
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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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37
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Meubelplein EkkersrijtMeubelplein Ekkersrijt is gelegen aan  is gelegen aan 
de grootste Woonboulevard van het Zuiden
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ATTENTIE!
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KOOPZONDAG 31 MAART VAN 13:00 TOT 17:00 UUR

Kom kijken en proeven    
bij I Fratelli
Door Caroline van Nes

et is heerl ijk weer dus het terras bij I Fratelli aan de Vincent van 
Goghstraat zit vol. Af en toe lopen klanten binnen die rondkijken en 
zeggen: “Oh wat is het mooi verbouwd hier!” En: “Jeetje, chic hoor, ik 

herken het bijna niet terug.” Carlo Cannavacciuolo en Claudia Gemmink zijn 
trots op de nieuwe zaak. Na vijf jaar is hun Italiaanse Delicatessenwinkel 
verbouwd. Nu staan er binnen zes tafels en is er een ko�  ebar. De totale in-
richting is anders, met meer een gezellige huissfeer waar men een broodje, 
ko�  e, gebak, pizza, antipasti en pasta kan nuttigen.

een beetje ongezellig. We hadden 
plastic stoelen en tafeltjes waar men-
sen konden zitten als ze op hun pizza 
wachtten. We kregen steeds meer de 
vraag of ze het hier ook niet konden 
opeten. De catering liep zo hard, dat 
we eigenlijk werkruimte te kort kwa-
men. We moesten de keuken dus gaan 

Claudia vertelt: “We zijn negen jaar ge-
leden in Stiphout begonnen, met mijn 
zwager. We hadden een winkel met 
delicatessen en de mogelijkheid tot af-
halen van maaltijden en we deden ca-
tering. Dat was zo’n succes, dat we be-
sloten om ook hier in Nuenen te 
beginnen. Het was hier eerst eigenlijk 

Latesteyn te gast bij Geven
Door Remmet van Luttervelt (vrijwilliger bd) 

‘s Morgens om 0 9.00 uur al zijn zo’n 30 mensen aanwezig bij John Geven’s stu-
dio in de Pinckart. John rolt uit zijn kantoor met een uitgestoken hand en heet 
je welkom in zijn thuis, zijn foto- en kookstudio. Het is donderdag 21 maart. 
Vrijdag 22 maart zal zich dit herhalen. Bijna iedereen is er als ik arriveer. “Volg 
de oranje lijn en neem de trap” Daar staan de anderen al bij de ko�  e en thee 
met iets lekkers er bij. Zó ontving John de cursisten van Latesteyn.

Eén van de coördinatoren, Eveline van 
der Grinten, heet iedereen welkom en 
legt uit wat de dag gaat brengen. Veel 
aanwezigen ontmoetten elkaar hier 
voor het eerst. Velen bleken elkaar al 
lang in ander verband te kennen. De 
aanpak is grondig en dat moet ook als 
voorbereiding op deze taak. Er worden 
in drie dagdelen onder professionele 
begeleiding workshops gehouden 
over ‘Dood en Rouw’, ‘Ziekte, Veiligheid 
en Hygiëne’ en ‘Communicatie’.
Het ‘met-elkaar-gevoel’ spatte er vanaf 
deze dag.”Dit werk is niet gemakkelijk 
maar zó mooi dat ik er mij met liefde in 
stort” hoorde ik zeggen. Het wordt een 
warm huis voor terminale mensen die 
om wat voor reden ook bezwaarlijk 

Er is een begin gemaakt met een reeks 
cursussen en ontmoetingsdagen voor 
de inmiddels ruim 60 vrijwilligers van 
Latesteyn. Als u het nog niet wist: 
“Latesteyn staat voor BTH Nuenen (Bij-
na Thuis Huis). Maar laten wij het in 
Nuenen voortaan Latesteyn noemen 
dan wordt Latesteyn een begrip”. Aan 
het woord is Fred Heering, voorzitter 
van het bestuur van dit prachtige ini-
tiatief: een Nuenens huis waar mensen, 
als hun tijd van leven dringt, zich thuis 
zullen voelen. Het huis voor Latesteyn 
aan de Pastoorsmast is zo goed als af 
en wordt deze week door BAN-bouw 
opgeleverd en overgedragen aan de 
grote groep mensen die, ondanks en-
kele tegenslagen afgelopen 4 jaar, ge-
loof hielden in dit project.
Deze volharding is tekenend voor de 
velen die zich geroepen voelen zich in 
te zetten en bij te dragen aan 
Latesteyn. Zowel Nuenense burgers 
als de Nuenense middenstand en het 
bedrijfsleven droegen hun steentjes 
bij. John Geven gaf ons voor deze cur-
susdagen zijn prachtige ruimtes ter 
beschikking en iedereen kon daar ook 
nog genieten van de heerlijke lunch 
uit zijn kookstudio.

Nicole en John Geven
Foto door R. van Luttervelt

verbouwen en toen was het een kleine 
stap om het hier ook gezelliger aan te 
kleden. Vanaf nu kan men hier terecht 
niet alleen voor het afhalen van een 
maaltijd, maar ook voor een lekker 
broodje of een kop koffie, we zijn alle 
dagen open, behalve maandag, tot 
20.00 uur en op vrijdag tot 21.00 uur.”

Delicatessen
I Fratelli verkoopt mooie, authentieke 
Italiaanse producten. Onder andere 
een groot assortiment Italiaanse wij-
nen, vanuit elke streek. Er zijn verschil-
lende soorten balsalmico’s en olijfolie 
en bijzondere soorten pasta en sau-
zen. Claudia: “We geven advies over de 
smaken en de beste combinaties van 
producten. Alles wat we verkopen, 
staan we zelf achter. Het zijn pure pro-
ducten, die kwalitatief goed zijn. De 
beleving van Italië in de winkel door 
de producten, het serveren van maal-
tijden en de catering, juist die combi-

natie vinden we heel leuk om te doen. 
Nu met de verbouwde zaak, is het to-
taalplaatje compleet.” 

Hapje en drankje
I Fratelli bezorgt niet, dat is een bewus-
te keuze. Carlo: “Thuisbezorgen past 
niet bij ons, ik denk dat het voor ons 
niet veel toegevoegde waarde heeft. 
Wij willen graag persoonlijk contact, 
het kennen van onze klanten vinden 
we belangrijk. En dat merken de klan-
ten ook, want veel mensen komen 
steeds weer terug.” 
Zaterdag 30 maart kan iedereen die 
dat leuk vindt, van 16.00 tot 19.00 uur 
langskomen, om de nieuwe zaak te be-
wonderen. Uiteraard zullen er Italiaan-
se hapjes zijn en een lekker drankje. 
Voor meer informatie of het menu: 
www.ifratelli.nl

langer in hun eigen thuis kunnen blij-
ven. Een huis waar u als de vrijwilliger 
een stukje van de taak van de mantel-
zorgers gaat overnemen.
Als u denkt dat dit mantelzorg vrijwilli-
gerswerk misschien ook iets voor u is, 
neemt u dan eens contact op met de 
coördinatoren via telefoonnummer 
0639 39 57 34 of via de website 
bijnathuishuisnuenen.nl

 



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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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Klooster wordt hiermee een dorpshuis 3.0’. Om tegemoet te kunnen 
komen aan de forse energiebehoefte zal het programma van het 
theater aanzienlijk uitgebreid moeten worden. Mogelijkheden voor 
uitbreiding zijn bijvoorbeeld grote musicalproducties en bekende 
nationale dancefeesten.
 
Aanstaande maandagmiddag vindt een eerste proefopstelling plaats 
van de innovatieve theatervloer. U bent van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen. Wethouder Joep Pernot geeft om 15.00 uur 
een korte toelichting over de werkwijze. Ook kunt u zelf ervaren hoe 
trillingsenergie tot stand komt. U komt toch ook?
 
VAKANTIEBANENMARKT 
NUENENSCOLLEGE OP 3 APRIL
Om jongeren uit Nuenen en omgeving de kans te 
geven een leuke en geschikte vakantiebaan te vin-
den is er op woensdag 3 april van 14.00-17.00 uur 
een vakantiebanenmarkt bij het Nuenenscollege, 
Sportlaan 8 te Nuenen. Vooral interessant voor 
eindexamenkandidaten die van half mei tot en 
met eind augustus beschikbaar zijn voor een va-
kantiebaan. Meer informatie via telefoonnummer 
040-2836990 of via mail: hilde@apspersoneel.nl

EERSTE STER ‘KEURMERK VEILIG 
ONDERNEMEN’ VOOR NUENEN CENTRUM
Het centrum van Nuenen heeft on-
langs de eerste ster van het lande-
lijke Keurmerk Veilig Ondernemen 
(KVO) behaald. Het certifi caat is 
donderdag 21 maart uitgereikt aan 
leden van de werkgroep K VO, 
waarin gemeente, politie, brand-
weer, ondernemers en het centrum-
management zijn vertegenwoor-
digd. Reden voor het toekennen van het keurmerk is de wijze van 
samenwerking binnen de Nuenense werkgroep en het feit dat we 
een eerste aanzet tot verbeterpunten hebben opgesteld. 

Keurmerk KVO
Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een initiatief van het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)en heeft als doel 
een winkelgebied op alle mogelijke onderdelen veilig te maken. Niet 
alleen een veilig ondernemersklimaat, maar ook een optimale veilig-
heid voor de bezoekers en bewoners van het centrum. Aan de hand 
van ondernemers enquêtes, cijfers van politie en gemeente en een 
schouw door het centrum, is een maatregelenmatrix opgesteld 
waarin de doelstellingen, prioriteiten en te nemen maatregelen voor 
het centrum van Nuenen zijn opgenomen. Deze maatregelen heb-
ben betrekking op diverse, uiteenlopende aspecten: brandveiligheid, 
criminaliteit en onveiligheid, overlast, communicatie, verkeer, on-
derhoud en beheer. Samenwerking tussen de betrokken organisaties 
is dan ook van essentieel belang. Voor Nuenen is een werkgroep 
actief, waarin alle betrokken instanties samenwerken om de veilig-
heid in het centrum van Nuenen te waarborgen en te verbeteren. In 
totaal kunnen organisaties 3 sterren ontvangen. De tweede en 
derde ster worden uitgereikt na een jaarlijkse toetsing op basis van 
de mate van uitvoering van de maatregelen.

Op naar de volgende ster voor Nuenen!

LANDELIJKE OPSCHOONDAG GROOT SUCCES
Vorige week zaterdag tijdens de Landelijke opschoondag zijn veel 
inwoners aan de slag gegaan om zwerfafval op te ruimen. De ge-
meente faciliteerde deze dag met schoonmaakspullen. In de Hofwijk 
was er een leuke opkomst van jong en oud. 

De fl inke hoop zwerfafval is door een vader en dochter verzameld 
in de omgeving van het viaduct bij de Jhr Smits van Oyenlaan. De 
opschoondag 2019 was ook in Nuenen een groot succes. Bedankt 
vrijwilligers!

SCHOOLKLAS LEERT OVER THEMA BOUWEN
Op dinsdag 19 maart heeft onze medewerker Robin uitleg gegeven 
over het thema Bouwen aan de kinderen van groep 5 van de Crijns-
school. Na uitleg in de klas liepen de kinderen naar de locatie aan 
de Zuiderklamp om een kijkje te nemen naar de werkzaamheden. 
Het was een leerzame dag.

DUURZAAMHEID:     
DROOG? VANG REGENWATER OP
De zomer van 2018 was extreem droog. Dat maak-
te in grote delen van Nederland duidelijk dat het 
belangrijk is om zuinig om te gaan met water. Eén 
van de manieren om dat te doen is door het regen-
water van uw dak niet langer te laten afvoeren via 
het riool, maar door het in uw eigen tuin te houden. 
Dat heet met een mooi woord ‘afkoppelen’. Een 
bijkomend voordeel is dat bij hele grote buien het rioolwaterstelsel 
minder belast wordt en dat het relatief schone regenwater niet on-
nodig naar de waterzuivering gaat. Afkoppelen moet u wel zorgvul-
dig doen, om te voorkomen dat u zelf of uw buren wateroverlast 
krijgen. Voor meer informatie over afkoppelen:
https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/regenpijp-afkoppelen
https://www.huisjeboompjebeter.nl/acties/regenpijp-afkoppelen/

VEILIGHEID
Wees alert op babbeltrucs!
Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor, helaas ook 
in Nuenen. Onbekenden bellen aan en gebruiken een smoes om 
binnen te komen: meterstanden opnemen, een enquête houden of 
een pakketje afgeven. Eenmaal in de woning, stelen zij geld en/of 
andere waardevolle bezittingen.

Wat kunt u doen tegen babbeltrucs aan de deur?
• Kijk voor u uw deur open doet 

eerst wie heeft aangebeld.
• Zorg dat u de deur op een kier 

kunt zetten met een kierstand-
houder.

• Vraag altijd naar een legitimatie-
bewijs, ook als iemand zegt van 
de gemeente, een bedrijf of instel-
ling te zijn. 

• Pin nooit aan de deur, tenzij u zelf 
iets besteld heeft.

• Laat nooit mensen uw huis bin-
nen. 

• Loop nooit met iemand mee naar 
buiten. 

• Doe uw achterdeur op slot als u 
alleen thuis bent. 

• Vertrouwt u het niet? Bel 112!
Meer informatie leest u op de website van de politie: www.politie.
nl/babbeltruc

HELP DE GEMEENTE     
MET DE OMGEVINGSVISIE
Wij denken na over de toekomst van het dorp. Denkt u mee? 
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Als gemeen-
te moeten we één visie ontwikkelen voor het gehele dorp, inclusief 
Gerwen, Nederwetten en Eeneind. In die visie bepalen we de ont-
wikkelrichting voor Nuenen de komende jaren. Deze visie helpt ons 
om het dorp te kunnen profi leren. In de Brainportregio, maar ook 
om nieuwe inwoners en of bezoekers te trekken. Dit is een hele mooi 
kans om te horen van onze inwoners en ondernemers wat zij fi jn 
vinden in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Of wat er extra aan-
dacht verdient. We willen weten wat de identiteit is van het dorp. 
We halen kwaliteiten, ambities en aandachtspunten op.

Enquêteren inwoners
Komende tijd gaan onze medewerkers enquêteren in het dorp. U 
kunt ze met een vragenlijst tegenkomen bij de weekmarkt, de sport-
vereniging, de supermarkt, enzovoorts. We willen zoveel mogelijk 
mensen, jong en oud, vragen stellen over Nuenen. Wellicht krijgt u 
ook de vraag of zij u mogen interviewen. Doet u mee? De vragen 
staan ook op de website: www.nuenen.nl/omgevingsvisie 

Groepsgesprekken ondernemers
Wij organiseren ook groepsgesprekken voor ondernemers:
Data ochtenden: 8.00-10.00uur: 29 maart 3, 8, 10 april. 
Data avonden: 18.00-20.00uur: 2, 4 april. 
Deze sessies bestaan uit ongeveer 10 mensen die samen nadenken 
over de sterke/ zwakke punten van het dorp en waarmee Nuenen 
zich kan onderscheiden. Schrijf u in via bedrijfscontact@nuenen.nl 
onder vermelding van uw naam, voorkeursdatum en uw bedrijfs-
naam. U ontvangt dan zo snel mogelijk een bevestiging van ons.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
21-03-2019 Nuenen c.a. Vooraankondiging, ontwerpbestem-
   mingsplan ‘Herijking Nuenen-West’, 
   ontwerpbeleidsregels bestemmingsplan 
   Herijking Nuenen-West, voornemen 
   wijziging Verordening ruimte, begrenzing 
   bestaand stedelijk gebied, ontwerp-
   exploitatieplan Nuenen-West en ontwerp-
   masterplan ‘Nuenen-West = Dorps Geluk’ 
   gemeente Nuenen ca.

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

Vanaf 3 april is de milieustraat op woensdagavond 
weer open tot 20.00 uur.

   masterplan ‘Nuenen-West = Dorps Geluk’ 
   gemeente Nuenen ca.
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VERKEER
Afsluiting Soeterbeekseweg
In de periode 1 april tot en met 17 mei wordt de Soeterbeekseweg 
afgesloten voor autoverkeer in verband met herstelwerkzaamheden 
aan de rijbaan. De afsluiting vindt plaats tussen de Zandstraat en 
Boord. Er wordt een omleidingsroute aangegeven.
Voor fi etsverkeer blijft de Soeterbeeksweg als doorgaande route 
beschikbaar. Ter plaatse van de werkzaamheden zullen fi etsers wel 
even te voet verder moeten.

Asfalteringwerkzaamheden CollseHoefdijk te Nuenen
Voor groot onderhoud wordt de asfalt deklaag van de CollseHoef-
dijk vervangen vanaf de A270 tot en met de Rotonde Collseweg. 
Deze werkzaamheden starten op 1 april en zijn 7 april afgerond. 
Omdat de werkzaamheden grote invloed hebben op de bereikbaar-
heid en doorstroming van het verkeer worden de werkzaamheden 
in de avond/nacht tussen 21.00 en 06.00 uur uitgevoerd. In deze 
periode wordt het verkeer omgeleid. Overdag tussen 06.00 en 21.00 
uur zijn alle wegen inclusief de op- en afritten van de A270 volledig 
open voor verkeer. De informatie staat ook op www.nuenen.nl on-
der Verkeer en openbaarvervoer, wegwerkzaamheden. 

Als u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u contact opnemen 
met het klantencontactcentrum van de gemeente Nuenen via tele-
foon nummer 040-2631631. 

NOODINGREEP     
DOOD HOUT BOORDSEWEG
Op dinsdag 26 maart en woensdag 27 maart 
verwijderen we dood hout uit de eiken aan de 
Boordseweg in Nuenen. Tijdens deze noodingreep 
zijn vakken van de weg afgesloten voor verkeer 
zodat de aannemer veilig kan werken. Met een 
kleine omweg kan het verkeer de weg vervolgen. 

COMMISSIE STRAATNAAMGEVING
De Commissie Straatnaamgeving komt in een openbare vergadering 
bijeen op donderdag 28 maart 2019 om 15.00 uur in het gemeen-
tehuis. Op de agenda staat onder andere de straatnaamgeving van 
De Luistruik.

WIJKRAAD EENEIND
Dinsdag 2 april komt de wijkraad Eeneind in openbare vergadering 
bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1. De vergadering 
begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van harte welkom. 
Meer informatie: www.eeneind.net/wijkraad.html

INNOVATIEVE THEATERVLOER HET 
KLOOSTER GAAT ENERGIE OPWEKKEN 
Als het aan wethouder Joep Pernot ligt, wordt Het Klooster in Nue-
nen het eerste theater in Nederland met een theatervloer die energie 
opwekt door trillingen. Op deze duurzame manier wordt het thea-
ter voor wat betreft licht en geluid zelfvoorzienend.
 
Sociaal-cultureel centrum Het Klooster krijgt dit jaar een opknap-
beurt. Achterstallig onderhoud wordt aangepakt en de theaterzaal 
wordt gerenoveerd. Omdat gemeente Nuenen duurzaamheid als 
speerpunt heeft, is onderzocht op welke manier duurzame innovaties 
kunnen bijdragen aan de renovatie van het Klooster. In samenwerking 
met de TU/e is een innovatieve theatervloer ontwikkeld: trillingen in 
de vloer worden omgezet in energie, die vervolgens weer gebruikt 
kan worden voor de verlichting en het geluid van de ruimte.
 
Wethouder duurzaamheid Joep Pernot: ‘Ik ben hartstikke trots dat 
we een duurzame techniek als deze naar Nuenen kunnen halen. Het 



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

  

 

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

Iedere dag verse 
Kant en Klaar maaltijden!!

Runder baklappen
.......................................................... 4 stuks  7,45
Lente Kriebels
....................................................... 100 gram 1,85
Bij 150 gr. Gebr. Varkensfricandeau 
100 gr. Eier salade ..........................GRATIS

Verse Kipschnitzels
........................................................... 4 stuks 5,95
Haas in ‘t Groen
“Roerbakgerecht met varkenshaas” 100 gram 2,45
KOOPAVOND VOORDEEL!!!
Iedere klant op de koopavond: vrijdag 18.00-20.00 uur 
Een Snijleverworst (250 gr.) ......................GRATIS

Ook voor de best belegde broodjes!!!

KOOPJE

KOOPJE

Rechtstreeks 

specialistisch 

advies over

uw kunstgebit

Kom vrijblijvend langs en maak 
kennis met de mogelijkheden

0492 - 468444  |  www.ttplaarbeek.nl

     Heuvelplein 91 Beek en Donk (Heuvel Passage)

SPECIAL

SPECIAL

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Tuinbouwbedrijf De Haas | Soeterbeek 3 | 5674 NH Nuenen | Tel. 040-2831601

nu volop: 

               ASPERGES
Openingstijden:
Maandag:     09.00 – 18.00
Dinsdag:       09.00 – 18.00
Woensdag:   09.00 – 18.00
Donderdag:  09.00 – 18.00

Vrijdag:         09.00 – 18.00
Zaterdag:      09.00 – 17.00
Zondag:        10.00 – 13.00

PUZZELHOEKWeek 13

Horizontaal: 1 lichaamsbouw 6 zelfzucht 12 wachthuisje 14 toespraak 15 beroep 
18 Schotse stam 20 muggenlarve 21 wildebeest 23 voordat 24 pausennaam 25 onheilsgodin 
27 kleine ruimte 28 vleesgerecht 30 larie 32 annexus 33 gulden 34 zonnescherm 
39 leegloper 44 groet 45 ivoor 46 grafvaas 47 bijbelse figuur 48 hal 49 terdege 
51 vangwerktuig 52 onder 54 rivier in Duitsland 56 ontkenning 58 plaats in Zeeland 
59 stellage

Verticaal: Verticaal: 1 rechtszaak 2 woestijn in Afrika 3 ter beschikking 4 tijdstip 5 uit elkaar 
7 vogel 8vogel 8 ijzerhoudende grond 9ijzerhoudende grond 9 hetzelfde 10 zitting 11 wereldtaal 13 Spaanse uitroep 
16 toestand van razernij 17toestand van razernij 17 geestdrift 19 deel van het oor 22 domoor 24 evenaar 26 kortom 
29 beroep 31 groente 34groente 34 tovenaar 35 gravin van Holland 36 hollen 37 ergens anders 
38 koppel 39 hardop 40hardop 40 dringend 41dringend 41 geruime tijd 42 soort hert 43 bordspeler 
50 nieuw (in samenstellingen) 52nieuw (in samenstellingen) 52 vrucht 53 ontkenning 55 persoonlijk voornaamwoord 
57 vogelproduct

B A S S I S T A V E G A A R
L O O M I E L T E R M

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

L E G O O B I N I E R
T A R E N T E T E T A N U S

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

Oplossingen wk 12
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

LABORATORIUMLABORATORIUM

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

AKKER
ARTIS
ASPERGE
BARKRUK
DWARSBEUK
FEITE
FRANCO
GEZANG
GRAANBEURS
GRENSTEKENGRENSTEKEN
HOOGSTHOOGST
INGEZETENEINGEZETENE
KLUNENKLUNEN
KORPSKORPS
LAWAAILAWAAI
METRO
OORARTSOORARTS
PAKSOI
POTENT
PRIETPRAAT
ROOKWORST
ROUWAUTO
SPOOR
STAGE
TAART
TEELT
TROMMELTJE

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20 21 22

23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47

48 49 50 51

52 53

54 55 56 57

58 59

6 5 1
9 4 7 6 5

5 4 2
2 7 5

7 3
3 8 4
4 3 8

8 6 7 9 5
2 9 3

Sudoku

week 11, Mw. F. Hemmen, Nuenen.

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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VERGUNNINGEN PERIODE 18-03-2019 EN 25-03-2019

In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Stad van Gerwen Aanbrengen Fauna Uittreed Plaatsen

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Irenestraat 10A Wijzigen kapconstructie bijgebouw
Jan van Schijnveltlaan 5 Plaatsen twee dakkapellen voorzijde woning

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wettenBinnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Park 75 Terras bij Park 75
Boord 25 Asperges aan het Veld 13 t/m 31 mei

Geweigerde vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Winkelcentrum Kernkwartier Straatartiest Stichting Klein Gebaar

Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale gemeenteblad (www.
overheid.nl) is de officiële publicatie. Abonneer je op de e-mailservice of download de 
app om berichten digitaal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond | Tel. 0492 - 33 00 39
Openingstijden: Ma-Vr 8.30-17.00 uur, Za 8.30-12.00 uur

helmond@regbat.nl | www.regbathelmond.nl

Gratis accu-check en montage 
zonder afspraak!

REGBAT HELMOND is dealer van o.a. Landport & Dynac accu’s voor snor/brom-fietsen, 
motoren, auto’s, vrachtauto’s, caravans, scootmobielen, golfkarren, hoogwerkers, boten enz.
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De jaren 50, 60 en 70 keren live 
terug in Het Klooster
Zaterdag 30 maart organiseert Het Klooster Nuenen in samenwerking met 2 
geweldige orkesten ‘Maxpoint’ en ‘The Sixties Tribute Band’ een dansavond 
die bol staat van herkenbaarheid en nostalgie.

Op deze avond spelen beide orkesten 
om en om een half uur, zonder pauze, 
4 uur lang gouwe ouwe. De bands 
brengen nummers van Cliff Richard, 
The Shadows, Buddy Holly, Chuck Ber-
ry, Elvis Presley, The Beatles, The Stones 
weer tot leven. Door hun ervaring en 
enthousiasme zal het gegarandeerd 
moelijk  zijn om stil te blijven staan of 
zitten.

Ga mee terug in de tijd en kom op 30 
maart naar Het Klooster! Om 21.00 uur 
begint de eerste band. Entree 5 euro.Klassiek op vrijdagmiddag: 

Deshima Trio
In samenwerking met stichting Muziek in Huis brengt Cultuur Overdag op 
vrijdagmiddag 29 maart opnieuw een klassiek concert. In de Raadszaal van 
Het Klooster speelt dan het Deshima trio. 

Zij treden in Nederland al jarenlang op, 
brengen muziek van over de hele we-
reld, in de verrassende combinatie van 
2 violen en piano. Omdat er erg weinig 
klassiek repertoire voor deze bezetting 
is geschreven kiezen zij de stukken uit 
die ze het liefst willen spelen en arran-
geren deze zelf. In dit concert zullen ze 
werken spelen van Strauss jr., Vivaldi, 
Sjostakovitsj, Debussy, Prokofjev, Mo-
zart en Tsjaikovski. Het exacte pro-
gramma is te vinden op de website 
van Cultuur Overdag (www.cultuur-
overdag.nl). 
 Het concert begint om 15.00 uur; de 
toegangsprijs is slechts € 7,50 (inclu-
sief een kopje koffie/thee na afloop 
van het concert).

Zondag 31 maart in de Clemenskerk Gerwen

Harpiste Inge van Grinsven 
Harpiste Inge van Grinsven studeert sinds september 2018 aan het conserva-
torium van Tilburg waar zij les heeft van Ernestine Stoop. Zij heeft masterclas-
ses gevolgd bij diverse bekende harpisten waar onder Remy van Kesteren. 

Zij trad o.a. op in het concertgebouw 
Amsterdam, de Doelen in Rotterdam, 
het Frits Philips Muziekcentrum in 
Eindhoven, tijdens het Grachtenfesti-
val Amsterdam en het Delft Chamber 
Music festival. In december 2017 heeft 
zij kerstconcerten verzorgd samen 
met het koninklijk mannenkoor La 
Bonne Esperance. Met het JeugdOr-
kest Nederland is zij in de zomer van 
2018 twee weken op tournee geweest 
in België, Duitsland en Nederland. Eind 
2018 heeft zij met 3 harmonievereni-
gingen, waar onder het Gerwens Mu-
ziek Korps het Eftelingconcert uitge-
voerd.
Inge geniet ervan om met haar harp 
een mooi muzikaal verhaal te vertellen 
waarbij ze graag laat horen hoe veelzij-
dig het instrument is.

Op 31 maart zal Inge de  eucharistievie-
ring van 11.00 uur in de St. Clemens-
kerk in Gerwen muzikaal opluisteren 
met o.a. stukken als:
Prelude in C major op. 12 no 7 - Sergei 
Prokofiev, Sarabande e Toccata - Nino 
Rota, Elégie pour la mort d’un berger - 
Bernard Andrès, Impromptu Caprice - 
Gabriel Pierné.

U bent van harte welkom. 

Aan vele nationale en internationale 
concoursen heeft zij deelgenomen 
waarbij zij diverse mooie prijzen ge-
wonnen heeft. Daarnaast is Inge laure-
aat van Classic Young Masters een or-
ganisatie die talentvolle jonge musici 
begeleidt.

‘Het Penseel’ 
exposeert!
Op zaterdag 6 en zondag  7 april van 
11.00 - 17.00 uur exposeert ‘Het Pen-
seel’! in ‘Het Kwetternest’, Mantel-
meeuwlaan 12, Nuenen.
Het Penseel, onderdeel van de PVGE 
Nuenen, is 8 jaar geleden begonnen 
met beginnende amateurschilders van 
60 tot 85 jaar. Zij werken 2 x per maand 
onder begeleiding van een ervaren 
kunstschilder.
Dit jaar is o.a. het thema ‘bomen’ in ver-
schillende stijlen uitgewerkt. Zo’n 60 
schilderijen in één expositie: het bekij-
ken ruimschoots waard!
U bent van harte welkom, de entree is 
gratis.

Trippelconcert in Het Klooster
Lente: bloemen bloeien, de zon laat zich vaker zien en ook de temperatuur 
gaat omhoog. Een goed moment om nieuwe dingen te starten en te 
proberen!

Ook is er, officieel, een nieuwe dirigent: 
Jeroen Geevers! Met bezieling leidde 
hij het orkest tijdens de Eftelingcon-
certen, maar hij zal in deze lente laten 
zien dat hij en het orkest elkaar gevon-
den hebben. Enthousiasme, kunde en 
visie zijn begrippen die een hoofdrol 
spelen.
Om het verhaal compleet te maken, 
verwelkomt het GMK ook een nieuwe 
voorzitter. Niet zonder trots! Want Tom 
van Rooij is een graag geziene trom-
pettist die integer maar duidelijk sa-
men met bestuur en leden het Ger-
wens Muziekkorps wil klaarmaken 
voor de muzikale toekomst.

Bij al deze nieuwe, spannende en leu-
ke veranderingen hoort natuurlijk een 
goed concert. Samen met twee topor-
kesten uit de regio organiseert het 
GMK een wervelende muzikale avond.

Op  zaterdagavond 6 april schitteren 
het Gerwens Muziekkorps, Muziekver-
eniging Sirena uit Hooge Mierde en 
Koninklijke Harmonie l’Union uit Bla-
del in Het Klooster te Nuenen.
Het concert start om 19.45 uur in de 
Theaterzaal. En het is gratis!
www.gerwensmuziekkorps.nl; www.
sirenahoogemierde.nl; www.lunion.nl 

Voor het Gerwens Muziekkorps geldt 
dit zeker. Nieuwe muziek, na het Efte-
lingconcert in november: wederom 
wat sprookjesachtigs, maar ook lekke-
re jaren ’80 klassiekers en een span-
nende Spaanse pasodoble.

Ramses Sha� y bruisend   
tot leven gebracht 
Guus Westdorp is een naam die u zou moeten onthouden. Donderdagmid-
dag 21 maart was het van Goghkerkje in Nuenen het intieme decor van een 
door hem gebracht programma met liederen van Ramses Sha� y, in het ka-
der van de serie matineeconcerten van Cultuur Overdag. 

waar gepast. Niet alle nummers waren 
natuurlijk bij het publiek even bekend 
maar vanzelfsprekend kwamen de 
‘klassiekers’ ook aan bod, zoals Sammy 
en het bekende Zing, vecht, huil, bid, 
lach, werk en bewonder, die beide en-
thousiast door het publiek werden 
meegezongen. Waarna Guus West-
dorp samen met alle aanwezigen luid-
keels afsloot met de bekende Shaffy 
Cantate: la la la la la la. 
Het was een middag om te onthouden 
en Guus Westdorp een naam om niet 
te vergeten.  

Virtuoos en enthousiasmerend bracht 
Guus een, weliswaar klein maar direct 
door hem gefascineerd publiek op het 
puntje van hun stoel, met na elk num-
mer een gul applaus. 

Nu is hij ook niet de eerste de beste en 
heeft nationaal en internationaal een 
keur van grote artiesten op de piano 
begeleid. Eind 2017 trad hij ook al eens 
op voor Cultuur Overdag als begelei-
der van Ernst de Corte (jawel, de zoon 
van). Maar hij geeft ook eigen concer-
ten. Ditmaal dus weer in Nuenen met 
een programma met liederen van 
Ramses, onze onvergetelijke nationale 
troubadour. 

Het was voor het publiek een beleve-
nis en een feest der herkenning. 
Met smakelijk vertelde anekdotes over 
Ramses Shaffy omlijstte Guus West-
dorp een aantal mooi gezongen num-
mers die hij prachtig op de piano be-
geleidde. Arrangementen die pasten 
bij de sfeer van de teksten en de mu-
ziek van Ramses, maar tegelijkertijd 
ook al op zichzelf juweeltjes van pia-
nospel bleken. En dat niet alleen, Guus 
zong de nummers met een volumi-
neuze welluidende stem die verras-
send goed de herinnering opriep aan 
het timbre waarmee Shaffy zelf zijn 
teksten zong. Bruisend en enthousiast 
waar het hoorde en intiem en verstild KBO Lieshout  

met een vol 
programma   
maart uit en april in
KBO Lieshout heeft veel activiteiten. 
Iedere week kunt u bijvoorbeeld mee-
doen aan de gratis fitnesslessen in 
onze Beweegtuin, kunt u sjoelen, kaar-
ten of kienen, of Jeu de Boules spelen. 
Ook staan er diverse sportieve activi-
teiten op het wekelijkse programma. 
En verder hebben we kunst, cultuur, 
reizen en informatieve bijeenkomsten 
op de agenda. Kom eens een kijkje ne-
men bij onze Inloop en maak kennis 
met een dynamische seniorenvereni-
ging. Iedere dinsdagmorgen van 10.00 
uur tot 11.30 uur in het Dorpshuis van 
Lieshout. U bent van harte welkom.

Ko�  e-uur 
in de Hofkamer van Franciscushof 
Het Hofkamer Comité nodigt iedereen 
uit op het maandelijkse koffie-uur in 
de Hofkamer van Franciscushof, de ‘ge-
zelligste huiskamer van Lieshout’. Op 
vrijdag 29 maart is iedereen welkom 
om te buurten, kennis te maken met 
nieuwe mensen en bestaande kontak-
ten te verstevigen bij een kopje koffie 
(tegen een geringe vergoeding). Ook 
nu zullen we weer gasten mogen be-
groeten. Wie, dat is nog even een ver-
rassing. Het koffie-uur begint om 10.00 
uur en duurt tot 11.30 uur.

KBO Kienavond 
De kientafels van KBO Lieshout staan 
weer klaar op vrijdag 29 maart. Locatie 
Dorpshuis. De zaal gaat open om 19.00 
uur en om 20.00 uur begint het kienen. 
Iedereen is welkom, oud en jong, lid of 
geen lid. 

‘Prinselijke Problemen’
Zondag 31 maart speelt Toneelvereni-
ging De Vriendenkring voor KBO Lies-
hout de doldwaze klucht ‘Prinselijke 
Problemen’. De voorstelling wordt ge-
speeld in de Grote Zaal van het Dorps-
huis en begint om 20.00 uur. De zaal is 
open vanaf 19.00 uur. 

 Opening Fietsseizoen
Het is een mooie gewoonte om in het 
voorjaar als de zomertijd ingaat, het 
zomerfietsseizoen te openen. Dit jaar 
is dat op woensdag 3 april. Naar goed 
gebruik beginnen de fietsers met een 
ontbijt bij IKEA. Vertrek om 09.00 uur 
vanaf het Dorpshuis. Als u mee wilt 
fietsen, kom dan gewoon op de fiets 
naar het Dorpshuis en sluit maar aan, 
vooraf aanmelden is niet nodig. 

Binnenkort
Noteer vast in uw agenda: donderdag 
11 april excursie Speelhuis, donderdag 
18 april infomiddag Openbaar Vervoer 
en OV-chipkaart

Geslaagde presentatie   
Actie-Platform Nuenen Zuid 
Afgelopen zaterdag 23 maart heeft het Actie-Platform Nuenen Zuid een ge-
slaagde presentatiedag gehouden bij het winkelcentrum Kernkwartier. De 
hele dag door zijn geïnteresseerden op de hoogte gebracht van de stand 
van zaken m.b.t. de structuurvisie Nuenen Zuid. Tevens werden er een klei-
ne tweehonderd steunbetuigingen opgehaald. 

Er was ruimschoots de gelegenheid 
om met elkaar van gedachten te wis-
selen over de plannen die er liggen. 

Eens te meer werd hiermee duidelijk 
dat de inwoners veel belang hechten 
aan de toekomstige inrichting van hun 
leefomgeving. Donderdagavond 28 
maart start om 18.00 uur in Het Kloos-

ter de Raadsvergadering waarin beslo-
ten gaat worden over hoe Nuenen 
Zuid er in de komende jaren uit gaat 
zien. En dus wat het stedenbouwkun-
dig aanzien van uw directe leefomge-
ving wordt. Een goede reden om hier-
bij aanwezig te zijn. 

 Actie-Platform Nuenen Zuid
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De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

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, eindredacteur. 
Edwin Coolen, Karin Aarts, Josine Janssen 
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.

© 2019 - “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
E-mail: admin@drukkerijmesserschmidt.nl

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

Volg ons ook op:

PROVINCIALE STATEN IN NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN
PARTIJ TOTAAL

VVD .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2090
CDA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1533
SP (Socialistische Partij) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1103
PVV (Partij voor de Vrijheid)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 544
Democraten 66 (D66) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 956
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 767
GROENLINKS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1289
50PLUS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 531
Partij voor de Dieren  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 448
ChristenUnie-SGP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158
Lokaal Brabant .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 291
Ouderen Appèl - Hart voor Brabant .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73
Forum voor Democratie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1344
DENK .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Senioren Brabant  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
Code Oranje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

opgeroepenen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18221
geldige stempas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10125
geldig volmachtbewijs .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1166
geldige kiezerspas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
toegelaten kiezers .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11298
geldige stembiljetten .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11234
blanco stembiljetten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
ongeldige stembiljetten .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

WATERSCHAP DE DOMMEL IN NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN
PARTIJ TOTAAL

Water Natuurlijk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3366
CDA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1396
VVD .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1619
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1548
50PLUS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 884
Werken aan Water .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 421
AWP niet politiek wel deskundig .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 844
ChristenUnie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201
Ouderen Appèl - Hart voor Water  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 232 

opgeroepenen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18848
geldige stempas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9912
geldig volmachtbewijs .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1017
geldige kiezerspas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5
toegelaten kiezers .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10934
geldige stembiljetten .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10511
blanco stembiljetten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 354
ongeldige stembiljetten .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68

Uitslag verkiezingen 20 maart 2019

Definitieve uitslag verkiezingen 
Waterschap De Dommel
Woensdag 20 maart vonden verkiezingen plaats voor het algemeen bestuur 
van Waterschap De Dommel. Vandaag werd de de� nitieve uitslag van deze 
verkiezingen bekend gemaakt. Het nieuwe algemeen bestuur wordt don-
derdag 28 maart o�  cieel geïnstalleerd.

enigingen. Het nieuwe algemeen be-
stuur telt 19 mannen en 11 vrouwen. 
Van de huidige bestuursleden keren er 
21 terug in het nieuwe waterschaps-
bestuur. Er zijn 9 nieuwe leden. 

De definitieve uitslag op lijstniveau is 
als volgt: ( ) = aantal zetel in 2015

Naam partij Aantal zetels
Lijst 1 Water Natuurlijk 8 (6)
Lijst 2 CDA 4 (5)
Lijst 3 VVD 4 (4)
Lijst 4 Partij van de Arbeid 3 (4)
Lijst 5 50PLUS  2 (2)
Lijst 6 Werken aan Water 1 (1)
Lijst 7 AWP 
niet politiek wel deskundig 1 (1)
Lijst 8 ChristenUnie 0 (-)
Lijst 9 Ouderen Appèl 
- Hart voor Water 0 (-)

Waarnemend watergraaf Lex Huijbers: 
“De waterschapsverkiezingen hebben 
veel meer aandacht gekregen dan vier 
jaar geleden. Dat zie ik als een erken-
ning van het belang van het water-
schapswerk. De opkomst steeg met 
bijna 8% naar 46,7%. Daar ben ik dik 
tevreden over. Het is een mooie score 
voor ons gebied met veel stedelingen 
waar de opkomst wat onder het ge-
middelde ligt. Zo was de opkomst in 
Tilburg 39,8% en in Eindhoven 41,6%.”

Samenstelling nieuw algemeen 
bestuur
Het nieuwe algemeen bestuur telt 30 
leden. De inwoners konden stemmen 
voor de categorie ingezetenen (23 le-
den). De overige categorieën (natuur-
terreinen, bedrijven en agrariërs) zijn 
aangewezen door hun belangenver-

D’n Dwèrsklippel     
met het witte voetje 2018
         
Op zondag 31 maart wordt om 13.11 uur in het Park te Nuenen, rond het mo-
nument van d’n Dwèrsklippel, de onderscheiding D ’n Dwèrsklippel met het 
Witte Voetje voor de 38e keer uitgereikt. Ook deze keer zijn de Oud Prinsen 
erin geslaagd een topkandidaat als Witvoeter te selecteren. De onderschei-
ding zal worden uitgereikt aan oud Nuenenaar Agnes van de Ven.

Dat haar dat goed afgaat blijkt wel uit 
het feit dat onze minister van landbouw 
Carola Schouten het boerenbedrijf van 
Agnes recentelijk heeft bezocht.
Daarnaast is Agnes begonnen met een 
theatertour en met enige regelmaat te 
zien en te horen in de Nederlandse 
theaters. Dit om meer aandacht te vra-
gen voor de positie en de toekomst 
van boeren in Nederland.
De onderscheiding wordt jaarlijks uit-
gereikt door de Nuenense Oud-Prin-
sen aan iemand die positief-dwèrs te-
gen alles in gaat en uiteindelijk toch 
zijn/haar doel bereikt.

Agnes van de Ven heeft de onderschei-
ding D’n Dwèrsklippel met het Witte 
Voetje verdiend door de positief dwèr-
se wijze waarop zij zich al jarenlang 
manifesteert. Als boerendochter, ge-
boren en getogen in Nuenen, leerde zij 
het boerenleven kennen en ging dat 
hoe langer hoe meer waarderen. Het is 
altijd al haar grote wens geweest om 
als boerin door het leven te gaan. Ag-
nes legde zich niet zomaar neer bij het 
politieke besluit dat in 2017 bijna het 
einde betekende van een prachtig op-
gebouwd boerenbedrijf en ging “het 
gevecht” aan met de politiek tot op het 
allerhoogste niveau.
Vooral de wijze waarop Agnes dit ‘ge-
vecht’  aangaat, zorgt ervoor dat Agnes 
deze uitzonderlijke onderscheiding 
van het jaar 2018 binnenkort in ont-
vangst mag nemen.

Wij nodigen u van harte uit aanwezig 
te zijn op zondag 31 maart 2019!

Agnes woont al vanaf 2001 in Gassel-
ternijveen (ca. 30 km. ten oosten van 
Assen in Drente) en was in 2007 de eer-
ste deelneemster aan het programma 
Boer zoekt Vrouw.
Intussen is ze al vaker op TV geweest 
(o.a. RTL Boulevard) en geniet vooral 
bekendheid vanwege haar spraakma-
kende pleidooien waarin zij zich hard 
maakt voor het boerenbedrijf in Ne-
derland anno 2019.
Daar waar de trots van de gemiddelde 
Nederlandse boer niet verder gaat dan 
de keukentafel, ziet Agnes het als haar 
taak deze verder uit te dragen.

Agnes van de Ven, bekende Nederlandse 
boerin met Nuenense roots

D’n Dwèrsklippel     

Vogelwerkgroep IVN

Maandagavond-
wandeling 
Nuenens Broek
Op 8 april starten de jaarlijkse maan-
dagavondwandelingen van de Vogel-
werkgroep van IVN-Nuenen weer. De 
eerste avond wordt gewandeld door 
het Nuenens Broek. Om 19.00 uur ver-
trekken we met de fiets bij Het Kloos-
ter naar de hoek Lissevoort/Broek.
De wandeling start vanaf dit punt.

Het Nuenens Broek is een klein nat 
broekbos gelegen tegen de westzijde 
van de bebouwde kom van Nuenen. In 
het bos komen in het voorjaar veel vo-
gels broeden, waaronder tjiftjaf, zwart-
kop, grote bonte specht en holenduif. 
Onder leiding van ervaren vogelgid-
sen word je meegenomen door het 
gebied op zoek naar deze en andere 
vogelsoorten.
Het Nuenens Broek kan in het voorjaar 
erg nat zijn. Zorg dat je waterdichte 
schoenen of laarzen draagt. Contro-
leer bij thuiskomst altijd goed of je 
geen tekenbeet hebt opgelopen.

 Wil je meewandelen met de Vogel-
werkgroep? Dat kan! Je bent van harte 
welkom.
Meer informatie bij Roy van der Vel-
den, coördinator van de VWG, telefoon 
06-15 902 603 of mail roypeter40@
hotmail.com.

Crijnsschool schenkt aan 
Kindervakantieweek Nuenen
Even terug in de tijd: december 2018, Kerstmis op de Crijnsschool. Ouders 
konden op bestelling kerstballen kopen met daarin een vrolijke kerstfoto 
van hun kind. Bekend was dat de opbrengst hiervan geschonken zou wor-
den aan een goed doel: de Kindervakantieweek Nuenen, waar ieder jaar 70 
vrijwilligers klaar staan om in de zomervakantie een geweldig leuke week te 
organiseren voor de kinderen.

Op woensdag 20 maart was het dan ein-
delijk zover: de uitreiking van de che-
que. Ten overstaande van de gehele 
school werd de cheque in ontvangst ge-
nomen, uitgereikt door de directeur van 
de Crijnsschool. Het geld komt goed 
van pas daar het deze zomer hun 5-jari-
ge jubileum is wat ze extra feestelijk aan 
willen pakken. Zo kon de Crijnsschool 
een mooi steentje bijdragen aan weer 
een fantastische Kindervakantieweek 
in de zomer van 2019.

De bestellingen stroomden binnen en 
er werd hard geknutseld om alles op 
tijd klaar te hebben.
Tijdens het kerstdiner werden de kerst-
ballen uitgedeeld en was bekend wat 
de opbrengst was. Maar liefst € 574,- 
kon geschonken worden aan de Kin-
dervakantieweek! De organisatoren 
van de Kindervakantieweek wisten ui-
teraard nog van niks, maar waren blij 
verrast toen ze het leuke nieuws te ho-
ren kregen.
 

Neuzelmarkt
Scouting Rudyard Kipling uit Nuenen 
organiseert op Tweede Paasdag, 
maandag 22 april net als voorgaande 
jaren de Neuzelmarkt. De Neuzelmarkt 
is geopend van 11.00 tot 16.30 uur.
U vindt de Neuzelmarkt dit jaar in de 
blokhut van scouting Rudyard Kipling, 
Papenvoortse Heide 5B te Nuenen.
De toegangswegen zullen duidelijk 
aangegeven staan, er zal eenrichtings-
verkeer van toepassing zijn. Deze is 
vanaf de hoek bij Buismansven tot aan 
de splitsing waar u linksaf naar Stip-
hout gaat, en rechtsaf, via de oude 
Postbaan weer op de Papenvoortse 
Heide uitkomt. 
De entree bedraagt van 11.00 tot 13.00 
uur € 2,- en daarna € 1,-  voor volwas-
sen, kinderen zijn de gehele dag gratis. 
Voor meer informatie kunt u kijken op 
de internetsite van de Neuzelmarkt: 
www.neuzelmarkt.nl

Wat is uw  
favoriete kapsalon 
Vanaf vandaag kunnen de inwoners 
van de gemeente Nuenen, Gerwen, 
Nederwetten stemmen op hun favo-
riete Kapsalon en ZZP Kapper. 
"Bij het stemmen mogen klanten van 
de kappers en kapsalons cijfers geven 
voor de prijs/kwaliteitverhouding en 
klantvriendelijkheid. Voor deelnemen-
de Kappers en Kapsalons levert de ver-
kiezing positieve aandacht, trotse me-
dewerkers en nieuwe klanten op", al-
dus Niels Groot van Vote Company dat 
de verkiezing samen met Top Hair, The 
Hair X-perience en Kapperskorting 
(hoofdsponsor van de categorie ZZP 
Kappers) organiseert.
De Kappers en Kapsalons die worden 
uitgeroepen tot winnaar van de ge-
meente Nuenen c.a. ontvangen tijdens 
de Award Uitreiking hun Award en mo-
gen op de foto met niemand minder 
dan Maik de Boer.
Kappers en Kapsalons in de gemeente 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten kun-
nen zich nog gratis aanmelden voor de 
verkiezing via 
www.kapperenkapsalon.nl
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Halfvasten   
in Café Ons Dorp
Zaterdag 30 maart is het weer tijd voor 
ons jaarlijkse Halfvastenbal. Deze 
avond is het entertainment in handen 
van rasartiest Pal van den Hoogen. Dus 
dat betekent zingen en swingen!!

Maar wat is dat halfvasten ook alweer?
Een viering dat de vastentijd halverwe-
ge (traditioneel op de 4de zondag van 
de vastentijd) is en er uitgekeken kan 
worden naar het Paasfeest of in o ns ge-
val de Lente met heerlijke terrasdagen.

Wij zien het tegenwoordig als een ge-
zellige feestavond waarbij we samen 
nog een keer het glas heffen op een 
mooie carnaval.

Are you still ALAAF?

Lindespelers voeren nieuwe 
productie niet in de theaterzaal op!
Met alle discussies in de gemeenteraad over het achterstallig onderhoud 
aan de theaterzaal, zou je kunnen denken, dat het besluit van de Lindespe-
lers om hun nieuwe voorstelling niet in de theaterzaal te spelen is genomen, 
omdat het daar niet meer veilig is. Dat zou gelukkig nepnieuws zijn.

In een kleine zaal zit je als publiek 
dicht op het toneel waardoor je direct 
in het stuk gezogen wordt. Het repeti-
tieproces is al flink op gang en het be-
looft een memorabele voorstelling te 
worden. Het toneelstuk is niet voor 
niets in 1999 als best ges chreven to-
neelstuk in Frankrijk bekroond. En de 
Lindespelers staan bekend om hun 
uitstekend spel.

Spelen in een kleine zaal betekent 
minder toeschouwers per voorstelling. 
Daarom wordt er 5 keer gespeeld 
(waarvan 1 keer in Nederwetten). Te 
zien in Dorpshuis de Koppelaar op vrij-
dag 3 mei, in het Atelier van Het Kloos-
ter in Nuenen op 4 en 5 mei en op 10 
en 11 mei. Extra reden om er vroeg bij 
te zijn en kaartjes te reserveren via: 
www.lindespelers.nl

Nee, de Lindespelers hebben voor een 
kleinere zaal gekozen, omdat dat beter 
past bij het intieme karakter van de 
voorstelling. De zaal waar nu hard 
wordt gerepeteerd en in mei wordt 
opgetreden is wel in Het Klooster. Dat 
zou natuurlijk het cultureel hart van 
Nuenen moeten zijn. 
Begin mei voeren de Lindespelers het 
stuk ‘Het Atelier’ van Jean-Claude Grum-
berg op. Dat speelt zich af in een klein 
naaiatelier in het Parijs van vlak na de 
oorlog. Van nabij volgen we het wel en 
wee van de mensen, die in het atelier 
werken. De oorlog is nog niet verwerkt 
en heeft duidelijk littekens achtergela-
ten. De mensen proberen het leven 
weer op te pakken en er samen, zo goed 
en slecht als dat gaat, iets van te maken. 
Dat levert, naast de serieuze ondertoon, 
veel komische momenten op.

Het Nuenense    
‘Concert@TheChapel’ 
wederom op Paaspop 
Net als vorig jaar staan we ook dit jaar met Concert@TheChapel op Paaspop 
in Schijndel en wel op zaterdag 20 april. We spelen in de Restolounge, aan-
vang show 21.15 uur. Zowel Pleun Bierbooms als Johnny Rosenberg als het 
voltallige orkest kijken enorm uit naar dit optreden en hopen dat er ook ve-
le Nuenenaren present zullen zijn om ons aan te moedigen. De organisatie 
van Paaspop zal ons a�  cheren als Voices@TheChapel met Bublé en Adèle. 
Zoals jullie weten bereikte Johnny de sing-o�  in 2011 en Pleun won de edi-
tie van 2017. Met deze rasartiesten en top vocalisten brengen we vette Big-
Band maar ook majestueuze muziek. Dit was afgelopen december allemaal 
in de H. Clemenskerk te horen maar voor diegene die bij de uitverkochte 
shows niet aanwezig kon zijn: nu ook op Paaspop! 

ren kwamen, en afgelopen editie met 
de Nuenense Voice deelnemers Pleun 
Bierbooms en Johnny Rosenberg in 
een meer dan wervelende spektakel 
show. Hierbij werd de H. Clemenskerk 
omgetoverd tot een theater met ge-
weldig licht en geluid,  verzorgd door 
de professionals van Pieter Foolen. Dit 
jaar verleggen we de grens wederom. 
We praten met enkele grote Nuenense 
artiesten maar ook met TOP instru-
mentalisten. We willen het publiek we-
derom een fantastisch Concert@The-
Chapel voorschotelen. Reserveer al-
vast de data en we komen rond de zo-
mer bij u terug met meer informatie 
over de kaartverkoop en de artiesten! 
Voor foto’s en recensies van de afgelo-
pen jaren en voor meer info over het 
nieuwe concert kijk op onze facebook 
pagina of ga naar:
www.concertatthechapel.nl 

Nieuwe Nuenense namen in de 
hoofdrol bij Concert@TheChapel in 
december

Dit jaar vindt er, voor het vierde jaar op 
rij, weer een fantastische concertreeks 
plaats vlak voor Kerst op 12, 13 en 14 
december in de H. Clemenskerk te 
Nuenen. We kijken terug op drie ge-
weldige en uitverkochte edities met 
twee keer Nuenenaar Mark Elbers, 
waarin de beste Elvis gospels naar vo-

Gipsyjazz in Gerwen

 Topconcert van Paulus en 
Noah Schäfer met Robin Nolan 
Gipsyjazzgitarist Paulus Schäfer nodigde zijn vriend Robin Nolan uit om sa-
men met hem en met bassist Noah Schäfer in café De Stam in Gerwen op te 
treden. Een topconcert, aldus een gipsyjazzfan maandagavond 25 maart na 
a� oop van deze ‘Paulus Schäfer invites’. 

Paulus Schäfer invites…
Het volgende gipsyjazzoptreden in de 
serie ‘Paulus Schäfer invites’ is maan-
dag 29 april. Voor meer info: 
www.sintimusic.nl

Het gelegenheidstrio Robin, Noah en 
Paulus vertolkte het gipsyjazzrepertoi-
re van Django Reinhardt met verve en 
maakte uitstapjes naar andere muziek-
stijlen, van country tot de Beatles. 

Gastgitarist Robin Nolan (links) samen Paulus en Noah Schäfer op het podium…….
(foto Cees van Keulen)

Feestelijk tuinweekend bij Meubelplein Ekkersrijt

Een weekend vol  
kinderactiviteiten en tuininspiratie
Meubelplein Ekkersrijt pakt het weekend van 30 & 31 maart groot uit met 
een waar lentefestijn. Voor jong en oud is er van alles te beleven. Kinderen 
zijn welkom in de compleet ingerichte kinderboerderij. Bovendien kunnen 
ze aan de slag met een eigen mini-moestuin. Ze gaan naar huis met een zelf-
beschilderd potje vol lentegeluk. Op het plein staan de buitenshowrooms 
van onder andere Exterioo tuinmeubelen met de nieuwste trends op tuin-
meubelgebied, dus ook de volwassenen hoeven zich niet te vervelen. Aan-
leiding voor het feestelijke tuinweekend is de naamswijziging van Overstock 
Garden naar Exterioo tuinmeubelen.

want het buitenleven inspireert ons. 
Een tuin daarin moet geleefd worden!” 
 Om deze woorden kracht bij te zetten 
organiseert Exterioo tuinmeubelen, 
samen met Meubelplein Ekkersrijt een 
heus outdoor lenteweekend met acti-
viteiten voor alle leeftijden. Naast toe-
gang tot de gratis kinderboerderij en 
het maken van mini-moestuintjes, krij-
gen de kinderen praktische tuintips & 
-tricks en ligt er een kleurplaat voor ze 
klaar. 

Altijd leven in je tuin
 “Overstock Garden is reeds meer dan 
10 jaar dé referentie in tuinmeubelen in 
België,” licht Dirk Berteloot, CEO van de 
groep toe. “Echter, door constante evo-
luties in ons assortiment, sluit onze 
naam niet meer aan op wat we allemaal 
te bieden hebben. Om relevant te blij-
ven voor Nederlandse consumenten, 
hebben we daarom onze naam aange-
past naar Exterioo. Exterioo is een ver-
wijzing naar exterior - naar buiten - 

Voorjaar barst los met asperges!
Aan de Soeterbeek 3 in Nuenen, bij Tuinbouwbedrijf de Haas, is het voorjaar 
losgebarsten. Nu de zon zich van haar goede kant laat zien, borrelen bij te-
ler Arjan de Haas de asperges de grond uit. De mooie hoge grond van zijn as-
pergevelden zorgt ervoor dat Arjan de Haas vrijwel altijd een van de eerste  
is waar de asperges gestoken worden. 

Een groot deel wordt verkocht in de ei-
gen boerderijwinkel aan de Soeter-
beek 3 in Nuenen. Naast asperges heb-
ben ze ook diverse toebehoren om 
een lekkere aspergemaaltijd te maken, 
zoals eieren, aspergeham, roomboter, 
wijn, krieltjes en diverse sauzen en 
soepen. De winkel is vanaf maandag 
25 maart iedere dag geopend. 

5 

De Nieuwe Linde 
kijkavond
Op woensdag  10 april heeft kindcen-
trum de Nieuwe Linde als afsluiter van 
de projectweken haar jaarlijkse kijk-
avond van 18.00-19.30 uur aan de Van 
Duynhovenlaan 15 in Nuenen. U bent 
van harte welkom!

0001 0001

Kerk open: 20.00uur
Aanvang concert: 20.30uur

Let op! Er is geen garderobe aanwezig 
en er is geen pauze tijdens het concert w
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Entreekaart 1e rang
Vrijdag 14 december 2018
Heilige Clemenskerk, Nuenen
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meubel

show
&voorjaars
collecties

Aai de dieren van 

de kinderboerderij 

& maak je eigen 

moestuintje!
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Meubelplein Ekkersrijt
Meubelplein Ekkersrijt is gelegen aan 

 is gelegen aan 

de grootste Woonboulevard van het Zuiden

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl
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ModeEvent Nuenen 
op zondag 19 mei
 
In navolging op de eerste succes-
volle editie van ModeEvent Nue-
nen vorig jaar zal de tweede editie 
plaatsvinden op zondag 19 mei.

Het hele centrum zal dan weer vol-
ledig  in het teken staan van alles 
wat met de mode van dit jaar te ma-
ken heeft. Modeshows op de cat-
walk in de straten, leuke kraampjes 
en aanbiedingen, live muziek en 
hapjes en drankjes.
De organisatie ligt weer in handen 
van het Centrummanagement en 
de ondernemers in ons centrum.

Noteert u deze datum alvast in de 
agenda!!

Winnaar verhalenwedstrijd  
De Moeder, de Vrouw
Door Karin Aarts-Janssen

Voor de verhalenwedstrijd, georganiseerd door Cultuur Overdag in samen-
werking met Bibliotheek Dommeldal in het kader van de Boekenweek 2019, 
werden meer dan 30 verhalen ingestuurd. Vijf verhalen werden door de ju-
ry van de verhalenwedstrijd genomineerd en op zondagmiddag tijdens een 
feestelijke � nale in de Weverkeshof voorgelezen.

De genomineerden waren
Ton Geers uit Breugel met ‘de moeder, 
de vrouw’, Annemieke Soethout uit 
Nuenen met ‘Ik heb haar niet gekend’, 
Loise Vettenburg met ‘Een mooi mo-
mentje in het Nuenens Broek’, Patricia 
van Laerhoven met ‘de moeder, de 
vrouw’ en Gonnie Smeulders-Veltman 
uit Geldrop met ‘de baar-moeder’.
Gespannen, vol zenuwen, lazen zij hun 
verhaal voor.

Naar aanleiding van de inzendingen 
van cursisten van Taalkabaal, had de 
organisatie, besloten een extra prijs 
toe te kennen voor deze groep.
De genomineerden voor deze groep 
waren Mashid Alavi en Muna Alabidv.
Ook zij lazen hun gedicht, verhaal vol 
zelfvertrouwen voor. Trots op zichzelf.

Afgewisseld door vrolijke muziek van 
de Heren van het Atelier, met liedjes 
over vrouwen, steeg de spanning in de 
zaal en werd, na een korte pauze, ein-
delijk de winnaar bekend gemaakt.

Voor de vak jury, bestaande uit Paul 
van den Bosch, Telle van Beek en Nico 
Smits, was het een hele opgave om zo-
wel op inhoud, taalkundigheid, origi-
naliteit, structurele opbouw en stijl, de 
verhalen te beoordelen. Het is ze ge-
lukt.
De jury was unaniem en de genomi-
neerden werden een voor een naar vo-
ren gehaald om hun verhaal voor te le-
zen, waarna er een juryrapport volgde.

De Heren van het Atelier

Mashid Alavi

Patricia van Laerhoven

Patricia van Laerhoven was gekozen 
als winnares, met haar persoonlijke 
verhaal, ‘de moeder, de vrouw’.

De extra prijs was voor Mashid Alavi 
met haar verhaal ‘Een Engel, Een Moe-
der’

Na het uitreiken van de bossen bloe-
men en cadeaubonnen was er nog tijd 
om even na te praten over deze mooie 
middag.  Wat zit er veel talent onder 
onze Nuenenaren!

 De winnende verhalen en alle andere 
verhalen kunt u lezen u op de website 
van www.cultuuroverdag.nl

En de winnaar werd.....
Na afloop vertelde Patricia mij dat dit 
prachtige verhaal gebaseerd is op de 
vrouwen in haar leven, Haar man, part-
ner, nu vrouw en hun dochter.  
“Het opschrijven was heel moeilijk, er 
mee naar buiten treden nog veel moei-
lijker. Niet alleen voor mij maar voor 
het hele gezin. Het werd een heel per-
soonlijk verhaal wat heel goed paste in 
het thema van de Boekenweek ‘de 
moeder, De vrouw’.
Alles in het verhaal klopt, alleen de na-
men zijn verzonnen. “Ik ben er heel 
trots op dat ik met mijn verhaal een 
weg heb gevonden om ons leven ge-
makkelijker te maken. De timing was 
perfect. En dan ook nog de winnaar 
van de verhalenwedstrijd te mogen 
zijn, ik en mijn gezin, wij zijn zo geluk-
kig!” Wij zijn winnaars! 

Gerwen schoon dankzij  
André van der Maat-dag
Gerwen is weer zwerfvuilvrij dankzij vele vrijwilligers en basisschoolkinde-
ren. De start van André van der Maat-Dag was vrijdag 22 maart op Brede 
School Heuvelrijk. De straten vlakbij de school zagen er vrijdagmiddag al 
schoon uit. En zaterdag 23 maart kwamen bij de kiosk op het Heuvelplein 
veel vrijwilligers, jong en oud, bijeen om gezamenlijk de rest van het dorp 
Gerwen en het buitengebied te verlossen van het zwerfvuil. 

In Gerwen heet de landelijke Op-
schoondag André van der Maat-dag ter 
nagedachtenis aan straatjutter André 
van der Maat die in 2011 op 80-jarige 
leeftijd overleed. Hij hield in zijn eentje 
Gerwen en omgeving jarenlang schoon 
van zwerfafval.
Onder de vrijwilligers leden van de 
dorpsraad Gerwen en van de Werkgroep 
Leefbaarheid Gerwen die gezamenlijk 
deze jaarlijkse actie organiseren. Gehuld 
in felgekleurde hesjes en uitgerust met 
afvalgrijpers en vuilniszakken trokken 
de vrijwilligers door de straten, perkjes, 
straatgoten, sloten en bermen. De afval-
container bij ’t Huysven was goed ge-
vuld met al het verzamelde vuil en de 
gemeente zorgde voor afvoer. De orga-
nisatoren trakteerden de vrijwilligers op 
soep en koffie met koek en vierden zo de 
geslaagde André van der Maat-dag. Ger-
wen is weer schoon. 

De André van der Maat-dag startte zaterdag 23 maart bij de kiosk..... 
(Foto’s Cees van Keulen)

Het Longfonds     
zoekt collectanten     
in Nuenen c.a.
Van 13 tot en met 18 mei wordt er een collecte 
gehouden voor het Longfonds. In Nuenen zijn 
ze nog op zoek naar collectanten. Een paar uur-
tjes wandelen en geld ophalen voor het goede 
doel, is dit iets voor u? Als u interesse heeft,  ga 
dan naar longfonds.nl/collectant.

Het Longfonds     
zoekt collectanten     

Sjors Sportief & Sjors Creatief

Na 2 weken al ruim    
1000 inschrijvingen!
Het sport- & cultuurstimuleringsproject ‘Sjors Sportief & Sjors Creatief’ in de 
gemeente Nuenen kende een vliegende start. Vanaf de kick-o�  op 27 fe-
bruari stond de teller na één dag al op ruim 250 inschrijvingen. Na twee we-
ken is dit aantal dus al meer dan verdubbeld. Wat een ongekend succes! In-
schrijven is nog het hele schooljaar door mogelijk. 

Laagdrempelig zonder direct lid te 
worden
Via Sjors Sportief & Sjors Creatief kun-
nen basisschoolkinderen op een laag-
drempelige manier, vaak gratis, kennis-
maken met een grote verscheidenheid 
aan activiteiten, zonder meteen lid te 
hoeven worden. De gemeente Nuenen 
heeft samen met haar sportverenigin-
gen/cultuurorganisaties en andere ac-
tiviteitenaanbieders, de krachten ge-
bundeld en het resultaat is te zien in 
het overvolle Sjorsboekje, waarin meer 
dan 140 activiteiten worden aangebo-
den. Alle kinderen uit groep 1 t/m 8 van 
de basisscholen uit Nuenen hebben 
een exemplaar van het Sjorsboekje 
ontvangen. Deze is ook in te zien op de 
website www.sjorssportief.nl

Populair
Dansen, hockey, judo, lasergamen, 
scouting, turnen, tennis & boksen had-
den binnen enkele minuten enorm 
veel inschrijvingen. Aan de creatieve 
kant waren muziek maken, tekenen & 
schilderen heel populair. Kinderen krij-
gen het advies om de website www.
sjorssportief.nl goed in de gaten te 
houden, want verenigingen bieden in 
verband met doorslaand succes nieu-
we cursussen aan. Activiteiten die al 
vol zitten hebben vaak ook een wacht-
lijst. Bij voldoende animo mogen de 
kinderen die op de wachtlijst staan 
ook gewoon nog gaan ‘proeven’ aan 
de activiteit van hun eerste keus. Het 
hele schooljaar kan er gewoon nog in-
geschreven worden.

Na 2 weken al ruim    

 Basisschoolleerlingen Sint Jozef 
helpen agrarisch ondernemers 
bij planten houtwal
Op woensdag 20 maart waren alle kinderen van de Basisschool Sint Jozef uit 
Nederwetten betrokken bij het planten van ruim 250 bomen. Ook burge-
meester Gaillard van Gemeente Son en Breugel en ZLTO plantten mee.

pen mee. Zo zijn er zomereik, ruwe berk, 
lijsterbes, els en meidoorn geplant.
 
De regenboogboom
Aan het eind van de ochtend werd er 
op het schoolplein door alle schoolkin-
deren samen met Willem Doreleijers 
(Spinazie & Spinoza) een Parottia Persi-
ca geplant. Deze wordt ook wel de ‘re-
genboogboom’ genoemd vanwege de 
prachtige en rijke verkleuring van de 
bladeren in de herfst. Deze boom werd 
vorig jaar aangeboden door de ouder-
raad vanwege de toelating van de 
50ste leerling van de school. De kinde-
ren van groep 1 en 2 hadden mooie 
versieringen gemaakt. Zo is de omge-
ving op één dag weer ruim 250 bomen 
rijker waar omwonenden en recrean-
ten van kunnen genieten.

 
Een landschap met bloemen, gras 
en weides
De groepen 3 t/m 8 stapten op de fiets 
of in een huifkar naar Hooijdonk. Langs 
het kanaal liggen percelen die beheerd 
worden door agrarisch ondernemers 
Marieke en Christian Rovers. In 2017 
wonnen zij de prijsvraag ‘Natuurlijk On-
dernemen’ van Groen Ontwikkelfonds 
Brabant waardoor zij een aantal perce-
len van landbouwgrond naar een land-
schap met bloemen, gras en weides 
kunnen omturnen. Het plan hiervoor 
werd geschreven samen met ZLTO. De 
kinderen van de Sint Jozef basisschool, 
waarvan de vier kinderen van familie 
Rovers, waren uitgenodigd om hier op 
20 maart bomen te planten. En dat ge-
beurde volop en met veel enthousias-
me. Vrijwilligers van IVN Nuenen hiel-

Aanplant van de Regenboogboom op schoolplein Sint Jozef in Nederwetten, 
fotografe: Marian van den Boomen.

Basisschoolkinderen Sint Jozef Nederwetten en Burgemeester Gaillard van Son 
en Breugel planten de eerste meidoornstruik, fotografe: Esmee Meijs.
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Rondje Cultuur bij de Buur 
Al drie jaar wordt met groot succes ‘Rondje Cultuur bij de Buur’ georgani-
seerd. Op zondag 7 april is in de wijk Omgeving Andriesplein de vierde edi-
tie gepland van dit bijzondere evenement. Op beloopbare afstand vinden in 
zes woonhuizen muziek- , toneel-, poëzie- en vertelpresentaties plaats, ver-
zorgd door twaalf groepen uit Nuenen. 

• ‘Seanma’: Kees van de Sande,Willem 
Elbers, Jos Thoonsen en Gerard Kwak 
spelen Keltische nummers, zowel in-
strumentaal als met zang. 

• Sander Spoelstra speelt pianostuk-
ken van Mozart, Bach en Haydn. 

• Toneelgroep De Lindespelers pre-
senteert 2 eenakters. Bram Soeten-
dal en Jos Habraken spelen ‘Solo ver-
der’. Jan van de Wiel en Erik Lester-
huis spelen ‘Wacht eens even’.  

• Micky van Wijnen zingt en speelt 
Keltische muziek, begeleidt zichzelf 
op harp. 

• De Heren Van het Atelier: Kees van 
Cappellen, Kees van Wijnen en Mar-
tin Bergmeijer, speel-zingen num-
mers in het folkgenre. 

• Gertje Raassens zingt Nederlandse 
luisterliedjes, Engelse ‘ballads’ en 
Franse chansons. 

Op onderstaande adressen beginnen 
vanaf 14.00 uur voorstellingen van elk 
een half uur. Elke groep geeft op een 
vaste locatie twee voorstellingen. Tus-
sen de presentaties is een kwartier 
pauze. De bezoeker kan dan naar een 
andere voorstelling. Stel zo uw eigen 
‘Cultuurroute’ samen. 
Locaties: Wilgenstraat 8, Meidoorn-
straat 13, Eikenlaan 16, Eikenlaan 20, 
Van Ruusbroecstraat 29 en Jacob Cats-
straat 22. Om 13.45 uur gaan de deu-
ren open voor de belangstellenden. Bij 
iedere deelnemende locatie hangt een 
duidelijk herkenbare poster. De deur 
staat open vóór en na de voorstelling, 
zodat het publiek in- en uit kan lopen. 
Als de voorstelling begint en bij 
vol=vol gaan de deuren dicht. 

U kunt komen genieten van de volgen-
de deelnemers:
• Zangkwartet Petits Fours: Madeleine 

Fontein, Bertine Wijnands, Jos Hor-
váth en Frank Wijnands zingen ei-
gentijds repertoire, maar ook religi-
euze liederen, renaissance-stukken 
en volksliedjes. 

• Broer en zus Metten en Agnes Berg-
meijer brengen ‘Liedjes uit het stof’. 
Muziek van diverse artiesten. Eigen 
begeleiding op gitaar. 

• Losse Tongen: Agnes Leijen (accor-
deon) en verhalen-vertelster Marlies 
van den Bijgaart, samen met Stella 
Kramers. Een verhaal van Toon Telle-
gen, een moderne Reinaert de Vos 
en een gedicht van Gerrit Kouwen-
aar als muzikale vertelling.

• Wil Reniers en Marleen Abbringh 
zingen duetten uit opera’s van Mo-
zart en liederen van Shakespeare. 
Aan de piano Rein de Graaff. 

• Gravelroad: Karel Werschkull, Gerard 
Jeuken en Ineke Oomens spelen 
Americana-songs; moderne coun-
trynummers. Zij bespelen diverse in-
strumenten. 

• Het dichterscollectief-Nuenen: Hel-
ma Michelsen, Pauline Jansen, Klaas 
de Graaff, Fred Lambert en Romanti-
ca: Gertje Roosen - cello, Fred Lam-
bert - tenorblokfluit. Er worden ge-
dichten voorgedragen en er wordt 
muziek gemaakt. muziek gemaakt. 

Grote behoefte aan podiumfunctie   
in Het Klooster
Tijdens een extra raadsvergadering op 13 maart stelden meerdere fracties de vraag of er 
behoefte is aan een theater in Nuenen.
Een onderzoek naar het antwoord op die vraag wil ik graag besparen. 
In de theaterzaal vinden regelmatig voorstellingen plaats van Nuenense organisaties. Zij 
trekken publiek van alle leeftijden naar de theaterzaal en zorgen vrijwel zonder uitzonde-
ring voor volle zalen. Bijvoorbeeld het Efteling concert van het Gerwens Muziekkorps, de 
musicals voor de jeugd van Musicalgroep Kapsones, de uitvoeringen van de musicals van 
groep 8 op basisscholen, de themaconcerten van Brassband Nuenen, of uitvoeringen van 
de vele koren die Nuenen rijk is.
Deze voorstellingen illustreren het rijke verenigingsleven in Nuenen. In dat verenigingsle-
ven zijn duizenden Nuenenaren betrokken. Vele verenigingen hebben behoefte aan een 
podium om te laten zien wat ze ontwikkeld hebben. In de theaterzaal zien we daar jong en 
oud van genieten, in volle zalen.
Verschillende voorstellingen worden ondersteund door ervaren theatermakers die we 
kennen als De Lindespelers. Zij leveren soms technische middelen, soms ondersteuning in 
de vorm van spel of regie. In enkele gevallen wordt zelfs een complete coproductie op de 
planken gebracht. 
De plaatselijke toneelvereniging startte enkele jaren geleden het Jeugdtheaterlab, toen 
het CAN ophield te bestaan en Nuenense jongeren hun podium verloren. En niet zonder 
succes: de groep won afgelopen jaar zowel de juryprijs als de publieksprijs op het theater-
festival van Brabant.
Er worden dus activiteiten aangeboden in het theater voor alle leeftijdsgroepen. Dat zorgt 
mede voor de reuring in Het Klooster die we al zo lang wensen. 
Het is goed te lezen dat onze gemeentebestuurders een veilige omgeving voor deze activi-
teiten belangrijk vinden en daarom willen investeren in het opknappen van de theaterzaal. 
De vraag naar behoefte aan een theater in Nuenen is niet nodig.
De ambities kunnen nog veel groter worden als Het Klooster weer een sociaal cultureel 
centrum wordt en de beschikbare ruimte in samenwerking met gebruikers wordt gebruikt. 
De podiumfunctie van het theater brengt met zich mee dat er aanvullende faciliteiten no-
dig zijn, die het sociaal culturele karakter ondersteunen. 
Een ruimte kan bijvoorbeeld als repetitieruimte worden gebruikt, maar ook als TV-studio. 
Indien die ruimte ook ruimte biedt voor publiek ontstaat er feitelijk een theaterzaal.
Daarnaast zijn uiteraard materialen en hulpmiddelen nodig. Van montagetafels en in-
strumenten tot kleding en rekwisieten, van een kleine werkruimte voor decorbouw tot een 
huiskamerfunctie waarin kan worden overlegd of die als foyer kan dienen rond voorstel-
lingen, of als ontmoetingsplaats in een bibliotheek.
De grote behoefte aan een theater brengt met zich mee dat ook aanvullende faciliteiten 
nodig zijn. Natuurlijk moet daar een plan voor komen met een financiële onderbouwing. 
Een groot deel van de inwoners van Nuenen heeft daar baat bij, en plezier van. Net als 
sportverenigingen overigens. Het is logisch dat de gemeenschap een deel van die onder-
bouwing voor haar rekening neemt.
De verenigingen en organisaties die culturele activiteiten organiseren in Het Klooster zijn 
gewend om met beperkte middelen volle zalen te trekken. Als ze tenminste niet geremd 
worden door commerciële activiteiten.
Zij maken die onderbouwing compleet.

Berry Grooten, Strijdakker 17, 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

Meredí Ensemble: molto bello!
De bezoekers weten het natuurlijk al lang: muziek in het Van Goghkerkje 
klinkt fantastisch. En dat geldt helemaal als het magni� eke Meredí Ensem-
ble er een concert geeft. Op uitnodiging van Cultuur Overdag kwamen ze 
naar Nuenen, na eerder dat weekend in Bonn en Keulen te hebben 
opgetreden.

werd subliem bespeeld door Ani Ter-
Martirosyan; haar interpretatie van 
een stuk van Chopin (Sonate pur Piano 
n. 3 Op. 58) was in een woord overdon-
derend. De dwarsfluit werd virtuoos 
bespeeld door Andrea Salvi. Het was 
duidelijk zichtbaar dat de musici zelf 
ook erg genoten tijdens hun optreden. 

Het bezoekersaantal viel de organisa-
tie wat tegen: Cultuur Overdag had het 
sympathieke ensemble meer publiek 
gegund. Mogelijk dat het mooie weer 
en de finale van de Verhalenwedstrijd 
een rol speelde. Desalniettemin: onder 
het genot van een hapje en een drank-
je was de informele borrel na afloop, 
met bezoekers en musici, erg gezellig.
 

Het concert was opgedeeld in een ro-
mantisch en een impressionistisch 
deel. Dit verschil was goed te horen in 
de muziek die was gebaseerd op een-
zelfde gedicht van Victor Hugo. De ro-
mantische uitvoering op muziek van 
Camille Saint-Saëns (Une flûte invisi-
ble) paste volledig bij hetgeen hij zelf 
eens beschreef als muziekrecensent: 
‘mooie melodie, harmonieuze klank-
kleuren en goed opeenvolging van ak-
koorden’. In de uitvoering van André 
Caplet (Viens! Une flûte invisible sou-
pire) klonk de muziek subtieler, intie-
mer en meer sferisch.
De expressieve sopraan Ronja Wehen-
meyer was een genot om naar te luis-
teren én om naar te kijken. De piano 

CD presentatie 
Ingrid Gans  
bij Bio-Kracht
In tien jaar tijd heeft de in Gerwen 
woonachtige zangeres Ingrid Gans 
een uitgebreid repertoire opgebouwd 
van gedichten die ze zelf op muziek 
heeft gezet. Een aantal daarvan brengt 
ze nu uit op cd. Deze presenteert ze 
zondagmiddag 31 maart bij Bio-Kracht 
in Nuenen. Ingrid: “Als je weet hoe be-
langrijk een gezonde lifestyle voor mij 
is, snap je hoe passend het voor mij is 
dit te doen bij Bio-kracht. Persoonlijke 
ontwikkeling loopt al jaren als een 
rode draad door mijn leven en ook be-
wust omgaan met mijn lichaam en 
mijn omgeving horen daar bij.”
Ingrid begeleidt zichzelf op de akoesti-
sche gitaar en met haar heldere, warme 
stem zingt ze zichzelf regelrecht je hart 
in. “In mijn hoofd is het vaak een drukte 
van belang en de huidige wereld doet 
daar nog een flinke schep bovenop. 
Met mijn muziek nodig ik de stilte uit en 
breng ik mezelf in balans. Ik zing over 
leven en dood en alles wat daar tussen 
ligt. Hoe meer ik zing over waar ik liever 
niet naar kijk, hoe meer mijn publiek 
geraakt wordt. En ikzelf ook.”
Uiteraard zingt Ingrid de liedjes die op 
de cd staan, maar ook eigen songs, spi-
rituele covers van artiesten als Kirtana 
en gedichten van spirituele leraren Jeff 
Foster en Nirmala. 
Kom genieten van deze stiltemuziek, 
van Ingrids hart naar het jouwe. Heet 
welkom wat in je leeft en kom thuis bij 
jezelf. 
 Zondag 31 maart van 14.30 uur tot 
16.00 uur ‘Liedjes voor de ziel’. Locatie: 
Bio-Kracht, Parkstraat 3f, Nuenen. Ge-
zien de beperkte ruimte graag aanmel-
den via welcome@ingridgans.com of 
Bio-Kracht: 040-3680084. 

 Studenten Doctors for Mozambique 
veilig na hevigste orkaan ooit
Vorige week is Mozambique getro� en door de orkaan Idai. Met name het 
gebied rondom Beira, de stad waar de 40 studenten van de Nuenense stich-
ting Doctors for Mozambique hun studie tot arts volgen, is ongeloo� ijk 
zwaar getro� en.

culteit en het huis van Gitta en Harrie. 
Het mortuarium van het ziekenhuis is 
vol en kan geen lijken meer aanne-
men. Deze staan nu boven de grond 
maar kunnen niet begraven worden. 
De situatie op het platteland is nog er-
ger, een gebied van 3.000 km2 is over-
stroomd. Hiervan zijn alleen satelliet-
beelden. Bram Vermeulen van de NOS 
kon niet verder komen dan net buiten 
Beira. De enige aanvoerweg naar Bei-
ra, pas nieuw aangelegd voor 400 mil-
joen euro, is over kilometers wegge-
spoeld. We hopen dat er snel voldoen-
de noodhulp op gang zal komen. Doc-
tors for Mozambique gaat alles doen 
wat mogelijk is om het leed van onze 
studenten te verlichten. Eenieder die 
hieraan een bijdrage wil leveren, kan 
dit doen door te storten op rekening-
nummer NL19 RABO 0126 8285 71 
t.n.v. Doctors for Mozambique Stich-
ting o.v.v. hulp Idai.

Gelukkig hebben al onze studenten 
de hevigste orkaan ooit in de wereld 
overleefd. Toch zijn ze wanhopig. De 
onzekerheid over hun familie in het 
totaal overstroomde district is on-
draaglijk. Beira is voor 95% verwoest. 
Er is geen elektriciteit, geen eten en 
geen veilig drinkwater, dus ook niet 
voor onze studenten. Alle winkels, 
bakkerijen en banken zijn beschadigd, 
vernield en gesloten. Gitta en Harrie 
van der Meeren van DfM, waren net 
terug uit Mozambique. Ze hebben een 
week na orkaan Idai voor het eerst 
contact via sms kunnen krijgen met 
een medewerker van de stichting in 
Beira, met studenten en collega’s die 
niet kunnen bevatten wat er gebeurd 
is en wat ze nog moeten doormaken. 
Alle daken zijn beschadigd of verdwe-
nen en het blijft de komende dagen 
regenen terwijl alle huizen al onder 
water staan. Zo ook de medische fa-

De beschadigde medische faculteit van UCM

Volgende week treft u het speelsche-
ma en een plattegrond aan in deze 
krant. Daarin het overzicht met wie-
waar-wanneer speelt. De toegang 
voor alle voorstellingen is gratis. Wilt u 
meer weten?  Agnes Leijen, a.leyen@
onsnet.nu of Martin Bergmeijer, m.
bergmeijer@onsnet.nu.

Meer wandel-
mogelijkheden  
bij WSV Nuenen
 
Bij Wandel Sport Vereniging Nuenen 
gaat per 1 april het zomerseizoen in. 
Dit zomerschema geldt van 1 april tot 
en met eind september. Behalve de re-
guliere wandeling op zondagochtend 
kan er gedurende het zomerseizoen 
ook op woensdagavond in groepsver-
band worden gewandeld.
Niet alleen wandelaars uit Nuenen 
maar ook uit omliggende plaatsen 
melden zich wekelijks voor een spor-
tieve wandeling. Omdat niet iedereen 
in hetzelfde tempo kan lopen zijn er 
twee groepen; een voor de snellere 
meer sportief ingestelde wandelaar en 
een voor de minder snelle wandelaar 
of beginner. De afstanden variëren van 
ruim 8 tot maximaal 11 kilometer, dus 
na anderhalf à twee uur is men weer 
terug op het vertrekpunt. Op de zon-
dagmorgen van het eerste, derde en 
vijfde weekend wordt tevens de mo-
gelijkheid geboden een wandeling 
van ongeveer 15 km te maken, men 
loopt dan ongeveer drie uur.
Iedereen is welkom om ook eens vrij-
blijvend kennis te komen maken met 
deze goedkope sport. Vooraanmelden 
daarvoor is niet nodig, men kan zich 
melden op de startlocatie. In de maand 
april is dit de parkeerplaats aan de vij-
verzijde bij het gemeentehuis.
 Op zondagmorgen vertrekken we om 
09.00 uur en op woensdagavond is de 
starttijd 19.00 uur. Voor nadere info 
kunt u mailen naar het secretariaat: 
secretariaat-wsv@outlook.com
www.wsvnuenen.nl
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Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 
verschillende aspecten van verlies op het leven van mensen.

derouwcoach.nl
Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 

De verjaardag van de overledene 
En dan komt die dag dichterbij. Volgende week is haar verjaardag. Maar ze 
is niet meer onder ons. Wat doe ik daarmee? Ik wil het niet vieren, maar ik wil 
het ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Ik wil geen kamer vol mensen die zich verplicht voelen om te komen en niet 
goed weten wat ze moeten zeggen, maar ik wil ook geen leeg huis. Dan voelt 
het voor mij net of ze nooit heeft bestaan. Feliciteren is er niet meer bij. Ei-
genlijk valt er ook niets meer te vieren. Of toch wel?

De invulling van de verjaardag van de 
overledene is heel persoonlijk. Ik hoor 
in mijn praktijk dat mensen de verjaar-
dag van de overledene het liefst zou-
den overslaan. Ze gaan daarom die dag 
weg. Weg van de plaats met de vele 
herinneringen. Dit leidt tot onbegrip in 
de omgeving. De omgeving interpre-
teert dit vaak als “het verdriet uit de 
weg gaan”. Tussen de regels door klinkt 
afkeuring. Meestal echter onterecht. 
De herinneringen en het verdriet draag 
je toch wel bij je. Door weg te gaan en 
afleiding te zoeken wordt de dag min-
der confronterend en daardoor beter 
hanteerbaar. Het creëren van fysieke 
afstand kan daarom zeker helpend zijn 
en een positieve bijdrage leveren aan 
de rouwverwerking.

Andere mensen willen deze dag wel 
vieren. Zij zeggen: “Ik vier het leven sa-
men, de mooie herinneringen en de 
liefde die blijven, door de dood heen. 
”Dat mag gevierd worden. Alleen of sa-

men, op een manier die bij jezelf en de 
overledene past. Bijvoorbeeld met het 
favoriete eten van de overledene of 
door met familie een video te bekijken 
van een mooie vakantie samen. Hoe je 
de dag ook invult, doe het op de manier 
die op dit moment bij jou past. Vaak wij-
zigt de invulling van deze dag ook ge-
durende de jaren. Dat is goed, want het 
geeft aan dat jij als mens verandert en 
jouw relatie met de overledene in de 
loop van de tijd met je mee groeit. 

Ed biedt als rouwcoach psychosociale 
therapie bij verlies. Naast individuele 
begeleiding verzorgt hij lezingen, work-
shops en traininge n over verliesverwer-
king en is hij als docent verliesverwer-
king verbonden aan de Academie voor 
Integrale Menswetenschappen. 
Tel. 06-81468679 / www.derouwcoach.nl

#13 KWIEK over een lijn lopen
Iedere week wordt een andere oefening uit de Kwiek beweegroute van 1,5 
km in Nuenen toegelicht door geriatriefysiotherapeuten Ellen Raessens en 
Lieke Braam. Doet u mee? 

Voor restaurant Tong Ah ligt de oefentegel over een lijn lopen met een oranje 
stippellijn. Deze oefening is voor het trainen van balans. Balans is belangrijk voor 
alledaagse activiteiten. Ga rechtop staan en kijk vooruit. U gaat lopen als een 
koorddanser. Plaats een voet direct voor de andere voet zodat de voeten een 
rechte lijn vormen. Plaats de achterste voet direct voor de andere voet en herhaal 
10 passen. Thuis kunt u gebruik maken van het aanrecht voor extra steun. Lukt 
het ook om achteruit te lopen over een denkbeeldige lijn?

fysiotherapie •

Start jaarlijkse 
collecteweek van 
de Hartstichting 
180 collectanten in Nuenen c.a. halen 
geld op voor oplossingen om ieders 
hart zo gezond mogelijk te houden 

Van 7 tot en met 13 april vindt de jaar-
lijkse collecteweek van de Hartstich-
ting plaats. Ruim 180 collectanten 
gaan deze week langs de deuren in de 
gemeente om geld op te halen voor 
concrete oplossingen om ieders hart 
zo gezond mogelijk te houden. Want 
een gezond hart is niet vanzelfspre-
kend. 

Oplossingen
De Hartstichting werkt aan drie doe-
len: voorkomen van hartproblemen, 
snellere hulp in een noodsituatie en 
betere behandelingen. Binnen deze 
doelen werken we aan verschillende 
oplossingen. Zo werken wij bijvoor-
beeld aan een eenvoudige bloedtest 
waarmee je erfelijke factoren kunt ach-
terhalen en hartproblemen kunt voor-
komen. En we onderzoeken welke sig-
nalen er vooraf gaan aan hart- of her-
seninfarcten. Zodat infarcten op tijd 
ontdekt of zelfs voorkomen kunnen 
worden. Lees meer over onze doelen 
en oplossingen op hartstichting.nl. 

Collecteweek: alternatief kleingeld 
De QR-code is een goed alternatief 
voor mensen die geen kleingeld in 
huis hebben. De gever kan heel een-
voudig eenmalig geld overmaken met 
de smartphone door de Tikkie of iDEAL 
QR-code op het collectebuslabel te 
scannen. 
Collecteweek: méér dan huis-aan-huis-
collecte Het is ook mogelijk om te do-
neren op hartstichting.nl én in de Hart-
stichting online collectebus. Daarnaast 
kan iedereen een online collecte star-
ten op hartstichting.nl/collecteeron-
line en zijn of haar familie en vrienden 
om een gift vragen. In de online collec-
tebus is zichtbaar hoeveel de collec-
tant al heeft ingezameld.
 Voor meer info: hartstichting.nl

‘Heftige vrouwen van 
ons Jet tot ons zus’
In aansluiting op het thema van de 
Boekenweek ‘De moeder de vrouw’ or-
ganiseert de PVGE op vrijdag 5 april 
een lezing door Hans van den Eeden. 
Tijdens de lezing gaat hij in op de 
vraag hoe ‘ons moeder’ opgroeide 
toen ze jong was. Het was een periode 
waarin meisjes vaak nog “Jet” of “Zus” 
en jongens “Broer” werden genoemd. 
De lezing vertelt het verhaal van ‘ge-
wone’ maar ook ‘ markante’ (veelal Bra-
bantse) vrouwen. Hierbij staan onder 
andere voorbeeldvrouwen uit de ne-
gentiende en de twintigste eeuw cen-
traal. Er wordt aandacht besteed aan 
de ontwikkeling en sociale strijd rond 
de positie van vrouwen.
De lezing wordt ondersteund met 
anekdotes en fraai beeldmateriaal.

Hans van den Eeden is een veelge-
vraagd spreker en heeft verschillende 
boeken over cultuurhistorie op zijn 
naam staan.
De middag is gratis toegankelijk voor 
leden van de PVGE. Niet-leden kunnen 
deze middag bijwonen voor een bij-
drage van € 2,- Dit is inclusief een kop-
je koffie of thee bij binnenkomst.

Vrijdag 5 april, 14.00 uur; zaal open 
vanaf 13.30 uur. Scarabee, Mantel-
meeuwlaan 10. De lift is bereikbaar via 
sporthal de Hongerman.

 

Jubilarissen Revak
Op vrijdag 22 maart vond de Algemene Leden Vergadering plaats van de Re-
vak zwemvereniging in de Gasterij van de Jo van Dijkhof. Bij deze gelegen-
heid werd een aantal jubilarissen gehuldigd. 

Revak het mogelijk dat deze doel-
groep toch kan zwemmen en oefenen. 
Dit alles gebeurt in een uiterst gezelli-
ge en ontspannen sfeer. Om het zwem-
men zo aangenaam mogelijk te maken 
zorgt de Revak voor een watertempe-
ratuur van 30°C in het grote bad en 
zelfs 32°C in het kleine bad.

Zwemvereniging Revak Nuenen is op 
diverse manieren te bereiken:
Secretariaat Revak. Oude Kerkdijk 16, 
5672 HV Nuenen. Per email op: info@
revak.nu. En op facebook: http://
www.facebook.com/revaknuenen

Revak Nuenen zet zich in voor mensen 
die graag willen zwemmen, maar dit 
niet zelfstandig of zonder professione-
le aanwijzingen kunnen. Mensen met 
bijvoorbeeld een blessure, reumati-
sche klachten, een spierziekte, oe-
deem, maar ook niet-aangeboren her-
senletsel of een lichamelijke en/of 
geestelijke beperking. Ook na een 
operatie kunnen mensen hun herstel 
vaak ondersteunen door te gaan 
zwemmen bij de Revak. Van jong tot 
oud is welkom. Met hulp van een groot 
aantal vrijwilligers, professionele be-
geleiding en hulpmiddelen maakt de 

De jubilarissen: Staand vlnr Riet van Dongen, Ivonne Libregts en Thijs Cooijmans, allen 
12,5 jaar. Zittend vlnr Tonnie van Grootel 45 j., Marij van de Ven 12,5 jaar. 

Van je klachten af    
met hypnotherapie
Je kent het wel, je rijdt met de � ets of met de auto een dagelijkse route en 
ineens realiseer je je dat je al een stuk verder bent dan dat je dacht. Of je ver-
laat je huis en je weet niet meer of je je voordeur eigenlijk wel dichtgedaan 
hebt. Je handelt als het ware in de ‘automatische piloot’ en registreert niet 
volledig bewust wat je precies doet, maar het gebeurt wel zoals het moet. 
Het is eigenlijk een soort alledaagse trance die we allemaal meerdere keren 
per dag beleven. Maar wist je dat deze alledaagse trance niet verschilt van 
een hypnotische trance die een hypnotherapeut kan gebruiken om je van 
diverse klachten af te helpen?

Psychische en of lichamelijke klachten 
laten verhelpen met behulp van hyp-
nose klinkt voor de meesten een beet-
je eng. Beelden van tv komen boven, 
waar mensen ‘onder hypnose’ lach-
wekkende dingen doen, zoals citroe-
nen eten en ze nog lekker vinden ook. 
Deze vorm van hypnose heeft een erg 
hoog entertainmentgehalte en lijkt in 
geen velden of wegen op hypnothera-
pie die een therapeut inzet om te hel-
pen bij klachten waarvoor men onder 
behandeling kan zijn. Tijdens hypno-
therapie heeft iedereen altijd de volle-
dige controle over zijn of haar eigen 
wil en niemand zal iets doen waar hij 
of zij zelf niet achter kan staan.
Veel mensen met klachten, zoals 
stress, een burn-out of een depressie 
hebben snel baat bij een behandeling 
door een hypnotherapeut. Deze richt 
zich tijdens de behandeling heel direct 

op het onderbewuste en kan met sug-
gestie lichamelijke processen, zoals 
bijvoorbeeld een zeer diepe vermoeid-
heid bij een burn-out beïnvloeden. 
Vaak gebeurt dit al heel snel, maar dit 
is wel afhankelijk van hoe diep de 
klacht ‘geworteld’ zit. Meestal zijn een 
paar sessies al voldoende iemand zo te 
helpen dat hij of zij weer mee kan in 
het leven van alledag en weer naar ei-
gen tevredenheid kan functioneren. 
De therapeut zal in een eerste kennis-
makingssessie laten zien en laten voe-
len wat de kracht van hypnotherapie 
kan zijn in het genezingsproces en bij-
na altijd ondervindt de cliënt dan dat 
er helemaal niets engs aan is, dat hij of 
zij geen rare dingen heeft gedaan en 
dat het daadwerkelijk helpt bij de ge-
nezing van zijn of haar klachten.
Hypnotherapie is een volledig erkende 
therapie en kan dus altijd als behande-
ling worden ingezet. Het wordt, afhan-
kelijk van de polis, meestal volledig ver-
goed en zijn de klachten, bijvoorbeeld 
een burn-out, werk gerelateerd dan is 
een bijdrage via de werkgever in het ka-
der van de Wet Poortwachter mogelijk.
In Nuenen kun je voor hypnotherapie 
bij onder andere sociaal-psychische 
klachten terecht bij René van der Valk, 
hypnotherapeut bij Praktijk Alternatief 
Beter aan de Berg 26a. Als dat wense-
lijk is kan de behandeling ook thuis 
plaatsvinden. Hypnotherapie is zowel 
bij volwassenen als bij kinderen moge-
lijk. Voor meer informatie: 06-51334155
www.alternatief-beter.nl 

Van je klachten af    

Nuenenaren 
steunden het 
Nationaal MS Fonds
In februari hebben op zeven plaatsen 
in Nuenen statiegeldboxen of collecte-
bussen gestaan ten behoeve van het 
Nationaal MS Fonds. Bij vijf supermark-
ten, Albert Heijn in het Kernkwartier 
en aan de Parkstraat, Jumbo in het 
Kernkwartier en Jumbo Ton Grimberg 
aan de Smidse en bij Jan Linders aan 
de Vincent van Goghstraat stonden 
statiegeldboxen. Bij Bloemenkas ’t 
Schuurke en bij Jo Klomp stonden col-
lectebussen.
Totaal werd € 961,02 geschonken aan 
het Nationaal MS Fonds. En dat naast 
het bedrag van € 6.253,94 dat tijdens 
de collecteweek in november 2018 
werd gedoneerd.
 Het Nationaal MS Fonds dankt alle 
goede gevers en de genoemde bedrij-
ven van harte!

Stichting Lambertus Concerten presenteert: 

Concert met projectkoor Vox Humana
Op zondagmiddag 31 maart  geeft het regionaal projectkoor Vox Humana o.l.v. di-
rigent Frans van Houten een concert in Elkerliek Kapel, Wesselmalaan 25 te Hel-
mond. Het programma omvat werken van renaissance tot twintigste eeuw, van 
Bach tot Gershwin. Aanvang 14.00 uur. Entree €10 (€6 tot 18 jaar). Dit is inclusief 
pauzedrankje en programmaboekje. Kaarten zijn te bestellen via info@project-
koorvoxhumana.nl of 0493-314162. Indien voorradig ook nog aan de kassa voor 
aanvang van het concert.
U kunt deze middag ruim twee uur genieten van sfeervolle melodieën die met 
veel passie en liefde voor de muziek worden vertolkt. Een echte aanrader voor de 
liefhebber van koormuziek!
Meer info via: www.lambertusconcerten.nl en www.projectkoorvoxhumana.nl

 Kienavond   
in Lieshout!
 
Vrijdag 29 maart aanstaande organi-
seert Seniorenvereniging KBO Lies-
hout in het Dorpshuis Grotenhof 2 
Lieshout weer de bekende en gezelli-
ge kienavond. Naast het kienen is er 
een mooie loterij. Ook maakt u kans 
om de jackpot te winnen. Kom kienen 
en win een van de prachtige prijzen.
De zaal is open om 19.00 uur en aan-
vang is om 20.00 uur.
Wij nodigen iedereen van harte uit 
voor een avondje gezellig kienen in 
het Dorpshuis.
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ACTIVITEITENAGENDA

Opgave via redactie@ronddelinde.nl onder 
vermelding van ‘activiteitenagenda’

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Kerkberichten

Zondag 31 maart
13.30 uur Memories with MEMORY

De Watermolen van Opwetten
Opwettenseweg 203

Zondag 31 maart
20.00 uur KBO Lieshout 
‘Prinselijke Problemen’

Door Toneel ‘De Vriendenkring’
Dorpshuis, Lieshout

Zondag 31 maart
20.30 uur Liederentafel Schafrath

Café Schafrath Nuenen

Zondag 31 maart
14.00 uur Jubileumconcert Zanggroep 

Midòre. Laco strandbad in Nuenen
14.30 uur CD presentatie Ingrid Gans

Bio-Kracht, Parkstraat 3f Nuenen

Zondag 31 maart
11.00 uur Harpiste Inge van Grinsven

Tijdens eucharistieviering 
Clemenskerk in Gerwen

Zondag 31 maart
11.00 uur Badminton Club Lieshout 

‘Scan & Go fi etsspeurtocht’
Mariahout, bij restaurant ‘de Pelgrim’

Zondag 31 maart
12.00-16.00 uur Open Dag Heesbeen 
Attractieverhuur. Kruisakker 7 Nuenen

12.00-18.00 uur Bordspellendag
Dorpswerkplaats

31 maart - 21 april
Expositie ‘In Harmonie’. 

Gastexpositie Stichting Kubra
Wo. & zo. 13.00-17.00 uur. Vr. 13.00-20.00 
uur. SHE Art Gallery, De Huufkes 34 Nuenen

Zaterdag 30 maart
16.00-19.00 uur Uitnodiging 

Hapje en drankje verbouwde zaak
I Fratelli

Vincent v Goghstraat 11 Nuenen

Zaterdag 30 maart
21.00 uur De jaren 50, 60 en 70 keren met 

‘Maxpoint’ en ‘The Sixties Tribute Band’
Het Klooster

Zondag 31 maart
Uitreiking Witvoetje. Park Nuenen
10.00 uur IVN Kids bijeenkomst

Parkeerplaats hoek Lissevoort/Broek

1 april - 14 april
Jeane Seah (Vrielink) In the Spotlight

Wo. & zo. 13.00-17.00 uur. Vr. 13.00-20.00 
uur. SHE Art Gallery, De Huufkes 34 Nuenen

Vrijdag 29 maart
13.30 uur Senergiek historische lezingen: 

Adolf Eichmann. 
Trefpuntzaal van Het Klooster

Vrijdag 29 maart
15.00 uur Cultuur Overdag: Deshima Trio

Het Klooster
20.00 uur KBO Lieshout Kienavond

Dorpshuis, Lieshout

Zaterdag 30 maart
Promotie Musical 2019
Musicalgroep Kapsones

Nuenen Centrum en 
in het winkelcentrum Kernkwartier

Zaterdag 30 maart
13.30 uur Opschoondag Nederwetten
Dorpshuis de Koppelaar Nederwetten

t/m 31 maart
Boekenweek 2019

Donderdag 28 maart
09.30-11.30 uur Schuif even aan tafel bij 

…..Chris Dekkers
‘Wat Tongelre niet lukte, kreeg Nuenen wel 
voor elkaar.’ Trefpuntzaal van Het Klooster

Donderdag 28 maart
09.30 uur Digitaal op vakantie

Bibliotheek Dommeldal, Nuenen
14.00 uur PVGE Veiligheid in huis 
voor senioren. Scarabee Nuenen

Donderdag 28 maart
14.30 uur KBO Lieshout Schrijfgroep

Zonnehof Franciscushof, Lieshout
20.00 uur Informatieavond 

over Herenboeren. Weverkeshof

  Afscheid nemen begint bij vasthouden wat je lief is. begint bij vasthouden wat je lief is.
V.l.n.r. Belinda Vermeltfoort-GruijtersV.l.n.r. Belinda Vermeltfoort-Gruijters
Thijs van den Biggelaar RU
Monique van Heesch-Toirkens RUMonique van Heesch-Toirkens RU
Wijnand Stuart RU
uitvaartverzorgers

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

T 0492 730 031  info@crematoriumtlaar.nl   www.crematoriumtlaar.nl

Een fijn gevoel: 
Tot het allerlaatst 
echt nabij zijn. Geopend

vanaf februari 2019

������������������

T 040 844 8630    info@degroofuitvaart.nl    www.degroofuitvaart.nl

Het afscheid
in vertrouwde 
handen.

Een fijne gedachte: 

Vorige week maandag is onder grote belangstelling ons erelid

Tiny de Greef
begraven. Tiny was in 1950 lid geworden van onze vereniging, die 
toen nog Fanfare De Vooruitgang heette. Naast het bespelen van 
de trom, was Tiny het gezicht van onze vereniging op straat. Als 
tambourmaître liep hij trots voorop en was hij verantwoordelijk voor 
presentaties van de vereniging bij openbare optredens. In 1970 richtte 
hij het majorettekorps op, waarvan hij ook instructeur werd tot eind 
jaren '80. Sinds 1991 was hij erelid en altijd aanwezig bij  activiteiten 
van de vereniging en de jaarvergaderingen.

Brass Band Nuenen wenst kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Maand maart
Elke maandag:
14.00-16.00 uur Gezellig samen sjoelen Jo van Dijkhof.

Elke dinsdag:
13.00 uur Beweegroute in groepsverband Fysiotherapie Kwiek, Vincent van Goghstraat 139, 
Nuenen.
09.30-12.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick, 
Papenvoort 15A. 
13.30-15.30 uur Schilderen en tekenen onder begeleiding van ervaren lerares Jo van Dijkhof.

Elke woensdag:
19.30-21.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick, 
Papenvoort 15A.
13.30-16.30 uur Rikken en Jokeren, Jo van Dijkhof.
19.00 uur WSV-wandeling. Parkeerplaats aan de vijverzijde bij het gemeentehuis.

Elke vrijdag:
Eerste vrijdag van de maand 09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal, Watermolen van 
Opwetten Opwettenseweg 203, Nuenen.

Elke zaterdag: 
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Rondleidingen Salon Nune Ville, www.salonnuneville.nl
Berg 24.
 
Elke zondag:
09.00 uur WSV-wandeling. Parkeerplaats aan de vijverzijde bij het gemeentehuis.
Elke tweede zondag v.d. maand. 14.00-17.00 uur Ierse sessies. Weverkeshof, Jhr. Hugo van 
Berckellaan 5 Nuenen.

Zoveel liefde,
zoveel gezelligheid,

zoveel dankbaarheid,
alles wat we nu hebben,

zijn zoveel mooie herinneringen.

Jo Martens-de Rijk
 22 mei 1934 Nuenen 24 maart 2019

 

Jan Brouwers †
 

Cor Martens †
maatje van

Antoon Ketelaars
 Hettie en Toon
   Kelsey en Nicky

 Ellen en Henry
   Emy en Joni
   Bibi

Correspondentie:
Nuenderbeekselaan 9, 5673 RC Nuenen

U bent welkom om persoonlijk afscheid van ons mam te nemen op 
donderdag 28 maart tussen 18.30 en 19.30 uur in uitvaartcentrum De Groof, 
Oranjelaan 54 in Beek en Donk.

Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op zaterdag 30 maart om 10.30 uur 
in de aula van crematorium ’t Laar op bovengenoemd adres. De aula is vanaf 
10.00 uur voor ontvangst geopend.

Ons mam hield van kleur.

Iedereen is welkom. Indien wij u geen uitnodiging hebben gestuurd, 
gelieve deze aankondiging als zodanig te beschouwen.
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H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 30 maart 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar. 
Zondag 31 maart 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 30 maart 18.30 uur: geen in-
tenties.
Zondag 31 maart 11.00 uur: Pastor 
Freek Groot (vanwege sterfdag); Jet 
van Kronenburg - Smulders; Paul Per-
rée; Wouda Swinkels - Meeuws; Flor 
van Aalst; Marianne Schutte - Willems; 
Lotte van Rooij en Leo van Hevelingen; 
Toos Hurkmans - Damen en overleden 
familieleden; Harry van Venrooij; Jos 
Braks; Mien van Grotel - Smulders; 
Toon van Grotel; alle overleden oud-
prinsen.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 31 maart 11.00 uur: viering, 
muzikale opluistering met harp door 
Inge van Grinsven, voorganger pastor 
S. Kuijpers.

Misintenties 
Pastor Freek Groot, vanwege sterfdag; 
Diny Geraets - Zweegers, vanwege 
sterfdag; Tiny de Greef; Overleden ou-
ders Donkers - van Acht, en Maria Don-
kers - Bekx.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 31 maart 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar. 

Misintenties
Martinus de Vries en Catharina de 
Vries-van Hoof.
 
De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 31 maart zal onze kerkelijk 
werker Pieter Flach voorgaan in de 
vierde zondag in de 40 dagen tijd, aan-
vang 10.00 uur.
U bent van harte welkom om deze 
dienst met ons mee te vieren!
De collecte is deze keer voor Educatie-
fonds vluchtelingen.
 
Voor kinderen van de basisschool zal 
er kindernevendienst zijn, ook zij zul-
len elke week een stap richting Pasen 
gaan zetten.
De eerste 3 stappen zijn gezet, met de 
Jezus gaat naar Jeruzalem, Jezus jaagt 
handelaars uit de tempel, Jezus deelt 
brood en wijn uit. Komende zondag.
Deze keer zal Jezus gevangen geno-
men worden.
Woensdagavond 27 maart is de laatste 
thema avond: Staat het water ons aan 
de lippen? Door Peter Kuipers Munne-
ke. Kaarten € 8,50 alleen online te be-
stellen.
Donderdag 28 maart is er, zoals elke 
donderdag, tussen 10.00 - 12.00 uur 
Open Huis.
Onder het genot van een kopje, koffie 
of thee is er de mogelijkheid elkaar te 
ontmoeten.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 28 maart. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten; ge-
dachtenis H. Johannes van Capristano, 
belijder. 

Vrijdag 29 maart. 07.15 uur H. Mis van 
de Vasten; 18.00 uur Kruisweg. 
Zaterdag 30 maart. 08.30 uur H. Mis 
van de Vasten; 10.00 uur Godsdienst-
lessen. 
Zondag 31 maart. Vierde zondag van de 
Vasten. 10.30 uur Gezongen Hoogmis. 

Maandag 1 april. 18.30 uur H. Mis van 
de Vasten. 
Dinsdag 2 april. 18.30 H. Mis van de 
Vasten; gedachtenis H. Franciscus van 
Paula, belijder. 
Woensdag 3 april. 07.15 H. Mis van de 
Vasten. 

Verloren zwarte 
leren schouder tas
Op dinsdag 26 maart ben ik tussen 
12.00 uur en 13.00 uur mijn leren 
schouder tas verloren op   het trajekt: 
Luistruik, Vincent van Goghstraat en 
Plein, dan de Vincent van Goghstraat, 
vervolgens door de Mr. Cuytenstraat 
naar de Weverstraat. In de tas zaten 
een aantal dezelfde fotokopieën van 
de rotonde Berekuil in Eindhoven.

Bent u de vinder dan graag even een 
telefoontje naar Henk de Bruijn op tele-
foon 040-2836400. Met hartelijk dank.
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SPORT
Programma
VOETBAL
EMK
Zondag 31 maart
EMK 1 - Bergeijk 1  . . . . . . . . . . . . . 14.30
EMK 2 - Acht 2  . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Wilhelmina Boys 3 - EMK 3  . . . . 12.15
EMK 4 - Best Vooruit 5  . . . . . . . . . 11.00
EMK 5 - Tivoli 3  . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
ODC VR1 - EMK VR1  . . . . . . . . . . . 12.15

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 30 maart
Nederwetten VE - Wilh. Boys VE 16.30
Zondag 31 maart
VCO 1 - Nederwetten 1  . . . . . . . 14.30
Nederwetten 2 - Pusphaira 6  . . 10.00
Nederwetten 3 - Wodan 9  . . . . 11.00
N. Woensel VR2 - Nederw. VR2  12.00
Donderdag 4 april
FC de Rakt 1 - Nederwetten 1  . 18.30

RKGSV GERWEN
Zondag 31 maart 
RKGSV 1 - ASV’33 1  . . . . . . . . . . . 14.30
RKGSV 2 - Rood Wit V 5  . . . . . . . 11.00
RKGSV 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vrij 
SBC 12 - RKGSV 4  . . . . . . . . . . . . . 12.00
RKGSV VR 1 - Dommelen VR1 . . 11.00

NKV KORFBAL
Zaterdag 30 maart
Rust Roest 6 - NKV 4  . . . . . . . . . . 13.20
Zondag 31 maart
Conventus 2 - NKV 3  . . . . . . . . . . 14.35
Tilburg 4 - NKV 2  . . . . . . . . . . . . . . 13.20
Spring� eld 1 - NKV 1  . . . . . . . . . . 13. 00ZSC - EMK 3-1

Door John de Jong
 
Al in de openingsminuut van de wedstrijd kon het strijdplan van debute-
rend hoofdtrainer Ronnie Jansen in de prullenbak: de eerste aanval van ZSC 
(Westerhoven) kon slechts gestopt worden door een overtreding in de 
16-meter en de toegekende pingel betekende een snelle voorsprong voor 
ZSC, 1-0. Direct hierna had de bal opnieuw op de stip gekund na een soort-
gelijke situatie, maar de scheidsrechter oordeelde anders. 

jacht op de gelijkmaker zou doorzetten, 
maar de wedstrijd kwam juist in een im-
passe terecht. Het spel was van beide 
zijden slordig en geen van beiden kon 
naar het zich liet aanzien aanspraak ma-
ken op een veldoverwicht. Het spel ging 
in deze fase op en neer zonder dat het 
gevaar opleverde voor beide doelen. 
Het was tekenend voor de wedstrijd dat 
in de slotfase ZSC de beslissing liet no-
teren uit een aanval die in eerste instan-
tie niet eens zo gevaarlijk leek, 3-1. In de 
slotfase mocht Yannick Leenen nog zijn 
verdienstelijk debuut maken voor EMK 
1, maar veel plezier zal hem dit niet echt 
opgeleverd hebben gezien de einduit-
slag van de wedstrijd.

 EMK had het zichtbaar moeilijk om haar 
eigen spel te vinden, de inspeelpass 
werd nauwelijks gevonden en ook de 
afvallende bal was continue voor ZSC 
dat zich zichtbaar lekker voelde bij het 
fysieke veldspel. Na 25 minuten was er 
een fout achterin na een foutieve terug-
speelbal, wat de 2-0 voorsprong voor 
ZSC betekende. Juist na deze treffer 
hervond EMK zich enigszins en waren er 
ook de eerste kansen te noteren voor 
EMK. Net voor rust vond EMK de aan-
sluitingstreffer na een mooie combina-
tie tussen Rick van den Bogaard en Rick 
Slaats, waaruit laatstgenoemde de 2-1 
ruststand liet noteren.
Na rust verwachte iedereen dat EMK de 

Rick Slaats (8) scoort het EMK doelpunt

Gezellig Lentetoernooi    
bij TV de Lissevoort
Zaterdag 23 maart werd het Lentetoernooi gespeeld bij TV de Lissevoort. 
Bijna 60 deelnemers genoten van de sportieve wedstrijden, een heerlijk 
bu� et van Tong Ah en de demonstratiepartij van padel. 

Bij dit gezelligheidstoernooi bij TV de 
Lissevoort werd er elke speelronde door 
het trekken van een balletje (verdeeld in 
3 categorieën van niveaus van 5/6, 7 en 
8/9) bepaald op welke baan je moest 
spelen, met welke partner en welke te-
genstanders je kreeg. Zo speelde je 
steeds met en tegen andere mensen. 
Na de eerste ronde werd er een demon-
stratiepartij gespeeld van padel door 
vier leden van de club die ook padel-
competitie spelen. Na nog twee tennis-
speelrondes van elke 45 min werden de 
punten geteld en konden de prijswin-
naars van het Lentetoernooi bekend ge-
maakt worden: Charlotte Bronckers en 
Otto Voorman. De aanmoedigingsprijs 
ging naar Jan Kragt. 
De organisatoren Alida Boot, Marianne 
Maus en Leo van de Sande kunnen te-
rugkijken op een geslaagd Lentetoer-
nooi.

Charlotte Bronckers en Otto Voo rman de 
winnaars van het Lissevoort Lentetournooi

Gezellige clubkam-
pioenschappen  
bij TV Wettenseind
Waar TV Wettenseind vorig jaar nog 
sneeuw op de banen had liggen in 
maart, was het dit jaar heerlijk tennis-
weer tijdens de clubkampioenschap-
pen. Van 18 t/m 24 maart werden de 
hele week wedstrijden gepeeld door de 
senioren. De jongere junioren speelden 
een één dag toernooi op zaterdag 23 
maart. De toernooileiding heeft weer 
gezorgd voor een mooie week. 
Tijdens de clubkampioenschappen 
zijn 193 wedstrijden gespeeld in de 
verschillende categorieën. Een goede 
voorbereiding op de competitie voor 
vele. Een team van vrijwilligers zorgde 
ervoor dat alle spelers en toeschou-
wers heel de week werden voorzien 
van heerlijke hapjes.
Op de finaledag was er een loterij waar 
een mooie prijs beschikbaar werd ge-
steld door sponsor Lucille Mijn Reis-
kennis. Daarnaast werden de prijswin-
naars allemaal beloond met mooie ca-
deaubonnen.  TV Wettenseind felici-
teert alle winnaars met hun mooie 
prestatie en hoopt in 2020 nog meer 
deelnemers te verwelkomen. 

Winnaars
In totaal waren er 120 inschrijvingen 
(140 deelnemers) in 23 categorieën. 
Een toename van ruim 30 deelnemers 
ten opzichte van 2018. Hieronder een 
overzicht van de winnaars:

Open HE: Jannis Passalis
Open DE: Danielle van Erp
Open HD: Barend Dill/ Remko v. Koesveld
Open GD: Bas v.d. Leegte/ Noortje v. Luijt
HE 6: Joost van der Linden
DD 6: Esther v. Grinsven-Kriek/ Astrid Maas
GD 6: Joost van der Linden/ Astrid Maas
HE 7: Donald van den Hoogenband
DD 7: Ursula Dekker/ Caroline Voorzaat-
Swinkels
GD 7: Caroline Voorzaat-Swinkels/ Hein 
Kennis
DD 7 50+: Helen Kwakernaak-van der 
Berg/ Marianne Verhoef
HE 8: Sander van Gerwen
DE 8: Angela Tienstra-Groenen
HD 8: Peter Hempenius/ Ivar van der 
Smaal
DD 8: Kirsten Godding-Bisschops/ Gaby 
Paulen
GD 8: Natasja Hempenius-Schipper/ Pe-
ter Hempenius
DE 9: Nathalie Huvenaars-van Stiphout
DD 9: Valery Bartels/ Rianne v.d. Wijdeven
Oranje 8 t/m 11 jaar: Mees Kors
Groen enkel 10 t/m 12 jaar: Mylan Voor-
zaat en Floris Pino 
Groen dubbel 10 t/m 12 jaar: Isabelle Dill/ 
Isa Heijligers
JE 11 t/m 17 jaar: Bjorn Janssen
JD 11 t/m 17 jaar: Jochem van den Broek/ 
Bjorn Janssen

WHV - Nederwetten 4-3
Door Louis Staals

Ofschoon alle ingrediënten voor een mooie pot voetbal aanwezig waren, 
hebben beide teams hier niet van gepro� teerd. Een stralende zon, een 
mooie accommodatie en een prima grasmat, een scheidsrechter die er zin in 
had kortom: het heeft niet mogen baten. 

Thijs Lunenburg van WHV, 3-2. Amper 
2 minuten later werd Toon van Rooij 
neergehaald in doorgebroken positie 
maar scheidsrechter van den Broek 
volstond met een gele i.p.v een rode 
kaart. Op de hieruit voortvloeiende 
vrije trap die door Giel van Korven was 
ingeschoten redde de WHV goalie op 
prima wijze. Er volgde van beide zijden 
enkele wissels en omzettingen maar in 
de 80e minuut  viel de beslissing toen 
de Nederwetten doelman een schot 
pareerde dat voor de voeten kwam 
van Bas Kanters, en hij zette de 4-2 op 
het scorebord. Enkele minuten voor 
tijd kon Ben van der Bruggen met een 
fraai afstandsschot over de keeper de 
uitslag iets draaglijker maken en de 
4-3 scoren maar het mocht niet meer 
baten. Het was allemaal te slordig en 
teveel net niet en een zestal gele kaar-
ten over beide ploegen. Dus hopen we 
a.s zondag op een beter resultaat voor 
Nederwetten.

Nederwetten begon veelbelovend en 
al in de 13e minuut werd een strak ge-
nomen corner van Jesper Frank snoei-
hard en onhoudbaar voor de keeper, 
binnengekopt door Willem van Rooij 
0-1. Het duurde echter maar enkele mi-
nuten, want na een van de weinig vloei-
ende aanvallen van WHV, werd de bal 
keurig achter keeper Jordy van de 
Boogaard gelegd door Roel Lunerburg 
1-1. In de 35e minuut werd een corner 
van WHV slecht beoordeeld door 
Jesper, deze dacht de bal te laten lopen 
voor de keeper maar een WHV been zat 
er tussen en het was opnieuw Roel van 
Lunenburg die handig de 2-1 aanteken-
de. Echter in de 53e minuut stond het al 
weer gelijk toen Wim van Kronenburg 
in een scrimmage de bal in het WHV 
doel kopte. Dit was ook de ruststand.
In de 60e minuut bleef iedereen van 
de Wettense achterhoede staan om 
dat ze dachten aan buitenspel, maar 
de bal werd binnen geschoten door 

NKV 1 is kampioen 
Door Tim Wigmans

Afgelopen zaterdag 23 maart stond de kampioenswedstrijd van NKV 1 op 
het programma tegen concurrent en het altijd lastige Attila uit Eindhoven. 
In de uitwedstrijd wist NKV te winnen met 20-16 dus om het kampioenschap 
veilig te stellen moest NKV winnen, of verliezen met minder dan 4 doelpun-
ten verschil in verband met het onderlinge resultaat. 

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
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*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 14 APRIL 2019 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

•   Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 

bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 www.adventurestore.nl
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TRAVEL

NU 15% KORTING

1500m2 avontuurlijk winkelplezier
Bij Adventure Store aan de Kastanjehoutstraat 3 te Mierlo-Hout (Helmond) beleeft Bij Adventure Store aan de Kastanjehoutstraat 3 te Mierlo-Hout (Helmond) beleeft 
u 1500m2 winkelplezier onder één dak voor Sport & Outdoor. In deze winkel vindt u 
alles op het gebied van sport, outdoor, wandel- of fietstocht, voor op reis, kamperen 
of voor recreëren. U kunt gratis parkeren voor de deur. Ervaar het gemak van een
groot aanbod topmerken en sport en outdoor gebied en dat alles onder één dak! U zult 
versteld staan van ons aanbod.

OP HET GEHELE ASSORTIMENT 
IN DE WINKEL* T/M 14 APRIL

Zondag 7 april 
koopzondag van 

8-17 uur

BAD&BEACH

Met het ijzeren doorzettingsvermogen 
van NKV, na een kwalitatieve mindere 
en lastige wedstrijd, werd het gat als-
nog gedicht tot 1 doelpunt. 
In de laatste minuut van de wedstrijd 
kreeg NKV zelfs nog de kans op de ge-
lijkmaker, maar helaas werd de straf-
worp gemist. Ondanks het verlies van 
15-16 is NKV 1 afgelopen zaterdag 
toch kampioen geworden en zijn ze 
niet meer in te halen op de ranglijst. 
Ondanks het verlies werd het feestje er 
niet minder op en de 3de helft werd 
ruim gewonnen door de gehele selec-
tie van NKV. 

NKV begon scherp aan de wedstrijd 
met 2 snelle goals. Helaas zakte NKV na 
deze goals in en kon zij geen goed ver-
volg geven aan dit begin. Attila nam 
vanaf dit moment het initiatief en 
kwam ook op voorsprong, dit resul-
teerde in een 7-8 achterstand voor 
NKV met rust. In de rust werden de 
koppen bij elkaar gestoken om er alles 
aan te doen om alsnog met winst kam-
pioen te worden.
Na rust werd er geknokt voor elke me-
ter maar kon NKV niet over Attila heen 
gaan. Met nog 5 minuten op de klok 
stond NKV nog 3 doelpunten achter. 

NKV 1 met pupil van de week Auke Slotman

Eindelijk taart voor Merel Phaff
Door Martin de Wildt
 
Voor zwemmers is een tijd op een 100m afstand onder de 1 minuut een ech-
te mijlpaal. Plus het levert ze een slagroomtaart op van de trainer. Nadat ze 
op 12 februari 2017 een tijd had neergezet van 1.00.01 was het afgelopen 
weekend eindelijk raak voor Merel Pha� . Met 59.70 dook ze onder de mi-
nuut en dus kan ze binnenkort genieten van de taart

nuut van hun PR af haalden, voor Ro-
bin Goosens was er een verbetering 
van 32 seconden op diezelfde afstand.
Bij de jongeren waren er grote verbe-
teringen voor Vita Caboni, Nienke van 
Lieshout, Remco Verhoeven en Tim 
van Nispen op de 400vrij. Laatstge-
noemde haalde maar liefst meer dan 
anderhalve minuut van zijn PR, en op 
de 100school vervolgde hij met een PR 
van 11 seconden en een limiet voor de 
Brabantse Kampioenschappen. Eunice 
van Ekert stelde haar 100school PR bij 
met 6 seconden, terwijl Kim Geraets 4 
seconden van haar 100vrij afhaalde. 
Op de 200school viel de 3.21.44 op van 
Jasper van der Knaap, 9 seconden on-
der zijn PR en op de 200rug de 3.18.23 
van Marloes van Opstal (PR min 44 se-
conden) en Bram Zwetsloot (min 30 
seconden)

De door Merel gezwommen 100vrij 
was onderdeel van de 4e en laatste 
competitieronde van dit seizoen. Na 
een zeer sterk begin in de 1e en 2e ron-
de en de pech van een aantal zieken in 
de 3e ronde eindigde het team uit Nue-
nen ditmaal op de 8e plaats en daar-
mee in de eindstand op plek 7. Met 18 
teams in de hoofdklasse nog boven de 
A-competitie waarin Z&PV Nuenen 
zwemt betekent dit dat het team op de 
25e plaats van Nederland is geëindigd 
en het 3e team in Brabant is.

Tijdens deze laatste ronde waren er 
een aantal zwemmers die hele dikke 
persoonlijke records wisten neer te 
zetten. Zo kwamen Joep Dedding en 
Gijs van Leeuwen op de 200m vlinder-
slag bij de heren tot 3.02.54 en 3.20.16, 
waarbij ze beiden meer dan een mi-
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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.

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.

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Uw specialist AD IVITS 
tel. 06-14697792, email: 
informatie@ivits.nl

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 135,-
200 cm hoog p.m. € 145,-

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

AANGEBODEN: hulp in 
de huishouding. Tel 06-
14770165.

WONINGRUIL Sociale huur-
sector. Ik bied aan apparte-
ment Mickersland Gerwen. 
2 slk, badkamer, grote ber-
ging, woonkamer 32 m2, 
apart toilet, rolstoelvriende-
lijk. Ik zoek eengezinswo-
ning omg. Nuenen / Gerwen. 
Staat mooie financiële ver-
goeding tegenover. Voor info 
06-81018240.

TE HUUR 
IN HET CENTRUM VAN NUENEN

Voor kantoor of praktijkruimte
130 m2 verdeeld in 3 ruimtes

Voor verdere info
BEL 040-283 52 52 / 06- 53 75 74 70

WAT DOE IK ALLEMAAL:
* PIJNLOZE PIJN BESTRIJDING APS 
* REIKIMASTER 
* SHIATSU MASSAGE 
* INTERGRATIEFE MASSAGE  
* VOETZONE REFLEX THERAPIE
* BIORESONANTIE- / BIOTENSORTESTEN / URINETEST
* NATUURGENEESKUNDE TINCTUUR THEE MINERALEN 
* HYPNOTHERAPEUT HYPNOSE 
Wilt u meer weten! Bel 06-51334155 Mail r.valk41@gmail.com
Of bekijk de website www.alternatief-beter.nl
Praktijk Nuenen: Berg 26a, 5672 CC
Praktijk Helmond: Cortenbachstraat 130, 5707 AT

PRAKTIJK COMPLEMENTAIRE
NATUURGENEESWIJZEN

* BIORESONANTIE- / BIOTENSORTESTEN / URINETEST
* NATUURGENEESKUNDE TINCTUUR THEE MINERALEN 

r.valk41@gmail.com

Praktijk Helmond: Cortenbachstraat 130, 5707 AT
Rene van der Valk
Psycho Sociaal- en Hypnotherapeut

* PIJNLOZE PIJN BESTRIJDING APS 

* VOETZONE REFLEX THERAPIE
* BIORESONANTIE- / BIOTENSORTESTEN / URINETEST

PRAKTIJK COMPLEMENTAIREPRAKTIJK COMPLEMENTAIRE

* BIORESONANTIE- / BIOTENSORTESTEN / URINETEST

10%KORTING

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

PEDICURE: ALTA GRACE 
voor diabetes en reuma! 
LEKKER MAKKELIJK IK KOM 
AAN HUIS. Tel: 06-50571183.

Z AT E R D A G H U L P 
RISJAMO Wij zijn op zoek 
naar een jonge student(e) 
die op zaterdag ons team 
wil versterken. Graag reage-
ren per mail naar: risjamo@
hotmail.com

TE KOOP GEVRAAGD: 
Fietsen en snorfietsen/
opknapfietsen. Tel. 06-
46 83 01 17.

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2017”

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

NIEUW VLOERKLEED 
Afm 240x170. kleur: lichte 
bruintinten. Hoogpolig met 
canvas rug. Tel: 040-202 
66 53.

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

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

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

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

worden.

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

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

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

TE HUUR: winkelpand 
aan de Refeling in Nuenen. 
Maandelijkse huurkosten 
€ 406,-, voor 26,6 m2. Meer 
informatie via: Archipel 
Thuis - 0800-0717.
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