was de Bijbel. Zij gaf de volledige uitleg 
van haar ontdekking en de toepassing 
er van in haar boek Wetenschap en 
Gezondheid met Sleutel tot de Heilige 
Schrift. De dienst van  zondag heeft als 
onderwerp: De leer der verzoening. 
Bij het werken aan ‘verzoening’ kan 
het helpen als je je de navolgende pas-
sage uit bovengenoemd leerboek reali-
seert: Zoals een waterdruppel één is 
met de oceaan, een lichtstraal één is 
met de zon, zo zijn ook God en de 
mens, Vader en zoon, één in wezen. 
 Rond de uitwerking van dit thema 
wordt naar muziek geluisterd, gebeden 
en gezongen. 
Aanvang: 10.30 uur. Locatie: Park-
straat 54 (congrescentrum BtB). U 
bent hartelijk welkom.
www.christianscience.nl

 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 21 april 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor S. Kuij-
pers en mevr. M. Habraken.
Zondag 22 april 11.00 uur: viering, vo-
cale omlijsting, voorganger Mevr. M. 
Habraken. 

Misintenties
Zaterdag 21 april 18.30 uur: geen in-
tenties.
Zondag 22 april 11.00 uur: Pastor Freek 
Groot (vanwege verjaardag); Marinus 
Donkers en Petronella Donkers 
-Daams (vanwege verjaardag Petronel-
la); Maria Bax - van de Ven en Jos Bax; 
Joost van der Graaf en Ineke Hilberink; 
Jan en Gusta Swinkels - Veldkamp en 
schoonzoon Hans Strijbosch; Dora 
Bressers - Megens en Wendi; Anneke 
Meulendijk - Biemans; Frans Daams en 
familie, vanwege sterfdag Frans; Mien 
van Grotel - Smulders (vanwege ver-
jaardag) en Toon van Grotel.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Mien 
van Grotel - Smulders, Margot Bege-
manstraat 9, Piet van der Velden, Op-
wettenseweg 68, Theo Elbers, St.An-
nagildelaan 22 en Marinus Renders, 
Het Steenen Huys 9. Wij wensen de fa-
milies en vrienden veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 22 april 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorgangers pastor P. Cle-
ment en pastoraal werker M. Feuth.

Misintenties 
Pastor Freek Groot, vanwege verjaar-
dag; Koen Smeets; Willie Smits, van-
wege verjaardag; Piet v.d. Ven, Tonnie 
v.d. Ven-Vereijken, Huib van Lieshout, 
Mien de Hoon; Overleden ouders v.d. 
Ven-Sengers.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 22 april 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor P. Cle-
ment en pastoraal werker M. Feuth.
 
Misintenties
Marietje Linders-Coppelmans; Pastor 
Freek Groot, vanwege zijn verjaardag; 
Jo Teunisse-Biemans; Sjef Versant-
voort en An Versantvoort-Teunisse; 
Jan Sleegers; Toon Meijers; Frans Sa-
ris; Anton Snijders en Cisca Snijders-
Vos, vanwege de verjaardag. 

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 22 april is de voorganger mevr. 

I. v.d. Mast uit Eindhoven. Er is kinder-
nevendienst en jongerenviering. De 
collecte is voor het diaconaal werk in 
Nuenen. U wordt van harte uitgeno-
digd om deze dienst met ons mee te 
vieren. Op 24 april is er Samen aan Ta-
fel. U kunt zich opgeven via samenaan-
tafel@pgn-nuenen.nl . Tenslotte bent 
u, zoals altijd, op donderdag tussen 
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 19 april. 17.30 uur Lof; 
18.30 H. Mis. 
Vrijdag 20 april. 07.15 uur H. Mis. 
Zaterdag 21 april. 08.30 uur H. Mis, H. 
Anselmus van Canterbury, bisschop en 
kerkleraar 10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 22 april. Derde zondag na Pa-
sen. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 23 april. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Georgius, martelaar. 
Dinsdag 24 april 18.30 uur H. Mis, H. 
Fidelis van Sigmaringen, martelaar. 
Woensdag 25 april. 07.15 uur H. Mis, 
H. Marcus, evangelist; gedachtenis 
van de Kruisdagen; na de H. Mis Lita-
nie van alle Heiligen. 
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 en op YouTube.

Gaat u mee naar Lourdes!
Van dinsdag 11 t/m zondag 16 september zal er een bedevaart naar Lourdes 
(per vliegtuig) worden georganiseerd. De Lourdesgroep Bisdom ‘s Herto-
genbosch begeleidt al meer dan 20 jaar bedevaartreizen naar Lourdes, in 
samenwerking met het ‘Huis van de Pelgrim’.

De groep bestaat uit vrijwilligers en 
verzorgsters die voor u vele hand en 
spandiensten verrichten tijdens de reis 
en in Lourdes. De bedevaartreis is 
daardoor geschikt voor jong en oud, 
ziek en gezond; de combinatie van ou-
der met zoon of dochter kan heel bij-
zonder zijn. Deelnemers die extra zorg 
nodig hebben kunnen in het zorghotel 
verzorgd worden door onze eigen Ne-
derlandse vrijwilligers van het ‘Huis 
van de Pelgrim’.
Het vliegtuig vertrek vanaf Maastricht 
Airport, maar er worden vanuit Bra-
bant bussen ingezet naar Maastricht.
Tijdens de bedevaart naar Lourdes 
wordt u een volledig verzorgd pro-
gramma aangeboden. U kunt deelne-
men aan vieringen, processies, verdie-
pingsmomenten, wandelingen door 
Lourdes en excursies naar de Pyrenee-
en. Voor aanvullende informatie, bro-

chure en opgave belt u met Joke, Wil-
ma of Peter. Bezoek ook onze website 
www.lourdes-groep.nl
Cliënten bij Zorgverzekeraar CZ kun-
nen onder voorwaarden in aanmer-
king komen voor een flinke korting op 
de reissom. Meer informatie hierover 
bij Joke, Wilma of Peter.
Joke Hoekman, reisleidster, 013-
5216701 of 06-42 34 77 29, jokehoek-
man@ziggo.nl of contact@lourdes-
groep.nl.
Wilma Caiffa, reisleidster, 06-12157507 
(na 18.00 uur). Peter v.d. Brand, mede-
werker, 06-44340035.

 



Rond de Linde  Nr. 16 Donderdag 19 april 2018

SPORT

Examen LT3 Jeroen Lathouwer
Na een lange en intensieve tijd van theorie en praktijk begon Jeroen een 
beetje nerveus aan zijn examen. Voor deze gelegenheid was uitgeweken 
naar de atletiekvereniging in Vught. De omstandigheden voor de 3 kandida-
ten (2 van LOGO, 1 LONU) waren prachtig. Een geweldige accommodatie en 
beschenen door een bescheiden zonnetje.

Sjors sportief en    
Hockeyclub Nuenen 
Op 4 april kwamen er ongeveer 50 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 10 jaar kennis 
maken met hockey via Sjors sportief. Ondanks de grijze wolken zagen wij veel en-
thousiaste kinderen die met veel plezier aan het hockeyen waren. Voor iedereen 
was een hockeystick beschikbaar die zij na afloop mee naar huis mochten nemen. 
Afgelopen week hebben we al veel kinderen buiten op straat zien spelen met de 
hockeysticks. Heel erg leuk! Wij hopen dat deze kinderen het zo leuk gaan vinden 
dat wij ze mogen verwelkomen bij Hockeyclub Nuenen!
Heb je deze activiteit gemist en wil je graag een keertje kennis komen maken met 
hockey? Stuur dan een email naar jongstejeugdcommissie@hcnuenen.nl om een 
proefles aan te vragen.

In Memoriam
Woensdag 11 april heeft Badmin-
ton Club Lieshout met onder an-
dere een indrukwekkende minuut 
stilte stilgestaan bij hun onlangs 
overleden lid:
 

Ad Donkers
 
Ad was lid van Badminton Club 
Lieshout sinds 1 oktober 1973 en 
daarmee één van de langst bad-
mintonnende leden. Helaas heeft 
hij de laatste paar jaren, vanwege 
zijn ziekte, niet veel meer kunnen 
spelen. Iets wat hij ècht miste. Uit-
eindelijk is Ad slechts 73 jaar ge-
worden en is op donderdag 12 april 
tijdens een indrukwekkende dienst 
afscheid genomen van Ad. 

Herenteam BCL redt het Brabants 
kampioenschap nèt niet
Ondanks verwoede pogingen om de wedstrijd te keren, is BCL-H1 er niet in 
geslaagd om de titel Kampioen van de regio Brabant binnen te slepen. In de 
slotwedstrijd tegen het eerste herenteam van BV Mash werden in de drie-
setters nét te veel punten verspeeld, waardoor de titel dit seizoen naar de 
opponent uit Geertruidenberg gaat. 

Bij aanvang al meteen een aderlating 
voor BCL: Ruud van Vijfeijken bleek 
onvoldoende hersteld te zijn van zijn 
griep. Ook Wouter van Vijfeijken was 
niet helemaal fit, hij had nog naweeën 
van zijn inspanningen op de dag er-
voor. Normaal vormt hij samen met 
Bert Manders een wel haast ‘onver-
slaanbaar’ koppel maar deze keer ver-
loren de beide heren met 17-21 en 11-
21 van de overigens èrg sterke tegen-
standers uit Geertruidenberg. Jeroen 
van der Heiden en Laurence Roijac-
kers deden het beter: zij wonnen met 
slim spel hun dubbelpartij met 21-8 en 
21-16, waardoor het tòch 1-1 werd.
In de singlepartijen ging het niet goed. 
Met een slimme zet probeerde het 
team de eerste herenpartij weg te ge-
ven (Jeroen van der Heiden verloor 
met 9-21 en 7-21 die partij) om zo het 
gemis van Ruud van Vijfeijken op te 
vangen. Tweede heer Wouter van Vijf-
eijken had echter de pech dat hij het 
nét niet kon afmaken. Na een 22-20 en 
19-21 moest hij de derde set met 21-23 
aan tegenstander Arno Waesberghe 
laten. Een onverwachte tegenvaller. 
Derde heer Bert Manders deed het 
prima. Met 21-10 en 21-18 maakte hij 
snel duidelijk dat hij de beste was. 
Vierde heer Laurence Roijackers won 
de eerste set nog met 21-16. Daarna 
lukte het hem niet meer en verloor hij 
met 17-21 en 18-21 de laatste single-
partij waardoor de tussenstand naar 
2-4 ging. 

Driesett ers
BCL-H1 richtte zich in de laatste twee 
dubbelpartijen nòg een keer op. In bei-
de dubbelpartijen knokten de Lies-
houtse badmintonners zich naar een 
beslissende derde set. Helaas. Nèt als 
in de eerder bereikte derde sets in de 
singles werden hier ook de beide dub-
belpartijen verloren. Voor de derde en 

de vierde keer verloren de Lieshoutse 
badmintonners een derde set, waar-
door de einduitslag van 2-6 op de bor-
den kwam.

Jeroen moest een uur zijn beste kant 
laten zien in theorie en praktijk. Daar-
in hadden we alle vertrouwen, gezien 
zijn fanatieke en precieze aanpak die 
we van hem kennen. Voor het praktijk-
gedeelte was een grote groep enthou-
siaste leden van LOGO meegereisd 
om de veldtraining te ondergaan. Ook 
2 van de 3 praktijkbegeleiders van LO-
GO waren meegereisd.
Na de veldtraining was er nog het on-
derdeel reflectie; maar al snel kwam 
Jeroen met de armen omhoog uit het 
gebouw: GESLAAGD!
Vanaf deze plaats wil ik, namens alle 
leden,  Jeroen nogmaals van harte feli-
citeren met het behaalde diploma. Ik 

spreek de hoop en wens uit dat we als 
club lang mogen genieten van zijn en-
thousiasme, opgebouwde kennis en 
vaardigheden.
Ook is op zijn plaats hier LOGO ont-
zettend te bedanken voor hun inspan-
ningen; zij hebben het mogelijk ge-
maakt dat Jeroen dit traject kon door-
lopen.

Badminton

Hockey

NKV verwelkomt   
sponsor LogisticForce
Na een verdiende 13-8 overwinning op koploper SDO 3 was het moment daar 
dat Johan van Elsen namens LogisticForce het team van NKV 3 o�  cieel het 
kledingpakket behorende bij de sponsorovereenkomst heeft overhandigd. 

vanuit haar ondernemingsprincipe: 
‘Delen is Vermenigvuldigen’ en heeft 
dat in de diverse gesprekken met het 
bestuur van NKV ook reeds onder-
streept. Namens NKV overhandigde 
voorzitter Henri van den Nieuwenhof 
aan Johan van Elsen, vestigingsdirec-
teur van LogisticForce Eindhoven, een 
ingelijst sponsorshirt wat een plek zal 
krijgen in de hal van de recent nieuw 
betrokken vestiging van Logistic Force 
aan De Donge 2 in Best. 

LogisticForce is gespecialiseerd in Lo-
gistieke Dienstverlening met een uit-
zonderlijk brede kennis op operatio-
neel niveau. 

NKV heeft met LogisticForce een 
partner gevonden die niet alleen haar 
3e team ondersteund maar ook graag 
betrokken wil zijn bij de verdere ont-
wikkeling van NKV en de positie van 
de vereniging in de Nuenense Ge-
meenschap. LogisticForce, doet dat 

NKV 3 met de nieuwe betrokken shirtsponsor

Korfbal

In Memoriam

Marinus Renders
Als Carnavalsvereniging CV De 
Wetters willen wij graag een korte 
reactie geven i.v.m. het overlijden 
van Marinus Renders.
Woensdag 11 april bereikte ons 
het droevige nieuws dat Marinus 
Renders plotseling was overleden.
Marinus heeft samen met 4 andere 
mannen tijdens de kermis in 1973 
het plan opgevat om een carnavals-
vereniging op te richten in Neder-
wetten. Daardoor is in januari 1974 
de carnavalsvereniging CV De 
Wetters opgericht. Marinus was de 
eerste carnavalsprins van CV De 
Wetters. Samen m et zijn vrouw 
Annie gingen ze dat carnavalsjaar 
door als Prins Marinus en Prinses 
Johanna. In 1980 was hij Adjudant 
Marinus en de rechterhand van 
Prins Jan (Jan van der Loo). Mari-
nus is al lange tijd erelid. Hij was 
ook lid van de ‘Oude Garde’. Een ge-
zellige club oud prinsen die op uit-
nodiging naar diverse carnavalsac-
tiviteiten gaan. We zullen Marinus 
voor altijd dankbaar zijn dat hij me-
de initiatief genomen heeft om CV 
De Wetters op te richten. We wen-
sen de familie Renders veel sterkte 
toe met het verlies van Marinus. 
Vol respect zal Marinus erelid blij-
ven en zijn we hem dankbaar voor 
wat hij voor CV De Wetters heeft 
gedaan.
Marinus bedankt!

Ontspannings-
meditatie tijdens 
of na oncologische 
revalidatie
Kom je ook je batterij weer opladen? 
Herstellen in diepe ontspanning! Toe 
aan een heerlijk verwenmoment! De 
kussens en matjes liggen klaar, dekens 
paraat. En je bent op weg naar een 
nieuwe ervaring. Een ervaring die be-
looft ontspannen te zijn.
Het is een sessie tussen je mat, je li-
chaam en de stem van Dorothée. En 
verder zijn alle moetjes, lijstjes en ge-
dachten ver weg. Heel ver weg. We 
starten deze workshop met zachte oefe-
ningen om even te landen. Voor ieder-
een mee te doen op een mat of een 
stoel. Daarna gaan we 40 minuten lig-
gen voor de ontspanningsmeditatie ook 
wel Yoga Nidra genoemd. Yoga Nidra 
heeft een krachtige ontspannende en 
balancerende werking en een bijzonde-
re invloed op ons slaapgedrag en onze 
algehele gezondheid. Een uur Yoga Ni-
dra is te vergelijken met zo'n drie tot 
vier uur slaap. Door het regelmatig te 
beoefenen leert je lichaam anders om te 
gaan met slaap en stress. Veel mensen 
gaan slapen met verkrampte spieren, 
emoties en gedachten van de dag. Tij-
dens deze ontspanningsmeditatie laat 
je deze spanning stap voor stap los, zo-
dat je helemaal tot rust kunt komen en 
je batterij weer kunt opladen.
Zit je nog volop in het ziekteproces of 
ben je herstellende van kanker en wil je 
graag dit verwenmoment voor jezelf 
inplannen. Boek deze workshop, trek 
makkelijke loszittende kleding aan, ga 
op de mat liggen en Dorothée doet de 
rest voor je.
Meer informatie en aanmelden: Da-
tum: Vrijdag 4 mei. Een ticket kost 
€ 15,-. Reserveer via info@depleq.nl of 
bel 06-41398807. Beperkt aantal plaat-
sen. Kleine groep max 8 pers. 

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

Trompettist en altsaxofonist gezocht
Het Seniorenorkest Sonore uit Son en Breugel is op zoek naar een trompettist en 
een altsaxofonist. Het orkest heeft een zeer gevarieerd repertoire en treedt regel-
matig op in bejaarden- en verpleeghuizen. De wekelijkse repetitie is op woens-
dagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, in ‘de Zwaan’ in Son. Belangstelling: kom ‘ns 
langs, informatie bij de voorzitter Jan van de Wiel, 040-2529238.
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
EMK
Donderdag 19 april
EMK 4 - PSV 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
RKGSV 4 - EMK 5  . . . . . . . . . . . . . . 18.45
EMK 6 - Woenselse Boys 10  . . . 18.30
Vrijdag 20 april 
Boca 1 - EMK 1 (zaal)  . . . . . . . . . . 20.00
Zaterdag 21 april 
Oirschot V. vet1 - EMK vet1  . . . . 16.00
Zondag 22 april 
EMK 1 - Mariahout 1  . . . . . . . . . . 14.30
EMK 2 - Zwaluw VFC 2  . . . . . . . . 11.00
RKSV Heeze 4 - EMK 3  . . . . . . . . . 13.00
Unitas’59 4 - EMK 4  . . . . . . . . . . . 10.00
EMK 6 - Nederwetten 5  . . . . . . . 11.00
EMK VR1 - EFC VR1  . . . . . . . . . . . . 13.00

RKVV NEDERWETTEN
Donderdag 19 april
Fiducia 1 - Nederwetten 1  . . . . 18.45
Vrijdag 20 april
RKSV Heeze vet - Nederw. vet  . 20.00
Zaterdag 21 april
RKGSV vet - Nederwetten vet  . 16.00
 Zondag 22 april
PVV 1 - Nederwetten 1  . . . . . . . . 14.30
RKGSV 4 -Nederwetten 2 . . . . . . 11.00
Nederw. 3 - Wilhelmina Boys 8 . 10.00
EMK 6 - Nederwetten 5  . . . . . . . 11.00
Nederw. VR 1 - Nuenen VR 3  . . 12.15
Nederwetten VR2 - RKGSV VR1 10.00
Dinsdag 24 april
Nederwetten VR1 - EFC VR1  . . . 18.45

RKGSV GERWEN
Donderdag 19 april
RKGSV 1 - Olympia boys 1  . . . . . 19.00
ZSC 2 - RKGSV 2  . . . . . . . . . . . . . . 19.00
RKGSV 4 - EMK 5  . . . . . . . . . . . . . . 19.00
Zaterdag 21 april
RKGSV vet - Nederwetten vet  . 16.00
Zondag 22 april
RKGSV 1 - Elsendorp 1  . . . . . . . . 14.30
RKGSV 2 - Riethoven 2  . . . . . . . . 11.00
Unitas’59 12 - RKGSV 3  . . . . . . . . 10.00
RKGSV 4 - Nederwetten 2  . . . . . 11.00
Nederwetten VR2 - RKGSV VR1 10.00

 NKV KORFBAL
Zondag 22 april
Zwaluwen 3 - NKV 3 . . . . . . . . . . . 11.30 
Conventus 2 - NKV 2  . . . . . . . . . . 14.30
NKV 1 - KVS ’17 1 . . . . . . . . . . . . . . 14.30
Dinsdag 24 april
NKV 4 - Attila MW1 . . . . . . . . . . . . 20.00

Hard werken en teamgeest beloond met 3 punten

Nederwetten - Feducia  1-0
Door Louis Staals

Al zag het er in de eerste helft niet echt naar uit, de veldbezetting en de bank 
was door de a� opende blessure reeks, toch hoopvol. Giel van Korven stond 
alweer in de basis, zij het nog niet op volle kracht en ook Ben van der Brug-
gen was in geval van nood weer inzetbaar. In de eerste helft hoefde de bei-
de keepers weinig of niet in actie te komen, rustsignaal 0-0.

Reclame voor het amateurvoetbal

RKVV Nederwetten - HSE  5-3
Door Han Huijbers

Onder fantastische omstandigheden krijgt rode lantaarndrager Nederwet-
ten de kans om thuis tegen de nummer 7 van de ranglijst, HSE uit Eindho-
ven, orde op zaken te stellen. Het is de ploeg van trainer Toon van der Loo er 
alles aan gelegen om de vernedering van afgelopen week tegen Tongelre 
weg te poetsen en zo snel mogelijk van de laatste plaats af te geraken.

nouw een uittrap te nemen maar viel 
direct daarna kermend van de pijn op 
de grond. Met een flinke blessure 
moest hij het veld verlaten en trainer 
Toon van der Loo nam zijn plaats on-
der de lat in. Het moet gezegd, hij 
hield het doel schoon tot de laatste 
fluitsignaal al leek het meerdere keren 
dat de bal nog al warm was bij zijn in-
grijpen. Desalniettemin is maar weer 
eens duidelijk geworden dat met een 
goede geest en hard werken voor el-
kaar ook door Nederwetten veel be-
reikt kan worden. Na het laatste fluit-
signaal werd meteen ook maar door 
de supporters geopperd, dat PSV Ajax 
wel even op zou rollen en voila ze kre-
gen nog gelijk ook. Mooi middagje 
voor de ploeg en de supporters.

fantastische omhaal te maken. Weder-
om was keeper Oppenau kansloos, wat 
een goal!
Ruststand: 3-2.
In de tweede helft moest HSE gaan 
proberen de overtalsituatie uit te druk-
ken in de score. Á la Manchester City 
werd de druk op Nederwetten gedu-
rende zo’n beetje het gehele tweede 
bedrijf flink opgevoerd. De ervaren 
Nederwettense defensie leek hier ech-
ter niet van onder de indruk. Ondanks 
het geringe balbezit bleven echte kan-
sen voor HSE uit. Laatste man Niek en 
mandekkers John, Willem en Bart 
stonden hun mannetje. Het was wach-
ten op een succesvolle tegenaanval van 
Nederwetten, want er lag veel ruimte 
en er werden al wat grote kansen ge-
mist.
Ongelukkig werd het toch nog 3-3. De 
spits van de omhaal maakte in de 70e 
minuut ook nog een gewoon doelpunt, 
maar waar HSE dacht aan de winst 
kropen de 10 Nederwettenaren uit 
hun schulp. Binnen 1 minuut bracht 
aanvoerder Giel van Korven Neder-
wetten weer op voorsprong. 4-3. Het 
publiek was uitzinnig van vreugde, 
niet wetende dat er nog een spetterend 
sluitstuk aan zat te komen.

Het leek in de 2e helft of er iets in de 
thee gezeten had want Nederwetten 
werd feller, er werd gevochten voor el-
ke bal door onder meer Tim Bunthof, 
Christiaan Baaten en Willem van 
Rooij. In de 2e minuut na de rust kreeg 
Nederwetten op zo’n 20 meter van het 
doel een vrije trap. Wie gaat hem ne-
men? Toon van Rooij of Giel van Kor-
ven. De keuze viel op laatst genoemde 
en dat was een goede keuze. Giel gaf 
een keiharde knal met links en de bal 
vloog tegen de binnenkant van het zij-
net. Onhoudbaar voor de Feducia kee-
per in het doel, 1-0. Enkele minuten 
later kreeg Jesper Franc nog een mooie 
kans om de score te verdubbelen maar 
zijn kopbal ging net naast. In de 69e 
minuut leek keeper Sebastiaan Oppe-

Onder het toeziend oog van massaal 
opgekomen Wettens publiek laat Ne-
derwetten meteen zien dat het van 
plan is uit een ander vaatje te tappen. 
Geen millimeter ruimte werd er gege-
ven aan de spelers van HSE, die duide-
lijk onder de indruk leken van het ge-
weld dat door de blauw-witten aan de 
dag werd gelegd.
Een enorm veldoverwicht leidde tot 
een 2-0 voorsprong binnen het kwar-
tier. Ongekende weelde voor de Ne-
derwettenaren. De door Tim Bunthof 
flink op de huid gezeten rechtsachter 
van HSE verspeelde de bal die bij Toon 
van Rooij voor de voeten belandde. 
Toon zag dat de keeper wat ver voor 
zijn doel stond en twijfelde niet, vanaf 
een meter of 20 lepelde de spits de bal 
met zijn linkervoet over de HSE doel-
man in het net. 1-0. Even later volgde 
een indraaiende corner van Christiaan 
Baaten die door Bart Sengers op de 
doellijn het laatste zetje in de goede 
richting meekreeg. 2-0.
In de 29e minuut leek er toch een vlaag 
van mineur over Sportpark De Koppel 
heen te komen hangen. Vanuit het 
niets liep keeper Jordy van de Boog-
aard tegen een rode kaart aan. Welis-
waar terecht, want hij haalde een door-
gebroken speler neer, de scheids kon 
niet anders, maar toch; zó zonde! De 
wet van Murphy lijkt dit seizoen van 
toepassing in Nederwetten. Overigens 
was dit niet alleen een fout van de 
doelman, de zoveelste verkeerde te-
rugspeelbal op de onfortuinlijke Jordy 
is toch ook wel een puntje van aan-
dacht voor de hele selectie, want dit 
zien we helaas wekelijks misgaan. Re-
serve doelman Sebastiaan Oppenau 
debuteert in het vaandelteam en Tim 
Bunthof, die de laatste weken steeds 
beter aan het spelen is, werd geslacht-
offerd.
Over de wet van Murphy gesproken; 2 
minuten na de rode kaart werd er een 
overtreding in het strafschopgebied 
van Nederwetten gemaakt en de goed 
fluitende scheidsrechter Lars van Crey 
kon niet anders dan de bal op de stip 
leggen. Dit buitenkansje werd door 
HSE feilloos benut en keeper Oppenau 
kon meteen vissen. 32e minuut 2-1. 
In minuut 38 een mooie solo van Toon 
van Rooij, die karakteristiek vanaf 
links naar binnentrok en verwoestend 
uithaalt in de korte hoek. 3-1.
Nog voor rust werd het 3-2. Een juweel 
van een doelpunt door de roodharige 
aanvaller van HSE, die zich niet alleen 
door zijn haarkleur onderscheidde van 
zijn teamgenoten, maar ook door een 

De lachende ‘man of the match’ Bart Sen-
gers naast aanvoerder Giel van Korven ge-
nieten van de overwinning. 

EMK - ELI  1-1
Door Cor Groenen

De wedstrijd van afgelopen donderdag bood de EMK aanhang weer hoop 
op een herstel van EMK in deze competitie. Tegen ELI uit Lieshout was het nu 
zaak om deze hoop waar te maken. 

EMK - Stiphout Vooruit 3-1
Door Cor Groenen

Na de slechte wedstrijd afgelopen zondag kreeg EMK nu de kans om wat 
recht te zetten. 

In de 19e minuut was er de eerste kans voor EMK maar het schot van Johan 
Janssen ging over het doel. Nog in dezelfde minuut ging na een aanval van Stip-
hout over links de bal voorlangs het EMK doel. Johan Janssen had in de 35e mi-
nuut pech toen zijn schot via de lat over het doel ging. EMK kwam in de 41e mi-
nuut op een verdiende 1-0 voorsprong toen Hein van den Bosch na een kopbal 
serie voor het doel als laatste de bal binnen wist te koppen. In de 53e minuut 
ging een schot van Ruud Boerema na een mooie EMK aanval naast het doel. 
Vlak daarna ging een schot van Rick van den Bogaard via de lat over. In de 83e 
minuut was van den Bogaard wel trefzeker na een assist van Rick Slaats. Twee 
minuten later werd van den Bogaard door Slaats diep gestuurd en met een 
mooie actie omspeelde hij de Stiphout doelman en scoorde de 3-0. Stiphout 
deed in de 86e minuut nog wat terug middels een bij de 2e paal ingetikte bal. 
Een verdiende overwinning voor EMK dat vandaag wel met inzet en overtui-
ging speelde. ‘Man of the Match’ was  Geert-Jan Kemperman.

 EMK kwam in de 18e minuut op een 
1-0 voorsprong door Geert-Jan 
Kemperman die in de diepte ge-
stuurd de ELI doelman omspeelde 
en bekwaam scoorde. Enkele minu-
ten later moest EMK doelman Cup-
pen redding brengen na een ELI aan-
val over rechts. Verder dan wat klei-
ne kansen in de eerste helft kwam 
EMK niet. Na rust zakte EMK terug 
naar het niveau van de kansloos ver-

loren wedstrijd tegen SBC. In de 65e 
minuut werd een diepe bal beheerst 
afgerond door de ELI spits. EMK 
mocht van geluk spreken dat de lat 
en de paal 3x ELI in de weg stonden 
om een overwinning mee naar huis 
te nemen. Van enig zelfvertrouwen 
in de selectie van EMK is op dit mo-
ment geen sprake meer. Wie had dit 
kunnen bedenken na de uitstekende 
seizoenstart?

Geert-Jan Kemperman scoort 1-0

*NIET I.C.M. ACTIES EN SERVICE PRODUCTEN. ACTIE GELDIG T/M 6 MEI 2018 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

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

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
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Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

BUITEN               GEWOON GOED

BARBECUENMEUBELS
LAFUMA RELAX

AIRCOMFORT
Stoel

Goedkoopste van 
Nederland

MEUBELS
LAFUMA 

AIRCOMFORT

MEUBELS
LAFUMA 

AIRCOMFORT

van 255.-
nu voor

169.99

WANDELEN

REGATTA 
WANDELSCHOEN
A/B Klasse Waterdicht/Ademend

WANDELEN

BUITEN               
WANDELEN

REGATTA 
WANDELSCHOEN

WANDELEN

REGATTA 

WANDELEN

kids van 65.- 
voor

49.99

men/women 
van 90.- 
voor 69.99

KAMPEREN

MELAWI POP-UP TENT
2 Persoons - Uitwerpen & klaar

4 kleuren
van 80.-

59.99

KAMPEREN

MELAWI POP-UP TENT
4 kleuren
van 80.-

59.99

KAMPEREN

POP-UP TENT
4 kleuren

WEBER 
20% KORTING
Op de hele collectie gas - electrisch - houtskool 
uitgekeerd in accessoires

Nederwetten - Feducia  1-0

Linksachter Bart Sengers, die toch al 
een geweldig seizoen doormaakt, 
houdt van hard schieten, dat weet ie-
dereen in Nederwetten en omstreken 
die wel eens een bal in de tuin gevon-
den heeft. Maar wat hij hier deed! Het 
doelpunt van het jaar! Een van de vele 
counters van Nederwetten leidde tot 
een voorzet van Jesper Franc. Zijn 
voorzet vanaf de rechterkant ging over 
alles en iedereen heen, althans, zo leek 
het. Totdat bleek dat ook onze Bart 
vanaf achter mee opgestoomd was. 
Zonder na te denken nam hij vanaf een 
meter of 15, een stukje voorbij het doel, 
de bal vol op de pantoffel. De keeper 
heeft deze bal alleen gehoord en we 
zijn allemaal blij dat er niemand per 
ongeluk in de baan van het schot stond, 
want dat zou niet goed afgelopen zijn. 
Wat een doelpunt, wat een overtui-
ging, wat een teamgeest (ook bij het 
juichen). “Dit doelpunt is een symbool 
voor hoe de ploeg gestreden heeft”, al-
dus trainer Rutger Maters, die er aan 
toevoegde: “Dit is de manier hoe we 
Nederwetten willen zien spelen, hard 
werken met zijn allen, als een team!”
Eindstand: 5-3
RKVV Nederwetten is weg van de on-
derste plek en heeft met een blok van 
twee wedstrijden tegen Fiducia voor de 
boeg (red. zondag 15e en donderdag 
19e april ) de mogelijkheid om de weg 
naar boven verder door te trekken.

 

Singlecafé 
Brandevoort
Singles in Brandevoort en omgeving 
organiseren regelmatig bijeenkomsten 
in het Brandpunt aan de Biezenlaan 29 
in Brandevoort. De eerstvolgende 
avond is op vrijdag 20 april, aanvang 
20.30 uur. De entree is vrij en voor ie-
dereen toegankelijk.
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij: Jan van der Sanden, telefoon 06-10 
72 03 31. Maar h et is beter om gewoon 
even binnen te lopen.

Country dansen in Lieshout
Komend weekend organiseert The Black Longhorn weer de maandelijkse Coun-
try Dance Party. Traditiegetrouw weer op de derde zaterdag van de maand, op 
21 april. We dansen in de mooie grote zaal van het Dorpshuis in Lieshout. 

Alle populaire line- en partnerdansen 
worden zoals altijd keurig achter el-
kaar gezet door onze eigen Country-
DJ Henk. De nadruk ligt hierbij op 
echte country muziek. Volop genieten 
dus en alleen kijken mag ook. Aanvang 
is 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur.
Graag tot ziens dus op zaterdagavond 
21 april bij The Black Longhorn: Dorps-

huis-Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout. 
Telefonische info: 0499-422088. 
Meer info? Website: www.blacklong-
horn.nl of email: info@blacklonghorn.nl.
Enjoy the good things in life and keep 
it country !!
The Black Longhorn - since 1991 
Country Music & Dancing the way it 
was meant to be.
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Figenzi giftset
diverse varianten
o.a. Marsela 
eau de parfum 100 ml 
en hairmist 50 ml

natuur zeemleder
perfecte kwaliteit
48x33 cm

Spargo 
ramenreiniger
met sprayfunctie
incl. 2 raamwisdoeken

2.79

heren t-shirt
diverse kleuren
katoen
maten m-xl

sweatshort

3.88

Campana bloempot
kunststof
Ø 30 cm

Ø 40 cm

2.37

waterballonpomp
incl. 100 ballonnen

waterbommen
diverse kleuren
100 stuks

0.39

bellenblaas 
grasmaaier
blaast bellen terwijl hij rijdt
incl. 2x 118 ml bellenblaas

auto onderhouds-
producten
bekledingsreiniger, 
remmenreiniger, 
bandenspray, 
bumperspray 
of speedwax
400 ml
1 l = 3.65

ByNight dekbedovertrekset
diverse dessins
katoen
140x220 cm

200x220 cm 10.95
240x220 cm 12.95 

solarlamp
diverse varianten
color changing

glazen bol
color changing
en warm wit
2 LED

1.77

tuinstoel 
aluminium frame
7-standen

dames capri
stretch twill
katoen/elastaan
maten s-xxl

Ferm 
grasmaaier
maaibreedte 32 cm
verstelbare maaihoogte
opvangbak 28 l
1100W

Kappa of Umbro 
sneakersokken
diverse kleuren
maten 35-46

dames sweater 
of sweatbroek
diverse kleuren
polyester/katoen
maten s-xl

Intex kayak explorer K2
incl. aluminium peddels, pomp en reparatieset
stevig vinyl
180 kg draagvermogen
2-persoons
312x91x51 cm

inklapbare 
balkontafel
grijs of wit
60x61x64/70 cm

Dove shampoo 
of conditioner
diverse varianten
shampoo 250 ml
of conditioner 
200 ml
1 l = 5.16/6.45

Coca-Cola, Fanta 
of Sprite
diverse varianten
375 ml
1 l = 1.55

tuinstoelkussen
120x50x5.5 cm
of 117x48x5.5 cm

6.95

3 paar moederdagtip

giftset
diverse geuren
6x 15 ml
1 l = 43.89

3.95

meisjes jurk 
maten 86-152     

2.98
jongens t-shirt
maten 86-164

1.98

kruk
47x41x40 cm

9.95

stapelbare tuinstoel
56.5x55.5x73.5 cm

8.95

onze nieuwe weekactie

www.action.com
Aanbiedingen geldig van woensdag 18 april t/m dinsdag 24 april 2018
Altijd op de hoogte blijven van acties en nieuwe producten met onze nieuwsbrief. Meld u aan op action.com/newsletter

onze nieuwe weekactie

www.action.com
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oranje t-shirt 
diverse varianten, katoen 

dames: maten s-xl
heren: maten m-xxl
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