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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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 Ri-Jo, Keukensale 
en Sanisale 
A-merken tegen 
bodemprijzen

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl

PROMOTION PRODUCTS SERVICESPROMOTION PRODUCTS SERVICES

BedrijfskledingBedrijfskleding
Uitgebreid assortiment voor iedere 
bedrijfstak. Bedrukken en borduren

in onze eigen drukkerij gevestigd 
op Eeneind II in Nuenen

Berg 8 | 5671 CC Nuenen | 040 29889665

www.telecombinatienuenen.nl

“Altijd
 de 

beste deal!”

Bladel   T. 0497-388062

30 & 31 mei

BOEKENMARKT

Kijk dan snel op de achterpagina!

Wil jij óók de
smaak te pakken

krijgen?

Blijvende herinnering 
aan vredesactivist
Bart de Ligt in Van Goghkerkje
door Roland van Pareren
Op eerste pinksterdag was het honderd jaar geleden dat de Nuenense 
dominee Bart de Ligt zijn spraakmakende vredespreek uitsprak. Een blij-
vende herinnering is afgelopen zondag in de vorm van een plaquette 
geplaatst in het Van Goghkerkje aan de Papenvoort waar Bart de Ligt tus-
sen 1910 en 1916 als dominee actief was.

In zijn Nuenense periode geeft De Ligt 
gestalte aan zijn ideeën over vrede, ge-
weldloosheid en anti-militarisme. Zelf 
schrijft hij over zijn Nuenense periode 
als “de vruchtbaarste uit mijn leven” en 
over Nuenen: “Nuenen was het ge-
dicht van mijn leven”. Bart de Ligt is 
één van de belangrijkste initiatiefne-
mers van het in 1921 opgerichte Inter-
nationale Anti-militaristisch Bureau. 
Talrijke boeken verschenen van zijn 
hand, waaronder zijn standaardwerk 
‘Vrede als Daad’. Ook publiceerde hij 
als vredesactivist een indrukwekkende 
briefwisseling met Mohan das Gandhi. 

Plaquette
Tijdens de Bart de Ligt Herdenking 
belichtte Peter van Overbruggen met 
name de Nuenense periode van De 
Ligt. Wim Robben sprak vervolgens 
over de betekenis van De Ligt’s ideeën 
in deze tijd, nog steeds actueel. Tus-
sendoor las Suus Lier het gedicht De 
Laatste Brief van Bertus Aafjes en 
speelde Kees Veldhoen op het orgel 
werken van Bach en Buxtehude, favo-
riete werken van Bart de Ligt.

Dominee Christien Crouwel onthulde 
daarna de herinneringsplaquette ge-
maakt door een van haar voorgangers 
Ruud Bartlema, dominee in Nuenen 
van 1972 tot 1985. Deze liet weten het 
te betreuren dat hij als groot bewon-
deraar van Bart de Ligt door verplich-
tingen elders niet aanwezig kon zijn. 
Christien Crouwel had ’s morgens tij-
dens de pinksterviering in haar preek 
uitvoerig stilgestaan bij de ideeën van 
haar voorganger Bart de Ligt.  

Uit Nuenen verbannen
Bart de Ligt, die in Utrecht als theo-
loog afstudeerde en daarna dominee 
werd in Nuenen, zou zich ontwikkelen 
tot een van de belangrijke vredesacti-
visten van voor 1940. In 1910, de tijd 
van de eerste wereldoorlog, wordt 
Bart de Ligt beroepen tot dominee te 
Nuenen c.a. en Geldrop. 

Tijdens de mobilisatie wordt hij in juni 
1915 door de militaire overheid uit 
Nuenen verbannen wegens het uit-
spreken van een ‘opruiende preek’ te-
gen het militairisme. 

Michiel de Ligt en Christien Crouwel bij de zojuist onthulde plaquette van zijn 
grootvader en haar voorganger Bart de Ligt (foto: Joop Kerssen). 

De Bart de Ligt-plaquette met de vredesduif gemaakt door Ruud Bartlema. Ge-
plaatst in het kerkje aan de Papenvoort 100 jaar na de roemruchte vredespreek 
Veni Sancte Spiritus. 

Kleinzoon
De kleinzoon van Bart de Ligt, Michiel 
de Ligt, was aanwezig tijdens de her-
denking. Hij was zeer onder de indruk 
van alle aandacht die zijn grootvader 
in Nuenen had gekregen. Een reden te 
meer om zich verder te verdiepen in 
de betekenis van de ideeën van zijn 
grootvader, zo liet hij blijken.  
Na de herdenking maakte hij nog een 
wandeling door de Bart de Ligtstraat 
en het Vredehof, straten die naar zijn 
grootvader zijn genoemd.

Stijlvol  
De Bart-de-Ligt-projectgroep, be-
staande uit Niek Zonneveld, Cor IJs-
endoorn en Peter van Overbruggen, 
kan terugzien op een geslaagde her-
denking. “Goede opzet en stijlvol”, was 
na afloop veelvuldig te horen. Omdat 
het kerkje aan de Papenvoort maar 
een beperkt aantal zitplaatsen telt, 
was de bijeenkomst alleen toeganke-
lijk voor genodigden. 

Heyde Hoeve 
van Gerwense 
ondernemer wint 
AgrofoodPluim
De Gerwense ondernemer Tiny Sche-
pers van de Heyde Hoeve heeft uit 
handen van provinciebestuurder Yves 
de Boer de prestigieuze onderschei-
ding AgrofoodPluim ontvangen. Dat 
gebeurde woensdag 20 mei in het bij-
zijn van het complete team van de co-
operatie Heyde Hoeve. 

Gerwenaar Tiny Schepers benadrukt 
dat niet hij deze Pluim verdiend heeft, 
maar het enthousiaste team van me-
dewerkers. Zijn compagnon Maarten 
Rooijakkers uit Aarle-Rixtel betrok hij 
in zijn dankwoord tijdens de uitrei-
king in Gerwen. 

De AgrofoodPluim is een aanmoedi-
gingsprijs voor bedrijven die zich      
onderscheiden in innovatie en ver-
duurzaming binnen de agrofoodsec-
tor. Proficiat dus voor het team Heyde 
Hoeve. 

Teun en Lucas namens Nuenen  
in finale van ‘Jouw Slimste Idee’
In het kader van de Dutch Technology Week 2015 doet Nuenen ook dit jaar 
weer mee aan de talentenjacht ‘Jouw Slimste Idee’. Het thema van deze edi-
tie is ‘De Wereldtentoonstelling’. Met dit project is er voor kinderen uit 
onze regio de mogelijkheid om hun uitvindingen aan de wereld te presen-
teren. De afgelopen maanden hebben ongeveer 1000 kinderen samen bijna 
600 ideeën ingezonden.
De fi nalisten uit Nuenen
Uit Nuenen is het idee De Robot Bal 
van Teun en Lucas als beste gekozen 
op basis van originaliteit, uitwerking 
en presentatie. De Robot Bal is een ro-
bot die voetbalt met een robotbal, die 
vanzelf gaat spelen. Zo hebben kinde-
ren een maatje om altijd mee te voet-
ballen en te spelen. Burgemeester 
Maarten Houben coacht jonge uitvin-
ders. Een prachtig idee natuurlijk, dat 
zeker kans maakt op de eindoverwin-
ning! Burgemeester Houben coacht 
Teun en Lucas nu ter voorbereiding 
op hun presentatie tijdens de finale op 
5 juni in de Ontdekfabriek in Eindho-
ven. Presentatrice en actrice Vivienne 
van den Assem presenteert die finale.

Publieksprijs
Naast de eindoverwinning in de finale, 
willen we in Nuenen natuurlijk ook de 
publieksprijs voor de inzending met 
de meeste stemmen binnenhalen. 
Stem daarom allemaal vóór 1 juni nog 
op De Robot Bal van Teun en Lucas op 
de website www.jouwslimsteidee.nl. 
Teun en Lucas zullen erg blij zijn met 
uw steun. Teun en Lucas: heel veel 
succes tijdens de finale!
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 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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COLLECTE
In de week van 31 mei t/m 6 juni 2015 wordt gecollecteerd door Stich-
ting Prins Bernhard Cultuurfonds.

UITNODIGING RAADSVERGADERING
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op 28 mei 2015 
vanaf 18.30 uur in Het Klooster. LET OP: Gewijzigde aanvangstijd. 
Agenda en bijbehorende stukken staan op en liggen ter inzage in het 
Gemeentehuis.

Onderwerpen o.a.:
•	 Verklaring	van	geen	bedenkingen	Hool	9	en	Boord	7	
•	 Gedragscode	voor	de	wethouders	en	burgemeester	
•	 Gedragscode	en	Instemmingsverklaring	voor	de	gemeenteraad
•	 Preventie-	en	handhavingsplan	Drank-	en	Horecawet	2015-2018
•	 Zienswijzen	op	gemeenschappelijke	regelingen

Burgers kunnen in de openbare raadsvergaderingen gebruikmaken 
van het spreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 2631679 of email grif-
fie@nuenen.nl

UITNODIGING    
COMMISSIEVERGADERINGEN
U bent van harte welkom op de commissievergaderingen volgende 
week. Aanvangstijd is 19.30 uur in de commissiekamer van het ge-
meentehuis.
 
Commissie Ruimte, 2 juni 2015
Onderwerpen:
•	 Structuurvisie	Nuenen	en	landschapsinvesteringsregeling
•	 Reconstructie	Broekdijk
•	 Nota	duurzaamheid	2.0	

Commissie Samenleving, 3 juni 2015
Onderwerp:
•	 Aanvraag	investeringskrediet	t.b.v.	sportcomplex	Oude	Landen

Gecombineerde Commissie vergadering, 5 juni 2015
Onderwerpen:
•	 Jaarstukken	2014	
•	 Aanwenden	van	een	deel	van	de	algemene	risicovoorziening
•	 Benoeming	accountant	voor	boekjaar	2015
•	 Zienswijze	BLINK	Meerjarenbegroting	2015-2019

Agenda’s en bijbehorende stukken staan op www.nuenen.nl Burgers 
kunnen in de openbare commissievergaderingen gebruikmaken van 
het meespreekrecht. Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 
040-2631679 of email griffie@nuenen.nl

WEEKMARKT NUENEN
Wekelijks is de weekmarkt in Nuenen. Het is  verboden om op de 
weekmarkt te fietsen. Helaas zijn er toch veel mensen die fietsen op 
de markt en dat is gevaarlijk voor de voetgangers. De overtreders van 
het fietsverbod kunnen rekenen op een fikse boete. Iets om rekening 
mee te houden, want de opsporingsambtenaren controleren hier vaak 
op.

AANGEVRAAGDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
21 mei 2015 Boord 25, 5674 NB – het wijzigen van het gebruik ten 

behoeve	van	het	evenement		asperges		op	de	velden	(RO,	
afwijken van de bestemming).

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’. 
Dit kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij ons 
klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631631.

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:	Z	&	PV	Nuenen	voor	het	organiseren	van	een	loterij,	
waarbij de loten vanaf 20 juni 2015 in omloop worden gebracht 
en de trekking plaatsvindt op 4 juli 2015 ten behoeve van de wa-
terpolo afdeling van genoemde vereniging;

•	 Aanvrager:	Stuy	Exploitatie	en	Beheer	B.V.	voor	het	organiseren	
van de kermis in Nuenen op vrijdag voorafgaande aan de 2e zon-
dag van juli en de vier op die vrijdag aansluitende dagen in het 
centrum van Nuenen in de jaren 2015 tot en met 2018.

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, 28 mei 2015.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning ver-
leend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn 
verzonden op:
18 mei 2015 Europalaan - Kerkstraat – het toevoegen van een afslag 

op	de	Europalaan,	richting	Kerkstraat	(AANLEG	en	RO,	
afwijken van de bestemming);

19 mei 2015 Park – plaatsen van het kunstwerk De Aardappeleters 
(BOUW).

  

De vergunningen zijn 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 
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:
•	 aan	Stichting	Kinderboerderij	Nuenen	is	een	vergunning	verleend	

op grond van artikel 3 Drank- en Horecawet voor de uitoefening 
van	 het	 horecabedrijf	 in	 het	 pand	 Jhr.	 Hugo	 van	 Berckellaan	 5	
(verzenddatum 26 mei 2015);

•	 aan	H.R.	De	Collse	Hoeve	zijn	een	vergunning	en	ontheffing	ver-
leend voor het plaatsen van een tent i.v.m. een lezing/project 
“Steuntje	in	de	rug”	van	Rabobank	Dommelstreek	op	3	juni	2015	
(verzenddatum 26 mei 2015);

•	 aan	bewoners	van	de	Van	Ruusbroecstraat	zijn	toestemming	en	
vergunning verleend voor het organiseren van een buurtfeest op 6 
juni	2015	in	de	Van	Ruusbroecstraat	t.h.v.	de	huisnummer	1	t/m	
14 (verzenddatum 27 mei 2015);

•	 aan	de	Verhuurspecialist	is	een	ontheffing	verleend	voor	het	schen-
ken	van	zwakalcoholhoudende	dranken	ter	hoogte	van	“de	Linde-
boom”	tijdens	de	Van	Goghmert	op	zondag	14	juni	2015	(verzend-
datum 27 mei 2015);

•	 aan	de	organisatie	Zomeravondfestival	(nms.	Gerwense	muziek-
verenigingen) zijn vergunning en ontheffingen verleend voor het 
organiseren	van	het	jaarlijks	Zomeravondfestival	op	zaterdag	20	
juni 2015 op het plein “Heuvel” in Gerwen (verzenddatum 27 mei 
2015);

•	 aan	rijvereniging	St.	Clemens	zijn	vergunning	en	ontheffingen	ver-
leend voor het organiseren van een springconcours in de periode 
van 19 tot en met 21 juni 2015 op een particulier terrein naast 
windmolen	de	Roosdonck	aan	de	Gerwenseweg	(verzenddatum	
28 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.

Het aftellen is begonnen: 10 juni is het Buitenspeeldag

Doe ook mee! Aanmelden tot 1 juni
Het is bijna zover! Dé Buitenspeeldag op 10 juni 2015. De initiatiefnemers Jan-
tje Beton en Nickelodeon hebben al meer dan 600 aanmeldingen van gemeen-
ten, scholen, bedrijven, buurtverenigingen en ouders en kids ontvangen. Doe 
ook mee, steek de koppen bij elkaar, verzin samen met kinderen een spetterend 
en actief programma. Bezorg kids een waanzinnige en onvergetelijke dag boor-
devol plezier. Aanmelden kan tot 1 juni 2015 via www.buitenspeeldag.nl 
  

Iedereen die zich aanmeldt via www.
buitenspeeldag.nl ontvangt een han-
dig en leuk promotiepakket. Dit om de 
Buitenspeeldag in de buurt bekend te 
maken. Hang de posters op in de su-
permarkt, op scholen en bij de biblio-
theek, deel berichten via social media 
en schreeuw van de daken dat het 10 
juni 2015 Buitenspeeldag is en kids dit 
niet mogen missen! 

Tips en inspiratie voor buitenzinni-
ge activiteiten
Benieuwd wat er allemaal komt kijken 
bij de organisatie van de Buitenspeel-
dag activiteit? Of op zoek naar inspira-
tie voor leuke buitenspeelideeën, 
neem dan een kijkje op buitenspeel-
dag.nl. Van skatelessen en straatvoet-
baltoernooien tot graffitkunstwerken 
maken en hutten bouwen. Want op de 
Buitenspeeldag is alles mogelijk. Trek 
dus alles uit de kast, laat straten afslui-
ten en leg tablets in de kast, zodat kin-
deren ‘buiten gewoon’ lekker kunnen 
spelen. En dat is waar het de initiatief-
nemers Jantje Beton en Nickelodeon 
om gaat! www.buitenspeeldag.nl

Vijftien jaar Wettertetters
 
Blaaskapel de Wettertetters uit Nederwetten viert op 31 mei 2015 het 15-jarig 
bestaan met een terrasconcert bij Brasserie/Cafe De Kruik in Nederwetten. Van 
14.00 uur tot 17.00 uur spelen ze samen met bloaskapel Wa'n Klank uit Son en de 
Wanklank uit Eindhoven. Iedereen is welkom, toegang gratis.

De Wettertetters anno 2015. Op de foto ontbreekt Bart Spaan.



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 verschilLekker en vertrouwd
Acties week 22: geldig maandag 26 t/m zaterdag 30 mei 2015

_____________________________________________________

Brood van de week
Volkoren fijn Nu € 1,75
_____________________________________________________

Zakje broodchips
een lekker en 
verantwoord tussendoortje           Nu € 2,50
_____________________________________________________

Iedere maandag : Brooddag
4 hele broden naar keuze en 
2 zakken van 6 bruine en/of 
6 witte zachte broodjes 

           voor slechts € 8,95
_____________________________________________________
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN OOK BIJ ONZE BEZORGER JAN VAN TIEN

Abrikozen
halve kilo 1,49

Andijvie panklaar   
halve kilo 0,99

Tomaten
hele kilo0,99

Champignons
per bakje 0,69

Spitskool panklaar 
halve kilo 0,99

Venkel salade
250 gram 1,59

Perssinaasappels
12 stuks 1,99

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

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

weekaanbiedingen 
donderdag 28 t/m woensdag 3 juni

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Nw.oogst Nicola
hele kilo 1,29

KOOPJE

MOEDERdag in het KERNkwartier

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Erdinger 
Weissbier 0,5lt. €1,20 

Smeets 
Jonge Jenever 1lt.€11,25 

Glen Talloch 
   Scotch whisky 1lt.€14,95  

 Licor 43 0,7lt. 
 Vaste  lage  prijs  €15,95     

Galatheo, Italië 
Wit of Rood 

4+2 gratis, per stuk €6,25 
Acties geldig van 28 mei t/m 18 juni 

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

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 
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Probeer nu uw nieuwe 
Gazelle electrische fiets
van 11.00 tot 17.00 uur

Berg 10 • 5671 CC NUENEN • Tel. 040-2831246
deconcurrent@hetnet.nl • www.deconcurrentnuenen.nl
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4 Stokjes varkenshaas         
saté met gratis saus      6,95
Steak Bearnaise
100 gram .........................................2,45
Gegrilde spare ribs
500 gram met gratis saus ........5,75
150 gr. Filet Americain + 
100 gr. Achterham samen  .......4,50

Mini kiprollade
100 gram puur kipfilet .............1,25 

Voor de best 
belegde broodjes

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 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

Zondag open

10.00-17.00 uur 
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Door rond Dierendag te 
collecteren, help je dieren in nood. 
Ook bij jou in de regio. Geef je op 
 via dierenbescherming.nl/ collecte 
of bel 088 811 3000.

MELD JE 
AAN ALS 
COLLECTANT

MELD JE 

Wist u dat...
Rond de Linde

het enige Weekblad is 
dat geheel door 

mensen uit Nuenense 
wordt gemaakt

Lindespelers maken zich op voor 
‘Al mijn zonen’ in de pastorietuin
De Lindespelers maken zich op om op 29, 30 en 31 mei 2015 ‘Al mijn zonen’ 
van Arthur Miller op de planken te brengen. ‘Al mijn zonen’ is een tijdloze 
klassieker. Het is een hartverscheurend portret van de familie Keller, die 
genadeloos ontwaakt uit de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. 
Joe Keller, een succesvol ondernemer, 
is rijk geworden met de levering van 
vliegtuigonderdelen voor de oorlogs-
industrie. Nadat zijn oudste zoon Lar-
ry vermist raakte tijdens de oorlog, 
heeft hij alle hoop gevestigd op zijn 
jongste zoon Chris. Chris vertelt hem 
over zijn plannen om Ann, het meisje 
waarmee Larry ooit verloofd was, ten 
huwelijk te vragen. Wanneer George, 
de broer van Ann, bij de Kellers op be-
zoek komt, loopt de spanning verder 
op. De ‘American Dream‘ valt letterlijk 
in het water na een reeks heftige span-
nende confrontaties binnen de familie 
Keller. Het lot dendert als een stuur-
loos vliegtuig zijn onafwendbare einde 

Natuurspeeltuin 
Enode open
Er is in de afgelopen 2 maanden veel 
veranderd bij het Laco Strandbad 
Nuenen. Aan de voorzijde is het een 
heel ander aanzicht geworden en het 
gaat de komende tijd nog meer veran-
deren omdat het gebouw een hele an-
dere look krijgt. Maar de natuurspeel-
tuin is klaar en gratis toegankelijk. Een 
speeltuin voor kinderen met alleen 
maar natuurlijke elementen, zoals een 
waterfontein en een kanaaltje waar 
het water door stroomt naar de plas. 
Diverse zandbakken met een tunneltje 
en een met een roeibootje in de zand-
bak. Maar ook een voetbalveldje met 
goals van bomen. Trampolines en een 
spaceshuttle vlak voor het terras geeft 
een goed overzicht voor de ouders die 
gezellig een terrasje pikken. Aan de 
voorzijde van het complex is ook een 
groot terras gemaakt waar bezoekers 
uit kijken over het water maar niet 
bang hoeven te zijn dat kinderen daar 
komen omdat er een afrastering is. Er 
komen aansluitpunten voor elektri-
sche fietsen om hun accu op te laden 
en is het een uitstekende locatie voor 
een fiets café. Evenals de speeltuin is 
het terras gratis toegankelijk en alleen 
als men wil zwemmen, moet entree 
betaald worden. 

3.000 m² kwaliteit onder één dak bij Ri-Jo in Nuenen

Ri-Jo, Keukensale en Sanisale 
A-merken tegen bodemprijzen
Wie een nieuwe tuinaanleg, keuken, badkamer, douche of toilet zoekt kan 
niet om de specialisten van Ri-Jo, Keukensale en Sanisale in Nuenen heen. 
Bij Ri-Jo vindt u 3000 m² beleving. Alles onder één dak. Laat u verrassen 
door de vele mogelijkheden voor uw droomtuin en –keuken en badkamer. 
John en Kay van Santvoort nemen graag de tijd voor u zodat u verzekerd 
bent van persoonlijk, vrijblijvend advies én een lekker kopje koffie.

Veldhuis & Kemper in 
Openluchttheater Mariahout
Alles of niets. Nu of nooit. De dood, of de gladiolen. Op zaterdag 6 juni vul-
len Veldhuis & Kemper het theaterpodium met briljante woordgrappen, 
scherpe dialogen en razend knappe typeringen. Met hun nieuwe voorstel-
ling ‘Of de gladiolen’ zuigen deze behendige entertainers je moeiteloos in 
hun belevenissen.
Er zijn van die momenten in je leven 
dat het er op aankomt: hobbel je voort 
over het veilige pad of neem je een on-
verwachte afslag? Ga je voor een zacht 
briesje of voor een frisse wind? Veld-
huis & Kemper zijn bij dat keuzemo-
ment aanbeland. In Of de gladiolen 
trekken ze totaal verschillende con-
clusies. Maar over één ding zijn de he-
ren het eens: zelfs als je het fout doet, 
doe het dan goed.

‘Ja lieverd, ik kan het wel met je eens 
zijn, maar dan zouden we allebei on-
gelijk hebben.’ 

Remco Veldhuis en Richard Kemper 
trekken al jaren volle zalen met scher-
pe cabaretprogramma’s, waarin ze 
hun eigen geworstel laten zien om an-
deren te troosten. Twee mannen, een 
piano, en een stevige dosis vrolijke re-
flectie op onze huidige tijd. Álles pas-
seert de revue, van hun avonturen op 
secondlove.nl tot de appelstroopvrije 
zone in hun huiskamer.

De chemie tussen Veldhuis & Kemper 
hapert geen seconde. Sterker nog: de 
mannen zijn tijdgeestiger, muzikaler 
en hilarischer dan ooit. Da’s niet niks. 
Dat is alles. Kom niet nooit. Kom nu. 
Of de gladiolen.

Kaartverkoop
Of de gladiolen is op zaterdag 6 juni 
om 20.30 uur te zien in het openlucht-
theater. Wil je deze avond niet missen? 

Wees er dan snel bij! Kaarten zijn ver-
krijgbaar via www.oltm.nl of via de 
verkoopadressen in Laarbeek (zie 
website). Openluchttheater Maria-
hout. 

Dierenbescherming zoekt 
collectanten en wijkhoofden 
Ook dit jaar gaat de Dierenbescherming in Zuidoost Brabant collecteren in 
de week van Werelddierendag. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt 
om het dierenbeschermingswerk in deze regio te kunnen blijven doen. 
Maar zonder collectanten en wijkhoofden is er geen collecte. Helpt u mee?

De collecteweek vindt plaats van zondag 4 tot en met zaterdag 10 oktober. Col-
lectanten kunnen in hun eigen wijk lopen en een paar uur in die ene collecte-
week is al voldoende om bij te dragen aan meer dierenwelzijn in deze regio. Aan-
melden als collectant kan via: www.dierenbescherming.nl/collecte of bel 
0800-811 30 00.
 
Bent u een echte regelaar? Dan is de vrijwillige functie van wijkhoofd iets voor u! 
U bent dan verantwoordelijk voor de organisatie van de collecte in uw wijk. Die 
organisatie vindt plaats in augustus en september. Dan worden collectanten be-
naderd, looproutes vastgesteld, legitimatiebewijzen geschreven en materialen 
uitgedeeld. Wijkhoofden kunnen gedurende het hele jaar nieuwe collectanten 
zoeken. Aanmelden als wijkhoofd kan via: collecte@dierenbeschermingbra-
bantzo.nl of bel 088-811 35 00.   

tekening gemaakt worden. Deze teke-
ning wordt omgezet in een driedi-
mensionaal ontwerp, zodat u als het 
ware al vooraf door de nieuw ingerich-
te ruimte kunt lopen. Samen met de 
adviseur komt er dan een voorstel op 
tafel dat rekening houdt met uw bud-
get en alle speciale wensen. 

Vakkundig gemonteerd
Wilt u de uitgezochte keuken of badka-
mer ook gemonteerd hebben, dan 
maakt de adviseur indien gewenst een 
afspraak om de situatie bij u thuis te 
beoordelen. Het installatiewerk wordt 
uiteraard uitgevoerd door vakkundige 
monteurs. Er is één aanspreekpunt, 
voor zowel de geleverde materialen als 
voor de montage. Het team van Keu-
kensale of Sanisale begeleidt de hele 
verbouwing, van het offertestadium tot 
aan de oplevering. 

U vindt de showtuin en showroom van 
Ri-Jo, Keukensale en Sanisale aan De 
Huufkes 19 in Nuenen. De showroom 
is open op dinsdag t/m vrijdag van 
10:00 tot 17:30 uur en zaterdag van 
9:00 tot 17:00 uur. Op ri-jo.com, keu-
kensale.com en sanisale.com kunt u al-
vast inspiratie opdoen.

Keukensale levert Duitse A-merk keu-
kens tegen de laagste prijs en Sanisale 
levert A-merken sanitair tegen bo-
demprijzen, maar zorgt er ook voor 
dat alles perfect wordt gemonteerd of 
geïnstalleerd. In de ruime showroom 
zijn meerdere keukens opgesteld die 
de verschillende mogelijkheden laten 
zien en daarnaast badkamers en dou-
cheopstellingen. “Bezoekers kunnen 
zich bij ons een beeld vormen van een 
complete keuken of badkamer, maar 
een andere opstelling en/of kleurcom-
binatie is altijd mogelijk, voor elk bud-
get”.

En in de showtuin van Ri-Jo, die trou-
wens 24 uur per dag en 7 dagen per 
week toegankelijk is, vindt u alles voor 
uw tuin, terras of oprit. Sierbestrating, 
vloertegels voor binnen, overkappin-
gen en afscheidingen, houten vloeren, 
PVC of laminaat. Bij Ri-Jo komen uw 
ideeën of wensen tot werkelijkheid. 
De beste kwaliteit tegen een scherpe 
prijs. Als u een bezoekje aan de show-
room en showtuin van Ri-Jo, Keuken-
sale of Sanisale overweegt, is het aan 
te raden om de maten van de tuin, ter-
ras, keuken of badkamer mee te ne-
men. Zo kan er direct vrijblijvend een 

tegemoet, valt het tij nog te keren of 
moet de hoogste tol worden betaald 
voor een nieuwe start? ‘Al mijn zonen’ 
wordt gespeeld in de pastorietuin, 
berg 26 in Nuenen. Mochten de weer-
goden niet goed gezind zijn, dan zal de 
voorstelling verplaatst worden naar 
een binnenlocatie. Wij zien u graag tij-
dens de voorstelling! Kaarten kosten 
10 euro per stuk en zijn verkrijgbaar 
via: www.lindespelers.nl., boekhandel 
van de Moosdijk, Parkhof 5 en Speel-
vloer, Geldropsedijk 50A, Nuenen op 
dinsdagavond van 19 uur tot 20 uur. 
Kaarten zijn ook te koop bij de ingang 
van de pastorietuin voor de voorstel-
ling. ( vanaf 19.15 uur)

Nieuw adres voor voedingsadvies 
en gewichtsbegeleiding
Onlangs is Ellen Lintzen begonnen met haar praktijk voor Voedingsadvies 
en Gewichtsbegeleiding in Nuenen en omstreken: Laten en DOEN Voe-
dingsadvies. In haar praktijk ligt de nadruk ligt op Verantwoord Gewicht, 
Gezonde Voeding en Vitaal Leven. Ellen is aangesloten bij de beroepsver-
eniging voor gewichtsconsulenten (BGN). 

“In mijn eigen praktijk begeleid ik 
mensen met gewichtsproblemen en/
of voedingsvraagstukken naar een 
verantwoord gewicht en een vitale 
leefstijl”, zegt Ellen Lintzen. 
Ellen legt uit dat zij onder andere 
werkt met een analyse van de huidige 
voedingsgewoontes want een goed 
voedingsadvies is volgens haar altijd 
een persoonlijk verhaal. Ze legt de na-
druk op gezond eten, voldoende be-
weging en werkt coachend richting 
gewenst eetgedrag.

Door het aanleren van een gezonde 
leefwijze en eetpatroon voel je je fitter 
en energieker. Bovendien geeft een 
gezond gewicht en voedingspatroon 
een lagere kans op gezondheidspro-
blemen.

BGN-gewichtsconsulenten werken niet 
met afslankmiddelen of maaltijd-ver-
vangers maar gaan uit van normale 
voeding. “Je moet het in de regel ook 
niet hebben van dure afslankmiddelen. 
Die leiden misschien even tot gewichts-
verlies, maar zorgen vaak ook voor een 
jojo-effect als mensen stoppen of weer 
normaal gaan eten,” aldus Ellen. De 
werkwijze van BGN-gewichtsconsu-
lenten heeft er mede voor gezorgd dat 
veel zorgverzekeraars een vergoeding 
geven voor begeleiding van een BGN-
gewichtsconsulent. 
Daarnaast is er in de praktijk veel aan-
dacht voor de veranderende voe-
dingsstof- en energiebehoefte van de 
50-plusser. Het lichaam van de 
50-plusser heeft namelijk voldoende 
vitaminen, mineralen en spoorele-
menten nodig om ervoor te zorgen 

dat symptomen zoals vermoeidheid, 
gewrichtspijn en botontkalking wor-
den bestreden. Een gezonde en uitge-
balanceerde voeding kan zodoende 
een bijdrage leveren aan een minder 
snel verouderingsproces.

Ellen is reeds gestart en consulten 
vinden plaats op locatie of bij haar cli-
enten thuis.  Zo kunnen zij ook in hun 
vertrouwde omgeving werken aan 
veranderingen van leefstijl. Geïnte-
resseerden zijn van harte welkom om 
een kijkje te nemen op www.latenen-
doen.nl of zich aan te melden voor 
een gratis kennismakingsgesprek via 
06-1448 4483.
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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:

€15,- korting op je nieuwe, leuke bikini of badpak? Ja graag! Deze korting krijg je 
als je je oude badpak of bikini inlevert.* Of het er nu een is met een bloemenprint 
of roze stippen. Kom voor 30 juni langs in onze winkel om deze korting te scoren. 

JE OUDE BADPAK IS GOUD WAARD

*Lever deze volledig ingevulde bon in bij onze winkel, en ontvang €15,- korting. Maximaal één bon per 
klant, bij minimale besteding van €75,-. Deze bon is geldig tot 30 juni 2015.

Verrassend inspirerend, José

Parkhof 1 - 5671 EX Nuenen - T 040 763 04 15 - www.josecuypers.nl

Garage sale
Zondag 7 juni garage uitverkoop aan 
de Dorpsstraat 91 in Lieshout van 
10.00 tot 16.00 uur. Veel decoratie, 
kleding en accessoires tegen spotprij-
zen. Kom kijken of er iets interessants 
voor u bij zit.

Scouting Lieshout – Mariahout 
trekt de 41 loterij prijswinnaars 
De leden van Scouting Lieshout – Mariahout zijn gezamenlijk op kamp 
geweest naar De Kuilen in Mill. Op het terrein van visvijver ‘de Meeren’ 
werden de tenten opgeslagen. Ee n van de belangrijke taken tijdens dit kamp 
was het trekken van de prijswinnaars van de loterij georganiseerd door 
Scouting Lieshout – Mariahout. 

Het kampterrein werd de eerste dag 
ingericht door de leiding en Scouts, 
die de komende 3 nachten op het 
kampterrein zouden overnachten. 
Naast de 5 slaaptenten werden ook de 
staftent en het activiteiten zeil opge-
bouwd. Verder werden een vlaggen-
mast, toegangspoort en aanlegsteiger 
voor de boten gepionierd. Na hard 
werken was het heerlijk genieten op 
en in het (koude) water van de zandaf-
graving en bij het kampvuur later op 
de avond.
De Welpen arriveerden de volgende 
ochtend om 2 nachten op het kamp-
terrein te overnachten. Op het pro-
gramma stond onder andere een GPS 
en Walkie-Talkie tocht door de mooie 
omgeving van de Kuilen en het pionie-
ren van een vlot. Na een korte nacht 
op het kampterrein werden ook de Be-
vers verwelkomd. ‘s Ochtends stonden 
voor de gezamenlijke groepen een 
smokkelspel en het ontwerpen van 
een piraten-vlag op het programma. 
Het succesvolle kamp werd de volgen-
de dag afgesloten door de vlag voor 
een laatste keer officieel te strijken. 
Met de hulp van ouders werd het 
kamp snel opgebroken en opgeruimd, 
waarna iedereen moe en voldaan naar 
Lieshout en Mariahout terugkeerde.

Winnende loten loterij 2015 Scou-
ting Lieshout – Mariahout: 
Aandacht voor Haar, Kappers bon, lot 
241; Bavaria Brouwerijcafé, Biertour 
voor 2 personen, lot 1260 en lot 1004; 
Bloemend, Bloemen bon, lot 699 en 
lot 787; Boomkwekerij Theodoor Bie-
mans, Piramide buxus, lot 963; De 
Concurrent, Cat eye VELO 7 fiets 
computer, lot 1861; DHL Express, Cir-
que du soleil dames chirt medium, lot 
860; DHL Express, Fast dry sportshirt 
maat XL, lot 566, lot 1254, lot 1105, lot 
1400 en lot 142; Dio Mark, Strand-
tentje, lot 453; 2x Mok "I love mama", 
lot 454; Bidon, lot 561; Van Gils dou-

che set (voor mannen), lot 1273; Dio 
Mark, MEXX toilettas, lot 145; Dames 
tasje, lot 821; Dames tas, lot 367;  
Strandtas blauw, lot 521;  Tas paars, lot 
1799; Eefje's nagelstudio, Nagelstyling 
bon, lot 1587; Haarmode Frency, Kap-
pers bon, lot 525; Hogers mode, Kle-
ding bon, lot 391 en lot 1253; Hove-
niers bedrijf Theo Teunisse, 
Plantenbon, lot 151; Jumbo super-
markt, Winkelwagen met boodschap-
pen, lot 1011; Medisch pedicure Ma-
rion Janssen, Pedicure bon, lot 301; 
Restaurant de Pelgrim, Tappas bon 
voor 2 personen, lot 1924; Slagerij 
Hurks, Vleesbon, lot 782 en  lot 1445; 
Something Else, Plantenbon, lot 541, 
lot 1134 en lot 604; Top 1 toys, Vtech 
meisjes rugzak, lot 1175; Tria fietsen, 
Gummi lock (cijferslot), lot 1882; 
Mountainbike Handschoenen maat 
M, lot 514; VKS Autoservice, APK, lot 
1459 en lot 1641. 

Sierad en maken
Houdt u van zelf mooie dingen ma-
ken? En vindt u het juist fijn als het 
gaat om mooie dingen die je zelf ge-
bruikt? WLG organiseert tijdens de 
Inloop van maandag 1 juni een work-
shop sierraden maken. In het bijzon-
der gaat het om het maken van arm-
bandjes. Deze workshop voor 
volwassenen, wordt door Ellen Beze-
mer begeleid. 

Ellen is ervaren in het maken van sier-
raden van allerlei aard. Met draad en 
kralen maakt zij van eenvoudige tot 
ingewikkelder, maar draagbare ringen, 
armbanden, kettingen etc. Voor de 
aangeboden workshop beperkt ze zich 
tot het maken van armbandjes. Zij 
zorgt voor alle benodigde materiaal en 
gereedschap. Daarvoor wordt een bij-
drage van €4,- gevraagd. Opgeven is 
nodig via werkgroepleefbaarheidger-
wen@gmail.com, omdat het aantal 
plaatsen beperkt is. De workshop 
vindt plaats op 1 juni, van 13.30 tot 
15.30 uur in Den Heuvel in Gerwen.

Wilt u op de hoogte blijven van wat er 
door WLG georganiseerd wordt? Of 
bent u geinteresseerd in wat WLG te 
bieden heeft (van huldiensten tot aan-
schuiven bij Ittemee?), surf dan eens 
langs op http://www.digitaal-dorps-
plein-gerwen.nl . 

U kunt zich inschrijven 
voor de nieuwsbrief 

of commentaar geven o
p activiteiten. U kunt 

ook bellen met 06 41102625.

Sunny Blues Nuenen
Terwijl op het podium de X-Ray bluesband optreedt, geniet jong en oud van het 
heerlijke weer, de relaxte sfeer en de muziek. Op Eerste Pinksterdag vond in het 
Park voor de derde keer het bluesfestival Blues’m plaats. Verder waren er optre-
dens van Reno’s Rumble, de Little Boogie Boy band en Diedra the Blues Diva met 
Keith Ruff en de Bluesbreakers uit de VS. Het festival werd, onder de paraplu van 
de stichting Parkevenementen Nuenen, georganiseerd door de mannen van Sun-
ny Blues Nuenen.

Ombudsteam PvdA Nuenen   
en de decentralisaties
Alle wetten rond de decentralisaties zijn inmiddels door het parlement aan-
genomen. De gemeenten zijn ermee aan het werk. Ook de inwoners van 
Nuenen c.a. maken nu in de praktijk de goede en slechte gevolgen van de 
decentralisaties mee. En dan hebben we het over zorg en werk. Grote her-
vormingen, die weliswaar noodzakelijk zijn omdat goede voorzieningen 
anders in de toekomst niet meer betaalbaar zullen zijn, maar die in de uit-
voering - nog steeds - veel problemen opleveren. De media hebben ons hier-
over uitvoerig bericht. 
Op veel plekken kunnen mensen met 
hun problemen terecht, talloze meld-
punten zijn in het leven geroepen. Als 
één van die meldpunten kent u het 
Ombudsteam PvdA Nuenen. 
De Tweede-Kamerfractie van de PvdA 
wil graag weten tegen welke proble-
men de ombudsteams zijn aangelopen, 
maar is ook benieuwd naar goede 
voorbeelden in  gemeenten. Vandaar 
dat alle ombudsteams zijn uitgenodigd 
om op 17 juni 2015 naar Den Haag te 
komen om met hun informatie en er-
varingen vanuit de dagelijkse praktijk 
de Kamerleden, die gaan over zorg en 
werk, te voeden. 

Alle woordvoerders van de verschil-
lende decentralisatieonderwerpen zul-
len aanwezig zijn, te weten: Otwin van 
Dijk en Agnes Wolbert/Zorg; Manon 
Fokke/Binnenlandse Zaken (gemeen-
ten); John Kerstens/Participatiewet; 
Loes Ypma/Jeugdzorg en Grace Tana-
mal/mantelzorg/vrijwilligers.
Ook Lutz Jacobi zal aanwezig zijn. Zij 
is een van de initiatiefnemers van deze 
uitwisseling van kennis van beleid en 
de praktijk.

Wat Nuenen betreft, het Ombuds-
team PvdA Nuenen heeft tot nu toe 
geen noemenswaardige klachten die 

verband houden met de decentralisa-
ties binnengekregen, gelukkig maar. 
Waarmee wij niet willen zeggen, dat 
alles ook goed gaat. Loopt u in uw per-
soonlijke situatie aan tegen vragen of 
problemen over werk of zorg of an-
derszins waarbij het ombudsteam u 
van dienst zou kunnen zijn, laat het 
weten. U kunt bellen naar 06-33680064 
of mailen naar nuenen@pvda-om-
budsteam.nl.

Hebt u een concrete vraag, dan nemen 
wij die op 17 juni mee naar de betref-
fende beleidsmaker in Den Haag.

Verder is de PvdA Nuenen elke laatste 

vrijdagavond van de maand informeel 
bijeen om elkaar te ontmoeten en de 
politieke actualiteit te bespreken. Ook 
leden van de fractie en het ombuds-
team zijn dan aanwezig.  De eerstvol-
gende PvdA-borrel is op vrijdag 29 
mei 2015 vanaf 20.30 uur in Café 
Schafrath. Ook niet-leden zijn van 
harte welkom.

Namens PvdA Nuenen 
en het ombudsteam,

Jetty Brouwer, 
Marianne Cooijmans
www.nuenen.pvda.nl  

Kienavond in 
Lieshout
Vrijdag 29 mei organiseert Senioren-
vereniging KBO Lieshout in het 
Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout weer 
een kienavond, met een loterij en kans 
op de jackpot. Zaal open om 19.00 uur, 
aanvang 20.00 uur. Parkeerplaatsen 
naast de school.

Singlecafé 
Brandevoort
Op vrijdag 29 mei vanaf 20.30 uur in ’t 
Brandpunt, Biezenlaan 29 in Helmond 
wordt er weer een Singlecafé Brande-
voort georganiseerd. De entree is gra-
tis. Deze avond is voor iedereen toe-
gankelijk en het is de bedoeling om 
onder ‘t genot van een drankje een ge-
zellige avond met elkaar te maken. 
Ook zijn er mogelijkheden om samen 
iets te organiseren daar waar behoefte 
aan is. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij: Jan van der Sanden, tele-
foon 06-53 10 52 93.



‘Kunst is om te zien, 
dit bier om te proeven’

Gaat u het samen beleven?
Wilt u Vincent bier thuisbezorgd krijgen? Kijk op onze website of op www.slijterijvanlieshout.nl

Puur ambacht,
dat proef je!

Vaderdag tip

Vincent bier is volop verkrijgbaar bij de volgende zaken:

www.deheidebrouwerij.nl



doorgeefweken

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

BrIL

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

LAATSTe w
eek!

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

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

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 
www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

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

uw wensen juist vertaald worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de 
aannemer kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblij-

vend gesprek komen wij dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Vredehof 6, 5671 DS Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

r.vanrooij@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Het meest 
uitgebreide aanbod 
bouwkavels tegen 
de laagste prijs
Voor uitgebreid advies en informatie bel: 06-53191515

www.ruimtevoorruimte.com

Bezoek de inspiratieochtend op 6 juni 
Gratis toegang

Zaterdag 6 juni van 10.00 uur tot 13.00 uur 

in Landgoed Huize Bergen in Vught inspireren 

architecten, bouwbedrijven (waaronder 

Livingstone en Selekthuis) en een fi nancieel 

adviseur u als het gaat over zelf bouwen. 

Kijk voor meer informatie op onze website 

of meld u meteen aan via 

info@ruimtevoorruimte.com.  

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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De winkels in Kernkwartier:
Brabant Sports (sport speciaalzaak) • Drogisterij Noordveld

Albert Heijn • Fleur-Inn bloemsierkunst • Het Sieradenkasteeltje (cadeau) 
Gall&Gall slijterij • John’s Kitchen (Horeca Italiaanse specialiteiten)

Action • Sanders Mode • Keurslager Vogels • Bakkerij Schellens
Jumbo • Risjamo (kantoorhandel, postagentschap) 

Schoenmaker Eef Imming • Reisburo VakantieXperts
Snackbar Vinnie’s • Werner Ulrich (kapper) 

Winkelen onder één dak

Op 30 mei zal er weer een grootse vlooienmarkt 
zijn in het winkelcentrum Kernkwartier.
U kunt van 09.00 – 16.00 uur 
terecht. Vanaf 08.00 uur is 
het mogelijk de kraam 
op te bouwen. U kunt 
zich aanmelden bij 
kapsalon Werner 
Ulrich tegen 
betaling van 
€ 10,- per 
kraam. Wees 
er snel bij 
want vol is vol.

Grootse vlooienmarkt 
in winkelcentrum Kernkwartier

Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Vakantiebezorgers
voor Rond de Linde

Maanden mei, juli en augustus
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

Rond de Linde 
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 
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Inschrijving 
Kindervakantie
week Nuenen
De inschrijving voor de Kindervakan-
tieweek 2015 is geopend. Inschrijven 
kan via de website: www.kvwnuenen.
nl. Na inschrijving volgt een bevesti-
gingsmail. Daarna zal er een mail wor-
den verstuurd over de betaling. Pas na 
betaling is een kind ingeschreven. 
Deze zomer is de Kindervakantieweek 
van 24 tot en met 28 augustus bij 
Honk- en Softbalvereniging Nuenen 
op de Lissevoort. De kosten voor deze 
week zijn € 40,- per kind. Ook zijn op 
dezelfde website de inschrijvingen 
voor de vrijwilligers  geopend.

Jubileumactiviteiten    
KBO Lieshout  
De drie jubileumactiviteiten van de Seniorenvereniging KBO Lieshout voor 
de maand juni zijn toegankelijk voor iedereen dus ook voor niet-leden. 
Op woensdag 3 juni is er in het Dorps-
huis van Lieshout een lezing met als 
onderwerp ‘Wat is kunst en wat is cu-
riosa’. De grote zaal open vanaf 19.30 
uur, de entree is gratis. Tot 20:00 uur is 
er een gratis kop koffie/of thee in de 
foyer. De lezing begint om 20.00 uur.

Jeu de Boules
Op de vóór het Dorpshuis te Lieshout 
gelegen banen van de Jeu de Boules 
club Ons Genoegen wordt op zaterdag 
13 juni een jubileumtoernooi gehou-
den. Groot, klein, oud of jong, gele-
genheidsbouler of fanatiek, het maakt 
niet uit, iedereen is van harte welkom. 
Om 13.00 uur kan iedereen zich in-
schrijven bij de jeu de boules banen en 
om 13.30 uur starten we met de eerste 
van drie ronden. De paren worden ge-
vormd door loting en na elke ronde 
speelt u met iemand anders en tegen 
iemand anders. Heeft u nog nooit ge-
bouled? Geen probleem. Er zijn ge-
noeg doorgewinterde spelers die u de 
kneepjes van het spel kunnen bijbren-
gen. Heeft u geen jeu de boules ballen? 
Geen probleem. ‘Ons Genoegen’ heeft 
voldoende speelsets voor iedereen. 
Voor alle deelnemers is er een gratis 
kop koffie. Rond de klok van 17.00 uur 
verwachten wij te kunnen beginnen 
met de prijsuitreiking, want er zijn een 
paar prijsjes ter beschikking.

Taxatiedag kunst en curiosa 
27 Juni kan iedereen te weten komen 
of zijn geliefde schilderij of gekoesterd 
voorwerp echt kunst is of toch een cu-
riositeit. Op deze dag gaan erkende 
taxateurs vanaf 13.00 uur in de grote 
zaal van het Lieshoutse Dorpshuis aan 
de slag. De zaal gaat om 12.30 uur 
open.

Voor verdere informatie over de jubi-
leumactiviteiten zie www.kbolieshout.
nl onder tabblad ‘jubileum’.

CeesCees
Foto en tekst: Cees van Keulen

pans, dit kan vrij vertaald worden met 
Goedendag. Hiroko vertelt mij dat je 
dat van ’s morgens vroeg tot ongeveer 
’s middags vier uur als begroeting mag 
uitspreken in Japan. Mocht je Hiroko 
tegenkomen, groet haar dan met: Ko-
nichiwa (tot 16.00 uur).

Tussen twee haakjes: Vincent van 
Gogh zou tegenstander van de Ruit 
zijn. En die Ruit ligt nu aan diggelen. 
Voor een huifkar (zie foto) heb je ook 
geen autowegenstructuur zoals de 
Ruit nodig.

Om het vrijwilligerskeurskorps eens 
in het zonnetje te zetten hier een klein 
portretje van Hiroko Tsuneda (links 
op de foto met Japanse toerist). Zij is 
geboren en getogen in Tokyo, gehuwd 
met een man uit Kyoto en het Japanse 
echtpaar is woonachtig aan de Zuider-
klamp in Nuenen. Hiroko spreekt Ja-
pans, Engels en Nederlands en leest 
Chinees. Konichiwa,           in het Ja-

Wat jammer dat ik Hiroko niet als gids 
in mijn nabijheid heb gehad tijdens 
een studiereis naar Japan. Met 25 
TU/e-studenten trok ik jaren geleden 
door Tokyo en Kyoto en dat trok weer 
veel belangstelling van Japanners. Het 
leken wel allemaal nazaten van Anton 
Geesink. En Anton is in Japan net zo 
beroemd als Vincent hier.

Met bijgaande foto’s breng ik hulde 
aan alle vrijwillige gidsen met als mot-
to: Een foto zegt meer dan duizend 
woorden……….En Hiroko roep ik uit 
tot Gouden Gids.

Voor deze activiteiten kunt u zich aan 
melden tijdens de inloop op dinsdag 
van 10.00-11.30 en van 19.00-20.00 
uur of via kbolieshout@gmail.com. 
Kosten € 1,- per persoon.

   VACATUREBANK VRIJWILLIGERS week 22   
 
INSTELLING OMSCHRIJVING BENODIGDE TIJD / MEER INFO      
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
St. Vrijwillige Thuiszorg Vrijw. voor aanwezigheidshulp en praktische ondersteuning aan mantelzorgers i.o. 1 à 2 dagdelen p. wk.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Nationaal Ouderenfonds Nuenen Bestuursleden en vrijw. (o.a. om activiteiten op te zetten zoals breiclubs) maandag en/of donderdagmiddag
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
De Akkers & Jo van Dijkhof  diverse vrijwilligers gevraagd voor activiteiten voor en met senioren archipelzorggroep.nl/vrijwilligerswerk
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Kunstencentrum CAN Bestuursondersteuner (bij organisatorische zaken en activiteiten/evenementen) gem. 2 uur per week, in overleg
 Algemeen bestuurslid (o.a. organisatie open dag)
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Nuenen Dementievriendelijk vrijwilligers gevraagd v. initiatiefgroep, o.a. bezoek verenigingen/behoeftepeiling tijden in overleg
_________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Walburg tuinen  tuinmannen/tuinvrouwen gevraagd voor het vrijwilligersteam v.d. Walburg-tuinen.  diverse tijden mogelijk
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Vrouwencentrum de Vlinder werkgroeplid voor ontwikkelen/organiseren activ. v. inloopochtend en evenementen ca. 4 u./wk o.a. di 9.30-11.30 u.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Amnesty International Nuenen Werkgroeplid (voorbereiden, organiseren en coördineren v. acties en activiteiten) in overleg
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Vluchtelingenwerk - LEVgroep Handige Klussenman gevraagd ter ondersteuning v.d. vluchtelingen in overleg
_________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Dorpswerkplaats Nuenen Bestuursleden: voorzitter, secretaris, bestuurslid PR. Tijd: in overleg ca. 1 dag/wk  info: www.dorpswerkplaatsnuenen.nl
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Pleincollege Nuenen Vrijwilligers voor PCN-Kwartier die goed met jongeren (pubers) om kunnen gaan ca. 2-3 dagdelen/wk m.u.v. schoolvak.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Dorpsboerderij Weverkeshof gastheer/gastvrouw voor de ontvangstruimte op zaterdag en/of zondag en inval per dagdeel ca. 3,5 u. Inzet in overleg
 Tuinmedewerk(st)ers voor de groenten- en bloementuin in overleg
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Bibliotheek Dommeldal Vrijwilligers voor werkgroep “activiteiten” info:  www.bibliotheekdommeldal.nl 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
LEVgroep Vrijw. v. Hulplijn Peelregio (telef./chat/mail) 24 uur. Training/Onkostenverg. enkele uren p. wk, vanuit huis 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Voedselbank Bijrijder gevraagd, aanpakker, rijbewijs niet noodzakelijk woensdag 9.30-17.00 u. (1 u. pauze)
_________________________________________________________________________________________________________________________________
St. Schilders^COOL Nuenen klusvrijwilliger voor allerlei voorkomende klusjes tijden in overleg
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Buurtbuscomité een reserve-chauffeur voor de buurtbus lijn 460 (Best-Son & Breugel-Nuenen v.v.) diensten van 3,5 u. in overleg

Lokale Omroep Nuenen Redactiemedewerkers m/v gevraagd, m.n. redacteur regionieuws  tijden in overleg
 en medew. huish. dienst studioruimte (o.a. schoonm., onderh., bestellingen) 1-2 x p. wk een ochtend in overleg
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Heeft u interesse in een van deze vacatures of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het CMD - LEVgroep op Berg 22 in Nuenen (op werkdagen geopend van 
8.30 - 12.30 uur of volgens afspraak. Tel. 040-2831675). U kunt ook de digitale vacaturebank bezoeken op: www.levgroep.nl. Nieuwe vacatures kunt u aanleveren via ismene.
borger@levgroep.nl  

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

MELD JE 
AAN ALS 
COLLECTANT

MELD JE 

Leuke prijzen bij Albert Heijn voor 
scholieren tijdens de van Goghloop 
Op zaterdag 6 juni is Albert Heijn de gouden sponsor van de scholieren-
loop. Dit jaar is er een leuke actie waarbij iedere deelnemende scholier kans 
maakt op leuke prijzen. Zo zijn er enkele tassen met 'kinderboodschappen' 
te winnen, toegangskaartjes voor de Efteling en bioscoopbonnen.
Om kans te maken op een van deze 
prijzen kun je vanaf maandag 1 juni 
tot en met zaterdag 6 juni 16.00 uur 
een Albert Heijn petje afhalen bij één 
van de Albert Heijn winkels in Nue-
nen. Hoge Brake 8 of Parkstraat 22.
Wanneer je met de van Goghloop, dus 
voor, tijdens en/of na de scholieren-

loop door de  fotograaf op de foto 
wordt gezet mét het Albert Heijn petje 
én je loopnummer, ding je automa-
tisch mee naar de prijzen.
De winnaars worden op woensdag 10 
juni bekend gemaakt via facebookpa-
gina  www.facebook.com/albertheijn-
parkstraat en in de lokale krant.

Ronde Tafel Nuenen schenkt     
€ 4000,- aan Stichting Opkikker
Door Gerrit van Ginkel

Afgelopen dinsdag 26 mei vond bij Restaurant De Kleine Dommel de overhandi-
ging plaats van een cheque van maar liefst € 4000,- aan Stichting Opkikker.
De Stichting zet zich in om langdurig zieke kinderen, hun ouders en familie een 
mooie en ontspannende dag te bezorgen.
Directeur Ruud Sliphorst van O pkik-
ker vertelde: ”We peilen eerst de inte-
resses van het kind en kijken of er 
hobby’s zijn. De wensen kunnen varië-
ren van een dagje prinsesje zijn, boe-
ven vangen, in een helikopter vliegen, 
piraat zijn of brandweerman zijn. Er 
zijn ongeveer 35 activiteiten mogelijk. 
Ook de ouders zijn voor onze stich-
ting net zo belangrijk als de kinderen”, 
besluit voorzitter Ruud van Opkikker.
De Ronde Tafel Nuenen is een service-
organisatie die na wat omzwervingen 
langs diverse lokaliteiten, nu De Klei-
ne Dommel als domicilie heeft geko-
zen. De eigenaren Remco en Jordy zijn 
vol lof over de initiatieven die de Ron-
de Tafel Nuenen onderneemt. Remco 
is als vanzelfsprekend lid geworden 

van deze serviceclub waar onderne-
mende, creatieve en inspirerende 
mannen van 25 tot 40 jaar elkaar ont-
moeten. Naast de inzet voor de sa-
menleving is een belangrijk uitgangs-
punt om van elkaars ervaringen te 
leren en persoonlijke ontwikkeling te 
stimuleren.
Ronde Tafel Nuenen zamelt geld in 
voor twee projecten van lokale en na-
tionale goede doelen. Zo is er de eend-
jesrace die a.s. 12 juli weer gehouden 
wordt op het Strandbad te Nuenen en 
de verkoop van champagne aan hun 
kennissen op het eind van het jaar. De 
verkopen gingen dit jaar weer zeer 
goed en zo kon het hoogste bedrag in 
drie jaar gedoneerd worden aan Stich-
ting Opkikker.

Vlnr Ruud Sliphorst, directeur Stichting Opkikker, Coen Scholder, voorzitter Ron-
de Tafel Nuenen en Bart van Nuenen, secretaris Ronde Tafel Nuenen.

Gouden Gids: 
Nuenen is in trek bij toeristen. Dagelijks struinen diverse nationaliteiten 
door Nuenense dreven op zoek naar voetsporen van Vincent van Gogh. Van-
uit Vincentre trekken groepen toeristen onder leiding van gidsen door Nue-
nen. Vincentre beschikt over een dertigtal gidsen die behoren bij zo’n twee-
honderd vrijwilligers. Dit keurkorps zet zich in om het de tienduizenden 
toeristen naar de zin te maken. Onze beroemdste Nuenenaar heeft er geen 
weet van dat er zoveel dorpsgenoten betrokken zijn bij ‘zijn’ Van Gogh-jaar.
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Rolschaatsvereniging De Oude Molen

Gerwense Danique de Groot 
rijdt mee in Zomershow
Op zondag 14 juni rijden de jongste rolschaatsers, ze zijn niet ouder dan 10 
jaar, de jaarlijkse Zomershow. Danique de Groot schaatst al weer een aantal 
jaartjes bij RC De Oude Molen en  samen met de andere rijdsters neemt zij 
u mee door Nederland en laat de typische dingen van ons land en onze cul-
tuur zien. Het belooft een oer Hollandse show te worden.
Zo wordt er een wielerronde gereden 
en gevoetbald en natuurlijk komt de 
Elfstedentocht voorbij, verder zoekt 
ook hier een boer zijn vrouw en word 
er kaas gemaakt. Ook Koningsdag 
wordt niet  vergeten. Wij Nederlan-
ders zijn dol op de uitverkoop en laat 
er nou een net een jeugdkwartet zijn 
dat op het Nederlandse Kampioen-
schap een prachtig nummer reed  met 
de naam Sale. Ook deze meiden doen 
mee. “Ieder jaar zetten de rolschaat-
sers een spetterende show neer”, ver-
telt Marion van Lieshout,  “en dit vergt 
heel veel training en voorbereiding 
want we willen dat alles klopt. Niet al-
leen het decor maar ook het samen-
spel de mimiek en natuurlijk het rol-
schaatsen moet perfect op elkaar zijn 
afgestemd.. Voor de jonge meiden 
vergt het veel discipline, want er moe-
ten heel veel nummers  worden inge-
studeerd.” De rolschaatsshow is te zien 
aan de  Lage Heesweg 1 in Beek en 
Donk. Er zijn 2 shows, een om 13.00 

uur en een om 16.00 uur. De entree 
bedraagt € 5,-. Kaartjes zijn te koop 
aan de kassa of vooraf te bestellen via 
deoudemolenrollerclub@gmail.nl.  of 
www.rcdeoudemolen.nl

Hoge hakken & klompenrace 
in Mierlo
Na het daverende succes van de hoge hakken en klompenrace van 2013 
komt er in 2015 opnieuw een Hoge Hakken & klompenrace in Mierlo. De 
Dorpsstraat ligt niet meer open, sterker nog, de Dorpsstraat ligt er weer 
strak en mooi bij. Alle reden dus voor de Mierlose modezaken Lenssen 
Mannenmode en Lenssen Manders voor haar om deze race te organiseren.

Klokslag twaalf uur worden de start-
schoten gelost zodat de heren op 
klompen en de dames op hoge hakken 
van de ene winkel naar de andere win-
kel kunnen rennen. Een route van 400 
meter en degene die deze afstand het  
snelste aflegt, is uiteraard de winnaar. 
De dames starten bij Lenssen Man-
nenmode en rennen zo snel mogelijk 
op hoge hakken naar Lenssen Man-
ders voor haar, want daar ligt voor de 
winnares een modecheque ter waarde 
van maar liefst € 250,- klaar. De start 
voor de mannen is bij Lenssen Man-
ders voor haar en zij klepperen op 
hun klompen zo snel mogelijk naar 
Lenssen Mannenmode, waar voor de 
winnaar eveneens een modecheque 
van € 250,- klaar ligt. Ben je nét niet 

snel genoeg geweest, geen nood, ook 
de nummers twee en drie kunnen een 
modecheque winnen. 
En omdat ze bij Lenssen Manders 
voor haar en Lenssen Mannenmode 
nu eenmaal gek op mode zijn, is er 
ook nog een prijs voor de ‘Best Special 
Dressed’ dame en heer! 
Wil je mee doen, pak dan je hoge hak-
ken of je klompen en kom op 21 juni 
naar Mierlo en ren alsof je leven er 
van af hangt en wie weet, misschien 
ga jij wel naar huis met een modeche-
que!
Als je mee wil doen schrijf jezelf in 
door een mailtje te sturen naar info@
lenssenmanders.nl voor de dames of 
naar info@lenssenmannenmode.nl 
voor de mannen.

Jongerenkoor Jocanto

Jaarlijkse fl essenactie ook voor 
Gerwen en Nederwetten
De jaarlijkse fl essenactie van Jongerenkoor Jocanto staat weer voor de deur. 
Van 3 tot en met 6 juni komen de leden van het Nuenense jongerenkoor 
langs de deur om lege statiegeldfl essen op te halen. Op de doordeweekse 
dagen tussen 18.00 en 22.00 uur en op zaterdag tussen 10.00 tot 17.00 uur. 
Met de opbrengst van het statiegeld kan Jocanto komend seizoen weer 
mooie activiteiten organiseren.
Dit jaar komen de jongeren in de nieu-
we koorkleding langs de deuren. Ze 
zijn allemaal duidelijk herkenbaar in 
de lichtgroene en lichtblauwe polo’s, 
waar ook het logo van het jongeren-
koor op staat. Als u benieuwd bent 
wanneer de jongeren bij u in de wijk 
langs komen, kunt u kijken op www.
jocanto.nl. Op de website staat een 
plattegrond, waarop alle wijken met 

verschillende kleuren zijn aangeduid. 
Zo is duidelijk te zien waar de jonge-
ren wel of niet zijn geweest en waar ze 
verwachten op die dag langs te komen. 
Mocht u niet thuis zijn, dan kunt u de 
flessen ook bij de voordeur zetten met 
het briefje er op dat ze bij u in de brie-
venbus hebben gedaan.
Woont u in Gerwen, Nederwetten of 
in de omringende gemeenten, waar 

Soefi  Centrum 
Eindhoven
 
Het Soefi Centrum Eindhoven houdt 
op zondag 7 juni een Universele Ere-
dienst. De heer Wieger Hellema zal 
hierin het thema Vreugde vanuit de 
grote wereldreligies belichten. Doel-
stellingen van het Universeel Soefisme 
zijn: Respect tonen voor andersden-
kenden; verbinding leggen tussen oost 
en west; volgen van het mystieke pad. 
De bijeenkomst vindt plaats in de bo-
venzaal van “de Herberg” van Eckart-
dal, Nuenenseweg 1, Eindhoven. Aan-
vang 11.00 uur. Na afloop is er koffie 
en thee, een boekentafel en gelegen-
heid tot een gesprek. Iedereen is van 
harte welkom. De toegang is vrij.

Jocanto niet langs komt, maar u wilt 
toch uw bijdrage leveren dan kan dat! 
U kunt dit laten weten door een mail-
tje te sturen naar flessenactie@jocan-
to.nl, maar het kan ook anders. Als u 
in de week van de flessenactie uw lege 
flessen inlevert bij Albert Heijn aan de 
Parkstraat 22, of bij Albert Heijn of de 
Jumbo in het Kernkwartier, dan kunt u 
uw embalagebonnetjes achterlaten in 
de boxen die bij de flessenautomaten 
staan. Zo probeert Jocanto het u zo 
makkelijk mogelijk te maken om hen te 
steunen in deze actie. Voor vragen is 
het koor bereikbaar via tel. 06-10 47 
3Ω4 74.

Keep looking up (Foto Peter Coppens) 

Plan Nuenen Luistruik, wordt vervolgd..

Jasmijnstraat 10 Nuenen
Tussenwoning met een zeer diepe achtertuin. De woning beschikt 
over 4 slaapkamers, een bergzolder en is gelegen aan een rustige 
straat in Oud-Nuenen met in de omgeving diverse facilliteiten, 
waaronder winkels, sportgelegenheden en scholen.

Inhoud: 300 m3
Woonopp: 100 m2
Bouwjaar: 1962
Vraagprijs:  € 169.000,00 k.k.

verkocht

Berg 68 Nuenen
Op een prachtige plek, in de dorpsstraat van Nuenen gelegen zeer 
karakteristieke jaren 30 woning met L-vormige woonkamer, dichte keuken, 
bijkeuken, badkamer, 3 slaapkamers en op het oosten gelegen ruime 
achtertuin. De woning is gelegen in het gezellige centrum van Nuenen en 
nabij het park, wat regelmatig het middelpunt is van gezellige activiteiten.

Inhoud: 354 m3
Woonopp: 111 m2
Bouwjaar: 1926
Vraagprijs:  € 189.000,00 k.k.

verkocht

De Vlos 40 Nuenen
In jonge woonomgeving aan een rustige straat in Nuenen-Oost 
gelegen twee-onder-een kapwoning met garage. De woning is 
voorzien van een ruime woonkamer, een vernieuwde open keuken, 
3 slaapkamers, een moderne badkamer op de eerste verdieping, en 
een royale zolderkamer op de tweede verdieping.

Inhoud: 485 m3
Woonopp: 124 m2
Bouwjaar: 1985
Vraagprijs:  €  315.000,00 k.k.

verkocht

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

Vincent van Goghstraat 145 Nuenen  T (040) 283 30 57  www.metselaarsmakelaardij.nl  Volg ons nieuwste aanbod op facebook

V. van Goghstraat 41 Nuenen
Moderne 3-kamer (voorheen 4-kamer) maisonnette in twee 
woonlagen en voorzien van een ruime woonkamer met open 
keuken, 2 slaapkamers, moderne badkamer en royaal dakterras. 
De maisonnette is gelegen in het gezellige centrum van Nuenen 
nabij diverse voorzieningen.

Inhoud: 260 m3
Woonopp: 86 m2
Bouwjaar: 1982
Vraagprijs:  €  175.000,00 k.k.

aanbod aanbod aanbod aanbod in prijs verlaagd

Den Haak 8 Nuenen
Op een gewilde woonlocatie in een jonge woonwijk in Nuenen-Oost 
gelegen, modern afgewerkt, vrijstaand woonhuis met maar liefst 6 
slaapkamers, speels ingedeelde woonkamer, moderne badkamer, 
keuken, bijkeuken en op het zuid westen gelegen zonnige 
achtertuin met praktijkruimte.

Inhoud: 460 m3
Woonopp: 160 m2
Bouwjaar: 1998
Vraagprijs:  € 475.000,00  k.k.

Rietgorshof 7 Nuenen
Opknapper! Verrassend ruime tussenwoning met aangebouwde 
serre, 4 ruime slaapkamers en onderhoudsvriendelijke achtertuin 
gelegen op zonzijde. De woning is gelegen in een kindvriendelijk 
omgeving in Nuenen-Zuid op loopafstand van zowel het centrum als 
winkelcentrum “Het Kernkwartier”.

Inhoud: 471 m3
Woonopp: 145 m2
Bouwjaar: 1971
Vraagprijs:  € 199.000,00 k.k.

Heikampen 33 Nuenen
Ruime tussenwoning gelegen aan een rustige, kindvriendelijke 
straat. De woning beschikt over een woonkamer met uitgebouwde 
serre, een ruime keuken, 3 slaapkamers op de 1e verdieping, grote 
vierde slaapkamer op de 2e verdieping. De achtertuin is vrij gelegen 
en heeft een eigen achterom. 

Inhoud: 448 m3
Woonopp: 129 m2
Bouwjaar: 1977
Vraagprijs:  € 215.000,00 k.k.

Molvense Erven 41 Nuenen 
Verbazend ruime tussenwoning met grote woon-/eetkamer, sfeervolle 
keuken, 4 ruime slaapkamers op de verdiepingen alsmede een ruime 
badkamer. Met een fraai aangelegde achtertuin op het zuiden en een 
apart gelegen garagebox. De woning is gelegen in Nuenen-Zuid met 
basisschool ‘De W entelwiek’ en het ‘Kernkwartier’ op loopafstand.

Inhoud: 532 m3
Woonopp: 178 m2 
Bouwjaar: 1975
Vraagprijs:  € 325.000,00 k.k.

Lindenlaan 31 Nuenen
Deze half vrijstaande woning is schitterend gelegen midden in het 
gezellige centrum van Nuenen. De woning heeft 4 slaapkamers, een 
vrij liggende achtertuin en een grote garage/werkplaats. Faciliteiten, 
waaronder winkels en restaurants zijn op loopafstand.

Inhoud: 340 m3 
Woonopp: 120 m2 
Bouwjaar: 1975
Vraagprijs:  € 225.000,00 k.k.

verkocht

Van Brunschothof 38 Nuenen
Ontdek nieuwe kansen in ‘t Oog van Nuenen. Midden in het centrum, 
gesitueerd tussen de Berg- en Weverstraat, in het kloppend dorpshart 
van Nuenen met alle voorzieningen. ‘t Oog van Nuenen kenmerkt zich 
door een zéér veelzijdig woningaanbod, een rustige woonomgeving 
en eigentijdse architectuur met een knipoog naar het verleden.

Inhoud: 348 m3 
Woonopp: 116 m2
Bouwjaar: 2010
Vraagprijs:  € 239.000,00 v.o.n.

verkocht
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SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 rust 6 imitatie 12 werkweigeraar 13 toestemming 
15 korte tijd 16 verfrissing 18 vlaktemaat 19 scheepstouw 20 uitroep van pijn 
22 ondergrondse 25 zangnoot 26 dierentuin 29 voorzetsel 30 vrees 
32 herfstbloem 34 geweervuur 36 seconde 37 bijbelse figuur 39 toupet 
41 aanvankelijk 44 Russisch heerser 46 grote bijl 48 naam 50 deel v.d. bijbel 
51 naaigerei 53 bevel 54 klap 56 snijwerktuig 57 bloeiwijze 
59 Turks bevelhebber 60 bonus 62 wijze 64 schaaldier 65 tennisterm.

Verticaal: 1 deel v.e. auto 2 mak 3 ego 4 stremsel 5 vervoermiddel 
7 Ned. omroep 8 honingdrank 9 slee 10 wier 11 richting 12 kunstzin 
14 vervoermiddel 17 toegang 18 dokter 21 valwind 23 ter inzage 
24 vijandelijke inval 27 blijkens de akten 28 vis 30 waakzaam 
31 Japans bordspel 33 profeet 35 Engels bier 38 bot 39 per adres 
40 zuivelproduct 41 riv. in Spanje 42 motorraces 43 huidblaasje 
45 krachtig 47 vogel 49 landbewerking 51 familielid 52 schaakstuk 55 via 
56 Chinese deegwaar 58 knaagdier 59 houding 61 pers. vnw. 63 heden.
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20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31
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38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49
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64 65
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Oplossingen wk 21
R M H K B S C H U R F T

E A E O K K E G A A R G

R J B Z T P I N K R E V

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

C E E K U R T K R K E G
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T E I C A R T N A S N L

H B G M A R G N K M E N

E D H T D A G J E G N I

T R E G N A Z U I N I G

E A I P O T U O A T M I

R A D I O S T I L T E G

BEROEPSMATIG

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.

BRAVO
BRONTOSAURUS
EDELE
FLITSEN
GEBINT
GLASBAK
GORILLA
GRENS
GROEN
HAPEREN
INEEN
LOPER
MISSIONARIS
MONTENEGRO
NARCIS
OPGOOI
OPTIE
RAADZAAM
RASTA
ROYAAL
SIMPEL
SPONTAAN
STAAK
STOFZUIGEN
TREKZALF
ULAAN
VIOLET

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

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:

HOE GAAT DAT?
’’Lindeblaadje’’ opgeven?

Tot uiterlijk dinsdagmorgen 12.00 uur 
kunt u de advertentie aanleveren bij: 

Drukkerij Messerschmidt, Berkenbos 6, Nuenen.

Lindeblaadjes worden uitsluitend tegen contante 
betaling geplaatst. Geen foto, geen logo. 
De kosten zijn € 10,- 
(max. 20 woorden). Per woord meer € 0,25. 
Voor “Lindeblaadjes” onder nummer wordt € 2,50 
extra berekend. Bewijsnummer is € 2,50 extra.

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200

E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

XL PRINTEN

MULTI PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKENNABEWERKEN

DRUKKEN

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.

WARRINK COMPUTER 
SERVICE Last van com-
puterstoringen of advies 
op maat nodig? Neem dan 
contact met ons op via 06-
40947823 of mail: info@
warrinkcomputerservice.nl

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

Uw hond toe aan een Trim-
beurt? TRIMSALON ALA 
PLUTO. Professioneel & 
gediplomeerd! Hooidonk 7. 
Afspraak: 06 - 53 30 78 30. 
www.alapluto.nl

VLOOIENMARKT Zon-
dag 31 mei, 09.00 - 16.00 
uur Speeltuin Philipsdorp. A. 
v. Leeuwenhoeklaan, Eind-
hoven. 06-20299824. Gra-
tis entree!!

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

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

week 20 Mw. Huesken,  Nuenen

WERKSTRESS? SMITS 
COACHING Helpt je om 
met meer zelfvertrouwen en  
mogelijkheden je probleem 
zelf weer op te lossen. Inge 
Smits 06-41638130.

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

Adri Raaijmakers
Osteopaat D.O. - M.R.O.

Praktijk Nuenen
Weverstraat 16, 5671 AD Nuenen
T. 040-2913 907, M. 0655 713 664

Praktijk Horst
Hoofdstraat 24a, 5961 EZ Horst

T. 077-3986 818

Praktijk Son & Breugel
Thermaelaan 2 5691 PM

T. 0499-476383

E. aad.raaijmakers@online.nl
I. www.raaijmakers-osteopathie.nl
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Weverstraat 16, Nuenen | Tel 040-2913 907 
www.raaijmakers-osteopathie.nl

DE RUG EN 
NEKSPECIALIST

Te koop:  Snorscooter 
Peugoet Vivacity met rood 
i.z.g.st. prijs   € 500,-. He-
renfi ets Giant 6 versnellin-
gen i.z.g.st. € 200,-  Info 06-
12404937.

Schuttingbouwers/
ZZP’ers gezocht i.v.m. 

uitbreiding bedrijf.
Interesse? 

Graag een belletje 
naar 040-2839839 
of een mailtje naar 

info@vanderputten.nl

ICT-er met de VUT helpt 
graag met uw: Draadloos 
internet; computer ver-
snellen/opschonen; Win-
dows 7/8, Ipad, E-mail, 
virusscan installeren. 040-
2952567 / 06-23854915.
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Blues

Zaterdagavond was ik in Café Schafrath. Daar trad bluesband Deep & the 
Dudes op, als opwarmertje voor het Blues’m festival op Eerste Pinksterdag 
in het Park.
 Ik ben op zich geen echte fan van blues. Toch heeft de muziek een 
bepaalde aantrekkingskracht. Het moet wat mij betreft smerig klinken, 
zweten en broeien. De druppels moeten van het plafond vallen. Mijn favo-
riete bluesartiesten zijn R.L. Burnside en Junior Kimbrough, voor zover die 
onder blues vallen. In 1998 zag ik Lester Butler nog optreden in Nijmegen, 
met die ruige mondharmonicasound. Een paar weken later was hij dood. 
Overdosis.
 Blues is vaak melancholische, droevige muziek. Het kan geen toeval 
zijn dat je blues en Nuenen allebei met dezelfde opvallende ‘ue’ schrijft.

Edwin Coolen

Uit d’n hoek…

Uitzendingen LON-TV
Deze week in het programma Nuenen-Nu :

• Het nieuwe maandblad voor Nuenen : ZO NUENEN
• Renovatie van Van Goghvijver gestart
• Jo van Wijsbek-van Elderen is 100 jaar geworden
• Open Lucht Blues Festival  in het Park
• Eerste inwonerswijkschouw “Kijk op uw Wijk”
• Biografie van een Dorp, Stukske Gerwen, aflevering 11, over de Nieuwe  
   Clemenskerk 

De tv-uitzendingen vinden plaats om 11.00, 14.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
en 01.00 uur.
Het programma is ook te volgen via de livestream op www.omroepnuenen.
nl. Tevens kunt u op deze website actuele nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. 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 Klooster 
tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

KWF 
Kankerbestrijding 
zoekt collectanten
In de eerste week van september zet-
ten ruim 100.000 vrijwilligers zich in 
om zoveel mogelijk geld op te halen 
voor kankeronderzoek. Elke euro die 
de collectanten ophalen, draagt bij aan 
de missie: minder kanker, meer gene-
zing en een betere kwaliteit van leven 
voor kankerpatiënten.
De collecteweek is een enorme opera-
tie die van levensbelang is. Ook dit 
jaar zijn weer nieuwe collectanten no-
dig. Geef je nu op als KWF-collectant 
bij mevr. E. van de Ven-Janssen, tele-
foon 2839047 of ga naar www.kwf.nl/
collecte.

Val eens binnen bij 
de liederentafel!!
Tijdens de vorige Liederentafel kwam 
een aantal buitenlandse studenten van 
de TU Eindhoven binnenvallen. Al 
gauw werden de Engelse liedjes uit de 
bundel gezongen en toen Cor zijn Va 
Pensiero zong kon de avond bij de Ita-
liaanse studentes helemaal niet meer 
stuk. Al gauw werden ook de Holland-
se liedjes, zoals droomland, meege-
zongen. Het was een heerlijke, spon-
tane en inspirerende avond: zoals een 
Liederentafel (ook) bedoeld is.
Kom ook eens binnenvallen op de vol-
gende Liederentafel op 31 mei om 
20.30 uur in cafe Schafrath aan het 
Park in Nuenen. En wilt u nog nage-
nieten van de vorige keer kijk dan eens 
op de facebook pagina van Liederen-
tafel Schafrath.

(foto’s Cees van Keulen, Gerwen)

Gerwen: Groene Parel in Brabant
Op Hemelvaartsdag was de oude Gerwense kerk geopend voor publiek en kon de toren beklommen worden. “Wat een 
prachtig uitzicht, wat een groene omgeving, een prima helikopterview van de dorpskern Gerwen.” Dat zijn enkele uitspra-
ken, opgetekend uit de mond van bezoekers in de toren. En inderdaad, op de foto’s is te zien hoe groen Gerwen is. Het 
predicaat Groene Parel past Gerwen uitstekend. Goed dat er de foto’s zijn……

Groei Nederlandse koopwoningmarkt zet komende twee jaar door 

Hypotheek inloopspreekuur op 
zaterdag 30 mei bij Rabobank 
Dommelstreek
De groei van de Nederlandse koopwoningmarkt zet in heel Nederland ver-
der door. Ook provincie Noord Brabant profiteert van de positieve ontwik-
keling. Na een beter dan verwacht eerste kwartaal zal de markt in 2015 en 
2016 verder aantrekken. Naar verwachting wisselen in 2015 tussen de 160 
en 180 duizend woningen van eigenaar. Rabobank Dommelstreek houdt 
vanwege toenemende vraag zaterdag 30 mei Hypotheek inloopspreekuur.  
Zaterdag 30 mei houdt Rabobank 
Dommelstreek een ‘Hypotheek In-
loopspreekuur’ voor iedereen die 
overweegt een (ander) huis te kopen. 
Tijdens het Inloopspreekuur geven 
adviseurs van de Rabobank gratis en 
vrijblijvend advies en antwoord op 
woonvragen. U krijgt een kort oriën-
tatiegesprek, een berekening van 
eventuele woonlasten, informatie over 

mogelijke verbouwingen of hypo-
theekaanpassingen en uitleg over het 
Rabobank Hypotheekdossier. Aan het 
einde van het gesprek krijgt u een ori-
entatierapport mee naar huis.
 
“De economen van de Rabobank voor-
zien de komende twee jaar een verder-
gaande groei van de woningmarkt in 
Nederland”, aldus Alex Meijvis, direc-
teur Particulieren en Bedrijvenadvies 
van Rabobank Dommelstreek. Vrijdag 
15 mei publiceerde Rabobank deze cij-
fers in het kwartaalbericht Woning-
markt. “Hoewel de regionale verschil-
len in ons land groot zijn, zien we alle 
provincies profiteren van de groei op 
de woningmarkt. Ook in onze regio. 
Om die reden houden we wederom 
een Hypotheek Inloopspreekuur om 
aan de toenemende vraag tegemoet te 
komen.”
 
Thuis voelen
Rabobank is sinds 18 mei met een wo-
nen commercial op TV te zien. De 
commercial maakt deel uit van een 
landelijke campagne. Alex Meijvis: 
“Wij financieren niet alleen je huis, 
maar hebben een aandeel in de plek 
waar je je thuisvoelt. Goed advies is 
daarom erg belangrijk om je ultieme 
woonwensen te kunnen vervullen”. 
Rabobank heeft onderzoek gedaan 
naar wat Nederlanders het liefste doen 

in hun huis, en waar ze zich het mees-
te bij thuis voelen. Wat blijkt? Een rui-
me meerderheid van de Nederlanders 
(52%) voelt zich het meeste thuis als ze 
iets eten of drinken met familie of 
vrienden. Ook zijn ruimte en licht in 
huis voor driekwart van de Nederlan-
ders het belangrijkste om zich thuis te 
voelen. “Vooral 65-plussers voelen 
zich thuis in hun huis en in hun buurt. 
Wellicht hebben zij met de jaren hun 
ultieme woonwensen kunnen vervul-
len.”

Hypotheek inloopspreekuur
Rabobank heeft goede ervaringen met 
het Hypotheek Inloopspreekuur. In 
maart stapten duizenden Nederlan-
ders bij een van de 214 vestigingen van 
lokale Rabobanken naar binnen, zowel 
starters als doorstromers op de hui-
zenmarkt. Ook kwamen bestaande 
hypotheekklanten langs met vragen 
over hun hypotheek. 

Kom ook langs zaterdag 30 mei
Rabobank Dommelstreek heeft het 
Hypotheek Inloopspreekuur zaterdag 
30 mei van 10.00 tot 15.00 uur. Ieder-
een kan dan zonder afspraak terecht. 
Ook houdt wooncoach Inge Walstra 
maandelijks inloopspreekuur op de 
eerste maandag van de maand. Het 
eerstvolgende inloopspreekuur van 
Inge is maandag 1 juni van 15 tot 20 
uur. Zie voor meer informatie over de 
inloopspreekuren: rabobank.nl/dom-
melstreek

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.

‘Van Gogh 125 ’
Fietstoertocht vanuit Nuenen
Zondag 7 juni, wordt de Van Gogh-fietstoertocht verreden die deze keer in 
het kader staat van Van Gogh 125 jaar. Sportieve fietsers kunnen kiezen uit 
de afstanden: 125 kilometer voor de rustige toerrijder (ook 100 km) en 150 
kilometer voor de meer getrainde deelnemer. Iedereen kan deelnemen aan 
deze fietstocht en de organisatie is bij de actieve Toerclub Nuenen in goede 
handen.
Route richting België
De toertocht voert door fietsvriende-
lijke gebieden ten zuidoosten van 
Nuenen naar de Peel, Limburg, via 
veelal mooie binnenwegen richting 
België. Die richting ging de wereldbe-
roemde schilder Vincent van Gogh 
ook uit voordat hij eind 1883 in Nue-
nen kwam wonen. Vincent was geen 
fietser. Hij ging meestal te voet en 
voor verre bestemmingen koos hij 
voor openbaar vervoer per trein. Als 
de kleurrijke Nuenense toerclub be-
staan zou hebben in de periode 1883-

1885, dan zou Vincent zeker en vast 
een tochtje meepeddelen op de fiets. 
Want wie wil nou niet meefietsen met 
zo veel sportieve vrouwen en mannen. 
De tochten zijn uitgepijld en ook digi-
taal beschikbaar.
Deelnemers vertrekken vanaf café 
Schafrath Park 35 in Nuenen tussen 
08.00 en 09.00 uur. 
Deelname kost € 4,-, leden van de Ne-
derlandse Toerfietsunie (NTFU) krij-
gen € 1,- korting. Voor meer informa-
tie zie ook: www.tcnuenen.nl.

Iedereen kan deelnemen aan de Van Gogh125-Toertocht, jong en oud.... 
(foto Cees van Keulen)

Esta’s en Welpen   
bevrijden de draak!
 
Afgelopen meivakantie zijn de Welpen en Esta’s van Scouting Rudyard Kip-
ling op kamp geweest in Boxtel. Het kamp stond in het teken van tekenfilm-
figuren Shrek en Prinses Fiona. De hulp van de Welpen en Esta’s werd 
gevraagd bij het bevrijden van de Draak, die gevangen was genomen door 
de Schaduw van de toren.

Er waren spannende activiteiten zoals een jungletocht in het Groene Woud, het 
donkere water oversteken (in het zwembad), naar Drakenland gaan (oertijdmu-
seum De Groene Poort in Boxtel) en een echte biosavond met de film Shrek2.
Tijdens het kamp konden de Welpen en Esta’s punten verdienen. Nestje Rood 
was de winnaar en heeft de draak mogen bevrijden uit de toren! Kortom het was 
een geweldig gaaf leuk kamp.
 
Heb jij nog tijd over?
Nieuwe Jeugdleden zijn altijd welkom om een aantal keren vrijblijvend mee te 
draaien. Kijk voor meer informatie op www.rudyardkipling.nl of geef je op via 
Sjors sportief/creatief. www.sjorssportief.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...
Iedere woensdag tussen 11.00 en 
13.00 uur staan wij voor u klaar
in ons uitvaartcentrum te Geldrop. 
Dan kunt u met ons kennismaken 
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 28 mei
09.30-11.30 uur Schuif even aan tafel bij 

Stefan Nagelkerke en Theo Swinkels
Het Klooster Nuenen

Donderdag 28 mei
19.30 uur Workshop: 

Meer weten over persoonlijkheden
Bibliotheek Nuenen

Donderdag 28 mei
20.00 uur Herinneringsconcert 

voor nabestaanden
H. Clemenskerk, Park Nuenen

Donderdag 28 mei
20.30 uur Bierproeverij 

“De week van het Nederlandse Bier” 
Café Ons dorp Nuenen

Vrijdag 29 mei
20.00 uur Kienavond in Lieshout
Dorpshuis, Grotenhof 2, Lieshout.

Vrijdag 29 mei
20.00 uur De Lindespelers met 

“Al mijn zonen”
pastorietuin, Berg 26 Nuenen

Vrijdag 29 mei
20.30 uur Singlecafé Brandevoort

’t Brandpunt, Biezenlaan 29 in Helmond

Vrijdag 29 mei
Sponsortocht Nightbike Stichting Duchenne

RKSV Nuenen, sportpark Oude Landen, 
Pastoormast

Zaterdag 30 en zondag 31 mei
Gerwens Gezelligheidstoernooi RKGSV

De Polder 1 Gerwen

Zaterdag 30 mei tot 6 juni
09.00-18.00 uur Zomerexpositie  
werk van cursisten van het CAN

Het Klooster

Zaterdag 30 mei
09.00-16.00 uur Grootse vlooienmarkt

Winkelcentrum Kernkwartier

Zaterdag 30 mei
10.00-16.00 uur Boekenmarkt

Weverkeshof

Zaterdag 30 mei
10.00 uur Mountainbike-clinic Toerclub 

Nuenen
Cycletrend, Duivendijk 5c in Nuenen

Zaterdag 30 mei
10:00-14:00 uur. Zwangerenverwendag in 

Laarbeek
KDV het Klokhuis

Zaterdag 30 mei
20.00 uur Brassband de Vooruitgang & Lode 

Violet, ‘Embrassment’
theaterzaal Het Klooster

Zaterdag 30 mei
20.00 uur De Lindespelers met 

“Al mijn zonen”
pastorietuin, Berg 26 Nuenen

Zaterdag 30 en zondag 31 mei
22.30 uur Jaarlijkse bedevaart naar Den 

Bosch
vanaf het kerkplein aan het Park in Nuenen

Zondag 31 mei
11.00 uur Opening Expositie Suzanne van 

de Ven, In Movimento
Kunstzaal Dommeldal Mierlo

Zondag 31 mei
16.00 uur De Lindespelers met “Al mijn 

zonen”
pastorietuin, Berg 26 Nuenen

Zondag 31 Mei
De Buitenschilderdag

Centrum Nuenen

Zondag 31 mei
08.00 uur Fietsspektakel Bzet 

De Bosduvels start vanaf oranjeplein 
in Mariahout

Zondag 31 mei
09.00 en 17.00 uur Omroep Kontakt 

opent haar deuren
Otterweg 25 in Beek en Donk

Zondag 31 Mei
14.00 uur Kleurrijke Zondagen

Nuenens mannenkoor, Drumfanfare 
Jong  Leven, De vrolijke samenzang

Het Klooster

Zondag 31 mei
vanaf 14.00 uur Terrasconcert i.v.m. 

15 jarig jubileum Wettertetters
terras Brasserie/Café ‘de Kruik’ in 

Nederwetten

Zondag 31 Mei
14.30-16.30 uur 

Optreden Mondharmonica orkest EMC 
Jo van Dijkhof

Zondag 31 mei
20.30 uur Liederentafel

Café Schafrath

Maandag 1 juni
13.30-15.30 WLG workshop 

sierraden maken
Den Heuvel in Gerwen.

Kerkberichten

Byzantijnse liturgie 
in kapel Kronehoef
Op zondag 7 juni is er een plechtige By-
zantijnse liturgie om 10.30 uur in de ka-
pel Kronehoef aan de Kloosterdreef te 
Eindhoven. De katholieke ‘Gemeen-
schap van de Alheilige Moeder Gods 
Gruzinskaja’ draagt zorg voor de organi-
satie. Zij is een vereniging binnen de ka-
tholieke kerkprovincie van Nederland. 

Deze liturgie uit de 4de eeuw draagt 
nu nog de zuivere spiritualiteit van de 
eerste Christenen van het Oost-Ro-
meinse Keizerrijk. Het vierstemmige 
Slavisch-Byzantijnse koor zingt. Na 
afloop is er in de aula koffie en een 
goed gesprek. De volgende liturgie is 
op zondag 5 juli ook weer in de kapel 
Kronehoef. 

Sacraments-processie     
trekt feestelijk door Gerwen
Op zondag 7 juni is het in de katholieke Kerk Sacramentsdag. In Gerwen trekt de 
aloude sacramentsprocessie door het dorp. Deze processie trekt uit onder de 
leuze ‘Feest van geloof ’. De plechtige Latijnse Hoogmis begint om 10.30 uur. Om 
ongeveer 12.00 uur begint de stoet met het Allerheiligste.
Het feest is nu bijna 800 jaar oud; begonnen door de H. Juliana van Luik. Het 
centrale deel van de processie is de priester met monstrans met het Allerheiligste 
onder een baldakijn. Verder trekken er bruidjes mee die bloemen strooien; er 
zijn groepen die heiligenbeelden meedragen. Ondertussen bidden en zingen de 
meelopende gelovigen. Er zijn twee rustaltaren, waar een moment van aanbid-
ding is. De processie zal ongeveer twee uur duren. Om ca. 14.00 uur is de stoet 
weer terug in de middeleeuwse Clemenskerk. Na afloop van de kerkelijke plech-
tigheid is er een feest in de tuin van de priorij. Daar vieren de processiegangers 
feest met koffie en taart. 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 30 mei 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.
Zondag 31 mei 10.00 uur: Eerste 
Communieviering, kinderkoor, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en pasto-
raal werker P. Peters.
Zondag 31 mei 12.00 uur: Eerste 
Communieviering, kinderkoor, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en pasto-
raal werker P. Peters.

Misintenties
Zaterdag 30 mei 18.30 uur: Pastoor 
Jan van Oosterhout (vanwege sterf-
dag); Dina Prinsen; Harrie en Maria 
van Grootel.
Zondag 31 mei 10.00 uur: Pastoor Jan 
van Oosterhout (vanwege sterfdag); 
Paul Perrée; Johan en Oda van Keme-
nade-Pepers; Marijn Zandboer ( de 
trotse broer van Daniek, die vandaag 
de Communie doet); Sabine Vermeu-
len en opa Dirks.
Zondag 31 mei 12.00 uur: Pastoor Jan 
van Oosterhout (vanwege sterfdag); 
Elisabeth Henne-Vos; Bert en Marti-
na Leenen-Scheepers; Gijs en Willie 
Leenen; Henk Henne; Gerard Wil-
lems.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Maria 
Dekkers-van der Palen, Margot Bege-
manstraat 123 en Leo Verhappen, 
Wilhelminastraat 10. 
Wij wensen de familie en vrienden 
veel troost en sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.

Eerste Communie
Op zondag 31 mei zullen de kinderen 
uit Nuenen hun Eerste Communie 
ontvangen in de H. Clemenskerk in 
Nuenen. De kinderen uit Gerwen zul-
len op zondag 7 juni hun Eerste Com-
munie ontvangen in de St. Clemens-
kerk in Gerwen. 
Na een periode van voorbereiding in 
gezinsvieringen en in kleine groepjes 
thuis is het dan eindelijk zover zijn: de 
Eerste Communie. 

De communieviering heeft het the-
ma: "ik droom van EEN groot cadeau 
en daarom word ik wakker”. De kinde-
ren beleven de viering door taken te 
verdelen en samen liedjes te zingen 
met het kinderkoor o.l.v. Christel de 
Brouwer. We hopen op een zonnige 
zondag, waarbij het voor iedereen een 
groot feest zal zijn. 
In Nuenen (31 mei) is om 10.00 uur de 
viering voor kinderen van de Mijlpaal, 
de Wentelwiek, de Rietpluim en de 
Nieuwe Linde; om 12.00 uur is de vie-
ring voor kinderen van de Dassen-
burcht en Insp. Crijnsschool.
In Gerwen (7 juni) is om 10.30 uur de 
viering voor de kinderen van Heuvel-
rijk.
Nieuwsgierig naar wat het groot ca-
deau is? U bent van harte welkom!

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 31 mei 09.30 uur: viering met 
volkszang, voorgangers pastor S. 
Kuijpers en de pastoraal werkers M. 
Feuth en J. Deckers.

Misintenties
Piet en Ilse Renders

Presentatie nieuwe pastoraal werker
Komende zondag zal mevrouw Ma-
rieke Feuth als nieuwe pastoraal wer-
ker voor de Parochie Heilig Kruis 
worden gepresenteerd in de kerken 
van Gerwen en Nederwetten. Marie-
ke zal aangeven wat haar visie is op 
het werken in een parochie. 

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Vrijdag 29 mei 18.30 uur: Vormselvie-
ring, vocale omlijsting, voorgangers 
Vicaris Ron van den Hout en pasto-
raal werker J.Deckers.
Zondag 31 mei 11.00 uur: viering, 
voorgangers pastor S. Kuijpers en de 
pastoraal werkers M. Feuth en J. Dec-
kers.

Misintenties
Uit dankbaarheid van een 80-jarige, 
Piet van Dijk, Piet Raaijmakers, Zus-
ter Adriana Bekkers op 95 jarige leef-
tijd overleden te Boxmeer. 

Mededelingen
Vrijdag 29 mei om 18.30 uur komt Vi-
caris Ron van den Hout namens de 
bisschop het H. Vormsel toedienen 
aan alle kinderen uit onze parochie in 
de St. Clemenskerk in Gerwen.

De opbrengst van de bijzondere col-
lecte voor Nepal heeft in onze kerk       
€ 187,50 opgeleverd. Met dank aan 
alle gulle gevers. 

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl
Protestantse Gemeente Nuenen
De Regenboog, 10.00 uur. Zondag 31 
mei is er een jeugddienst, die wordt 
geleid door kerkelijk werker dhr. P. 
Flach. Er is nevendienst voor de kin-
deren. We collecteren in deze dienst 
voor het jeugdwerk in de PGN. Pink-
sterzending. Op onze website kunt u 
de activiteiten zien, die er deze week 
zijn. Predikant of kerkelijk werker 
houden pastoraal spreekuur op dins-
dagmiddag 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.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.sre.nl.

Donderdag 28 mei. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Pinkster-
week. 
Vrijdag 29 mei 07.15 uur H. Mis, Qua-
tertemperdag. 
Zaterdag 30 mei 08.30 uur H. Mis, 
Quatertemperdag; 10.00 Godsdienst-
lessen. 
Zondag 31 mei. Drievuldigheidszon-
dag. 10.30 uur gezongen Hoogmis.  
Maandag 1 juni. 18.30 uur H. Mis, H. 
Angela de Merici, maagd. 
Dinsdag 2 juni. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Marcellinus, Petrus 
en Erasmus, martelaren.  
Woensdag 3 juni. 07.15 uur H. Mis. 

Van Goghkerkje, de Lindeboom en huize Nune Ville

Gratis concert op zondag 7 juni
Gildas Delaporte op contrabas en Bert van den Brink op accordeon spelen 
drie uitvoeringen van elk 25 minuten. Zij spelen op 3 bijzondere locaties in 
Nuenen, namelijk het Van Goghkerkje, de Lindeboom en huize Nune Ville. 
Elk concert belicht een aspect van Van 
Gogh en zijn tijd: geloof, liefde en 
volksmuziek. De chansons die u zult 
horen sluiten daar naadloos bij aan. 
Het laatste concert is in huize Nune 
Ville, waar u ook The Vincent Affair 
kunt bekijken. Gildas Delaporte is 
contrabassist bij de Philharmonie 
Zuidnederland; Bert van den Brink is 
een zeer bekende toetsenist op piano, 

orgel en accordeon. Beide musici spe-
len een veelheid aan muziekstijlen.
Zondagmiddag 7 juni, aanvang 14.00 
uur in het Van Goghkerkje. Dit con-
cert is gratis. Vooraf aanmelden is niet 
noodzakelijk, maar wilt u zeker zijn 
van een zitplaats in het Van Gogh-
kerkje, reserveer dan een gratis plaats 
op www.thevincentaffair.nl, onderdeel 
Programma & tickets.
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Ruud van Helvert en Sjef Sanders 
samen 25 jaar bij EMK 1
Op donderdag 21 mei stapten Sjef Sanders en Ruud van Helvert over van 
EMK 1 naar EMK 5. Om dat moment te markeren werd een wedstrijd 
gespeeld tussen deze twee teams. De wedstrijd werd geleid door twee 
scheidsrechters tegelijk en werd makkelijk gewonnen door EMK1 maar de 
uitslag deed er niet toe.

Na de wedstrijd werden de verdienste-
lijke spelers toegesproken door de 
voorzitter. Sjef Sanders werd speler 
van het eerste elftal in het seizoen 
2001-2002 onder trainer Tommie Ko-
nings. Hij werd beschreven als een ra-
zendsnelle flankspeler, zowel aanval-
lend als verdedigend. Daarbij was hij 
vaak target man voor tegenstanders. 
Sjef was een voorbeeld op gebied van 
sportiviteit en had in 14 jaar tijd vaak 
beslissende acties voor het doel van de 
tegenstanders.
Ruud van Helvert, sinds 1991 bij EMK, 
werd lid van de selectie onder trainer 

Twan van Tuyl in het seizoen 2004-
2005. De speelstijl is een contrast met 
die van Sjef: minder snelheid maar 
uitstekend spelinzicht met een goede 
positie op het veld. Ruud is sterk aan 
de bal en in de duels met een goed 
schot zowel links als rechts: soms 
kwamen daar beslissende goals uit 
voort.
Ruud en Sjef blijken samen 25 jaar te 
hebben gespeeld in het eerste elftal 
van EMK. Sjef Sanders bedankte zijn 
vader die bij alle wedstrijden aanwezig 
was en overhandigde hem een inge-
lijste EMK shirt met rugnummer 7.

Wijziging 
startplaats bij 
WandelSport   
Vereniging Nuenen
De startlocatie voor de zondagmor-
gen- en woensdagavondwandeling 
bij de Nuenense wandelsportveren-
ging WSV is in de maand juni de 
ingang van de tennisvelden op 
sportpark De Lissevoort.

Op zondagmorgen om 09.00 uur en 
op woensdagavond om 19.00 uur ver-
trekken 2 groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal 2 uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Iedereen is wel-
kom om ook eens vrijblijvend mee te 
wandelen. Vooraanmelden daarvoor 
is niet nodig, men kan zich melden op 
de startlocatie.
Voor nadere informatie: www.wsvnu-
enen.nl. Ook kunt u mailen naar het 
secretariaat, secretariaat-wsv@out-
look.com

EMK penaltytoernooi
Door Jacques Ribot

Een maximum van 60 teams was ingeschreven op zaterdag 23 mei voor een 
steeds drukker wordend penaltytoernooi bij EMK. Er werd gestreden voor de 
begeerde bekers, voor anderen was het meedoen belangrijker dan winnen. 

Het winnend team van het penaltytoernooi.

De organisatie onder leiding van het 
team van Bart van der Wijst liep ge-
smeerd. In de loop van de namiddag 
vond een schifting plaats zodat de 
twee laatste teams in een finale stre-
den voor de hoofdprijs. De beste kee-
pers waren Britt Boerema en Roy van 
Alebeek. Bij de dames ging de toer-
nooizege naar “Het blauwe gevaar” uit 
Nederwetten. Bij de heren stond het 
team dat ingeschreven was door de 
overleden Ruud Bijsterveld in de fina-
le. Dat team had de finaleplaats niet 
cadeau gekregen: in de achtste finale 
waren extra strafschoppen nodig om 

de winnaar aan te wijzen. In de finale 
had het team van Ruud een voor-
sprong genomen. Frank, zijn neef, 
moest de laatste en beslissende straf-
schop nemen. Toen hij de winnende 
treffer scoorde, kwam de zon letterlijk 
van achter de wolken te voorschijn en 
kwamen tegelijk heel veel emoties los.  
Bij de prijsuitreiking werden fakkels 
aangestoken ter ere van Ruud. In zijn 
toespraak beschreef Frank hoe graag 
Ruud dit toernooi had willen winnen 
en hoe men de beker een goede be-
stemming zou geven. Naast applaus, 
vloeide ook menig traantje weg.   

Jeugdweekend van SJO. Juventud 
was weer een groot succes!
Het afgelopen pinksterweekend was het weer raak. Groot feest op het sport-
park van RKVV Nederwetten. Het was namelijk weer het jaarlijkse jeugd-
weekend van SJO. Juventud. De laatste officiële activiteit van het seizoen.
De 100 deelnemers werden getrak-
teerd op heel veel leuke spelletjes en 
activiteiten allemaal rondom het the-
ma Juventud Got Talent! Zo moest elk 
team bijvoorbeeld een eigen bananen-
splitgrap bedenken, uitwerken en op-
nemen. Ook tv programma's als Lingo, 
Minute To Win It, Sterrenslag, BZT 

Show en Hints kwamen aan bod. Ook 
het bekende programma Expeditie 
Robinson passeerde de revue waarbij 
de deelnemers touwbruggen moesten 
beklimmen, loopmatten over het wa-
ter moesten afleggen en nog veel meer. 
Het hoogtepunt was de zaterdagmid-
dag waarbij De Droomshow van vroe-

ger centraal stond. Er moesten specta-
culaire luchtkussens getrotseerd 
worden, er werd met slagroomtaarten 
gegooid en ook de gevreesde derrie-
douche uit dit kinderprogramma 
mocht niet ontbreken. Op zondagoch-
tend werd er gevoetbald tussen de 
teams onderling en zondagmiddag 
werd er gevoetbald tussen de ouders 
en de kinderen. Aan het einde van het 
jeugdweekend ging het team van ‘De 
Soapsterren’ onder leiding van Erik 
Foolen & Roy Strauss met de hoofd-
prijs naar huis en werden alle vrijwil-
ligers van het afgelopen seizoen be-
dankt voor hun geleverde bijdrage. 
Dennis Wouterse & Wijnand Jaspers 
werden speciaal in het zonnetje gezet 
omdat zij aangegeven hadden te stop-
pen met de jeugdcommissie. Zij gin-
gen dan ook met een passelijk ‘help ik 
word papa pakket’ naar huis. Via deze 
weg willen wij (nogmaals) alle sponso-
ren en vrijwilligers bedanken die het 
afgelopen jeugdweekend hun steentje 
hebben bijgedragen. Binnenkort zijn 
alle foto's van dit weekend op de web-
site (www.juventud.nl) en facebook 
(www.facebook.com/juventud) te be-
kijken. 

Kampioenen bij Ons Genoegen
De Nuenense biljartvereniging Ons genoegen, die hun interne competitie 
speelt in het onderkomen van de St. Antoniusschut aan de Mulakkers, hield 
op 2e Pinksterdag weer hun jaarlijkse feestmiddag en prijsuitreiking.
De spanning was zoals gebruikelijk en 
drie spelers wisselden sinds de winter-
stop stuivertje om de eerste drie plaat-
sen.
Gerrit van Ginkel leek met een straat-
lengte voorsprong in december onbe-
dreigd op de overwinning af te koer-
sen maar Anton van den Berg en 
Robert Kox begonnen aan een onge-
kende eindsprint die eindigde in een 
finale partij tussen hen twee op 2e 
Pinksterdag. Zij lieten Gerrit van Gin-
kel kansloos op een derde plaats ach-
ter.

De spannende finale werd gewonnen 
door Robert Kox die zijn zenuwen iets 
eerder in bedwang had dan Anton van 
den Berg.
Naast de competitie libre speelt bij 
Ons Genoegen ook een competitie 
bandstoten.
Die competitie werd gewonnen door 
Piet Meulendijk, die tijdens de libre 
competitie een hoog gemiddelde moet 
spelen (40 caramboles in 20 beurten). 
Een hoge plek in de eindstand van die 
competitie is voor hem praktisch on-
haalbaar.

Op de voorgrond Piet Meulendijk, winnaar bandstoten.
Verder staand vlnr Robert Kox, Anton van den Berg en Gerrit van Ginkel.

Biljarten

De 46ste avondvierdaagse 
Nuenen van 9 t/m 12 juni
Op de laatste avond van de avondvierdaagse in het park te Nuenen zijn er 
ballonnen, bloemen, slingers, medailles, vrolijke en juichende kinderen. 
Maar dan moeten er eerst vier dagen zijn gewandeld door de bossen en vel-
den van Nuenen, ofwel de mooie natuur rondom Nuenen. Dit is kinderen 
plezier voor wandelen en liefde voor de natuur bijbrengen. De start van dit 
evenement is elke avond rond 18.30 uur vanuit het clubgebouw van de 
H.S.C.N. aan de Lissevoort te Nuenen. 

Inschrijven
Voorinschrijving op 2 en 4 mei van 
19.00 tot 21.00 uur in sportcomplex de 
Drietip in Nuenen voor € 3,- inclusief 
een medaille. Ook de eerste avond 
voor aanvang van de start kan er inge-
schreven worden maar dan is het in-
schrijfgeld € 4,-. Een rolstoelroute is 
enigszins aangepast en gaat over ver-
harde wegen.
Dat het organiseren van een avond-
vierdaagse veel werk vergt, is bij de or-

ganisatie bekend. Denk hierbij aan fly-
eren, het boekje met advertenties 
voorbereiden, verkeersregelaars aan-
stellen en instrueren, EHBO'ers rege-
len en muziekkorps uitnodigen. Maar 
als de potjes met vet weer op de tafel 
zijn gezet en iedereen lekker meeloopt 
met natuurlijk een gezonde hap voor 
onderweg, wordt het zowel voor de 
organisatie als de lopers een vet coole 
avondvierdaagse. Trek je stoute schoe-
nen aan en durf te gaan!

De laatste avond van de avondvierdaagse in het park te Nuenen.

Plantenwandeling 
IVN Nuenen
Op maandag 1 juni organiseert IVN 
Nuenen een wandeling in natuurge-
bied De Collse Zegge, een beekdal-
landschap rond de meanderende Klei-
ne Dommel. Vertrek is om 19.00 uur 
per fiets vanaf Het Klooster, Park 1, 
Nuenen. Start van de wandeling iets 
later vanaf de Collse watermolen. 
Laarzen worden sterk aanbevolen, 
deelname is gratis. Meer informatie 
via tel. 040-2421423.

Heuvelrijk en St Jozef springen eruit!
Het zand vliegt je om de oren bij de 
verspringbak tijdens de jaarlijkse ge-
zamenlijke sportdag van de brede 
scholen Heuvelrijk Gerwen en St Jozef 
Nederwetten. Zo'n 190 kinderen van 
beide scholen renden, sprongen en 
gooiden tijdens dit jaarlijkse evene-
ment. 

Naast verspringen, hardlopen, hoog-
springen en discus(fietsband)werpen 
waren er ook allerlei niet-Olympische 
nummers: kegelen, hindernisbaan, 
tweelingrace met fietsbanden en nog 
veel meer. Geen erkende sporten, 
maar reken maar dat je er moe van 
wordt. Na een heerlijke, sportieve dag 
op het terrein van de Helmondse Atle-
tiek club keerde iedereen huiswaarts. 
Met de fiets, het is ten slotte sportdag.



        AVIA  
  VEROVERT 

                N
UENEN!

VAN DEN WILDENBERG 

WORDT AVIA

Een nieuwe naam, hetzelfde team, de vriendelijkste service!

AVIA Van den Wildenberg Europalaan 2, Nuenen

Van den Wildenberg wordt het  
tweede AVIA tankstation in Nuenen
Wij zijn trots dat we na AVIA Collse Hoefdijk, ons tweede AVIA tankstation in Nuenen mogen openen.  

Van den Wildenberg heet vanaf nu AVIA Van den Wildenberg. Voor u betekent de nieuwe naam een nog betere 

service. Wie tankt bij AVIA kan sparen met AVIA Keuzesparen. Spaarpunten kunnen ingewisseld worden voor direct 

contant geld, waardebonnen van een aantal bekende winkelketens of op FonQ.nl. De waardebonnen zijn te verkrijgen 

op het tankstation. Daarnaast vindt u bij AVIA Van den Wildenberg LPG-faciliteiten, een uitgebreide shop en een 

moderne milieuvriendelijke carwash. Kom eens langs, u krijgt altijd de vriendelijkste service! 
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