
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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Speeltuin 
de Kievit 
gaat weer 
open

Organiseer 
jij ook een 
speelactiviteit?

Eerste 
Nederwettense 
opschoondag 
groot succes
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A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de 
puzzelpagina in ons weekblad voor 
meer informatie.

GRATIS WAARDEBEPALING
VAN UW WONING?

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

*

* Supermarkten, horeca en winkels kunnen ruimere openingstijden hanteren.

Judith Raupp 
overleden op  
108-jarige leeftijd
De dochter van de in Nuenen des-
tijds werkzame huisdokter J. Raupp 
is onlangs op 108-jarige leeftijd 
overleden.

Sinds 1936 was zij lid van de orde van 
de Vrouwe van Bethanië, een religieu-
ze beweging binnen de Katholieke 
Kerk. Dr. Raupp was destijds in ‘het ou-
de Nuenen’ een bekende dokter. Hij 
overleed in 1927 in Eindhoven.
Een achterkleinzoon van hem is nog 
steeds als arts werkzaam in Eindho-
ven.

Ophaaldagen Neuzelmarkt
Zaterdag 6 april en zaterdag 13 april zullen de scouts van Scouting Rudyard 
Kipling Nuenen tussen 10.00 en 16.00 uur langs de deuren komen om neu-
zelwaar bij u op te halen. 

Nuenens Jongerentheater wordt volwassen

Lindespelers jeugdtheaterlab 
speelt ‘Oasis’
Na de succesvoorstelling #Digit, waarmee het Lindespelers Jeugdtheater-
lab vorig jaar twee prijzen won op het Kabra Theaterfestival, ligt de lat dit 
jaar een stuk hoger. Op zaterdag 20 april presenteert de groep de avondvul-
lende productie ‘OASIS’, naar het boek en de film ‘Ready Player One’.

Het verhaal speelt zich af in 2045. Van 
de wereld is niet veel meer over. De 
enige uitweg is de virtuele wereld ‘Oa-
sis’, bedacht en gebouwd door James 
Halliday in de jaren 80 van de vorige 
eeuw. Halliday is echter overleden. Hij 
heeft in Oasis een gouden ei achterge-
laten. Degene die dat ei het eerst vindt 
erft het volledige vermogen van Halli-
day, en de controle over Oasis.
Om het ei te vinden zijn drie sleutels no-
dig. De jonge Daan is als zijn Avatar Par-
zival op zoek naar de sleutels die hem 

De groep is uitgebreid met drie jonge 
debutanten. De dertien spelers in de 
leeftijd van 12 tot 17 jaar staan voor 
een enorme klus. Want Oasis is een Ga-
me, maar bepaald geen spelletje.
Theaterdocente Karlijn Vlug schreef 
het script en tekent ook dit seizoen 
weer voor de regie. Aan de productie is 
het hele seizoen gewerkt. Niet alleen 
door de cast, maar zeker ook door de 
mensen achter de schermen. Want ook 
voor decor, kleding en techniek is de 
productie een flinke klus.

Zondag 19 mei
ModeEvent Nuenen 
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!!

naar het ei leiden. Maar de concurrentie 
is groot. Niet alleen van leeftijdgenoten 
maar ook van grote bedrijven. Wie lukt 
het als eerste het ei te vinden en de con-
trole over Oasis te verwerven?

In de voorstelling zijn vele elementen 
uit de jaren 80 van de vorige eeuw ver-
werkt. De voorstelling is daarom niet 
alleen voor jongeren de moeite waard, 
maar zeker ook voor de generatie die 
de jaren 80 bewust heeft mee gemaakt.
Daarnaast belooft het door de techni-
sche special effects van de éénen-
twintigste eeuw een spectaculaire 
voorstelling te worden.

Oasis wordt gespeeld op zaterdag 20 
april om 20.00 uur in de theaterzaal van 
Het Klooster. De voorstelling duurt ca. 
2 uur met een half uur pauze. Kaarten 
zijn verkrijgbaar via de website: 
www.lindespelers.nl

Persoonlijk 
inschrijven 
Oranje Markt / 
Koningsdag bij 
Auberge Vincent
Koningsdag staat bijna voor de deur 
en de online inschrijvingen gaan bo-
ven verwachting goed. We verwach-
ten dan ook de Nuenenaren een ge-
zellige en drukke markt te kunnen 
bieden! Meer nieuws over de dagvul-
ling binnenkort in deze krant! Naast 
de mogelijkheid om online in te kun-
nen schrijven, bieden we altijd de mo-
gelijkheid om persoonlijk een kraam 
te reserveren. De kosten zijn € 25,- 
voor een hele kraam van ca. 4 meter. 

Aanstaande zaterdag 6 april van 17.00 
- 19.00 zijn wij aanwezig bij Auberge 
Vincent voor uw inschrijving (contant 
en gepast aub). Dan lopen we tegen 
het einde van de reserveringsperiode 
aan en om die groep die écht op het 
laatste moment tot de conclusie komt 
nog een kraam te willen reserveren 
(druk, vergeten, toch de zolder opge-
ruimd of anders) hebben we online 
nog 5 extra kramen gereserveerd. Let 
op: het online boeken van de reserve 
kramen is € 10,- duurder dan een stan-
daard kraam. Meer informatie via on-
ze facebookpagina of via email: 
bestuur@oranjecomite-nuenen.nl

Neuzelwaar is allerlei kleingoed wat 
niet kapot is, zoals elektrische appara-
tuur, speelgoed, schoenen, glaswerk, 
boeken en fietsen. U kunt de scouting 
erg blij maken met al deze spullen. 
Grote meubelen, zoals kasten, tafels, 
stoelen maar ook witgoed en matras-

sen zal de scouting niet meenemen, 
ook nemen wij dit jaar geen videoban-
den meer aan. Het zou fijn zijn als de 
spullen al bij elkaar zitten, dat scheelt 
de scouting wat uitzoek werk!
Ook kunt u bij één van de scouts steun-
bonnen kopen. Het geld dat de scou-
ting op de verkoopdag en met steun-
bonnen ophaalt wordt besteed aan 
activiteiten voor de leden. De scouting 
hoopt op uw steun en bijdrage.
Bent u niet thuis, dan laten de leden 
een briefje achter met daarop de data 
en tijden waarop u zelf de spullen naar 
de blokhut kunt brengen. 
Zaterdag, 6 april halen de leden Neuzel-
waar op in Nuenen-centrum, alle hui-
zen ten noorden van de Europalaan en 
ten oosten van de Smits van Oyenlaan.
De daarop volgende zaterdag, 13 april 
worden de spullen op gehaald in Nue-
nen-zuid, alle huizen ten zuiden van 
de Europalaan en Eeneind.
Na 17 april neemt de scouting geen 
spullen meer aan.
Op maandag 22 april, Tweede Paas-
dag, zal de Neuzelmarkt worden ge-
houden in de blokhut van scouting Ru-
dyard Kipling zelf op de Papenvoortse 
Heide 5B in Nuenen. Kijk voor meer in-
formatie op de internetpagina van de 
Neuzelmarkt: www.neuzelmarkt.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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Een volgende stap is om een bijeenkomst te organiseren, waar ie-
dereen informatie kan krijgen over dementie en met elkaar over dit 
onderwerp in gesprek kan gaan. Op donderdagavond 18 april a.s. 
wordt in Het Trefpunt in Het Klooster in Nuenen deze bijeenkomst 
georganiseerd. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot circa 
21.30 uur.
 
Programma 18 april:
1e deel: Algemene informatie over dementie
2e deel: In kleine groepjes met elkaar in gesprek over het thema 
  a.d.h.v. enkele stellingen
 
Graag nodigen wij u als inwoner van Nuenen uit om aan te sluiten 
op deze avond; u kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te 
sturen aan hans.vankleef@levgroep.nl 
Hans van Kleef, LEVgroep/CMD Nuenen, LEV-netwerker Team-
Nuenen, telefoon 0640-730799. 
Wilt u meer weten over dementie, kijkt u dan op www.alzheimer-
nederland.nl

NIEUW MOBILITEITSBELEID NUENEN
Laat uw mening horen!
In december 2017 is de mobiliteitsvisie Nuenen vastgesteld. Deze 
visie is doorvertaald naar een mobiliteitsbeleid, dat bestaat uit 8 
modules. Het college van B&W heeft op 19 maart 2019 ingestemd 
met de modules en 7 hiervan vrijgegeven voor inspraak. Vanaf vrij-
dag 29 maart tot vrijdag 10 mei liggen de modules ter inzage (op 
het gemeentehuis en online via www.nuenen.nl/mobiliteitsbeleid) 
en kunt u een inspraakreactie indienen.

Inloopbijeenkomsten
Wilt u meer weten over de plannen voor mobiliteit in Nuenen? Dan 
nodigen wij u van harte uit voor een van de twee inloopbijeenkom-
sten in Het Klooster. Op donderdag 11 april (18.30-21.30 uur) en 
donderdag 18 april (15.30-21.30 uur) bent u welkom om kennis te 
nemen van de modules en de bijhorende maatregelen. Uiteraard 
kunt u hier ook uw vragen stellen of een reactie geven. Meer infor-
matie? www.nuenen.nl/mobiliteitsbeleid

NEDERWETTEN KRIJGT LED-VERLICHTING
De gemeente Nuenen gaat de meeste straten in Nederwetten voor-
zien van Led-verlichting.
In de week van 8 april gaat aannemer Heijmans Infra starten met 
het ombouwen van de openbare verlichting in Nederwetten. Hoofd-
zakelijk worden de bestaande armaturen vervangen door nieuwe 
Led-armaturen. Op enkele locaties worden lichtmasten bij geplaatst 
of verplaatst. De nieuwe armaturen worden voorzien van een com-
municatie module, zodat de verlichting op afstand bijgesteld kan 
worden. Ook is hiermee te zien of een armatuur defect is en kan het 
energieverbruik bekeken worden. De werkzaamheden gaan circa 4 
weken duren. Voor meer informatie kunt u bellen via 040 - 2631 631.

DUURZAAMHEID: MILIEUBEWUST REIZEN
Met de bus naar Eindhoven of veel verder…
Wist u dat Nuenen een uitstekende busverbinding heeft met Eind-
hoven? Op werkdagen rijdt lijn 404 overdag vier keer per uur in ruim 
20 minuten naar het station van Eindhoven. Vindt u dat te lang 
duren, dan rijdt lijn 321 ook nog twee keer per uur in slechts 14 
minuten dezelfde route. In de avonduren rijden er minder bussen, 
maar nog altijd drie per uur. Hebt u geen OV-chipkaart? In de bus 
kunt u voor €4,24 een ritkaartje kopen (pinnen) en mag u 2 kinde-
ren tot 11 jaar gratis meenemen. Of u koopt in de bus een dagkaart: 
Voor slechts €6,65 euro rijdt u in bijna alle bussen door heel Brabant, 
inclusief 2 kinderen tot en met 11 jaar. 
En wilt u nog verder? Vanaf station Eindhoven vertrekt ook de Flix-
bus die u naar allerlei andere Nederlandse en Europese steden brengt 
voor een zeer schappelijke prijs. Zo kunt u een paar keer per dag 
rechtstreeks naar Brussel (ruim 2 uur) voor slechts €8,99. 
Plan uw reis: https://9292.nl/
Kaartjes: https://www.bravo.info/reizen/vervoerbewijzen/losse-
kaartjes-voor-de-bus
Flixbus: https://www.fl ixbus.nl/

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: 8 en 10 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.

EIKENPROCESSIERUPS
Het seizoen van de eikenprocessierups komt er weer aan. Op eiken-
bomen kunt u in de maanden mei, juni en juli behaarde rupsen 
aantreffen. Deze rupsen gaan groepsgewijs (in processie) op zoek 
naar voedsel (eikenblad), vandaar de naam eikenprocessierups. Na 
contact met de haren van deze rups kunnen klachten ontstaan zo-
als jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. De 
eikenprocessierups is een specifi eke soort rups die de inlandse eik 
hoofdzakelijk als waardplant gebruikt.

Plaag
De eikenprocessierups is al een fl ink aantal jaren actief in Nederland. 
De rups komt vooral voor in Brabant en Limburg maar rukt elk jaar 
verder op naar het noorden. Sinds een aantal jaren is deze rups ook 
actief in Gelderland.

Biologische bestrijdingsmethode
Ook dit jaar heeft de gemeente besloten om de biologische bestrij-
dingsmethode in te zetten. Het gaat om het bestrijdingsmiddel 
Xentari. Dit is een biologisch middel en is niet schadelijk voor mens 
en milieu. Ook de natuurlijke vijanden van de rups, zoals sluipwes-
pen en -vliegen, bijen en mijten, worden niet door het middel aan-
getast. Behalve dat het een milieuvriendelijk middel is, werkt het 
middel ook preventief. De bestrijding met Xentari gebeurt op het 
moment waarop de jonge rupsen zich in de bomen begeven om zich 
vol te vreten. De rupsen hebben dan nog geen brandharen ontwik-
keld en zijn dan nog niet schadelijk. Zo worden ze dus voordat ze 
schadelijk zijn al vernietigd. Ook is het werken met dit product voor 
de betreffende medewerker aangenamer dan werken volgens tradi-
tionele methodes zoals zuigen of branden.

Uitvoering 
De bestrijding van de eikenprocessierups wordt verricht door een 
gespecialiseerd bedrijf onder begeleiding van de gemeente. We ver-
wachten in week 18 met de uitvoering te kunnen beginnen. Een 
tweede behandeling binnen ca. 10 dagen kan noodzakelijk zijn. In 
verband met de werkdruk bij de aannemer kunnen de werkzaam-
heden ook ‘s avonds en/of ‘s nachts plaatsvinden. Voor meer infor-
matie kunt u terecht bij de KCC, telefoon 040-2631699.

De eikenprocessierups en beschermde vlindersoorten
Bij de bestrijding van de eikenprocessierups wordt rekening gehou-
den met de aanwezigheid van beschermde vlindersoorten. Zie
www.vlinderstichting.nl/eikenprocessierups 

Wat moet u doen bij (over)last?
Wanneer u plotseling last krijgt van jeuk, huiduitslag en/of irritaties 
aan de ogen en de luchtwegen dan kan dat betekenen dat u in aan-
raking bent gekomen met brandharen van de eikenprocessierups. 
Dit zijn pijlvormige haren. U kunt het beste meteen contact opnemen 
met de huisarts en bij acute gevallen de eerste hulp inschakelen. 
Voor meer informatie over de gezondheidsrisico’s neemt u contact 
op met de GGD www.ggd.nl

Bestrijding in buitengebied
De gemeente heeft ervoor gekozen om niet teveel in te grijpen in het 
natuurlijke proces en zal daarom alleen op die plekken spuiten waar 
de eikenprocessierupsen een bedreiging voor de volksgezondheid 
zijn. Dit betekent dat alleen langs wegen en fi ets- en wandelpaden 
in het buitengebied waar (grote) eikenbomen staan met Xentari 
wordt gespoten. De eikenbomen die zich bijvoorbeeld in het bos 
bevinden, worden niet met het bestrijdingsmiddel behandeld. De 
bestrijding van de eikenprocessierups gebeurt dus louter uit oogpunt 
van volksgezondheid. De eikenbomen waar deze rupsen in voorko-
men ondervinden geen grote hinder van de rupsen.

Dit jaar ook bestrijding binnen de bebouwde kom
De bomen binnen de bebouwde kom worden behandeld met het 
biologisch bestrijdingsmiddel. Hierbij zullen alleen de bomen langs 
wegen en fi ets- en wandelpaden behandeld worden met Xentari. 
Daarom worden alleen op plaatsen waar veel of vaak mensen komen 
de bomen volgens de nieuwe methode behandeld. 

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

Ga met een aanhanger groenafval GRATIS   
naar de milieustraat (met uw milieupas). Gemeente Nuenen Vervolg op pagina 5

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.

COMMISSIEVERGADERINGEN
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen. Agenda 
en bijbehorende stukken staan op nuenen.raadsinformatie.nl en 
liggen ter inzage in het gemeentehuis. 

9 april 2019 Commissie Ruimte
• Extra budget onderhoud woonwagenlocaties
• Wijziging vaststellingsbesluit bestemmingsplan ‘Landgoed Gul-

bergen 2018’
• Wijziging Bouwverordening
10 april 2019 Commissie Samenleving - Deze commissievergadering 
is geannuleerd
11 april 2019 Commissie Algemene Zaken (voorheen ABZFin) 
• Aanpassing Reclamenota
• Omgevingsdienst Zuidoost Brabant - begroting 2020 en meer-

jarenprogramma 2021- 2023
Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het 
meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffi e: tel: 040-2631679 of email 
griffi e@nuenen.nl

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op maandag 15 april 2019 is er een hoorzitting van de algemene 
kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeen-
tehuis. De volgende zaken komen aan de orde:
1. om 20.00 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het besluit 

van 15 november 2018 betreffende het instellen van een blauwe 
zone in het centrum van Nuenen.

2. om 20.30 uur de bezwaarschriften ingediend tegen het besluit 
van 23 januari 2019 betreffende een evenementenvergunning 
voor een tent op het Vincent van Goghplein te Nuenen in de pe-
riode van 22 februari 2019 tot en met 5 maart 2019 (carnaval). 

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

KICK-OFF ‘NUENEN 200 JAAR’ OP 17 APRIL
Reserveer de datum woensdag 
17 april om 19.30 uur in Het 
Klooster nu alvast in uw agen-
da! Op die avond is de kick-
offmeeting van ‘Nuenen 200 
jaar’. In 2021 bestaat de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten namelijk 200 jaar. Want in 1821 werd Nederwetten bij het toen-
malige Nuenen-Gerwen gevoegd. Voldoende reden om dit feit samen 
te gaan vieren in onze dorpen. Voor en door onze inwoners, vereni-
gingen en ondernemers. Dus kom naar de kick-offmeeting op woens-
dagavond 17 april. De uitnodiging en meer berichten volgen bin-
nenkort, maar reserveer de datum alvast in je agenda.

DEMENTIEVRIENDELIJKE   
GEMEENTE NUENEN
De gemeente Nuenen heeft zich tot doel gesteld om een dementie-
vriendelijke gemeente te worden. Recent is daartoe een werkgroep 
opgericht, waarover al een keer eerder werd geschreven in de plaat-
selijke media.



040 - 843 853 0
Enodedreef 8a
5674 TG Nuenen
info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie specia-
list van 
Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie specia-

Nuenen en omgeving. 

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl Polit
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Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Onze Spare Ribs “niet normaal zo lekker”
probeer ze met gratis saus naar keuze!!!

Cordon Bleus
........................................................... 4 stuks 7,25
Mini Rollades
Diverse smaken .............................. 500 gram 7,95
Voorjaars Rolletje
......................................................... per stuk 2,20
Achterham
“De lekkerste” ................................ 150 gram 2,95
Tok en Surf
“Kipfi let gevuld 
met gamba’s en spinazie” ............... 100 gram 1,95
KOOPAVOND VOORDEEL!!!
Iedere klant op de koopavond: vrijdag 18.00-20.00 uur 
2 Barbeque worsten “uit eigen keuken” ....GRATIS

KOOPJE

 

EVERT TEBAK 
keurslager

PERSONEEL GEZOCHT!! 
Iets voor jou?

Wij zoeken voor in onze Supergezellige slagerij iemand die daar 
graag bij wil horen!! Voor twee dagen in de week, nader overeen te 
komen. Wij staan altijd voor onze klanten klaar, als dat jou aanspreekt 
en je bent tussen de 18-30 jaar, bel of mail en vraag naar Evert!

Parkstraat 12b Nuenen | 040-2842311 | info@tebak.keurslager.nl 

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

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

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

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

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

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

VAKANTIEBEZORGERS
JULI & AUGUSTUS

SPECIAL

SPECIAL

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Villa Massa Limoncello  
+ 2 likeurglaasjes 

Citroenlikeur 0,7lt.€19,95 
Gorter 

Jonge Jenever 1lt.€11,50 
Nebla Verdejo 

Spaanse witte wijn 
Per stuk nu €6,75 

Dune Gris de Gris 
Rosé uit de Camargue 

5+1 gratis per stuk nu €7,95 
Acties geldig van 4 t/m 25 arpil 

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

Uitnodiging Opendeurdag
zaterdag 13 april | 10.00-16.00 uur

Dorpsstraat 18, Lieshout
>Hapjes en drankjes aanwezig<
>De gehele dag demonstraties<

>Boek uw 1e behandeling NU MET 50% KORTING<

Wij willen u graag uitnodigen om 
BELEEF Health en Beauty te leren kennen. 

Onder de bezoekers verloten wij een 
BELEEF pakket t.w.v. € 600,- voor 2 personen.

info@salonbeleef.com | www.salonbeleef.com

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Joyeuses Pâques
 

Champenoise & amuse
Roerei met gekookte ham en zalmeitjes

Het witte goud
Asperges met Schotse zalm en citrus

Soupe de Marseille
Vissoep uit de Provence, gekookte vis, schaal en schelpdieren

Lam
Gebakken lamsfilet, honing thijmsaus en lentegroenten

Paasei
Combinatie van chocolade, vanille en advocaat

47,50

Ratatouille
nuenen

Park 63 
5671GC, Nuenen

Tel: 040 202 5037 

 www.restaurantratatouille.nl

21 & 22 APRIL
Ontvangst tussen 11:00 - 11:30

Voor het diner zijn wij op reguliere tijden geopend

VROLIJK PASEN

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

Openingstijden: 
Ma-Vr 8.30-17.00 uur, Za 8.30-12.00 uur

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond
T. 0492 - 33 00 39 | 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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DOEN! presenteert feestband: 

LIJN 7 en DJ Ricky Corony
Het licht gaat uit, de spot gaat aan. Licht, rook, confetti en opzwepende mu-
ziek. De energie die van het podium spat, zorgt ervoor dat de vonk tussen 
de band en het publiek al bij het eerste liedje overspringt. Daar staan ze: de 
mannen van LIJN 7.

ria Heuvelplein Gerwen, voetbalkanti-
ne  Nederwetten en bij het bestuur 
door bijvoorbeeld een mail te sturen 
naar: jubileum@doennederwetten.nl.
Het is ook mogelijk om een combi-tic-
ket van 15 euro te kopen. Eén persoon 
heeft dan toegang op vrijdagavond 
voor de comedy night met Marlon Kic-
ken, Gerrie Smits, Roel C. Verburg en 
Arie Koomen. Voor combi-tickets kun 
je een mail sturen naar jubileum@
doennederwetten.nl. Meer informatie 
is te vinden op www.doennederwet-
ten.nl of op onze Facebook pagina.

DOEN K.P.J. Nederwetten bestaat in 
2019 maar liefst 90 jaar! Dat wordt 
groots gevierd voor én met het hele 
dorp! Het jubileumfeestje vindt plaats 
in het weekend van 14, 15 en 16 juni 
2019 op het feestterrein bij de ‘Oude 
Toren’ in Nederwetten.

Op zaterdagavond 15 juni 2019 vanaf 
20.00 uur, staat feestband LIJN 7 op het 
podium van onze feesttent. Zij gaan 
zorgen voor een erg gezellig feestje, 
waar het draait om lol en plezier. LIJN7 
wordt afgewisseld met optredens van 
DJ Ricky Corony. Hij mengt gezellig-
heid, energie en beleving naadloos 
aan elkaar. Kortom, zaterdagavond 15 
juni wordt een gezellige feestavond 
die je niet wilt missen!

Iedereen is van harte welkom om dit 
feestje bij te wonen. Kaarten voor deze 
avond à 10 euro, zijn vanaf heden te 
koop bij Jumbo Ton Grimberg, Cafeta-

D O E N !  N E D E R W E T T E N  

P R E S E N T E E R T :

LIJN 7

Locatie: feestterrein Oude Toren, Nederwetten

Kaartverkoop is gestart!

O n d e r  a n d e r e  v e r k r i j g b a a r  b i j :

|  J u m b o  T o n  G r i m b e r g  |  V o e t b a l k a n t i n e  N e d e r w e t t e n  |

|  C a f e t a r i a  H e u v e l p l e i n  G e r w e n  |  j u b i l e u m @ d o e n n e d e r w e t t e n . n l  |

zaterdag 15 juni 2019 
 20.00 - 1.00 uur

Feestband

Corony
Met allround DJ

Speeltuin de Kievit gaat weer open 
Op zondag 14 april om 13.30 uur gaat Speeltuin de Kievit weer open. De 
jeugdburgemeester van Nuenen zal de poort aan de Kerkstraat o�  cieel 
openen. Ook dit jaar is er weer gezorgd dat de opening feestelijk verloopt. 
De kinderen kunnen zich heerlijk uitleven op een springkussen en meedoen 
aan oud-Hollandse spelletjes zoals spijkerpoepen en koekhappen. Als de 
weergoden ons gunstig gezind zijn en het droog blijft is er een stoepkrijt 
wedstrijd. Natuurlijk kan er ook gewoon lekker gespeeld worden in de 
speeltuin,  die er weer goed verzorgt bij ligt. 

beschikbaar. Op de website www.
speeltuin-dekievit.nl kan bekeken 
worden welke abonnementsvormen 
er zijn. Abonnementen zijn beschik-
baar tot circa 1 juli. De toegang is gra-
tis tijdens de openingsdag. Uiteraard 
staat ons team van enthousiaste vrij-
willigers weer klaar om de bezoekers 
te ontvangen. Kortom, het buiten-
speelseizoen kan beginnen! 

Vrijwilligers 
Wederom is er hard gewerkt door alle 
vrijwilligers om de speeltuin klaar te 
maken voor het nieuwe seizoen. De 
speeltuin draait volledig op vrijwilli-
gers en we kunnen er best nog een 
aantal gebruiken. Zowel voor het klus-
team (woensdagavond en/of zater-
dag), als voor het winkelteam (één of 
enkele middagen per maand), als voor 
het verhuurteam (enkele avonden 
thuis achter de pc per maand) zijn er 
nog vrijwilligers nodig. Aanmelden 
kan via info@speeltuin-dekievit.nl. 

Abonnementen 
Zoals te doen gebruikelijk zijn vanaf 
de opening de abonnementen weer 

Atelier Nuenen organiseert 

Grootste Paas-Art tentoonstelling
Inmiddels een mooie traditie: het schilderscollectief Atelier Nuenen organi-
seert tweejaarlijks met Pasen een grote overzichtstentoonstelling van al 
haar deelnemende schilders.

Zowel vanwege het 10-jarige jubi-
leum, als omdat we onze nieuwe werk-
plek graag aan u laten zien, maar voor-
al omdat onze 60 schilders ieder wel 
10 van hun werken aan u willen tonen 
(samen meer dan 600 schilderijen), no-
digen wij u van harte uit om:

Op eerste of tweede Paasdag 21 of 22 
april, beide dagen van 11.00 tot 17.00 
uur; in onze accommodatie Vrouw-
kensakker 17 (a.d. Laan van Nuenhem).
Kom genieten van de prestaties van 
onze Atelier schilders.

U bent van harte uitgenodigd.

Omdat Atelier Nuenen dit jaar 10 jaar 
bestaat en omdat Atelier Nuenen in 
het najaar van 2018 een heel nieuwe 
plek om te schilderen heeft gekregen, 
krijgt deze Paastentoonstelling een 
mooi extra accent.

Zestig schilders zijn wekelijks samen 
aan het werk om mooie kunstwerken 
te creëren. Dat kun je natuurlijk in je 
uppie doen, maar deze mensen hech-
ten eraan elkaar te inspireren en te 
motiveren. Daarom is het een boeiend 
samenwerkingsverband van zoveel 
kunstschilders uit Nuenen of directe 
omgeving.
Tot een half jaar terug had de groep 
een oud gebouw in gebruik aan de 
Berkenbos, maar Woningstichting 
Helpt Elkander kwam met het voorstel 
te verhuizen naar het veel fraaiere ge-
bouw van voorheen de basisschool De 
Nieuwe Linde aan de Vrouwkesakker 
nummer 17, halverwege de Laan van 
Nuenhem.
In het najaar heeft Atelier Nuenen met 
veel plezier de nieuwe werkplek in ge-
bruik genomen.

Paas-/voorjaarsmarkt bij 
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats
Aanstaand weekend, op 6 en 7 april, organiseert Hobbycentrum de Dorps-
werkplaats weer zijn jaarlijkse paas-/voorjaarsmarkt. Een mooi moment dus 
om de gezellige sfeer te komen proeven, een betaalbaar paasbloemstukje 
te kopen, iets voor op het balkon of voor in de tuin,  een vogel-
huisje of houten speelgoed. 

Alles wat tijdens de voorjaarsmarkt 
wordt aangeboden is door creatieve 
deelnemers van het Nuenense hobby-
centrum vervaardigd. De opbrengst 
van de verkoop wordt gebruikt voor 
het onderhoud van het gebouw en de 
talloze investeringen die jaarlijks no-
dig zijn om de activiteiten van onze 
450 deelnemers mogelijk te maken. 
Met uw aankoop, hoe groot of klein 
ook, ondersteunt u dit.
De koffie en de overheerlijke verse, zelf-
gebakken wafels staan ook deze keer 
weer klaar. Kinderen tot 12 jaar mogen 
tijdens de voorjaarsmarkt in de timmer-
werkplaats zelf een houten paashaasje 
beschilderen en meenemen. 

Uw bezoek is ook meteen een mooie ge-
legenheid om eens rond te kijken in onze 
ateliers en de professionele werkplaat-
sen voor hout en metaal, uniek in Nue-
nen! Bent u graag creatief bezig en 
houdt u van gezelligheid dan vertellen 
wij u graag meer over de mogelijkheden.

U kunt de paas-/voorjaarsmarkt ko-
mend weekend op zaterdag en zon-
dag bezoeken tussen 11.00 tot 16.00 
uur. We zien u graag langskomen! De 
ingang van Hobbycentrum de Dorps-
werkplaats ligt aan Park 63b, tussen 
restaurant Goesting en restaurant Ra-
tatouille. Informatie over alle activitei-
ten bij het hobbycentrum van Nuenen 
vindt u op
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

te kopen, iets voor op het balkon of voor in de tuin,  een vogel-

Rondje Cultuur bij de Buur 
Vorige week heeft u in Rond de Linde kunnen lezen over ‘Rondje Cultuur bij 
de Buur’. In zes dicht bij elkaar liggende woonhuizen rond het Andriesplein 
vinden op zondag 7 april muziek-, toneel- en vertelpresentaties plaats, door 
twaalf verschillende groepen.

in het folk-genre. Van 14.45 uur tot 
15.15 uur en van 16.15 uur tot 16.45 
uur: Gravelroad Americana-songs; mo-
derne countrynummers op diverse in-
strumenten. 

5. Eikenlaan 16 (Fam. Wolbert) van 
14.00 uur tot 14.30 uur en van 15.30 
uur tot 16.00 uur: Seanma Keltische 
nummers, zowel instrumentaal als met 
zang. Van 14.45 uur tot 15.15 uur en 
van 16.15 uur tot 16.45 uur: Micky van 
Wijnen Keltische muziek, met zang en 
harp. 

6. Eikenlaan 20 (Fam. Wolf ) van 14.00 
uur tot 14.30 uur en van 15.30 uur tot 
16.00 uur: Gertje Raassens Gezongen 
Nederlandse luisterliedjes, Engelse bal-
lads en Franse chansons. Van 14.45 uur 
tot 15.15 uur en van 16.15 uur tot 16.45 
uur: Agnes en Metten Bergmeijer ‘Lied-
jes uit het stof’. Muziek van diverse arties-
ten, met wie ze zijn opgegroeid. Eigen 
begeleiding op gitaar. 

Aan het eind van de dag, om 17.00 uur, 
 is er een gezamenlijke afsluiting in 
Dorpsboerderij Weverkeshof, Jonk-
heer Hugo van Berckellaan 5, Nuenen. 

Hierbij vindt u het speelschema en 
plattegrond. Bij iedere locatie hangt 
een poster. De deur bij elk adres staat 
open vóór en na de voorstelling. Wan-
neer de voorstelling begint, gaan de 
deuren dicht. 

1. Jacob Catsstraat 22 (Mirjam Steen-
bakkers) van 14.00 uur tot 14.30 uur en 
van 15.30 uur tot 16.00 uur: Sander 
Spoelstra Pianoconcert met werken 
van Mozart, Bach en Haydn. Van 14.45 
uur tot 15.15 uur en van 16.15 uur tot 
16.45 uur: Wil Reniers, Marleen Ab-
bringh en Rein de Graaff Duetten uit 
opera’s van Mozart en liederen van 
Shakespeare. Begeleiding op piano. 

2. Wilgenstraat 8 (Fam. Wijnands-
Leijen) van 14.00 uur tot 14.30 uur en 
van 14.45 uur tot 15.15 uur: Petit Fours 
Eigentijds repertoire, religieuze liede-
ren, renaissance-stukken en volkslied-
jes. Van 15.30 uur tot 16.00 uur en van 
16.15 uur tot 16.45 uur: Losse Tongen 
Drie muzikale vertellingen met o.a. 
Reinaert de Vos en een verhaal van 
Toon Tellegen. Muzikale begeleiding 
door twee accordeons. 

3. Van Ruusbroecstraat 29 (Fam. van 
Heeswijk) van 14.00 uur tot 14.30 uur 
en van 15.30 uur tot 16.00 uur: Dich-
terscollectief Nuenen met Romantica. 
Voordracht uit eigen werk met muzi-
kaal intermezzo op cello en tenorblok-
fluit. Van 14.45 uur tot 15.15 uur en van 
16.15 uur tot 16.45 uur: De Lindespe-
lers twee eenakters: ‘Solo verder’ en 
‘Wacht eens even’. 

4. Meidoornstraat 13 (Anne Marie 
Huijssoon) van 14.00 uur tot 14.30 uur 
en van 15.30 uur tot 16.00 uur: Heren 
van het Atelier Speel-zingen nummers 

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 5 april organiseert Carna-
valsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout.
De avond begint om 20.00 uur en de 
kleine zaal is open om 19.00 uur.  Ieder-
een is welkom.

€ 1.519,-     
voor de clubkas 
 
Een mooie opsteker voor 2 verenigin-
gen in Nuenen. Dankzij hun achterban 
kwam er bij deze clubs in 2018, 1.519 
euro extra binnen in de clubkas. De 
achterban steunt haar vereniging door 
specifiek voor deze club mee te spelen 
met de VriendenLoterij. De helft van 
ieder lot waarmee zij meespelen, gaat 
direct naar de clubkas. 
Opbrengsten worden zoal besteed 
aan een nieuw trainingsveld, een op-
knapbeurt van een clubhuis en hulp 
aan jong en oud in de regio. Show-
korps O en V Nuenen haalde het hoog-
ste bedrag op, namelijk 1.431 euro.
 Clubs en verenigingen die nog niet aan-
gesloten zijn, kunnen zich aanmelden 
via: www.vriendenloterij.nl/clubs

Deshima Trio 
roept op tot 
tekenen petitie 
Muziekgebouw
Inmiddels weten velen de vrijdagmid-
dagconcerten kamermuziek in Het 
Klooster, georganiseerd door Cultuur 
Overdag in samenwerking met stich-
ting Muziek in Huis, te vinden. Op vrij-
dagmiddag 29 maart jl. werd genoten 
van het Deshima Trio. Bezoekers geno-
ten van een zeer gevarieerd program-
ma. Cultuur Overdag hoopt ook in sei-
zoen 2019/2020 de concertreeks te 
kunnen continueren.
Na afloop van het goedbezochte con-
cert van het Deshima Trio deed violist 
Gideon Nelissen een gepassioneerde 
oproep. Hij verzocht de aanwezigen 
om vooral de petitie voor behoud van 
het Muziekgebouw in Eindhoven te te-
kenen.
Informatie over alle activiteiten van 
Cultuur Overdag is te vinden op 
www.cultuuroverdag.nl

 

ReumaNederland 
haalt € 5.406,-  
op in Nuenen c.a. 
ReumaNederland bedankt alle collec-
tanten, comitéleden en inwoners van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten voor 
hun grote inzet en bijdrage aan de lan-
delijke collecte. Tijdens de collecte-
week van 18 tot en met 23 maart heb-
ben zij met elkaar in totaal € 5.406,- op-
gehaald. Met deze donaties kunnen 
onderzoeken worden gefinancierd, 
die de oorzaak van reuma kunnen ach-
terhalen en verbeteringen in de be-
handelingen realiseren. Dit helpt het 
leven van 2 miljoen Nederlanders te 
verbeteren.

Meest voorkomende chronische ziekte
Reuma is een verzamelnaam voor ruim 
100 aandoeningen aan gewrichten, 
spieren en pezen. Wist u dat 1 op 9 Ne-
derlanders kampt met een vorm van 
reuma, zoals artrose, reumatoïde artri-
tis of jeugdreuma? Dagelijks krijgen 
700 mensen de diagnose reuma. Daar-
mee is reuma de meest voorkomende 
chronische ziekte in Nederland. Hoewel 
de kenmerken van reuma vaak onzicht-
baar zijn, is de impact van de ziekte 
groot. Tw eederde (69%) van reumapa-
tiënten wordt dagelijks beperkt in zijn 
dagelijkse activiteiten door pijn, ver-
moeidheid of verminderde mobiliteit.

Steun van iedere Nederlander nodig  
Nog meer wetenschappelijk onder-
zoek is nodig om reuma de wereld uit 
te helpen. Naast het financieren van 
wetenschappelijk onderzoek geeft 
ReumaNederland ook voorlichting, 
ondersteunen we patiënte activiteiten 
en komen we op voor de belangen van 
mensen met reuma in de politiek en 
zorg. Samen zetten we ons in voor een 
beter leven met reuma vandaag. Heeft 
u de collectant gemist? Steunen kan 
alsnog via: bankrekeningnr: NL02RA-
BO0357674812, Amsterdam. 
www.reumanederland.nl
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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Gemeente Nuenen 
Gemeente nieuws

vervolg van pagina 2

Gemeente Nuenen 

VERGUNNINGEN      
PERIODE 25-03-2019 EN 01-04-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten 
gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Papenvoort 16 Oprichten van woonhuis 
Tomakker 143 Plaatsen dakopbouw 
Larikslaan 3 Oprichten bungalow 
De Geer 7 Dakkapel voorzijde woning 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Parkstraat 22 Plaatsen 3 LED-schermen in etalage 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Heuvelplein Taptoe Gerwen 7 juni 
Park Uitreiking Dwersklippel met Witte Voetje 
Nederwetten Touwtrekwedstrijd over water 18 augustus
Nuenen c.a. Doorkomst Truckersday 2 juni 
Tegenover Berg 38 Verlenging terras bij de “Lindeboom” 
Gerwen Sacramentsprocessie Sint Jozef 23 juni 
Naast Gerwenseweg 2 Springconcours 25 en 26 mei 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a. Squadra Triathlon 30 juni 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
29-03-2019 Nuenen c.a. Inspraak op zeven modules nieuw mobiliteits-
  beleid gemeente Nuenen 
28-03-2019 Hool 1 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer - 
  veranderen bestaande veehouderij met rundvee
28-03-2019 Hoekstraat 84 Ontwerpbestemmingsplan splitsen bestaande 
  woning “Hoekstraat 84 te Nederwetten”

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

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:

PvdA-inloop   
bij Schafrath 
Vrijdag 5 april zijn we er weer. Vanaf 
21.00 uur kunt u aanschuiven aan 
de PvdA-tafel bij Schafrath. Waar we 
het over zullen hebben, staat van te-
voren niet vast. 

Alles kan ter tafel komen. Bijvoorbeeld 
de ‘toekomstbestendigheid van Nue-
nen’, de renovatie van Het Klooster, of 
liever nog Ons Klooster, waar intussen 
al stappen in zijn gezet, de Structuurvi-
sie Nuenen-Zuid waar tot grote teleur-
stelling van betrokkenen nog steeds 
geen overeenstemming over is, de bij-
drage aan het voor onze regio zo be-
langrijke Muziekcentrum in Eindho-
ven. Allemaal onderwerpen waar het 
laatste woord nog niet over is gezegd. 
Wij horen graag hoe u erover denkt.

Voor vragen en problemen met instan-
ties waar u alleen niet uitkomt, is er het 
nuenen@pvda-ombudsteam.nl. Dit geldt 
voor leden en niet-leden. Gratis. 

Wilt u lid worden van de Partij van de 
Arbeid, graag natuurlijk, kijk dan op 
www.pvda.nl of www.nuenen.pvda.nl.
Op onze maandelijkse PvdA-inloop op 
de eerste vrijdag van de maand is van-
uit fractie, bestuur en ombudsteam 
steeds iemand aanwezig. Hebt u idee-
en, vragen of klachten, wij horen ze 
graag. Naast PvdA-leden zijn ook an-
dere geïnteresseerden van harte wel-
kom. Breng gerust je familie of je bu-
ren mee. Wij ontmoeten u graag op 
vrijdagavond 5 april vanaf 21.00 uur bij 
Café Schafrath.

Boosheid over de WOZ 
In Eindhoven is hier en daar, bleek onlangs uit het Eindhovens Dagblad, enige be-
roering ontstaan over de verhoging van de OZB (onroerendezaakbelasting) met 
12,5%. Zeker in combinatie met een flink gestegen waarde van de woning (WOZ-
waarde) kan dat een behoorlijke lastenverzwaring betekenen voor huiseigena-
ren. Ik wil me op deze plek niet in die discussie mengen. Er zijn voldoende be-
zwaar- en beroepsmogelijkheden en op internet zijn veel modelbezwaarschrif-
ten te vinden waarmee iedereen zelf aan de gang kan. Het is ook mogelijk een ad-
viseur in de arm te nemen. 

De OZB levert alle gemeenten in Nederland samen een dikke drie miljard euro op 
en dat bedrag vormt ongeveer 8% van alle inkomsten van die gemeenten. De 
OZB is een promillage dat huiseigenaren betalen over de waarde van hun woning 
(bepaald door gemeentelijke taxateurs). Dat tarief wordt door de gemeenteraad 
vastgesteld. Als dat promillage hoger wordt én de woningen worden ook nog 
eens fors meer waard, dan is dat voor de gemeente een opsteker in de vaak toch 
moeilijke financiële situatie. Eindhoven is overigens in de regio zeker geen koplo-
per als het gaat om de hoogte van de OZB; die eer valt de gemeente Oirschot te 
beurt. Ook Waalre en Valkenswaard staan hoog genoteerd.

Kan een hoge(re) WOZ-waarde voor de huiseigenaar ook goed nieuws zijn? Als je 
van plan bent je huis binnenkort te verkopen, dan is zo’n gestegen WOZ-waarde 

een indicatie dat je een hogere verkoopprijs gaat realiseren. Maar 
dat wist je eigenlijk zelf ook wel. Huizenbezitters kunnen bo-

vendien in sommige gevallen bij hun hypotheekverstrek-
ker een lager rentepercentage bedingen op grond van 
de hogere WOZ-waarde. Dat voordeel kan opwegen te-
gen de lastenverzwaring op belastinggebied.

Hoe dan ook: elk jaar laait ergens wel weer OZB- en 
WOZ-woede op. Een rol daarin speelt nu ook de waarde-

stijging die voortvloeit uit de plaatsing van zonnepanelen 
of warmtepompen. Eigenaren investeren in het verduurza-

men van hun woning en in een verbetering van het mi-
lieu, maar worden daarvoor dan eigenlijk ‘bestraft’ 

met hogere belastingen. Ook daarover is het laatste 
woord nog niet gezegd of geschreven.

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

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Raadsvergadering verrassend 
voor opgekomen publiek
Door Gerrit van Ginkel

Het van de agenda halen van de behandeling van de structuurvisie Nuenen-
Zuid was voor het speciaal daarvoor opgekomen publiek onbegrijpelijk. 
Net voor de vergadering van 28 maart werd bekend dat de oppositie het 
niet eens kon worden over dit al lang lopende dossier.

gers betoogde dat het werken vanuit 
één locatie veruit de voorkeur verdien-
de. De expositie in Nuenenville in 2015 
legde een onverantwoordelijke druk 
op de vrijwilligers.
De Heer Grimbergen had een goede 
band bemerkt met de centrumonder-
nemers en het centrummanagement 
hoopte op positieve inbreng van de 
Gemeente.
De VVD vond het niet gebruikelijk om 
in leningen te stappen en voorzag ver-
plichtingen die niet te overzien waren, 
terwijl GroenLinks wel akkoord ging 
met het voorstel evenals de PvdA die 
aanvoerde dat de levensvatbaarheid 
hiermee vergroot werd. Zij vroegen 
zich wel af of de 47 verkochte certifica-
ten die pas verkocht waren van de 500, 
de financiering niet in gevaar bracht. 
De Combinatie had al gezien dat eer-
der aflossen goedkoper was dan le-
nen. Het CDA roemde het samenspel 
tussen Gemeente en Provincie en de 
S.P. vond deze aangepaste versie dui-
delijker dan de eerste. W70 was het 
eens met het voorstel en voorzag geen 
risico’s voor Nuenen.

D66 vond het ongelooflijk dat hierover 
geen overleg was gevoerd. Tegen het 
ordervoorstel om het agendapunt van 
de agenda te halen waren de VVD en 
D66.
De rest van de fracties waren niet blij 
maar stemden er mee in.

Financiering uitbreiding Vincentre
Voor de financiering van de nieuw-
bouw met ontvangstcentrum van het 
van Goghdocumentatiecentrum is 
veel geld nodig. Via het in het leven 
geroepen van Gogh Vastgoed N.V. 
gaat de Gemeente 500.000 Euro bij-
dragen.
Zij wil dat doen middels certificaten 
van 1 Euro waarbij een verplichting zit 
een lening te verstekken van 1000 
Euro. Ook is het mogelijk een certifi-
caat te kopen van 1 Euro met daaraan 
een vriendelijke geldlening van 1000 
Euro.
Als dat rond is komt de provincie over 
de brug met de helft van de toegezeg-
de 2.500.000 (1 Euro per Brabantse in-
woner). Als de gemeente opnieuw 
500.000 Euro heeft bijgedragen aan 
Van Gogh Vastgoed N.V. komt de Pro-
vincie opnieuw met 1.250.000 tege-
moet (De andere helft van de toezeg-
ging).
Daarnaast gaat de Provincie een le-
ning aan van 2.650.000 met het Van 
Gogh Vastgoed N.V.

 Hiermee komt de investering van de 
nieuwbouw op 4.400.000 Euro
Enkele insprekers waaronder de Heer 
Renders als voorzitter van de vrijwilli-

Groene middag  
in Weverkeshof
 Maak kennis met GroenLinks en praat 
met ons over zaken die jij belangrijk 
vindt. Op zondagmiddag 7 april  ben je 
van 14.00 tot 16.00 uur van harte wel-
kom op de Groene Middag van Groen-
Links in dorpsboerderij Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5.

Wij, fractie en leden van GroenLinks 
Nuenen, vinden het leuk dat je onze 
gast bent. Neem gerust je kinderen 
mee. Het belooft een interactieve 
maar vooral gezellige middag te wor-
den. Naast een informele kennisma-
king willen we ook graag met je praten 
over zaken die voor jou in Nuenen be-
langrijk zijn. 
Vanaf 14.00 uur staan deur en terras 
open. Graag tot zondag 7 april!

Namens GroenLinks Fractie Nuenen

Tineke Wieringa en 
Nico Pijnacker Hordijk

Belangrijk voor bewoners van 
appartementen van Helpt Elkander
Tot voor kort wilde Helpt Elkander niet dat er een sleutelkluisje werd ge-
plaatst bij de centrale voordeur van hun appartementengebouwen. Een 
sleutelkluisje is belangrijk voor hulpverleners die komen toegesneld zodra 
een appartementenbewoner alarm heeft geslagen middels zijn of haar per-
soonsalarm. Elke seconde telt in zo’n geval. 

dit binnen afzienbare tijd te doen, 
neem dan samen met de andere be-
woners van uw appartementenge-
bouw contact op met Helpt Elkander.
Samen kunt u er dan voor zorgen dat 
voor een bescheiden bedrag een cen-
trale sleutelkluis wordt gerealiseerd.
Deze interventie van de Combinatie 
Nuenen c.a. kon tot stand komen om-
dat inwoners van Nuenen hun zorgen 
met ons delen. Wij staan open voor alle 
problemen die in Nuenen spelen. 
Denkt u dat wij u kunnen helpen, aar-
zel dan niet en laat van u horen. 

Theo van der Linden, Commissielid 
van de Combinatie Nuenen c.a. 
Email: t.vanderlinden@onsnet.nu

 

De Combinatie Nuenen c.a. heeft de 
zorg voor inwoners hoog in het vaan-
del staan en heeft dit probleem met 
Help Elkander besproken. Onze aan-
dacht hiervoor heeft er toe geleid dat 
Help Elkander overstag is gegaan en 
dat onder bepaalde voorwaarden het 
nu mogelijk is om één centrale huis-
sleutel van de entree in een sleutel-
kluisje (aan de buitenkant van het ge-
bouw) op te bergen. Dit sleutelkluisje 
is dan te openen door alle aangesloten 
hulpverleners. 
Het is niet bekend in welke apparte-
mentengebouwen bewoners een per-
soonsalarm hebben. Daarom doen wij 
een oproep. Maakt u gebruik van per-
soonsalarmering of denkt u er over na 

CDA Nuenen 
organiseert dagreis 
naar het Europees 
Parlement
Samen met de afdelingen Son en 
Breugel en Eindhoven gaat het CDA 
Nuenen op 12 april naar het Europees 
Parlement in Brussel.
Op 23 mei staan al weer de Europese 
verkiezingen op het programma.
Voor de beeldvorming van de Europe-
se gemeenschap organiseert het 
CDA, afdeling Nuenen, een dagreis 
naar het Europees Parlement in Brus-
sel. 
Daarbij staat ook een ontmoeting en 
inhoudelijk debat met het prominen-
te statenlid Esther de Lange gepland, 
en een bezoek aan de plenaire zaal. 
De reis is samen met onze collegae 
van Son & Breugel en Eindhoven 
georganiseerd.

 

 

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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PUZZELHOEKWeek 14

Horizontaal: 1 cijfer 6 hevige storm 12 vergrootglas 14 voorheen 16 zangstem 18 fiasco 
21 Japanse gordel 23 reeks 25 papegaai 26 rivier in Frankrijk 28 sportploeg 29 nuk 
31 deel van een trap 32 als gast 33 draaisprong 34 evenzo 35 bijbelse figuur 36 emeritus 
37 Japans bordspel 38 kloosterzuster 39 rivier in Italië 40 struik 42 ad acta 44 heldendicht 
46 harde wind 47 rivier in Duitsland 49 vurig paard 51 profeet 52 kerklied 53 hevig 
54 onwerkelijk 57 loflied 58 selderij 60 allee 62 olievetstof 63 hekel

Verticaal: Verticaal: 2 extreem 3 soort onderwijs 4 honingdrank 5 plaats in Gelderland 7 cilinder 
8 grondsoort 9grondsoort 9 ad interim 10 rivier in Azië 11 genoeg 13 plaats in Zwitserland 15 leefwijze 
17 lanterfanter 19lanterfanter 19 luchtdrukmeter 20 klasse 22 handwerkpen 24 netelige toestand 
27 trammelant 29trammelant 29 landbouwwerktuig 30landbouwwerktuig 30 wasem 39 ijspunt 41 dwalen 43 leger 
45 dierlijk vet 48 rivier in Frankrijk 50rivier in Frankrijk 50 indianentent 52 schijf 55 snelle loop 
56 sprookjesfiguur 59 per expresse 61per expresse 61 aartsbisschop

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

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

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

Oplossingen wk 13
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

ZONNESCHERMZONNESCHERM

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.

AANSLAG
ARGLISTIG
BANEN
BEELD
BOSBOUW
BRANDSLANG
CHRISTEN
DWEIL
ELAND
FARAOFARAO
GEWASGEWAS
GLANSGLANS
GODSWONDERGODSWONDER
KAPITEINKAPITEIN
KERNLADINGKERNLADING
ONWIL
PIETLUTTIGPIETLUTTIG
PLONZEN
POESTA
POVER
PRONK
REISSCHEMA
SALON
SLOOT
TROEL
VENDEL
ZOEKEN

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34

35 36 37 38

39 40 41 42 43

44 45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56 57

58 59 60 61

62 63

6 2 5 9 4
6 9 5

5 2
2 8

9 6 4 7
1 2

4 3
6 1 8

4 9 5 8 1

Sudoku

week 12, Dhr. N. Vonk, Nuenen.
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IEDERE ZONDAG OPEN
 10.00 -17.00 UUR

DAGELIJKSSJKSJK
VERSE (GESCHILSCHILDE)

ASPERGES

Een groot assortiment: - tuinplanten - groenteplanten

Hulde aan Tiny de Greef
TINY wat jij voor Gerwen hebt gedaan is ongekend,
Een echte verenigingsman bij iedereen bekent.
Altijd klaar staan voor iedereen,
Maar de drumband stond bij jou op nummer een.

De band die jij zelf hebt opgericht,
Als die uittrokken wat een mooi gezicht.
Iedereen bleef stil staan voor die muziek.
Want wat zij brengen is uniek.

Ook als beheerder van het gemeenschapshuis.
Daar in de Heuvel voelden de mensen zich thuis.
Er is zelfs een zaal naar jou vernoemd voor al je werk,
Want het verenigingsleven is daar heel sterk.

Jij werd geboren in Nuenen op de Berg, tegenover � rma Pas,
Jullie verkochten voor heel Nuenen de � essen gas.
Voor het bezorgen werd jij vaak gevraagd want dat kon jij goed,
Want met mensen omgaan dat zat in jouw bloed.

In Nuenen leerde jij Nellie kennen,
Zij kwam uit Volkel en moest hier wel wennen.
Op de pastorie werken als pastoorsmeid,
Maar toen ze jou leerde kennen raakte de pastoor haar kwijt.

Jullie gingen trouwen en in Gerwen wonen,
Daar zijn ook jullie kinderen ter wereld gekomen.
Samen vormden jullie een � jn gezin,
Met Nellie als spil daar midden in.

Ook de jaarlijkse vlooienmarkt was jij altijd present,
Als het maar goed ging dan was jij content.
Ook voor de kleine kinderen was jij een grote vrind,
Zij kenden jou allemaal jij was de held van ieder kind.

Ook in de eetkamer was je altijd present,
En met het eten heel content.
Altijd had je een grapje klaar,
Samen met Leo Geraerds want die had geen bezwaar.

Daarom Tiny zullen we je miss en in de staat,
En kijken we naar je appartement dat nu leeg staat.
We zullen je nog dikwijls benoemen,
En om je werken roemen.

Tiny vaarwel en tot ziens.

Mevr .Saris Gevers

Ontwerpwedstrijd ‘Het Beste Idee 2019’

De winnaar is ‘Sto� icht’ 
De jury van ontwerpwedstrijd ‘Het Beste Idee’ van het Augustinianum in 
Eindhoven heeft het project ‘Sto� icht’ tot winnaar uitgeroepen. De Groene 
Stad was dit keer de opdrachtgever van de negende editie van de wedstrijd. 
De uitdaging luidde: ‘bedenk een nieuw product dat het belang van ver-
groening op een originele manier onder de aandacht brengt van verant-
woordelijken voor openbaar groen’. Maar liefst 45 VWO-leerlingen bogen 
zich in groepjes over deze groene opdracht.

indruk van het hoge niveau van de in-
zendingen. De komende weken gaan 
we in overleg met het winnende team 
bezien hoe we meer ‘Stoflichten’ kun-
nen gaan maken die daadwerkelijk in 
de praktijk zullen worden gebruikt.
http://degroenestad.nl/ 

‘Sto� icht’ winnaar
Unaniem koos de jury voor het project 
‘Stoflicht’ van Pieter, Annelies, Florieke 
en Carleijn. Het Stoflicht lijkt op de 
borden die aan lantaarnpalen hangen 
om weggebruikers met hun gemeten 
snelheid te confronteren. Maar dit 
bord zit vol groen vernuft. Het meet 
de hoeveelheid fijnstof en bepaalt 
daarmee de kwaliteit van de lucht in 
een bepaalde plaats in de stad. Het 
achterliggende idee is eenvoudig. 
Kleurt het bord ‘GROEN’ dan ben je 
goed bezig!’ Zie je ‘ROOD’ dan is er ‘te 
veel fijnstof’ in de lucht. Op de foto zie 
je het prototype. Wat je niet ziet is de 
fijnstofmeter, de processor met blu-
etooth en de app die de meetgege-
vens verzamelt en kan verzenden. Het 
is een ‘working model’. 
 
‘Sto� icht’ heeft stopping power
De jury vindt dat het ‘Stoflicht’ veel 
communicatieve kracht heeft, direct 
en origineel is. Veel waardering oogst-
te de mogelijkheid om real time infor-
matie op een beeldscherm in de ka-
mer van bijvoorbeeld de verantwoor-
delijk wethouder te tonen. Het bord 
valt op en zet aan tot nadenken over 
de milieuproblemen van een stad. 
Stichting De Groene Stad is onder de 

GroeiGids app voor (aanstaande) 
ouders in Zuidoost-Brabant
Kijken hoe je kind groeit en alle ontwikkelingen makkelijk en leuk bijhou-
den via een app. De drie jeugdgezondheidsorganisaties in de regio (Zuid-
Zorg, de Zorgboog en GGD Brabant-Zuidoost) gaan (aanstaande) ouders 
vanaf nu informeren en ondersteunen via de GroeiGids app. Dit is een lan-
delijke app die ontwikkeld is door Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar. Het 
doel is ouders op een gemakkelijke manier te betrekken bij de ontwikkeling 
van hun kind en hen te bereiken met betrouwbare en eenduidige informa-
tie over gezond en veilig opgroeien en opvoeden. 

De GroeiGids app bevat nog meer han-
dige functies. Zo zijn de groeitabellen 
van verschillende kinderen te vergelij-
ken en doorgekomen tandjes makkelijk 
aan te vinken. Ook biedt de app een be-
richtenservice met informatie van de 
website opvoeden.nl over gezond op-
groeien en opvoeden, die aansluit bij de 
leeftijd van het kindje, van zwanger-
schap tot 18 jaar. Ouders kunnen alle ge-
gevens ook op een groeikaart schrijven, 
waardoor ook ouders zonder smartpho-
ne altijd alles bij de hand hebben. 

Platform
In samenwerking met verschillende 
GGD’en en jeugdgezondheidorganisa-
ties in Nederland is het GroeiGids plat-
form ontwikkeld. Dit platform, dat be-

Via de gratis GroeiGids app houden 
(aa nstaande) ouders de ontwikkeling 
en groei van hun kind digitaal bij vanaf 
de zwangerschap tot en met jongvol-
wassenheid. 

Handig en persoonlijk
Ouders kunnen allerlei gegevens van 
hun kind, zoals, groei, vaccinaties, kin-
dergebit en kinderziekten op een een-
voudige manier bijhouden en bewa-
ren in de app. Ook gebeurtenissen zo-
als verjaardagen, eerste schooldag en 
uitstapjes kunnen zij opslaan en aan-
vullen met foto’s of een video. Zo ont-
staat een persoonlijke tijdlijn van het 
kind. Hiervan kan dan een groeialbum 
worden gemaakt om te bewaren of af 
te drukken. Na het invoeren van een 
bijzondere gebeurtenis in het groei-
pad, krijgen ouders ook meteen meer 
informatie over dit onderwerp. 

staat uit groeiboekjes, de GroeiGids 
app en een website met landelijke in-
formatie van de Stichting Opvoeden 
ondersteunt in heel Nederland verlos-
kundigen, kraamzorgorganisaties en 
jeugdgezondheidszorg in de voorlich-
ting aan (aanstaande) ouders en op-
voeders over gezond opgroeien en op-
voeden. 
De app kun je gratis downloaden in zo-
wel de App Store als Google Play
Over GGD Brabant-Zuidoost
Zie https://www.ggdbzo.nl/overons 

AD(H)D    
valt niet mee!
In Eindhoven start op 15 april, in de 
middag, een zelfhulpgroep met onder-
steuning van Stichting Zelfhulpnet-
werk. De contactpersonen van deze 
groep weten uit eigen ervaring wat het 
is om het kenmerk AD(H)D te hebben. 
Door elkaar te ontmoeten in een leuke 
sfeer en zaken bespreekbaar te maken 
met het kenmerk AD(H)D, kan de groep 
een ondersteunende factor voor je zijn 
in het hedendaagse leven. In deze lot-
genotengroep is er zeker begrip voor 
de omstandigheden waarmee je te 
kampen hebt. Mensen die het kenmerk 
AD(H)D hebben, kunnen vrijblijvend 
kennismaken met deze groep.
Voor verdere info en/of aanmelding 
neem contact op met: Stichting Zelf-
hulpnetwerk Zuidoost-Brabant, tel: 
040-2118328,  email: Eindhoven@
zelfhulpnetwerk.nl
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Participatiehuis kan van start
Door Gerrit van Ginkel

De raad gaf op 28 maart groen licht voor de start van het Participatiehuis. 
Het is eigenlijk een kringloopwinkel, die gerund wordt door Het Goed. Het 
participatiehuis omvat dus een Kringloopwinkel. Re-integratie voor bij-
standsgerechtigden. Dagbesteding voor mensen vanuit de Wmo (begelei-
ding). Werkervaringplaatsen voor opleidingen van het SUMMA College. In 
het Participatiehuis worden de kringloopactiviteiten beschouwd als middel 
voor re-integratie, dagbesteding en opleiding.

sprong. Ze wilden alles nog eens goed 
narekenen en stelden voor het voor-
stel van de agenda te halen met een 
ordevoorstel.
Dit werd echter verworpen. De PvdA 
ontdekte veel koudwatervrees maar 
wilde niet op de stoel van de onderne-
mer gaan zitten. D66 betoogde dat er 
een goed voorstel lag waarvoor ze wil-
den gaan. De SP voorzag een voorstel 
van menselijke meerwaarde en de 
Combinatie vond dat het wel allemaal 
betaald moest worden.

De gemeente betaalt aan het Partici-
patiehuis een exploitatiesubsidie van 
1 euro per inwoner (23.000 Euro). Via 
de opbrengst van textiel ontving de 
Gemeente 80.000 Euro per jaar van 
Blink. Omdat dat bedrag nu wegvalt, 
haalt men uit de pot van het WSD divi-
dend 80.000 Euro per jaar naar afval-
verwerking gedurende 5 jaar.

Tegen het raadsvoorstel stemden De 
Combinatie, VVD en CDA.
Voor waren D66, W70, GL, PvdA en SP.

Een motie ingediend door de VVD om 
een bijdrage te reserveren voor het 
Muziekgebouw Frits Philips in Eindho-
ven werd unaniem aangenomen. Het 
bedrag zal in de kadernota meegeno-
men worden. Vooral om de meerwaar-
de van het hoogwaardige muziekge-
bouw voor het voorzieningenniveau 
in de Brainportregio in stand te hou-
den. Het besluit zal ook kenbaar ge-
maakt worden aan de ons omliggende 
gemeenten.

Granietenbestand 
Het doel van de gemeente is om tien 
Nuenense inwoners jaarlijks te laten 
werken via de Participatiewet. Realise-
ring van dagbesteding (Wmo) voor 
twintig cliënten. Werk-leerprojecten 
voor leerlingen van het SUMMA Colle-
ge. Na een periode van vijf jaar wordt 
besloten het project wel of niet te ver-
lengen.
W70 zag kansen voor het granietenbe-
stand (bestand van personen die heel 
lang in een uitkeringssituatie verke-
ren). G.L. was ontzettend enthousiast 
maar zag wel veel risico’s in de exploi-
tatieopzet en vroeg zich af waarom 
alle risico’s afgedekt werden door de 
Gemeente. De PvdA vond het Partici-
patiehuis prima passen bij Nuenen en 
een kans voor mensen om regulier 
werk te gaan doen.
D66 vond een evaluatie na een jaar be-
langrijk en goed. De Combinatie had 
veel vragen. “Wij dragen veel geld bij 
en er is een commerciële partij die de 
winst pakt. Hoe krijgen we mensen uit 
de kaartenbak?” betoogde Donkers. 
De andere kringloopwinkel heeft altijd 
zijn eigen broek op moeten houden, 
besloot ze.
Wethouder Stultiëns vond in zijn ant-
woord 5 jaar een prettig plan van aan-
pak.
Eind dit jaar is er een eerste evaluatie. 
Ook Son en Breugel kan meedoen. De 
wethouder hield de raad voor dat er 
16.500 Euro per per soon bespaard 
wordt die uit de kaartenbak komt. De 
Combinatie vond wel dat de wethou-
der wel gemakkelijk over alles heen 

 Wandelingen IVN Nuenen in    
het Nuenens Broek en in De Ruweeuwsels
Op maandag 8 april is er een vogelwandeling in het Nuenens Broek. Vertrek 
19.00 uur vanaf Het Klooster per � ets.

vogels plaats in De Ruweeuwsels. Bra-
bants Landschap heeft flink gekapt in 
sommige bospercelen en langs paden. 
Daardoor ziet het er hier en daar wat 
troosteloos uit, maar het heeft sommi-
ge stukken ook plots toegankelijk ge-
maakt. En ja, Canadese populieren heb-
ben nu eenmaal niet zo’n lang leven. 
De bosanemonen, het speenkruid en 
de pinksterbloemen en vele andere, 
lieten zich door het geweld gelukkig 
maar zeer ten dele afschrikken, zodat 
er dus meer dan genoeg overblijft om 
te bekijken. De wandeling duurt zo’n 
anderhalf uur en stevig, waterdicht 
schoeisel is een aanrader in dit moe-
rassige gebied. 
We starten de wandeling, zoals ge-
woonlijk, om 14.00 uur bij sluis 5 in het 
Wilhelminakanaal - Achterbosch. Van-
uit Nuenen, met de fiets, om 13.15 uur 
bij Het Klooster. 

Op zondag 14 april om 14.00 uur vindt 
de bijna traditionele wandeling langs 
de vele voorjaarsbloeiers, insecten en 

Vogelwerkgroep

Maandagavond-
wandeling   
Eckartse Bos
Op maandagavond 15 april wandelen 
vogelgidsen van het IVN-Nuenen met 
belangstellenden door het Eckartse 
Bos. Om 19.00 uur vertrekken we met 
de fiets vanaf Het Klooster. We starten 
de wandeling aan de Nuenense kant 
van het bos.
Het Eckartse Bos is een klein geva-
rieerd bos gelegen tussen Nuenen en 
Eindhoven. In dit bos kun je onder an-
dere goudhaan, zanglijster, zwartkop 
en appelvink tegen komen. 
Het kan in het voorjaar erg nat zijn in 
het bos. Zorg dat je waterdichte schoe-
nen of laarzen draagt. Controleer bij 
thuiskomst altijd goed of je geen te-
kenbeet hebt opgelopen.
Wil je meewandelen met de Vogel-
werkgroep? Dat kan! Je bent van harte 
welkom.
Meer informatie bij Roy van der Vel-
den, coördinator van de VWG, telefoon 
06-15 902 603 of mail roypeter40@
hotmail.com.

Met bordspellen      
de hele wereld rond
Afgelopen zondag was het de eerste bordspellendag van ‘The Meeple Peo-
ple’, de bordspellengroep van Hobbycentrum de Dorpswerkplaats. 

Iedereen die zich ook eens in een an-
der land wil wanen zonder daarvoor 
Nuenen te hoeven verlaten, kan een 
keer langskomen tijdens een reguliere 
spellenavond van ‘The Meeple People’. 
Iedere vrijdagavond om 20.00 uur kun 
je vrijblijvend komen kijken en aan-
schuiven in het Nuenense hobbycen-
trum, Park 63b.

Grappig genoeg hadden de meeste 
spellen een thema van een specifiek 
land. Er werd om sushi uit Japan gestre-
den tijdens ‘Sushi Go’, de Chinese muur 
kwam langs bij ‘Gugong’, het koninklijk 
paleis van Portugal werd verfraaid tij-
dens ‘Azul’ en marktkooplieden waren 
druk in de weer in ‘Istanbul’. Maar bo-
venal was het vooral erg gezellig! 

Met bordspellen      

Als je echt van 
de natuur houdt, 
vind je overal 
schoonheid 
Dat is wat Vincent Van Gogh zei tegen 
Gauguin toen hij er weer op uittrok om 
buiten te gaan schilderen. En het is nu 
heerlijk om naar buiten te gaan en te 
genieten van het mooie weer, het hel-
dere licht en alles wat groeit en bloeit. 
Dinsdag 16 april om 10.00 uur start 
Marjo van Meer, docent tekenen en 
schilderen van het Atelier Van Gogh 
met de buitenschildercursus. Op zoek 
naar nieuwe inspirerende plekken om 
buiten te schilderen en te tekenen, en 
om de mooiste plekjes te vinden in 
Nuenen en omgeving. Het is altijd 
weer een uitdaging om de natuur te 
vertalen naar een eigen creatie. In het 
begin is het wennen om die inspiratie 
om te zetten naar een schildering op 
het doek maar iedere ochtend zal het 
makkelijker gaan, de ervaring bouwt 
toch op. Ook het bekijken van elkaars 
werk en het achteraf bewonderen wat 
er is ontstaan, werkt verrijkend. Tus-
sendoor maken we tijd voor een inspi-
rerend gesprek en een kopje koffie. 
We komen tijdens deze cursus zes keer 
bij elkaar op de dinsdagochtend en op 
een afgesproken plek. Er zijn nog een 
paar plaatsen vrij, wie wil kan zich nog 
aanmelden. De cursus begint op dins-
dag 16 april in Het Klooster, Park 1 in 
Nuenen. Voor inschrijven en nadere in-
formatie zie: https://www.ateliervan-
gogh.nl/buitenschilderen. 

Tentoonstelling Atelier van Gogh
In Het Klooster aan het Park in Nuenen 
is een kleine tentoonstelling ingericht . 
Hier is het werk te bewonderen van de 
cursisten van het Atelier Van Gogh. Er 
worden portretten, modeltekeningen, 
abstracte schilderingen, stillevens en 
landschappen tentoongesteld. Ieder-
een is van harte welkom om een kijkje 
te komen nemen. 

Buurtbemiddeling in Nuenen
Bla� ende honden, elke dag een mopperende buurman aan de deur of ruziën-
de buurtbewoners op straat… 3 op de 10 bewoners zeggen dat overlast door 
buurtbewoners wel eens voorkomt in hun buurt. Zo’n 5% van de Nederlan-
ders heeft zelfs vaak overlast van zijn buren. En ook de buurt kan ongemak 
hebben van ruzie tussen bewoners. Vaak is deze overlast niet ernstig genoeg 
om politie erbij te roepen. En soms kunnen ook andere instanties zoals de ge-
meente of de woningcorporatie weinig betekenen voor de bewoners.  

Buurtbemiddeling Dommelvallei or-
ganiseert de bemiddelingen in Nue-
nen, Geldrop en Mierlo. Als u gebruikt 
wilt maken van (kosteloze) bemidde-
ling dan kunt u mailen naar bbdom-
melvallei@levgroep.nl of bellen met 
0640288411. Ook als u alleen informa-
tie wenst kunt u contact opnemen. We 
bespreken graag de situatie met u om 
te bekijken of Buurtbemiddeling Dom-
melvallei zou kunnen helpen.
Zou u het leuk vinden om zelf bemid-
delaar te worden? Maak dan een af-
spraak zodat we u meer informatie 
kunnen geven. 

Buurtbemiddeling biedt gelukkig uit-
komst. In Nederland wordt buurtbe-
middeling al meer dan 20 jaar met suc-
ces toegepast. Getrainde buurtbemid-
delaars helpen om conflicten tussen 
buren weer bespreekbaar te maken, 
zodat zij samen naar oplossingen kun-
nen zoeken. Deze werkwijze werpt al 
jaren vruchten af: buurtbemiddeling 
helpt bij het oplossen van 7 van de 10 
burenruzies. 
Buurtbemiddeling brengt buurtgeno-
ten die onderling problemen hebben, 
weer met elkaar in gesprek. De metho-
de werkt het best in een vroeg stadium 
en bij niet al te ernstige problemen. 
Bemiddelaars helpen buren om het 
contact te herstellen en proberen er-
voor te zorgen dat buren zelf een op-
lossing bedenken voor hun conflict. 
 Buurtbemiddeling voorkomt dat pro-
blemen escaleren. De onderlinge com-
municatie herstellen leidt vaak tot een 
oplossing die voor beide buren accep-
tabel is. Dat voorkomt een eventuele 
gang naar de rechter. Bewoners heb-
ben natuurlijk een eigen verantwoor-
delijkheid om zich prettig en veilig te 
voelen in hun eigen huis en buurt. 
Buurtbemiddeling helpt hen daarbij, 
wanneer ze te maken hebben met een 
burenconflict.

kunnen geven. 

Memories of ‘Memory’
Zondag 31 maart werd door ‘Memory’ een muzikale middag verzorgd in de 
Opwettense Watermolen. Hoewel de zon volop scheen en PSV later op de 
middag moest voetballen, was de zaal zeer goed gevuld met jong en oud. 
Familieleden, vrienden en vriendinnen, passanten en andere belangstellen-
den waren afgekomen op de uitnodiging.

berg, Michael Jackson, Kiki Dee en nog 
velen anderen passeerden de revue. 
Tot groot plezier van de aanwezige 
gasten welke door mee te klappen, 
met de voeten mee te bewegen en 
door te dansen aangaven waarom 
deze muziek zo goed en herkenbaar is, 
niet in het minst door de fraaie, eigen 
arrangementen van Memory! 
Zelfs een polonaise ontbrak niet! 
Spontaan ingezet door enkele jonge 
kinderen.

Iedereen genoot van de gezellige gast-
vrijheid van de Opwettense Watermo-
len. De band genoot zichtbaar mee 
van de respons vanuit het publiek. 
Misschien krijgt u volgend jaar nog 
een kans om dit een keertje mee te 
maken !

Het werd een uitermate gezellige mid-
dag waarbij de band zijn best deed om 
mooie muziek te maken. Een mooie 
mix van latin, ballads, instrumentale 
en zangnummers passeerden de re-
vue. Zo maar een greep: Gilbert 
O’Sullivan, Abba, Michael Bublé, Tom 
Jones, Frank Sinatra, Marianne Rosen-

Grote vlooienmarkt Lieshout 
Zondag 7 april organiseert het sint Servatius gilde voor de 24e keer weer 
een echte grote vlooienmarkt in Lieshout.

Net als voorgaande jaren zal de mane-
ge weer worden omgetoverd tot een 
grote secondhand shop waar weer van 
alles wordt aangeboden, dus zoekt u 
een onderdeeltje of een boek, of wilt u 
uw verzameling uitbreiden of zoek je 
een leuk kastje of stoel? Kom dan zoe-
ken op onze vlooienmarkt, voor de 
verzamelaar het walhalla van het zui-
den. Het hele jaar hebben leden van 
het gilde spullen ingezameld en op 
soort gesorteerd.

De manege vindt u aan de provinciale 
weg 26 in Lieshout. De vlooienmarkt is 
geopend van 10.00 tot 14.00 uur.



€ 12.50

Parkstreet ook 
        thuis beleven?!
Bestel dan een van onze BBQ & Grill menu’s
Bestel dan een van onze BBQ & Grill menu’s
Bestel dan een van onze BBQ & Grill menu’s
Bestel dan een van onze BBQ & Grill menu’s

BURGER MENU   
Parkstreet burger met 
handgesneden verse frites en frisse salade
handgesneden verse frites en frisse salade

RIBEYE MENU  
Medium gegrilde ribeye van 200 gram 
Medium gegrilde ribeye van 200 gram met handgesneden verse frites en frisse salade
met handgesneden verse frites en frisse salade

SPARERIBS MENU   
Parkstreet ribs met 
handgesneden verse frites en frisse salade
handgesneden verse frites en frisse salade

HALVE ZUIDAFRIKAANSE KIP   halve kip, handgesneden frites, salade

ZALM MENU
Medium gegrilde zalm, handgesneden frites, salade

€ 12.50

HALVE ZUIDAFRIKAANSE KIP   halve kip, handgesneden frites, salade
halve kip, handgesneden frites, salade

ZALM MENU
Medium gegrilde zalm, handgesneden frites, salade

Benieuwd naar meer menu’s? Bekijk ze allemaal op parkstreetbbqgrill.nl

€ 12.50

€ 12.50

€ 19.95

Bami, Nasi of Rijst

Kroepoek

Chun Kun Loempia 6 st.

Sate kip 2 st.

Tjap Tjoy

Babi Pangang

(gekruide kipstukjes)
Chieuw Jim Kai

18,50

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

JACKET JACKET 
EVENT

*Actie geldt bij aankoop van een jack vanaf € 175,- in de winkel en is geldig tot en met zaterdag 6 april 2019.

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

*Actie geldt bij aankoop van een jack vanaf 

BIJ AANKOOP VAN EEN JACK OF JAS 
EEN LENSSEN MANNENMODE PARAPLU CADEAU!*

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

u w  v e r t r o u w e n  w a a r d  s i n d s  1 9 8 1

Berg 19 - 5671 CA Nuenen  T (040) 283 30 57  www.metselaarsmakelaardij.nl  Volg ons nieuwste aanbod op facebook

Refelingse Erven 144 Nuenen
In Nuenen zuid gelegen royaal uitgebouwde semi bungalow in perfecte 
staat en voorzien van een woonkamer met sfeervolle gaskachel, 1 
slaapkamer + badkamer op de begane grond, deels open keuken, 
3 slaapkamers + badkamer op de verdieping en een op het westen 
gelegen zonnige achtertuin. De woning is tevens gelegen nabij 
winkelcentrum “Kernkwartier”, basisscholen en sportgelegenheden.
• Inhoud: 413 m3
• Woonopp: 115 m2
• Bouwjaar: 1972
• Vraagprijs: € 309.000,-  k.k

Beatrixstraat 9 Nuenen
Charmante hoekwoning met carport en inrit. Deze woning is op de 
begane grond uitgebouwd en voorzien van twee extra ruimtes waardoor 
deze woning eenvoudig aangepast kan worden naar een semi bungalow. 
Deze hoekwoning is gelegen aan een rustige woonstraat in het centrum 
van Nuenen.

 • Inhoud: 450 m3
• Woonopp: 161 m2
• Bouwjaar: 1953
• Vraagprijs: € 309.000,-  k.k

Refelingse Erven 163 Nuenen
Geschakelde eengezinswoning welke levensloopbestendig is door de vele 
voorzieningen op de begane grond. Verder is de woning voorzien van een 
royale woonkamer, kantoor- en hobbyruimte en extra badkamer op de 
begane grond, 3 slaapkamers en een badkamer op de verdieping.  De woning 
is voorzien van 165 m²  woonoppervlakte en is gelegen in Nuenen zuid nabij 
diverse voorzieningen, winkelcentrum Kernkwartier en sportgelegenheid.
• Inhoud: 480 m3
• Woonopp: 165 m2
• Bouwjaar: 1972
• Vraagprijs: € 250.000,-  k.k

Heikampen 26 Nuenen
Moderne en luxe tussenwoning met vrij uitzicht, gelegen in Nuenen zuid 
in de wijk Heikampen. De woning is voorzien van, in 2018, vernieuwde 
keuken en sanitair, 4 slaapkamers en een onderhoudsvriendelijke 
achtertuin met eigen achterom. Verder is de woning gelegen nabij 
diverse voorzieningen, basisscholen en winkelcentrum “Kernkwartier”.

• Inhoud: 414 m3
• Woonopp: 130 m2
• Bouwjaar: 1977
• Vraagprijs: € 295.000,-  k.k

Iras 17 Heeze
Instapklare twee-onder-een kapwoning welke in de loop der jaren vrijwel 
compleet gerenoveerd is en voorzien van een L-vormige woonkamer, 
open keuken met diverse inbouwapparatuur, 3 slaapkamers en een grote 
open zolderverdieping. Achter in de tuin is een royale garage aanwezig 
met oprit. De woning is gelegen in de wijk “De Nieuwe Hoeven” nabij het 
NS-Station, natuurgebied en winkels.
• Inhoud: 370 m3
• Woonopp: 117 m2
• Bouwjaar: 1988
• Vraagprijs: € 299.000,-  k.k

verkocht verkocht verkocht verkocht verkocht

Ten Worpe 14 Nuenen
Uitgebouwde tussenwoning met 4 slaapkamers en een zonnige 
achtertuin. De woning is gelegen in een rustige straat in jonge wijk 
Nuenen-oost met veilige � etspaden richting Nuenen centrum, goede 
ontsluiting naar Eindhoven en Helmond met zowel bus als auto. 
Basisscholen en kinderopvang op respectievelijk 850 meter en 1100 
meter, sportvelden en bos met wandelroutes op slechts 600 mtr. 
• Inhoud: 385 m3
• Woonopp: 128 m2
• Bouwjaar: 1995
• Vraagprijs: € 275.000,-  k.k

Heikampen 134 Nuenen
In Nuenen zuid gelegen royale tussenwoning met aan de voorzijde een 
moderne keuken, woonkamer met sfeervolle gashaard, 4 slaapkamers, 
moderne badkamer en een pal op het zuiden gelegen privacybiedende 
achtertuin. De woning is gelegen nabij diverse voorzieningen, 
winkelcentrum “Kernkwartier” en sportgelegenheden.

• Inhoud: 385 m3
• Woonopp: 128 m2
• Bouwjaar: 1977
• Vraagprijs: €  297.500,- k.k

Margrietstraat 20 Nuenen
Uitgebouwde vrijstaande woning gelegen in het oude centrum van 
Nuenen. De woning beschikt over een extra ruime garage en een oprit 
met parkeergelegenheid voor minimaal 3 auto’s. Het is een ruwe diamant 
die nog bewerkt met worden, dus de koper dient rekening te houden met 
moderniseringskosten. Verder is de woning gelegen nabij het gezellige 
centrum van Nuenen, diverse voorzieningen en sportgelegenheden.
• Inhoud: 352 m3
• Woonopp: 103 m2
• Bouwjaar: 1960
• Vraagprijs: € 349.000,-  k.k

Willem Sengershof 8 Nuenen
Moderne, goed onderhouden twee-onder-een kapwoning voorzien van 
een L-vormige woonkamer, een aan de achterzijde gelegen dichte keuken 
met zicht op de achtertuin, ruime bijkeuken, 3 slaapkamers, inpandige 
garage en een privacybiedende en zonnige achtertuin. De woning is 
gelegen aan een rustige straat in Nederwetten nabij sportgelegenheid en 
groengebied. Basisschool en kinderopvang op loopafstand. (+/- 400m).
• Inhoud: 445 m3
• Woonopp: 136 m2
• Bouwjaar: 1996
• Vraagprijs: € 325.000,-  k.k

Sparrenlaan 2 Nuenen
Gemoderniseerde jaren 60 hoekwoning met diepe garage, een 
uitgebouwde woonkamer, een moderne en luxe keuken, 4 slaapkamers op 
de verdieping. De woning is gelegen in de gewilde woonomgeving Oud-
Nuenen met een vrij uitzicht over de nabijgelegen straten. In de directe 
nabijheid is het natuurgebied “Nuenens Broek”, diverse sportvoorzieningen 
en ook het centrum van Nuenen is op loopafstand gelegen.
• Inhoud: 306 m3
• Woonopp: 81 m2
• Bouwperiode: 1960 - 1970
• Vraagprijs: €  319.000,- k.k

te koop te koop te koop te koop te koop



Rond de Linde  Nr. 14 Donderdag 4 april 2019

Buitenspeeldag woensdag 12 juni

Organiseer jij ook    
een speelactiviteit?  
Iedereen kan zich weer aanmelden voor de Buitenspeeldag 2019! Nickelode-
on en Jantje Beton roepen kinderen en volwassenen op om van de bank te ko-
men en in de buurt een speelactiviteit te organiseren, zodat zoveel mogelijk 
kinderen op woensdag 12 juni buiten kunnen spelen. Vorig jaar speelden 
meer dan 115.000 kinderen buiten. Help mee deze 12e editie tot een nog gro-
ter succes te maken! Meld je speelactiviteit aan op www.buitenspeeldag.nl
  

straat om tot een hindernisbaan, bouw 
hutten of ga stoepranden. Van grote tot 
kleine spelletjes en van knutselen tot 
hinkelen. Op de Buitenspeeldag is alles 
mogelijk! Iedereen die kinderen een 
waanzinnige dag boordevol plezier wil 
bezorgen kan meedoen. Meld nu je ac-
tiviteit aan op www.buitenspeeldag.nl 
en ontvang een gratis ‘Hier spelen wij’ 
spandoek. Door je aan te melden, maak 
je daarnaast ook nog eens kans op een 
bezoek van Nickelodeon op jouw eigen 
buitenspeelactiviteit.

Wie vindt buitenspelen nou niet leuk?! 
Nickelodeon en Jantje Beton bieden 
ieder op hun eigen manier een hel-
pende hand bij het creëren van spel-
len, speelplekken en het organiseren 
van speelactiviteiten. Daarnaast gaat 
Nickelodeon ieder jaar op zwart tij-
dens de Buitenspeeldag om het bui-
tenspelen te stimuleren. 

Organiseer een Buitenspeeldag
Zet je straat af en organiseer samen met 
kinderen een sjoeltoernooi, tover de 

Open Avond   
Jenaplanschool De Mijlpaal
Met plezier zetten we op donderdag 11 april van 17.00-18.30 uur de deuren 
van onze school (Brabantring 1 te Nuenen) open voor iedereen die nieuws-
gierig is naar ons onderwijs en ons nieuwe schoolgebouw.

hem heen. Rondom deze principes 
bieden we onderwijs aan kinderen.

In Nuenen-west, aan de Pennekart 1, 
wordt hard gewerkt aan een nieuw 
schoolgebouw. Hier gaat in mei 2020 
onze school verder als Jenaplanschool 

Op onze basisschool bieden we onder-
wijs volgens het jenaplanconcept. Het 
jenaplanconcept is een pedagogisch 
concept waarbij relaties centraal staan: 
de relatie van het kind tot zichzelf, de 
relatie van het kind tot de ander en de 
relatie van het kind tot de wereld om 

Musicalgroep Kapsones speelt: 

De Pukkelplaneet
De Nuenense musicalgroep Kapsones heeft weer een nieuwe, spannende 
productie in elkaar gezet. Tijdens deze voorstelling kunnen kinderen en hun 
ouders genieten van een origineel verhaal vol spanning, humor en vrolijke 
liedjes.

sels zijn het. En zij zijn niet veel goeds 
van plan. Ben je benieuwd of het lukt 
om de misbaksels een halt toe te roe-
pen? Kom dan kijken en beleef het mee.

Wanneer en waar?
Kapsones brengt met deze nieuwe 
musical weer een vrolijk en spannend 
verhaal voor kinderen van 4 tot 11 jaar. 
De voorstelling is te zien op 12 april 
19.00 uur,13 april 14.00 uur en 14 april 
10.30 en 14.30 uur in de theaterzaal 
van Het Klooster in Nuenen.
 Kaarten zijn verkrijgbaar bij beeldwin-
kel Verhallen (Parkhof 8, Nuenen) of via
www.musicalgroepkapsones.nl

In deze musical nemen we je mee de 
ruimte in. Tussen de sterren en plane-
ten zweeft een heel bijzondere pla-
neet, De Pukkelplaneet. Op deze pla-
neet wonen en werken bijzondere we-
zens: Pukkels, Frunkels en Bonkels.
Op de Pukkelplaneet worden, met be-
hulp van een slimme machine, prachti-
ge Fonkelsterren gemaakt. Die Fonkel-
sterren zorgen voor warmte, kleur en 
licht op de planeet. Ze zorgen ervoor 
dat iedereen het naar hun zin heeft.
Maar dan gebeurt er iets vreselijks. De 
machine gaat kapot en er komen ineens 
mislukte Fonkelsterren uit. Niet zomaar 
een beetje mislukt. Nee, echte misbak-

Film ‘Django’   
bij Cultuur Overdag
Op dinsdag 9 april vertoont Cultuur 
Overdag de film ‘Django’. Daarin wordt 
het verhaal verteld van de in België ge-
boren Franse Sinti-gitarist Django 
Reinhardt.
In 1943 bevindt Django zich in het be-
zette Frankrijk en hoewel de nazi’s tij-
dens de Tweede Wereldoorlog de zi-
geuners vervolgen laten ze hem met 
rust en vragen ze hem zelfs om te ko-
men optreden in Berlijn. In plaats van 
op het aanbod in te gaan, besluit hij te 
vluchten naar Zwitserland. Daar 
brengt hij zijn tijd door in de Savoie, 
Haut-Savoie en Thonon-les-Bains.
De muziekstukken worden gespeeld 
door de Nederlandse ‘Gipsy jazzgroep 
Rosenberg Trio’. Dit wereldberoemde 
trio wordt gevormd door de broers 
Nonnie en Nous’che Rosenberg en hun 
neef Stochelo Rosenberg. De musici 
zijn geboren en getogen in Nuenen.
 
Aanvang film: 10.30 uur. Toegangs-
kaarten zijn te koop aan de balie van 
Het Klooster.
Informatie over deze en alle andere ac-
tiviteiten van Cultuur Overdag is te 
vinden op www.cultuuroverdag.nl

Wie legt de Paaseieren toch? 
De Paashaas verstopt de eieren, dat weten we allemaal. Maar we weten na-
tuurlijk ook wel dat hazen geen eieren leggen, dat doen kippen. Meestal zijn 
dit bruine eieren en sommige eieren zijn wit. De witte eieren krijgen met Pa-
sen prachtige kleurtjes van ons, we verven, we tekenen of we plakken het ei 
vol stickers. Maar er bestaan ook heel bijzondere kippen die zelf gekleurde 
eieren leggen en soms zelfs chocolade eieren. Dit zijn de Paaskippen! 

Aanstaande maandag staat de deur 
weer open vanaf 13.30 uur. De koffie 
en thee staan dan klaar voor de inloop-
middag van de WLG; werkgroep leef-
baarheid Gerwen. D’n Heuvel, Heuvel 
11 in Gerwen. Mailadres: werkgroep-
leefbaarheidgerwen@gmail.com, tele-
foon: 06-41102625. 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl

Alle kinderen van 7 tot en met 10 jaar 
mogen een Paaskip komen knutselen. 
Met ijzerdraad ga je de vorm maken, 
de poten worden bekleed met tape. 
Hoeveel tenen heeft een Paaskip ei-
genlijk? De veren maken we van plas-
tic zakjes, het wordt nu al echt een kip, 
maar natuurlijk heeft ze ook een kop 
nodig, met lellen, een snavel en ogen. 
Neem zelf voor de ogen van thuis twee 
doppen mee van melk of yoghurt pak-
ken. En dan is de Paaskip klaar. Natuur-
lijk word je geholpen. 
Wil je mee doen? Meld je dan even aan 
voor 6 april. We gaan de mooie Paaskip-
pen maken op 8 april van 15.30 uur tot 
17 uur in D’n Heuvel. De kosten zijn 
€ 2,50 per kind. We hopen dat je ook 
komt knutselen, want hoe meer Paas-
kippen, hoe meer Paaseieren met Pasen! 

Marieke Moorman informateur 
bestuur De Dommel
Burgemeester Marieke Moorman van de gemeente Bernheze zal bij Water-
schap De Dommel de besprekingen leiden voor een nieuw bestuurspro-
gramma. Volgende week is er een gezamenlijke gespreksronde met de tien 
fracties van het nieuwe algemeen bestuur in aanwezigheid van de informa-
teur. Alle partijen geven daarbij hun belangrijke punten voor opname in het 
bestuursprogramma aan. 

dit proces te begeleiden. Alle fracties 
hebben aangegeven de goede con-
structieve samenwerking in de afgelo-
pen vier jaar graag te willen voortzet-
ten. Dat is een mooi vertrekpunt om 
het gesprek aan te gaan.”
www.dommel.nl

Op 25 maart kwamen de tien fracties 
van het nieuwe algemeen bestuur, dat 
op 28 maart geïnstalleerd wordt, bij el-
kaar. Zij blikten terug op de verkie-
zingsuitslag. Water Natuurlijk is met 
acht zetels de grootste partij, gevolgd 
door VVD en CDA elk met vier zetels. 
Verder behaalde de Partij van de Ar-
beid drie zetels, 50PLUS twee zetels en 
Werken aan Water en AWP niet politiek 
wel deskundig elk een zetel. De andere 
fracties zijn de zogenoemde geborgde 
fracties: ongebouwd (agrariërs) met 
drie zetels, gebouwd (bedrijven) en 
natuurterreinen elk twee zetels. Uit het 
algemeen bestuur wordt een dagelijks 
bestuur benoemd. 

Informateur
Marieke Moorman heeft grote be-
stuurlijke ervaring en de fracties heb-
ben veel vertrouwen in haar rol als in-
formateur. Ook heeft zij als voormalig 
‘waterwethouder’ van Tilburg een ste-
vige band met Waterschap De Dom-
mel. Moorman: “Ik kijk er naar uit om 

Marieke Moorman

Regionale 
ontmoetingsdag 
en 
bevrijdingsfestival 
voor veteranen 
Brabant zuid-Oost
De Stichting Veteranen Brabant Zuid 
Oost organiseert op 5 mei de traditio-
nele regionale ontmoetingsdag met 
bevrijdingsfestival in het kader van 75 
jaar vrijheid. Dit jaar wordt deze bij-
zondere dag gehouden in de Cacaofa-
briek te Helmond. De insteek van deze 
regionale ontmoetingsdag is dan ook 
om samen 75 jaar bevrijding te vieren 
en veteranen elkaar en burgers te la-
ten ontmoeten in een gezellige en mu-
zikale omgeving.
Met als thema ‘Vier samen de vrijheid’ 
staat deze regionale ontmoetingsdag 
open voor iedereen. 
De regionale ontmoetingsdag en het 
bevrijdingsfestival wordt gehouden in 
de Cacaofabriek aan de Cacaokade 1 
te Helmond en start om 13.00 uur. De 
welbekende Robert Smith Bluesband 
zal optreden samen met Drive In Show 
‘Satisfaction’ en zij zullen zorgen voor 
de muziek. Verder is er een marktplaats 
met diverse stands. Om 17.00 uur komt 
er een einde aan het programma.
Veteranen uit Brabant Zuid Oost die 
mede veteranen weer willen ontmoeten, 
kom naar deze ontmoetingsdag. Aan-
melden kan op het mailadres van de se-
cretaris nl: secretaris@svbzo.nl. En inwo-
ners die veteranen een warm hart toe-
dragen zijn natuurlijk van harte welkom. 
Eventuele vragen graag zenden naar het 
e-mailadres: secretaris@svbzo.nl

Het mooiste blauw. Het gebouw en de 
omgeving ondersteunen onze manier 
van werken en de optimale ontwikke-
ling van de kinderen.
De afgelopen weken hebben alle kin-
deren van de school gewerkt aan het 
thema Bouwen. Zij presenteren wat ze 
daarover zoal geleerd hebben. Naast 
deze presentaties, info over het onder-
wijs en de bouw, is er veel te beleven.

Reden genoeg om binnen te lopen op 
11 april. Lukt dat niet en toch be-
nieuwd, vraag dan een uitgebreid in-
formatiepakket aan of bezoek onze 
website: www.obsdemijlpaal.nl

 

 

Kapsones 

  

Musicalgroep voor de jeugd 

 

 

 presenteert 
 

 

 Beestenboel 
 

Bestemd voor alle kinderen van 

Nuenen e.o. 

 

         De voorstellingen zijn 

in het Klooster op  

 

16 april 1900 uur 

17 april 14.30 en 19.00 uur 

18 april 14.30 uur 

 

 Kaartjes: 

Boekhandel v.d.Moosdijk 

Parkhof Nuenen 
     www.musicalgroepkapsones.nl 

 

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

Een uitstapje naar het Eeneind, begin zeventiger jaren, 
voert ons naar de Collsche hoeve, een pachtboerderij van de familie 
Schippers uit Rotterdam. Hier wonen de gezinnen van Harrie en Bertus de 
Vries. Het is maandag-wasdag en hartje winter. Op de andere foto gaan we 
nog verder terug in het verleden. Anna, Tina en Truus de Vries komen terug 
van het melken met de hondenkar. En dan pakken donkere wolken zich sa-
men. Pogingen om de boerderij op de monumentenlijst te krijgen zijn op 
niets uitgelopen. Het boerenbedrijf werd opgeheven. Sinds 1986 is hier hotel-
restaurant ‘de Collsche hoeve’ gevestigd.
Meer lezen? Kijk ook eens in het boek Nuenen op het randje op blz. 304.



LINDEBLAADJES

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 

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

TE KOOP: Spaanplaten, 
12mm, afm. 65,5 x 97 cm. 
Afhalen € 1,00 per stuk. ± 50 
stuks. Tel. 06-51 37 32 72.

GRATIS AF TE HALEN: 
Pallets, Tel. 040-2831200.

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

Maandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTER

Meer dan 100 modellen 
in de winkel

Nieuw: 
geheel uitklapbare 
voetensteun

LEDER OF STOF  / MAATWERK / STA-OP-STOELEN

R E L A X F A U T E U I L S
GROTE KEUZE OPSTA FAUTEUILS

In small, 
medium 
en large

          Deze

Uit voorraad leverbaar

Zondag 7 april 
geopend 11.00 - 17.00 uur

RIA VAN SANTVOORT
ALGEMENE WATERSCHAPS PARTIJ

 
BEDANKT DE NUENENSE KIEZER

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

houten vloeren leggen, 
renoveren, onderhoud, 
laminaat en diverse
timmerwerkzaamheden

www.bertrenders.nl
T. 06 - 24 63 62 91

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

De hulp wordt kosteloos geboden 
door vrijwilligers die hiervoor spe-
ciaal zijn opgeleid.

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

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

040 283 1675

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

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

en. 13.00-17.00 uur

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

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

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

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

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

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

ARTHUR KOELEWIJN 
VISSPECIALIST NUENEN 
Zoekt medewerker (part-/
fulltime). Voor de verkoop 
van vis op de markt. Voor 
de servicegerichte per-
soon met aanpakkers-
mentaliteit is dit kans op 
een superleuke baan met 
een goed salaris. Kijk op 
koelewijnvis.nl of bel 06-
54730705 voor meer info.

AF TE HALEN EEN PRIMA 
VIOOL. TEL 06-19241820.

Olijf
r e s t a u r a n t

Logo Olijf.indd   1 13-02-2008   21:51:55

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

Keuken geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten.
www.restaurantolijf.nl

ASPERGEKAART OLIJF
Het seizoen van de asperges is weer begonnen.

De Brandevoortse Hoeve is al jaren onze trouwe leverancier 
van het witte goud. Ook zal het Hollands zuiglam van 
schapenhouderij Adriaans niet ontbreken.
De aspergekaart biedt een ruime keuze voor iedereen.

Houdt u niet van asperges?
Ook dan is Olijf een goede keuze.
Onze nieuwe menukaart is zeer uitgebreid en divers.

LENTEKRIEBELS
Wijn&Spijs, tot en met dinsdag 16 april serveren wij 
een verrassingsmenu waarin wij de lente eren. Zowel 
de gerechten als de wijnen zijn helemaal in lente sfeer.

Sprankelend, fris en smaakvol.

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop en blues.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen
TE KOOP GEVRAAGD: 
Fietsen en snorfietsen/
opknapfietsen. Tel. 06-
46 83 01 17.

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.nl
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Nieuwe biljartclub     
de Pomeranses
Seniorenvereniging Senergiek probeert de sto�  ge jas uit te doen en niet 
langer alleen maar langs gebaande paadjes te lopen. Schitterend voorbeeld 
van een nieuwe activiteit is het damesbiljart de Pomeranses.

bij hen zou kunnen passen, kunnen via 
e-mail contact opnemen met de initia-
tor Harry van Duijnhoven.
“Het accent moet liggen op gezellig-
heid”, aldus Van Duijnhoven, “maar het 
wordt ook een stuk leuker, naarmate je 
iets meer gaat snappen van het spel.”
De kneepjes van het biljartspel. Dat 
gaan ze bij Senergiek de dames bij-
brengen. “Het is naast wat weetjes, 
toch vooral een kwestie van veel vlieg-
uren maken.”
De dames hebben al een nieuwe naam 
gekozen: de Pomeranses, geïnspireerd 
op het liedje van Jans Pomerans. (De 
pomerans is het dopje van een keu, 
Red.).
En omdat de dames zich op hun best 
willen presenteren kwam de nieuwe 
Senergiek fotograaf Jan Daams voorbij 
voor een heuse fotoshoot.

Aanmelden en info: 
hmmvanduijnhoven@gmail.com
www.senergiek-nuenen.nl

Het idee dames te interesseren voor 
het biljartspel kwam uit de hoed van 
de nieuwe activiteitencommissie en 
werd door enkele enthousiaste heren 
biljarters opgepakt.
Resultaat inmiddels: Een vijftiental da-
mes komt sinds enkele weken gretig of 
schoorvoetend elke dinsdagmiddag 
samen om de eerste ervaringen op te 
doen op het groene laken, onder des-
kundige leiding van drie geroutineer-
de instructeurs.
Aanvankelijk was het idee het experi-
ment een proeftijd van 2 keer 3 maan-
den te geven om het uit de startblok-
ken te trekken, maar de spontane toe-
loop van zoveel dames die het spel on-
der de knie willen krijgen, is verrassend 
positief en lijkt het perspectief te gaan 
bieden op een vaste nieuwe activiteit, 
die wordt toegevoegd aan de lijst van 
tientallen activiteiten die Senergiek op 
het programma heeft.
Dames die benieuwd zijn of damesbil-
jart mogelijk een nieuwe hobby is, die 

De nieuwe biljartclub De Pomeranses

Senergiek senioren orkest

Twan Geelen

Expositie   
Fotoclub Prisma 
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt 
om een mooie eerste expositie samen 
te stellen van het werk van de leden 
van de fotoclub Prisma. Het werk wordt 
onder diverse thema’s geëxposeerd 
waaronder het jaarthema ‘sporen’. Er is 
ook een diapresentatie van vrije foto’s. 
Prisma komt om de 2 weken bij elkaar, 
om samen foto’s te maken of deze te 
bespreken en daardoor betere foto’s te 
leren maken. De expositie is op zater-
dag 13 en zondag 14 april van 12.00 tot 
17.00 uur In ’t Kwetternest, Mantel-
meeuwlaan 12, Nuenen.

Expositie 
Fotoclub 

Van Kerken, Kloosters en Kapellen
Voltooid verleden tijd. Het ‘rijke roomsche leven.’ Nieuwe tijden, andere 
mensen. Eigentijdse doelen en gewijzigde stippen op de horizon. Onnodig 
om in heimwee terug te verlangen naar de ‘goeie ouwe tijd’, die wellicht 
nooit echt heeft bestaan.

samen. Desgewenst kunt u het boek 
na de lezing ook ter plekke aanschaf-
fen voor de prijs van € 25,00.
Naast de historische wetenswaardig-
heden die gepresenteerd zullen wor-
den, zal er ook aandacht zijn voor ver-
rassende bouwkundige details van 
onze kloosters, kerken en kapellen.
Jos Thielemans is namelijk als opgeleid 
architect van nature hierop gericht.

De tijd dat kerktorens zowel in fysiek 
als religieus opzicht als bakens langs je 
pad stonden mag dan voorbij zijn, nog 
steeds vertellen deze karakteristieke 
gebouwen een mooi eigen verhaal.
Kom daar op vrijdagmiddag 12 april van 
genieten. U bent van harte welkom.

Wel erg boeiend om, met mensen die 
geïnteresseerd zijn in ons verleden, 
eens dieper in te zoomen op de rijke 
geschiedenis van kerken, kloosters en 
kapellen uit onze gemeente en wat 
voor rol deze instituten voor onze 
voorouders hebben gespeeld.
In de geschiedenislezing van vrijdag 
12 april van 13.30 tot 15.30 uur in de 
Trefpuntzaal van Het Klooster komen 
Jos Thielemans en Piet van den Heuvel 
in een duo-presentatie het verhaal 
vertellen van bekend en onbekend re-
ligieus erfgoed van Nuenen.
De lezing, georganiseerd door de 
Senergiek Geschiedenisgroep, is vrij 
toegankelijk voor iedereen die dit be-
langrijke facet van de oude identiteit 
van Brabant en specifiek van Nuenen, 
wil leren kennen. De entree bedraagt 
€ 2,00. Pauze koffie/thee is bij de en-
treeprijs inbegrepen.

Beide inleiders zijn actief lid van de 
Nuenense heemkundekring De Drije-
hornick.
Jos Thielemans, hij heeft al een achttal 
boeken over uiteenlopende regionale 
historische thema’s op zijn naam staan, 
stelde het fraaie en rijk geïllustreerde 
boek ‘Religieus Erfgoed Nuenen c.a.’ 

Jos Tielemans en Piet van den Heuvel

KBO Lieshout 
KBO Lieshout heeft veel activiteiten. Iedere week kunt u bijvoorbeeld mee-
doen aan de gratis � tnesslessen in onze Beweegtuin, kunt u sjoelen, kaarten 
of kienen, of Jeu de Boules spelen. Ook sportieve activiteiten zoals � etsen, 
wandelen en zwemmen zijn vaste activiteiten. En verder hebben we kunst, 
cultuur, reizen en informatieve bijeenkomsten op de agenda. Kom eens een 
kijkje nemen bij onze Inloop en maak kennis met een dynamische senioren-
vereniging. Iedere dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur in het Dorps-
huis van Lieshout. U bent van harte welkom.

Voorlichtingsmiddag Openbaar 
Vervoer en de OV-Chipkaart? 
Donderdagmiddag 18 april om 13.30 
uur, het Dorpshuis in Lieshout. Als u ter 
plekke ook hulp bij de aanvraag van 
een OV-chipkaart wilt, breng dan uw ID 
kaart of paspoort mee. Deelname aan 
deze middag is gratis, wel graag aan-
melden. Dat kan tot en met dinsdag 16 
april bij de Inloop of per mail naar het 
secretariaat: kbolieshout@gmail.com. 
 
PaasKienen 
Op vrijdag 19 april organiseert de Seni-
orenvereniging KBO Lieshout in het 
Dorpshuis de KBO kienavond. De avond 
staat in het teken van Pasen en alle 
deelnemers ontvangen een bijzondere 
paasverrassing. Zaal open om 19.00 uur 
en het kienen begint om 20.00 uur. Na 
het kienen houden wij de loterij. 
 
Noteer vast in uw agenda: dinsdag 23 
april dagreis naar Dussen, Gorkum en 
’s Gravenmoer, woensdagavond 24 
april informatiebijeenkomst huisart-
senpraktijk anno 2019 met huisarts E. 
Lindeman.

Excursie Speelhuis Helmond
Na de brand in 2011 in Het Speelhuis 
heeft de gemeente Helmond gezocht 
naar een nieuwe locatie voor het the-
ater. Die is gevonden in de Onze-Lie-
veVrouwe kerk. De buitenkant van dit 
rijksmonument is in de oorspronkelij-
ke staat behouden. Binnenin de kerk 
is nieuwbouw voor het theater geko-
men. Op donderdag 11 april wordt 
KBO Lieshout om 13.30 uur ontvan-
gen in Het Speelhuis met koffie en 
gebak en een rondleiding door dit 
theater. 

KBO Workshop Paasbloemstuk 
Op dinsdag 16 april kunt u een paas-
bloemstuk maken tijdens de KBO 
workshop die gehouden wordt onder 
leiding van bloemist Ralph Bertens 
van Bloemend. U hoeft alleen een 
mesje en/of snoeischaar mee te bren-
gen. Start: 19.30 uur in de jongeren-
ruimte in het Dorpshuis. Opgeven kan 
tot en met 9 april bij de Inloop. De kos-
ten voor deelname:€ 25,- en voor le-
den van KBO Lieshout € 22,50 (inclu-
sief een kopje koffie). 

Peter Kuipers Munneke over opwarming van de aarde

Hoe boeiend kan een spreker zijn?
Eerlijk gezegd waren de verwachtingen best hooggespannen bij de lezing 
van de bekende weerman Peter Kuipers Munneke. Deze lezing werd gehou-
den op woensdag 27 maart in De Regenboog.

was. Met eenvoudige voorbeelden, die 
goed blijven hangen in je geheugen, 
kon hij zaken verduidelijken als zee-
spiegelstijging (badkuip), koolzuur-
houdend warm of koud water (blikje 
cola) en rotatie van de aarde (tol).
In de pauze waren de bezoekers in de 
gelegenheid om zich te beraden op 
mogelijke vragen. En die kwamen er. 
Maar Peter kon deze vragen uitste-
kend beantwoorden. Dat er nog veel 
vragen niet beantwoord waren, bleek 
na afloop. Toen verzamelde zich menig 
vragensteller om de spreker heen.

Samenvatting van het betoog van Pe-
ter Kuipers Munneke: 
Door de opwarming van de aarde 
stijgt de zeespiegel en die opwarming 
komt in grote mate door toedoen van 
de mens. Die stijging zal tot het jaar 
2100 ongeveer 1,5 meter zijn, maar zal 
daarna nog meer worden. Door een 
goed klimaatbeleid kan de sterke stij-
ging vertraagd worden. Echter, dat Ne-
derland voor een groot deel onder wa-
ter loopt is zeker, de vraag is alleen: 
wanneer?
Gezien het belang van het onderwerp 
gaf de organisatie (de Nuenense ker-
ken) aan om aan deze avond een ver-
volg te geven. 

Het bleek goed om het onderwerp ‘kli-
maat’ nu eens besproken te horen 
door een echte deskundige. Als klima-
toloog en glacioloog weet hij waar-
over hij het heeft. Dat is ook beter dan 
alleen de politieke en economische 
kant van dit thema te horen.

Met een prachtige presentatie wist hij 
de toehoorders te boeien. Verheugend 
om te zien, dat er ook een aantal jon-
geren aanwezig was. Ook zij voelen 
zich betrokken bij het klimaatpro-
bleem. Unaniem was het publiek van 
mening dat zijn uitleg, van een toch 
best moeilijke materie, heel erg helder 

Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt drie keer per 
week ververst met nieuwe onder-
werpen. De volgende onderwer-
pen zijn in de loop van week 14 en 
15 (onder voorbehoud) in de uit-
zending van Nuenen Nú te zien:

• Interview Jim de Koning over 
boek Ronald V.

• Uitreiking Vincent van Gogh 
penning

• Uitreiking het Witvoetje
• She-art-Gallery
• Veilig Verkeer Nuenen
• Jo Klomp
• Nuenen bij de Brabant Quiz
• Gerwens Muziekcorps naar fes-

tival in Duitsland
• Uit de serie ‘in Het Klooster ge-

boren’ : Elma Prinsen-de Rooy
• Tweemaandelijks gesprek met 

de burgemeester

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
De 63 afleveringen van de serie 
‘Biografie van een Dorp’ zijn te zien 
in de Herhaling.
De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube en Facebook 
en via www.youtube.com/lokale-
omroepnuenen

Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen reporta-
ge ? Stuur dan een e-mail naar tv@
omroepnuenen.nl. U kunt ook op 
werkdagen gewoon binnenlopen 
in onze studio in Het Klooster tus-
sen 10.00 u en 12.00 u.

Eerste Nederwettense 
opschoondag groot succes
Afgelopen zaterdag verzamelden zich maar liefst 60 Nederwettenaren bij 
dorpshuis De Koppelaar om hun dorp schoon te maken. Aan de oproep van 
de dorpsraad werd daarmee massaal gehoor gegeven. Het dankbare resul-
taat was een schoon dorp en weer een nieuwe vorm van cohesie; iets waar 
Nederwetten al sinds jaar en dag op kan bouwen.

pe sloten en drassige weilandranden 
werden daarbij niet ontzien. Ook ìn het 
dorp trokken colonnes oranje hesjes 
door de straten. Ouders met kinderen, 
vriendengroepjes, fanatieke senioren; 
allemaal loerden zij op blikjes, plastic, 
papier, confetti, vuurwerk; het werd al-
lemaal in de afvalzakken gestopt.
Ook het plein voor de MFA, en de 
schoolpleintjes van de basisschool en 
het kinderdagverblijf werden aange-
veegd en aangeharkt dus aan het eind 
van de dag blonk ons kleinste kerk-
dorp als een spiegel. Laten we dit sa-
men zo houden!
Bij terugkomst werden alle vrijwilligers 
getrakteerd op allerlei beschikbaar ge-
steld lekkers. Een woord van dank daar-
voor richting de Gerwen-Nederwetten 
loop, richting W70 en de gemeente 
Nuenen. Maar de grootste dank gaat 
uit naar alle vrijwilligers.
Dit krijgt volgend jaar zeker een ver-
volg!!

 Na een korte uitleg verspreidden zo’n 
tien groepen zich over de diverse toe-
gewezen wijken en buitengebieden. 
Vanwege de grote opkomst werd het 
opruimgebied tot ver buiten de Neder-
wettense grenzen uitgebreid. Vanuit 
windmolen De Roosdonck in Nuenen, 
de brug over het Wilhelminakanaal in 
Breugel, en de Willem Hikspoorsbrug 
over de Dommel in Eindhoven liepen 
er groepen richting Nederwetten. Die-

Ik ben lid van het senioren orkest (zie 
foto). Wij zijn een gezellige groep muzi-
kanten van op dit moment 18 leden. Op 
2 april hebben we opgetreden in de pa-
rochiezaal ‘Aan de statie’ in Achel België. 
Op 6 april treden we op in ‘De Akkers’ in 
Nuenen, op 23 mei in Vitalis Berckelhof 

in Eindhoven en 6 juli hebben we nog 
een uitvoering op de kiosk in Son van 
14.00 tot 16.00 uur. In totaal hebben we 
zo’n 10-15 optredens per jaar. Onder 
het genot van een drankje op het terras 
al daar is het goed luisteren.
Heb je belangstelling voor deze mu-
ziekclub, we kunnen nog altijd leden 
gebruiken. Eenmaal in de week op 
donderdagmiddag hebben we repeti-
tie in Het Klooster te Nuenen van 14.00 
tot 16.00 uur, kom gerust een keer 
langs voor informatie. Geen instru-
ment mag geen probleem zijn, wij 
hebben nog diverse instrumenten te 
leen voor jou.
Hopelijk tot weerziens op een van 
onze repetities. 

 Het Longfonds 
zoekt collectanten 
in Nuenen c.a.
Van 13 tot en met 18 mei wordt er een 
collecte gehouden voor het Long-
fonds. In Nuenen zijn ze nog op zoek 
naar collectanten. Een paar uurtjes 
wandelen en geld ophalen voor het 
goede doel, is dit iets voor u? Als u in-
teresse heeft, ga dan naar longfonds.
nl/collectant of stuur een mailtje naar 
longfondsnuenenzw@gmail.com.
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Elke vrijdag ACTIVITEITENAGENDA

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Kerkberichten

Zaterdag 13 april
10.00-16.00 Neuzelmarkt 2019, huis-aan-

huis inzamelen spullen. Nuenen-zuid, 
ten zuiden van Europalaan en Eeneind

Zaterdag 13 april
14.00 uur Musicalgroep Kapsones 
‘Pukkelplaneet’. Klooster Nuenen

Zaterdag 13 en zondag 14 april
12.00-17.00 uur Expositie Fotoclub Prisma

 ’t Kwetternest, 
Mantelmeeuwlaan 12 Nuenen.

Zondag 7 april
14.00 uur Opening seizoen 2019

Jeu de Boules vereniging
D’n Busser

Banen aan het Laar

Woensdag 10 april
18.00-19.30 uur Kijkavond De Nieuwe Linde

Van Duynhovenlaan 15 Nuenen

Donderdag 11 april 
17.00-18.30 uur Open Avond 
Jenaplanschool De Mijlpaal

Brabantring 1 Nuenen

Vrijdag 12 april
Solidariteitsmaaltijd… 

Eten voor het goede doel
Kerkelijk Centrum De Regenboog

Vrijdag 12 april
13.30-15.30 uur Lezing Kerken, Kloosters 

en Kapellen. Trefpuntzaal Het Klooster
19.00 uur Musicalgroep Kapsones 

‘Pukkelplaneet’. Het Klooster Nuenen

Zondag 7 april
14.00-16.00 uur Groene middag met 

GroenLinks. Weverkeshof Nuenen
19.30 uur Taizé-vesper
Van Goghkerkje Nuenen

7 t/m 13 april 
Jaarlijkse collecteweek van 

de Hartstichting

Maandag 8 april
15.30-17.00 uur WLG Paaskippen maken

D’n Heuvel, Gerwen
19.00 uur Wandeling IVN Vogelwerkgroep
Nuenens Broek. Vertrek vanaf Het Klooster

Dinsdag 9 april
10.30 uur Cultuur Overdag - fi lm ‘Django’

Het Klooster

Zaterdag 6 en zondag 7 april
11.00-17.00 uur ‘Het Penseel’ exposeert!

‘Het Kwetternest’, 
Mantelmeeuwlaan 12, Nuenen

Zaterdag 6 april
10.00-16.00 uur Neuzelmarkt 2019, 

huis-aan-huis inzamelen spullen. Nuenen-
centrum, ten noorden van Europalaan en 

ten oosten van Smits van Oyenlaan

Zaterdag 6 april 
19.45 uur Gerwens Muziekkorps, Muziek-

vereniging Sirena uit Hooge Mierde en 
Koninklijke Harmonie l’Union uit Bladel 

Het Klooster te Nuenen.

Zondag 7 april
14.00 uur Rondje Cultuur bij de Buur 

14.00 uur Live Music 
‘The Jumping Whirlwinds’. Het Klooster

t/m 14 april
Jeane Seah (Vrielink) In the Spotlight

t/m 21 april
Woe. en zon. 13.00-17.00 uur. 
Vrij. 13.00-20.00 uur. Expositie 

‘In Harmonie’ Gastexpositie Stichting Kubra. 
SHE Art Gallery, De Huufkes 34 Nuenen

Vrijdag 5 april
14.00 uur Lezing PVGE. Scarabee

20.00 uur Kienen. Dorpshuis, Lieshout
21.00 uur PvdA-inloop. Café Schafrath

Zaterdag 6 en zondag 7 april
11.00-16.00 uur Jaarlijkse 

paas-/voorjaarsmarkt
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 

Park 63b, Nuenen

  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: 

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.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 6 april 18.30 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 7 april 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters. 

Misintenties
Zaterdag 6 april 18.30 uur: Herman de 
Bree.
Zondag 7 april 11.00 uur: Willy en Mieke 
Spaanjaars - Vossen; Piet van der Velden; 
Riet van Wijk - Verhallen; Jos de Bar; Ma-
rie-Anne Koster - Schulten; Riënts Slip-
pens; Machiel van Stokkom; Lau Leen-
ders (vanwege verjaardag); overleden 
ouders van Santvoort - van der Loo; 
overleden ouders van de Berg - van 
Santvoort.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Will van de 
Kerkhof, Jo van Dijkhof 49. Wij wensen 
de familie en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 7 april 11.00 uur: viering, paro-
chiekoor, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintenties 
Dora van den Boomen - Scheepers.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 7 april 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers leden van de 
werkgroep. 

Misintenties
Pastor Freek Groot, vanwege zijn sterf-
dag.

Taizé-vesper   
in het    
Van Goghkerkje
Komende zondag is er weer een Tai-
zévesper in het Kleine Van Goghkerkje 
in Nuenen. De dagen zijn nu écht lan-
ger aan het worden, meer en langer 
licht. De dagen worden ook écht war-
mer: Lente! In deze tijd bezinnen we 
over De vasten tijd, maar ook de Lij-
denstijd. Het thema van de Taizé vesper 
is deze keer ‘wie zonder zonde is…..’. 
Wat doet het met je? Maar we verwach-
ten een nieuwe tijd, we hopen op een 
nieuw begin. Hoe gaat het worden….?

Op deze laagdrempelige vespers ko-
men mensen uit de regio. De vespers 
zijn altijd stemmig en bezinnend, het 
is om die reden vaak een rustpunt in 
het leven van alledag. Fijn ook om 
even een moment te vinden, om even 
stil te staan bij de geheimen van het 
dagelijkse leven.
In het sfeervolle kerkje is er voldoende 
ruimte voor momenten van stilte, voor 
momenten van denken en ook voor 
momenten om de liederen uit Taizé te 
zingen. Deze liederen zijn eenvoudig 
en mooi van melodie. Het zijn korte 
melodieën en worden een aantal ke-
ren achter elkaar gezongen, ze worden 
ook wel ervaren als een mantra. Paul 
Weijmans begeleidt op de piano. 
De vesper is in het sfeervolle kleine 
kerkje aan de Papenvoort in Nuenen 
en begint om 19.30 uur. Vooraf is er 
pianomuziek.

Zondag 7 april. 19.30 uur Taizé-vesper. 
Van Gogh Kerkje, Papenvoort Nuenen .

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 7 april maart zal onze me-
vrouw Petra Zweers voorgaan in de 
vijfde zondag in de 40 dagen tijd, aan-
vang 10.00 uur. U bent van harte wel-
kom om deze dienst met ons mee te 
vieren! De collecte is deze keer voor 
‘Samen Verder’ .
 
Voor kinderen van de basisschool zal 
er kindernevendienst zijn, ook zij zul-
len elke week een stap richting Pasen 
gaan zetten.
De eerste 4 stappen zijn gezet. Komen-
de zondag zal Petrus zeggen dat hij Je-
zus niet kent. Deze keer zal Jezus ge-
vangen genomen worden.
Donderdag 4 april is er, zoals elke don-
derdag, tussen 10.00-12.00 uur Open 
Huis.
Onder het genot van een kopje, koffie 
of thee is er de mogelijkheid elkaar te 
ontmoeten.
Voor meer informatie: zie onze website 
en op Facebook.

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 4 april. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis van de Vasten; gedachtenis 
van H. Isidorus, bisschop en kerkleraar. 
Vrijdag 5 april. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur Lof; 18.30 uur H. Mis 
van de Vasten; gedachtenis van H. Vin-
centius Ferrerius, belijder. 
Zaterdag 6 april. Eerste zaterdag van 
de maand. 08.30 uur H. Mis van de Vas-
ten; daarna uitstelling tot 12.30 uur. 
10.00 uur godsdienstlessen. 

Zondag 7 april. Passiezondag. 10.30 
uur gezongen Hoogmis; daarna kin-
derzegen. 
Maandag 8 april. 18.30 uur H. Mis van 
de Vasten.
Dinsdag 9 april. 18.30 uur H. Mis van de 
Vasten. 
Woensdag 10 april. 07.15 uur H. Mis 
van de Vasten. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Soe�  Centrum
Op zondag 7 april houdt het Soefi Cen-
trum Eindhoven een Universele Ere-
dienst. Shamser van Hees zal het the-
ma ´Bevrijding´ vanuit het Universeel 
Soefisme en met teksten uit de grote 
Wereldreligies belichten. 
De bijeenkomst vindt plaats in de bo-
venzaal van ‘de Herberg’ op het terrein 
van Woonpark Eckartdal, Nuenense-
weg 1, 5631 KB Eindhoven. Aanvang 
11.00 uur. Na afloop is er koffie en thee, 
een boekentafel en gelegenheid tot 
een nagesprek.  De toegang is vrij.

Geld beschikbaar voor    
mooie initiatieven met nieuwkomers
Je hebt een goed idee. Je wil activiteiten opzetten waar nieuwkomers en 
mensen die hier al langer zijn elkaar kunnen ontmoeten. Je hebt daar een 
� nanciële bijdrage voor nodig : Meld je dan hier: www.wijdoenmee.nu

Klein van schaal met een groots e� ect
Initiatieven zoals samen eten of koffie-
drinken, elkaar ontmoeten in een naaia-
telier of een sportdag hebben een groot 
effect op het leven van vluchtelingen. 
Heb je financiële bijdrage nodig voor 
een activiteit met vluchtelingen, zodat 
zij zich beter thuis voelen in Nederland? 
Is jouw initiatief gericht op asielzoekers, 
statushouders of vluchtelingen? Dan 
kan je een financiële bijdrage aanvra-
gen bij www.wijdoenmee.nu.
Op dit online platform kun je een aan-
vraag indienen voor maximaal € 2.500,- 
voor projecten die plaatsvinden in Ne-
derland. Bijdragen voor zaalhuur, ver-
voer of materialen komen voor een bij-
drage in aanmerking.
Je hoeft geen officiële rechtsvorm te 
hebben, ook een vrijwilligersgroep 
kan een aanvraag doen. Binnen 7 
werkdagen hoor je of jouw initiatief in 
aanmerking komt voor steun, zodat je 
meteen van start kunt gaan. “Ik heb jul-
lie steun als heel erg prettig, praktisch 
en persoonlijk ervaren”, liet een aan-
vrager weten. “Echt fantastisch dat jul-
lie op deze manier leuke kleine initia-
tieven mogelijk maken.

Simpel aanvragen
www.wijdoenmee.nu  is een samen-
werking tussen verschillende vermo-
gensfondsen die een aanvraag voor fi-
nanciële steun eenvoudig willen hou-
den voor iedereen die zich inzet voor 
vluchtelingen. Wil je weten hoe je een 
aanvraag kunt indienen of wil je idee-
en opdoen wat voor initiatief je kunt 
starten? Ga dan naar www.wijdoen-
mee.nu en lees de basisregels of bekijk 
de gesteunde projecten.
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Vrijdag 5 april
Best V. VR 30+ - Nederw. VR30+ 19.30
Zaterdag 6 april
RPC VE- Nederwetten VE  . . . . . . 16.15
Zondag 7 april
Nederwetten 1 - VCO 1  . . . . . . . 14.30
Nederwetten 2 - SBC 13  . . . . . . 10.00
Hoogeloon 5 - Nederwetten 4  12.00 
DBS VR 1 - Nederwetten VR 1  . 10.30
Sp. Boys VR1 - Nederw. VR. 2  . . 11.00

 RKGSV GERWEN
Zondag 7 april
ASV’33 1 - RKGSV 1  . . . . . . . . . . . 14.00
SV Valkenswaard 6 - RKGSV 2  . . 10.00
RKGSV 3 - DOSL 4  . . . . . . . . . . . . . 11.00
Acht 5 - RKGSV 4  . . . . . . . . . . . . . . 10.00
RKGSV VR 1 - Bladella VR1  . . . . . 11.00
Donderdag 11 april
RKGSV 4 - Maarheeze 5  . . . . . . . 18.30

EMK
Vrijdag 5 april 
BVV 1 - EMK 1 (zaal)  . . . . . . . . . . . 20.15
Brabantia 9 - EMK 2 (zaal)  . . . . . 20.55
Zaterdag 6 april 
EMK VE1 - Tivoli VE1  . . . . . . . . . . . 15.30
GSBW G1 - EMK G1G  . . . . . . . . . . 11.45
Zondag 7 april 
Bergeijk 1 - EMK 1  . . . . . . . . . . . . . 14.30
EMK 2 - Brabantia 3  . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 3 - Wilhelmina Boys 3  . . . . 11.00
EMK 5 - Unitas’59 6  . . . . . . . . . . . 11.00
SC ‘t Zand VR4 - EMK VR1  . . . . . . 12.00
 

Mooie doelpunten en sprankelend voetbal in eerste helft

VCO - NEDERWETTEN 0-7
Door Louis Staals

In het mooi gelegen sportpark van VCO in ‘het Oventje’had Nederwetten 
iets moois in petto voor de 4 meegereisde supporters van de club. Al in de 
eerste 10 minuten kreeg Nederwetten enkele mooie kansen voor Toon van 
Rooij, Christiaan Baaten en Roy Sleegers maar het spektakel brak pas echt 
los in de 14e minuut. 

gedisciplineerd bleef spelen en 5 mi-
nuten voor rust haalde Giel nogmaals 
uit voor 0-6.
Na de pauze leek het of er een kalme-
rend middel in de thee had gezeten 
want het tempo zakte aardig terug 
maar Nederwetten bleef de bovenlig-
gende partij. De ingevallen Hein Snel-
len van Vollenhoven kon met een fraaie 
curve in zijn schot nog een keer de VCO 
doelman passeren en de 0-7 aanteke-
nen maar dat was toch een van de wei-
nige hoogtepunten uit de 2e helft. 
Dankzij ook door een goed midden-
veld en achterhoede hoefde keeper 
Jordy van den Boogaard nauwelijk in 
actie te komen en kan met vertrouwen 
gekeken worden naar de gestaakte in-
haalwedstrijd a.s donderdag tegen de 
Rakt en volgend weekend een thuis-
wedstrijd opnieuw tegen VCO. 

Een strakke pass van Giel van Korven 
bereikte Toon van Rooij, die kapte 2 
spelers uit en zette de 0-1 op het bord. 
Amper 1 minuut later mocht Giel een 
vrije trap nemen en die schoot hij fraai 
binnen in de linkerbenedenhoek. 0-2. 
Wim van Kronenburg kreeg ook nog 2 
scoringskansen maar zijn inzetten mis-
ten de juiste richting. Wel gaf Wim een 
mooie assist op Toon van Rooij en die 
tekende voor de 0-3. Bij opnieuw een 
vrije trap van Giel kreeg de VCO keeper 
de bal niet onder controle en de terug-
springende bal werd door Christiaan 
Baaten binnen geschoten. 0-4 Weer 10 
minuten later, Nederwetten was vrij-
wel steeds aan de bal, weer een pass 
van Giel op Toon en jawel hoor 0-5 bin-
nen het half uur. Dat dit koppel zo vaak 
kon scoren was mede te danken aan 
de rest van het team dat accuraat en 

Open dag Golfclub Son    
 
Op zondag 14 april opent golfclub Son haar deuren. Iedereen - jong en oud- 
die op een leuke manier met de golfsport kennis wil maken is die dag welkom. 
Golfclub Son is een gezellige en betaalbare club, gelegen aan de rand van Son 
en Breugel, achter de brandweerkazerne en naast de hockeyvelden.

Ook voor degenen die al eerder ge-
golfd hebben, maar zijn gestopt is 
deze dag een ideale kans om de ken-
nismaking met het golfen te hernieu-
wen. Wie wil oefenen: voor golfclubs 
en ballen wordt gezorgd. Speciale kle-
ding is niet vereist. We raden u wel aan 
om platte schoenen te dragen. Een 
rondleiding zonder te spelen is ook 
mogelijk. De toegang is gratis en de 
koffie staat klaar.
Wie zich na afloop opgeeft als lid kan 
gebruik maken van aantrekkelijke aan-
biedingen. Golfclub Son is gesitueerd 
op het sportpark aan de Rooijseweg 
11 in Son. U bent op 14 april welkom 
tussen 11.00 en 16.00 uur. Bent u geïn-
teresseerd? Neem dan ook alvast een 
kijkje op website www.golfson.nl 

Onze 9-holesbaan biedt veel uitda-
ging, ondanks, of misschien wel juist 
door, de beperkte lengte. De afgelo-
pen weken zijn we bezig geweest om 
de baan door middel van extra beplan-
ting nog aantrekkelijker te maken.
Op de open dag krijgen belangstellen-
den uitleg over de golfsport en is er de 
mogelijkheid om - onder deskundige 
begeleiding een balletje te slaan. Om u 
te bekwamen in het putten is een put-
parcours uitgezet. Voor liefhebbers be-
staat ook de mogelijkheid om onder 
begeleiding een rondje (4 holes) te lo-
pen. Natuurlijk is onze pro Paul aanwe-
zig. Hij wordt die dag bijgestaan door 
een grote groep enthousiaste vrijwilli-
gers, die u graag wegwijs maken op 
ons complex.

Superleuk   
OKI-toernooi bij  
TV Wettenseind 
Op zondag 31 maart heeft de jeugd-
commissie weer een gezellig ouder-
kind (OKI) toernooi georganiseerd. 
Met 74 ouders, opa’s en oma’s en kin-
deren zijn veel sportieve en leuke wed-
strijden gespeeld. Iedereen was erg 
enthousiast.

Natuurlijk was er tussendoor ook tijd 
voor een heerlijke lunch. Dit jaar werd 
deze verzorgd door onze sponsor I Fra-
telli. Iedereen kon genieten van de lek-
kere pasta’s en lasagne.
Aan het einde van de middag werden 
de prijsjes uitgedeeld en alle kinderen 
mochten grabbelen in de grabbelton. 
Kinderen hadden prijsjes van scheet-
kussens tot ‘slijm’ en vooral de scheet-
kussens zorgden voor erg veel plezier 
bij de kids. 

TV Wettenseind bedankt de jeugd-
commissie voor een geweldige dag.  
Caroline, Wies, Saskia en Joris hebben 
het perfect verzorgd en dit toernooi 
staat zeker weer op het programma 
voor 2020.

#14 KWIEK opstaan en gaan zitten

Iedere week wordt een andere oefe-
ning uit de Kwiek beweegroute van 
1,5 km in Nuenen toegelicht door 
geriatriefysiotherapeuten Ellen 
Raessens en Lieke Braam. Doet u 
mee?

Ga op de punt van de bank zitten, zet 
de voeten stevig op de grond met de 
knieën naar buiten. Zet uw romp 
schrap door buik- en rugspieren aan te 
spannen. Adem in en bij het uitade-
men strekt u langzaam tot stand. 
Adem in en tijdens het uitademen 
brengt u de billen naar achteren om 
vervolgens rustig te gaan zitten. Pro-
beer om 10 keer op te staan en lang-
zaam te gaan zitten zonder plof. Dus 
houd spierspanning op de benen tot 
het laatste moment! Lukt dit zonder de 
handen te gebruiken? Er is een hoge 
bank en een wat lagere bank in het 
Park. Wat is moeilijker? 

fysiotherapie •

EMK - Bergeijk 1-2
Door Jacques Ribot

Nadat de pupil van de week Josh zijn doelpunt had gescoord, startte de 
wedstrijd onder zonnige omstandigheden. Het spel golfde eerst op en neer. 

van Christian Messerschmidt, resul-
teerde in een tweede kans voor Luke 
Hilt die de gelijkmaker scoorde (1-1). 
Na de rust domineerde EMK. De ver-
dediging was echter niet alert op een 
vrije trap, waardoor twee aanvallers 
bijna ongehinderd naar voren konden 
gaan: bij de voorzet stond men niet 
goed en de 1-2 werd van dichtbij ge-
scoord. Het bleef hierna eenrichtings-
verkeer naar het doel van Bergeijk, 
maar EMK slaagde er niet in om de ge-
lijkmaker te forceren. 

 In de 8e minuut had EMK van dichtbij 
een grote kans: de bal werd eerst afge-
weerd vervolgens over het doel ge-
schoten. In de 23e minuut, een vrije 
trap voor een handsbal, gevolg door 
weer een handsbal (aangeschoten) in 
het strafschopgebied. De strafschop 
werd omgezet in doelpunt (0-1). Een 
paar minuten later liep een speler van 
Bergeijk een rode kaart op voor een 
trap op de enkel van een EMK-speler. 
Met een man meer kon EMK meer 
druk zetten. Een kopbal tegen de lat 

Kopbal Christian Messerschmidt (6) tegen de lat

RKSV Nuenen Old Stars wint 
eerste toernooi en eerste beker 
Op vrijdag 29 maart hebben de Old Stars van RKSV Nuenen voor de eerste 
maal deelgenomen aan een walking football toernooi en meteen de DBS 
Fairplay Cup mee naar Nuenen genomen.

Ook bijzonder was dat Philip Cocu het 
toernooi opende en dat hij in zijn ope-
ningswoord nog eens het belang be-
nadrukte dat 60 plussers sportief be-
wegen en op een prettige manier met 
elkaar contact hebben. Zo’n toernooi 
is daarvoor natuurlijk bij uitstek ge-
schikt: lekker voetballen, samen lun-
chen en na afloop genieten van een 
biertje. Perfect toch! Naast Philip Cocu 
was ook PSV walking football ambas-
sadeur Harry Lubse de hele dag erbij. 
Hij voetbalde mee met een van de 
teams en legde op de hem zo kenmer-
kende laagdrempelige en prettige wij-
ze contact met vele deelnemers. 
Er volgen de komende weken nog drie 
toernooien voor de Old Stars van RKSV 
Nuenen bij Gestel, Rood Wit en PSV. 
Mocht je geïnteresseerd zijn om met 
ons mee te doen dan kun je contact 
opnemen met Rens van den Nieuwen-
hof (06 22904248) of Arno Dekkers (06 
37296921).

Geheel in de geest van walking foot-
ball kende het DBS toernooi geen tra-
ditionele winnaar met de meeste wed-
strijdpunten, maar was er een beker 
voor het sportiefste team. Bij walking 
football gaat het om 60 plussers op 
een verantwoorde manier een aange-
name en sportieve voetbalervaring te 
bieden terwijl ook de sociale contac-
ten bijzondere aandacht krijgen. Aan 
het DBS toernooi deden 14 regionale 
teams mee en hieruit is door de 
scheidsrechters het Old Star team van 
RKSV Nuenen gekozen als de sportief-
ste deelnemer. 

Het was een perfect georganiseerd 
toernooi door DBS op het mooie sport-
park in Meerhoven en het prachtige 
voorjaarsweer werkte zeker ook mee 
om deze dag tot een succes te maken. 
Hoe mooi kan het zijn om als 60 plus-
ser een hele dag te mogen voetballen 
onder een voorjaarszonnetje!

Busreis-NWV naar 
Valkenburg voor 
Amstel Gold Race 
Zondag 21 april (eerste paasdag) 
wordt de wielerklassieker Amstel Gold 
Race verreden. Liefhebbers kunnen 
mee naar dit evenement. Er zijn nog 
plaatsen beschikbaar in de bus van de 
Nuenense Wielervrienden (NWV). Zij 
bieden belangstellenden aan om die 
dag mee te reizen naar Zuid-Limburg. 
Voor 15 euro kunnen niet-leden van de 
NWV  een gezellige wielerdag meebe-
leven. Het dagje Valkenburg kan naar 
eigen idee ingevuld worden.      

De Amstel Gold Race (AGR) is de enige 
Nederlandse eendagswedstrijd op 
World Tour-niveau. In deze wielerwed-
strijd over ruim 250 kilometer krijgen de 
renners tientallen hellingen voor de wie-
len geschoven. De bekendste is natuur-
lijk de Cauberg in Valkenburg, de klim 
van 800 meter à 6,5% en meestal de 
scherprechter in de finale van de AGR.

Aanmelden voor busreis
Aanmelden voor de busreis via nue-
nensewielervrienden@gmail.com of 
telefonisch bij Jan  van Maasakkers: 06 
14509970. Deelnemers aan de busreis 
worden zondag 21 april om 8.45 uur 
verwacht in clubhuis de Stam, Ger-
wenseweg 38 in Gerwen. 

Wandelen voor het    
KWF Kankerbestrijding 
 
Doe mee aan de Midzomernacht Wandeltocht op 22 juni en help mee om er-
voor te zorgen dat kanker in de toekomst geen dodelijke ziekte meer is. Je 
kunt kiezen uit een wandeling van 30, 20, 15, 10 of 5 km door de stad en de 
natuur van Eindhoven en Waalre. Het is voor jong en oud, doe mee met je ge-
zin, familie en vrienden. 

Start en finish is in de Genneper Par-
ken: Essink Sportcentrum, Toon Schrö-
derlaan 2, Eindhoven. De starttijden 
zijn vanaf 19.30 uur. Het startgeld is 10 
euro per wandelaar, voor kinderen t/m 
17 jaar is het 5 euro. Kijk voor meer in-
formatie en inschrijven op www.mid-
zomernachtwandeltocht.nl. Vergeet je 
vooral niet te laten sponsoren door je 
familie en vrienden!

Rotary Eindhoven-Zuid heeft de Mid-
zomernacht Wandeltocht voor het 
eerst georganiseerd in 2018. Toen de-
den er 370 wandelaars mee, en dit jaar 
streven we naar 1000 deelnemers. 
Door de enthousiaste sponsoring was 
de opbrengst voor het KWF Kankerbe-
strijding vorig jaar maar liefst 16.500 
euro, maar dit jaar willen we nog veel 
meer geld ophalen. Doe mee!

 

Mooie doelpunten en sprankelend voetbal in eerste helft



“ Door mijn driewielfi ets voel ik me weer stabiel tijdens het fi etsen.”

Maak vrijblijvend een afspraak! 088 - 10 20 100 (optie 3) www.medipoint.nl/thuisadvies

* Vraag de adviseur naar de voorwaarden.

Advies bij mij thuis
Ervaar de zekerheid van een aangepaste fi ets

Voordelen van een aangepaste fi ets via Medipoint Thuisservice

  Persoonlijk advies aan huis

  Directe afstelling van de fi ets

  Uitleg over het gebruik van uw fi ets

  Proeffi etsen onder begeleiding

  Zeer scherpe prijzen

  Breed assortiment

Dit model al 
vanaf 1599.-
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfi etsen.nl
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NU MET BON 
25% KORTING

op een krat of mand naar keuze
(geldig tm 13 april 2019)
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25% KORTING
op een fi etshelm naar keuze

(geldig tm 13 april 2019)

PRIJS
DOORBRAAK!
Katarga C7
MET LAGE INSTAP

Bosch Active motor
400wh accu Bosch
Magura remmen op oliedruk
Verende voorvork
7 versnellingen Shimano

van € 2299.00 voor slechts

1799.-
www.henkvanrooijfietsen.nl

overtuigd?

IEDERE DAG
TESTDAG
Afspraak maken

niet nodig!

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
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