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WEEKDIENSTEN
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 11.00 - 13.00 uur.
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. 

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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VERF, BEHANG, GLAS, 

RAAMDECORATIE 

EN GORDIJNSTOFFEN

www.decohomemeulendijks.nu

Mei-editie van 
‘drie dagen Sport 
en Plezier’ weer 
erg geslaagd

‘Sterk in
      elk merk’

        AUTO
   Onderhoud
   reparatie
Occasions

Zie voor aanbiedingen;            APK €18,-

www.quikservice.nl
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
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Muziek 
op
Weverkeshof 

bekers - medailles - bokalen
trofeeën - vanen - rozetten

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

Berg 8 | 5671 CC Nuenen | 040 29889665

www.telecombinatienuenen.nl

“Altijd
 de 

beste deal!”

Laat Nuenen   
het weten.....
Al uw verenigingsnieuws, zakelijk 
nieuws en al het nieuws wat u vindt 
dat Nuenen moet weten. 
Plaats gratis uw redactioneel artikel. 
redactie@ronddelinde.nl

Deze week bij 
Rond de Linde
THEATERKRANT 

2015-2016

Zó Nuenen nieuw 
op uw deurmat
 
Nuenen is een nieuw magazine rijker: 
Zó Nuenen. Vandaag vindt u het eer-
ste nummer, verspreid bij deze Rond 
de Linde, op uw deurmat. Zó Nuenen 
verschijnt maandelijks, is gratis en 
staat vol met wetenswaardigheden 
over Nuenen c.a. en haar inwoners. 
Het lezen meer dan waard voor een 
ieder die geïnteresseerd is in ons 
mooie dorp en haar omgeving. 

Geslaagde Moederdagactie  
bij Winkelhart van Nuenen
Afgelopen maandag werden de 25 prijswinnaars verrast met hun Moe-
derdag pakket dat zij gewonnen hadden tijdens de zeer geslaagde Moe-
deractie van de Winkeliers van Het Winkelhart van Nuenen.

“Het is werkelijk ongelooflijk hoeveel respons wij mochten ontvangen op 
deze actie”, vertelt Winkelhartvoorzitter Ap Duisterhoff. “Vele duizenden 
kassabonnen, voorzien van naam; adres en e-mail adres hebben we ontvan-
gen”. Daaruit zijn de 25 gelukkigen getrokken die een fraai, ruim gesorteerd 
pakket ontvingen waarin artikelen van al de deelnemende winkeliers uit het 
winkelgebied. 

Een dagje extra Moederdag voor de  prijswinnaars van de Moederdagactie  
van het Winkelhart van Nuenen.

OPEN HUIS
elke donderdag

van 17.00 - 18.00 uur

Bezoek onze modelwoning 
Steenakker 43 Nuenen

www.hureninluistruik.nl

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 15 mei organiseert  Carna-
valsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het 
Grotenhof, in Lieshout.  De avond be-
gint om 20.00 uur en de zaal is open 
om 19.00 uur. Iedereen is welkom.

New Oriental offi  cieel geopend

 Het meervoud van lef is leven
Door Mariët Jonkhout

Voor de tweede keer staat Karin Bloemen maandagavond 11 mei op het 
podium midden in de zaak van New Oriental, als ze haar liedje ‘Lef’ zingt 
voor onder andere haar goede vriend en eigenaar Marc Cornelis. Een lied-
je dat zo van toepassing is op Marc, die na 13 jaar weggeweest te zijn, thuis 
is gekomen op het Vincent van Goghplein. Zijn vertrouwde oude stek.

De 13 jaar dat hij er niet was, is er veel 
gebeurd met Marc. Zo voer hij mee 
met Disney cruises en begon in 
Geldrop Restaurant de 2 Heere, later 
Vertigo. En hij deed dit met volle over-
gave totdat ziekte hem dwong even 
helemaal voor zichzelf te kiezen. Maar, 
zoals Karin dit zo mooi verwoordde: 
‘Leven is het meervoud van Lef ’ en lef 
heb je nodig om te kunnen leven. 
Marc heeft lef genoeg om het beste uit 
het leven te halen en hij heeft zijn hart 
gevolgd door zijn oosterse keukenam-
bities nieuw leven in de blazen. Back 
to the roots; naar het Vincent van 
Goghplein.

Dat het meteen in New Oriental als 
vanouds is, wordt de gasten, genodigd 
voor de avond, al heel snel duidelijk. 
Marc stond 13 jaar geleden al bekend 
om de live optredens en zelfs grote 
concerten en ook vanavond trekt er 
een keur van artiesten voorbij. Jan    
Keijzer bijt het spits af, met allerlei 
meezingers uit de tijd van BZN en an-
dere bekende nummers en de zaal 
komt direct los. Als daarna Karin 
Bloemen in vol ornaat op het podium 
klimt en een speciaal voor New Orien-
tal en Marc geschreven nummer zingt, 
is de stemming compleet.

Ook onze eigen Django Wagner ont-
breekt niet in het rijtje van artiesten, 
evenals Petra Geurts, Mario Veltman 
en Mark Peeters. Allerlei bekende 
liedjes komen voorbij en er wordt ge-
danst en meegezongen. Het is een ge-
weldig leuk feestje.

New Oriental
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Als Karin voor de tweede keer gaat 
zingen en een geweldige vertolking 
geeft van Tina Turner is mijn avond 
zeer geslaagd! Zeker als daarna met 
het zingen van ‘You’ve got a friend’ de 
andere artiesten meezingen, net als 
Marc zelf. Een kippenvel momentje.
Marc heeft New Oriental voorzien 

van een totaal nieuwe look en het res-
taurant straat warmte en gezelligheid 
uit. Het was al een weekje open, maar 
vanaf 11 mei is het dan ook officieel; 
en kan iedereen weer genieten van de 
heerlijk Oosterse keuken, met onder 
andere Kantonese, Thiase en Chinese 
gerechten. Helemaal nieuw is de mo-
gelijkheid Sushi te eten, welke live 
wordt klaargemaakt in een speciale 
Sushikeuken in het restaurant zelf. 
New Oriental is het hele jaar door ge-
opend, behalve tijdens de carnaval en 
op oudjaarsavond. Het is zeer de 
moeite waard een keertje te komen 
eten, of te komen genieten van een op-
treden, want ook deze zullen er in de 
toekomst meerdere zijn. 

Foto’s Jeroen Stroes



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 vanaf 1 
juni 2013 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.
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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 volgende 
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 mantel-
zorg? 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 en vrijdag 08.30-12.30 uur.
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Samen in  
dezelfde zak!dezelfde zak!

Afval scheiden verandert!
Elke week PMD, eens per 4 weken de grijze container

COLLECTE
In de week van 17 mei t/m 23 mei 2015 wordt er gecollecteerd voor 
de Maag Lever Darm Stichting.

UITNODIGING     
EXTRA COMMISSIEVERGADERING ABZFIN
De extra commissievergadering ABZFin vindt plaats op 19 mei 2015 
in de commissiekamer van het gemeentehuis te Nuenen vanaf 19.30 
uur. 
Onderwerp: Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen
Zienswijze:
• VRBZO Beleidsplan 2015-2019 en Begroting 2016 
• Volledig onderbrengen van de Regionale Voorziening bij GGD 

Brabant-Zuidoost
• WSD Begroting 2016, meerjarenperspectief 2017-2019 en jaarre-

kening 2014 
• GGD Programmabegroting 2016 en begrotingswijziging 
• MRE Ontwerp programmabegroting 2016-2019 
• Dienst Dommelvallei 2e wijziging 2015 en ontwerpbegroting 2016-

2019 
Agenda en bijbehorende stukken staan op www.nuenen.nl 
 

AFVALINZAMELING
Hemelvaart: geen afval-inzameling op 14 mei
Op donderdag 14 mei is er geen inzameling van afval. Dit geldt voor 
de wijk waar wij de 2e donderdag van de maand voor papier komen 
en voor GFT+E en PMD in Nuenen.
Kijkt u in uw persoonlijke afvalkalender wanneer de inhaaldag is.

Niet vergeten: Grijze container aanbieden op 21 / 22 mei
Volgende week op woensdag 21 mei en donderdag 22 mei wordt na 
vier weken de grijze restafval container opgehaald. Vergeet dus niet 
uw grijze container aan te bieden. Omdat er in de gemeente Nuenen 
PMD-afval wordt ingezameld, wordt de grijze container eens per 4 
weken opgehaald. De volgende keer pas weer op 17 / 18 juni.

AANGEVRAAGDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

• 1 mei 2015 Weverstraat 11, 5671 BA – uitbreiden van de  
  woning  (BOUW);
• 8 mei 2015 Everard van Doernelaan 14, 5671 EC – wijzigen  
  van de draagconstructie (BOUW).

Deze aanvragen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. U kunt hierte-
gen nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de omge-
vingsvergunning is verleend. Als u een aanvraag wilt inzien, vragen wij 
u hiervoor een afspraak te maken voor ‘inzien ontvangen aanvraag’. 
Dat kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij 
ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende aan-
vragen om vergunning op grond van de A.P.V. en bijzondere wetten 
ingekomen:
• Aanvrager: Priorij Sint Clemens voor het organiseren van een sa-

cramentsprocessie op zondag 7 juni 2015 door de kom van Ger-
wen;

• Aanvrager: De Verhuurspecialist voor het schenken van zwakalco-
holhoudende dranken op 14 juni 2015 t.h.v. de “Lindeboom” tij-
dens de Van Goghmert.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld bin-
nen 2 weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen bij 
het college van Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.,  Postbus 
10.000, 5670 GA  Nuenen.

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens op 
woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het gemeen-
tehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Nuenen, 13 mei 2015.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning ver-
leend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden 
op:

• 7 mei 2015 Schoutse Vennen ongenummerd – het wijzigen van  
 het gebruik ten behoeve van het evenement Bloem  
 en Tuin voor de periode van vijf jaar (RO, afwijken  
 van de bestemming).

  
De vergunning is vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het ge-
meentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbetreffend 
besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het College 
van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10.000, 
5670 GA  Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.

Tevens kan voor alle vergunningen bij de Voorzieningenrechter van de 
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 
5200 MA ‘s-Hertogenbosch, een verzoek worden gedaan een voorlo-
pige voorziening te treffen.

BESLUIT OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
Besluit op grond van de APV en Bijzondere wetten:
• aan H.R. De Collse Hoeve zijn een vergunning en ontheffi ng ver-

leend voor het plaatsen van een tent i.v.m. een bruiloft  op 16 mei 
2015 (verzenddatum 7 mei 2015);

• aan Pleincollege Nuenen zijn toestemming en vergunning verleend 
voor het organiseren van de jaarlijkse aankomst van de stoet ga-
lavoertuigen op 5 juni 2015 t.g.v. het galafeest in Het Klooster 
(verzenddatum 11 mei 2015).

• aan Johan van Tuijl V.O.F. is een vergunning verleend voor het in-
nemen van een standplaats voor de verkoop van Slush Puppies, 
verpakt ijs en vers geperste jus d’orange tijdens de avondwandel-
vierdaagse in de periode van 9 t/m 11 juni 2015 ter hoogte van de 
ingang van de Lissevoort en op 12 juni 2015 aan het Park tegenover 
Het Klooster (verzenddatum 11 mei 2015);

• aan Wandelsportvereniging Nuenen zijn toestemming, vergunning 
en ontheffi ng verleend voor het organiseren van de jaarlijkse avond-
wandelvierdaagse in de periode van 9 tot en met 12 juni 2015, 
waarbij dagelijks wordt gestart vanaf de Lissevoort (verzenddatum 
11 mei 2015).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na 
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burge-
meester van de gemeente Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 GA  
Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de 
voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

PUBLICATIE
Omgevingsvergunning Laar 80
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor het onderstaande plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden 
op:

• 7 mei 2015 Laar 80, 5674 PB – veranderen van een varkenshoude-
rij (Omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

De vergunning ligt vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen desbetref-
fende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken bij het Col-
lege van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10000, 
5670 GA Nuenen.

Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een af-
spraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcentrum 
dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft u bij het 
inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een afspraak voor 
‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nuenen.nl of eventueel 
telefonisch contact opnemen met ons klantcontactcentrum via tele-
foonnummer (040) 2631 631.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact worden 
opgenomen met mevrouw H. van Breugel. (Omgevingsdienst Zuidoost-
Brabant, telefoonnummer: 088- 36 90 378)

Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Herto-
genbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ‘s-Hertogen-
bosch, een verzoek worden gedaan een voorlopige voorziening te treffen.

PUBLICATIE
Melding Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Laar 80

Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat er 

een melding in het kader van het Besluit algemene regels voor inrich-
tingen milieubeheer is ontvangen van:

• Martens VOF, Laar 80; te Nuenen

De melding is gedaan in verband met het veranderen van een varkens-
houderij. De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen 
mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

De melding is in te zien op afspraak bij de gemeente Nuenen, Jan van 
Schijnveltlaan2 te Nuenen. De openingstijden zijn: elke werkdag van 
8.30 tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 uur.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor 
een telefonische afspraak maken met de heer G. Koops van de ge-
meente Nuenen, tel. (040) 26 31 631.

VACATURES
NIEUWE LEDEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEZOCHT

Vanwege het reglementair aftreden van diverse leden van de Advies-
raad Sociaal Domein zijn we op zoek naar drie nieuwe leden voor de 
Adviesraad Sociaal Domein.

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?
Een gemeente heeft  vele verantwoordelijkheden op het terrein van 
het sociale domein.  Denk daarbij bijvoorbeeld aan taken op het ge-
bied van (jeugd)zorg, werk en inkomen, wonen en welzijn. Om inte-
grale en evenwichtige ontwikkeling van gemeentelijk beleid binnen het 
sociale domein  te bevorderen, heeft de gemeente een Adviesraad 
Sociaal Domein (ASD) ingesteld. 
De ASD adviseert het college van burgemeester  en wethouders door 
gevraagd en ongevraagd advies te geven over de ontwikkelingen en 
het gemeentelijk beleid binnen het sociale domein. De leden van de 
Adviesraad vergaderen iedere maand.

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein
Leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn inwoners van de ge-
meente Nuenen c.a. die nadenken:
• over wat in onze gemeente goed gaat, en hoe dat goede te behou-

den;
• over wat beter moet of kan, en hoe dat te bereiken en daaruit 

conclusies trekken voor adviezen.
Zij zijn benoemd op basis van hun persoonlijke kwaliteiten en doen 
hun werk in vrijheid en ongebondenheid. De Adviesraad bestaat uit 
maximaal tien leden (inclusief de voorzitter).

Vacatures 
We zoeken enthousiaste, deskundige en aantoonbaar sociaal betrok-
ken mensen  die zich met een positieve instelling, praktisch en beleids-
matig denkend in teamverband met adviezen willen inzetten  voor 
alle inwoners van  Nuenen c.a.  Een uitgebreide profi elschets is be-
schikbaar. De benodigde tijdsbesteding is ongeveer 8 uur per maand. 
Lid zijn van de ASD is onbezoldigd, op basis van vrijwilligheid.

Reageren?
Wil je meer weten over de inhoud van de functie of heb je andere vra-
gen, bel dan gerust met de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Do-
mein, Marian Vissers (06-50681222). 
Je kunt solliciteren door vóór 1 juni 2015 een brief of e-mail met cv en 
motivatie te sturen aan: Gemeente Nuenen c.a., ter attentie van me-
vrouw I. Sleegers (ambtelijk secretaris van de ASD), Jan van Schijnvelt-
laan 2, 5671 CK  Nuenen.



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.TOT ZIENS BIJ

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

 

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag  . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 18.00
Vrijdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 20.00 
Zaterdag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 - 17.00KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

 

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Proef ‘t verschilHeerlijk en eerlijk
Acties week 20: geldig maandag 11 t/m zaterdag 16 mei 2015

_____________________________________________________

Onze worstenbroodjes

  Nu 4+1 gratis
_____________________________________________________

Zakje Broodchips
verantwoord en gezond snoepen   € 2,50
_____________________________________________________

4 Gebakjes naar keuze
  

  Slechts € 5,95
_____________________________________________________

Heerlijke aardbeienslof 
    € 6,95
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

Granaatappel 
per stuk 0,99

Verse knofl ook     
hele kilo 2,98

Nw oogst kiwi
halve kilo 1,49

Witte kool
panklaar, halve kilo 0,79

Gekookte bieten
halve kilo 0,79

Tomaat salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

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

3 Peper steaks
................................................. 6,95
4 Schnitzels
gepaneerd .......................................6,50
100 gr. Zeeuws Spek +
100 gr. Cervelaatworst ...............2,90

Gerookte kip salade
100 gram .........................................1,95
Carpaccio Misto
100 gram .........................................2,10
BBQ Lemon Bite
per stuk ...........................................1,75

SPECIAL

SPECIAL

Het beschrijft de financiële gevolgen van een (echt)scheiding 
en geeft u een goed inzicht in alle zaken die moeten worden  
geregeld. Het wordt u kosteloos en discreet toegestuurd.

Gaat u scheiden?

Vraag ons  
gratis boekje  
aan: ‘Help, ik  
ga scheiden!’

Eindhoven Parklaan 81, 5613 BB Eindhoven
Tel. 0800-scheiden (0800-7243433)

eindhoven@scheidingsplanner.nl
www.scheidingsplanner.nl

KOOPJE

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

weekaanbiedingen 
donderdag 14 t/m woensdag 20 mei

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Courgette
2 stuks 0,99

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

14 MEI HEMELVAART
OPEN 12.00  17.00 UUR

Hemelvaartsdag 14 mei

Hemelvaartsdag 14 mei is het winkelcentrum geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Op deze 
middag wordt het winkelcentrum opgevrolijkt door diverse straatartiesten met humoristi-
sche acts. Denk daarbij aan een Middeleeuwse dorpsgek en de knotsgekke fotograaf die u 
ongetwijfeld aan het lachen maken. Of muziek van Big Boy op stelten. En wat dacht u van 
Jumbo de olifant die met zijn indrukwekkende grootte door het winkelcentrum heen stapt.

Winkelcentrum WoensXL is een van de grootste winkelcentra van Nederland en er kan 
droog worden gewinkeld. Tevens is het overzichtelijk en goed bereikbaar. Koopzondagen 
zijn er 2 keer per maand en wel op de eerste en laatste zondag van de maand.

STRAATTHEATER

WWW.WOENSXL.NL

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

Interieurbouw & Meubelatelier
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

Riool Ontstoppingsservice
HAPE

Reparatie en vernieuwing van riolen
Tevens reinigen van gevels, stoepen en terrassen

24-uurs service en géén voorrijkosten

Tel. 040-2838590 - Mobiel 06-53719557
Maerdonk 8, Nuenen

KOOPJE

Voor de beste belegde broodjes

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

Nw zeeland

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
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(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

LINDEBLAADJES

REPARATIE  van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Tevens verkoop van AEG, 
Siemens, Miele en Beko. 
Zowel vrijstaand als inbouw. 
Voor aanbiedingen zie www.
adivitswasdroogkoelspec-nl. - 
Uw specialist AD IVITS, tel. 
040-2541803 / 06-14697792, 
www.ivits.nl, email: aivits@
onsmail.nl 

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Mierlo, telefoon 
06-48273718.

Feestje? Huur: Statafels 
€ 4,-; Barkruk € 1,25; Ka-
raoke € 35,-; Tenten vanaf 
€ 20,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, te-
lefoon 0492-510855 of 06-
27175412. Website: www.
ikgeefeenfeestje.nl.

Stichting Vrijwilligers 
Thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereikbaar 
via tel. 06-12458961. Voor 
zorg aan mensen met de-
mentie en/of een lichame-
lijke beperking: Geldrop 
via Loket Zorg, tel. 14040. 
Servicepunt Nuenen: tel. 
040-2831675.

Ervaren huisarts verricht 
rijbewijs- en hypotheek-
keuring bij u thuis! Tel. 
040-2844993.

(MEDISCH) PEDICURE 
Anouk van Dijkhuizen. Ge-
specialiseerd in reumati-
sche en diabetische voeten. 
Bel voor een afspraak 040-
2834576.

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 FAX 
of E-MAIL opgegeven, wor-
den NIET GEPLAATST in-
dien niet vooruit betaald is. 
Er volgt geen tegenbericht.

Openingstijden:
Ma.- vr. van 13.00 - 17.00 uur

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

Eddy van Gennip
Collse Hoefdijk 34, Nuenen

Tel. 040 - 283 90 01

VERSE ASPERGES

OOK AARDBEIEN

ICT-er met de VUT heeft 
tijd over voor al uw com-
puter- netwerk- TV- en au-
dio installaties en/of instel-
lingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

MEGAVLOOIENMARKT 
Zondag 17 mei. 100 KRA-
MEN. Kastelenplein Eind-
hoven. Gratis entree, win-
kels open 9.00-16.00 uur. 
06-20299824.

 PUZZELHOEKWeek 20

2 1
1 5 6 9 3

7 8
9 5

2 6 1 5 9

8 1 6
6 4 5

2 9

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 lastig vraagstuk 6 weerjaarboek 12 plan 13 eens 14 met dank 
16 profeet 18 putemmer 19 insect 20 ijzerhoudende grond 22 kleine ruimte 
24 schaakterm 25 sneu 27 insect 29 deksel 30 rooms-katholiek 31 opstootje 
33 een weinig 35 met name 37 bejaard 38 teken 39 projectieplaatje 
40 voegwoord 41 pl. in Gelderland 42 muurholte 44 normaal profiel 
45 duinvallei 47 cliënt 50 voorzetsel 52 vordering 54 vlaktemaat 
56 handwarmer 58 soortelijk gewicht 59 venster 61 reisje 64 achter 
65 natie 66 pl. in Limburg 68 brandstof 69 Europeaan.

Verticaal: 1 proefopname 2 Chinese munt 3 pl. in Gelderland 4 zuivelproduct 
5 maand 7 haarkrul 8 lef 9 houding 10 deel v.d. bijbel 11 zoek 15 bekwaam 
17 tennisterm 18 Engels bier 19 sport 21 Romanum Imperium 23 linie 24 mijns 
inziens 26 public relations 27 etensrest 28 vrolijk en bekoorlijk 29 luitenant 
30 strafwerktuig 32 ratelpopulier 34 profeet 36 drinkbakje 41 oude lengtemaat 
43 Sovjet-Unie 46 boom 48 jong dier 49 keurig 51 in memoriam 
52 riv. in Spanje 53 uitgestrekt 55 indianentent 57 eerlijk 59 wiel 
60 gravin van Holland 62 mannelijk dier 63 hoofddeksel 65 lage rivierstand 
67 Nederlandse Spoorwegen.

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

Z W A A R D P O O L S E

D A L F A E L I A O

E T N A D D V N S L E E

L A K R E E O E R

F L E S K A B E L E M M A

T L O E N S L O T T O L

B E O R O T

F G E N O T K R E E K B

E K E R P U R E E R A R E

E E D R A L M E T

K I W I E K K K M E M O

S E E S T U N I E N

H E R F S T A L M E L O

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

Oplossingen wk 19
D N E V R E V L E C H T

N Z A N G L E S I O F E

I E E N A V A P C I M P

E J T A A M O K R P S S

Z E I R N O E H L N I N

E K G E R Y C O E S E I

N K G T S S O S E G L E

K E R T N I C E I T A T

D R I E O H U U R D P I

P C T L U P Z R P O B P

K O E R S V A S T I S A

N C K M A A R K H S T K

D I E N S T P L I C H T

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

EIKEL
ELITAIR
ENORM
ERVAREN
FAMILIEFEEST
HAGELSNOER
HEVEL
KLIER
KROON
LOGGER
LOTING
LUIEREN
MALARIA
OESTER
ONKLAAR
ONLEDIG
ONTZET
POEIER
ROKADE
SCHILLENBOER
SLAVEN
SLEDE
SPIREA
VIZIER
VLEGEL
VLEUG
VULLING

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en email het antwoord naar: 
puzzel@ronddelinde.nl (Vermeld naam, telefoonnummer 
en adres). De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij 
Drukkerij Messerschmidt tijdens kantooruren.
Winnaar: Mw. N. van Genderen

Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect? Van de 
Weijer, De Hooge Akker 29, 
Geldrop, 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.

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

Boeiende schrijversavond   
bij:
Door Elwien Bibbe

Schrijver/dichter en theatermaker Jaap Robben (1984) was afgelopen donder-
dag te gast bij Van de Moosdijk. In april 2014 verscheen zijn debuutroman Birk 
bij uitgeverij De Geus. Dit was zijn eerste roman voor volwassenen. Hij won 
hiermee in 2014 de Nederlandse Boekhandels Prijs 2014 en in 2015 de Diorat-
phe Literatuur Publieksprijs 2015. Ruim 30 mensen woonden de lezing in de 
boekhandel bij. En velen hadden de debuutroman van Robben reeds gelezen. 

Torendag in 
Nederwetten
In het kader van Torendag op donderdag 14 mei, 
Hemelvaartsdag, zet heemkundekring De Drijehor-
nick de oude toren centraal van de 15e eeuwse St. 
Lambertuskerk in Nederwetten. Van deze markante 
kerk resteert nog alleen de gerestaureerde bakstenen 
torenromp (zie foto).

Rond de toren lag ooit het middeleeuwse dorpje Neder-
wetten aan de Dommel, zo is uit archeologische vonds-
ten van deze locatie gebleken. De weilanden rondom de 
toren zijn nu in particulier bezit. Op deze Torendag wor-
den die eenmalig opengesteld voor publiek. Er zijn rond-
leidingen en enkele kinderactiviteiten. De Oude Toren 
ligt aan de Kerkhoef 15-16 in Nederwetten. Torendag 
duurt van 12.00 uur tot 17.00 uur. 
De Torendag wordt georganiseerd door heemkunde-
kring De Drijehornick met medewerking van de Archeo-
logische Vereniging Kempen- en Peelland (AVKP) uit 
Eindhoven. De fietsroute Kerken in Peelland voert ook 
langs andere kerk- en torenlocaties, zie: www.kerkenin-
depeel.nl.

Robben zorgde voor een leuke een geva-
rieerde avond. Want behalve voorlezen 
uit eigen werk, nodigde hij de bezoekers 
joviaal uit in zijn schrijverskeuken. 
Want hoe schrijf je een gedicht en hoe 
vind je een uitgever en hoe komt een ro-
man tot stand? Dichten doet hij op zijn 
eigen manier. Hij schrijft alles op wat bij 
hem invalt. En daar zitten dan zinnen 
bij, waarmee hij verder kan associëren. 
Dan gaat hij op zoek naar ritme en rijm 
en wordt het schrappen en keuzes ma-
ken. Zo ontstaat een eerste versie. Uit-
eindelijk gaat hij samen met zijn redac-
teur schaven. Lelijke woorden, zoals 
‘hebben’ en ‘ook’ gaan eruit.
Zijn werk verschijnt bij Uitgeverij De 
Geus. Maar zijn eerste gedichtenbundel 
heeft hij uitgegeven in eigen beheer, 
omdat geen uitgeverij het toen aandurf-

de. Eerst maar eens 1000 bundels verko-
pen, kreeg hij toen te horen. Over een 
gedicht doet hij een dag. Maar een ro-
man schrijven duurt maanden. Zijn in-
spiratie haalt hij overal vandaan. Hij 
moet erop uit. Inspiratie vindt hij niet 
achter de schrijftafel. Zo stond voor de 
figuur van de moeder een portret van 
een vrouw van de schilder Lucian Freud 
model.

Robben sloot af met een spannend stuk-
je uit zijn roman Birk, waarna nog een 
leuke gedachtewisseling met het publiek 
volgde. Want niet alle vragen kon hij be-
antwoorden, dan zou teveel van het 
boek onthullen. Maar op de vraag of hij 
een broer van Arjan Robben is, was hij 
heel duidelijk: nee.
www.jaaprobben.wordpress.com

Laat Nuenen
het weten...

Al uw verenigings-
nieuws, zakelijk 
nieuws en al het 

nieuws wat u vindt 
dat Nuenen moet 

weten. 

Plaats GRATIS 
uw redactioneel 

artikel.

redactie@
ronddelinde.nl
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KBO Lieshout
In de maand mei heeft de KBO Lies-
hout een tweede activiteit gepland: 
de Jubileum Fietsdagtocht op woens-
dag 20 mei.

In verband met het 60-jarig jubileum 
van de vereniging heeft de fietsclub 
een extra fietstocht georganiseerd op 
woensdag 20 mei. Er is een tocht uit-
gezet door de mooie natuur in de om-
geving. De tocht is ongeveer 53 km 
lang. Ze starten vanaf het Dorpshuis 
om 10.00 uur. Er wordt gefietst in 
groepjes die u zelf samen kunt stellen, 
liefst niet groter dan tien personen. U 
krijgt de route op papier aangereikt. 
Onderweg zal er voor iets te drinken 
gezorgd worden. Er wordt u een kopje 
koffie aangeboden en u mag uw eigen 
boterham meebrengen. U kunt er ook 
voor kiezen op die locatie een broodje 
of zo te kopen. Aan het einde van de 
route meldt u zich weer af in het 
Dorpshuis waar een mooie attentie 
voor alle deelnemers klaar ligt. Voor 
deze mooie dagtocht wordt een kleine 
bijdrage gevraagd. Voor leden be-
draagt die € 3,-, voor niet leden € 5,-. 
Graag aanmelden tijdens de Inloop in 
het Dorpshuis op dinsdag van 10.00 
uur tot 11.30 uur en van 19.00 uur tot 
20.00 uur of via de speciale jubileum 
e-mail: kbolieshout@gmail.com. Geef 
uw naam en tel nr op, het aantal deel-
nemers en vermeld: Jubileum Fietsen. 
Iedereen mag meedoen: jong en oud, 
lid of geen lid, Lieshoutenaar of niet, 
iedereen is van harte welkom.

Vogelwandeling in De Collse Zegge
Op maandag 18 mei nodigt IVN Nuenen u uit om mee te gaan wan-
delen in natuurgebied De Collse Zegge. In dit gebied kunt u genie-
ten van een uniek ongeschonden beekdallandschap, door de rijke 
natuur rond de meanderende Kleine Dommel. De vogel- en plan-
tenrijkdom van het gebied is groot. 
Vertrek om 19.00 uur per fiets vanaf Het Klooster, Park 1, Nuenen. 
Start van de wandeling iets later vanaf de Collse watermolen. Laar-
zen sterk aanbevolen!  Deelname is gratis, info: 040- 2421423.

Eigenaar Ilse Godtschalk met 
MovieTrader genomineerd 
voor innovatieve onderneming 
door interactieve video tool
MovieTrader is, net als in 2012, wederom genomineerd voor de Onderne-
mersverkiezing Noord-Holland. Als één de van meest innovatieve onderne-
mers van Nederland valt MovieTrader in de afgelopen jaren regelmatig in 
de prijzen. In 2012 hebben zij al de Gouden Kans publieksprijs in de wacht 
gesleept en zijn ze dit jaar genomineerd voor de MKB Innovatie top 100.
Wat is die innovatie
MovieTrader is een tool dat met video 
en vragen informatie kan overbrengen 
en ontvangen. Het wordt bijvoorbeeld 
bij de Openbare bibliotheken gebruikt 
om kinderen Mediawijs en Leeswijs te 
maken. Een andere toepassing die veel 
gebruikt wordt is personeel nieuw ge-
drag aanleren of het kennisniveau 
over het bedrijf toetsen. Bij de KLM is 
dat laatste ingezet bij het vliegtuigper-
soneel van over de hele wereld. Voor-
dat zij mogen werken op Schiphol 
moeten zij namelijk alle reglementen 
kennen. Met deze tool heeft de KLM 
forse besparingen kunnen maken.
Door het CMS systeem dat achter 

deze tool zit is het voor elk bedrijf een-
voudig te meten hoe interne en exter-
ne klanten tegen bepaalde zaken aan-
kijken, kan klantloyaliteit veel beter 
gemeten worden en interne processen 
verbeterd worden. Ook HRM maakt 
gebruik van de tool om daarmee een 
voorselectie voor nieuw  personeel te 
doen.

De toepassing van de tool is oneindig 
en geeft de klant volledige controle. 
Met eigen geproduceerde video’s kan 
de klant dus het hele jaar door diverse 
soorten kennisoverdracht- en meetin-
strumenten maken.

Fietsspektakel Mariahout
Bzet De Bosduvels organiseert op zondag 31 mei het jaarlijks fi etsspektakel 
voor fi etsliefhebbers op de mountainbike of de racefi ets.

Het evenement start vanaf het oranje-
plein in Mariahout. Deelnemers kun-
nen zich inschrijven in de oranjebar 
en vanuit hier is het mogelijk om ver-
schillende afstanden te rijden. Onder-
weg is er een gezamenlijke pauze-
plaats voor zowel de mountainbikers 
als de racefietsers. Hier kunnen alle 
deelnemers even bijkomen en is er 
gratis sportdrank en een versnape-
ring.

Met de mountainbike tocht heb je de 
mogelijkheid om de afstanden 30, 45, 
55 en 70 km te fietsen. Heerlijk slinge-
rend over de verschillende single 
tracks en onverharde paden kunnen 
zowel beginners als de gevorderde 
fietsers deelnemen aan deze mooie 
tocht. 
Voor de racefietsers is dit jaar een 
nieuwe route uitgezet door Bzet De 

Bosduvels en hier heeft men de keuze 
de afstanden 60 of de 110 km te rij-
den. Midden in deze route zal de 
pauze plaats op een locatie samen 
zijn met alle overige deelnemers. Het 
inschrijfgeld bedraagt € 4,-, en op 
vertoon van een NTFU-pas krijgt u € 
1,- korting, jeugd t/m 12 jaar kan gra-
tis deelnemen.
Inschrijven voor de mountainbike af-
standen; 
30, 45 en 55km van 08:00 tot 10:00 
uur. 70 km van 07.30 tot 09.30 uur.
Inschrijven voor de racefiets afstan-
den;
60 km van 08.00 tot 10.00 uur en 110 
km van 07.30 tot 09.30 uur.
Na de fietstocht is er de mogelijkheid 
om uw fiets te reinigen.
Voor nadere informatie: www.debos-
duvels.nl of stuur uw vraag per mail 
aan info@debosduvels.nl. 

Muziek op Weverkeshof
Op zondagmiddag 17 mei om 14.00 uur treedt de Countryband The Silo Drifters 
op.  Een country band die in de stijl van de jaren 40/50 speelt. Een prominente rol 
is weggelegd voor de lapsteel (een frying pan). Dit instrument kennen veel men-
sen ook als de hawaiian gitaar of als de steelgitaar. Samen met de fiddle, gitaar en 
mandoline en contrabas vormen de musici een prachtig muzikaal geheel. Tevens 
beschikt de band over een aantal geweldige zangstemmen.
De bandleden hebben allen reeds hun sporen in de muziek ruimschoots ver-
diend. Zij kennen elkaar reeds lange tijd persoonlijk en hebben allemaal een 
enorme voorliefde voor country muziek uit de jaren 40 en 50.
Henk Franke: Mandoline; Piet Kolderman: Fiddle; Rob Livius: Lapsteel en zang; 
John Livius: Contrabas en zang; Peter Peeters: Gitaar en zang. 
Het belooft 17 mei, zoals de band het altijd gewend is, weer een feestje te wor-
den. Vrij Entree. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen. www.weverkeshof.nl  

Meer weten over ons? Kijk op 
www.vdstappen.nl of bel 040 284 1550.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorgster 
Nuenen

Harrie van Gastel
Aangever

Uitvaartverzorgster 

www.vdstappen.nl of bel 040 284 1550.

A D V E R T O R I A L

Thuis kunnen sterven, mede dankzij de 
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg 
(VPTZ)
Als iemand te horen krijgt dat het einde van het leven nadert, is een 
belangrijke vraag hoe deze laatste levensfase zo comfortabel mogelijk 
gemaakt kan worden. Hoe wordt de zorg georganiseerd en waar vindt 
deze plaats? 

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 
70% van de zieke mensen er de voor-
keur aan geeft om thuis te sterven.  
In dit geval is er vaak een grote rol 
weggelegd voor familie en vrienden 
als mantelzorger. Ondanks de on-
dersteuning door professionele thuis-
zorg kan het 24 uur per dag zorg 
en aandacht bieden een zware op-
gave zijn voor mantelzorgers. Het is 
daarom van grote waarde dat zij dan 
mede kunnen terugvallen op vrijwil-
ligers, die speciaal zijn opgeleid om 
palliatief en terminaal zieke mensen 
bij te staan en mantelzorgers te ont-
lasten in deze moeilijke periode. In-
dien het toch niet mogelijk blijkt om 
thuis te kunnen sterven, is een hospi-
ce een prachtig alternatief, zoals we 
in onze vorige column al beschreven. 

Vrijwilligers palliatieve terminale 
zorg
De vrijwilligers hebben bewust en 
gemotiveerd gekozen voor palliatieve  
zorg. Met hun levenservaring en 
praktische scholing hopen ze an-
deren kosteloos te kunnen helpen 
bij de zorg en aandacht die pallia-
tief terminaal zieke patiënten nodig 
hebben in hun laatste levensfase. 
Ze bieden een luisterend oor aan de 
zieke maar ook aan de mantelzor-
ger. Door hun aanwezigheid krijgen 
de mantelzorgers de gelegenheid 
een boodschap te doen, even eruit  
te gaan of gewoon hun verhaal te 
doen. Zo kan ook de mantelzor-
ger zich geregeld even ontspannen. 
Zodra men merkt dat de zorg voor 
een terminaal zieke te zwaar dreigt  
 

te worden, kan men hulp vragen bij 
een vrijwilligersorganisatie palliatieve 
zorg in de regio. Dat kan ook als een 
ongeneeslijk ziek familielid al in een 
ziekenhuis ligt en graag de laatste le-
vensfase thuis wil doorbrengen. 

Aandacht voor patiënt en 
mantelzorger
Naast de extra handen aan het bed is 
de vrijwilliger vaak een vertrouwens- 
persoon van de patiënt, bij wie soms 
gemakkelijker het hart wordt uitge-
stort dan bij een familielid. Juist een 
vrijwilliger kan in deze een belang-
rijke rol vervullen door rust te bren-
gen bij de patiënt en vooral goed te 
luisteren.

Vrijwilligers bij u in de buurt
Ook bij u in de buurt zijn er vrijwil-
ligers die u graag bijstaan. Op  
www.vptz.nl leest u hoe u in contact 
kunt komen met de vrijwilligersorgani- 
satie palliatieve terminale zorg bij u in 
de buurt.

Herinneringsconcert voor 
nabestaanden in de H. Clemenskerk 
Met het thema ‘Loslaten en opnieuw Verbinden’ organiseren de Nuenense 
kerken en Van der Stappen Uitvaartverzorging op donderdag 28 mei om 
20.00 uur een herinneringsconcert in de H. Clemenskerk aan het Park in 
Nuenen. Het concert is bedoeld voor nabestaanden die in de laatste jaren 
een dierbare hebben verloren.

Tijdens het concert in de H. Clemens-
kerk zullen de overleden dierbaren 
worden herdacht door het uitspreken 
van hun naam. Daarnaast zullen ver-
schillende sprekers woorden van be-
moediging en troost uitspreken.
De muzikale omlijsting van deze 
avond wordt verzorgd door het 
Avondwakekoor Nederwetten. Hoe-
wel het concert in een rooms-katho-
lieke kerk plaatsvindt, zal dit over het 
algemeen een neutraal karakter heb-
ben. Na afloop vindt er een informeel 
samenzijn plaats in het pastoraal cen-
trum. 

Samenzijn
Het overlijden van een dierbare is een 
ingrijpende gebeurtenis. Ondanks dat 
elk verlies anders is en verschillend 
wordt beleefd, is het verdriet een ge-
meenschappelijke factor.
Een moment om herinneringen te de-

len tijdens een sfeervol samenzijn met 
lotgenoten kan helpen bij de verwer-
king van het verdriet. De avond wordt 
georganiseerd voor alle inwoners van 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. 
Ook de mensen die de uitvaart van 
hun dierbare niet door Van der Stap-
pen Uitvaartverzorging hebben laten 
verzorgen, zijn van harte welkom.

Aanmelden
Als u geïnteresseerd bent deze avond 
bij te wonen, kunt u zich tot 21 mei 
aanmelden, tijdens kantooruren, bij 
Van der Stappen Uitvaartverzorging 
op telefoonnummer 040 2841550. 
Daarbij vragen we u op te geven met 
hoeveel personen we u mo gen ver-
wachten.
Ook kunt u aangeven dat u de naam 
van uw dierbare wilt laten noemen tij-
dens de bijeenkomst. Er zijn aan deze 
avond geen kosten verbonden.

MovieTrader maakt onderdeel uit van 
het productiebedrijf CameraWorks, 
waar Ilse Godtschalk en Victor Zant-
man eigenaar van zijn. Ongeveer acht 
jaar geleden ontstond MovieTrader 
vanuit de behoefte om kennis via vi-
deo over te dragen. 
 Op 20 mei zal de finale plaatsvinden. 
Stemmen op MovieTrader/Camera 
works kan tot die tijd via de volgende 
link: http://verkiezing.ovnh.nl/stem.
www.movietrader.nl

Pluscertifi caten 
voor St. Anna 
Ziekenhuis 
Het St. Anna Ziekenhuis heeft van 
zorgverzekeraar Achmea vier Pluscer-
tificaten 2015 ontvangen. Het Anna le-
vert volgens de verzekeraar kwalitatief 
goede zorg en voldoet aan alle gestelde 
voorwaarden ten aanzien van diabetes-
zorg voor kinderen, diabeteszorg voor 
volwassenen, het vervangen van een 
heup en het vervangen van een knie. 
Instellingen met een ‘Plus’ worden 
door de zorgverzekeraar als eerste ge-
adviseerd aan haar verzekerden.

Het St. Anna Ziekenhuis is één van de 
twintig ziekenhuizen die het Pluscer-
tificaat 2015 van Achmea heeft ont-
vangen voor respectievelijk diabetes-
zorg voor volwassenen en diabeteszorg 
voor kinderen, is één van de elf zie-
kenhuizen met betrekking tot het 
Pluscertificaat 2015 voor het vervan-
gen van een heup en één van de vijf-
tien ziekenhuizen met betrekking tot 
het Pluscertificaat 2015 voor het ver-
vangen van een knie.
Meer informatie over diabeteszorg en 
orthopedie in het St. Anna Ziekenhuis 
vindt u op www.diabetespoli-anna.nl/ 
en www.orthopediegeldrop.nl/

Door rond Dierendag te 
collecteren, help je dieren in 
nood. Ook bij jou in de regio. 
Bel 088 811 3000 of geef je op 
 via dierenbescherming.nl/  collecte.

MELD JE 
AAN ALS 
COLLECTANT

MELD JE 

dierenbescherming.nl/  collecte.



Win een 8-daagse 
reis naar Curaçao!

Tot en met 24 mei ontvangt u bij elke € 25 aan boodschappen een 
actiekaart. Daarmee maakt u kans op een vliegvakantie voor 2 personen

vanaf Eindhoven Airport naar het Papagayo Beach Hotel op Curaçao!



13 mei 2015Rond de Linde  Nr.  20

Besloten Bart De Ligt 
herdenking in Van Goghkerkje 
Op eerste pinksterdag, 24 mei 2015, is het precies honderd jaar geleden dat 
de Nuenense dominee Bart de Ligt zijn beroemd geworden vredespreek uit-
sprak. Daarom vindt op die dag, voor genodigden, in het Van Goghkerkje 
een bijzondere Bart-de-Ligt  herdenking plaats, waarbij een herinnerings-
plaquette wordt onthuld. 

De roemruchte pinksterpreek
Bart de Ligt is als de 16e in de reeks 
van predikanten voor de protestantse 
gemeente van Nuenen werkzaam van 
1910 tot 1916, juist in de roerige pe-
riode van de Eerste Wereldoorlog. Hij 
publiceert en verkondigt met grote re-
gelmaat en felheid zijn pacifistische 
opvattingen, die niet in de heersende 
tijdgeest passen en hem in conflict 
brengen met het kerkelijk en wereld-
lijk gezag. 
Op eerste pinksterdag 1915 gaat Bart 
de Ligt voor in een dienst in de Neder-
lands Hervormde kerk van Eindho-
ven. Hij houdt een vurige, politiek ge-
tinte preek, waarbij ook veel militairen 
aanwezig zijn. Sommigen verlaten 
verontwaardigd het kerkgebouw. Een 
week later krijgt hij een proces-ver-
baal thuisbezorgd en op 23 juni 1915 
volgt De Ligts verbanning uit de zui-
delijke provincies. Hij neemt in 1916 
ontslag als predikant in Nuenen en la-
ter zelfs afscheid van het christendom. 
Hij blijft zich buiten de kerk in ge-
schriften en spreekbeurten hevig ver-
zetten tegen oorlog en geweld. Bart de 
Ligt sterft plotseling op 3 september 
1938 op 55-jarige leeftijd. 

Bart de Ligt blijft leven in Nuenen
Precies 100 jaar na de spraakmakende 
preek van Bart de Ligt vindt in Nue-
nen in het kleine Van Goghkerkje een 
bijeenkomst voor genodigden plaats, 
waarin leven en werk van Bart de Ligt 
worden herdacht. De herdenking 
wordt ook bijgewoond door een klein-
zoon van Bart de Ligt.

Eerste BurgerKoning(in)   
van Gerwen
Wie wordt de Eerste BurgerKoning(in) van Gerwen? Het Heilig kruisgilde 
organiseert voor de eerste keer het Koningschieten voor iedereen uit Ger-
wen. Hebt u altijd al Koning(in) willen worden, dan is dit uw kans.
Alle Gerwenaren kunnen samen met 
hun buurt, straat, vereniging of een 
combinatie hiervan in één van de 
voorrondes schieten bij het Heilig 
Krijsgilde aan Lankveld 10. Onder 
deskundige begeleiding wordt er met 
een kruisboog geschoten voor de titel 
van dagkoning(in).
Het heilig Kruisgilde en de verschil-
lende buurten/straten/verenigingen 
hebben samen een geschikt moment 
gepland voor het schieten van de 
voorrondes. Dit heeft geleid tot de 
volgende planning:
Zondag 24 mei: Narre-Kappen
Zondag 31 mei: Driehoek
Dinsdag 2 juni: Frenkeltje
Woensdag 3 juni Gerwenseweg:
Dinsdag 9 juni: Dooie Hoek
Woensdag 10 juni: Jong Leven
Zondag 14 juni: Nieuwe Dijk
De beste drie schutters van alle voor-
rondes gaan op 28 juni tijdens de Ge-
zellige Gerwense Middag strijden 

voor de ultieme  eer, namelijk die van 
BurgerKoning(in) van Gerwen.

De jeugd t/m 17 jaar kan gewoon mee-
doen want het Gilde heeft een buks-
baan aangelegd waar de jeugd kan 
schieten. Via hetzelfde systeem als bij 
de volwassenen zal op 28 juni de titel 
Burgerprins(es) van Gerwen te win-
nen zijn.

Om misverstanden te voorkomen: ie-
dereen uit Gerwen mag één voorron-
de meedoen naar vrije keuze. Vindt u 
het leuk om met/tegen uw vereni-
gingsgenoten te schieten, schrijf dan 
in voor de datum van ‘uw’ vereniging; 
u hoeft dus geen lid te zijn van de des-
betreffende vereniging.
Alle deelnemers moeten zich indivi-
dueel aanmelden via hoofdman@      
heiligkruisgilde.nl o.v.v. naam, adres, 
buurt / straat / vereniging, leeftijd, 
emailadres, telefoonnummer en na-
tuurlijk uw voorkeursdatum.

Ben jij tussen de 18 en 28 jaar?

Wil je meer weten 
over Leren en 
Werken?
Kom dan op donderdag 21 mei tus-
sen 13.00 en 16.00 uur naar de Info-
markt Leren en Werken in de Eff e-
naar in Eindhoven (Dommelstraat 2 
– 5 minuten lopen vanaf CS).

Op deze markt krijg je informatie over 
kansrijke beroepen en de daarbij be-
horende opleidingen in de arbeids-
marktregio Zuidoost Brabant. Ook 
kun je er terecht voor cv-tips, oplei-
dingsadvies, kledingadvies, vragen 
over geldzaken, informatie over de 
Startersbeurs en er is een vacature-
wand. Bij de beroepenstands ICT, 
Zorg, Defensie, Techniek, Transport/
Logistiek, Schoonmaak geven mensen 
van de kenniscentra en/of de bijbeho-
rende opleidingscentra en gemoti-
veerde BBL-ers met veel plezier meer 
uitleg over hun vak/opleiding.
Na afloop van je bezoek kun je aange-
ven in welke branche je een 'verdie-
pingsslag' wil maken. Het Servicepunt 
Leren en Werken helpt je dan bij het 
vinden van een rondleiding, meeloop-
dag of korte stage bij een van de deel-
nemende bedrijven. 

VVN Opfriscursus    
groot succes
Twee weken geleden werd de VVN Opfriscursus gelanceerd. Inmiddels is de 
website vvn.nl/opfriscursus bijna 80.000 keer bezocht door jong en oud met 
een gemiddelde bezoekduur van bijna 7,5 minuut. De VVN Opfriscursus is 
een online test waarmee mensen snel kunnen achterhalen hoe het met hun 
eigen verkeerskennis gesteld is. 
 Via de campagne, compleet met ra-
diospots en uitingen op rust- en ver-
zorgingsplaatsen langs autosnelwegen 
wordt de beoogde doelgroep senioren 
bereikt. In het najaar staat er een 
tweede campagneperiode gepland, 
waarbij ook televisie een rol gaat spe-
len. 

Veilig Verkeer Nederland wil ver-
keersongevallen voorkomen door het 
accent te leggen op gedrag, kennis en 
vaardigheden. In de afgelopen 15 jaar 
is 40% van de verkeersregels gewij-
zigd. Om oudere verkeersdeelnemers 
te helpen zich veilig door het verkeer 
te bewegen, organiseert Veilig Verkeer 

Nederland door het gehele land op-
friscursussen voor automobilisten, 
fietsers en scootmobielgebruikers. 

Veilig Verkeer Nederland peilt wat er 
leeft op straat. Uit het VVN-panelon-
derzoek is gebleken dat mensen dit 
onderwerp herkennen en graag zien 
dat de verkeerskennis vaker wordt op-
gefrist. VVN is ervan overtuigd dat de 
zelftest ook bij jongeren en beroeps-
matige weggebruikers goed gaat sco-
ren. 
www. vvn.nl/opfriscursus

Receptie van vijf jubilarissen 
bij St. Anna Gilde Nederwetten
Onder een typisch gemoedelijke gildesfeer werd op het terrein van Het St. 
Annagilde in Nederwetten een receptie gehouden voor de vijf jubilarissen .

Vlnr Tini Sanders, Harrie Migchels, Jan van Rooij en Jan Magchels.
Op de foto ontbreekt Frans Sanders.

Peter van Overbruggen presenteert in 
woord en beeld een schets “Wie was 
Bart de Ligt” en Wim Robben, kenner 
van De Ligts werk, zet uiteen waarom 
Bart de Ligts boodschap nog steeds 
van belang is. Ds. Christien Crouwel, 
de huidige predikant van de Protes-
tantse Gemeente Nuenen, geeft een 
toelichting over de symboliek van de 
herdenkingsplaquette, gemaakt door 
dominee-kunstenaar ds. Ruud Bartle-
ma, oud-predikant te Nuenen en be-
wonderaar van Bart de Ligt. Het ge-
heel wordt door organist Kees 
Veldhoen afgewisseld met lievelings-
muziek (J.S. Bach) van Bart de Ligt. 
De wereld om ons heen laat zien dat 
zijn gedachtegoed tot op de dag van 
vandaag actueel is gebleven. Er is nog 
een lange en moeizame weg te gaan 
naar vrede en veiligheid. De gedreven-
heid van Bart de Ligt kan ons daarbij 
inspireren.  

Van alle gilden behorende tot de klei-
ne Kring van het District Noord wa-
ren afvaardigingen aanwezig die voor 
de jubilarissen veel fruit meebrachten 
in vloeibare vorm.

Raadsheer Felix Crooijmans die na-
mens de Kring het woordje deed en de 
bijbehorende onderscheidingen op-
speldde, was nog al eens in de war met 

de juiste naam bij de juiste jubilaris. 
Het is hem vergeven bij zo’n aantal ju-
bilarissen.
Burgemeester M.Houben die aanwe-
zig was met Wethouder M.Jansen 
bracht namens de Gemeente de felici-
taties over en memoreerde dat veel 
van zijn items uit zijn bevrijdingstoe-
spraak ook inpasbaar waren bij het St. 
Anna Gilde en Nederwetten. 

Loslaten en 
opnieuw verbinden

u i t n o d i g i n g

Herinneringsconcert voor nabestaanden 
donderdag 28 mei, 20.00 uur, H. Clemenskerk, Park te Nuenen
Deze avond wordt u aangeboden door de Nuenense kerken en 
Van der Stappen Uitvaartverzorging.

Tijdens het concert zullen overleden dierbaren worden herdacht door het uitspreken 
van hun naam. Daarnaast zullen verschillende sprekers woorden van bemoediging 
en troost uitspreken. De muzikale omlijsting van deze avond wordt verzorgd door het 
Avondwakekoor Nederwetten. Hoewel het concert in een rooms-katholieke kerk 
plaatsvindt, zal dit over het algemeen een neutraal karakter hebben.

Als u geïnteresseerd bent deze avond bij te wonen, kunt u zich tot 21 mei telefonisch 
aanmelden, tijdens kantooruren, bij Van der Stappen Uitvaartverzorging: 040 2841550. 
Daarbij vragen we u op te geven met hoeveel personen we u mogen verwachten. 
Ook kunt u aangeven dat u de naam van uw dierbare(n) wilt laten noemen tijdens 
de bijeenkomst. Er zijn aan deze avond geen kosten verbonden.

Na afloop is er voor u en uw naasten de gelegenheid om, onder het genot van een 
hapje en een drankje, samen van gedachten te wisselen.

Wij hopen u donderdag 28 mei te mogen begroeten.

Namens de organisatie,
Sigrid Hielkema-Tas en Thijs van den Biggelaar

COLOFON
Rond de Linde verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout en 
Mariahout.

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
(Aanleveren advertentie tot uiterlijk
 dinsdag 12.00 uur.) 

REDACTIE
Tel. 040-2831200
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Elwien Bibbe, Edwin Coolen, Josine Janssen, 
Mariët Jonkhout.
Aanleveren van digitale teksten vóór maan-
dag 17.00 uur: redactie@ronddelinde.nl
Berichten en/of advertenties die door omstandighe-
den foutief of niet geplaatst zijn, geven geen recht 
op schadevergoeding. Kopij en beeldmateriaal die-
nen vrij van rechten te worden aangeleverd.

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt, Nuenen
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. Postbus 20, 
5670 AK Nuenen. Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: rdel@onsnet.nu
Ook voor verspreiding van folders.

© 2015 - “Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna-
men of op enige andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgevers.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Uitzendingen LON-TV
Deze week in het programma Nuenen-Nu :
• Presentatie theaterprogramma 2015-2016 van Het Klooster
• Arend Tomas, nieuw raadslid voor D66
• Feestelijke opening van restaurant New Oriental
• Nieuwe (vrouwelijke) pastoraal werker in Nuenen
• De Lindenspelers voeren “Al mijn zonen”op in de pastorietuin
• Biografie van een Dorp, aflevering 10 over Oude Clemenskerk Gerwen

De tv-uitzendingen vinden plaats om 11.00 uur, 14.00 uur, 17.00 uur, 19.00 
uur, 21.00 uur, 23.00 uur en 01.00 uur. Het programma is ook te volgen via de 
livestream op www.omroepnuenen.nl. Tevens kunt u op deze website actu-
ele nieuwsberichten lezen en oude LON-opnames bekijken. 

Op welke TV- kanalen kunt u LON TV ontvangen ?
UPC analoog  (frequentie 256.00 MHz, kanaal S14+)
Ons BrabantNet analoog  (frequentie 792 MHz, kanaal 39)
Ons BrabantNet Nuenen HD (frequentie DVB-C 44, kanaal 61+)
Ons BrabantNet Nuenen IPTV (Animo-set-up box, kanaal 2009)
Hebt u een idee of een tip voor een door LON TV te verzorgen reportage ?
Stuur dan een e-mail naar tv@omroepnuenen.nl 
U kunt ook op werkdagen gewoon binnenlopen in onze studio in Het Kloos-
ter tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.

Ingezonden brieven
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 

kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

(Onze?) 24-uurs-economie in Nuenen
3 mei: enige winkels open, rest gesloten
4 mei: de meeste winkels gesloten
5 mei: sommige open, andere gesloten
6 mei: Enige nog gesloten
Ik heb  toevallig elke dag bot gevangen
Deze bot is helaas niet eetbaar.

P.M. van Kuijk
Oranjestraat 17

5671 HH Nuenen



Park 30    Nuenen    T. 040 2836436    www.oogwereld.nl

Geef uw bril door en ontvang tot
€ 150,- retour op uw oude bril!*

* Actie is geldig van 14 t/m 30 mei 2015. Niet in combinatie met andere 
acties/aanbiedingen. Vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden in de winkel. 

weken

BRIL
dooRGeef
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Moederdagactie Kernkwartier
Wat was het weer een succes! Ruim 400 wensen zijn er door Nuenense kinderen 
voor hun  moeders uitgebracht. Zo’n overweldigende reacties had de organisatie 
niet verwacht. De gelukkige moeders zijn zaterdag bezocht en de verrassings-
pakketten zijn namens de winkeliers uitgereikt.

 Een fi jne kraamtijd, een goede start! 
Het is een van de belangrijkste momenten in je leven: mama worden. En ook 
voor papa en eventuele broertjes of zusjes is het een super spannende tijd. 
Gelukkig is en blijft de kraamzorg een basisrecht in de basisverzekering, en 
kunnen we met deskundige verzorging, advies en ondersteuning jonge 
gezinnen een goede start geven! 

Goede voorbereiding 
Al tijdens je zwangerschap kun je bij 
ZuidZorg terecht voor cursussen ter 
voorbereiding op de komst van je 
kindje. In onze ZuidZorg Winkel kun 
je de klossen lenen voor onder je bed 
en kun je handige babyartikelen ko-
pen. Enkele weken voor de uitgere-
kende datum neemt onze kraamver-
zorgende contact met je op, zodat we 
al jouw wensen en vragen met betrek-
king tot de kraamtijd kunnen doorne-
men. Ook met de betrokken verlos-
kundige en eventueel de gynaecoloog 
of de Jeugdgezondheidszorg hebben 
we vooraf contact, zodat we weten 
welke zorg er tijdens jouw kraamtijd 
nodig is.

Deskundigheid en warmte
Onze kraamverzorgende ondersteunt 
je tijdens de bevalling en in de dagen 
daarna. Ze verzorgt jou en je kindje, 
doet de medische controles en leert je 
alles wat je wilt weten over de voeding, 
verzorging en gezondheid van je kind-
je. Ze houdt ook goed in de gaten hoe 
het met de rest van het gezin gaat. In 
de meeste gevallen blijft de kraamver-
zorgende van het eerste uur geduren-
de de hele kraamtijd bij jou. Mariëtte 
de Kort is stafverpleegkundige 
Kraamzorg: ‘De begeleiding van een 
geboorte en de dagen erna vraagt om 
medische kennis en kundigheid in 
combinatie met warmte en betrok-
kenheid. De behoefte aan dat laatste is 
in ieder gezin anders. Ieder gezin heeft 

andere verwachtingen en behoeftes. 
Terwijl de één vooral praktische on-
dersteuning wil, heeft de ander ook 
behoefte aan een luisterend oor en ad-
vies. Onze kraamverzorgenden passen 
zich aan als een kameleon: onzicht-
baar aanwezig.’

Borstvoeding, of niet? 
Gemiddeld heeft iedere kraamvrouw 
acht dagen recht op zo’n vijf tot zes 
uur zorg per dag. Afhankelijk van de 
situatie en wensen worden deze uren 
naar boven of beneden bijgesteld. 
Heel persoonlijk is bijvoorbeeld ook 
of je borstvoeding wil geven. Mariëtte: 
‘ZuidZorg is in het bezit van het certi-
ficaat Zorg voor Borstvoeding, waar-
mee onze deskundigheid op dit gebied 
officieel wordt erkend door Unicef en 
de Wereld GezondheidsOrganisatie. 
Maar of je borstvoeding wilt geven, is 
natuurlijk je eigen keuze. We helpen je 
bij de voeding van je kindje, welke dat 
ook is!’ 

Hoge waardering
Met structuur, verzorging en advies 
helpen onze kraamverzorgenden jon-
ge gezinnen goed op weg. En ook na 
de kraamperiode kun je op goede zorg 
rekenen, via onze consultatiebureaus. 
Mariëtte: ‘We houden regelmatig eva-
luaties en bijeenkomsten om te polsen 
hoe onze zorg gewaardeerd wordt. 
Onze kraamzorg krijgt meestal ne-
gens en tienen! Dat heeft er denk ik 
mee te maken dat het zo’n intiem en 

intens moment is in je leven. Als de 
zorg dan goed is, wordt dat des te 
meer gewaardeerd.’

Kraamzorg (aan)vragen? 
Voor algemene informatie kunt u bel-
len met 040 2 308 508 (elke werkdag 
tussen 8.30-17.00 uur). 
Voor informatie over cursussen rond-
om de zwangerschap kunt u terecht 
op www.zuidzorg.nl/cursussen of bel-
len met 040-2 308 535 (elke werkdag 
tussen 9.00-13.00 uur).

Oproep
Koffie met wat lekkers?

Regelmatig gaan we op een 
informele wijze in gesprek met 

onze doelgroep. Wensen, ideeën 
en meningen over hoe de kraam-

zorg verbeterd kan worden komen 
aan bod. Op 29 mei is de eerstvol-

gende koffie-met-wat-lekkers-
sessie (van 9.30 tot 11.30 uur). 

Lijkt het je leuk om mee te praten? 
Mail naar kraamzorg@zuidzorg-

kraamzorg.nl of stuur ons een 
berichtje via Facebook ZuidZorg 

Joepie.
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Cees
Foto en tekst: Cees van Keulen

De Roosdonck: 
levend monument met ongewenste gasten
Een perfecte dag, afgelopen Nationale Molendag. Zaterdag draaide wind-
korenmolen De Roosdonck dat het een lieve lust was. Al voor tienen zette 
molenaar Mario Collombon de wieken in beweging en rond half acht                    
’s avonds kwam de molen tot stilstand. In dit levend monument wordt nog 
steeds tarwe gemalen dat in de molenwinkel wordt verkocht. De Roosdonck 
trok die dag enkele honderden belangstellenden uit binnen- en buitenland. 
Binnenkort is de molen een dagje dicht, want er zijn ongewenste gasten op 
bezoek.
De ronde stenen beltmolen is een blik-
vanger in het open landschap aan de 
Gerwenseweg. De molen dateert van 
1884 en is eigendom van Hennie 
Merks. “Deze molen is het mooiste 
monument van Gerwen”, zo meldt de 
eigenaar. Er komen bezoekers uit alle 
uithoeken van de wereld en op deze 
zaterdagochtend noteerde Hennie al 
gasten uit Brazilië, Iran en de Filipij-
nen. Onbegrijpelijk dat er protesten 
zijn in ons land tegen windmolens. 
Ook al betreft het hier andere wind-
turbines, het blijft vechten tegen 
windmolens….
Als bezoekende leek wordt je door 
molenaar Mario enthousiast rondge-
leid. Je komt van alles te weten over de 
molen en de werking ervan. Jong en 
oud hangen aan zijn lippen als hij ver-
telt over: de Vlaamse vang met vang-
trommel, over de kruibok en staartrol 
en over de vlucht. Wie de vlucht, de 
afstand tussen de wieken, als beste 
weet te schatten mag een handje hel-
pen (zie foto). Niet minder dan 26 me-
ter is de vlucht! Tussen twee haakjes: 

in 1997 behaalde Mario op 18-jarige 
leeftijd het diploma vrijwillig mole-
naar en hij was destijds de jongste mo-
lenaar in ons land. Hij is nu 35 jaar 
jong en een ervaren molenaar.
Onlangs zijn er ongewenste gasten ge-
signaleerd in de molen. Schrik niet: de 
bonte knaagkever en de kleine hout-
worm. Het ‘levend monument’ her-
bergt dus ongewenste ‘huisdieren’. Dat 
kwam aan het licht tijdens een inspec-
tie van de Monumentenwacht. Deze 
instantie inspecteert elke twee jaar de 
molen. De Roosdonck telt verdeeld 
over vier etages nogal wat houten 
vloeren en balken. Binnenkort wordt 
alles gereinigd en geïnjecteerd. Een 
gespecialiseerd bedrijf gaat de klus 
grondig aanpakken. In verband met 
deze klus is de molen zaterdag 23 mei 
gesloten is voor bezoekers.
De windmolen en de molenwinkel zijn 
op zaterdagen geopend van tien tot 
drie uur. Wanneer je de molen buiten 
deze tijden ziet draaien dan ben je als 
bezoeker ook welkom. De Roosdonck: 
een bezoek meer dan waard!      

De brug van Eckart
Kom ik van Nederwetten naar Ec-
kart gegaan,
dan zie je oude mooie bomen staan.
Over de Soeterbeekse klinkerweg,
dan waan je je in de tijd van vroeger 
dat mag gezegd.

Nergens vind je nog zo’n weg met bo-
men omrand,
met sloten vol riet aan de kant.
Dan ga je op Eckart aan,
en kom je over de dommelbrug ge-
gaan.

Deze brug is nog beroemd,
en werd na de oorlog veel benoemd.
Zij behoedde ons voor het gevaar,
van het oorlogsgeweld zowaar.

De tuinman van Smits van Oyen 
stond daar,
en waarschuwde de Duitsers voor 
het gevaar.
Om over de brug te rijden,
want dat kon toen echt niet lijden.

Zo luidt de spreuk door hem be-
dacht,
en op de brug is aan gebracht.
God hielp ons onverwacht op deze 
zwakke brug,
haar zwakheid was haar kracht 
hier moest de vijand terug.

Daar op de Soeterbeekseweg is nog 
landelijk leven,
de boerderijen met bomen en strui-
ken omgeven.
Wil je het met eigen ogen zien en 
vergelijken,
m oet je het zeker eens gaan bekij-
ken.

Mevr. Saris Gevers Nuenen

Café Ons Dorp: Wandeling 
door Ons Nuenens Broek
Iedereen in Nuenen kent het nummer van Gerard van Maasakkers wel getiteld; 
He gaode mee. Met het welbekende refrein;
“Ik weet een plaatske in ’t Nuenens Broek
D’r is nog niemand ooit geweest
Wij gaon d’r samen nou ’s op bezoek
Dan maken wij mee alle plantjes
En alle vogelkes in ’t Broek een hul groot fist”

En dat is nu precies wat ze gaan doen, op bezoek in ’t Nuenens Broek.
 “Omdat Jan Arts regelmatig verteld over de mooie aspecten van het Nuenens 
Broek werden wij nieuwsgierig en daagden we Jan uit ons mee te nemen voor een 
wandeling. Ondanks dat we het nummer van Gerard en het Nuenens Broek na-
tuurlijk wel kennen, wilden we dit toch graag onder leiding van de enthousiaste 
Jan ervaren.” Aldus Martijn en Sharon van Café Ons Dorp.
Zo gezegd zo gedaan, dus op zondag 17 mei wordt er onder leiding van Jan Arts 
(ook wel bekend als Onze Jan) een wandeling georganiseerd en iedereen die ge-
interesseerd is, is van harte welkom om mee te lopen.

Duchenne Heroes
Hoewel Jan kosteloos zijn enthousiasme deelt vragen we wel een kleine bijdrage. 
€ 5,- per persoon. Dit totale bedrag wordt gedoneerd aan Power4Kids. Power-
4Kids is de teamnaam waaronder Jaap Woudsma en Carola Stork gaan deelne-
men aan het evenement Duchenne Heroes 2015. In September van dit jaar gaan 
ze 7 dagen lang 100 kilometer mountainbiken via een track door Nederland, Bel-
gië, Luxemburg en Duitsland. Dit om geld in te zamelen om niet alleen figuurlijk 
maar ook letterlijk de spierziekte van Duchenne de wereld uit te trappen. Voor 
meer info over hun activiteiten en Duchenne Heroes kijk op www.nightbike.nl

Wil je mee lopen op 17 mei? 
Meld je aan bij Café Ons Dorp, via 040-8428879 of per mail naar info@cafeons-
dorp.nl Om 09.00 uur staan de koffie en de welbekende appeltaart van Jaap en 
Carola klaar en zal er om 09.15 uur vertrokken worden voor een wandeling van 
ongeveer 2 – 2,5 uur.

- CAFÉ - 

Leren, lezen en weten is meedoen! 

Workshop Persoonlijke 
ontwikkeling in Bibliotheek 
Daarom ga je naar de Bibliotheek waar veel informatie te vinden is in boe-
ken, tijdschriften en digitale dossiers. Maar je kunt ook naar de Bibliotheek 
voor lezingen, workshops en trainingen. Want ook dàt is informeren. Biblio-
theek Dommeldal biedt sinds dit jaar workshops aan op het gebied van per-
soonlijke ontwikkeling. In samenwerking met Competenza coaching 
training&advies. En met korting voor biebleden. Vóór de zomervakantie 
staat er nog één workshop gepland in vestiging Nuenen.
Meer weten over persoonlijkheden 
Vraag je je wel eens af hoe het komt 
dat mensen anders zijn en waarom zij 
verschillend reageren op eenzelfde si-
tuatie? Vind je het een uitdaging om te 
ontdekken hoe personen op een an-
dere, misschien wel betere manier met 
elkaar kunnen samenwerken? Ben je 
benieuwd naar de diverse persoonlijk-
heidstypen? Dan is deze training echt 
iets voor jou! Je leert ook jouw eigen 
persoonlijke kwaliteiten (her)kennen. 
En je ontdekt hoe je met deze kennis 
gedrag en communicatie met anderen, 
in het dagelijks leven, thuis of op het 

werk, kunt beïnvloeden. 
De workshop Meer weten over Per-
soonlijkheden is op donderdagavond 
28 mei om 19.30 uur in de vestiging 
Nuenen. De workshop duurt tot 22.00 
uur en kost € 20,-. Leden van de Bi-
bliotheek krijgen op vertoon van hun 
pas € 5,- korting. Meer informatie en 
reserveren op: www.bibliotheekdom-
meldal.nl en info@bibliotheekdom-
meldal.nl

Het IVN Laarbeek 
Binnenkort zijn er weer twee boeiende wandelingen van het IVN Laarbeek, 
beide door de groene long, maar wel op een heel ander moment van de dag 
en met een verschillende insteek. 
Op zondag 17 mei zal de eerste wan-
deling door het schitterende natuur-
park de groene long worden gehou-
den, waarvoor iedereen welkom is. De 
wandeling zal om 10 uur beginnen bij 
het parkpaviljoen, Parklaan 3, te Beek 
en Donk, en zal ongeveer twee uur du-
ren. Onder begeleiding van gidsen ziet 
u de mooiste plekjes. 

Op maandagavond 18 mei vindt er 
nog een wandeling door de groene 
long plaats, deze in het kader van de 
Nationale Vogelweek. Deze wandeling 
is speciaal gericht op vogels en wordt 
verzorgd door vogelwerkgroep de Or-
tolaan van het IVN. De wandeling zal 
in de avond plaatsvinden en starten 

om 19.00 uur. Anders als bij de andere 
wandelingen moet je je voor deze aan-
melden bij www.vogelweek.nl. Er zijn 
2 gidsen van de vogelwerkgroep aan-
wezig die alles kunnen vertellen over 
de vogels. 

 De wandeling is gericht op de begin-
nende vogelkijker. Het startpunt van 
de wandeling is bij de hoofdingang 
van het gemeentehuis van Laarbeek in 
Beek en Donk. Na aanmelding ont-
vangt u per e-mail gedetailleerde in-
formatie over het startpunt (beschrij-
ving en een link naar de kaart). Ook 
ontvangt u dan de contactgegevens 
van de excursieleider. De wandeling 
zal ongeveer twee uur duren. 



Tel. 040 - 283 60 43
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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

Als uw partner, ouders of andere naasten minder goed voor zichzelf kunnen zorgen, 
bent u de eerste die bijspringt. Met alle liefde. Toch kan er een moment komen dat 
uw hulp niet meer voldoende is. ZuidZorg helpt u dan graag. Met onze professionele 
zorg kan uw partner, vader of moeder toch thuis blijven wonen. Op een manier die 
bij jullie past. En dat geeft rust.

ZuidZorg is er graag voor u met:
•  Huishoudelijke zorg  •  Verpleegkundig advies, voorlichting
•  Hulp bij de persoonlijke verzorging  en instructie
•  Verpleging thuis •  Maaltijden thuis
•  Beeldzorg van ZuidZorg online •  Begeleiding thuis
•  ZuidZorg Extra: kortingen en  •  Behandeling thuis
    aanbiedingen op welzijnsdiensten  •  Personenalarmering

Onbezorgd.
Zelfstandig thuis wonen.

Meer informatie op www.zuidzorg.nl of bel 040 2 308 408

Wij vragen voor enkele uurtjes per week
Bezorgers voor Rond de Linde: 
wijk Nuenen Zuidwest

(omgeving Vorsterdijk/Opwettenseweg)
180 kranten

Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

GELDROPSEDIJK 51-53 • NUENEN • TELEFOON 040 - 283 24 47
WWW.AUTOBEDRIJFJOOPVDHEUVEL.NL

Autobedrijf joop v.d. Heuvel 
Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken.

TE KOOP AANGEBODEN: VESPA LX50
€ 2250,- • Bouwjaar okt. 2012 • Km. stand 14980

Extra: Windscherm • Valbeugel • Bagagerek • Zwaar slot 

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

IEDERE 
ZONDAG OPEN

DAGELIJKS VERSE AARDBEIEN
& (GESCHILDE) ASPERGES

Een groot assortiment:
tuinplanten - perkplanten 

hangplanten - groenteplanten

Kwekerij Jansen uitgeroepen tot: 
De lekkerste asperges van Brabant 2015

Hemelvaartsdag open

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

Rond de Linde

Informatie verspreiding: 
040-2831200 / rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders!
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Paranormale beurs 
In Beek en Donk vindt op 21 mei een 
paranormale beurs plaats. Op deze 
beurs zijn 25 mediums aanwezig. De 
avond begint om 19.30 uur tot 22.30 
uur in Cafe herberg ’t Hukske, Ka-
pelstraat 5-7 te Beek en Donk. De en-
tree bedraagt € 3,50. www.tkuijten-
handlijnkunde1.nl  

Nuenen JA1 hockey op weg 
naar de Super A competitie
Afgelopen week werd in een oefenwedstrijd tegen Den Bosch JA1 - dat uit-
komt in de landelijke competitie - door uitstekend hockey, overtuigend met 
6-0 gewonnen. In de reguliere competitie staat JA1 op de 2e plek, op 1 punt 
afstand van nummer 1, Ede.

Mei-editie van ‘drie dagen Sport 
en Plezier’ weer erg geslaagd
Vorige week was het weer zover. De 3e editie van het nu al succesvolle sport-
evenement op het sportcomplex ‘De Oude Landen’ was in volle gang. 42 
kinderen tussen vier en elf jaar waren drie dagen lang verwikkeld in allerlei 
sporten. 

Christian Science
Het onderwerp van de dienst van 
zondag 17 Mei is: Stervelingen en 
onsterfelijken.

Wat kunt U verwachten?
Een warm welkom, muziek, samen-
zang, bijbellezing, gebed en een preek.
De preek is gebaseerd op een weke-
lijkse Christian Science bijbelles van 
onze predikant, de Bijbel en Weten-
schap en Gezondheid met sleutel tot 
de Heilige Schrift door Mary Baker 
Eddy. Een van haar stellingen is: niet 
de dood, maar het begrijpen van Le-
ven maakt de mens onsterfelijk. 
De dienst begint om 10.30 uur en 
duurt ca. 50 min. Locatie: Parkstraat 
54 (congrescentrum BTB).
www.christianscience.nl

Z&PV Nuenen met grote 
afvaardiging naar het NJJK
Over 4 weken organiseert Z&PV Nuenen in samenwerking met de KNZB de 
Nederlandse Junioren en Jeugd Kampioenschappen zwemmen in het Pieter 
van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven. Met nog 2 weekenden 
Brabantse Kampioenschappen voor de boeg waarbij ook nog limieten 
behaald kunnen worden, zijn reeds 6 zwemmers verzekert van deelname 
aan de NJJK.

Carat-concerten 
Op de zon- en feestdagen van mei tot en met eind september vinden er op 
het Carat-Paviljoen, in stadswandelpark de Warande, Carat-concerten 
plaats. Diverse muziekstijlen passeren de revue, van jazz tot pop en van 
klassiek tot blaasmuziek. Tientallen muziekverenigingen verzorgen gedu-
rende deze periode een gratis concert op het karakteristieke Carat-Pavil-
joen. 
Op alle concertdagen vinden drie op-
treden plaats, die elk ongeveer drie-
kwartier duren. De vaste aanvangstijd 
is 12:00 uur en het programma is rond 
15:00 uur afgelopen. Alle concerten 
zijn gratis toegankelijk. Daarnaast zijn 
er in het park horecavoorzieningen, 
openbare toiletten en voldoende zit-
plaatsen aanwezig.

Natuurmarkt 
Helmond 
In stadswandelpark de Warande wordt 
op zondag 7 juni van 12.00 tot 17.00 
uur weer de jaarlijkse Natuurmarkt 
Helmond georganiseerd. Meer dan 50 
organisaties en verenigingen zullen 
demonstraties en voorlichting geven 
op het gebied van natuur, milieu en 
duurzaamheid, gericht op een breed 
publiek, van jong tot oud! De Natuur-
markt wordt gehouden in en rondom 
de ´Bijenhal´ in stadswandelpark de 
Warande. De ingang tot de markt be-
vindt zich aan de Aarle-Rixtelseweg.  
www.imkersvereniginghelmond.nl. 

 Op woensdag konden de kinderen 
zich onder andere uitleven op het 
schieten op een opblaasdoel met ga-
ten, maar ook moesten ze met een 
twee meter hoge bal een hindernis-
baan afleggen, wat zowel opperste 
concentratie van ze verlangde als zeer 
zeker ook onderlinge samenwerking. 
Verder werd er voetvolley gespeeld en 
konden ze zich uitleven op een lekker 
partijtje voetbal. Het weer was de kin-
deren goed gezind want de eerste 
druppels vielen pas toen alle kinderen 
al weer moe maar voldaan thuis zaten.

Op donderdag bestond het program-
ma uit Voetcurling (een combinatie 
tussen voetbal en het winterse Cur-
ling), Knotshockey, Uni-hockey, Bel-
gisch voetbal (een voetbal variant 
waarbij de doelen achterstevoren 
staan) en Kickbal (honkbal met ge-
bruik van een rugbybal). Voor de 
meeste kinderen waren dit sporten die 
nog nooit eerder waren ervaren maar 
ze werden door iedereen zeer enthou-
siast ontvangen.

Op de laatste dag, de dag met het 
mooiste weer, had de organisatie een 
groot opblaasveld geregeld waarop de 
kinderen een partijtje voetbal speel-
den. In de ochtend werden alle kinde-
ren ook individueel getest op snelheid, 
behendigheid en kracht waarbij de 
nummers 1,2 en 3 per leeftijdscatego-
rie ‘s middags een persoonlijke prijs 
kregen. Ook was er op vrijdag de mo-
gelijkheid korfbal te beoefenen (met 

dank aan de NKV) en konden de kin-
deren zich uitleven op handbal en Sia-
meesvoetbal (variant van voetbal 
waarbij twee spelers aan elkaar vast-
zitten). Na afloop van het programma 
kregen de kinderen in bijzijn van hun 
ouders en grootouders een oorkonde 
en een aandenken mee naar huis. 

De organisatie kon ook deze editie 
weer rekenen op diverse vrijwilligers 
waardoor het evenement succesvol 
georganiseerd kon worden. Want zon-
der vrijwilligers is dit niet mogelijk. 
Wil je meedoen met de 4e editie van 
‘drie dagen Sport en Plezier’ houd dan 
de site van de RKSV Nuenen goed in 
de gaten of let op de aankondiging in 
deze krant want er zijn plannen om 
een zomer-editie te organiseren aan 
het einde van de zomervakantie.

Zwemmen
Z&PV Nuenen met grote 

Hockey
Bram, Robin en Jelmer na hun races in Dordrecht

Merel Phaff (2001) en Milan Meurs 
(2002) zijn met tot nu toe ieder 5 starts 
de ‘grootverdieners’ van de ploeg uit 
Nuenen. Daarnaast is Joeri Phaff 
(1997) op de 50vrij uit februari ook al 
verzekerd van een startbewijs. Robin 
Goossens (2000), Jelmer North (2002) 
en Bram Zwetsloot (2002) behaalden 
eveneens een startbewijs. 
Op de 100m vrijeslag zwom Bram 
ruim onder de gewenste 1.08.38 en 
dus mag hij op zowel de 50 als 100vrij 
starten bij de NJJK. Voor Jelmer bete-

kende de 200m vrijeslag ook zijn 2e li-
miet, nadat hij eerder al had voldaan 
aan de limiet op de 200m wisselslag. 
En na de 200m schoolslag limiet begin 
april was nu de 200m wisselslag een 
prooi voor Robin.  
Dankzij deze 3 nieuwe limieten staat 
de teller voor wat betreft het aantal 
starts al op 17, het hoogste aantal in de 
geschiedenis van de club uit Nuenen 
en met de Brabantse nog voor de boeg 
is het niet vreemd om te denken dat de 
20 gehaald zal worden.

Momenteel resteren er nog 2 wed-
strijden. Als JA1 nog één punt haalt, 
stellen ze de finale dag Super A veilig, 
die dit jaar op 6 juni plaatsvindt in 
Rotterdam. Op die dag strijden de 8 
beste teams uit de landelijke Super A 
competitie om de 1e plek van al deze 
poules. Als JA1 beide wedstrijden 
wint en Ede verliest nog één punt, dan 

zou JA1 zelfs nog 1e in de poule wor-
den. Kom ze dus aanmoedigen!

Donderdag a.s. spelen ze uit om 14.15 
uur tegen IJsseloever, aanstaande za-
terdag spelen ze hun laatste thuiswed-
strijd, om 14.15 uur op de Lissevoort 
tegen Geel-Zwart. Zorg dat je er za-
terdag bij bent!

Pinksterbraderie in Lieshout
 Op Pinkstermaandag 25 mei, organiseren de Gardistenbond en de Com-
missie Boerenbruiloft Raopersgat uit Lieshout in het centrum van Lieshout 
weer de jaarlijkse braderie.
Naast de vele kramen zijn er diverse 
kinderattracties op deze gezellig druk-
ke jaarmarkt. Countryclub ‘The Black 
Longhorn’ houdt een dance party en 
heeft daarvoor op het Floreffeveld een 
terras en dansvloer ingericht. Vereni-
gingen en ondernemers uit Laarbeek 
wordt de mogelijkheid geboden om 
voor de schappelijke prijs van € 25,- 
een kraam of grondplaats te huren 
voor de verkoop van ‘non-food’ pro-

ducten. Een grondplaats heeft dezelf-
de afmeting als een reguliere markt-
kraam. Gegadigden kunnen uiterlijk 
tot 18 mei a.s. contact opnemen met 
braderielieshout@gmail.com.
Reguliere marktkooplieden en verko-
pers van ‘food’ producten alsmede ge-
gadigden van buiten Laarbeek dienen 
tijdig contact op te nemen met ‘Orga-
nisatie- en adviesbureau Koolen en 
Koolen’ uit Tilburg via hun website.

Crafty Gardens 2015

Handgemaakte en kunstzinnige 
creaties van eigen bodem! 
Op zondag 7 juni vindt alweer voor de achtste keer de Crafty Gardens plaats 
op het buitenterrein van Tuincentrum Soontiëns aan de Urkhovenseweg in 
Eindhoven (Tongelre). De markt begint om 11 uur en duurt tot 17 uur. De 
toegang is gratis.
Dit jaar staan er een vijftigtal deelne-
mers met zelfgemaakte artikelen uit 
verschillende disciplines zoals kleuri-
ge interieurdecoraties, mooie tassen, 
bijzondere sieraden, ambachtelijke 
zeep, papier-maché objecten, krui-
denbereidingen, houtdraaiwerk en 
nog veel meer. Je kunt ook meedoen 
met allerlei creatieve workshops.
Voor de kinderen zijn er leuke activi-
teiten. Zo is er een speurtocht op het 
terrein, kunnen ze boomklimmen en 

dit jaar zelfs boogschieten. Ook zij 
kunnen deelnemen aan de workshops. 
 Wie even wil uitrusten kan terecht op 
het terras voor een lekker kopje koffie 
of thee en biologische lekkernijen.

Dit is slechts een greep uit het totale 
aanbod van de Crafty Gardens 2015, 
het wordt een gezellige en kleurrijke 
markt. Het tuincentrum is deze dag 
natuurlijk geopend. Zorg dat u er op 7 
juni bij bent! 

Programma zondag 24 mei 2015:
12.00 uur, Enjoying Voices, Wanroij
Enjoying Voices uit Wanroij bestaat 
uit 30 leden. 
Ze treden ieder jaar ongeveer vijf keer 
op en worden begeleid door piano en 
drum. Ze zingen leuke, vlotte, beken-
de nummers. www.enjoyingvoices.
geurts-productions.nl 

13.00 uur, Muziekvereniging 
Muzikale, Laarbeek
Muzikale is opgericht op 21 april 
2004 en de naam verwijst naar mu-
ziek maken in Ale, de benaming voor 
Aarle-Rixtel in het plaatselijk dialect. 
Tijdens het Carat concert zal Muzi-
kale worden gedirigeerd door Marius 
Boogaarts. www.muzikale.nl 

14.00 uur, Makandra Wereld
 Muziekkoor, Deurne
Wereldmuziekkoor “Makandra”, het 
Surinaamse woord voor samen, is 
een gemengd koor uit Deurne, Vanaf 
de oprichting in 1998 is met veel en-
thousiasme en onder professionele 
begeleiding een gevarieerd repertoi-
re opgebouwd met wereldmuziek. 
www.makandra-wmkd.nl 
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Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

Voor de komende periode... UITGAANSAGENDA

Thijs van den Biggelaar
Uitvaartverzorger
Nuenen c.a.

Sigrid Hielkema
Uitvaartverzorger 
Nuenen c.a.

Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Omdat persoonlijke wensen 
geen grenzen mogen kennen...
Omdat persoonlijke wensen 

Iedere woensdag tussen 11.00 en Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
en beantwoorden we al uw vragen.en beantwoorden we al uw vragen.

Bernhardstraat 4, Nuenen
T 040 284 1550, www.vdstappen.nl   

Maand mei
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur; woensdag 19.00 uur
Vertrek EMK Wettenseind te Nuenen

Elke 1e zaterdag van de maand
“Bruisende Zaterdag”

Winkelhart van Nuenen
Centrum

1 mei tot 29 mei
Expositie Catharina Boer en 

Marianne Schellekens Het Klooster

Donderdag 14 mei
05.00 uur Dauwtrappen op Hemelvaartsdag

vertrek vanaf Het Klooster

Donderdag 14 mei
10.00-12.00 uur Breikamer, 

Bibliotheek en PC hulp
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

Donderdag 14 mei
12.00-16.00 uur Oude St.-Clemenskerk 

van Gerwen open voor bezoek
Gerwen

Donderdag 14 mei
12.00-17.00 uur Torendag

Gerwen en Nederwetten

Donderdag 14 mei
14.00 uur concert Gerwens Muziekkorps

 Caratpaviljoen in Helmond

Vrijdag 15 mei
20.00 uur Kienen in Lieshout

Dorpshuis, in Lieshout

Zaterdag 16 mei
20.00 uur Country Dance Party

Dorpshuis Lieshout

Zondag 17 mei
60e Grote Bavaria-Ronde van Lieshout 

Lieshout

Zondag 17 mei
09.00-12.00 uur Open Nuenens 
kampioenschap vissen voor jeugd 

HSV ’t Pluimke Gemeentevijver

Zondag 17 mei
09.00-16.00 uur Vlooienmarkt

KPJ terrein Heereindsestraat te Beek en 
Donk

Zondag 17 mei
09.15 uur Wandeling door Ons Nuenens 

Broek
Café Ons Dorp, Nuenen

Zondag 17 mei
13.30 uur The Silo Drifters

Weverkeshof

Maandag 18 mei
19.00 uur IVN Vogelwandeling in 

De Collse Zegge. Vertrek om 19.00 uur per 
fi ets vanaf Het Klooster, Nuenen Start wan-
deling iets later vanaf de Collse watermolen

Woensdag 20 mei
08:30 t/m 12.30 uur Praktisch 
verkeersexamen basisscholen

Nuenen

Woensdag 20 mei
10.00 uur KBO Lieshout Jubileum 

Fietsdagtocht 
Dorpshuis Lieshout

Woensdag 20 mei
10.00-12.00 uur Zingen en luisteren 

naar muziek met Anine
Jo van Dijkhof

Donderdag 21 mei
10.00-12.00 uur Breikamer, Bibliotheek 

en PC hulp
14.00-16.00 uur Creatieve middag

Jo van Dijkhof

Donderdag 21 mei
19.30-22.30 uur Paranormale beurs 

Herberg ’t Hukske, Beek en Donk

Donderdag 21 mei
20.00 uur Lezing Inge Klompmakers: 
De invloed van Japanse prenten op 

Vincent van Gogh Nune Ville

Vrijdag 22 mei t/m zondag 24 mei
Jeugdweekend Juventud Got Talent!

RKVV Nederwetten

Zaterdag 23 t/m maandag 25 mei
09.00-17.00 uur Show Historische

 Internationale Motoren
het terrein bij Schoutse Vennen 15

Zondag 24 mei
14.00 uur Blues’m openlucht blues festival

het Park van Nuenen

Maandag 25 mei
Jaarlijkse braderie

centrum van Lieshout

Dinsdag 26 mei
19.30 uur Veiling Kunstlink

John Geven Studio
Spegelt 45-47

Woensdag 27 mei
10.00 tot 12.30 uur VVN-Opfriscursus 

verkeersregels
Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10

Woensdag 27 mei
13.00 uur Poetsen in de kerk, 

word vrijwilliger
H. Clemenskerk Nuenen

Woensdag 27 mei
14.30-15.30 uur Instuifduigen EMK
Sportpark Wettenseind 26 te Nuenen

Kerkberichten
H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 16 mei 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger dhr. J. vd. Graaf.
Zondag 17 mei 09.30 uur: viering, 
muzikale omlijsting, voorganger pas-
tor F. Verhoeven.

Misintenties
Zaterdag 16 mei 18.30 uur: Pastor 
Henk Gerrits (vanwege priesterwij-
ding); Pastor Carel Swinkels (vanwege 
priesterwijding); Henk Gödde; Tiny 
Steenbekkers.
Zondag 17 mei 09.30 uur: Pastor 
Henk Gerrits (vanwege priesterwij-
ding); Noud van Rooij en Marie van 
Rooij-van de Kam; Jan en Miet Dij-
stelbloem-Knoops; Dora Bressers-
Megens en Wendy; Pastor Carel 
Swinkels (vanwege priesterwijding); 
Driek en Cato Verhoeven-Verberne; 
Karel Smits; Riny Schenkelaars-Nij-
sen; Nelly Thijssen-Janssen; ouders 
Vermeulen, Donkers en overige fami-
lie; Theo Kuijpers; Mariet de Haas-
van Breugel.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Jan 
Donkers, voorheen wonende Wever-
straat 70. Wij wensen de familie veel 
troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

Komende weekend is er in alle drie 
onze kerken een extra collecte voor 
de mensen in Nepal.

Uitnodiging
Er is in de parochie dringend behoefte 
aan nieuwe vrijwilligers die mee wil-
len helpen om de kerk schoon te hou-
den. De huidige groep bestaat uit 
mensen van bijna allemaal boven de 
70 jaar. We willen de groep graag uit-
breiden met mensen van 55 tot 65 
jaar. Jonger mag natuurlijk ook! 

Om dit te promoten hebben pastor 
Hans Vossenaar en pastoraal werker 
Jos Deckers aangeboden om enkele 
keren mee te komen poetsen. Dat 
gaat gebeuren op de woensdagen 13 
en 27 mei, telkens om 13.00 uur. U 
wordt van harte uitgenodigd om hen 
daarbij te komen helpen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 17 mei 09.30 uur: viering met 
parochiekoor, voorgangers pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Stien van Hattem; Marietje van den 
Putte-Habrake; Janus van Kuijk; Piet 
Coolen.

Mededeling
Komend weekend is er een extra col-
lecte voor de mensen in Nepal.

Voor de sponsoractie voor Zr. Bonnie, 
de zus van wijlen Pastor Freek Groot, 
zie mededelingen St. Clemenskerk 
Gerwen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 17 mei 11.00 uur: viering met 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties
Piet Raaijmakers; Toos van de Sande-
Roijakkers, namens fam. v.d. Hurk; 
Wilhelmus Aalders en Johanna Vogels 
en fam. van Moorsel.

Mededelingen
Op zondag 17 mei is er een collecte op 
verz oek van de bisschoppen voor Ne-
pal. We kunnen deze collecte in het 
bijzonder bij u aanbevelen.

Volgende zondag 24 mei Pinksteren is 
er een bijzondere collecte voor de Ne-
derlandse missionarissen. Ook deze 
collecte kunnen wij in het bijzonder 
bij u aanbevelen. 

Sponsoractie voor zuster Bonnie
Zoals u zich nog ongetwijfeld kunt 
herinneren, hebben we de afgelopen 
jaren een sponsoractie op touw gezet 
voor zuster Bonnie.
Daarvóór werd dit verzorgd door wij-
len pastor Freek Groot, die in Noord-
Holland meedeed met wandeltochten 
ter sponsoring van missionarissen. 
Hij deed dat omdat hijzelf jarenlang 
missionaris was geweest én omdat 
een evenredig deel van de opbrengst 
ten goede kwam aan zijn zus zuster 
Bonnie.
Zoals u weet, is zuster Bonnie al vele 
jaren lang werkzaam in de zorg op Ka-
limantan in Indonesië. Zij geeft daar 
leiding in ziekenhuizen met onder-
steuning van locale medezusters.

Ook dit jaar willen we weer graag uw 
financiële bijdrage vragen voor de on-
dersteuning van al het goede werk van 
zuster Bonnie en haar collega’s. 
Wíj hebben, materieel gezien, in ons 
land bijna alles wat ons hartje begeert. 

Mogen wij u daarom vragen om een 
klein beetje hiervan af te staan voor 
de ziekenzorg op Kalimantan. 
Voorgaande jaren hebben de op-
brengsten meer dan € 1.000,- bedra-
gen.
Al zouden we dit bedrag niet evena-
ren, dan nog kunnen we zuster Bon-
nie heel erg blij maken en behulpzaam 
zijn met een kleiner bedrag. Elke Euro 
telt!

Wilt u meedoen met deze sponsoring, 
doe dan uw gift in een envelopje met 
de tekst “voor zuster Bonnie” erop en 
deponeer dit in Gerwen in de brie-
venbus van de kerk (brievenbus voor 
de misintenties) óf in de bus achter in 
de kerk in Nederwetten.
Bij voorbaat héél hartelijke dank voor 
uw bijdrage. Begin juni zullen we de 
opbrengst bekend maken.

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

Op 14 mei, Hemelvaartsdag, is er in 
het Van Gogh Kerkje een dienst, waar 
voorgaat A. Nieuwenhuizen. Deze 
dienst begint om 10.00 uur. 
Zondag 17 mei gaat voor in De Re-
genboog: ds. C. Crouwel. Er is neven-
dienst voor de kinderen. We collecte-
ren in deze dienst voor het Diaconaal 
werk in Nuenen. Op onze website 
kunt u de activiteiten zien, die er deze 
week zijn. Predikant of kerkelijk wer-
ker houden pastoraal spreekuur op 
dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.30 
uur. 
Elke donderdag is er Open Huis tus-
sen 10.00 en 12.00 uur. Iedereen is 
welkom voor koffie en ontmoeting 
met anderen.

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 14 mei. Hemelvaartsdag. 
10.20 uur gezongen Hoogmis, Feest 
van Hemelvaart van de Heer. Toren-
dag.  
Vrijdag 15 mei 07.15 uur H. Mis, H. 
Johannes Baptista de la Salle. 
Zaterdag 16 mei 08.30 uur H. Mis, H. 
Ubaldus, bisschop en belijder. 10.00 
uur Godsdienstlessen. 

Zondag 17 mei. Zondag na Hemel-
vaart. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 18 mei. 18.30 uur H. Mis, H. 
Venantius, martelaar. 
Dinsdag 19 mei. 17.30 uur H. Lof van 
de meimaand; 18.30 uur H. Mis, H. 
Petrus Celestinus, paus en belijder; 
gedachtenis van H. Pudentiana, 
maagd. 
Woensdag 20 mei. 07.15 uur H. Mis, 
H. Bernardinus van Siëna, belijder.      

Hemelvaart: 
Oude kerk van Gerwen te kijk
Op Hemelvaart 14 mei staat de oude 
St.-Clemenskerk van Gerwen open 
voor bezoek van kerk en toren van 
12.00 tot 16.00 uur. Er is een rondlei-
ding en een tentoonstelling in de prio-
rij. Als enige middeleeuwse kerk heeft 

Gerwens Muziekkorps speelt op het 
Caratpaviljoen
Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, zal het Gerwens Muziekkorps een concert 
geven op het Caratpaviljoen in Helmond. Het Caratpaviljoen is prachtig gelegen 
in het Warandepark. Hier kunt u genieten van een drankje en mooie muziek. De 
toegang tot de verschillende zondagmiddagconcerten is gratis, zo ook op deze 
Hemelvaartsdag. Het Gerwens Muziekkorps zal een leuk, afwisselend concert 
geven! Als u een leuke onderbreking wil van uw fiets- of wandeltocht, als u niet 
weet wat u op uw vrije dag moet gaan doen of als u van een mooi stukje muziek 
houdt: u bent van harte welkom! Het GMK zal haar concert beginnen om 14.00 
uur.

de toren nog een gerestaureerde kerk 
na de verwoestende orkaan van 9 no-
vember 1800. Deze Torendag op He-
melvaart is een initiatief van SRE en 
vele heemkundekringen waaronder 
die van Nuenen. 
Direct na de Hoogmis van Hemel-
vaart staat de kerk open, nog geurend 
naar wierook. Ook het koor in het 
oxaal kan worden beklommen, vroe-
ger een wapenopslag. Wie verder wil, 
kan de klokkentoren beklimmen langs 
smalle en steile ladders. Buitenom 
zijn aan de kerk de bouwkenmerken 
van 1540, 1620 en 1890 goed te zien. 
Ook de opening voor de paarden van 
het Franse Noorderarmee van 1794 is 
goed te zien. In de priorij is een ten-
toonstelling over de laatste restauratie 
van het kerkgebouw. 
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Voetbal

Wielersport

P R O G R A M M A
EMK
Zaterdag 16 mei
EMK VE 1 - Nuenen VE 1  ............ 15.30

RKSV NUENEN
Zondag 17 mei 
Nuenen VR1- Bavel VR1 ............... 12.00 
 (Beker wedstrijd,  ......................................  
Halve finale Omroep Brabant Cup) 

NKV KORFBAL
Donderdag 14 mei Hemelvaart.
NKV 1 - Melmac 1 .......................... 11.30
Zondag 17 mei
Ten Donck- NKV 1 ......................... 14.30

Jubileum Ronde van Lieshout
De supportersclub “De Lieshoutse Wielrenners” bestaat dit jaar 60 jaar. 
Ook de  Grote Bavaria-Ronde van Lieshout kent een jubileum en gaat voor 
de 60e keer van start. Zondag 17 mei staat dit te gebeuren.
Om half één starten de nieuwelingen 
voor hun wedstrijd, zij rijden 40 kilo-
meters over de Lieshoutse straten. In 
de Dorpsstraat is de start en finish lijn 
getrokken. Topfavoriet is Luca Vrees-
wijk. Onder andere Koen van Hel-
voirt, Rick Brugmans en Râvan Pirnaij 
zullen het hem moeilijk maken de 
overwinning naar zich toe te trekken.
De junioren nemen vervolgens om 
kwart voor de twee het parcours in ge-
bruik voor hun 65 kilometer lange 
wedstrijd. De Nationale selectie van 
de USA komt naar Lieshout om er een 
mooie wedstrijd van te maken, Ethan 
Reynolds als grote kanshebber. Maar 

de Nederlandse inbreng is ook groot, 
met Maik van der Heijden, Xavier 
Poels, Nick van Helvoirt, Louis en Da-
vid Raaijmakers. De hoofdschotel zijn 
de elite/beloften/amateurs en hun 
wedstrijd gaat over 80 kilometer, de 
start is om half vier. Favorieten zijn 
Jasper de Laat, Bjorn van der Heijden, 
Robin Wennekes, Rudi Houts, Marco 
Brus, Jurjen Varkevisser en Ruud 
Kooijmans. De toegang tot dit wieler-
gebeuren is geheel gratis. 
Op zondag 7 juni vindt in Lieshout in 
het kader van het 60-jarig bestaan het 
Nederlands Kampioenschap voor de 
jeugd plaats.

Zondag 10 mei 2015 

EMK - Unitas’59     3-1
Voor beide teams stond niets op het spel in deze wedstrijd: EMK kampioen 
promoveert naar de derde klasse en Unitas’59 winnaar van de tweede perio-
de was al verzekerd van nacompetitie. Voor iedere speler van EMK had Uni-
tas’59 bloemen meegebracht. Na één minuut stilte ter nagedachtenis aan de 
overleden Ruud Bijsterveld, was het de beurt aan de jongste pupil van de 
week bij EMK, de 3-jarige Sven Sanders om de weg naar de goal te tonen.  

Unitas was de laatste vereniging die 
een overwinning boekte tegen EMK 
op 30 november 2014 met een kente-
ring als gevolg waarbij alleen maar 
overwinningen volgden voor EMK. 
Zoals vaker gezien dit seizoen, begon 
de tegenstander beter aan de wedstrijd 
dan EMK. Edwin Cuppen moest attent 
keepen en mocht van geluk spreken 
dat een bal van dichtbij tegen de lat 
plofte. Eén van de eerste kansen voor 
EMK was raak met een schot van 
Christian Messerschmidt die opnieuw 
als gelegenheidsspits acteerde: 1-0. Zo 
maakte hij 5 doelpunten in 3 wedstrij-
den om zijn vriend Ruud te herdenken. 
EMK probeerde de score te verhogen 
maar werd verrast door een verre uit-
trap van de doelman van Unitas: de 
verdediging van EMK werd twee keer 
op het verkeerde been gezet waardoor 
een knappe gelijkmaker volgde. EMK 
had hierna het betere van het spel. 
Kort voor rust was er een snelle rush 
van Sjef Sanders tot de cornerlijn met 
een voorzet die met een volley werd 
afgewerkt door Tom van Elst: 2-1. Na 
de rust stond Mike van Elderen, kee-
per van EMK 2 onder de lat. EMK 
bleef de druk houden op de tegenstan-
der. Christian Messerschmidt kreeg 
een grote doelkans aangeboden door 
Tom van Elst, maar de bal stuiterde 

verkeerd en verdween naast het doel. 
Op een volgende aanval op rechts van 
Christian werd de verdediging van 
Unitas uit elkaar gespeeld met aan-
stormende EMK-spitsen. Rick van den 
Bogaard kon bij de tweede paal met 
een bekeken schot de 3-1 aantekenen. 
EMK controleerde vervolgens de wed-
strijd. Wel moest Mike van Elderen 
nog een knappe save verrichten. Er 
volgden applauswissels voor Sjef San-
ders en Ruud van Helvert die bij lagere 
elftallen van EMK gaan voetballen. 
Unitas spaarde enigszins de krachten 
met het oog op de nacompetitie. Voor 
de scheidsrechter de heer Schuurmans 
was het een sportieve en dus makkelij-
ke wedstrijd. 
Na het eindsignaal kwamen de spelers 
van EMK de supporters bedanken voor 
hun onvoorwaardelijke steun. Iedereen 
bij EMK zal zich het voetbalseizoen 
herinneren als een jaar van uitzonder-
lijke sportieve prestaties met 15 over-
winningen op rij maar met helaas het 
dieptepunt van het verlies van Ruud 
Bijsterveld als één van de architecten 
van dit sportieve succes. Er blijven zeer 
gemengde gevoelens bestaan. Het 
mooie weer, een DJ en een barbecue 
waren de ingrediënten om de derde 
helft voort te zetten met het team van 
Unitas in een sfeer van verbroedering.        

SJO  Juventud sluit seizoen af 
met veelbelovend Jeugdweekend
Het einde van de voetbalcompetitie van dit seizoen is alweer bijna in zicht. 
De jeugafdelingen van Gerwen & Nederwetten zijn sinds begin dit seizoen 
samengegaan onder een nieuwe naam: JUVENTUD!
De jeugdcommissie kan terugkijken 
op een geslaagd eerste officiële sei-
zoen van Juventud. Alle elftallen heb-
ben enorm hun best gedaan en de klik 
tussen Gerwen & Nederwetten heeft 
goed gewerkt. Verder hebben ze bui-
ten het voetballen om ook vele leuke 
activiteiten gehad; ze hebben deelge-
nomen aan de Grote Clubactie, er 
heeft een succesvolle vriendinnendag 
plaatsgevonden, Sinterklaas heeft een 
bezoek gebracht aan onze jongste 
jeugdspelers en ga zo maar door.
Binnenkort staat het jeugdweekend 
voor de deur, waarin alle jeugdleden 
getrakteerd worden op een weekend 
vol spel, spektakel en bovenal veel ple-
zier. Het jeugdweekend staat gepland 
van vrijdag 22 mei t/m zondag 24 mei.

Een groepje enthousiaste vrijwilligers 

is al maanden lang bezig met het be-
denken en uitwerken van de activitei-
ten, het uitwerken van het thema, re-
gelen en organiseren. Dit jaar wordt 
tijdens het jeugdweekend het sport-
park van RKVV Nederwetten omge-
toverd tot een ware TV Studio. Het 
thema van het jeugdweekend 2015 is 
namelijk: Juventud Got Talent! Tij-
dens het weekend komen heel veel on-
derdelen uit bekende en minder be-
kende tv programma's aan bod waarbij 
er volop gedanst, gefeest, gesnoept, 
gekliederd en weinig geslapen wordt. 
Met de inzet van een kleine 60 vrijwil-
ligers en ruim 20 sponsoren zal het 
weer een fantastisch weekend wor-
den! Op www.juventud.nl en face-  
bookpagina (www.facebook.com/ju-
ventud) vind je veel meer informatie 
over het jeugdweekend!

Country dansen 
Lieshout
Komend weekend organiseert The 
Black Longhorn weer de maandelijkse 
Country Dance Party op CD muziek. 
Dit gebeurt op zaterdagavond 16 mei. 
We dansen in de grote zaal van het 
Dorpshuis in Lieshout. Alle populaire 
line- en partnerdansen worden 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. 
Tot ziens op zaterdag 16 mei bij The 
Black Longhorn: Dorpshuis-Lieshout, 
Grotenhof 2, Lieshout. Telefonische 
info: 0499-422088. Meer info? www.
blacklonghorn.nl of email: info@
blacklonghorn.nl. Enjoy the good things 
in life and keep it country !! The Black 
Longhorn - since 1991 Country Music 
& Dancing the way it was meant to be.

Open Nuenens 
kampioenschap 
vissen 
De eerste zonnestralen van het jaar 
hebben zich al laten zien, het water 
begint al op te warmen en dit trekt 
vele fanatieke jeugdige vissers naar de 
Nuenense wateren. Ken of ben jij ook 
zo’n jonge fanatieke visser? Lees dan 
zeker verder!
Op zondag 17 mei organiseert de 
jeugdcommissie van HSV ’t Pluimke 
het Open Nuenens kampioenschap 
vissen voor jeugd. Aan deze wedstrijd 
mag iedereen meedoen, ook vissers 
die geen lid zijn van HSV ’t Pluimke. 
Deze wedstrijd wordt gevist op de ge-
meentevijver. Om 9.00 wordt er ge-
loot, waarna tot 12.00 uur gevist zal 
worden. Als visser dien je in het bezit 
te zijn van een zwemdiploma A. In-
dien je niet in het bezit hiervan bent is 
het verplicht dat je onder begeleiding 
van een ouder/volwassene bent. Al-
leen dan kun je deelnemen. De maxi-
mum leeftijd is 17 jaar. Voor iedere 
deelnemer zal een prijsje klaarliggen 
na de wedstrijd! Je kunt je opgeven 
door voor zondag 17 mei te bellen 
naar 040-2838631. Zorg voor een hen-
gel, leefnet en goede zin.
 

Gratis proberen bij    
Badminton Club Lieshout 
In de laatste paar weken van het seizoen kun je gratis komen proberen of 
badminton een sport voor jou is. Kom op een woensdagavond naar sporthal 
‘de Klumper’, dan kun je meteen proberen of deze sport iets voor je is. 
Jeugd
Bij de jeugd is Badminton Club Lies-
hout gestart met het uitdelen van spe-
ciale shuttles. Dit zijn oude shuttles 
voorzien van een ‘vrijkaartje’ die recht 
geeft op een keer gratis deelnemen. 

Deze shuttles worden een aantal keren 
door de jeugdbegeleiding meegegeven 
aan de huidige leden. De huidige 
jeugdleden van Badminton Club Lies-
hout  mogen deze zelf uitdelen aan 
hun vrienden. Op deze wijze kunnen 
zij hun omgeving interesseren voor de 
badmintonsport in het algemeen en 
Badminton Club Lieshout in het bij-
zonder. De jeugd van Badminton Club 
Lieshout speelt iedere woensdag-
avond (behalve in de schoolvakantie-
weken) van 18.30 uur tot 20.00 uur in 
sporthal ‘de Klumper’, aan de Papen-
hoef in Lieshout. In deze laatste weken 
van het seizoen is de jeugdgroep be-
zig, onder leiding van interim-trainer 
Frans van Waardenburg, met het ha-
len van de deelcertificaten voor de 
eerste badmintondiploma’s. Dat is na-
tuurlijk een mooi moment om eens 
kennis te komen maken !

Senioren
Ook bij de senioren zijn nieuwe leden 
van harte welkom. Ook daar kunnen 
nieuwe leden gratis proberen en deelne-
men aan een speelavond. Na twee keer 
deelnemen dienen de ‘probeerders’ te 
besluiten of badminton een sport voor 
hen is én of ze die willen gaan uitoefe-
nen bij Badminton Club Lieshout. De 
senioren van Badminton Club Lieshout 
hebben ook iedere woensdagavond hun 
speelavond. Zij spelen wel, ook als het 
schoolvakantie is. 
Aanvang van de speelavond voor se-
nioren is 20.00 uur en rond 22.30 uur 
zijn de meeste rackets in de sporttas-
sen opgeborgen en wordt er nog even 
nagepraat aan de bar in de kantine. Is 
badminton iets voor jou, kom dan ge-
rust proberen.

Hans van Breukelen;  
winnen is een keuze
Door Mariët Jonkhout

Bij het grote publiek is Hans van Breukelen vooral bekend als voormalig 
keeper van FC. Utrecht, PSV en het Nederlands Elftal, waarvoor hij maar 
liefst 73 keer mocht uitkomen en waarmee hij in 1988 Europees kampioen 
is geworden. 
In 1994 (op 37 jarige leeftijd) zet hij 
een punt achter zijn carrière en begint 
hij met werken als adjunct-directeur 
in een Retail-bedrijf. Hij krijgt één op-
dracht; “maak van dit bedrijf een win-
nend team”. Als hij dat doel bereikt 
heeft, wordt hij technisch directeur bij 
FC Utrecht, maar al na een paar jaar 
maakt hij een carrière move en start 
hij zijn eigen bedrijf, een bureau dat 
adviseert op het gebied van personeel 
en organisatie. Zijn motto: “Elke orga-
nisatie is vergelijkbaar met een voet-
balteam. Het zijn allemaal mensen 
met uiteenlopende kwaliteiten die sa-
men tot scoren moeten komen; win-
nen is een keuze”.
 
Afgelopen vrijdag namiddag gaf hij, 
op uitnodiging van de Stichting Vrien-
den van de RKSV, een inspirerende en 
bevlogen ‘one-men show’ over dit on-
derwerp in de kantine van de RKSV 

Nuenen op sportpark ‘Oude Landen’. 
Ondanks de ietwat lastige tijd, half 
vijf, was de kantine goed gevuld, met 
voor het merendeel heren waaronder 
een aantal met een eigen bedrijf. Hans 
van Breukelen heeft de gave om eye-
openers te verpakken in een op het 
oog luchtig verhaal. Gebruikmakend 
van het vergelijk in management skills 
tussen onder andere Louis van Gaal en 
Guus Hiddink werd al snel duidelijk 
dat de mens te allen tijde centraal 
moet staan en dat samenwerking als 
team cruciaal is. 11 Messi’s zijn geen 
garantie voor succes!

Met af en toe een stevige kwinkslag 
naar 020 en het ware Brabantse 040 
gevoel, luisterde de voltallige zaal zeer 
aandachtig en ook geamuseerd. Voor 
iedereen was er voldoende stof tot na-
denken en de discussies begonnen al 
tijdens de borrel na afloop.

RKSV Nuenen sluit seizoen af met overwinning

DESO  -  Nuenen   1-4
Door John van den Elsen

Nuenen ging de laatste wedstrijd op bezoek bij DESO in Oss. Voor beide 
teams stond niet meer dan de eer op het spel. DESO is in het hoofd al bezig 
aan de nacompetitie voor promotie naar de hoofdklasse. De wedstrijd tot een 
goed einde brengen dus geen kaarten of blessures oplopen was het devies. 
Het eerste kwartier had niet veel om 
het lijf. De bal werd plichtmatig rond-
gespeeld door beide teams. Na 20 mi-
nuten het eerste gevaar van DESO 
door Ricky van Orsouw. Hij besluit 
een mooie solo met een prima schot 
dat door Stijn van der Donk werd ge-
keerd. Nuenen werd pas in de 25ste 
minuut voor het eerst gevaarlijk. Uit 
een verre inworp van Mart van de Ge-
vel neemt Noël Jansen de bal aan en 
schiet voorlangs. Het sein voor de 
groenwitten om een tandje bij te ste-
ken. Amper vier minuten later is het 
raak. Leo Nijs ziet zijn voorzet in eer-
ste instantie nog geblokt worden maar 
plaatst in de herkansing de bal naar 
Noël Jansen. De spits, fel op de huid 
gezeten door de Osse verdedigers, 
schuift de bal naar Mart van de Gevel, 
die met een geplaatste bal (binnen-
kant paal)  doelman Nick Leijten ver-
rast, 0-1. Nog voor de pauze komt 
Nuenen op 0-2. Na een verre uittrap 
van doelman Stijn van der Donk komt 

Mart van de Gevel vrij voor de DESO 
keeper die zijn poging in eerste in-
stantie nog kan redden. Mart besluit 
daarna de bal aan Noël te geven die de 
stand op 0-2 brengt.  Er werd niet 
meer afgetrapt.
Kort na de hervatting raakt Ruud Jan-
sen geblesseerd aan de hamstring en 
wordt vervangen door Max Wisse. 
Nuenen creëert diverse goede moge-
lijkheden. De mooiste is voor Max 
Verkuijl, de jonge verdediger schiet 
van dichtbij vrij voor de keeper naast 
het doel. Even later is het aan de an-
dere kant wel raak. Roy Landers straft 
een fout van de Nuenen keeper be-
heerst af, 1-2. Direct vanaf de aftrap 
wordt Luuk Tielemans in stelling ge-
bracht, de linkerspits maakt de aanval 
beheerst af, 1-3. 
Het slotakkoord is voor de topscorer 
in de 1e klasse C. Met zijn 27e doel-
punt zorgt Mart van de Gevel voor 
een mooi einde van de competitie en 
bezorgt Nuenen de 1-4 winst. 
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AQUASOUND 
WATERBESTENDIGE 
BLUETOOTH 

BADKAMER SPEAKER 
T.W.V. € 105,- BIJ 
ELKE AANKOOP VAN 
€ 2.500,- EN HOGER

DEZE MAAND LEVEREN WIJ 

GRANIETEN AANRECHTBLADEN EN 

COMPOSIET WERKBLADEN VOOR 

DE PRIJS VAN KUNSTSTOF!

DE HUUFKES 19 • 5674 TL NUENEN • 040 - 28 38 412 • WWW.RI-JO.COM, WWW.SANISALE.COM EN WWW.KEUKENSALE.COM
Openingstijden: Maandag gesloten, Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 - 17.30 uur, Zaterdag 9.00 - 17.00 uur
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ZANUSSI ZANUSSI 
ZDT22001FA
Vaatwasser volledig 
geïntegreerd

ZANUSSI ZANUSSI 
ZEI6840FBA
inductiekookplaat 
60 cm

ZANUSSI 
ZKC44500XA
Multi heteluchtoven met  
magnetronfunctie RVS

ZANUSSI 
ZGO76534BA
Gas-op-glas kookplaat 
75 cm
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1600 m² showtuin
Sierbestrating
Natuursteen
Keramiek

Kom inspiratie opdoen. Kom inspiratie opdoen. 
De showtuin is 24/7 
toegankelijk voor u!

PVC – Houten vloeren
PVC
Trendy vloeren
al vanaf:

Houten vloeren 15mm 
dik, 19mm breed al 
vanaf: € 36,- m2

Kleurvaste bestrating
diverse kleuren
diverse maten

vanaf:

12,95 12,95 12,
m2

Voor elke 
smaak en 
elk budgetelk budget

11,9511,9511,
m2

PROFITEER NU VAN 4X VOORDEEL!

GELDT NIET OP LOPENDE OFFERTES EN ACTIE ARTIKELEN

  LOPENDE OFFERTES EN ANDERE ACTIES UITGESLOTEN

DEZE KEUKEN IS 
INCLUSIEF STENEN BLAD!

7599,-7599,-7599,-7599,-7599,-

WWW.RI-JO.COMWWW.RI-JO.COM

betaalbaar Natuursteen
Keramiek

Kom inspiratie opdoen. 
De showtuin is 24/7 
toegankelijk voor u!

Maakt 
luxe
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3000 m2 kwaliteit
onder één dak
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1600 m2 
showtuin

PVC - Houten 
vloeren

Kleurvaste
bestrating

Maakt
luxe

betaalbaar

3000 m2 kwaliteit
onder één dak

Elke laatste zondag van de maand open van 11.00 tot 16.00 uur
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