
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

WEGENS VAKANTIE AFWEZIG 
van 29 april t/m 3 mei

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

S. van Dongen 
Info waarneming via telnr. eigen praktijk

Bacteriën en 
schimmels 
voor een schone 
gemeentevijver 
Nuenen

Buitenspeelseizoen 
begonnen: 
de Kievit 
is weer open

Solidariteits-
maaltijd 
was weer 
een feest
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

WEGENS MEI VAKANTIE IS DE 
PRAKTIJK VAN DOKTER BOEK 

GESLOTEN VAN 29 APRIL T/M 3 MEI

DE LETTER VERDELING IS ALS VOLGT:
A-K: DR.RUTTEN 
 LAAN VAN NUENHEM 20
 TEL: 2837083
L-Z: PRAKTIJK ANDREGGLAAN
 ANDREGGLAAN 14
 TEL: 2837475

IN HET WEEKEND/AVOND EN NACHT
KUNT U VOOR DRINGENDE SPOED 

CONTACT OPNEMEN MET:
DE SPOEDPOST TEL: 0900-8861

2E PAASDAG 

GEOPEND!
Tijd voor lente in je huis

Gratis 
parkeren

op het 
parkeerdek

woonwinkels
25 XL
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Meubelplein EkkersrijtMeubelplein Ekkersrijt is gelegen aan  is gelegen aan 
de grootste Woonboulevard van het Zuiden

 

Zaterdag 20 april: 
INDRUKWEKKENDE ‘LEVENDE BEELDEN’

LEUKE OPDRACHT-
GEVERS GEZOCHT

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

Moederdag spaaractie Kernkwartier 
Een weekendje Parijs, een heerlijke verwendag bij Sanadome, een beauty 
behandeling en € 250,- contant geld. Dat klinkt vast goed in de oren en wie 
weet bent u binnenkort wel de gelukkige winnaar van één van deze prijzen. 

Spaar de gehele maand april tot en met 10 mei uw kassabonnen bij alle winkels in 
winkelcentrum het Kernkwartier in Nuenen. Bij een bedrag van minimaal € 150,- 
aan kassabonnen, kunt u deze in de daarvoor bestemde enveloppen doen, uw 
gegevens daarop invullen en deze deponeren in de rode brievenbussen in het 
winkelcentrum. Deze envelop vindt u in deze krant, maar voor mensen met een 
sticker zijn ze ook bij alle winkels in het winkelcentrum te verkrijgen. U mag zo 
vaak als u wilt meedoen! De winnaars worden op 11 mei bekend gemaakt!  Dus 
doe mee met deze geweldige actie en maak kans op te gekke prijzen!!

Eerste gasloze huurappartementen      
in Nuenen opgeleverd

prestatie neergezet om met verschillen-
de onderaannemers in minder dan een 
jaar dit project te verwezenlijken. Zelfs 
in de weekenden is er doorgewerkt. Het 
is volgens de Haan een mooie start in de 
verdere verduurzaming van Nuenen. 
Helpt Elkander directeur Bas Maassen 
dankte het Gemeentebestuur voor de 
prettige samenwerking. Vooral de af-
handeling van de vereiste vergunnin-
gen had hij als bijzonder prettig erva-
ren. Voor de eerste bewoners van de 
Vincent ven Goghstraat had hij een bar-

Begin april ontvingen de eerste bewo-
ners, volgens planning, de sleutels van 
de woningen die geschikt zijn voor één- 
en tweepersoonshuishoudens. Cas de 
Haan, eigenaar van het sinds 1749 opge-
richte Eindhovense bouwbedrijf en als 
zevende generatie actief, over de snelle 
oplevering: ”We hebben een geweldige 

Bob van Doremalen rechts  (bewoner Vincent van Goghstraat) en Marinka de Greef 
(bewoner Bergvinkhof) knippen gezamenlijk het lint door. 

Door Gerrit van Ginkel

et het doorknippen van een lint door twee bewoners zijn op donder-
dag 11 april de eerste twintig gasloze huurappartementen in Nue-
nen feestelijk geopend. Helpt Elkander verbouwde de voormalige 

kantoorgebouwen aan de Vincent van Goghstraat met veertien en de Berg-
vinkhof met zes naar bijna energieneutrale woningen. Caspar de Haan on-
derhoud & renovatie startte in augustus ‘18 met de werkzaamheden. 

becue bijeenkomst in petto en voor de 
eerste bewoners van de Groenvinkhof 
was er een gezamenlijk ontbijt. Nue-
nens wethouder Caroline van Brakel 
wees er op dat dit de eerste oplevering 
was van sociale huurwoningen sinds 7 
jaar voor kleine huishoudens. Voor de 
komende jaren staan er 300 sociale 
huurwoningen in de planning, volgens 
de wethouder.

Gasloos
De appartementen hebben geen tradi-
tionele gasaansluiting meer; een pri-
meur in de sociale woningbouw in 
Nuenen. De woningen zijn extra goed 
geïsoleerd en worden verwarmd met 
warmtepompen. De energie wordt zo-
veel mogelijk opgewekt door zonne-
panelen op het dak. En door een lagere 
energierekening blijven de woonlas-
ten voor huurders betaalbaar. Alle 
twintig appartementen zijn met een 
huurprijs van € 607,- bereikbaar voor 
mensen met recht op huurtoeslag. 
In Nuenen is een tekort aan sociale 
huurwoningen geschikt voor één- en 
tweepersoonshuishoudens. “Het is goed 
dat Helpt Elkander inspeelt op deze be-
hoefte en daarbij ook rekening houdt 
met de betaalbaarheid”, aldus wethou-
der Caroline van Brakel. “Samen met 
Helpt Elkander en haar huurdersorgani-
satie kijken we goed naar wat nodig is in 
Nuenen en daarover maken we concrete 
prestatieafspraken. Zo werken we sa-
men aan een toekomstbestendige en 
duurzame woningvoorraad in Nuenen.”

Helpt Elkander reikte op 1 april de sleu-
tels uit aan de eerste bewoners. “Ik ben 
positief verrast door het resultaat. Het 
was ook fijn dat we zelf konden kiezen 
uit pakketten voor de keuken, badka-
mer en toilet”, aldus een bewoner van 
de Bergvinkhof. Nu ga ik zelf aan de slag 
om er mijn eigen thuis van te maken”. 



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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Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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Spelregels:
• Stuur deze foto’s op vóór 15 mei 2019 naar omgevingsvisie@

nuenen.nl 
• Vermeld je naam, leeftijd en waar we je kunnen bereiken.
• Wanneer er mensen op de foto staan, moeten zij toestemming 

geven aan u op papier. Deze toestemming ontvangen wij graag.
• Wij gebruiken de foto’s voor op de gemeentelijke website, social 

media, brochures en eventuele tentoonstelling.

SUCCESVOLLE ACTIEDAG ASBEST 
VERWIJDEREN IN NEDERWETTEN 
Op zaterdag 13 april vond een asbestverwijderingsdag plaats in 
Nederwetten. In totaal hebben 17 (woon)adressen meegedaan met 
de actie, waarbij bewoners zélf asbestdaken hebben verwijderd, 
ingepakt en ingezameld. De deelnemers hebben in totaal ongeveer 
400 m2 kleine asbestdaken (golfplaten tot 35 vierkante meter) ver-
wijderd. Het zelf verwijderde asbest is vervolgens afgevoerd naar de 
Spinder in Tilburg, waar het veilig opgeslagen wordt in de grond. 
 
Samenwerking partijen
De actiedag was een initiatief van de Dorpsraad Nederwetten. De 
gemeente ondersteunde en faciliteerde de actie, door onder meer 
het plaatsen van een afvalcontainer en het verstrekken van inpak-
materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Naast de Dorps-
raad van Nederwetten en de gemeente heeft ook afvalinzamelaar 
Blink een bijdrage geleverd.
 
Met name de bewoners zelf hebben hard gewerkt. Ook konden zij 
elkaar helpen met het verwijderen van de asbestdaken, wat ook 
veelvuldig gebeurde. De actiedag werd dan ook als zeer geslaagd 
ervaren!

Zelf asbest verwijderen en wegbrengen
De risico’s met betrekking tot asbest(daken) nemen toe, zowel voor 
eigenaren als de omgeving. Asbestdaken zijn vaak versleten en aan 
vervanging toe. De overheid heeft daarom de eis gesteld dat uiterlijk 
in 2024 al het asbesthoudend materiaal dat aan de buitenlucht is 
blootgesteld moet zijn verwijderd. 

Meer informatie over asbest leest u op onze website; www.nuenen.
nl/asbest. Hier vindt u ook informatie over het zelf verwijderen van 
asbest golfplaten en de voorwaarden voor het (gratis) inleveren 
ervan bij de milieustraat.

Spelregels:
• Stuur het fi lmpje/vlog op voor 15 mei 2019 naar:  omgevingsvisie@

nuenen.nl
• Vermeld je naam, leeftijd en hoe we je kunnen bereiken.
• Wanneer er mensen in beeld komen, moeten zij toestemming 

geven aan u op papier, deze ontvangen wij graag.
• Wij gebruiken de fi lmpjes/vlogs voor op de gemeentelijke website, 

social media en eventuele andere kanalen.

INSPRAAK MOBILITEIT & LEEFBAARHEID: 
LAAT UW MENING HOREN!
Bent u een geïnteresseerde, betrokken Nuenenaar die graag mee-
praat en meedenkt over de kwaliteit van onze leefomgeving? Kom 
dan donderdag 18 april tussen 15.30 uur en 21.30 uur naar de in-
loopbijeenkomst in Het Klooster om mee te praten over het mobi-
liteitsbeleid van Nuenen! 
 
Inspraak mobiliteit
De mobiliteitsvisie van Nuenen is in december 2017 vastgesteld. 
Deze visie is doorvertaald naar een mobiliteitsbeleid, dat bestaat 
uit 8 modules. Eén van de 8 thema’s is leefbaarheid. 
U heeft nu de kans om uw mening te laten horen. De inspraakperi-
ode duurt nog tot 10 mei 2019.
 
Burgerinitiatief AiREAS
Tijdens de inloopbijeenkomst van 18 april is ook AiREAS aanwezig. 
Dit burgerinitiatief is onlangs in Nuenen begonnen met het meten 
van geluid, fi jnstof, ozon. Hoe goed of slecht is de kwaliteit? Wat 
zijn de effecten op ons? Welke bronnen van verontreiniging zijn er 
en hoe staat het met de beïnvloedingsmogelijkheden? Sluit u aan 
bij AiREAS en denk en praat mee!
 
Meer informatie
Wilt u weten uit welke modules het mobiliteitsbeleid bestaat? Wilt 
u de modules bekijken? Of wilt u een inspraakreactie indienen? 
Bezoek onze website: www.nuenen.nl/mobiliteitsbeleid.
   

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

Bezoek nu ook de milieustraat op woensdagavond! 
Wij zijn tot 20.00 uur open. Gemeente Nuenen Vervolg op pagina 5

PAPIER INZAMELING
Op maandag 22 april (route 4e maandag)  is er geen papier inzame-
ling. Kijk in uw afvalkalender naar de alternatieve datum voor uw 
woning. 

RAADSVERGADERING 25 APRIL 2019
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering. Agenda en bijbe-
horende stukken staan op http://nuenen.raadsinformatie.nl en lig-
gen ter inzage in het gemeentehuis. 

25 april 2019 Raadsvergadering
locatie: Het Klooster, aanvang 19.30 uur

Onderwerpen o.a.:
• Structuurvisie Nuenen Zuid
• Wijziging vaststellingsbesluit bestemmingsplan Landgoed 

Gulbergen 2018
• Extra budget onderhoud woonwagenlocaties

Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreek-
recht. Neem daarvoor contact op met de griffi e: tel: 040-2631679 
of email griffi e@nuenen.nl

Gast van de raad
De gemeenteraad van Nuenen c.a. nodigt u uit voor ‘Gast van de 
raad’. U bent dan onze speciale gast bij een gemeenteraadsverga-
dering en krijgt een inkijkje in het werk van de gemeenteraadsleden. 
De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergaderingen allerlei be-
sluiten die uw leefomgeving direct raken. Denk hierbij aan wonen, 
werk, zorg, wegen, onderwijs, groen en sport. Namens u werken we 
aan een mooi en leefbaar Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Een-
eind. 

Programma
We nodigen u daarom uit voor onze raadsvergaderingen. De eerst 
volgende vergadering is op 25 april 2019. 
Twee leden van een politieke partij uit de gemeenteraad zijn gastheer 
en ontvangen u om 18.00 uur, met een broodje. Hierna krijgt u 
uitleg over het raadswerk. We horen hierbij ook graag uw vragen en 
opmerkingen. Aansluitend ontvangt de burgemeester u in de raad-
zaal en kunt u vanaf 19.30 uur de raadsvergadering bijwonen. Een 
van de gastheren is tijdens de vergadering uw aanspreekpunt zodat 
u uw vragen of opmerkingen ook tussendoor kunt stellen. Na afl oop 
is er gelegenheid voor een drankje en kunnen we napraten. 
 
Bent u er bij op 25 april?
Stuur dan een email naar griffi e@nuenen.nl of bel 040 - 2631 679. 
Liever een andere keer? Dat kan ook. We horen het graag.
Hopelijk tot ziens in de raadzaal!

Gemeenteraad Nuenen c.a.

BRENGT U NUENEN IN BEELD?
Wij denken na over de toekomst van Nuenen. Denkt u met ons mee?
Wat is de fi jnste plek in Nuenen? Welke plek verdient extra aandacht?
Maak twee foto’s die antwoord geven op deze vragen. 

Geef per foto aan wat de foto verbeeld. Dus foto 1 met ‘dit is de fi jn-
ste plek omdat… en foto 2 met ‘wat zou je veranderen aan deze plek…’

We gebruiken de foto’s en de toelichting om de omgevingsvisie te 
schrijven. Zie voor meer informatie www.nuenen.nl/omgevingsvisie 

De 10 makers van de 10 mooiste foto’s winnen een workshop foto-
graferen met de mobiele telefoon. Een jury bestaande uit wethouder 
Caroline van Brakel, Bart Verkuijlen (fotograaf en prins Carnaval 
2019) en Coen Blankwaard (marketing & communicatieprofessional) 
beoordelen alle foto’s. Zij kijken dan welke foto het mooist gemaakt 
is. Er zijn twee categorieën: tot 15 jaar en 15+. 

DUURZAAMHEID 
Morgen Groene Energie: energie opwekken in je eigen buurt
Duurzame energie opwekken in je eigen omgeving en mee profi teren 
van het rendement. Morgen Groene Energie is een energiecoöpera-
tie die haar oorsprong heeft in Nuenen, maar inmiddels ook gevestigd 
is in Helmond en Geldrop-Mierlo. Morgen Groene Energie behartigt 
de belangen van haar leden zonder winstoogmerk. Het bestuur be-
staat uit vrijwilligers. De coöperatie koopt gezamenlijke energie in 
tegen een scherpe prijs. De elektriciteit wordt duurzaam opgewekt 
en het gas wordt gecompenseerd met de aanleg van bos. Daarnaast 
helpen de coöperatie haar leden energie zelf te produceren, indivi-
dueel of collectief in lokale zonneparken. Meer info of lid worden?  
http://www.morgengroeneenergie.nl/index.php/over-ons/

VLOG JIJ OVER JOUW NUENEN?
Wij denken na over de toekomst van Nuenen. Denk je met ons mee?
Maak een fi lmpje over wat jij van Nuenen vindt. Beschrijf Nuenen 
in 3 woorden en breng dat in beeld in maximaal 2 minuten (lan-
gere fi lmpjes dingen niet mee naar de prijs). 

Alle fi lmpjes/vlogs gebruiken wij om de omgevingsvisie te schrijven. 
Zie voor meer informatie www.nuenen.nl/omgevingsvisie

De beste fi lmpjes worden via de social media kanalen van de ge-
meente verspreid en we laten ze zien bij bijeenkomsten. Diegene met 
het beste fi lmpje maakt kans op een mooie prijs. We hebben hierbij 
een categorie tot 15 jaar en een categorie 15+.
Een jury bestaande uit wethouder Caroline van Brakel, Bart Verkuij-
len (fotograaf en prins Carnaval 2019), en Coen Blankwaard (mar
keting&communicatieprofessional). Beoordelen alle fi lmpjes/vlogs 
die maximaal 2 minuten duren. Zij kijken dan naar hoe het fi lmpje 
gemaakt is. 

DEMENTIEVRIENDELIJKE  
GEMEENTE NUENEN
Nieuws van de werkgroep 
Wellicht heeft u al eerder iets gelezen over het initiatief Dementie-
vriendelijke Gemeente Nuenen. Graag willen wij u op de hoogte 
houden van activiteiten die er op dit gebied georganiseerd worden. 
In ieder geval een keer per kwartaal willen wij op deze plek onder-
staande jaarkalender presenteren met activiteiten en tips.
Indien u aanvullingen hebt van activiteiten/tips die prettig zijn voor 
mensen die te maken hebben met dementie, dan horen wij dat graag 
van u. Wij zullen deze dan opnemen in de volgende kalender die we 
gaan publiceren. 
Als u tips heeft of vragen hebt omtrent het thema dementie, dan 
kunt u contact opnemen met het CMD in Nuenen via 040 - 283 16 
75 en vragen naar Hans van Kleef, u kunt hem ook bereiken via het 
e-mailadres: hans.vankleef@levgroep.nl

Datum Activiteit  Informatie 
18-4-2019 Info-avond Dementie Beeldvorming over 
 Het Klooster Dementie 
21-9-2019 Wereld Alzheimer Dag   
21-9-2019 Braderie op Wereld  Ontspanning
 Alzheimerdag  
7-10-2019 Ondersteuningsgroep 
 Dementie www.lerenmetlev.nl 

  Tips   
Op afspraak  Rondleiding bij 
 Weverkeshof www.weverkeshof.nl 
Op afspraak  Vincentre op maat www.vangoghvillagenuenen.nl
Openingstijd  Dementheek 
 Geldrop-Mierlo www.geldrop.pvge.nl



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

ONDERMODE & BADMODE
KORTINGEN TOT WEL 70%

Boordseweg 1B | Nuenen

  

 

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

Wij wensen u allen een zalig Paasfeest

Katenhaasje
........................................................... 3 stuks 7,95
100 gr. Gebraden Kipfi let +
100 gr. Gebraden Fricandeau +
100 gr. Snijworst .........................samen 5,95
Lams braadstukje
....................................................... 100 gram 2,55
Asperge wraps
......................................................... per stuk 2,25
Kalfs Oesters
....................................................... 100 gram 2,20
Carpacio Misto
“Biefstukrol met spinazie en tuinkruiden”
....................................................... 100 gram 2,95
Aanstaande vrijdag géén koopavond i.v.m. Goede Vrijdag

KOOPJE

SPECIAL

Hypotheken | Verzekeringen | Pensioenen 

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Zakelijk advies, 
gewoon op de hoek!

Je bent welkom op Park 26 - 28 in Nuenen, 
óók zonder afspraak. Bel 040 - 26 35 900 of 
e-mail naar nuenen@veldsink.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

INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN

TEL. 040-2831898
info@hvanrooijen.nl

Nieuwe uitstraling; vertrouwde service

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200
admin@rond-

delinde.nl

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!
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Ook op tweede paasdag open

Expositie etsen Johannes Proost 
in Heemhuis Drijehornick 
Tot half juni worden portretten en etsen uit de Nederwettense periode van 
Johannes Proost geëxposeerd in het Heemhuis van heemkundekring De 
Drijehornick. 

Expositie 
De expositie van etsen van Johannes 
Proost uit zijn Nederwettense periode 
is de komende maanden te zien in het 
Heemhuis van De Drijehornick, Papen-
voort 15A, tijdens de inloop op dins-
dag van 09.30 tot 12.30 uur en op 
woensdagavond tussen 19.30 en 21.30 
uur. Op tweede paasdag, 22 april, is 
een extra opening van 14.00 tot 17.00 
uur. De toegang is gratis. 

Domineeszoon Johannes Proost (1882-
1942) verblijft vanaf 1905 in Brabant, 
eerst in Uden waar ook Piet Mondriaan 
rust heeft gezocht. Na zijn huwelijk 
met Charlotte Sjouerman vestigt 
Proost zich in Bladel conform de toen-
malige mode onder kunstenaars om 
‘diep in het boerenland’ te zitten. In 
1906 verhuizen ze naar de Bloemhoeve 
in Nederwetten waar zijn eerste etsen 
tot stand komen. Wat bracht Johannes 
naar Nederwetten? Waarschijnlijk was 
het Vincent van Gogh, die hij zeer be-
wonderde. In een aantal van zijn wer-
ken is ontegenzeggelijk de invloed van 
Van Gogh duidelijk te herkennen. Dat 
een aantal etsen van Johannes Proost 
in het heemhuis geëxposeerd kan wor-
den, is te danken aan kunst- en cultuur-
historicus Peter Thoben die in de 
nieuwste uitgave van het cultuurhisto-
risch blad Drijehornickels een uitge-
breid artikel over de ‘vergeten’ kunste-
naar en politiek activist Proost heeft 
geschreven. De tentoongestelde wer-
ken komen uit de collectie van het An-
dreas Schotel Museum in Esbeek waar 
Thoben conservator is.

Johannes Proost, Bloemhoeve Nederwetten, 1910 

Johannes Proost, zelfportret 1915

Geslaagde expositie  
Fotoclub Prisma
In het weekend van 13 en 14 april bezochten veel belangstellenden de expo-
sitie van Fotoclub Prisma van de PVGE Nuenen in het Kwetternest. Het was 
de eerste keer dat deze fotoclub haar foto’s aan het publiek toonde. De fo-
to’s waren in thema’s gegroepeerd. Het jaarthema Sporen liet een grote va-
riëteit zien. Van treinsporen tot allerlei zijsporen. Ook andere thema’s zoals 
ritme, rond, mensen in actie en kikkerperspectief waren in beeld gebracht. 

De fotoclub Prisma heeft nog plaats voor 
nieuwe leden. Heeft u belangstelling, 
neem dan contact: nuenen.pvge.nl

De bezoekers konden kiezen welke 3 
foto’s volgens hen het beste waren en 
welke foto zij het liefst thuis aan de 
muur wilden hangen. De bezoekers 
kozen Annette Stevens tot winnaar. Zij 
maakte een foto van twee pantserjuf-
fers, een suborde van de libellen. Me-
vrouw van Raaij uit Eindhoven won 
haar favoriete foto die gemaakt was 
door Cees de Lange.

Fotoclub Prisma dankt de vele bezoe-
kers, waaronder veel leden van andere 
fotoclubs, voor hun komst. Zij zorgden 
voor een gezellig komen en gaan en 
voor nieuwe ontmoetingen. Het sterkt 
de leden om weer enthousiast verder te 
gaan met het maken van mooie foto’s.

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

In de 77ste aflevering van deze rubriek nemen we een kijk-
je op de Geldropsedijk die van 1955 tot 1969 Oude Dijk heeft geheten. 
Op de foto uit 1968 staat een rij nieuwbouwhuizen, maar het wegdek zou pas 
vier jaar (!) later worden verhard. Voor die tijd stonden er aan dit zandpad een 
keur aan naoorlogse noodwoningen, veelal tot paleisjes verbouwde kippen-
hokken die hier door trouwlustig Nuenens ‘jonkvolk’ werden geplaatst. Ver-
derop richting Geldrop bevinden zich nog altijd enkele kapitale panden uit 
de jaren ’20-‘30 van de vorige eeuw.
Meer weten? Kijk ook eens in het boek Nuenen op het randje op blz. 172-176

Nieuwe uitgave Drijehornickels 

Bierbrouwers Prinsen,     
café Janus en Moeke Smits en       
Johannes Proost in Nederwetten 
Van 1879 tot 1927 was er in Nuenen een bierbrouwerij gevestigd onder de 
naam De Kroon. Het nu nog bestaande pand aan het Park is al sinds lange tijd 
in gebruik als café. De bierbrouwer was Janus Prinsen die de roerstok later 
aan zijn zoon Karel heeft overgegeven. Zij zijn voortgekomen uit een familie 
waar vanaf 1792 mannen uit vier opeenvolgende generaties Prinsen voor het 
ambacht van bierbrouwer hebben gekozen. Door hen zijn er brouwerijen ge-
vestigd in Aarle-Rixtel, Mierlo en Nuenen. In het artikel wordt verhaald langs 
welke generaties Prinsen de Nuenense brouwerij tot stand is gekomen.

lang zich in de persoon Proost verdiept 
te hebben, resulteerde dit in een ter-
dege onderbouwd en breed gedocu-
menteerd artikel. Hierin komt niet al-
leen zijn kunstenaarschap aan de orde, 
maar wordt ook ruimschoots aandacht 
besteed aan zijn politieke opvattingen 
die ontstaan in zijn Nederwettense pe-
riode en uitgroeien tot een idealisti-
sche gedrevenheid.

Uitgave heemkundekring 
Het full-colour cultuurhistorisch ma-
gazine Drijehornickels wordt drie keer 
per jaar door heemkundekring De Drij-
ehornick uitgegeven en wordt gedrukt 
bij Drukkerij Messerschmidt.
De leden van de heemkundekring krij-
gen de Drijehornickels gratis in de bus. 
Voor andere geïnteresseerden is het 
tijdschrift voor € 4,50 te koop in het 
Heemhuis van De Drijehornick, Papen-
voort 15A, bij Jumbo Ton Grimberg, 
kantoorboekhandel Risjamo Kern-
kwartier, het Vincentre aan de Berg en 
bij Bruna Parkstraat.

Café Janus en Moeke Smits
Tiny Luppens woonde jarenlang 
schuin achter het voormalige café van 
Janus en ‘Moeke’ Smits aan de Opwet-
tenseweg op d’n Bult. Hij vertelt in de 
Drijehornickels hoe het café er van 
binnen uitzag en het een trefpunt was 
voor biljarters en kaarters. Het was 
naast café ook gildehuis en voor de 
handboogsport was er een aparte ac-
commodatie. Het café moest in 1964 
worden afgebroken omdat er op die 
plaats een weg zou worden aange-
legd. Het café is niet meer, maar de 
weg is er nooit gekomen.

Johannes Proost en Nederwetten 
In 1906 namen kunstenaar-etser Jo-
hannes Proost en zijn vrouw Charlotte 
Sjouerman hun intrek in de Bloemhoe-
ve in Nederwetten om er een vijftal ja-
ren te verblijven. Veel is er tot op he-
den niet over Johannes Proost gepu-
bliceerd. Gelukkig heeft kunst- en cul-
tuurhistoricus Peter Thoben hiervoor 
wel het initiatief genomen. Na jaren-

Bierbrouwers Prinsen,     
café Janus en Moeke Smits en       

Het café van Janus en Moeke Smits aan de Opwettenseweg kort voor de afbraak in 1964

Dag van het 
Landschap 
Traditiegetrouw organiseert Brabants 
Landschap met IVN Nuenen op twee-
de paasdag, maandag 22 april, een 
aantal gratis wandelexcursies in na-
tuurgebied het Wettens Broek bij Nue-
nen. Op drie tijdstippen kunt u mee 
met een gids vanaf het kerkplein, nabij 
cafe de Kruik, te Nederwetten.
De (zand)paden op en de lanen in! Dit 
jaar hebben onze zandpaden een pro-
minente rol als thema. Gidsen van Bra-
bants Landschap en IVN laten u op hun 
eigen wijze zien hoe mooi het land-
schap is tijdens een anderhalf uur du-
rende wandeling. Onderweg leert u 
over de biodiversiteit en de historie van 
het zandpad, terwijl het voorjaar om u 
heen ontwaakt. Voor meer informatie 
kijk op www.dagvanhetlandschap.nl. 
Het is een bijzondere manier voor jong 
en oud om het natuurgebied, waar 
ook Vincent van Gogh in vroeger tij-
den zijn schilderijen maakte, te bele-
ven. Maak kennis met de typische na-
tuur en landschap rond Nuenen! 

Algemene informatie 
Duur evenement: 11.00 uur tot 17.00 
uur. Starttijden van de wandelingen: 
12.00 uur, 13.30 uur en 15.00 uur.  De 
wandelingen duren 1,5 uur en zijn on-
der leiding van een gids. Een verrekij-
ker is aan te bevelen. 
Locatie P en start wandelingen: Café de 
Kruik, Hoekstraat 52 te Nederwetten.

Vogelwerkgroep

Maandagavondwandeling De Collse Zegge
De vogelwerkgroep van IVN-Nuenen wandelt op maandagavond 29 april 
met iedereen die mee wil, door De Collse Zegge.  Om 19.00 uur vertrekken 
we met de � ets bij Het Klooster. De start van de wandeling is bij de Collse 
Watermolen.

Een performance over de  
verbindende kracht van   
bomen door Jos Bregman 

Boombom 
Aloysiushof Esdoorn 
Tot 27 april is er een expositie in de Re-
genboogkerk met het hout van de Es-
doorn, ooit de triomf van de Kerk-
straat. Op die dag vindt er een feestelij-
ke afsluiting plaats tijdens de Konings-
markt en gaat het hout uit de expositie 
van de Regenboogkerk naar het Park.

Nabij de groeiplaats van de boom kan 
het publiek tijdens de Koningsmarkt in 
het Park nogmaals kennismaken met 
het hout uit de Regenboogkerk-expo-
sitie, de kunstenaar en de geschiede-
nis van deze bijzondere boom.

In de jaarringen van de gigantische 
stam van de Aloysiushof Esdoorn is 
een tijdperk vervat. Een tijdperk dat na 
de Eerste Wereldoorlog begint.

1920, Nuenen: de slopershamer maakt 
een einde aan een oude boerderij. Een 
nieuwe school, Aloysiushof, opent 
haar deuren. De leraren planten een 
acht jaar oude zilveresdoorn op het 
schoolplein.

6 juni 2017, Nuenen: door harde wind-
vlagen breekt een tak zo dik als een 
oliedrum uit de kroon. De gemeente 
besluit nog de volgende dag tot nood 
kap van de hele boom.

2 september 2018, Nuenen: start expo-
sitie van het hout in de Regenboog-
kerk. Jos Bregman spreekt over de 
schoonheid van bomen.

27 april 2019, Nuenen: Finissage - nabij 
de groeiplaats van de boom kan het 
publiek nogmaals kennismaken met 
het hout en de kunstenaar. 
Speciale finissage actie: ‘Bevrijdings-
schijven - 75 jaar bevrijding Nuenen’ - 
een schijf van de esdoorn van onge-
veer ø60-70 cm waarin Jos Bregman 
de jaarring die hoort bij het jaar 1944 
heeft gemarkeerd. Een dunne schijf is 
mooi aan de wand; een dikke prachtig 
als tafelblad.
Updates over de performance en de fi-
nissage: aloysiushofesdoorn.nl

Annette Stevens met haar winnende foto 
van twee pantserjuffers.
(Foto: Marleen Houben)

Johannes Proost, Bloemhoeve Nederwetten, 1910 

Het gebied heeft een afwisselend ka-
rakter met bos, water en weiden. Inte-
ressante vogels die je hier kunt treffen 
zijn onder andere kleine karekiet, tuin-
fluiter, waterhoen en buizerd. Zelfs de 
blauwborst wordt af en toe in het ge-
bied gehoord en gezien.
De Collse Zegge kan in het voorjaar 
erg nat zijn. Zorg dat je waterdichte 

schoenen of laarzen draagt. Contro-
leer bij thuiskomst altijd goed of je 
geen tekenbeet hebt opgelopen.
Wil je meewandelen met de Vogel-
werkgroep? Dat kan! Je bent van harte 
welkom. Meer informatie bij Roy van 
der Velden, coördinator van de VWG, 
telefoon 06-15 902 603 of mail roype-
ter40@hotmail.com.



MODESHOW
DAMESMODE 

VERKOOP
Locatie: Gasterij Jo van Dijkhof

Jo van Dijkhof 1
Nuenen

Datum: woensdag 24 april 2019
Tijd: 11.00 tot 13.00 uur 

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien!

Modehuis Rovers

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

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!

Polit
ie 

Ve
ili

g W
onen

 Ch
ec

k!

NU GRATIS
! M

eld
 u aa

n op 

www.nuen
en

ve
ili

g.nl

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

OPEN:
1e PAASDAG 10.00-13.00 UUR

2e PAASDAG 10.00-17.00 UUR

VOLOP TUINPLANTEN
DAGELIJKS VERSE

(GESCHILDE) ASPERGES
VERSE AARDBEIEN

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

•  In- en verkoop personenauto’s en 
bedrijfsauto’s 

•  Onderhoud en reparatie personen-
auto’s/bedrijfsauto’s/campers 

• Schade reparatie 
• APK keuringen 
• Airco service 
• Inbouw alarmsystemen

Boxtelseweg 57
5298 VB, Liempde
0411 63 26 67
info@autobedrijfbekkers.nl
www.autobedrijfbekkers.nl

REGBAT HELMOND 
Lage Dijk 2A

5705 BZ Helmond  
Tel. 0492 - 33 00 39 

Openingstijden: 
Ma-Vr 8.30-17.00 uur

Za 8.30-12.00 uur
helmond@regbat.nl

www.regbathelmond.nl

Gratis 
accu-check 

en 
montage 
zonder 

afspraak!

REGBAT HELMOND
is dealer van o.a. 

Landport & Dynac 
accu’s voor snor/

brom-fietsen, 
motoren, auto’s, 

vrachtauto’s, 
caravans, 

scootmobielen, 
golfkarren, 

hoogwerkers, 
boten enz.
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Paasshow
2e paasdag geopend van 12.00-17.00 uur

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

Beide showrooms zijn naast elkaar gelegen!  Nijverheidsweg 1, Brugstraat 67 Mierlo, Tel. 0492-661584

75 
JAAR

Boxspring JBLM
Zoals afgebeeld 180 x 200 cm, elektrisch verstelbaar 
incl. gestoff eerde 7-zone pocketvering matrassen met 
polyether afdekking en 1 koudschuim topdekmatras, 
oversized hoofdbord Single 110 cm hoog, 
blokpoot 12 cm hoog. 

Nu compleet voor 2.095,-

ELEKTRISCH VERSTELBAAR
160 x 200 cm  van 3989,- nu €  2095,-
180 x 200 cm  van 3989,- nu €  2095,-

Hoekbank Rana
Uitgevoerd in stof met verstelbare hoofdsteunen en 
stijlvolle chromen poten. Breedte 270x241 cm.

Hoekbank Friso
Uitgevoerd in zachte ribstof incl. 3 lende kussens. 
Breedte 314x248 cm.

voor

1199,-

2095,-
160/180x200 cm

elektrisch 
verstelbaar

1449,-
1199,-

Optie 
uitschuifbare 
zitting 120,-

Caravan Centrum
Coppelmans

2e Paasdag

geopend van 10.00 tot 17.00 uur
Grote Openingsshow

In- en
verkoop
caravans

Onderhoud
en

reparatie

Haal-
en breng-

service

Schade-
herstel

Occasions
040

283 17 16

Wettenseind 2-B, 5674 AA  Nuenen • www.caravancompleet.nl

DIVERSE ACTIES!!

GROTE KORTING
OP VOORRAAD

MODELLEN 2019

€ 999,00!

AL-KO MOVERS
incl. montage vanaf

€ 699,00!

THULE CASSETTELUIFELS
incl. montage vanaf

€ 1.499,00!

DAKAIRCO’S
incl. montage
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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 08-04-2019 EN 15-04-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten 
gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Olen 22A Oprichten woonhuis 
Pastoorsmast 5 Plaatsen telecommast 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Hooidonk 4 Verbouwen monumentaal pand 
Brederostraat 2 Uitbreiden woning 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Papenvoortsedijk Verbreden fi etspad Papenvoortsedijk 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Nuenen West, bouwveld D Oprichten 9 woningen verlengd tot 20 mei

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park, Nuenen Picknick in ’t Park 26 mei 
Nuenen c.a. Van Goghloop 1 juni 
Park, Nuenen Wereldmarkt 22 sep. 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park 75 Terrasvergunning The Yellow Rabbit 
Winkelgebied Nuenen Mode Event Nuenen 19 mei 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
15-04-2019 Nuenen c.a.  Inspraak voorontwerpbestemmingsplan
 Alvershool ‘Buitengebied, herziening alvershool 
  ongenummerd, Ruimte voor ruimte 2019’ 
  (maakt bouw woning mogelijk) 
08-04-2019 Zandstraat 29 Kennisgeving melding Activiteitenbesluit: 
  houden paarden en plaatsen vaste mestopslag

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-mail-
service 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:

Keuzegidsen mbo en hbo maakt duidelijk: 

Notenboom       
op alle punten (t)opleider
 
De Keuzegidsen mbo en hbo geven jaarlijks verslag van onafhankelijke onder-
zoeken en beoordelingen van de erkende opleidingen mbo en hbo in Neder-
land. De onderzoeken worden gedaan onder alle ingeschreven studenten mbo 
en hbo en brengen de waardering van het lesaanbod, de inhoudelijke kwali-
teiten, de docenten, hun manier van begeleiden en meer duidelijk in beeld. 
Deze gegevens worden aangevuld met rapporten van de Onderwijsinspectie 
en het NVAO (Nederlands – Vlaamse Accreditatieorganisatie). Samengevoegd 
geeft alle info een actueel kwaliteitsbeeld van de verschillende opleidingsin-
stituten mbo en hbo die Nederland en Vlaanderen rijk zijn. De meest recente 
uitgave van de Keuzegidsen mbo en hbo toont, wederom, aan dat Business 
School Notenboom prominent de eerste plek inneemt.
 

Advertorial

60 Jaar ervaring 
in hoogwaardig onderwijs
Business School Notenboom, met ves-
tigingen in Eindhoven en Hilversum, 
biedt opleidingen op het niveau van 
mbo, associate degree en hbo. De be-
geleiding is professioneel, intensief en 
persoonlijk dankzij het docententeam 
dat bestaat uit gedreven professionals 
met actuele prakrijkervaring, als on-
dernemer of topmanager, binnen de 
sector waarin de student wil gaan stu-
deren en werken.
 
De 3e generatie aan het roer 
richting nog beter onderwijs
Algemeen directeur Stan Notenboom: 
“We investeren continu in de kwaliteit 
van ons onderwijsprogramma. Dit en 
een professioneel team van inspire-
rende vakdocenten zorgt ervoor dat 
we vooroplopen in het mbo en hbo 
onderwijs. Dat wordt niet alleen ge-
zien en gewaardeerd door onze stu-
denten, maar ook door de Onderwijs-
inspectie en het NVAO”. 
 
Tweetalig onderwijs op mbo-niveau
Business School Notenboom onder-
kent de trend en waarde van goed 

tweetalig onderwijs, ook op het ni-
veau mbo. In Nederland loopt Noten-
boom hiermee vooraan en start in 
september een tweetalige opleiding 
mbo Hotel & Event Management. Aan 
het einde van het huidige studiejaar 
studeren de eerste studenten af, die 
de tweetalige opleiding mbo Interna-
tional Business Management hebben 
gevolgd.

T 040 252 80 40 | www.notenboom.nl

C.M. Notenboom, 
directeur Business School Notenboom

Bacteriën en schimmels voor een 
schone gemeentevijver Nuenen
Op woensdag 17 april start Waterschap De Dommel een proef met micro-or-
ganismen (bacteriën en schimmels) in de vijver aan de Jonkheer Hugo van 
Berckellaan in Nuenen. Het waterschap doet dit, in samenwerking met de 
gemeente Nuenen, om de waterkwaliteit van de vijver te verbeteren. De af-
gelopen jaren heeft de vijver opvallend snel een sliblaag opgebouwd. De 
micro-organismen breken de sliblaag af en dragen bij aan een natuurlijke 
balans in de vijver. Zodra de sliblaag voldoende is verminderd zal het water 
weer mooi helder worden.

toe om het afbraakproces te stimule-
ren. Na drie jaar bekijkt De Dommel of 
de proef succesvol is geweest.

Wat kunt u zelf doen?
Ook u kunt meehelpen om de vijver 
weer gezond te maken:
•	 Gebruik	 het	 grasveld	 rondom	 de	

vijver niet als uitlaatzone voor hon-
den. In hondenpoep zitten voe-
dingsstoffen die algen doen toene-
men. 

•	 Voer	de	eenden	geen	brood,	maar	
geef ze wat sla of mais. Dit is beter 
voor de eenden en het is minder 
schadelijk voor de waterkwaliteit. 

•	 Gebruik	geen	of	beperkt	lokvoer	en	
boilies wanneer u gaat vissen van-
wege de voedingsstoffen die dit 
voer bevat.

www.dommel.nl

Biologisch baggeren
Te veel slib op de bodem van een vijver 
is niet goed. Deze sliblaag laat in de zo-
mer voedingsstoffen los waar algen 
van gaan groeien, met troebel water 
en soms blauwalg als gevolg. Om die 
reden is in 2012 de sliblaag verwijderd 
doormiddel van de traditionele me-
thode: mechanisch baggeren. Nu er in 
een korte periode weer een flinke laag 
is bijgekomen, kiest het waterschap 
voor een methode die minder ingrij-
pend is. Dit keer laat De Dommel de 
natuur het werk doen met behulp van 
micro-organismen. Deze methode zit 
nog in de proeffase, maar er zijn al po-
sitieve ervaringen op een andere loca-
tie. Daarnaast kunnen er kosten be-
spaard worden als deze manier van 
slibverwijdering succesvol is.

Van slib tot helder water 
Bij de start van de proef plaatst De 
Dommel kleiballen in de vijver. Deze 
bevatten 80 verschillende stammen 
micro-organismen zoals bacteriën en 
schimmels. De kleiballen zakken in de 
sliblaag waar ze schadelijke stoffen 
omzetten in nuttige stoffen. Dit stimu-
leert plantengroei en remt algengroei. 
Het waterschap voegt ook periodiek 
micro-organismen in vloeibare vorm 

Gemeente Nuenen 

Ad van den Wildenberg

60 jaar glazenwasser 
in Nuenen
Dhr. A. van den Wildenberg viert op 
1 mei zijn 60-jarig jubileum als gla-
zenwasser in Nuenen en omgeving.

Ad vertelt: “Het beroep als zelfstandig 
glazenwasser is een heel professioneel, 
zwaar en moeilijk beroep. Ik wist pre-
cies hoe met grote ladders om te gaan. 
Het liefst met aluminium ladders, maar 
ik ben begonnen met houten ladders. 
Gelukkig had ik geen hoogtevrees. Ik 
was(te) ramen van garages, winkels, fa-
brieken, huizen en zelfs kerken. 

Altijd alleen. Ik heb nooit personeel 
gehad. Het werk ging zowel in de zo-
mer als in de winter door. Ik ben in de 
voetsporen van mijn broer getreden. 
Belangrijk was om op tijd bij de men-
sen te zijn, vriendelijk te zijn en altijd 
voor de klanten klaar staan. Ook heb ik 
‘buiten de grenzen’ ramen gewassen. 
De administratie doe ik ook zelf. Om 
gezond te blijven deed ik aan kracht-
sport (gewichtheffen), rook niet en ga 
altijd naar de kerk. Mijn kleding is net-
jes en verzorgd. Ik ben te vertrouwen 
en betrouwbaar en doe het glazen-
wassen altijd met veel plezier. Door 
een black-out ben ik veel klanten ver-
loren. Dat is minder prettig, maar ik 
dank de heer dat ik verder nog gezond 
ben. Dank u beste mensen!”

Asbestverwijdering     
in Nederwetten
Door de Dorpsraad Nederwetten is, in samenwerking met de gemeente 
Nuenen, de omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant en BLINK, een actie geor-
ganiseerd om de asbestdaken tot 35 m2 op te ruimen. 

dend materiaal begint te verweren. De 
levensduur zit erop waardoor er as-
bestvezels vrijkomen in de lucht. As-
bestvezels kunnen longkanker veroor-
zaken. 
Verzekeringsmaatschappijen keren 
steeds vaker niet of maar gedeeltelijk 
uit bij brand als er asbest is vrijgeko-
men vanwege de hoge kosten voor 
het opruimen van asbest in de omge-
ving. De eigenaar van het gebouw 
draait hiervoor op. 

Vooraf zijn inpakmaterialen en veilig-
heidskleding verstrekt. Op zaterdag 13 
april is de asbest opgehaald door vrij-
willigers en in containers geplaatst. Er 
zijn twee containers tot de nok toe ge-
vuld. Door het succes wil de gemeente 
dit ook in andere wijken en kerkdor-
pen uitvoeren. 
De overheid stelt de eis dat uiterlijk in 
2024 al het asbesthoudend materiaal 
dat aan de buitenlucht is blootgesteld 
moet zijn verwijderd. Het asbesthou-

Paaskienen in Lieshout
Vrijdag 19 april organiseert de Seniorenvereniging KBO Lieshout in het Dorpshuis 
weer de bekende en gezellige KBO kienavond. Deze keer staat de avond in het teken 
van Pasen en ontvangen alle deelnemers een bijzondere paasverrassing.Het belooft 
een mooie kienavond te worden met verrassingen. Kom kienen en win een van de 
prachtige prijzen.  De zaal is open om 19.00 uur en aanvang kienen is om 20.00. uur. 
Na het kienen houden wij traditiegetrouw de loterij. Iedereen is van harte welkom.
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Elke vrijdag ACTIVITEITENAGENDA

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Maandag 22 april
19.00 uur IVN Wandeling Vogelwerkgroep

De Ruweeuwsels
Vertrek per fi ets vanaf Het Klooster

Maandag 22 t/m zaterdag 27 april
Collecte Stichting Samen Verder

afdeling Nuenen

Woensdag  24 april
11.00-13.00 uur Modehuis Rovers

 Gasterij van de Jo van Dijkhof
13.30 -16.00 uur Repair Cafe Laarbeek

Dorpshuis te Lieshout

Woensdag 24 april
20.00 uur KBO Lieshout: 

De huisartsenpraktijk van nu
Dorpshuis te Lieshout

Zondag 21 en maandag 22 april
11.00 - 17.00 uur 

Grootse Paasart tentoonstelling
Vrouwkesakker 17 Nuenen

Maandag 22 april 
Grote Ronde van Gerwen. Start en fi nish in 

centrum van Gerwen aan Heuvel
11.00-17.00 uur Open dag bij Imkerij 
de Walhut. Heerendonk, Nederwetten

Maandag 22 april
11.00-17.00 uur Dag van het Landschap 

Wettens Broek. start Cafe de Kruik, Nederwetten
11.00-16.30 Neuzelmarkt 2019. Rudyard 
Kipling, blokhut Papenvoortse Heide 5B

Maandag 22 april
14.00-17.00 uur Expositie van etsen van 

Johannes Proost. Heemhuis, Nuenen
15.30 uur Sunny Blues presenteert: 

Travellin’ Blue Kings. Café Schafrath Nuenen

Zaterdag 20 april
21.15 uur 

Concert@TheChapel op Paaspop
Restolounge, Schijndel

Zaterdag 20 april op zondag 21 april
00.15 uur Pelgrimage naar het Licht, 

Paasnacht 2019
H. Clemenskerk aan het Park in Nuenen

Zaterdag 20, zondag 21 
& maandag 22 april 

11.00-17.00 uur De Lentedagen
De WalburgTuinen Boord 64

Zondag 21 april
10.00 uur ’T Nuenens Paardenrondje: 

8ste in/outdoor impuls wedstrijd 
door Menvereniging ‘De Coovelse menners’.

door de gemeente Nuenen c.a.

Vrijdag 19 april
20.00 uur KBO Lieshout: PaasKienen

Dorpshuis in Lieshout

Zaterdag 20 april
10.00-12.30 uur Sam’s Kledingactie

H. Clemenskerk, Park 55 Nuenen     
 13.30 uur Paasactiviteiten. 

Dorpsboerderij Weverkeshof Nuenen

Zaterdag 20 april
17.00 uur Axone kwartet
Van Goghkerkje Nuenen

Paasmarkt. Na de paaswake van 18.30 uur 
H. Clemenskerk Nuenen

Zaterdag 20 april
20.00 uur ‘Oasis’ door het Jeugdtheaterlab 

van de Lindespelers. Het Klooster
20.00 uur Country Dance Party met 

Country-DJ Henk. Dorpshuis-Lieshout

 t/m half juni
Expositie van etsen van Johannes Proost

Din. 09.30-12.30 uur. Woe. 19.30-21.30 uur.
2e paasdag, 22 april, 14.00 tot 17.00 uur. 

Heemhuis, Papenvoort 15a Nuenen

Donderdagmiddag 18 april
13.30 uur KBO Lieshout lezing: Openbaar 

Vervoer en de OV-Chipkaart. 
Dorpshuis Lieshout

t/m 5 mei
Tentoonstelling Lijkwade van Turijn
In de oude St. Clemenskerk aan de

Heuvel te Gerwen

Maand april 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

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. 

Elke woensdag:
19.30-21.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick, 
Papenvoort 15A.
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.

 Politie Keurmerk nu gratis......
Naar aanleiding van het enorme succes van de actie NUENENVEILIG.nl in sa-
menwerking met het Politiekeurmerk, breidt KBS slotenmaker en inbraak-
preventie dit jaar voor alle inwoners van Nuenen c.a. de voorlichtingscam-
pagne uit en komt met een uniek aanbod om Nuenen veilig te krijgen.

 
De KBS groep (www.kbsgroep.nl) heeft 
samen met enkele leveranciers een ex-
tra aanbieding gemaakt om het 10 jari-
ge jubileum te vieren en iets terug te 
doen voor de inwoners van Nuenen en 
omgeving. De eerste 1000 inwoners 
die de Politie keurmerk woning scan 
aanvragen, krijgen gratis een SKG 
goedgekeurde RVS kierstandhouder te 
waarde van € 75,-.
Reden temeer om nu 
eens de woning grondig 
te laten inspecteren 
door de enige echte 
slotenmaker uit 
Nuenen. Graag 
nodigen wij ons 
zelf dus bij u 
thuis uit 
om waar 
te maken 
waar we 
voor staan, 
het veilig 
maken van 
Nuenen. 
U kunt mij, 
Johan van 
Grootel, bellen 
op telefoonnr.:
040 - 843 853 0.
 

Als Politiekeurmerk Veilig wonen be-
drijf bieden wij nu het keurmerk voor 
uw woning gratis aan. Elke inwoner 
heeft het recht om veilig te wonen en 
met dit keurmerk bent u verzekerd dat 
uw huis bestand is tegen alle gangba-
re inbraakmethodes. Wij doen dit op 
individueel niveau maar vaak ook in 
samenwerking met wijkpreventie-
teams en buurtverenigingen. Elke wo-
ning wordt bezocht door onze preven-
tieadviseurs die zich uiteraard eerst le-
gitimeren als Politie keurmerk advi-
seur van KBS. U krijgt een gedetailleerd 
uitgewerkt rapport van de aanbevelin-
gen en uiteraard worden alle verschil-
lende beveiliging producten met u 
doorgenomen. Het rapport is uiteraard 
vrijblijvend. Voldoet de woning aan de 
eisen van het keurmerk, dan krijgt u dit 
certificaat en hebt u vaak recht op kor-
ting op uw inboedelverzekering.

Voordat u bezoek krijgt van de preven-
tieadviseur, nodigen wij u graag uit 
onze informatieve website te bezoe-
ken (www.slotenmakerKBS.nl) waarop 
u veel informatie vindt over het politie-
keurmerk, u uitgebreide video’s kunt 
zien van de inbraaktechnieken en te-
vens recensies kunt lezen van mensen 
die al eerder van de actie NUENEN VEI-
LIG gebruik hebben gemaakt. Wij zijn 
daarin open en transparant en hopen 
zo ons gezamenlijk doel, een veilige 
woonomgeving, te bereiken.

KBS bestaat al 10 jaar en staat in deze 
regio bekend als betrouwbaar en 
maatschappelijk betrokken. De drive 
achter deze actie is dan ook niet com-
mercieel maar uit betrokkenheid van 
een Nuenense ondernemer die alle in-
brekers uit Nuenen e.o. wil verdrijven. 
Elke inbraak in onze fijne gemeente is 
er een te veel en naar aanleiding van 
onderzoek kan 95% van de inbraken 
middels het keurmerk voorkomen 
worden. 

KBS bestaat uit meerdere units en vormt 
gezamenlijk de KBS groep. Daaronder 
valt een installatie- en onderhoudsbe-
drijf voor particulier en industrie in Ne-
derland en België, een beveiligingsbe-
drijf voor kluizen, camera’s, saferooms. 
Een voorlichting voor wijkpreventie-
teams in uw gemeente en het sloten-
makerbedrijf dat erkend is door het po-
litiekeurmerk. Hierin werken preventie-
adviseurs, er is een eigen 24 uurs cala-
miteitendienst, en natuurlijk ook een 
vakkundige echte slotenmaker.

Schilderijenspreekuur wordt  
Kunst & Curiosa bij Art Dumay  
op zaterdag 20 april!

Nu ook taxatie  
van juwelen
Begonnen aan de grote voorjaars-
schoonmaak, druk aan het Marie Kon-
do-en, is uw kunstobject zelf aan een 
opfrisbeurt toe of gewoon even zeker 
weten dat u geen Van Gogh voor € 2,- 
verkoopt op Koningsdag? Kom dan 
naar de speciale Kunst & Curiosa dag 
bij Art Dumay op zaterdag 20 april.

Taxeren
Gedurende de dag zitten er taxateurs 
voor u klaar die u meer kunnen vertel-
len over uw kunstobjecten en de waar-
de hiervan. Niet alleen voor schilderij-
en zoals normaal op zaterdag, maar dit 
keer ook voor munten, juwelen, porse-
lein en ander kleingoed. Daarnaast kij-
ken onze deskundige taxateurs of uw 
object geschikt is voor verkoop, mocht 
u dit willen.

Inlijsten
Wilt u geen afstand doen van uw werk, 
maar het juist mooier uit laten komen 
met een nieuwe lijst? Ankie en Melanie 
voorzien u deze dag graag van lijstad-
vies in ons eigen lijsten atelier.

Restaureren
Daarnaast is Paul Dumay deze dag ook 
beschikbaar voor het geven van vrij-
blijvend restauratieadvies voor schil-
derijen. Vooraf al wat meer informatie 
ontvangen over een eventuele restau-
ratie? Mail dan uw foto’s naar  info@art-
dumay.nl onder vermelding van res-
tauratie. www.artdumay.nl 

 Openluchtmis 
Mariakapel Loostraat
Zondag 5 mei wordt wederom de tra-
ditionele Openluchtmis gehouden bij 
de Mariakapel aan de Loostraat. Het St. 
Catharina en St. Martinusgilde  zijn 
weer aanwezig en zullen een vendel-
hulde verzorgen. De bekende zang-
groep ‘Het Boerenmoeske’ gaat ook nu 
de muzikale omlijsting verzorgen. Bij 
slecht weer zal de eucharistieviering 
om 11.00 uur in de St. Martinuskerk 
plaatsvinden. De viering van 9.30 komt 
dan op die dag te vervallen.
De gehele meimaand vanaf 1 mei 
wordt elke avond om 19.00 uur Het Ro-
zenhoedje gebeden bij het kapelletje.

Repair Café Laarbeek
Op woensdag 24 april organiseert RCL 
weer een middag waar men terecht 
kan met defecte huishoudelijke mate-
rialen, kleding, kleine meubels en fiet-
sen. Dit vindt plaats in het Dorpshuis, 
Grotenhof 2 te Lieshout van 13.30 uur 
tot 16.00 uur. Voor meer informatie: 
06-58842046.

Huil niet omdat ik er niet meer ben,
maar glimlach omdat ik er was.

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat hij ons 
gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van 

mijn man en maatje, ons pap en onze trotse opa

Henny van Keulen
echtgenoot van

Anny van Keulen – de Greef

Hij mocht toch nog 75 jaar worden.

 Anny van Keulen - de Greef
 Kinderen en kleinkinderen

16 april 2019
Jo van Dijkhof 85, 5672 DA Nuenen

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 20 april 
om 15.30 uur in de aula van crematorium Berkendonk, 
Meanderlaan 1 in Helmond.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Aansluitend bent u uitgenodigd voor een informeel samenzijn 
in de koffi ekamer van het crematorium.

Op vrijdag 19 april van 17.45 tot 18.15 uur kunt u afscheid 
nemen van Henny in het uitvaartcentrum van bovengenoemd 
crematorium. 

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

Open ontmoetingsavond 
Er zijn verschillende soorten activitei-
ten. Maandelijks komen de leden bij el-
kaar op de zogenaamde ontmoetings-
avonden bedoeld om het ruilen van 
diensten te bevorderen, om enige so-
ciale samenhang te bewerkstelligen, 
om ervaringen uit te wisselen en om 
nieuwe leden te introduceren. 
Kom donderdag 25 april rond  19.30 uur 
naar De Weverkeshof, Jhr. Hugo van Ber-
ckellaan 5, 5671 CH Nuenen. Als je eerst 
wat meer informatie wil stuur een mail-
tje naar info@letsnuenen.nl of kijk dan 
op de website www.letsnuenen.nl 

LETS staat voor de afkorting ‘Local Ex-
change Trading Systeem’. Lets is we-
reldwijd verspreid en in Nederland zijn 
er ongeveer 100 van zulk soort ruil-
kringen. Het is een systeem waarbij 
diensten en soms ook producten wor-
den geruild binnen een groep van in-
geschreven leden. Er wordt gebruik 
gemaakt van een fictief betaalmiddel. 
In Nuenen is dit betaalmiddel @ (apen-
staartje). Eén uur dienstverlening komt 
overeen met 4 @. Alle diensten zijn 
daarbij gelijkwaardig. LETS is geen 
stichting of vereniging maar een groep 
van geregistreerde leden 
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Pasapas! Sportieve Koningsspelen 
op De Dassenburcht! 
Op vrijdag 12 april vond de jaarlijkse sportdag van Basisschool De Dassen-
burcht plaats. Alle kinderen kwamen gekleed in sportieve out� ts naar 
school toe. Er werd gestart met een lekker Koningsontbijt in de klas. Rond 
09.30 uur werd het startschot van de sportdag gegeven. 

tiviteit gingen de kinderen deze uitda-
gingen aan en werden deze spellen 
gezellig gespeeld. 
Ook de kinderen uit groep 5 t/m 8 wa-
ren sportief en gedreven bezig met 
een slagbaltoernooi op de honkbalvel-
den van HSCN in Nuenen. In teams 
werd er tegen elkaar gespeeld in 2 
poules, met als inzet een plekje in de fi-
naleronde. Na deze poulewedstrijden 
vond de finaleronde plaats waar er 
werd gespeeld om de podiumplaat-
sen. Onder luid applaus en gejuich 
moedigden de kinderen elkaar aan! 
De sportdag werd afgesloten met het 
lied ‘ Pasapas’, wat op het schoolplein 
ten gehore werd gebracht. Vele kinde-
ren dansten en zongen luidruchtig 
mee. Tot slot werd iedereen nog ge-
trakteerd op een ijsje. 

Basisschool de Dassenburcht dankt 
alle ouders voor de fijne en enthou-
siaste hulp tijdens deze geslaagde 
sportdag en HSCN voor het beschik-
baar stellen van de honkbalvelden. 

De kinderen uit groep 1 t/m 4 namen 
enthousiast deel aan diverse leuke 
spelletjes rondom de school zoals blik-
gooien, koekhappen, estafette, touw-
trekken, dansen en een klimrekpar-
cours. Vol passie, concentratie en spor-

Koningsspelen op de Crijnsschool
Op vrijdag 12 april vierden de kinderen van de Crijnsschool onder een fris 
‘oranje zonnetje’ de Koningsspelen op 2 locaties. Bij de feestelijke opening 
met de Pasapas-dans startten de kinderen van groep 1 t/m 8 allemaal op de 
Heikampen. De kleuters bleven op deze locatie en onder begeleiding van 
ouders en leerkrachten werden door hen de 12 Koningsspelletjes met veel 
plezier gespeeld en op een kaart met een sticker beloond.

De kinderen van groep 3 t/m 8 vertrok-
ken na de openingsdans onder bege-
leiding van ouders en leerkrachten 
richting de velden van EMK. Er werden 
per klas 3 wedstrijden gespeeld (voet-
bal, schopbal en knots-hockey) en in 
gemixte groepjes mochten de kinde-
ren uit heel veel spelletjes kiezen. Tus-
sendoor werden alle kinderen ver-
wend met gezonde én snoeptraktaties 
en bij de afsluiting was er voor ie-
dereen nog een heerlijk ijsje. 
 
Mede door de hulp van heel veel ou-
ders was het weer een geslaagd festijn. 
Ook de gastvrijheid van EMK werd we-
derom erg gewaardeerd. Bedankt alle-
maal voor jullie bijdrage! 

Hoogvliegers in de stad
Er is een ware hoogbouw-explosie in de grote steden van Nederland. Het taboe 
op de hoge woontorens in de lage landen lijkt langzamerhand verdwenen. Na de 
kantoortorens zijn de woontorens nu de hoogvliegers in de bouwwereld. En na 
Rotterdam zetten alle groten steden daarop in. Ook in Eindhoven buitelen de 
ontwikkelaars over elkaar heen met torens van meer dan 100 meter hoogte. De 
reden is duidelijk: er is een grote woningbehoefte en steeds meer mensen (jon-
geren én ouderen) willen echt ín de stad wonen, met alle culturele voorzieningen 
en winkel- en uitgaansgebieden. De vraag naar appartementen is bovendien 
enorm gestegen door het toenemend aantal kleinere huishoudens. Maar ook ge-
zinnen blijken geïnteresseerd in hoogbouw mits de woning voldoende ruimte 
biedt. De toestroom van internationale kenniswerkers draagt eveneens bij aan de 
stijgende vraag naar wonen in de stad.

Hoogbouw heeft een aantal voordelen. Het legt beperkt beslag op de schaarse 
openbare ruimte. De ‘verdichting’ maakt plannen economisch haalbaar en biedt 
ruimte om geld te stoppen in een aantrekkelijke openbare ruimte rondom de to-
ren, vaak met wat extra groen. Extra aandacht is nodig voor een levendige ‘plint’ 
van de gebouwen met winkels, horeca en ontmoetingsruimten, zodat de begane 
grond niet bestaat uit verlaten tochtportalen. Ook is aandacht nodig voor wind-
hinder, schaduwwerking en een goede inpassing in de omgeving. Een nadeel is 
dat procedures op zo’n binnenstedelijke bouwlocatie vaak veel tijd nemen en dat 

de bouw extra voorzichtig moet worden gepland, gezien de 
beperkte ruimte en kans op bouwhinder. 

De grenzen verschuiven echter langzaam, maar onmis-
kenbaar. Zo heeft de NS zelfs geopperd onderzoek te 
doen naar woningbouw boven het spoor. Daar is ruim-
te genoeg en het kan bovendien voor meer samen-
hang in steden zorgen, waar spoorlijnen nu vaak een 
onaantrekkelijke barrière zijn. Het zal nog wel even du-

ren voordat dit werkelijkheid wordt. De hoogvliegers in de 
stad nemen de behoefte aan laagbouw aan de groene ran-

den van de stad echter niet weg. Het ‘rijtjeshuis met 
tuin’ blijft voor veel Nederlandse gezinnen een ge-
koesterd (en betaalbaar) ideaal. Ook in die behoefte 
moet worden voorzien.

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

Buitenspeelseizoen begonnen: 
de Kievit is weer open
Door Caroline van Nes

Het was minder druk dan vorig jaar, wellicht door de kou en ook ontbrak de 
fanfare. Maar de aanwezige kinderen en hun ouders waren niet minder en-
thousiast; afgelopen zondag ging eindelijk de Kievit weer open! 

Voorzitter Cor Donkers heette ie-
dereen van harte welkom en vertelde 
dat er weer hard is gewerkt om de Kie-
vit speelklaar te maken. Er is een 
nieuw hek en een nieuw fietsenrek en 
met de jaarlijkse inspectie is de speel-
tuin onlangs weer helemaal goedge-
keurd. De heer Donkers bedankte de 
vrijwilligers van het klusteam en het 
winkelteam, zonder hen was deze 
opening niet mogelijk geweest. Op 
korte termijn wil de Kievit een aantal 
toestellen vervangen door nieuwe, 
dus hij hoopt dat er weer veel abon-
nementen worden verkocht. 
Daarna was het woord aan de jeugd-
burgemeester Joy Bloos, die de speel-
tuin voor geopend verklaarde. Het hek 
ging open  en de kinderen renden naar 
binnen.
Langzamerhand werd het drukker, het 
voor de gelegenheid geplaatste spring-
kussen was erg populair. Gelukkig 
kwam de zon er regelmatig door, wat er 
mede voor zorgde dat het uiteindelijk 
een drukke en geslaagde openings-
middag was.

#16 KWIEK boksen

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

Deze tegel is gevaarlijk. Handen omhoog, we gaan boksen! Ga stevig staan en 
maak vuisten om vervolgens 20 boksbewegingen te maken. Wissel snel af tussen 
links en rechts. Blijf ondertussen stevig staan. Om de moeilijkheidsgraad op te 
voeren maken we er een combinatie van met zijwaartse passen. Wanneer u met 
uw rechterarm een boksbeweging maakt, zet u ook uw rechterbeen opzij. Doe dit 
ook voor uw linkerzijde. Hoe lang houdt u het vol?

fysiotherapie •

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Koninklijke onderscheiding 
voor Wim van Asten
Op zaterdag 13 april heeft loco burgemeester Ralf Stultiëns een Koninklijke 
onderscheiding uitgereikt aan een dorpsgenoot die zich al jaren heeft inge-
zet voor de hockeysport op plaatselijk niveau. De Koninklijke onderschei-
ding werd hem uitgereikt tijdens de viering van het 55-jarig jubileum van de 
hockeyvereniging HTC Son op 13 april.

Daarnaast is de heer Van Asten actief 
geweest voor ‘Schutterij der Colve-
niers’ en is hij sinds dit jaar actief voor 
het subsidiefonds Kruisvereniging Hel-
mond en KWF Samenloop voor Hoop. 
Als zodanig heeft hij een voorbeeld-
functie vervuld. 

Het gaat om activiteiten met een  
maatschappelijke betekenis De conti-
nuïteit, aard, uitstraling en maatschap-
pelijke relevantie van de verdiensten 
zijn  voldoende aanleiding geweest tot 
toekenning van een Koninklijke on-
derscheiding. 

De heer van Asten heeft zich vanaf 
1972 als vrijwilliger actief ingezet voor 
de hockeysport op plaatselijk en regio-
naal niveau.
Vanaf 1988 is hij op diverse terreinen 
als vrijwilliger actief voor Hockeyver-
eniging HTC Son (circa 600 leden). 
De heer Van Asten heeft diverse  func-
ties bekleed. Hij heeft diverse taken op 
zich genomen waaronder secretaris 
van het bestuur, lid van de zaalhockey-
commissie, coach van vele jeugdelftal-
len, categorieleider van de meisjes A/B 
en momenteel ook als commissielid 
van de jongste jeugd.

Koninklijke onderscheiding Koninklijke onderscheiding 
Faas: nieuwe 
inwoner in   
onze gemeente
Onze fotograaf zag weer opvallende 
geboortekaartjes in een voortuin in 
Gerwen. Aan de Mgr. Frenkenstraat 21 
is deze maand Faas geboren. Een tradi-
tionele ooievaar en de hedendaagse 
Fresku laten er geen gras over groeien 
en maken de geboorte van Faas open-
baar. Faas van der Linden, zoon van In-
grid en Pim, welkom in onze gemeente!

Hebt u ook een opvallende aankondi-
ging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op de raam, schiet dan 
een plaatje en mail de foto met toelich-
ting naar de redactie. Of ziet u een op-
vallende geboorteaankondiging, laat 
het dan de redactie weten: redactie@
ronddelinde.nl. 

Foto Cees van Keulen

Atelier N  uenen 
bestaat 10 jaar!
Geboren in 2009 uit een samenwer-
kingsverband van kunstenaars vie-
ren wij in 2019 het 10-jarig bestaan 
van onze vereniging.

Atelier N uenen  is verhuisd!
In 2018 verhuisde Atelier Nuenen naar 
de huidige locatie, waar creativiteit tot 
bloei kan komen.

Atelier N uenen  viert feest!
Een grote overzichtstentoonstelling 
en een aantal thema-exposities. 60 
Schilders tonen hun recente werken 
en hun werkplek.

Waar: Vrouwkensakker 17 bij de par-
keerplaats aan de Laan van Nuenhem
Wanneer: Eerste paasdag 21 april en
Tweede paasdag 22 april
Hoe laat: Van 11.00 tot 17.00 uur
Entree: Gratis
Volop gratis parkeergelegenheid

Koude maar 
geslaagde 
ko� erbakverkoop 
Gerwen 
Door Caroline van Nes

Afgelopen zondag vond weer de kof-
ferbakverkoop in Gerwen plaats. Een 
gezellige markt met brocante, tweede-
hands kleding, boeken, sieraden, 
speelgoed etcetera. Er is altijd voor elk 
wat wils. Voor de kinderen was er een 
springkussen en de hotdogs en drank-
jes werden goed verkocht. Ondanks de 
kou, waar door menigeen over werd 
geklaagd, was het weer een goedbe-
zochte en  geslaagde markt.

uw rechterarm een boksbeweging maakt, zet u ook uw rechterbeen opzij. Doe dit 

ouders en leerkrachten werden door hen de 12 Koningsspelletjes met veel 

onze gemeente
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Mark van de Veerdonk komt met zijn nieuwste show naar Ons Tejater

 ‘Geen Viking’ 
Vrijdag 26 april speelt Mark van de Veerdonk een try-out van zijn nieuwste 
show ‘Geen Viking’ in Ons Tejater Lieshout. Verbale slapstick vol mallotige 
meningen, onzinnige omdraaiingen en slimme schijnbewegingen. Zie hier 
het handelsmerk van cabaretier Mark van de Veerdonk. 

Vrijdag 26 april, aanvang 20.30 uur in 
Ons Tejater, Dorpshuis, Grotenhof 2, 
Lieshout. Entree € 16,50 (incl. 1 con-
sumptie). Reserveren:  
www.vierbinden.nl/onstejater

Ook zijn nieuwe voorstelling belooft 
weer een ware flipperkast vol stuite-
rende grappen te worden. Tweemaal 
50 minuten ontiegelijk lachen, onder 
het motto ‘Het leven is geen grap, je 
moet het er zelf van maken’. In ‘Geen Vi-
king’ doet de Brabander wederom ver-
slag van een bizar incident uit zijn per-
soonlijke leven waar hij misschien niet 
sterker maar wel veel joliger uit is ge-
komen. En dat is ook wat waard.
Wie de afgelopen jaren één of meerde-
re van zijn onstuimige optredens heeft 
meegemaakt, weet dat het draait om 
die ene vraag: wat wordt het decor-
stuk? Na een vliegende wc-pot, een 
halve deux-chevaux, een antieke tele-
fooncel, een gecrashte solex in een la-
dekast en een concertvleugelboot … 
wat sleept de Brabantse komiek nu het 
podium op? Van de Veerdonk zelf: 
“Wat het decor wordt? Ik kan slechts 
één ding verklappen; Geen Viking”. 

Foto: Cathrien van de Veerdonk.

Sunny Blues Nuenen presenteert:

Travellin’ Blue Kings
Op maandag 22 april, tweede paasdag, om 15.30 speelt de Belgisch / Neder-
landse blues combinatie Travellin’ Blue Kings op hét Bluespodium van Nue-
nen, Café Schafrath.

14.00 tot 20.00 spelen 4 bands en het 
festival is gratis te bezoeken. Eten en 
drinken in overvloed en het weer is tot 
nu toe altijd top geweest. Dus daar 
gaan we weer vanuit! De line up is 
groots: The Veldman Brothers, Little 
Boogie Boy, Thomas Toussaint en het 
Ray Stepien Trio onder aanvoering van 
het jonge gitaar talent uit Eindhoven.

Sunny Blues Nuenen organiseert in sa-
menwerking met Café Schafrath blues 
optredens in Nuenen en deze zijn al-
tijd gratis te bezoeken. Interesse? Meld 
u dan aan voor de gratis nieuwsbrief 
via de website: www.sunnybluesnue-
nen.nl. Dan mist u nooit een optreden.

Maandag 22 april, 15.30 uur. Entree 
gratis. Café Schafrath, Park 35 Nuenen.

Een samensmelting van muzikanten 
van het Belgische Howlin’ Bill en de Ne-
derlandse Electrophonics. Twee bands 
die al jaren meedraaien aan de top van 
de Blues scene in de Benelux en daar-
buiten. Nieuwe energie ontstond toen 2 
muzikanten van beide bands samen 
kwamen tijdens een project. Daaruit 
ontstond toen de band Travellin’ Blue 
Kings. Met hun debuut CD scoren ze 
hoog op de internationale Blues charts. 
Energie en enthousiasme zijn kenmer-
ken van hun optredens en daarin spelen 
ze verschillende Blues stijlen. Dus we-
derom een top band in Café Schafrath. 

 Blues’m
Zet eerste pinksterdag, 9 juni, alvast in 
uw agenda. Dan is er weer het Blues’m 
festival in Het Park van Nuenen. Van 

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 16 en 
17 (onder voorbehoud) in de uit-
zending van Nuenen Nú te zien :

• Verkiezingen voor het Euro-
pees Parlement

• Start bouw basisschool ‘Het 
mooiste blauw’ in Nuenen-
West

• Kick-off viering 200-jarig be-
staan gemeente Nuenen

• Jo Klomp
• Koninklijke onderscheiding
• Moeilijke verkeerssituaties in 

Nuenen
• Expositie van 8 Nuenense 

beeldhouwers
• Verschillende wijzen van begra-

ven op de Oude Landen
• Paasart
• Expositie ‘het is hoe je het be-

kijkt’ bij Galerie Bonnard
• Uit de serie ‘in Het Klooster ge-

boren’: Jos de Rooij

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
De vergadering van de gemeente-
raad op donderdag 25 april wordt 
rechtstreeks door LON TV uitge-
zonden.
De 63 afleveringen van de serie ‘Bio-
grafie van een Dorp’ zijn te zien in 
de Herhaling. De programma’s van 
LON TV zijn ook te volgen via de 
livestream op www.omroepnue-
nen.nl. Tevens kunt u op deze web-
site actuele nieuwsberichten lezen 
en oude LON-opnames bekijken. U 
kunt alle reportages ook apart be-
kijken op You Tube en Facebook en 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen

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 en 12.00 uur.

Gipsyjazz in Gerwen met 
meestergitarist Fapy Lafertin 
Gipsyjazzgitarist Paulus Schäfer heeft zijn leermeester Fapy Lafertin uitgeno-
digd om samen met hem en met bassist  Noah Schäfer in concertcafé De Stam 
in Gerwen op te treden op maandagavond 29 april. Deze virtuoze gitaristen 
zijn de vertolkers bij uitstek van de typisch Nederlandse stijl van de gipsyjazz. 

gipsyjazz, en is zelf ook nieuwsgierig 
naar andere jazzstijlen. Onder de noe-
mer ‘Paulus Schäfer invites’ nodigt hij 
muzikanten en bands uit in zijn dorp. 
Op sommige avonden speelt Paulus 
met zijn vaste begeleiding en een 
gastmuzikant, terwijl op andere avon-
den een band speelt, samen met Pau-
lus als sologitarist. 

Kaarten reserveren
Voor ‘Paulus Schäfer invites’ kunnen 
voor tien euro per stuk kaarten gere-
serveerd worden op info@sintimusic.
nl of via SintiMusic 06 8193 5569. Het 
gipsyjazzoptreden van het trio Fapy 
Lafertin, Paulus en Noah Schäfer is 
maandag 29 april in café De Stam, aan-
vang 20.00 uur. 

Fapy Lafertin uit Sas van Gent speelt 
muziek vanaf zijn jeugd, is uitgegroeid 
tot een muzikant van wereldformaat 
en is de leermeester van Paulus Schä-
fer uit Gerwen. 

‘Paulus Schäfer invites’ 
Paulus Schäfer laat graag iedereen 
kennismaken met de typische 

Noah Schäfer speelt op de contrabas bij 
het concertpodium in De Stam….
(foto’s Cees van Keulen)

Fapy Lafertin (rechts) en Paulus Schäfer

Ladies Day & High Tea
Boordhuys bestaat dit jaar 10 jaar, 
met Karin en Karlijn aan het roer, dat 
wordt het hele jaar door gevierd. 

Naast businesspartners zijn ze ook ge-
woon moeder en dochter en hebben 
ze veel lieve dames om hen heen die 
het leven kleur geven. Samen leuke 
dingen doen versterkt de band, maar 
het komt er niet altijd van. “Dát was een 
heerlijke middag, moeten we vaker 
doen!” Herkent u dit?  Daarom organi-
seert Boordhuys voor alle leuke, lieve 
en gezellige dames een speciale Ladies 
Day op zondag 19 mei van 14.00 - 17.00 
uur. Na een glaasje heerlijke Italiaanse 
Prosecco zal cardioloog dhr. Kees Joost 
Botman deze middag openen met een 
lezing over het vrouwenhart, want het 
vrouwenhart verdiend meer aandacht!

Een middag met medewerking van di-
verse Nuenense bedrijven met een in-
formatiestand, diverse workshops met 
planten en handlettering, styling, kleur-
adviezen, schoonheidsspecialisten van 
het Summa college, modeflitsen ge-
showd door topmannequin Annelies 
Hoek en nog veel meer. Natuurlijk zal 
een uitgebreide high tea met de mooie 
serviezen van het Boordhuys en heerlij-
ke hapjes deze middag niet ontbreken. 
Kom gezellig met je moeder, dochter, 
vriendin of nichtje, loop lekker rond, 
geniet van het sfeertje en maak mooie 
herinneringen samen.

Ook leuk om (op Moederdag?) cadeau 
te doen! Voor meer info of kaarten 
boordhuys.nl/ladies-day-high-tea/ 

Schuif even aan tafel    
Bij Jim de Koning
Een Nuenense politieman, die heel wat vaker te zien was op tv dan je zou 
denken. Zo was De Koning als edel� gurant (een diender met eigen � lmtekst, 
red.) geregeld te zien in a� everingen van Flikken Maastricht. Maar u kent 
hem waarschijnlijk nog beter als de politiewoordvoerder van het program-
ma Bureau Brabant en in Opsporing Verzocht..

ties, met name ook uit zijn eigen fami-
lie, trekken een diep spoor door de ziel 
van de agent.
Daarom vond Jim de Koning dat het 
hoog tijd werd dat iemand eens het 
echte verhaal vertelt wat agenten 
meemaken in bedreigende situaties. 
Hij wil dat mensen leren beseffen hoe 
ook in een politieman/-vrouw een ge-
woon mens schuilt, waarvan een ade-
quaat optreden verwacht wordt op le-
vensbedreigende momenten.
Tenslotte hoopt Jim dat zijn collega 
Ronald V, die in een vijftiental indrin-
gende gesprekken de stof leverde 
voor dit relaas, deze turbulente perio-
de met het verschijnen van ‘zijn’ boek, 
kan afsluiten. 
Onnodig te zeggen dat deze Sener-
giek Schuif-lezing, die plaats gaat vin-
den op donderdagochtend 25 april 
vanaf 09.30 uur in de Trefpunt-zaal van 
Het Klooster een boeiende ochtend 
gaat worden voor iedereen die be-
langstelling heeft.
 De entree zowel voor leden als niet-le-
den van Senergiek bedraagt € 1,00 (in-
clusief pauze koffie/thee). Noteer de 
datum, mis hem niet.

Hij schreef enkele jaren terug al eens 
een boek over zijn figurantenrol en zijn 
advieswerk voor de populaire Neder-
landse tv-serie. Zo gunde hij ons een 
blik achter de schermen van de realisa-
tie van de serie Flikken Maastricht.

Enkele weken geleden bracht hij zijn 
tweede boek uit: De Zaak Ronald V.

Het boek sluit direct aan op de actuali-
teit van het gevaarlijke werk dat de po-
litie in soms moeilijke en hachelijke si-
tuaties moet verrichten, waarbij het 
vuurwapen wordt gebruikt.
Vaak zijn ongenuanceerde reacties 
van burgers in de publieke opinie te 
horen, wanneer politiefunctionarissen 
besluiten tot geweld over te gaan.
In 2013 schiet hoofdagent Ronald V tij-
dens een noodsituatie, waarin hij an-
deren wil redden, een ramkraker neer. 
Na een slepend proces wordt de poli-
tieman, tot verbijstering van heel het 
politiekorps, veroordeeld tot 2 jaar.

De hele gang van zaken, de plompver-
loren veroordeling, de gevangenisstraf 
die dreigt en de zeer wisselende reac-

SENIORENVERENIGING NUENEN

 Neuzelmarkt
Hebt u op tweede paasdag nog niets te doen? Of wilt u na een � jne boswandeling 
nog even genieten van een kop ko�  e of neuzelen tussen allerlei leuke spullen? 

nen. Er is parkeergelegenheid, maar 
wij raden u aan om op de fiets te ko-
men.

De toegangswegen zullen duidelijk 
aangegeven staan, er zal eenrichtings-
verkeer van toepassing zijn. Deze is 
vanaf de hoek bij Buismansven tot aan 
de splitsing waar u linksaf naar Stip-
hout gaat, en rechtsaf, via de oude 
Postbaan weer op de Papenvoortse 
Heide uitkomt. Deze dag zal ook maar 
aan een zijde van de weg geparkeerd 
mogen worden. De entree bedraagt 
van 11.00 tot 13.00 uur € 2,00 en daar-
na € 1,00 voor volwassen, kinderen zijn 
de gehele dag gratis.

Voor meer informatie kunt u kijken op 
de internetsite van de Neuzelmarkt: 
www.neuzelmarkt.nl

Kom dan naar de blokhut van Scouting 
Rudyard Kipling! Op maandag 22 april 
organiseert de scouting, net als voor-
gaande jaren, de grote en deels over-
dekte Neuzelmarkt.

Twee zaterdagen hebben de leden van 
Scouting Rudyard Kipling hun uiterste 
best gedaan om de kramen van de 
Neuzelmarkt weer vol spullen te krij-
gen en dat is goed gelukt. Er is zoveel 
opgehaald dat er voor ieder wat wils te 
vinden is.
Dankzij de goed gesorteerde spullen 
en de grote locatie is de Neuzelmarkt 
een bekendheid in de regio geworden. 
Ook zal er een veiling zijn, waar prach-
tige spullen worden geveild.

De Neuzelmarkt is 22 april geopend 
van 11.00 tot 16.30 uur, zodat u alle tijd 
hebt om op uw gemak bij alle kramen 
te neuzelen. Ook is het mogelijk om 
wat te drinken of te eten.
Het geld dat de scouting deze dag zal 
ophalen, wordt besteed aan de activi-
teiten voor onze jeugdleden. 
U vindt de Neuzelmarkt op en rond de 
blokhut van scouting Rudyard Kipling, 
aan de Papenvoortse Heide 5B te Nue-

Meet&Greet the Minion
Afgelopen zaterdag kreeg winkelcentrum Kernkwartier in Nuenen bezoek van 
een echte Minion! Het bekende gele karakter uit de filmreeks “Verschrikkelijke 
Ikke” was de hele middag aanwezig voor een echte Meet&Greet. Kinderen en 
hun ouders mochten op de foto met de Minion en ook een fotografe was aan-
wezig om professionele kiekjes te schieten. Deze foto’s zullen binnenkort ver-
schijnen op de Facebookpagina van Winkelcentrum Kernkwartier Nuenen.

Fotografie- By Maan Photography

 

 Modeshow 55+ 
damesmode 
Op 24 april organiseert Modehuis Ro-
vers tussen 11.00 en 13.00 uur een 
modeshow met verkoop in de Gasterij 
Jo van Dijkhof, Jo  van Dijkhof 110. Alle 
senioren van Nuenen zijn van harte 
welkom om deze modeshow bij te 
wonen!

meestergitarist Fapy Lafertin Boordhuys bestaat dit jaar 10 jaar, meestergitarist Fapy Lafertin 



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.

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

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.

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.

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

TE KOOP: RVS Whirl-
pool afzuigkap 90 cm, 
nieuw, prijs € 125,- Tel. 
06-51373272.

Openingstijden:
Ma.- vr. van 9.00 - 18.00 uur

Za. van 9.00 - 17.00 uur
Zo. van 10.00 - 12.00 uur

Eddy van Gennip
Collse Hoefdijk 26, Nuenen

Tel. 040 - 295 27 34

VERSE ASPERGES

OOK AARDBEIEN

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

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

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

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

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

Speciaal tijdens Pasen

*  Bij aankoop van een 2-persoons bed inclusief 2 spiraalbodems.  

kijk voor de actievoorwaarden op www.profita.nl/acties.html

       
   nachtkastje 
       cadeau*

         Ons  
     kleurrijke Pixel

Gestelsestraat 59, 5582HG Waalre  |  www.profita.nl

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

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

Wij zoeken op korte termijn een:

Productie medewerker M/V 

16-20 uur/week

Interesse ?

Stuur je CV aan: 

erwin@infigo.nl

Integrale controle 
bedrijventerrein Eeneind Nuenen
 
Nuenen wil een gemeente zijn waar inwoners, ondernemers en bezoekers veilig 
zijn en zich veilig voelen. Dit willen we zo houden en waar mogelijk verder verbe-
teren. Vandaag vond daarom een integrale controle met verschillende instanties 
plaats op bedrijventerrein Eeneind in Nuenen.
 
Controle
Met de actie hebben verschillende instanties gezamenlijk 
meerdere bedrijven gecontroleerd op het naleven van 
wet- en regelgeving. De controle richtte zich op de be-
drijfsactiviteiten en de bedrijfsvoering. Zo is gekeken of de 
bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het be-
stemmingsplan en of de bouw- en milieuwetgeving wordt 
nageleefd. De bedrijfspanden werden ook onderzocht op 
illegale activiteiten.

Samenwerking tussen instanties
De controle is een gezamenlijke actie van de gemeente 
Nuenen, Politie, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en 

Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Met 
deze gezamenlijke aanpak willen we mogelijke illegale ac-
tiviteiten op Eeneind terugdringen en daarmee het bedrij-
venterrein veiliger en economisch aantrekkelijker maken, 
zie ook www.nuenen.nl/nuenen-ruimt-op
 
Resultaten
De controle is goed verlopen. De betreffende onderne-
mers hebben medewerking verleend aan de controle. De 
onderlinge samenwerking en communicatie tussen de 
partners was goed. Een aantal specifieke resultaten van de 
controle:

• In totaal zijn  11 bedrijfspanden (waaronder autobe-
drijven) gecontroleerd.

 De politie heeft een personenauto en diverse auto-on-
derdelen in beslag genomen voor nader onderzoek.

• Controleurs van de gemeente constateerden enkele ge-
vallen van strijdig gebruik met het bestemmingsplan.

• Controleurs van de Omgevingsdienst constateerden 
enkele kleine milieuovertredingen.

‘We kijken terug op een succesvolle controle. De controle 
is er één uit een serie van meer - zowel kleinere als grote, 
integrale - controles. We controleren op het naleven van 
gemeentelijke wet- en regelgeving. Daarnaast verzame-
len we informatie waarmee we illegale activiteiten kun-
nen terugdringen en de kwaliteit van het bedrijventerrein 
kunnen verbeteren. Op onze website vermelden wij alle 
informatie over deze controles.’

• Patrick Kolijn, algemeen leidinggevende controle en 
tevens relatiemanager bedrijventerreinen gemeente 
Nuenen.

 
Wat kunt ú doen?
Als gemeente pakken we georganiseerde, ondermijnende 
criminaliteit aan, samen met onze partners. Maar ook uw 
hulp is nodig. Meld verdachte situaties altijd bij de politie 
(via politie.nl/mijn buurt) of via Meld Misdaad Anoniem via 
0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl

Nuenen 
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Kerkberichten   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: 

De vele kaarten, brieven, bloemen en andere hartverwarmende reacties 
waren voor ons een grote troost en steun, alsmede uw aanwezigheid 

bij de avondwake en uitvaart van ons pap

TINY DE GREEF
Tevens een welgemeende dank aan Drumfanfare ‘Jong Leven’ en het 
kerkkoor voor hun muzikale uitvoeringen en aan pastor J. Deckers voor het 
leiden van een waardige dienst.
Verder verdient uitvaartverzorging de Groof een groot compliment voor het 
ons bijstaan in deze moeilijke tijd.

Namens kinderen, klein- en achterkleinkinderen hartelijk bedankt 
voor ieders aandeel in het afscheid nemen van ons pap.

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 20 april om  
11.30 uur in de aula van crematorium Berkendonk, Meanderlaan 1 
te Helmond, waarna we om 14.00 uur moeder bij vader te rusten 
leggen op parochiebegraafplaats Heilige Clemens, Park te Nuenen.

U bent vanaf 11.00 uur welkom in de ontvangkamer van het  
crematorium, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

  
Elisabetha 
Elly
Liezet en Antonie
Greet en Henk
Willem‑Jan en Carla 
Kleinkinderen en 
Achterkleinkinderen

Jan Martens

weduwe van

a Nuenen, 14 april 20195 Geldrop, 6 maart 1923

Zus Martens-Swinkels

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid,  
zorgzaamheid en liefde is  van ons heengegaan 

onze lieve moeder, oma en "ouwe oma"

Bewonderenswaardig was haar levenskracht.
Groot was haar liefde voor haar dierbaren.
Nu is zij in rust van ons heengegaan.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Goede Vrijdag 19 april 15.00 uur: Ge-
bedsdienst, Gelegenheidskoor, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en pasto-
raal werker R. van Eck. 
Paaszaterdag 20 april 18.30 uur: Ge-
zinsviering, kinderkoor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker P. Peters.
Paaszaterdag 20 april 21.30 uur: paas-
wake, parochiekoor, voorgangers pas-
tor J. Vossenaar en pastoraal werker R. 
van Eck.
Paaszondag 21 april 11.00 uur: viering, 
jongerenkoor Jocanto, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker R. van Eck. 
Tweede paasdag maandag 22 april 
10.00 uur: viering, muzikale omlijsting, 
voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 20 april 18.30 uur: Pastor 
Freek Groot; Pastor Jan van Ooster-
hout; Pastor Henk Gerrits; Marianne 
Schutte - Willems; Mien van Grotel - 
Smulders.
Zaterdag 20 april 21.30 uur: Pastor 
Freek Groot; Pastor Jan van Ooster-
hout; Pastor Henk Gerrits; Marianne 
Schutte - Willems; Mien van Grotel - 
Smulders.
Zondag 21 april 11.00 uur: Pastor Freek 
Groot; Pastor Jan van Oosterhout; Pas-
tor Henk Gerrits; Tiny Matthijsse - Lem-
mens; Leo en Tonnie Verhappen - 
Aarts; Annie van Kemenade; Jan van 
Deurzen; overleden ouders van Deur-
zen; Riënts Slippens; overleden ouders 
Jan en Miet Dijstelbloem - Knoops; 
Noud van Rooij en Marie van Rooij - 
van de Kam; Riek Sanders en Miet San-
ders en overleden ouders Sanders - de 
Greef; Marinus Donkers en Petronella 
Donkers - Daams (vanw. verjaardag Pe-
tronella); Jo Jegerings; Wouda Swin-
kels - Meeuws; Gerard Gies; Marianne 
Schutte - Willems; Sjef Coolen; overle-
den familie de Brouwer - Bar tels; over-
leden familie Bendelow - Heinstra; Ge-
rard van der Lubbe; Jan en Gusta Swin-
kels - Veldkamp en schoonzoon Hans 
Strijbosch; Dora Bressers - Megens en 
Wendy; Louis van der Linden, vanwege 
verjaardag; Gerard Willems; Overleden 
ouders Gertrude van Laarhoven-Dacus 
( i.v.m. sterfdatum) en Cees van Laar-
hoven; Frans Daams, vanwege sterf-
dag; Harrij van der Velden en overle-
den ouders Van der Velden - Foederer.
Tweede paasdag maandag 22 april 
10.00 uur: Ad van de Rijt.

Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Erin 
Schoenmakers, Wielewaallaan 55. Wij 
wensen de familie van harte proficiat 
en veel geluk.

In onze parochie is overleden Ria Bal-
tussen - Hesemans, Lange Akker 3. Wij 
wensen de familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Goede Vrijdag 19 april 15.00 uur: Ge-
bedsdienst/Kruisweg.
Goede Vrijdag 19 april 19.00 uur: Oe-
cumenische viering.
Paaszondag 21 april 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorgangers pastor S. 
Kuijpers en pastoraal werker P. Peters.

Misintenties 
Koen Smeets; Mien van Hoof - Brug-
mans; Pastor Jan van Dooren; Pastor 
Freek Groot, vanwege sterfdag; Toos 
van Lierop - Wouters; Joseph en Adria-
na Bierhoff - van de Goor en Erica Bier-
hoff; Harrie en Jo van Gompel - Gijsbers 
en Koosje van Breemen; Overleden ou-

ders v.d. Ven - Sengers; Pet v.d. Ven; Ton-
nie van de Ven - Vereijken; Huub van 
Lieshout; Cor de Hoon; Tiny de Greef; 
Harrie en Jo Raaijmakers - Keijzers; Vin-
cent de Vries, vanwege sterfdag.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Goede Vrijdag 19 april 15.00 uur: Ge-
bedsdienst, voorganger dhr. T. van de 
Tillaart.
Paaszaterdag 20 april 20.00 uur: paas-
wake, Avondwakekoor, voorganger 
pastor S. Kuijpers.
Zondag 21 april 9.30 uur: viering, Gre-
goriaans koor, voorganger pastor J. 
Vossenaar. 

Misintenties 
paaszaterdag en paaszondag
Netje Fleskens - Pasman; Piet Coolen; 
Pastor Freek Groot; Overleden ouders 
Verschuuren - Sloots en Harrie Ver-
schuuren; Jan Sleegers; Jan van der 
Loo; Adrianus Smits en Christina Smits 
- Renders; Overleden ouders Jan en 
Nel de Louw - De Win; Theo Rovers en 
Annie Rovers - Verkuylen; Antoon Snij-
ders en Cisca Snijders - Vos.

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

In deze zogenaamde ‘Stille week’ zijn 
er diverse kerkdiensten.
‘Witte donderdag’, 18 april, is er om 
14.30 een ouderenpaasviering met als 
collectie doel het Bijna Thuishuis Nue-
nen. Voorgangers: Marlies Schulz en 
Pieter Flach
Donderdagavond om 19.30 is er een 
maaltijd viering met medewerking van 
het Regenboogkoor, waarin Ds. Mar-
lies Schulz zal voorgaan. Collecte: Wil-
de Ganzen.
Goede vrijdag is er een gezamenlijke 
kerkdienst met de parochie in de St. 
Clemenskerk, aanvang 19.00 uur, 
waarin de pastores van beide gemeen-
ten zullen voorgaan.
Zaterdag 20 april zal om 22.00 de paas-
nacht viering plaatsvinden, waarin Ds. 
Marlies Schulz voor zal gaan en er col-
lecte gehouden wordt voor het Stu-
dentenpastoraat Eindhoven.
Zondag 21 april zal om 10.00 de paas-
viering gehouden worden, eveneens 
geleid voor Ds. Marlies Schulz.
De collecte is deze keer voor Educatie-
fonds vluchtelingen.
Voor kinderen van de basisschool zal 
er kindernevendienst zijn tijdens de 
paasochtend dienst, waarbij zij het 
paasproject van de afgelopen 40 da-
gen zullen afsluiten.
U bent van harte welkom om deze 
kerkdiensten met ons mee te vieren!
 
Donderdag 18 april is er, zoals elke 
donderdag, tussen 10.00 - 12.00 uur 
Open Huis.
Onder het genot van een kopje, koffie 
of thee is er de mogelijkheid elkaar te 
ontmoeten.
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 18 april. Witte Donderdag. 
20.00 uur gezongen H. Mis met voet-
wassing, processie, altaarontbloting 
en aanbidding tot 24.00 uur. 
Vrijdag 19 april. Goede Vrijdag. 14.00 
uur Kruisweg. 15.00 uur Liturgie met le-
zingen, gezongen lijdensverhaal, plech-

tige gebeden, kruisverering en H. Com-
munie. 
Zaterdag 20 april. paaszaterdag. 22.00 
uur paaswake met wijding van het 
paasvuur en de paaskaars; Exsultet, le-
zingen; Litanie van alle heiligen, wij-
ding van paas- en doopwater; hernieu-
wing van de doopbeloften en gezon-
gen H. Mis. 
Zondag 21 april. Hoogfeest van Pasen. 
10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 22 april. Tweede paasdag. 
9.00 gezongen Hoogmis. Let op: ande-
re tijd wegens de wielerronde van Ger-
wen. 
Dinsdag 23 april 18.30 uur H. Mis in de 
paasweek. 
Woensdag 24 april. 07.15 uur H. Mis in 
de paasweek. 

In de kerk is er een tentoonstelling 
over de lijnwade van Turijn. Deze ex-
positie duurt tot en met de tweede 
zondag na Pasen, 5 mei. De toegang is 
vrij. De beroemde Lijkwade van Turijn 
is al eeuwenlang voor gelovigen een 
voorwerp van devotie, vandaar ook 
deze tentoonstelling in de kerk. De fo-
to’s zijn afgebeeld op canvas en zijn le-
vensgroot. De lichaamsvormen, het 
hoofd en het gezicht met de gesloten 
ogen zijn in alle rust te bekijken. Er zijn 
ook foto’s in 3D bij, die nog indringen-
der de afbeelding weergeven.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk 
Kerken in Peelland ook op Facebook 
('Kerken in Peelland') en op YouTube 
('Kerken in Peelland Gerwen WMV').

Paasnacht 

Pelgrimage   
naar het Licht
In de paasnacht, de nacht van zater-
dag 20 april op zondag 21 april, 
wordt opnieuw de Pelgrimage naar 
het Licht gelopen. Deze meditatieve 
wandeltocht van ongeveer 23 km, 
voert ons langs de kerken en kapel-
len in en om Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten. Het thema van de tocht 
is dit jaar: ‘Licht om te zien’.

Om middernacht begint de tocht met 
een kort samenzijn in de H. Clemens-
kerk aan het Park in Nuenen. Rond 0.15 
uur vertrekken we van daar voor de 
wandeltocht. We zullen onderweg 
voor een lied, een tekst of stilte, stil-
houden in de St. Clemenskerk te Ger-
wen, bij de kapel van Hooijdonk, in de 
H. Lambertuskerk van Nederwetten, bij 
het kruisbeeld op de hoek van de 
Boord en Vorsterdijk, bij de Antonius-
kapel in Eeneind, in het Van Goghkerk-
je in Nuenen en op de begraafplaats de 
Roosdoncken aan de Broekdijk. Tijdens 
die laatste stop zullen we met het licht 
van de lantaarn die we de hele nacht 
meedragen het paaslicht ontsteken op 
elk graf en lezen we samen het paase-
vangelie. Tenslotte zal er een paasont-
bijt zijn in De Regenboog. Daarna zijn 
er in de verschillend kerken paasmor-
genvieringen, maar de meeste wande-
laars die de hele nacht hebben meege-
lopen en de tocht volbracht hebben, 
zullen tegen die tijd in hun bed liggen 
en niet meer in de kerk zijn.

U en jullie worden uitgenodigd aan de 
wandeling deel te nemen, of een ge-
deelte van de tocht mee te lopen. Er 
zijn altijd mensen die vanaf het begin 
een deel meelopen en daarna terug 
gaan naar huis. En er zijn mensen, vaak 
met kinderen in de basisschoolleeftijd, 
die tegen het ochtendgloren aanslui-
ten bij de wandelgroep, om juist het 
laatste deel van de tocht mee te lopen 
en mee te ontbijten.

Om het ontbijt goed voor te kunnen 
bereiden is het gewenst dat mensen 
die meewandelen en mee willen ont-
bijten zich opgeven bij Tietie Ekkel, tel, 
283 48 69, e-mail: tietie@ekkel.com of 
bij Suus Lier, tel. 787 05 32, e-mail: 
s.lier@onsnet.nu.  
Aan de wandeling en het ontbijt zijn 
verder geen kosten verbonden. Ook 
zal, tijdens de wandeling, op verschil-
lende plaatsen onderweg te eten of te 
drinken zijn.

Paasmarkt
 
Op zaterdag 20 april vindt er een paas-
markt plaats in de H. Clemenskerk te 
Nuenen. U bent van harte welkom!
 
De paaswake begint om 18.30 uur en 
aan het einde van de dienst is er een 
paasmarkt waar aanstaande commu-
nicanten met trots hun zelfgemaakte 
knutselwerken en lekkernijen verko-
pen. De opbrengst hiervan gaat alle-
maal naar het goede doel!
 
Het goede doel dit jaar is ‘Stichting 
Vrienden van de Akkers’. De vele vrij-
willigers en deze stichting zetten zich 
actief in om het leven van de bewo-
ners nóg aangenamer en comfortabe-
ler te maken. De communicanten wil-
len hieraan graag een steentje bijdra-
gen d.m.v. de opbrengsten van de 
paasmarkt. Daarnaast sluit deze stich-
ting mooi aan bij het thema van de 
communie dit jaar ‘Wie zijn je vrien-
den?’  en het is tevens een mooie ma-
nier om een brug te slaan tussen jong 
en oud.
 
Wij hopen u te zien op zaterdag 20 
april en namens alle communicanten 
alvast hele fijne paasdagen toege-
wenst!

20, 21 en 22 april: 

Lentedagen in  
De Walburg Tuinen
Het wordt heerlijk weer komend week-
einde, dus waar kun je beter zijn dan in 
één van de meest paradijselijke plek-
ken in deze omgeving? De oude tui-
nen van de Walburg hebben de natuur 
omarmd en haar groeikracht betovert 
iedere bezoeker! De huidige tuincul-
tuur met een speciale aandacht voor 
eetbare planten en het belang van een 
gezond insectenleven krijgt in de 
prachtige tuinen van de Walburg de 
beste kansen. Regelmatig worden er 
rondleidingen gehouden. Bovendien 
kan in het Tuincafé gesmuld worden 
van het beste wat de lente te bieden 
heeft! 
De tuinen worden opengesteld van 
11.00 uur tot 17.00 uur. 
Info via de site www.dewalburg.nl  
 

 

 

Op zaterdag 20 april vindt er een paas-Op zaterdag 20 april vindt er een paas-
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PUZZELHOEKWeek 16

Horizontaal: 1 zeevis 6 duo 12 deel v.h. lichaam 13 ooit 14 Noord-Brabant 
16 stam met takken 18 loofboom 19 bevestigend antwoord 20 aarden kruik 22 wees gegroet 
24 kloosterzuster 25 hoge berg 27 sigarettenpapier 29 deel v.h. gezicht 30 onder andere 
31 onbeschoft 33 verenwissel 35 Japans bordspel 37 Duitse omroep 38 dossier 39 bergweide 
40 rund 41 body mass index 42 heden 44 en andere 45 boogbal 47 schmink 50 cachot 
52 kraagstuk 54 ik 56 Europeaan 58 Frans lidwoord 59 hoofdzaak 61 wild varken 
64 voorzetsel 65 bewuste handeling 66 voorteken 68 mislukken 69 beetgaar.64 voorzetsel 65 bewuste handeling 66 voorteken 68 mislukken 69 beetgaar.
Verticaal:Verticaal: 1 keuzelijst 2 kroon 3 zeehond 4 Australische struisvogel 5 dopingmiddel 
7 grasland 8 huidverdikking 9 krap 10 tasto solo 11 lommerrijke weg 15 ovenschaal 7 grasland 8 huidverdikking 9 krap 10 tasto solo 11 lommerrijke weg 15 ovenschaal 
17 vreemd 18 barenspijn 19 circusact 21 namelijk 23 nat 24 nikkel 26 personal computer 17 vreemd 18 barenspijn 19 circusact 21 namelijk 23 nat 24 nikkel 26 personal computer 
27 enthousiast 28 godin v.d. vrede 29 kunstmatige inseminatie 30 oostzuidoost 27 enthousiast 28 godin v.d. vrede 29 kunstmatige inseminatie 30 oostzuidoost 
32 mannetjesschaap 34 vliegende schotel 36 grootmoeder 41 bakboord 43 United Nations 32 mannetjesschaap 34 vliegende schotel 36 grootmoeder 41 bakboord 43 United Nations 
46 voegwoord 48 mannelijke hond 49 vermoeid 51 oosterlengte 52 gepoch 53 mep 46 voegwoord 48 mannelijke hond 49 vermoeid 51 oosterlengte 52 gepoch 53 mep 
55 onderkleding 57 plakband 59 jockeypet 60 lofdicht 62 geheel gevuld 63 soort hert 55 onderkleding 57 plakband 59 jockeypet 60 lofdicht 62 geheel gevuld 63 soort hert 
65 muzieknoot 67 de onbekende.65 muzieknoot 67 de onbekende.

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

V E E I O N
S W I N S T D E G E N S
T U I G T R A A N R A A P
E S P L E R A P A R A
N A W O O R D R A A D S E L
O A N N O R U I T K

O P S T E L E K S T E R

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

Oplossingen wk 15
W N O Y N A C A R B O L Z A K

N E I A A N L E R O O K P O T

Q O R D E R I E D G I L L E R

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

I N E L E K N I W U R G E N L

C Z M B M N T E V R N H H P O

K A O E A F E N G I E U O L C

S A S N R F L I L B R I G U O

T J M U N K E L N O E D E T T

E O I E O E E A N S N S S O O

P T K R G W W N R B E K C E R

K N A A P J E E E E C L H N P

G B E O P T G R I S S E O D N

D R A A G I S D L D N U O R A

S E L K O O K A K K E R L A K

Z A K A G E N D AZ A K A G E N D A

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.

AANEEN
ABSURDISME
AFZIENBAAR
AMORF
BACON
BLADMETAAL
BOZIG
BRADEN
CHIPS
COGNAC
DEERNE
EMBARGO
ERNST
EVENWICHT
GASBELGASBEL
GELDTEKORTGELDTEKORT
INSTITUUTINSTITUUT
KAPMANTELKAPMANTEL
KNURFTKNURFT
KOPERDRAADKOPERDRAAD
MENUKAARTMENUKAART
MOSTERDGASMOSTERDGAS
NAAICURSUSNAAICURSUS
OMTREK
OOGLENS
ORAAL
PARTJE
ROMAN
SJEIK
SKELET
STAAR
STRESS
TEENTJE
TEMPO
TENNISSER
TEXTIEL
TOETS
TROEP
UITBANNEN
WASEM
WATERKANON
ZOGENAAMD

L E B S A G D R E T S O M T K
A N A A I C U R S U S O E S I
P A F Z I E N B A A R G N S E
A N O N A K R E T A W L U E J
R B L A D M E T A A L E K R S
T A S R E M T L S N V N A T G
J C C U E F A E K E N S A S E
E O O F R O M A N E D A R B L
J N G U N D P W N N R A T N D
T S N R E M I N L E I T X E T
N K A C A C A S T U G S M L E
E E C N H B O P M E T O S O K
E L T T T I M T O E T S Z E O
T E A I K O P E R D R A A D R
L T U U T I T S N I P E O R 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 64

65 66 67

68 69

3 9
5 8 3

6 2 8 5 4
7 1 9

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

5 4

Sudoku

week 14, Mw. A. van Schie, Nuenen.

’T Nuenens Paardenrondje
Zondag 21 april vindt voor de 8de keer een in/outdoor impuls wedstrijd 
door de gemeente Nuenen c.a. plaats en start om 10.00 uur. Dit paarden-
spektakel is georganiseerd door Menvereniging ‘De Coovelse menners’.

Op de volgende locaties worden hin-
dernissen opgesteld:
• Familie Teunisse, Soeterbeekseweg 

36 te Nederwetten
• Familie Bastiaans, Dubbestraat 4 te 

Nuenen
• D. van Santvoort, Soeterbeekse-

weg 21 te Nederwetten
• King Stables, Helsestraat 7 te Nue-

nen
• Familie Jansen, Boord 12 te Nue-

nen
• Familie Van de Sande, Alvershool 1 

te Gerwen

Manege Hooidonk, Beekstraat 48 Nue-
nen www.decoovelsemenners.nl

Deze wedstrijd  gaat door de mooie na-
tuur van Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten waarbij verschillende maneges 
en pension stallen worden aangedaan 
waar hindernissen zijn opgebouwd. 
De hindernissen moeten zo snel mo-
gelijk afgelegd worden. 
Om 10.00 gaan de equipes en de aan-
spanningen van start. De aanspannin-
gen gaan 7 hindernissen en equipes 5 
hindernissen rijden. Er zullen enkel- en 
tweespan- en enkele vierspan aan-
spanningen met pony’s en paarden 
aan de start verschijnen. De aanspan-
ningen komen vanuit Nederland en 
België. Dit spektakel is te zien voor jong 
en oud en is overal gratis toegankelijk. 

‘Beginnerscursus’ 
bij Badminton  
Club Lieshout
Voor iedereen (>16 jaar) organi-
seert Badminton Club Lieshout in 
mei en juni een ‘beginnerscursus 
badminton’. Tijdens deze cursus 
krijgt de deelnemer de grondbe-
ginselen van badminton uitgelegd 
en natuurlijk kan hij/zij deze met-
een uitproberen. Gedurende zes 
trainingen van steeds een klein uur 
wordt aandacht besteed aan alle 
zaken die een rol spelen bij bad-
minton: vasthouden racket, veldin-
deling, shuttle, puntentelling, slag-
soorten, etc.. 

De beginnerscursus zal gegeven wor-
den door een gediplomeerde trainer, 
waardoor de zaken meteen goed aan-
geleerd worden, en plaatsvinden op de 
woensdagavonden 8/15/22/29 mei en 
5/12 juni. Aanvang van de cursus is 
steeds klokslag 20.00 uur (einde 20.50 
uur). Plaats van handeling is sporthal 
‘de Klumper’ aan de Papenhoef in Lies-
hout. De vereniging stelt voor deze cur-
sus rackets en shuttles beschikbaar, dus 
die hoef je niet aan te schaffen. Als ver-
goeding voor deze cursus wordt slechts 
€ 15,- gerekend (da’s € 2,50 per keer) 
waardoor er eigenlijk nauwelijks drem-
pels zijn om óók te leren badminton-
nen. Heb je interesse? Geef je dan op 
via de website www.badmintonclub-
lieshout.nl of loop even in de sporthal 
binnen op een van de komende woens-
dagavonden.

Kindervakantieweek
Ook tijdens de kindervakantie week 
zal Badminton Club Lieshout zich pre-
senteren. Deze keer aan de jeugd van 
Lieshout (en omgeving) om ook hen 
aan te zetten om te gaan sporten in 
het algemeen en badmintonnen in het 
bijzonder. Op deze wijze wordt de 
doelgroep ‘jeugd’ benaderd, terwijl de 
doelgroep ‘volwassenen’ via een be-
ginnerscursus wordt benaderd. Kort-
om; Badminton Club Lieshout biedt 
voor ieder passende mogelijkheden 
om sportief bezig te zijn.

IVN Kids 'Bijen en andere insecten'
Op zondag 28 april is er weer een IVN Kids-activiteit. Het thema is dit keer ‘Bijen en 
andere insecten’. We gaan niet wandelen, maar aan de slag rondom het bijenveld-
je van het IVN aan de Jacob Catsstraat. Natuurgids Peter brengt zijn speciale  bij-
enkoffer mee en vertelt je allerlei leuke weetjes over bijen.
Voor wie? Ben je tussen de 6 en 11 jaar oud, dan heten onze natuurgidsen je van 
harte welkom. Ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma's mogen ook meekomen. 
Het wordt dit keer drukker dan normaal, omdat ook kinderen vanuit Sjors Spor-
tief meedoen aan IVN Kids.
Wil jij alles weten over bijen en andere insecten? Kom en laat je verrassen! We verza-
melen om 10.00 uur op de hoek Eikenlaan - Jacob Catsstraat. Uiterlijk om 12.00 uur 
is de activiteit afgelopen. Heb je nog vragen? Mail naar ivnkidsnuenen@gmail.com

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

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

NUENEN-NOORD
BOORDSEWEG/VOIRT

& VAKANTIEBEZORGERS
JULI & AUGUSTUS

Country dansen in Lieshout
Op zaterdagavond 20 april, paaszaterdag, is het weer zo-
ver: de Black Longhorn Country Dance Party, elke derde 
zaterdag van de maand. We dansen in de grote zaal van 
het Dorpshuis in Lieshout. Alle populaire line- en partner-
dansen worden zoals altijd keurig achter elkaar gezet door 
Country-DJ Henk. De nadruk ligt hierbij op echte country 
muziek. Volop genieten dus en alleen kijken mag ook. 
Aanvang is 20.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur.
Graag tot ziens dus op zaterdag 20 april bij The Black Long-
horn: Dorpshuis-Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout. Telefoni-
sche info: 0499-422088. Meer info? Email: info@blacklong-
horn.nl. of  website: www.blacklonghorn.nl

Solidariteitsmaaltijd    
was weer een feest 
Nuenen is een dorp met vele mooie initiatieven. Afgelopen vrijdag was ook 
weer zo’n pareltje waar we trots op mogen zijn, want wat was er weer een 
prachtige activiteit voor het goede doel! Na weken van voorbereiding was er 
al vroeg in de middag heel wat activiteit in kerkelijk centrum De Regenboog. 
Vele vrijwilligers waren bezig de stoelen uit de kerkzaal te halen. De grote le-
ge ruimte werd gevuld met biertafels en vervolgens gezellig gemaakt. 

De opbrengst van deze avond is be-
stemd voor de stichting Connected to 
Namibia. Zij willen met het geld dat 
met deze avond en de collecte Samen 
Verder wordt opgehaald, schoon drink-
water realiseren in de gemeenschap 
Ombyarundu. En dat gaat zeker lukken. 
Er is alleen al door de solidariteitsmaal-
tijd een opbrengst van bijna € 2000. 
Langs deze weg willen we de deelne-
mers aan de maaltijd danken voor hun 
gift en alle vrijwilligers uiteraard dank 
voor hun enorme inzet. Wij wensen 
onze Nuenense Toos Verbruggen en 
andere leden van de stichting Connec-
ted to Namibia heel veel succes met 
hun verdere activiteiten!  Bent u 
nieuwsgierig naar meer info, kijkt u dan 
op www.solidariteitsmaaltijd.nl

Ondertussen werd er op allerlei plek-
ken in Nuenen gekookt, want om 
18.00 uur kwamen al de eerste gasten. 
Uiteindelijk waren er wel 165 mensen 
aanwezig. Zij konden niet alleen ge-
nieten van de gezelligheid en het lek-
kere eten, maar ook van het enthou-
siaste wereldkoor Keskedee met aan-
stekelijke Afrikaanse muziek. 

Er was voor iedereen, ook voor de or-
ganisatie, nog een mooie verrassing. 
Een uit Syrië afkomstige Nuenense 
had het spontane idee om een lekker 
hapje te maken voor iedereen. Ze had 
de hele dag in de keuken gestaan en 
kwam met een hele schaal vol lekker-
nijen! Dit werd met luid applaus ont-
vangen. 

55 onderkleding 57 plakband 59 jockeypet 60 lofdicht 62 geheel gevuld 63 soort hert 

ABSURDISME
AFZIENBAAR

horn.nl. of  website: 

ABSURDISME

’T Nuenens Paardenrondje‘Beginnerscursus’ ‘Beginnerscursus’ 
Zondag 21 april vindt voor de 8de keer een in/outdoor impuls wedstrijd 
door de gemeente Nuenen c.a. plaats en start om 10.00 uur. Dit paarden-
spektakel is georganiseerd door Menvereniging ‘De Coovelse menners’.

‘Beginnerscursus’ ’T Nuenens Paardenrondje
Zondag 21 april vindt voor de 8de keer een in/outdoor impuls wedstrijd 

’T Nuenens Paardenrondje
Zondag 21 april vindt voor de 8de keer een in/outdoor impuls wedstrijd 

‘Beginnerscursus’ Solidariteitsmaaltijd    Solidariteitsmaaltijd    Solidariteitsmaaltijd    
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
EMK
Donderdag 18 april
EMK 4 - EFC 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.45
Zaterdag 20 april 
Vessem 1 - EMK 1  . . . . . . . . . . . . . 18.30
Maandag 22 april 
Waalre 1 - EMK 1  . . . . . . . . . . . . . . 14.30

RKGSV GERWEN
Donderdag 18 april 
RKSV Nuenen 7 - RKGSV 2  . . . . . 18.30 
RKSV Heeze 11 - RKGSV 3  . . . . 18. 30
RKGSV 4 - DBS 5  . . . . . . . . . . . . . . 18.30 
Zaterdag 20 april 
RKGSV 1 - Stiphout Vooruit  . . . . 18.00
Maandag 22 april
Stiphout Vooruit 1 - RKGSV 1  . . 14.30 
Donderdag 25 april 
RKGSV 2 - Marvilde 4  . . . . . . . . . . 18.45
EMK 7 - RKGSV 4  . . . . . . . . . . . . . . 19.00 

RKVV NEDERWETTEN
Woensdag 17 april
Nederw. VR2 - Acht VR1  . . . . . . . 20.00
Zaterdag 20 april
Nederw. 1 - HVV Helmond 1  . . 18.00
Maandag 22 april
Nederwetten 1 - Tongelre 1  . . . 14.30
Dinsdag 23 april
Nederw. VR2 - N. Woensel VR2 . 18.45

 NKV KORFBAL
Zaterdag 20 april
Voltre� ers 3 - NKV 4  . . . . . . . . . . . 12.15
Zondag 21 april
NKV 3 - SDO (V) 5  . . . . . . . . . . . . . 11.30
NKV 2 - SDO (V) 4  . . . . . . . . . . . . . 13.00

PAASSHOWPAASSHOW

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
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* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 5 mei 2019 en zolang de voorraad strekt.

Tenten collectieTenten collectie
DARWIN 2DARWIN 2
DARWIN 3 PLUSDARWIN 3 PLUS
DARWIN 4 PLUSDARWIN 4 PLUS

Darwin 2 
van 95.- 
nu

79.99

BARBECUE 
WORKSHOP

SCHRIJF JE NU GRATIS IN  IN 
info@adventurestore.nlinfo@adventurestore.nl

barbecuen

20% 
KORTING*

*uitgekeerd in accessoires*uitgekeerd in accessoires

•  altijd minimaal 10% korting via ons klantenspaarsysteem
•  14 dagen retourrecht
•  persoonlijke bediening
•  gratis parkeren voor de deur
•  kids & koffie corner
•  vertrouwd adres sinds 1947

2e PAASDAG
GEOPEND 

van 12.00-17.00 uur

outdoor en camping

Bij aankoop 
van een wandelschoen 
van Lowa, Meindl, 
Hanwag of Tecnica

GRATIS
TK2 wandelsok
T.W.V. 23.-

GRATIS

info@adventurestore.nl

outdoor en camping

Bij aankoop 
van een wandelschoen GRATISGRATIS

info@adventurestore.nl

outdoor en camping

Bij aankoop 
van een wandelschoen GRATISGRATIS

Bij aankoop van een Weber BBQBij aankoop van een Weber BBQ

VRIJDAG 19 APRIL van 09.30-18.00

ZATERDAG 20 APRIL van 09.30-17.00

MAANDAG 22 APRIL van 12.00-17.00

Paasshow bij 
Adventure Store
Kom op vrijdag 19 april van 9.30 tot 
18.00 uur, zaterdag 20 april van 9.30 
tot 17.00 uur of maandag 22 april 
(tweede paasdag) van 12.00 tot 
17.00 uur naar Adventure Store 
voor de spectaculaire paasshow. 

De winkel van Adventure Store staat 
tijdens dit paasweekend geheel in het 
teken van het voorjaar ingericht met 
alle nieuwe frisgekleurde voorjaars 
collecties. Zowel op outdoor, sport, 
bad& beach als ook op kampeer ge-
bied is Adventure Store goed voorbe-
reid op een mooi voorjaar en zomer-
seizoen. U ook? 
Tijdens de paasshow krijgt u een paar 
Falke wandelsokken cadeau (t.w.v. € 23) 
bij aankoop van een wandelschoen van 
Meindl, Lowa, Tecnica of Hanwag.
Op tweede paasdag, maandag 22 april, 
komt chef-kok Marco Brans een Weber 
barbecue Master workshop en demon-
straties geven voor de winkel van de 
Adventure Store. Ben je geïnteresseerd 
in de fijne kneepjes van het barbecue-
en, slow cooking en grillen? Schrijf je 
dan in via info@adventurestore.nl om 
gratis deel te nemen aan deze work-
shops. De workshops worden gegeven 
tussen 13.00 en 16.00 uur.
Tot ziens tijdens het paasweekend bij 
Adventure Store op de Kastanjehout-
straat 3 in Mierlo-Hout (Helmond). 
Meer info op www.adventurestore.nl

HVV maatje te groot voor dapper Nederwetten

HVV - Nederwetten  7-2
Door Louis Staals

Een schrale wind stond over het sportpark van HVV in Helmond. Een 10 tal 
supporters uit Nederwetten had desalniettemin de reis naar Helmond ge-
maakt om, een beetje tegen beter weten in, hun ploeg te ondersteunen. 
Sinds HVV, halverwege deze competitie, een enorme boost kreeg toen een 
groot aantal spelers van 3e klasser Oranje Zwart over kwam, werd deze een 
voor bijna alle andere clubs moeilijk te bestrijden tegenstander.

hoede van Nederwetten op snelheid en 
de 2-0 was daar. Ondertussen hadden 
Toon van Rooij en Giel van Korven al en-
kele mooie kansen gemist door net 
naast of over te schieten. Appi Jahi vond 
enkele minuten wel het Nederwetten 
doel 3-0. Vlak voor rust reageerde de 
weer herstelde Tom Raaymakers attent 
in een scrimmage en hij schoot de 3-1 
binnen. Ondanks een goede werklust en 
van Roy Sleegers in het bijzonder, kon 
Nederwetten de trein van HVV niet stop-
pen. Nog voor rust kreeg Soufi Andeou-
alidi de kans om te scoren en hij tekende 
voor de ruststand 4-1.
Na rust zette HVV weer sterk aan en 
slecht paal en lat konden doelpunten 
voorkomen. Hein Snellen van Vollenho-
ven leed onnodig balverlies en Asafan 
profiteerde hiervan en schoot de 5-1 
achter keeper Jordi van den Boogaard 
die overigens sterk stond te keepen. In 
de 50e minuut was het weer Tom Raay-
makers die tegen scoorde door een los-
gelaten bal van de HVV keeper knap bin-
nen te schieten 5-2. Hoewel Nederwet-
ten in de tweede helft zeker niet de min-
dere was, mede doordat HVV de 
touwtjes wat liet vieren, schoten Nor-
man  en 10 minuten later weer Asafan 
nog een doelpunt binnen en brachten 
de eindstand op 7-2. Op paaszaterdag 
komt HVV op bezoek op sportpark de 
Koppel en tweede paasdag komt Ton-
gelre. Als Nederwetten weer iedereen 
aan boord heeft moeten er zeker enkele 
puntjes binnen gehaald kunnen worden

Nederwetten moest ook nog enkele 
sterkhouders missen maar ondanks alles 
was het vertoonde spel best om aan te 
zien. Al in de 5e minuut, kon na een mis-
verstand in de defensie van Nederwet-
ten, Said de 1-0 aantekenen. Een onge-
lukkige botsing tussen de HVV keeper 
en zijn laatste man betekende het einde 
voor Pieter van de Wetering die per 
brancard het veld moest verlaten met 
een fikse blessure. In de 35e minuut 
klopte Shariff van HVV de hele achter-

EMK - Vessem  0-1
Door Jacques Ribot

EMK begon goed aan de wedstrijd afgelopen zondag. In de 6e minuut, kwam 
Bas Verberne voorbij de keeper, maar de inzet werd van de doellijn gehaald 
door een verdediger. Drie minuten later was er eenzelfde scenario voor Kevin 
Aarts: ook zijn inzet werd van de doellijn gehaald. Er waren nog kansen voor 
Eric Ribot en Rick Slaats: de keeper van Vessem stond een doelpunt in de weg. 

zijn actieradius. Er kwamen hierna kan-
sen voor EMK en Vessem. In de 89e mi-
nuut, ging Vessem aan de haal met een 
fortuinlijke overwinning, door een in-
zet van dichtbij op een hoekschop. EMK 
claimde een voorafgaande overtre-
ding, maar dat werd weggewuifd door 
de scheidsrechter: feit is dat Rick Slaats 
hierbij ook de overvolle blessureboeg 
van EMK mocht bezoeken. In blessure-
tijd, kon EMK de gelijkmaker niet force-
ren. Aanstaande zaterdag om 18.30 is 
de terugwedstrijd uit tegen Vessem: 
een gelegenheid om revanche te ne-
men op een sportieve wijze. 

 Een kopbal van Bas Verberne vloog ra-
kelings naast het doel in de 42e minuut. 
Vessem had in de eerste helft weinig la-
ten zien. Na de rust begon de tegen-
stander EMK onder druk te zetten. In de 
51e minuut was een geweldige redding 
nodig van EMK - keeper Steven Bagger-
mans op een goed geplaatste kopbal. 
De wedstrijd was meer in evenwicht in 
de tweede helft. Een kans voor Rick 
Slaats ging voorlangs het doel van Ves-
sem. In de 62e minuut moest aanvoer-
der Christian Messerschmidt het veld 
verlaten met een enkelletsel na een 
overtreding. Men miste direct bij EMK 

Inschrijven voor 
het open 35+  
VET-toernooi bij  
TV Wettenseind 
Eén van de gezelligste toernooien in 
de regio staat weer op het programma: 
het VET-toernooi . Dit is de 12de editie 
van dit sfeervolle toernooi. Voor dit ac-
tuele rating-toernooi nodigt TV Wet-
tenseind graag alle 35+ KNLTB-leden 
uit de regio uit om mee te doen. 
 
Inschrijving 
Het toernooi wordt dit jaar georgani-
seerd van zaterdag 15 juni t/m zondag 
23 juni op het tennispark van TVW. 
Aangezien het een open toernooi is, 
zijn spelers van andere clubs van harte 
welkom. Schrijf dus gerust in met 
vrienden of familie die lid zijn bij een 
andere vereniging. De inschrijving is al 
geopend en meer informatie over de 
week volgt binnenkort op de website 
van TVW. Schrijf je dus snel in via toer-
nooi.nl. TVW hoopt weer veel deelne-
mers in juni te verwelkomen. 

Steensel - EMK   2-0
Door John de Jong

Steensel had (opnieuw) de tactiek gekozen om de mouwen op te stropen, 
het spel van EMK zo vroeg mogelijk te ontregelen en bij balbezit met een 
lange bal de spitsen te zoeken. Ook stond de beste speler aan Steensel-zijde 
op de nr. 10 positie om de evt. afvallende bal achter de verdediging van EMK 
te leggen. Een tactiek die zeer succesvol bleek en waar EMK maar moeilijk 
het antwoord op kon vinden. 

tactiek, terwijl EMK geen kans kreeg 
zich terug te knokken in de wedstrijd. 
Daar waar er nauwelijks nog kansen 
ontstonden voor EMK (buiten een kans 
direct na de spelhervatting net na rust), 
werden de counters van Steensel die 
vaak via de vleugels voor gevaar zorgde 
steeds talrijker. In de 58e minuut leek 
het duel voortijdig te worden beslist 
toen Steensel de 2-0 scoorde, maar het 
doelpunt werd wegens buitenspel afge-
keurd. Toch bleek dit slechts uitstel te 
zijn van een voortijdige beslissing in de 
wedstrijd: in de 77e minuut viel de 2-0 
na een aanval via de rechtervleugel. In 
de slotfase kreeg Steensel nog enkele 
100% kansen op een grotere uitslag, 
maar het was Steven Baggermans die 
dat voorkwam met enkele prima ingre-
pen. Een lichtpuntje aan de zijde van 
EMK was het debuut van Jordy Linders.

De wedstrijd begon nog wel behoor-
lijk voor EMK dat duidelijk op zoek was 
naar een vroege goal. Er waren (kleine) 
kansen voor Ruud Boerema en Kevin 
Aarts, terwijl aan de andere kant ook 
Steensel met schoten van afstand pro-
beerde Steven Baggermans te verras-
sen. Na een half uur was de wedstrijd 
in evenwicht maar werd ook duidelijk 
dat EMK zich maar lastig onder de druk 
van Steensel uit kon voetballen, en de 
bepalende spelers aan EMK-zijde nau-
welijks kans kregen om een actie op te 
zetten. Net voor rust was er een foutje 
achterin bij EMK en dat kleine kansje 
liet Steensel zich niet ontnemen: 1-0.
Na rust was het spelbeeld gelijk aan dat 
van de eerste helft. Steensel (dat vooraf 
de wedstrijd had betiteld als een be-
langrijke wedstrijd in de strijd om klasse 
behoud), bleef volharden in de gekozen 

3 punten voor Nederwetten in een slechte wedstrijd tegen VCO 

Nederwetten - VCO 3-1
Door Louis Staals

Compleet anders dan in  uitwedstrijden, speelde Nederwetten voor een groot 
aantal supporters, een van de slechtste wedstrijden van deze competitie. 

achterhoede van VCO en scoorde op 
fraaie wijze de 3-1. De scheidsrechter 
keurde deze goed, maar de grensrech-
ter had schijnbaar een buitenspel si-
tuatie gezien. De nog jonge scheids-
rechter liet zich om praten en geloofde 
ondanks zijn twijfel de VCO grensrech-
ter op zijn blauwe ogen. Doelpunt als-
nog afgekeurd. In de tweede helft werd 
het allemaal niet beter en het voelde 
eerder dat VCO nog gelijk kon komen 
als dat Nederwetten nog zou scoren. 
Martijn Duif viel nog verdienstelijk in 
voor Jesper Franc en Dirk Renders nog 
voor Hein Snellen van Vollenhoven. 
Ook Dirk gaf nog enkele mooie passes 
maar het duurde tot de 89e minuut, 
dat Christiaan Baaten een prima corner 
nam en Giel van Korven zijn doelpunt 
knap binnen kopte. 3-1. Deze wedstrijd 
alleen maar de punten tellen en maar 
hopen dat we volgende week tegen 
HVV wat meer cohesie in het team heb-
ben want het was niet best vandaag.

Dat was ook enigszins de verdienste 
van de tegenstander die ten opzichte 
van de vorige week, feller op de bal 
was, druk zette op Nederwetten en fa-
natieker waren. Moet wel vermeld dat 
Willem van Rooij en zeker Ben van der 
Bruggen nog veel gaten dicht moesten 
lopen. Nederwetten probeerde het 
vooral met lange ballen maar die wer-
den de eerste 20 minuten door VCO 
makkelijk verdedigd. In de 23e minuut 
kreeg Nederwetten een penalty te ne-
men omdat Willem van Rooij in het 
strafschopgebied onderuit werd ge-
haald. Giel van Korven knalde de bal 
snoeihard in de rechter benedenhoek 
derhalve 1-0. Een van de weinig goed-
lopende acties was de pass van Giel 
van Korven op Toon van Rooij die op-
nieuw zijn tegenstander uitkapte en de 
2-0 binnenschoot. Door een misver-
stand in de achterhoede wist Bram van 
VCO ook nog de 2-1 te scoren. In de 38e 
minuut brak Toon van Rooij door de 

Jeugdwielerronde 
Lieshout
 
Zondag 21 april (eerste paasdag) or-
ganiseert de supportersclub ‘De Lies-
houtse Wielrenners’ voor de 46e keer 
haar jaarlijkse jeugdwielerronde. De 
burgemeester Mostermanslaan in 
Lieshout is dan het decor voor de start 
en � nish van de wielerronde voor de 
jeugd van 8 tot en met 14 jarige. 

 Jongens en meisjes uit geheel Neder-
land komen naar Lieshout om aan 
deze ronde mee te doen. Om 12.00 uur 
is de eerste start met de jongste cate-
gorie, de 8 jarigen. Vervolgens komen 
nog zes categorieën aan bod. De toe-
gang is gratis.
De Lieshoutse jeugdronde is een selec-
tie wedstrijd voor de Brabantse en Ne-
derlandse Kampioenschappen. 
 

Open training voor basis-
schooljeugd bij RKSV Nuenen 
Op 8 mei organiseert voetbalvereniging RKSV Nuenen een open training 
voor alle kinderen met een basisschoolleeftijd. Op het sportpark aan de Pas-
toorsmast worden in groepen van diverse leeftijden trainingen aangebo-
den om kennis te maken met voetbalsport en de voetbalclub. Alle deelne-
mers krijgen ook een rondleiding door het clubgebouw.

voetbalsport. En misschien worden ze 
zo enthousiast dat ze ook lid willen 
worden. Speciale aandacht gaat uit 
naar meisjes in de leeftijd van 9 tot 13, 
maar jongens zijn net zo goed van har-
te welkom. Damesvoetbal wordt 
steeds populairder nu de Oranje Leeu-
winnen zo goed presteren. RKSV Nue-
nen heeft heel wat meisjes- en dames-
leden en wil het aantal teams graag 
uitbreiden. 

De open training is op woensdag 8 mei 
van 14.00 - 16.00 uur. Aanmelden via 
voorzitterjeugd@rksvnuenen.nl. Het 
sportcomplex bevindt zich aan de Pas-
toorsmast in Nuenen.

RKSV Nuenen wil graag dat meer Nue-
nense kinderen kennis maken met de 

Foto: Rowan Rosmalen, Nuenen
 

Doelpoging Kevin Aarts

 



VRIJDAG 19 APRIL
ZATERDAG 20 APRIL
ZONDAG 21 APRIL  (1E PAASDAG) 

MAANDAG 22 APRIL  (2E PAASDAG)

ONZE OPENINGSTIJDEN 
RONDOM PASEN

    Jumbo  , Nuenen, Hoge Brake 36-40                                         

08.00 - 20.00 UUR
08.00 - 20.00 UUR
10.00 - 18.00 UUR
10.00 - 18.00 UUR

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

Nog een paar nachtjes slapen..........

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200 • E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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