
W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

I.V.M. DE VAKANTIE 
is de praktijk van 

Dokter Boek gesloten
van 9 t/m 13 mei. 

Voor waarnemende artsen: kijk 
op www.huisartsboeknuenen.nl of 
beluister het antwoordapparaat van 

2831277.
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Project Terugbeeld 
overgedragen aan 
de gemeenschap 
van Nuenen c.a.

Officiële 
opening 
Torendag 2016
in Gerwen 

Dubbel 
feest op 
De Nieuwe 
Linde
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

aanbiedingAIRCOSERVICE€ 43,50

Redactioneel 
en advertenties 

aanleveren wk. 18, 
Hemelvaart

Voor de mensen die 
artikelen en adverten-
ties willen aanleveren 
voor Rond de Linde 
in week 18, kunnen 
dit in verband met 

Hemelvaart, doen t/m 
maandag 12.00 uur.

Vergeet dan niet eerst bij 
Robert Middel binnen te lopen!

040-7111152

GAAT U UW HUIS 
VERKOPEN?

Koninklijke onderscheiding 
voor de heer Willem Troost
Op dinsdag 26 april ontving de heer Willem Troost, tijdens de algemene 
gelegenheid van 2016, een Koninklijke onderscheiding in de graad Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats in Het Schuurke, 
Kuilen 1 te Nuenen. Burgemeester Maarten Houben van de gemeente Nue-
nen verrichtte de uitreiking van het lintje.

Willem Troost (9 augustus 1925)
Willem Troost trad in 1951 als pas af-
gestudeerd ingenieur in dienst bij Phi-
lips op de afdeling Producten voor In-
dustriele Toepassingen (PIT). Daar 
onderscheidde hij zich bij de ontwikke-
ling van complexe apparaten als inno-
vater. Hij klom snel op in de organista-
tie. Vanuit deze positie heeft hij vanaf 
de tweede helft van de jaren zeventig 
een cruciale rol gespeeld bij de ontwik-
keling van complexe nieuwe systemen 
bij inmiddels Philips Science & Indus-

try (S&I) en daarmee de basis gelegd 
voor de ontwikkeling en naar de markt 
brengen van de waferstepper (een in-
dustrieel chipproductiesysteem op ba-
sis van optische lithografie). Hij was de 
eerste -en gedurende lange tijd de eni-
ge- Philips directeur die de mogelijk-
heid zag van een hoofdindustriegroep 
voor chipproductiemachines. 

Hij heeft daarna op zeer volhardende 
wijze, tegen de toenmalige stroom in, 
de oprichting van de joint venture van 
ASML en Philips, ASM Lithography, 
verwezenlijkt. Vanaf 1988 tot 1990 
schoot hij ASML, na zijn pensionering 
bij Philips, te hulp nadat de eerste di-
recteur het bedrijf had verlaten en 
werd managing director van ASML. 
Opniew bracht zijn typerende discipli-
ne financiële stabiliteit en vertrouwen 
in een periode waarin de financiële si-
tuatie van ASML onzeker was. Hij leg-
de o.a. contacten met de Aziatische 
markt in Taiwan. Daarmee heeft hij de 
basis gelegd voor ASML te Veldhoven. 
Dit bedrijf is daarna uitgegroeid tot de 
huidige high tech multinational met 
8.000 hoogopgeleide medewerkers in 
Nederland, 6.000 daarbuiten, als mede 
30.000 banen in de toeleveringsketen. 

De inspanningen van Troost in de aan-
loop tot de oprichting van ASML zijn 
jarenlang zeer groot geweest. Veel gro-
ter dan redelijkerwijs verwacht kon 
worden in zijn functie als Philips di-
recteur. Ook al werd er van de kant van 
Philips niet erg positief gedacht over 

de plannen voor de joint venture: Wim 
Troost bleef er steeds in geloven. Hij is 
een van de pioniers van het eerste uur 
geweest en heeft een grote persoonlij-
ke investering geleverd waarvan de 
grote nationale en internationale bete-
kenis pas de jaren daarna is gebleken. 

Zijn bijdrage aan de oprichting van 
ASML werd gememoreerd bij het 
30-jarig bestaan van ASML afgelopen 
jaar. Zonder overdrijving kan gesteld 
worden dat hij vanaf zijn indiensttre-
ding bij Philips in 1951 tot zijn ‘twee-
de’ pensionering bij ASML in 1990 
gedurende bijna 40 jaar 70 tot 80 urige 
werkweken heeft gemaakt. Binnen 
ASML en Philips is zijn werklust le-
gendarisch te noemen. 

 
Na zijn pensionering bij ASML is W. 
Troost nog actief geweest als adviseur 
/trouble shooter bij diverse bedrijven 
waaronder Delfts instruments. Tevens 
heeft hij zich ingezet om EXIN te laten 
slagen (Exin is in 1984 opgericht op 
initiatief van het ministerie van Eco-
nomische Zaken). Hij is voorzitter van 
de visitatie commissie van technische 
hogescholen.

Pas in 2003 (op 78 jarige leeftijd) is hij 
met alle werkzaamheden gestopt.

Tijdens de laatste aandeelvergadering 
van ASML dit voorjaar zijn de ver-
diensten van Willem Troost gememo-
reerd. Verder is tijdens een tentoon-
stelling naar aanleiding van het 30 

jarig bestaan van Philips een foto van 
Troost op een overzicht opgenomen 
met daarbij de tekst: ‘Willem Troost, 
onze tweede directeur en de man die 
ASML in de tijd dat Philips veel bezui-
nigingen doorvoerde (het Centurion 
Programma) ASML van de ondergang 
heeft gered’.

In 2012 heeft Willem Troost René 
Raaijmakers ontmoet, hij werkt sinds 
1989 als journalist en werkt sinds 2011 
als onafhankelijk auteur aan een boek 
over de geschiedenis van ASML. Deze 
publicatie verschijnt naar verwachting 
in de zomer van 2016. Hij heeft veel 
tijd gestoken in het helpen vastleggen 
van de geschiedenis van ASML en 
heeft hierbij een groot gedeelte van 
zijn persoonlijke archief ter beschik-
king gesteld. Vergaderverslagen, kran-
tenartikelen, jaarrekeningen, brieven, 
enzovoorts, alle teksten worden ge-
checkt en gecorrigeerd (tot nu toe al 
500 pagina’s).

Hoewel Willem Troost nu 90 jaar is, 
zit hij zeker niet stil, grijpt nog steeds 
elke kans en ziet in alles altijd een uit-
daging. 

Momenteel houdt hij zich bezig met 
conversatielessen op Hobbycentrum 
de Dorpswerkplaats van Nuenen.

Toekomstige exploitatie sociaal-        
cultureel centrum Het Klooster

Tegen deze achtergrond besloot het col-
lege om op 22 april een werkconferentie 
te organiseren voor direct belangheb-
benden (huurders), indirect belangheb-
benden (horeca) en de potentiële gebrui-
kers (mogelijke toekomstige gebruikers). 
Het doel van deze bijeenkomst was te 
onderzoeken welke functie(s) Het Kloos-
ter als sociaal-culturele accommodatie 
moet gaan vervullen in de Nuenense ge-
meenschap in de komende jaren. Vragen 
die tijdens deze bijeenkomst onder an-
dere aan de orde kwamen, waren:
•	 Hoe	 kan	 van	 Het	 Klooster	 een	

dorpshuis gemaakt worden?
•	 We	hebben	een	theater,	wat	gaan	

we daarmee doen?
•	 Welke	 activiteiten	 worden	 in	 de	

komende jaren in Het Klooster ge-
organiseerd?

•	 Is er plaats voor commerciële in-
stellingen, een commerciële ex-
ploitatie?

•	 Wat	 mag	 Het	 Klooster	 de	 Nue-
nense gemeenschap kosten?

Op de werkconferentie waren onge-
veer 50 personen afgekomen, zoals 
huurders, ondernemers, verenigingen 
en andere geïnteresseerden. Na een in-
leiding van wethouder Joep Pernot 
over wat bedoeling van de werkconfe-
rentie was, werden de aanwezigen ver-
deeld in een aantal groepen om te dis-
cussiëren over de 5 punten. Na een uur 
werden de uitkomsten naast elkaar ge-
legd wat het volgende opleverde:
1. Het Klooster moet er zijn voor de 

burgers.
2. Het moet open en betaalbaar zijn 

voor het Nuenense verenigingsleven.
3.  Het theater moet worden behouden.
4.  De exploitatie moet beter of wor-

den uitgebreid met diverse opties 
bv. terras en restaurant.

Na deze opsomming was de conclusie 
dat Het Klooster meer open moet zijn 
voor de Nuenense gemeenschap. Ten-
slotte nam de Heer Henri Molenaar 
exploitant van Het Klooster het woord. 

In november van het vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten dat er een 
nieuw voorstel, een integraal plan, moest komen over de wijze waarop soci-
aal-cultureel centrum Het Klooster in Nuenen beheerd gaat worden. Het 
gebouw wordt sinds enige jaren in opdracht van de gemeente uitgebaat 
door de Exploitatiemaatschappij Het Klooster. Bij herhaling is door de 
exploitant aangegeven dat de huidige manier van werken niet vol te hou-
den is. Tijdens diezelfde raadsvergadering in november is door de gemeen-
teraad ook besloten dat er binnen de exploitatie van Het Klooster geen 
subsidie wordt gegeven voor professioneel theater. 

Hij deed de mededeling te stoppen 
met de exploitatie van Het Klooster 
omdat er geen ander oplossing is nadat 
de gemeenteraad nee heeft gezegd te-
gen extra subsidie en er dus niets an-
ders op zit dan de deuren te sluiten. 

Na deze mededeling van heer Molenaar 
gaf wethouder Joep Pernot, gastheer 
van deze middag, aan dat Het Klooster 
open blijft op de normale manier. Hij 
sloot af met “We willen Het Klooster 
behouden op welke wijze dan ook”.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

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

VERKEER
Aankondiging militaire oefening
De Koninklijke Landmacht houdt in de periode van 9 tot en met  11 
mei 2016 een militaire oefening in onder andere Nuenen. U kunt 
daarom militaire voertuigen tegenkomen. Aan de oefening nemen 
100 personen deel, en 31 militaire wielvoertuigen. Er wordt geen 
gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op maandag 9 mei 2016 is er een hoorzitting van de algemene ka-
mer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeentehuis. 
De volgende zaak komt aan de orde:

•	 Om	20.00	uur	het	bezwaar	ingediend	tegen	het	besluit	van	16	
februari 2016 waarbij de woning aan de Mieke Sandershof 10 
te Nuenen is gesloten.

 
De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

AFVALINZAMELING
Hemelvaart, geen inzameling PMD
Op donderdag 5 mei wordt er geen PMD ingezameld. De inzamelaar 
komt zaterdag 7 mei. Hou er rekening mee dat u niet te vroeg de 
zakken buiten hangt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

•
•

•
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AFVALWEETJE

Wist u dat de avondopenstelling van de milieustraat 
Nuenen op woensdag tot 20.00 uur een groot succes is? 
Afgelopen 3 weken konden we al ongeveer 75 mensen 
van dienst zijn. 

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website: www.nuenen.nl

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, 
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. 
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd! 

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
open: ma. t/m don. 8.30-16.00 uur en vrij. 08.30-12.30 uur.

AANGEVRAAGDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
•	 19	april	2016	 Rullen	15,	5674	PC		–	het	plaatsen	van	een	
   overkapping over het bestaande terras 
   (BOUW);
•	 19	april	2016	 Rullen	15,	5674	PC	–	het	plaatsen	van	een	
   kraamhok in de wei ten behoeve van het 
   kunstproject Lucy (BOUW);
•	 21	april	2016	 Europalaan	107,	5671	JD	–	het	uitbreiden	
	 	 	 van	de	woning	(BOUW	en	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’. 
Dat kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefonisch bij 
ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders danwel de burge-
meester zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van 
de A.P.V. en bijzondere wetten ingekomen:
•	 Aanvrager:	Lionsclub	Nuenen	voor	het	organiseren	van	een	fiets-

tocht	op	26	juni	2016	waarvan	de	start	en	finish	in	het	centrum	
van Nuenen plaatsvindt.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld 
binnen 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 
gemeentehuis (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 
gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.

Nuenen, 28 april 2016

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

•	 21	april	2016	 Pastoorsmast	3,	5673	TC	–	het	uitbreiden	
	 	 	 van	een	bedrijfsgebouw	(BOUW	en	RO,	
   afwijken van de bestemming).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het	gemeentehuis,	Jan	van	Schijnveltlaan	2	in	Nuenen.	Tegen	des-
betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar ma-
ken bij het College van burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a., Postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een 
afspraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontact-
centrum 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 telefoonnummer (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 voorlopige voorziening te treffen.

BESLUITEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN:
•	 aan	Vereniging	Bartiméus	Sonneheerdt	 is	een	vergunning	ver-

leend voor het organiseren van een collecte in een vrije periode, 
te weten van 15 tot en met 23 oktober 2016 in Nuenen (verzend-
datum 19 april 2016);

•	 aan	Jongerenkoor	Jocanto	is	een	vergunning	verleend	voor	het	
inzamelen van lege (statie)geldflessen in heel Nuenen in de pe-
riode van 1 tot en met 4 juni 2016 (verzenddatum 20 april 2016);

•	 aan	Loopgroep	Nuenen	(LONU)	zijn	vergunning	en	ontheffingen	
verleend voor het organiseren van de jaarlijkse Van Goghloop 
op	4	 juni	2016,	waarbij	de	start	en	finish	 in	het	centrum	van	
Nuenen aan het Park plaatsvindt (verzenddatum 21 april 2016);

•	 aan	Rijvereniging	St.	Clemens	zijn	vergunning	en	ontheffingen	
verleend voor het organiseren van een springconcours in de pe-
riode van 17 tot en met 19 juni 2016 op het terrein naast wind-
molen	de	Roosdonck	aan	de	Gerwenseweg	(verzenddatum	21	
april 2016);

•	 aan	de	heer	M.	Hems	en	mevrouw	S.	Pijs	(Café	Ons	Dorp)	zijn	
toestemming	 en	 ontheffing	 verleend	 voor	 het	 schenken	 van	
zwakalcoholhoudende dranken op het uitgebreid terras tijdens 
Koningsdag (verzenddatum 21 april 2016).

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 
burgemeester van de gemeente Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 
GA  Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij 
de voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

PUBLICATIE
Beleidsregels inkomenstoeslag en studietoeslag Participatiewet 
2016 en de beleidsregels ter compensatie van de alleenstaande 
ouderkop 2016

Op 12 april 2016 heeft het college van de gemeente Nuenen c.a., 
besloten de “beleidsregels inkomenstoeslag en studietoeslag Parti-
cipatiewet 2016” en de ‘’beleidsregels ter compensatie van de al-
leenstaande ouderkop 2016‘’ vast te stellen.
De beleidsregels zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 
van kracht. Hiermee vervallen de ‘’ beleidsregels  Inkomenstoeslag 
en studietoeslag Participatiewet 2015‘’ en de landelijke compensa-
tieregeling alleenstaande ouderkop.
De beleidsregels hebben betrekking op inwoners met een inkomen 
op bijstandsniveau die aanspraak willen maken op een individuele 
inkomenstoeslag. De beleidsregels ter compensatie van de alleen-
staande ouderkop is voor inwoners met een inkomen op bijstands-
niveau die hiervoor (onbedoeld) niet in aanmerking kunnen komen 
via de Belastingdienst.
U kunt de beleidsregels gedurende 6 weken ter inzage zien bij het 
gemeentehuis,	aan	de	Jan	van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.	Voor	de	
inzage op het gemeentehuis, dient u een afspraak te maken. De 
beleidsregels zijn tevens te raadplegen via de landelijke website www.
overheid.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. 
(Amélie) van Zon, bereikbaar via a.van.zon@dienstdommelvallei.nl 
of telefonisch op maandag, dinsdag en donderdag op nummer 088-
1631182.

Cultuur Overdag is een blijver
Het kan met recht gezegd worden: Cultuur Overdag voorziet in een behoef-
te. Ook bij de derde filmvoorstelling was de theaterzaal weer bijna uitver-
kocht! Dit keer had de organisatie ervoor gekozen om ’s middags een film te 
draaien. Men wilde ook mensen die ’s ochtends geen tijd hebben de gelegen-
heid geven eens een film in het kader van Cultuur Overdag te komen zien.

Bezoekers waren zeer enthousiast over 
‘The Imitation Game’. Voor de mees-
ten was het een spannende film, ande-
ren ervoeren de film als schrijnend. De 
algemene mening van de enthousiaste 
bezoekers was in ieder geval dat de 
film een echte aanrader is!
Na afloop van de film bleven veel men-
sen nog gezellig napraten in de foyer 
van Het Klooster. Het was weer een 
fantastische middag!
De flyer, uitgedeeld voorafgaand aan de 
film, werd door de bezoekers met ge-
mengde gevoelens ontvangen. Er was te-
leurstelling, maar gelukkig ook begrip.
In de flyer stond het bericht dat de 
problemen van Het Klooster ook Cul-
tuur Overdag raken. Zo weet de orga-
nisatie nog niet of de film in mei kan 
doorgaan. Bezoekers werden verzocht 
om voor het meest recente nieuws de 

komende weken de website en/of de 
Facebookpagina goed te volgen, Uiter-
aard vermeldt men dat nieuws ook in 
de nieuwsbrief én in de lokale kranten.
Gedreven door het enthousiasme van 
de bezoekers gaat de vrijwilligersgroep 
in ieder geval alles doen wat in haar 
vermogen ligt om te zorgen dat Cul-
tuur Overdag een blijver is! 

Groepsdag 2016 Scouting Rudyard Kipling 
Afgelopen zaterdag 23 april bestond scouting Rudyard Kipling 50 jaar en 
dat moest gevierd worden!

In de ochtend verzamelden alle kinde-
ren bij de blokhut. Vervolgens gingen 
ze per fiets naar hun activiteit aan de 
Vijfkamplaan in Eindhoven. De Bevers 
(5-7 jaar) gingen naar 123 Speelpara-
dijs. De groene speltakken (7-11 jaar) 
hadden een zwemdag in het Ottenbad 
en de beige speltakken en Explorers 
(11-18 jaar) gingen klimmen in de 
klimhal Neoliet. 
Na deze leuke activiteit stond er op de 
blokhut een verrassing te wachten. 
Omdat onze scouting 50 jaar bestaat, 

kreeg ieder lid een mooi cadeau: een 
nieuwe trui en t shirt met naam Ru-
dyard Kipling erop gedrukt. Nadat er 
een groepsfoto was gemaakt, mochten 
alle kinderen verzamelen in de blokhut 
waar tafels klaar stonden voor een 

bourgondische maaltijd, schalen met 
spareribs, oer hammetjes en allerlei 
lekkere kipstukken. Ook waren er ge-
pofte aardappels en lekker fruit en 
groente. Deze maaltijd was verzorgd 
door Evert Tabak. 
Om 19 uur was de dag weer ten einde. 
Wij kijken terug op een geslaagde 
groepsdag! 

Kienen in dorpshuis
Op vrijdag 29 april organiseert carna-
valsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis aan het Groten-
hof 2 in Lieshout. De kienavond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 
19.00 uur. Iedereen is van harte welkom.



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 .00

Iedere week andere achtergrond
3 versies: Fruit, Brood en Vlees

KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

 

I-Mama

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Vakmanschap met Passie!!!
4 Runder Hamburgers +
bakje saus naar keuze
..................................................samen 5,50
Pomodoriworstje
100 gram ..........................................1,75
Bij 150 gr. Gebr. fricandeau
100 gr. tonijn saus .............gratis

Pancettina
100 gram ..........................................1,75
4 Kalfs 
Saucijzen .................................6,00
Varkenshaas in 
champignonroomsaus
"Uit eigen keuken"
kant en klaar, 300 gram .............4,50

Malta aardappel 
nw. oogst per 2 kilo 2,49
Radijs  
panklaar   2 bosjes 0,99
Pinklady appel

hele kilo 2,49

Bleek-kaas salade
  250 gram 1,69
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 28 april t/m woensdag 4 mei

Perziken  
    1/2 kilo 1,49

Acties week 17: geldig maandag 25 t/m zaterdag 30 april 2016
_____________________________________________________

Brood van de week
Tijgerbrood
"Bekroond met 5 sterren"
2x een half € 1,95    heel € 189
_____________________________________________________

Worstenbroodjes
     5+1 GRATIS

_____________________________________________________

Lentevlaai
"Frisse vlaai met diverse soorten fruit"
Halve vlaai € 6,95

       hele vlaai € 1350
_____________________________________________________

Love cake
"Romige cake afgewerkt 
met chocolade dip"         € 395
_____________________________________________________

Koekhart
"Brossekoek, leuk als cadeautje 
voor 'MAMA' "         € 295

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN, KEUREN
EN VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

Voor zowel particulieren als bedrijven bieden wij betaalbaar onderhoud en/of reparaties aan.

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.

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

Donderdag 
5 mei 
gesloten

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

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

BANDENHOTEL NUENEN
Zomer | winter | 4 seizoenen | bedrijfswagen | Caravan | Camper

Uitlijnen | Balanceren

Bekijk ook onze webshop
www.slijterijvanlieshout.nl

Hooghoudt
Jonge Jenever 1lt.  €12,50 

Grant’s
Scotch whisky 0,7lt. €12,50 

New Amsterdam
Wodka  0,7lt. €13,50 

Lekker voor bij asperges! 
Louis Sipp Pinot blanc (Alsace) 
Per stuk €7,95 zes voor €45,- 
Lenotti, Colle dei Tigli (Italië) 

Per stuk €7,50 zes voor €40,- 
Acties geldig van 28 april t/m 19 mei

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

JENL
administratie.nl 

administraties | belastingen | advies
www.jenladministratie.nl 
+31 (0)6 - 53 54 45 94 

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

Heikampen 40 
5672 SM Nuenen 
Telefoon 06 - 22 30 67 17 
info@saloncarpediem.nu
www.saloncarpediem.nu

GEMAK!!!
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 PUZZELHOEKWeek 17

3 5 6
3 7

4 8
5 9

8 1 5 7 3
3 1

8 3 4
2 1

1 6 8 7

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 beroep 6 methode 11 in orde 12 Ned. voetbalclub 
14 ten opzichte van 15 voormiddag 17 vreemde snuiter 20 selenium 
21 sluis 23 deugniet 24 bevlieging 25 Indonesische winkel 27 zijns inziens 
28 Romanum Imperium 29 vuurwapen 30 speelgeld 32 buideldier 34 zie aldaar 
35 ad acta 37 richting 40 ziekelijke zucht 44 allee 46 namelijk 47 slee 
48 korte notitie 50 inzinking 51 gekte 54 honingdrank 55 bijwoord 
56 betrouwbaar 58 titel 59 wandversiering 60 pl. in Gelderland 
61 pensioenuitkering (afk.) 63 papierstukje 64 rots in de Rijn.

Verticaal: 1 medemens 2 tegenover 3 grote bijl 4 pl. in Amerika 
5 gevat 6 bandiet 7 grote plaats 8 vat 9 en volgende 10 inspanning 
13 Noorse godheid 16 voormalig Chinees heerser 18 bezittelijk vnw. 
19 opgeld 20 sukkel 22 sportartikel 24 halsbont 26 kletskoek 29 aanspraak 
31 Local Area Network 33 voorzetsel 36 ergens anders 37 stuk stof 
38 atletiekbond (afk.) 39 beroep 40 geluk 41 zangstuk 42 water in Utrecht 
43 eiergerecht 45 houding 49 maand 51 insect 52 Nederlandse Dagbladpers 
(afk.) 53 akelig 56 desktoppublishing 57 afgemat 59 vogelproduct 
62 westerlengte.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62

63 64

T A R I E F O C T A A F

A R M A D A E N T R E E

M E P O R E C N V A E X

I D T L U C H T V K C

G E T A L R E E L E S S E

O A N I M O F L I R T S

E N G T E E N K E L

S G R E N S P O K E R B

T S A A R M T V S E K S E

O T M G O U D A R T I

L E E M U G A M A G I T

P A G A A I E L L I P S

K O E L T E K R E E F T

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

Oplossingen wk 16
O T N R O F S O F A N E

A R E E N S F R D D J N

M E P P E I I R A K C I

P K L U I V E N O D H A

E H U S O N T T O N I C

X A V O A W S E I D N O

E A L L O G T R N G A C

L K I O R N O G R S O D

F N R U E O C E U N A I

E D W L K R H N S E N G

R E S T A P T U N I E K

L O B B E S L A S S E R

O N D E R D U I K E N

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.

AANDACHT
AFZINKEN
BLOOT
CARBON
CRACKER
DEMENT
GALEI
GAPEN
HEMELBED
JAZZBALLET
JUDAS
KABELEN
KAPOK
KRANS
LICHT
NAASTE
NETBAL
OCEAAN
PASJA
RAVEN
RUSTBANK
TESTFASE
TUKJE
UNIEK
VERKLAPPEN
VOLWAARDIG
ZENIT

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

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

 
Zoek de 10 verschillen
door Huub Coenen

Week 15, Mw. H. v.d. Kerkhof, Nuenen.

‘smeuldersisopen’
Op zaterdag 30 april en zondag 1 mei van 13.00 uur tot 18.00 uur is er weer 
een expositie bij de openbare kunsthuiskamer ‘smeuldersisopen’. U bent 
van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen naar het werk (schil-
derijen, tekeningen en etsen) van Marie Louise Saanen. 

‘smeuldersisopen’ is een particulier 
initiatief om de amateurkunstenaar 
een podium te geven. Wim en José 
Smeulders stellen hun woonkamer ter 

beschikking aan opkomende kunste-
naars. U bent welkom op 30 april en 1 
mei aan de Beekstraat 23 in Nuenen. 
Uiteraard is de entree gratis.

Expositie 

‘Veertig dagen’ mooie combinatie 
van schilderijen en gedichten
Door Nannie van den Eijnden

Sinds het begin van de vastentijd, op woensdag 10 februari, exposeren Ma-
rianne Schellekens, Catharina Boer, Klaas de Graaff en Helma Michielsen 
hun schilder- en dichtkunst in de gang van de H. Clemenskerk naar het 
parochiesecretariaat.

De schilderijen van Marianne verbeel-
den het lijdensverhaal van Jezus, met 
name de ‘Semana Santa’, de Spaanse 
benaming voor de Goede Week, de 
week voor Pasen (naar een idee van 
Catharina). Ze zijn in deze expositie-
ruimte mooi gecombineerd met de ge-
dichten van Catharina, Helma en 
Klaas. De schilderijen en gedichten 
versterken elkaar. De Dorpswerkplaats 
heeft bijgedragen met het maken van 
panelen. 

“Ik schilder graag Oosterse taferelen, 
zoals de poorten en ramen van Jeruza-
lem (een gedicht), en vind het leuk om 
iets te maken waar iets achter zit. Men-
sen moeten iets kunnen zoeken in een 
schilderij” vertelt Marianne. “Ik wil dat 
er interactie ontstaat met de mensen”. 

Van origine is ze een ‘fijnschilder’ en 
wil ze alles neerzetten. Maar ze experi-
menteert steeds meer met andere 
technieken, zoals een soort monop-
rint, en maakt ook grover en abstracter 
werk, wat ze soms heel snel neerzet. 
Ze gebruikt zelfs gewoon een trekker 
of raamwisser om de verf op het doek 

te verdelen. Maar ze wil toch vooral de 
verf zijn werk laten doen. Waar gaat 
die naar toe? Ze kijkt waar vormen 
ontstaan, bewerkt deze met een palet-
mes of accentueert ze met het penseel. 

“Het moet een ziel hebben” zegt ze 
over haar werk. Het is heel divers, in 
zeer uiteenlopende formaten. Ze kijkt, 
probeert, vernieuwt. Marianne kiest 
ook voor kwaliteit: goede verf en lin-
nen doeken die zijn voorzien van een 
aluminium frame. 

Momenteel werkt ze aan het schep-
pingsverhaal in zeven dagen volgens 
de bijbel. Er zijn al twee doeken klaar. 
En in haar hoofd heeft zich al een vol-
gend idee genesteld: de zeven zonden 
en de zeven deugden. “De bijbel is niet 
zomaar een verhaal. Ik ben op zoek 
naar diepgang” zegt ze lachend. 

De expositie duurt nog tot en met 
Pinksteren, 16 mei 2016. H. Clemens-
kerk, Park 53 Nuenen. Openingstij-
den: maandag tot en met vrijdag van 
09.00 tot 12.00 uur en op zondagen na 
de mis. 

Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl
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Motortoertocht  
Ons Dorp 
Het zonnige weer laat nog even op 
zich wachten maar het komt er zeker 
aan.  Ook al zin om heerlijk op de mo-
tor te gaan toeren? Op zondag 8 mei 
organiseert Café Ons Dorp voor de 
tweede maal een motortoertocht.  

Een mooie route van ongeveer 200 kilo-
meter over zoveel mogelijk binnenwe-
gen om niet alleen de meeste snelwegen 
maar ook om zoveel mogelijk verkeers-
lichten te omzeilen. Net als vorig jaar 
hebben Roy en Roland hun best weer 
gedaan om er een mooie ervaring van te 
maken. Zeker geen rit voor snelheids-
duivels maar voor de gezellige motorrij-
der, al dan niet ervaren.  Uiteraard 
wordt er ook voor een lunchstop ge-
zorgd en kan men na de rit gebruik ma-
ken van een goed verzorgde barbecue in 
de binnentuin van Ons Dorp.  Wel dient 
men zich van te voren aan te melden, dit 
kan aan de bar bij Café Ons Dorp. Kos-
ten voor het meerijden bedragen € 5,00 
per persoon en € 15,00 per persoon 
voor de barbecue.   Aanmelden voor 
de  tocht en barbecue  kan tot en met 
donderdag 5 mei.   Meer info aan de bar 
bij Café Ons Dorp, via 040-8428879 of 
via info@CafeOnsDorp.nl

Diabetes Challenge 
Op 18 mei start de Diabetes Challenge 
bij Fysiotherapie Nuenen. Aanvang: 
15.30 uur. Aanmelden via info@fysio-
therapienuenen.nl of tel.: 283 5873.

Hoge opbrengst     
Sam’s Kledingactie
De kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood die op 
16 april in Nuenen is gehouden, heeft ±1270 kilo kleding opgebracht voor 
Cordaid Mensen in Nood. Sam’s Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft 
bijgedragen hartelijk danken! 

Met het aantal opgehaalde kilo’s kan Cor-
daid Mensen in Nood dit jaar o.a. kwets-
bare dorpen in Bangladesh beschermen 
tegen overstromingen. Er worden degelij-
ke dijken aangelegd en er wordt een pre-

ventieproject opgezet dat de bevolking 
waarschuwt bij dreigende overstromin-
gen. Dit is van levensbelang. Voor meer 
informatie over de gesteunde projecten 
kijk op www.samskledingactie.nl
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
riahout. 100 bij Jumbo Stiphout en 100 bij 
AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, 
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

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

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

© 2016 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

Taizé-vesper   
in het Van   
Gogh Kerkje
Op zondag 1 mei is er weer een Taizé-
vesper. Een zondag voor vlak voor he-
melvaart én Pinksteren lonkt. Voorjaar 
en op zoek naar jezelf of die ander. The-
ma van de dienst is: ‘Wanneer iemand 
mij lief heeft’. Tijdens de vesper worden 
bekende liederen uit Taizé gezongen. 
Ook zijn er meditatieve momenten, 
even stil worden in deze roerige tijden. 
De vesper wordt gehouden in het sfeer-
volle kleine van Gogh Kerkje aan de Pa-
penvoort in Nuenen en begint om 
19.30 uur. Vooraf is er pianomuziek.

Lang leve Kees! (en Cees) 
Wie staat wel eens stil bij zijn eigen voornaam? Ik wel en nu samen met mij 
ook taalvirtuoos Wim Daniëls. Wim gaat in zijn nieuwe boek ‘Lang leve Kees 
(en Cees)’ uitvoerig in op deze voornamen. De namen Cees en Kees komen al 
eeuwen voor in ons land. In tegenstelling tot sommige andere voornamen 
lopen Kees en Cees niet het gevaar uit beeld te verdwijnen. Elk jaar worden 
er nog aardig wat kinderen geboren die Kees of Cees als naam krijgen. ‘Hup-
sa, Cees’ roept Wim opgewekt…..

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees

Het geeft mij een goed gevoel dat 
mijn voornaam allerminst uit de 
mode is. “Er worden elk jaar nog tien-
tallen jongens geboren die de naam 
Kees of Cees krijgen. En er zijn ook elk 
jaar weer enkele meisjes die als Kees 
of Keesje aan hun leven beginnen.” zo 
meldt auteur Wim Daniëls. Kees is dus 
niet alleen een roepnaam voor jon-
gens. Keesje is de vrouwelijke Kees. 
Ceesje met een C als meisjesnaam is 
nog uitzonderlijker dan Keesje.

Op school werd ik vroeger wel eens aan-
gemoedigd met ‘Heya Keessie’, een leu-
ze die gebruikt werd door supporters 
van Kees Verkerk, een succesvolle lan-
geafstandsschaatser. Ook werd ik wel 
eens tot de orde geroepen met ‘maf-
kees’. En op mijn werk op de Technische 
Universiteit Eindhoven kreeg ik als bij-
naam professor Testkees en van enkele 
vrouwelijke collega´s als koosnaampje 
keeshond. Ook in het boek van Wim 
worden deze namen behandeld.
Volgens Wim moet de naam ´Cees´ in 
principe uitgesproken worden als 
´sees´. Vergelijk dit met ́ cel´ en ́ cello´. 

De meeste mensen die hun voornaam 
als Cees schrijven gebruiken de uit-
spraak Kees. Zoals de acteur Cees Geel 
en ook uw columnist Cees van Keulen. 
Er zijn maar enkele mensen met de 
naam Cees die zich ´Sees´ noemen. 
Een voorbeeld hiervan is de schrijver 
Cees Nooteboom. Cees en Kees zijn 
afgeleid van Cornelis of Cornelus. An-
dere varianten hiervan zijn Cor, Corné, 
Corneille, Knillis en Nelis.
Voor meer bijzonderheden rond de 
namen Cees en Kees verwijs ik hier 
gemakshalve naar het boek. Een 
greep uit de inhoud: muzikale Kezen, 
Sportkezen, Kees in de literatuur, Ke-
zen die schilderen en tekenen, weten-
schappelijke Kezen, Kees in zaken, 
Kees-kaas, Cees, Kees en Cornelis als 
burgemeester.

Interessant om dit alles te lezen, zeker 
voor mensen die Cees of Kees heten. 
Er zijn wel eens mensen die mij laten 
weten dat ze de Column van Sees 
hebben gelezen. De Column van Kees 
mag ook. Maakt niet uit. Iedereen de 
vriendelijke groeten van Cees! 
 

Gitte’s laatste 
werkdag
Gitte begon in 1991 haar loopbaan in 
de optiek bij Ap Duisterhoff Opticien.
Na 15 jaar hier gewerkt te hebben werd 
de optiekzaak verkocht aan Optiek 
Verhoeven. Tijn Verhoeven was maar 
wat blij dat hij Gitte met veel ervaring 
in de optiek mee kon nemen naar de 
huidige zaak. Ze werkt hier nu 10 jaar 
en zo heeft ze de 25 jaar in de optiek-
branche volgemaakt. 
9 mei 2016 is haar laatste werkdag
Veel klanten zullen haar kundigheid en 
altijd vriendelijke gastvrijheid gaan 
missen.

Tweede lustrum sponsordiner 

Doctors for Mozambique in 
Pezzaz opnieuw groot succes
Woensdag 20 april was het de tiende versie alweer en een tweede lustrum 
dus, van het sponsordiner voor Doctors for Mozambique. Een diner dat twee 
keer per jaar plaatsvindt in Restaurant Pezzaz. Wederom stipt om 18.00 uur 
stroomde Restaurant Pezzaz vol met gasten, die na een korte uiteenzetting 
over het werk van Doctors for Mozambique door Gitta v/d Meeren, een van 
de founders van de stichting, genoten van een heerlijk vier-gangen diner, 
twee bijpassende wijnen en van een zeer gezellig samenzijn.

Doctors for Mozambique organiseert 
in samenwerking met Andreas en San-
dra Vorstermans van restaurant Pez-
zaz twee keer per jaar een sponsordi-
ner. Hiermee wordt geld ingezameld 
voor het verwezenlijken van de doel-
stelling van ‘de Doctors’; studiebeur-
zen verstrekken aan zeer kansarme 
studenten in Mozambique. Deze stu-
denten kunnen met deze beurs hun 
droom verwezenlijken arts te worden 
en hun steentje bij te dragen aan het 
verbeteren van de gezondheidszorg in 
dit erg arme land.
‘Het diner’ biedt plaats aan meer dan 
60 personen, die tijdens deze avond ge-
nieten van de culinaire hoogstandjes 
van Andreas Vorstermans en zijn team. 

Sandra zorgt ervoor dat de bediening 
door het bestuur op rolletjes loopt en 
dat de avond een waar feestje wordt. 
Zo ook weer deze tiende versie. Alle 
gasten waren het er opnieuw over eens; 
het was weer fantastisch! Het eten was 
heerlijk, de bediening geweldig en het 
geld dat de stichting inzamelt, komt op 
een hele goede plaats terecht. Opnieuw 
voor herhaling vatbaar dus. De belang-
stelling is groot en al veel gasten heb-
ben zich alweer aangemeld voor het 
volgende diner, dat plaats zal vinden op 
9 november 2016. Er zijn echter nog 
enkele plaatsen vrij. Interesse? Kijk 
voor informatie over het werk van 
Doctors for Mozambique Stichting: 
www.doctorsformozambique.org

D66 Nuenen zet in     
op bestuurskracht 
D66 heeft bij de coalitievorming het zwaartepunt gelegd bij het versterken 
van de bestuurskracht van de gemeente Nuenen. Uit de recent uitgevoerde 
bestuurskrachtmeting blijkt duidelijk dat de bestuurskracht van Nuenen te-
kort schiet. In het coalitie-akkoord is dit accent duidelijk terug te vinden. 

Voorwaarde voor een grotere bestuurs-
kracht zijn een stabiel bestuur en pro-
fessionele bestuurlijke verhoudingen. 
De verhoudingen binnen en tussen de 
bestuurlijke geledingen (m.n. Raad en 
College) moeten worden verbeterd. En 
de besluitvorming moet transparanter. 
Het sleutelwoord is een zakelijker be-
stuursstijl. 

Het formeren van een nieuwe coalitie 
was het uitgelezen moment om deze 
zaken aan te pakken. Wij hebben het 
initiatief genomen voor het maken en 
vastleggen van duidelijke afspraken 
over de gewenste procedures, ver-
wachtingen en omgangsvormen. De 
pijlers waarop de afspraken rusten 
zijn: respect, optimale ondersteuning 
aan de raad t.b.v. haar kaderstellende 
en controlerende taak, transparantie 
in handelen en controleerbaarheid van 
bestuur. Dit heeft uiteindelijk geleid 
tot een stevige set van werk-en ge-
dragsafspraken tussen Coalitie en Col-
lege die door alle betrokkenen is on-
derschreven. Er zijn ook afspraken ge-
maakt over de bewaking van het 
nakomen van deze afspraken. 

Wij hebben er op aangedrongen dat er 
nu ook meteen een oplossing zou ko-
men voor de versnippering in de porte-
feuilles. Door deze versnippering wordt 
de ambtelijke organisatie ook versnip-
perd aangestuurd. Om te komen tot een 
integrale en transparante behandeling 
van dossiers hebben we een voorstel 
voor een 4-tal hoofdthema’s gemaakt, 
dat als uitgangspunt heeft gediend bij 
de coalitiebesprekingen. Deze thema’s 
zijn in het Coalitieakkoord verder uit-
gewerkt en vastgelegd. De thema’s zijn: 
Bestuurlijke toekomst en bestuurs-
kracht, Sociaal domein, Financiën en 
economie en Wonen en recreëren. In-
middels is de portefeuilleverdeling van 
het nieuwe college grotendeels langs 
deze lijnen ingevuld. 

Zoals gezegd hebben wij in de onder-
handelingen zwaar ingezet op het the-
ma Bestuurskracht en daar in het coa-
litie-akkoord dan ook een belangrijk 
stempel op gedrukt. Daarnaast hadden 
voor D66 ook de volgende thema’s pri-
oriteit: Duurzaamheid, Subsidiebeleid, 
Ouderenbeleid en Klachtenbeleid. En 
niet te vergeten een adequate Monito-
ring binnen het Sociale domein. 

Wij gaan er van uit dat het vernieuwde 
college met fris elan de resterende be-
stuursperiode tot een succes zal ma-
ken. D66 zal het met vertrouwen, maar 
tegelijkertijd kritisch volgen. 

Geen PvdA-borrel 
op vrijdag 6 mei
Vanwege de meivakantie wordt de 
maandelijkse PvdA-borrel in café 
Schafrath, die gepland was voor vrij-
dag 6 mei (daags na Hemelvaart), een 
keertje overgeslagen. De volgende 
borrel is op vrijdag 3 juni, wederom 
vanaf 21.00 uur. 

Verantwoordelijkheid nemen 
Het zal u niet ontgaan zijn dat er een nieuwe coalitie gevormd is in ons 
mooie Nuenen. Nadat de SP-wethouder Paul Weijmans opstapte en de SP-
fractie uit de coalitie stapte, werd er naar een oplossing voor deze breuk in 
de coalitie gezocht.

Als CDA werden we gepolst of we 
mogelijkheden zagen toe te treden tot 
een nieuw te vormen coalitie.
U kunt zich voorstellen dat dit in onze 
gelederen niet overal met gejuich ont-
vangen werd. Na veel en goed overleg 
tussen bestuur en fractie hebben we 
besloten om op dit verzoek in te gaan. 
We hebben deze beslissing ook toege-
licht aan onze leden in een Algemene 
Ledenvergadering.

Ik wil kort toelichten wat onze be-
weegredenen waren.
1) De discussie over de bestuurlijke 
toekomst van Nuenen is belangrijk. 
Maar er moet nu in ons dorp ‘gere-
geerd’ worden. We vonden dat we niet 
achterover konden leunen en afwach-
ten. Het leek ons ook geen optie om 
lange en moeizame raadsbrede on-
derhandelingen over een nieuw te 
vormen coalitie in te gaan.
2) Als CDA vinden we de zorg voor 
onze medeburgers zeer belangrijk. 
Het feit dat we de zorgportefeuille 
konden krijgen, het feit dat die dan 
niet meer verdeeld zou zijn over ver-
schillende wethouders, het feit dat wij 
die konden invullen met Caroline van 
Brakel, iemand die gepokt en gema-
zeld is in dit metier, gaf ons de kans 
om in Nuenen daadwerkelijk de uit-
voering van de WMO handen en voe-
ten te geven. 
U mag ons hier over twee jaar op afre-
kenen. 
We nemen als CDA dus de verant-
woordelijkheid om de komende twee 
jaar in deze coalitie Nuenen in een be-
tere uitgangspositie te brengen en zo-
doende ook goede keuzes voor onze 
toekomst te kunnen maken.

Peter Hendrickx, 
voorzitter CDA-Nuenen c.a. 

Wisseling van de wacht; 

Nieuwe 
jeugdburgemeester 
Aafke van Holten
Tijdens koningsdag 27 april vindt 
de jaarlijkse wisseling plaats van de 
jeugdburgemeester van Nuenen. 
We nemen afscheid van Anne Potma 
als jeugd burgemeester en Mare van 
Hoof en Rosanne Schiks.

Per 27 april treden Aafke van Holten als 
jeugdburgemeester en Iris van Heeswijk 
en Kai Herben als wethouders aan. Allen 
zitten in groep 7 van De Wentelwiek. De 
eerste taak van de het nieuwe jeugd-col-
lege was om, naar aanleiding van de kin-
deroptocht, de mooist versierde fietsen 
te belonen met passende prijzen. De ju-
rering vond plaats door samenwerking 
‘oud en nieuw jeugd-college’.
 

2-daagse  
boetseer  
workshop   
bij WLG
Deze keer staat een tweedaagse 
workshop boetseren op het program-
ma die bedoeld is voor volwassenen. 

Doel is een schaal, pot of vaas maken 
van gewone afmeting en die ook ge-
bruikt kan worden omdat er na het 
vormgeven ook geglazuurd zal worden 
zodat de werkstukken waterdicht zijn. 
En dat is niet zo moeilijk als wel ge-
dacht wordt. Bovendien is er voldoende 
deskundige ondersteuning aanwezig. 
Om deel te nemen is inschrijven nodig. 
Er kunnen maximaal 10 personen mee-
doen. Wat u zelf mee dient te nemen is 
een deegrol, oude theedoek of stuk la-
ken, een kleine emmer of schaal om de 
doek in te kunnen hangen. Op de eer-
ste dag, 2 mei wordt de vorm gemaakt, 
waarna het drogen en bakken volgt. Op 
23 mei worden de objecten geglazuurd. 
Met een aantal van 10 deelnemers zul-
len de kosten uitkomen op € 8,- per 
persoon voor het materiaal en het ge-
bruik (energie) van de keramiekoven. 
De workshop vindt plaats op 2 en 23 mei 
(evt. ook 30 mei) in den Heuvel vanaf 
13.30 uur tot ca. 15.30 uur. Aanmelden 
kan tot en met 28 april door een mail te 
sturen naar: werkgroepleefbaarheidger-
wen@gmail.com, telefonisch via 06 
41102625 of via het aanmeldformulier op 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl
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Officiële opening Torendag 
2016 in Gerwen 
De officiële opening van de Torendag 2016 op Hemelvaartsdag vindt dit jaar 
plaats in de oude St. Clemenskerk van Gerwen. Om 13.00 uur opent de loco-
burgemeester van Nuenen c.a., wethouder Jansen, feestelijk de Torendag. 
Daarna staan kerk, toren en priorij open voor bezoek tot 16.00 uur.

Als enige middeleeuwse kerk in de regio 
heeft de Gerwense toren nog een geres-
taureerde kerk na de verwoestende or-
kaan van 9 november 1800. In de priorij 
is een tentoonstelling over de laatste res-
tauratie van het kerkgebouw. Ook het 
koor in het oxaal kan worden beklom-
men, vroeger een wapenopslag. Wie ver-

der wil, kan de klokkentoren beklimmen 
langs smalle en steile ladders. Buitenom 
zijn aan de kerk de bouwkenmerken van 
1540, 1620 en 1890 goed te zien, waaron-
der ook de opening voor de paarden van 
het Franse Noorder-Armee van 1794. 
Tijdens deze Torendag op 5 mei is er 
speciale aandacht voor de middel-

De oude Sint-Clemenskerk in Gerwen is op Hemelvaartsdag het middelpunt van de Peel-
landse Torendag. 

eeuwse torens en kerken in onze om-
geving. De betrokken heemkunde-
kringen organiseren samen met de 
Stichting Archeologisch Samenwer-
kingsverband op de verschillende mid-
deleeuwse kerklocaties activiteiten, 
presentaties of rondleidingen. Doel 
van de Torendag is om de historie van 
deze middeleeuwse unieke kerkloca-
ties in Peelland met hun bijzondere 
ontstaansgeschiedenis door te vertel-
len en te laten beleven. De kerktorens 
zijn een uitdrukking van de Gouden 
Eeuw van Brabant, de 14e en 15e eeuw, 
in welke periode in onze dorpen impo-
sante kerken werden gebouwd. 
Er zijn verschillende torens in de regio 
te bezoeken, zoals Mariahout, Mierlo, 
Son en Aarle-Rixtel. Voor meer infor-
matie zie: www.kerkenindepeel.nl

Winnaars fotowedstrijd W70
De winnaars van de fotowedstrijd Zet Nuenen c.a. op de (ansicht)kaart  van 
W70 zijn bekend: Tjeerd Dickhoff won met zijn spooky Aardappeleters (151 
stemmen). Frank van Welie's Het Klooster werd met 96 stemmen tweede en 
Raymond 't Hart greep het brons met 91 stemmen voor zijn Aardappeleters.

In totaal werden 90 foto's ingezonden, waarvan er tien werden geselecteerd voor 
de finaleronde. Van deze tien foto's worden uiteindelijk 2.500 ansichtkaarten per 
foto gedrukt, die vanaf Koningsdag gratis (op=op) worden verspreid. Geïnteres-
seerden kunnen een setje reserveren via foto@w70.nl.

‘Roosdoncker Muzikanten 2.0’
Op 21 april 2006 gaf de legendarische kapel haar laatste concert na 41 jaar 
te hebben bestaan. Na een periode van tien jaar stilte gaan ‘De Roosdoncker 
Muzikanten’ uit Nuenen weer een concert geven. 

Een poging om een reunie te organi-
seren heeft geresulteerd in het geven 
van een eenmalig concert. Hiervoor 
hebben we 12 van de oud-leden bij el-
kaar weten te krijgen die op zaterdag-
avond 7 mei een concert geven tijdens 
het evenement ‘Muzikantentreffen’ in 
zalen centrum ‘de vriendschap’ in de 
Boskant (Gem Sint-Oedenrode). De 
muzikanten zien graag hun fans ko-
men op dit eenmalig gebeuren, dus ie-
dereen is van harte welkom. Voor elke 
liefhebber van blaasmuziek is er wel 

een kapel aanwezig. Van Marish en 
Bohmisch tot dweilorkest, alle stijlen 
komen aan bod.
Optredende kapellen zijn. Zwarte 
Fanfare - Aarle-Rixtel; Blue Band - 
Sterksel; Furstenwalder Muzikanten - 
Best samen met de Beyerslandkapel - 
Boxtel; Kneuterkapel - Nijnsel en na-
tuurlijk de Roosdoncker muzikanten 
uit Nuenen.
Zaterdag 7 mei, aanvang 20.00 uur, 
Zalencentrum Pastoor Teurlings-
straat 30, Boskant. Toegang gratis.

Alle zwembaden van        
Laco Nederland B.V.         
richting Licentie Zwem-ABC 

Sinds jaren wordt er bij een zwembad, 
zwemschool of zwemvereniging waar 
je kunt diplomazwemmen voor het 

Zwem-ABC gecontroleerd of dit di-
plomazwemmen verloopt conform de 
afzwemeisen – de Bepalingen, Richt-

Dinsdag 19 april hebben Bert en Ivo Lavrijsen, directie van Laco Nederland 
B.V., en Evert-Jan Hulshof van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ een 
overeenkomst getekend, waarin vastligt dat alle 34 zwembaden die vallen 
onder Laco, de Licentie Zwem-ABC gaan behalen. Volgens planning voldoen 
de zwembaden op korte termijn aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwem-
les te mogen geven voor het ZwemABC, de Nationale Zwemdiploma’s. Deze 
Licentie geeft ouders de zekerheid dat de zwemlesaanbieder die in het be-
zit is van de Licentie Zwem-ABC handelt volgens de nieuwe kwaliteitsstan-
daard van de zwembranche. 

lijnen en Examenprogramma's Zwem-
diploma's, afgekort BREZ. Met de in-
voering van de Licentie Zwem-ABC 
wordt een zwemlesaanbieder ook ge-
toetst op zaken die met veiligheid en 
klantgerichtheid te maken hebben. 

Laco gaat de methodiek van systeem-
gericht toezicht gebruiken voor het 
behalen van de Licentie ZwemABC. 
Dit betekent dat er op verschillende 
manieren wordt gecontroleerd: op 
concernniveau wordt jaarlijks een sys-
teemaudit uitgevoerd door een exter-
ne auditor. Vanuit het interne kwali-
teitssysteem worden de zwembaden 
getoetst op de eisen van de Licentie 
Zwem-ABC. Middels een steekproef 
wordt door een externe auditor beke-
ken of Laco deze toetsing conform de 
criteria heeft uitgevoerd. Tenslotte 
wordt de inhoudelijke kwaliteit van 
het diplomazwemmen door vakmen-
sen getoetst aan de BREZ 2.0. 
Laco heeft kwaliteit van het zwemon-
derwijs hoog in het vaandel staan en 
onderstreept het belang van kwali-
teitsborging van het Zwem-ABC. Van-
af het begin is Laco betrokken geweest 
bij de ontwikkeling van de Licentie 
Zwem-ABC door zitting te hebben in 
de Coördinatiewerkgroep en door La-
co zwembad Heythuysen deel te laten 
nemen aan de pilot. 
Jaarlijks halen veel kinderen een 
Zwemdiploma A. Dit onderstreept het 
belang van leren zwemmen in Neder-
land en het Zwem-ABC. In Nederland 
bestaat een uniek systeem van zwem-
diploma’s en zwemonderwijs. De basis 
van het zwemonderwijs is het Zwem-
ABC uitgegeven door het Nationaal 
Platform Zwembaden | NRZ. 

Vogelwandeling 
Eckartdal 
Op maandag 2 mei organiseert IVN 
Nuenen een vogelwandeling door het 
terrein van Eckartdal. Het kasteelpark 
met oude bomen, het kasteel met gracht 
en ijskelder en broekbos Broekspijpen, 
vormen samen een unieke verblijfplaats 
voor mens en dier. Vertrek per fiets om 
19.00 uur vanaf Het Klooster, Park 1, 
Nuenen. Start wandeling iets later vanaf 
de hoofdingang aan de Nuenenseweg in 
Eindhoven. Stevig, waterbestendig 
schoeisel aanbevolen. Deelname is gra-
tis, info: 040-2421423 of 06-10566487. 
Zie ook www.ivn.nl/nuenen.
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RKGSV - Nederwetten    2-1
Door Leo Evers & Sander van Beek
 
Op deze grillige lentedag waarin zon, bittere kou en pittige hagelbuien el-
kaar afwisselden stond voor de 41ste keer de Derby Nederwetten - RKGSV 
op het programma. RKGSV moest winnen om aansluiting te houden met de 
bovenste 4 plaatsen die recht geven op de nacompetitie. Rob van Hoek was 
op vakantie en zodoende stond Rob Wessels weer onder de lat bij de groen 
witten. Het talrijke publiek dat naar deze wedstrijd was komen kijken, kreeg 
een aantrekkelijke wedstrijd voorgeschoteld. 

RKGSV startte zeer aanvallend. In de 
18e minuut bracht Bart Sengers na-
mens Nederwetten met een kopbal 
redding. De daarop volgende corner 
werd door Nick de Loo net naast het 
doel van Nederwetten gekopt. In de 
23e minuut kwam RKGSV spits Mike 
van den Berk oog in oog te staan met 
keeper Thoonen die de bal goed weg-
tikte maar in de voeten van een RKGSV 
speler, die in de nastoot tegen de paal 
schoot. Daarna nam Nederwetten het 
heft in handen maar de schoten van 
Ben van der Bruggen, Toon van Rooij 
en Tom Raaijmakers troffen geen doel. 
Kort voor rust kreeg Menno Vos nog 
een uitgelezen kans. De bal glipte over 
het gladde veld door de Nederwetten-
se verdediging en Menno kwam alleen 
voor keeper Thoonen maar hij schoot 
de bal langs het doel. 

Ruststand 0-0
Na de thee kwam RKGSV sterk uit de 
startblokken en 5 min na rust was het 
dan eindelijk raak, een corner van Tim 
v Gent werd doorgekopt door Thijs 
Janssen en werd bij de 2de paal goed 
binnen getikt door Tim v Berlo.1- 0. 10 
minuten later schoot Rob Wessels de 
bal over alles en iedereen heen van Ne-
derwetten en kon Mike vd Berk alleen 

op de keeper af, ook deze keer was de 
keeper van Nederwetten een sta in de 
weg. De moe gestreden Menno Vos 
werd vervangen door Martijn Reemers. 
Nederwetten probeerde zoveel moge-
lijk pressie op het doel van RKGSV uit 
te oefenen om op gelijke hoogte te ko-
men en leek in de 79e minuut ook te 
gaan lukken. Uit een corner draaide de 
bal gevaarlijk richting het RKGSV doel. 
De bal werd weggewerkt via de arm 
van een RKGSV speler. Alles en ieder-
een verwachtte een penalty maar de 
over het algemeen prima fluitende 
scheidsrechter Camdzic kende echter 
geen strafschop toe. Nederwetten 
stuurde nog meer spelers naar voren 
om de aanvallen te ondersteunen met 
alle risico's van dien. Kort voor tijd 
maakte invaller Tom Wellens met een 
schuiver in de linkerhoek de 2-0. Toch 
bleef Nederwetten aandringen en een 
voorzet van Ben van der Bruggen werd 
door Koen van Gorp prima binnenge-
schoten. 2-1.
Op de valreep lukte het Toon van Rooij 
net niet om de gelijkmaker te scoren. 
Op zijn strakke schot kon keeper Rob 
Wessels ternauwernood de bal uit het 
doel ranselen. Gezien het spel hadden 
beide ploegen wel een puntje verdiend. 
De drie punten gingen naar RKGSV.

Wethouder Jansen krijgt Terugbeeld-paneel van zijn geboortehuis

Tijdens de officiële overdracht van het Terugbeeld-project van heemkunde-
kring De Drijehornick kreeg wethouder Martien Jansen uit handen van 
voorzitter Roland van Pareren een exemplaar aangeboden van het Terug-
beeld-paneel van de voormalige boerderij-herberg De Kapperdoes, een van 
oorsprong 17e-eeuwse langgevelboerderij, met zijn 43 meter de langste 
boerderij van Nuenen. Bij de overhandiging zei Van Pareren: Wat er op het 
paneel NIET staat vermeld: ‘Hier in De Kapperdoes werd op 24 augustus 
1950 geboren: Martien Jansen, later wethouder der gemeente Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten die op 23 april 2016 het project TERUGBEELD namens 
de gemeenschap in ontvangst heeft genomen.’ Martien Jansen was blij ver-
rast en nam het paneel met genoegen in ontvangst. (foto: Herman Bulle)

Project Terugbeeld 
overgedragen aan de 
gemeenschap van Nuenen c.a. 
Heemkundekring De Drijehornick heeft het project Terugbeeld afgelopen 
zaterdag officieel overgedragen aan de gemeente Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten. De overdracht aan wethouder Martien Jansen gebeurde in het 
Heemhuis door de twee oud - ‘Terugbeeld’ - burgemeesters, Harry Terwisse 
en Willem Ligtvoet.  

Terugbeeld voor de inwoners
Op ongeveer 40 plekken in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten en op het 
Eeneind zijn informatiepanelen ge-
plaatst op locaties waar in het verleden 
een belangrijk of markant gebouw 
heeft gestaan. Dat project heeft de 
naam Terugbeeld gekregen: eens uit 
beeld, nu terug in beeld.      Zo zijn er 
panelen geplaatst waarop informatie 
wordt gegeven van het Slotje van Op-
wetten, het voormalige station op het 
Eeneind, het schildersatelier van 
Alfons Blomme en Nico Eekman, de 
steenfabriek Nuenen, het oude patro-
naat, smederij De Rooij, houtfabriek 
Raessens, de meisjesschool aan de 
Kloosterstraat en de dominee Bakker-
school aan de Emmastraat, de voor-
malige woning van de hoofdonderwij-
zer in Gerwen en het raadhuis van de 
voormalige gemeente Nederwetten. 
Verder zijn er informatiepanelen over 
de vroegere bebouwing rond het Park 
en de Lindeboom en over de oude situ-
atie rond de kerk van Nederwetten en 
het oude ‘centrum’ van Gerwen op het 
Laar en het nieuwe plein op de Heuvel. 
Panelen zijn er ook geplaatst met in-
formatie over de verdwenen buurt-
schappen Refeling, Vaarle en ’t Huuks-
ke. Voorzitter Roland van Pareren van 
heemkundekring De Drijehornick zei 
tijdens de bijeenkomst in het Heem-
huis dat het project Terugbeeld er op 
de eerste plaats is voor de inwoners 
van Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
en de bewoners van het Eeneind en 
niet direct voor de toeristen, al mogen 
die natuurlijk wel meekijken. 

Realisatie
Op 35 plaatsen zijn Terugbeeld-zuilen 
geplaatst. Op drie plaatsen hangen in-
formatiepanelen tegen de muur. Het is 
het resultaat van het projectteam Te-
rugbeeld, bestaande uit de heemkun-

dekringleden Herman Bulle, Piet van 
den Heuvel, Roland van Pareren en 
Louis Bressers, waarbij door de laatste 
gebruik is gemaakt van zijn kadastraal 
archief met foto’s en beschrijvingen. 
Peter van Kemenade van 4PR realisati-
ons aan de Opwettenseweg heeft gete-
kend voor het ontwerp en de uitvoe-
ring. Het project Terugbeeld van 
heemkundekring De Drijehornick is 
gefinancierd kunnen worden dankzij 
de medewerking van de Stichting Cul-
tuurfonds Nico en Zingra Nagtegaal-
Geerts. 

Wethouder Martien Jansen (l) ontvangt symbolisch het project Terugbeeld van de ‘Terug-
beeld-burgemeesters’ Willem Ligtvoet en Harry Terwisse (r). Met microfoon voorzitter Roland 
van Pareren van De Drijehornick. Foto: Herman Bulle.

Mooi project
Bij de symbolische overdracht van het 
project zei oud-burgemeester Ligtvoet 
dat hij blij en verrast was dat hij samen 
met zijn oud-collega Terwisse ge-
vraagd was deze overdracht te mogen 
doen. ‘Het hoort niet zo bij de Neder-
landse cultuur om oud-bestuurders op 
de voorgrond officiële handelingen te 
laten plegen maar het is fijn om nog 
eens te testen of we dat na zoveel jaar 
nog kunnen. Bovendien gaat het hier 
om een project waar we niets aan heb-
ben hoeven doen dan alleen deze over-
dracht en we zouden geen burgemees-
ters zijn geweest als we niet met woor-
den stil zouden willen staan bij dit voor 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
mooie moment.’ Hij complimenteerde 
de heemkundekring met het genomen 
initiatief. Ook wethouder Martien Jan-
sen zei in zijn dankwoord het erg op 
prijs te stellen dat heemkundekring De 
Drijehornick een zo mooi project als 
Terugbeeld heeft gerealiseerd. Na-
mens de gemeenschap van Nuenen 
c.a. nam hij het dan ook dankbaar in 
ontvangst.

Nuenen - MOC ’17  2-2
Lenny Kravitz zong er een lied over: It ain’t over ‘till it’s over. Zo verloopt de 
competitie in de 1e klasse C ook. Na zondag is er aan de kop van de ranglijst 
niets veranderd. Toen liet Nuenen een uitgelezen kans liggen om de koppo-
sitie te heroveren in de thuiswedstrijd tegen MOC ’17 uit Bergen op Zoom.

Voor opponent MOC zal het echter 
voelen als een weggeven driepunter. 
Toen het scorebord 90 minuten aan-
wees, was de stand 1-2. Invaller Max 
van de Gevel wist op aangeven van 
Ruud Jansen de gelijkmaker op datzelf-
de scorebord aan te tekenen. Na afloop 
bleek dat HCVH de punten in Tilburg 
heeft gedeeld met SC ’t Zand 1-1.

Over de hele speeltijd gezien had Nue-
nen dik voor het verstrijken van die tijd 
met ruime cijfers voor moeten staan. Er 
werden meerdere 100% kansen om 
zeep geholpen. De wedstrijd kwam 
maar moeilijk op gang en werd voor het 
eerst interessant na een rush van Yevg-
henny Marceli. Zijn voorzet smoorde 
in een mêlee van spelers voor keeper 
Daan Mennes. In de 32ste minuut werd 
de score eindelijk opengebroken. Tar-
get-man Noël Jansen bracht de bal bij 
Sander Egmond die de geheel vrijgela-
ten Ron Jansen op maat bediende. Met 
een prima lage inzet verschalkt hij de 
MOC ’17 goalie 1-0. Nauwelijks 5 mi-
nuten later is het alweer 1-1. Een veron-
gelukte voorzet komt bij de linksbuiten 
van MOC die de bal voor de goal slin-
gert, met een wanhoopsprong probeert 
Ruud Jansen de inzet van Rick Willigers 

nog te keren, helaas verdwijnt de bal in 
het Nuenen doel.
In het eerste kwartier van de tweede 
helft krijgt Sander Egmond twee uitge-
lezen kansen om Nuenen weer aan de 
leiding te brengen. Hij faalt jammer-
lijk. Ook Noël en Ron Jansen verkwan-
selen ieder een goede mogelijkheid. In 
de 85ste minuut laat Achraf Laabich 
zien hoe het wel moet. Bij de eerste ge-
vaarlijke uitbraak van de bezoekers in 
de 2e helft omspeelt hij een Nuenen 
verdediger en krult de bal in de verre 
hoek achter Danilo Verus, 1-2. De he-
mel loost vervolgens een heuse hagel-
bui, waardoor Nuenen weer wakker 
schiet. Eenrichtingsverkeer in de laat-
ste minuten van de partij naar de goal 
van MOC met onder andere het eer-
der beschreven doelpunt van Max van 
de Gevel als resultaat. Zelfs de winst 
was nog mogelijk geweest maar twee 
pogingen gingen juist naast. Zo bleef 
het bij de teleurstellende 2-2 als eind-
stand. 
Volgende week speelt Nuenen een uit-
wedstrijd in en tegen GOES. Voor de 
Zeeuwen een laatste kans nog iets van 
het seizoen te maken, Nuenen daaren-
tegen mag geen punten meer laten lig-
gen in de titelstrijd. 

Ron Jansen scoort 1-0 (foto John van den Elsen).

Voetbal

Inloopochtend 
PVGE
Voor iedereen van 50-plus is er elke 1e 
donderdag van de maand (behalve 5 
mei) vanaf 10.30 uur Koffie inloopoch-
tend van de PVGE Nuenen. Locatie: 
Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12. 
Dus op 2   juni, 7    juli, 4    augustus, 1  
september, 6  oktober, 3  november en  1  
december bent u van harte welkom.

1ste expositie schilderclub        
't PenseeL, een groot succes!!

Na rijp beraad hebben ze van 11 schil-
ders en 55 schilderijen geselecteerd. 
Het is een gevarieerd geheel geworden 
van abstractie tot realisme. Kleurrijk 
en ingetogen kleine verfijnde werkjes 
tot grotere panelen in lijnen en vor-
men die indringend in het oog sprin-
gen. Voor de schilders was het verras-
send om al hun werken zo goed aange-
licht en in de juiste combinatie te zien 
hangen. Er was veel belangstelling 
voor deze creatieve uitingen. In het ge-
zellige Kwetternest, het thuishonk van 
PVGE Nuenen, was het met koffie, 
thee en de enthousiaste toelichting van 
de schilders, gezellig toeven op deze 
koude lentedag. 
Inmiddels is er een wachtlijst van acht 
personen die ook graag willen gaan 
schilderen. Voor de PVGE Nuenen een 

uitdaging om mogelijk een tweede 
schilderclub op te richten. Het plezier 
in deze creatieve bezigheid hebben ze 
dus goed kunnen overbrengen. 
Er kwamen ongeveer 220 belangstel-
lenden en familieleden. Kleinkinderen 
die het werk van hun opa en oma kwa-
men bewonderen en serieus meede-
den met het invullen van de formulie-
ren waarop iedereen zijn favoriete 
schilderij kon vermelden. (En natuur-
lijk vonden zij dat van opa of oma het 
allermooist!)
De uitslag was: 
1 = Verwondering van Mieke Jacobs
2 = Chaos van Henk Verberne 
3 = zonder titel van Simone Broos. 
Na afloop hebben ze samen met alle part-
ners een hapje gegeten en het glas gehe-
ven op een perfect verlopen weekend.

Verwondering van Mieke Jacobs.

Na de viering van het 5 jarig bestaan zijn de leden van Het Penseel zover dat er 
voldoende kwalitatief goede schilderijen zijn geproduceerd om de 1ste ten-
toonstelling van de schilderclub te houden. Voorzitter Henk Verberne heeft zijn 
creativiteit ook gebruikt om de tentoonstellingsruimte perfect in te richten. 

Optreden   
Oma’s aan de top 
Komt u ook naar deze gezellige 
muzikalemiddag? De entree is gra-
tis. Gasterij Jo van Dijkhof. Zondag 
1 mei 14.30-16.30 uur



 

 



Elektrotechnisch Bureau van Keulen BV is een 
naam die staat voor een toonaangevend bedrijf op 
het gebied van het ontwerpen, aanleggen en 
onderhouden van elektrotechnische installaties in 
de ruimste zin van het woord, zowel in onze regio 
als ver daarbuiten. Voorlopen in de branche, 
werken met een ‘no-nonsense’ mentaliteit en 
onze brede kennis en ervaring inzetten voor onze 
opdrachtgevers. Hiermee zijn we al sinds 1929 een 
professionele partner voor iedereen die de 
hoogste eisen stelt aan een elektrotechnisch 
installateur. 
 
-  Particuliere woningbouw  
-  Utiliteitsbouw en industrie   
-  Domotica / Gebouwbeheerssystemen 
-  Beveiligingsinstallaties 
-  Intercom –Data/netwerkbekabelingen 
-  Airconditioninginstallaties 
 
Het belang van een optimaal functionerende 
elektrotechnische installatie staat buiten elke 
discussie. ETB van Keulen stelt alles in het werk 
om zo’n installatie voor elke opdrachtgever te 
realiseren. Deze invulling begint uiteraard met de 
fase van afstemming van eisen en wensen. In deze 
fase zetten wij al onze kennis en ervaring in om u 
van een gedegen advies te dienen. Wij denken op 
alle fronten met u mee. Hierbij zijn wij ervan 
overtuigd dat de persoonlijke begeleiding en 
service vanaf de start van elk project, niets aan 
het toeval mag overlaten. 
 
Vraag vrijblijvend onze folder aan via: 
elektro@etbvankeulen.nl 


Om aan al onze aanvragen te kunnen voldoen zoeken wij  
 

 zelfstandige Elektromonteurs 
& leerling elektromonteurs 

 
Het takenpakket omvat het zelfstandig uitvoeren van 
werkzaamheden aan eerder genoemde installaties, kleine 
storingen en onderhoudswerkzaamheden. 
Wij vragen: 
• Diploma monteur elektrische installatietechniek - 

energietechniek 
• Ervaring binnen het vakgebied 
• In het bezit van rijbewijs B 
• VCA diploma 
Wij bieden: 
• Een uitdagende functie in een collegiale werkkring 
• Een goed salaris 
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarde 
Voor leerling- hulpmonteurs bieden wij als erkend leerbedrijf 
een persoonsgericht opleidingstraject via gerichte cursussen 
of een BBL-opleiding. Hierbij is enthousiasme en een 
vooropleiding elektrotechniek wel een vereiste.        
 
Contact: Gerard van Keulen | g.v.keulen@etbvankeulen.nl 

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

Vakantiebezorgers
(Meivakantie (wk17+18) en Zomervakantie) 

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

Administratief medewerker / Assistent accountant 

Bedrijfsprofiel 
Vanuit de locaties Nuenen en Den Bosch staat Trivent accountants & belastingadviseurs met 40 
financiële professionals ondernemers en hun bedrijven bij in het optimaliseren van hun financiële 
positie, bedrijfsvoering en fiscale planning. De dienstverlening is drieledig: accountancy; 
belastingadvies en administratievoering. Trivent is aangesloten bij de Vereniging 
Samenwerkingsverband Register Accountants en Accountants-Administratie Consulenten (SRA), de 
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), het Register Belastingadviseurs (RB) en het 
Internationaal Netwerk of accountants and Auditors (INAA).  

Voor ons kantoor in Nuenen zijn wij op zoek naar versterking! 

Functieomschrijving 
- primair het verwerken en controleren van administraties, op kantoor of bij de klant. 
- samenstellen van eenvoudige jaarrekeningen. 

Functie-eisen 
- een afgeronde MBO opleiding in de richting van Accountancy/Bedrijfseconomie of 

vergelijkbaar. 
- in staat om zelfstandig administraties te verwerken. 
- 1-2 jaar ervaring in de accountancy (samenstelpraktijk) of in een vergelijkbare functie. 
- zelfstandig, behulpzaam en klantgericht. 
- bekend zijn met de gangbare financiële softwarepakketten, Trivent gebruikt o.a. Exact online, 

Twinfield, Minox en Snelstart. 

Het betreft een fulltime functie, maar parttime werken is bespreekbaar. 

Ben jij de persoon waar wij naar op zoek zijn? 
Stuur je sollicitatie met uitgebreid CV naar Carel van den Braak, te bereiken via telefoonnummer (088) 
374 2 374 of via e-mail c.vdbraak@trivent.nl

Administratief medewerker / Assistent accountant 

Bedrijfsprofiel 
Vanuit de locaties Nuenen en Den Bosch staat Trivent accountants & belastingadviseurs met 
40 financiële professionals ondernemers en hun bedrijven bij in het optimaliseren van hun 
financiële positie, bedrijfsvoering en fiscale planning. De dienstverlening is drieledig: accoun-
tancy; belastingadvies en administratievoering. Trivent is aangesloten bij de Vereniging Sa-
menwerkingsverband Register Accountants en Accountants-Administratie Consulenten (SRA), 
de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), het Register Belastingadviseurs (RB) en 
het Internationaal Netwerk of accountants and Auditors (INAA). 

Voor ons kantoor in Nuenen zijn wij op zoek naar versterking! 

Functieomschrijving 
 -  primair het verwerken en controleren van administraties, op kantoor of bij de klant. 
 -  samenstellen van eenvoudige jaarrekeningen. 

Functie-eisen 
 -  een afgeronde MBO opleiding in de richting van Accountancy/Bedrijfseconomie 
  of vergelijkbaar. 
 -  in staat om zelfstandig administraties te verwerken. 
 -  1-2 jaar ervaring in de accountancy (samenstelpraktijk) of in een vergelijkbare functie. 
 -  zelfstandig, behulpzaam en klantgericht. 
 -  bekend zijn met de gangbare financiële softwarepakketten, Trivent gebruikt o.a. 
  Exact online, Twinfield, Minox en Snelstart. 

Het betreft een fulltime functie, maar parttime werken is bespreekbaar.

Ben jij de persoon waar wij naar op zoek zijn? Stuur je sollicitatie met uitgebreid CV naar 
Carel van den Braak, te bereiken via telefoonnr. (088) 374 2 374 of via e-mail c.vdbraak@trivent.nl

verkocht

Alfons Blommelaan 15 Nuenen
Ruime vrijstaande woning gelegen aan een groene straat, aan de 
rand van villawijk “Papenvoort”  en voorzien van een royale oprit 
met ruimte voor 5 auto’s, garage, 5 slaapkamers, badkamer, 
keuken, bijkeuken en op het zuidwesten gelegen achtertuin.

•	 Inhoud:	554	m3.
•	 Woonoppervlakte:	161	m2.
•	 Bouwjaar:	1984
•	 Vraagprijs:		€	575.000,00	k.k.

verkocht

IJsvogelhof	19	Nuenen
Instapklaar! Moderne recent compleet gerenoveerde tussenwoning 
met berging. De woning beschikt over een lichte woonkamer, een 
open keuken, 4 slaapkamers en een moderne badkamer. De woning 
is gelegen in een verkeersluwe straat op een steenworp afstand van 
het gezellige centrum van Nuenen.

•	 Inhoud:	400	m3.
•	 Woonoppervlakte:	132	m2.
•	 Bouwjaar:	1968
•	 Vraagprijs:		€	239.000,00	k.k.

verkocht

Neptunusstraat	18	Son	&	Breugel
Volledig verbouwde hoekwoning gelegen in een rustige straat. 
De woning is voorzien van een ruime en lichte woonkamer met een 
open woonkeuken, 2 slaapkamers, een luxe badkamer op de eerste 
verdieping, en 2 zolderslaapkamers.

•	 Inhoud:	414	m3.
•	 Woonoppervlakte:	136	m2.
•	 Bouwjaar:	1969
•	 Vraagprijs:		€	299.000,00	k.k.

verkocht

Heikampen	141	Nuenen
Zeer royale hoekwoning met veel lichtinval. De woonkamer is 
uitgebouwd (incl een bijkeuken) en heeft een open keuken. 
Op de eerste verdieping liggen 3 slaapkamers en een moderne 
badkamer. Met een vaste trap naar de 2e verdieping kom je op een
voorzolder en een ruime, lichte 4e slaapkamer (met bergruimte). 

•	 Inhoud:	448	m3.
•	 Woonoppervlakte:	129	m2.
•	 Bouwjaar:	1976
•	 Vraagprijs:		€	285.000,00	k.k.

verkocht

Ouwlandsedijk	2	Nuenen
Deze ruime tweekapper met ruime garage/berging is voorzien van 
een grote woon-/eetkamer met moderne open keuken, werk-/
speelkamer op de begane grond en maar liefst 5 slaapkamers 
en een badkamer op de verdiepingen. Deze woning ligt op een 
gewilde woonlocatie in Nuenen-Oost, op loopafstand van het 
gezellige centrum en het buitengebied. 

•	 Inhoud:	590	m3.
•	 Woonoppervlakte:	168	m2.
•	 Bouwjaar:	1998
•	 Vraagprijs:		€	389.000,00	k.k.

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

Andriesplein	20	Nuenen
Nabij het centrum gelegen tussenwoning met doorzon woonkamer, 
open keuken, badkamer, 4 slaapkamers, garage en op het noord-
westen gelegen achtertuin met eigen achterom. De woning is 
gelegen in oud Nuenen nabij scholen, winkels en het prachtige 
natuurgebied “Nuenens Broek”.

•	 Inhoud:	365	m3.
•	 Woonoppervlakte:	121	m2.
•	 Bouwjaar:	1972
•	 Vraagprijs:		€	229.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Het	steenen	Huys	3	Nuenen
Keurig onderhouden ruim 3-kamer appartement gelegen op de 
begane grond van een kleinschalig appartementencomplex in gewilde 
woonomgeving Nuenen-Oost. Het appartement is voorzien van een 
lichte woonkamer, een open keuken, 2 slaapkamers een badkamer en 
een knusse achtertuin met vrij uitzicht over het gemeentegroen.

•	 Inhoud:	270	m3.
•	 Woonoppervlakte:	95	m2.
•	 Bouwjaar:	1998
•	 Vraagprijs:		€	195.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

HUIZEN	GEZOCHT!
WEGENS SUCCESVOLLE VERKOPEN ZIJN WIJ OP ZOEK 

NAAR NIEUWE  WONINGEN!

BEL VOOR EEN VERTROUWELIJK EN VRIJBLIJVENDE
WAARDEBEPALING!

040 - 283 30 57

Berg	19	-	5671	CA	Nuenen		 T	(040)	283	30	57		 www.metselaarsmakelaardij.nl		 Volg	ons	nieuwste	aanbod	op	facebook
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Dubbel feest op De Nieuwe Linde
Koningsspelen 2016. Dat betekent feest op school. En niet alleen omdat het 
bijna Koningsdag is. Nee, er is vandaag ook een ander, speciaal feest te vie-
ren. Juf Francien wordt namelijk 65 jaar! En dat is wel heel bijzonder.

Koningsspelen op de Crijnsschool
Op vrijdag 22 april vierden de kinderen van de Crijnsschool de Koningsspe-
len op 2 locaties. Bij de feestelijke opening met de Hupsakee-dans startten 
de kinderen van groep 1 t/m 8 allemaal op de Heikampen. De kleuters ble-
ven op deze locatie en onder begeleiding van ouders en leerkrachten wer-
den door hen de 12 Koningsspelletjes met veel plezier gespeeld en op een 
kaart afgekruist.

De dag begint met een gezamenlijk 
ontbijt. De aula staat vol met gedekte 
tafels en stoelen. Alle kinderen, vrolijk 
uitgedost in rood, wit, blauw en oranje, 
zoeken een plekje bij de eigen klas. 
Maar dan blijkt dat een hele rij tafels 
leeg blijft. Daar hoort de groep van juf 
Francien te zitten. Om haar te roepen 
wordt luidkeels het ‘lang zal ze leven’ 
ingezet. Gelukkig is het hard genoeg en 
komt Koningin Francien met haar 
kleutergroep om ook aan te schuiven 
aan het ontbijt.
De dag zit vol verrassingen voor de ja-
rige juf. Maar de grootste verrassing is 
toch wel dat haar eigen kinderen en 
kleinkinderen met ballonnen binnen 
komen lopen om mee te feesten. Nu 
kan het ontbijt beginnen. Iedereen ge-
niet van boterhammen en rijstwafels 
met heerlijk beleg, appels, worteltjes 
en komkommer.
Na het ontbijt is het tijd om even bui-
ten te spelen en wordt de aula omgeto-
verd tot een heus theater. De hele afge-
lopen week stond er al een heus decor 
in de aula, nu zal snel duidelijk worden 
waarom dat was.
Als iedereen weer binnen is en een 
plekje heeft gevonden begint het to-
neelstuk, speciaal voor juf Francien ge-
schreven. Alle rollen die zij in de afge-
lopen jaren heeft gespeeld komen 
voorbij. Met directeur Harrie in de rol 
van verteller komen alle leerkrachten 

als verschillende sprookjesfiguren het 
podium op. We zien de boze stiefmoe-
der die van de toverspiegel te horen 
krijgt dat Sneeuwwitje mooier is dan 
zij. Hierna moet de jager Sneeuwwitje 
naar het bos brengen om te doden. 
Maar in plaats van te doden brengt de 
jager Sneeuwwitje naar de boze heks. 
Ook moeder Beer, Roodkapje en de 
wolf komen voorbij. Hierna komen 
Hans en Grietje het podium op. Ze 
snoepen van de snoepbomen en wor-
den gevangen genomen door de heks. 
Gelukkig zijn Sneeuwwitje, Hans en 
Grietje slimmer dan de heks. Ook 
vrouw Holle strooit driftig met haar 

sneeuwvlokken. Nadat Sneeuwwitje 
zich ook nog eens aan een spinnenwiel 
heeft geprikt komt alles gelukkig toch 
nog goed. Prins Rinus mag Sneeuw-
witje wakker kussen en juf Francien 
een prachtige bos bloemen overhandi-
gen. Ook de ouderraad geeft een bos 
bloemen aan de jarige juf.
Het laatste uur van deze feestelijke 
ochtend is het tijd om nog even lekker 
te spelen. Kinderen spelen buiten in de 
zon of binnen in de klas met de meege-
brachte gezelschapsspellen. Juf Fran-
cien viert in haar eigen klas nog even 
verder. Samen met haar kleuters, kin-
deren, kleinkinderen en collega-juf ge-
nieten ze van een heerlijke taart.
Om 12 uur is het tijd om vakantie te 
gaan vieren. Het team van KC De 
Nieuwe Linde bedankt alle hulpouders 
die meegeholpen hebben aan deze ge-
zellige ochtend.
Fijne vakantie allemaal!

De kinderen van groep 3 t/m 8 ver-
trokken na de openingsdans onder be-
geleiding van ouders en leerkrachten 
richting de velden van EMK. Daar 
werden per klas 3 wedstrijden (voet-
bal, korfbal en slagbal) gespeeld en in 
gemixte groepjes werden 6 spellen 
(balletjesspel, krantenestafette, big-
bag-lopen, skippyballenrace, sprint en 

sponzenspel) afgewerkt. Tussendoor 
werden alle kinderen verwend met ge-
zonde én snoeptraktaties en bij de af-
sluiting was iedereen weer terug op de 
hoofdlocatie aan de Heikampen om 
daar nog een sportdiploma en een 
oranje frisbee te ontvangen. 
Mede door de hulp van heel veel ou-
ders was het weer een geslaagd festijn.

St. Jozefschool 
doet mee met de 
nieuwe Hupsakee!
Stamp op de grond en klap maar mee. 
Iedereen doet weer mee met de nieu-
we Hupsakee. Dat zijn regels uit het 
vrolijke lied dat hoort bij de Konings-
spelen 2016. 
Op vrijdag 22 april kwamen de leerlin-
gen van Eenbes basisschool Sint Jozef 
uit Nederwetten met hun bord, bestek 
en beker naar school. Deze schooldag 
startte met een feestelijk Konings-
dagontbijt waar de leerlingen heerlijk 
van smulden. Na het ontbijt was het 
tijd voor bewegen met plezier. Alle-
maal samen dansten ze het vrolijke 
Hupsakee lied. De Koningsspelen 2016 
zijn dan officieel geopend! 
Hoog tijd voor sporten met plezier. 
Buiten stonden er erg leuke en afwisse-
lende spelletjes klaar. Samen met hun 
groepje konden de leerlingen klimmen, 
kruipen, glijden, happen, lopen, sprin-
gen en rennen. Ze gaan als een tierelier! 
Veel te snel komt er dan een einde aan 
deze feestelijke en sportieve dag. Ieder-
een bedankt voor jullie inzet en het 
meedoen met de nieuwe Hupsakee.

Hupsakee! Koningsspelen op 
Eenbes BS De Dassenburcht
Eindelijk was het zover. Op vrijdag 22 april stond de sportdag van Eenbes 
brede school De Dassenburcht op het punt van start te gaan. Gekleed in 
sportieve outfits waren de kinderen startklaar voor deze sportieve dag. 
Maar voordat het zover was, mochten de kinderen nog eerst genieten van 
een heerlijk Koningsontbijt in de klas. 

Om 09.30 uur werd het startschot gege-
ven. De kinderen uit groep één tot en 
met vier waren enthousiast bezig met 
verschillende spelactiviteiten rondom 
de school, zoals doelschieten, blikgooi-
en, koekhappen, estafette of touwtrek-
ken. Vol passie, concentratie en sportivi-
teit gingen de kinderen deze uitdagin-
gen aan en werden deze spellen gespeeld.
Ook de kinderen uit groep vijf tot en 
met acht waren sportief en gedreven 
bezig met een slagbaltoernooi op de 

honkbalvelden van HSCN in Nuenen. 
In teams werd er tegen elkaar gespeeld 
in twee poules, met als inzet een plekje 
in de finaleronde. Na deze poulewed-
strijden vond de finaleronde plaats 
waar er werd gespeeld om de podium-
plaatsen. Onder luid applaus en ge-
juich moedigden de kinderen elkaar 
aan. Mede dankzij de ouders en HSCN 
werd de sportdag fantastisch afgeslo-
ten met het liedje Hupsakee, waarop 
alle kinderen enthousiast meedansten.

Koningsspelen op De Wentelwiek; 
samen sportief!
Op vrijdag 22 april hebben ze op De Wentelwiek meegedaan aan de Ko-
ningsspelen. De dag begon voor alle kinderen met een gezellig en gezond 
ontbijt in de eigen klas. 

Op De Wentelwiek spelen, leren en 
werken ze samen, daarom hebben ze 
tijdens de Koningsspelen gesport in 
teams die waren samengesteld uit kin-
deren van de groepen 1 t/m 8. De leer-
lingen van groep 8 waren de teamcap-
tain. Het is een feest om te zien hoe de 
kinderen met elkaar omgaan, hoe de 
kleintjes worden geholpen door de 
groten en hoe iedereen zijn bijdrage 

levert aan de supergoede en sportieve 
sfeer tijdens de spelletjes!
Sportief omgaan met elkaar, samen lek-
ker bewegen, tussendoor samen genie-
ten in het zonnetje van een krentenbol 
en een gezond stuk fruit, en na afloop 
een ijsje; allemaal ingrediënten voor 
een geslaagde ochtend! En dankzij de 
inzet en betrokkenheid van de hulpou-
ders was het feest helemaal compleet!



KINDERMERKKLEDING 
MEGA ZOMER SALE!

Maten 92 t/m 176

ALLES MET 80% KORTING!!

MERKEN:  
Retour jeans, Oil & Garment, Tommy Hilfiger, Diesel, 
Scotch, Rumbl, Garcia, Doerak, Supertrash, Liu Jo, 

Relaunch, Pepe Jeans, etc.

Wanneer? 
Zondag 1 mei van 10.00-15.00 uur

Waar?
Voirt 26, Nuenen

Alleen contante betaling mogelijk

 Rond de Linde elke donderdag
op www.ronddelinde.nl 

STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN! 
GRATIS proefles? Even bellen! 
Woensdagavond 19.30 tot 
20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine. 
Tel. 06 - 22 22 07 28.

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.

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.

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

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET 
GEPLAATST indien niet 
vooruit betaald is. Er volgt 
geen tegenbericht.

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m € 125,-

Hoogte 200 cm p.m € 135,- 
ANTRACIET EN GRIJS! 

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

Stichting LEVgroep Nuenen 
AFD. VLUCHTELIN-
GENWERK zoekt vrij-
willigers om vluchtelingen 
te begeleiden en hun de 
weg te wijzen binnen de 
Nuenense samenleving. 
Voor meer informatie: De 
LEVgroep. Berg 22c Tel. 
040-2831675. ma. t/m do. 
van 9.00-16.00 uur en vrij. 
van 9.00-12.30 uur.

LEVGROEP NUENEN 
Zoekt iemand voor het uit-
voeren van beheerstaken (op 
vrijwillige basis) voor Vrou-
wencentrum ‘De Vlinder’. 
Tijdsinvestering: ± 8 uur per 
week. Voor meer informatie: 
De LEVgroep, Berg 22c. Tel. 
040-2831675. Ma. t/m do. van 
9.00-16.00 uur en vrij. van 
9.00-12.30 uur.

CONTACT
Website: 
www.compleetwonen.nu
Mail: 
info@compleetwonen.nu

P A R T N E R S

Architect 
www.margry-arts.nl

Aannemer
www.vanrijswijck.nl

Haarden
www.sfeerhaardendekempen.nl

Audio & video
www.audiotvcentrum.nl

Hovenier
www.gielvanderpalen.nl

Woninginrichter
www.lineo.nl

VERBOUWEN OF BOUWEN? 

LOKALE BETROUWBARE PARTNERS VOOR EEN PROFESSIONEEL EN PERFECT EINDRESULTAAT
REALISEER NU UW EIGEN DROOMWONING

Altijd al gedroomd van een woning waarbij alle 
ruimtes naadloos in elkaar overlopen, kleuren op 
elkaar zijn afgestemd en uw tuin een verlengstuk 
is van uw woonkamer? DAT IS NU MOGELIJK.

De samenwerkende partners van Compleet 
Wonen werken ook echt SAMEN; voor u betekent 

dit dat u bij de afzonderlijke partners het 
gesprek aangaat en u uw persoonlijke voor-
keuren kenbaar maakt. Om het uiteindelijk 
gewenste resultaat te bereiken maken part-
ners gebruik van elkaars expertise en onder-
steuning. 

VAN TEKENING TOT DROOMWONING

Zwembad & wellness
www.nieuwatlantis.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

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

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

€ 19,95
Jansen Auto BV
De Pinckart 10, Nuenen

Tel. 040-2831284

1 MEI MEGA-VLOOIEN-
MARKT 220 kramen 9.00-
16.00 uur. Tennishallen Eind-
hoven Noord, Vijfkamplaan 
12 Eindhoven. Entree € 2 p.p. 
06-20299824.

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
EUROPALAAN 2, 5674 CA NUENEN

TEL. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen
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 ACTIVITEITENAGENDA

Opgave Activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van ‘Activiteitenagenda

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

    Afscheid nemen 
             begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Maand April
WSV-wandeling
Zondag 9.00 uur 

Woensdag 19.00 uur 
Sportpark EMK Wettenseind

April t/m september
Bezichtiging Van Goghkerkje 

13.30-17.00 uur 2e woensdag en 
laatste zondag v.d. maand

Iedere donderdag
 9.00-12.00 uur Gratis Inloopspreekuur 

LEV Groep, Berg 22c
Iedere vrijdag 09.30 Fietsen

Startpunt Den Heuvel Gerwen

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

T/m maandag 16 mei 
9.00-11.30 uur Expositie ‘Veertig Dagen’

na zondagsmissen en tijdens openingstijden 
v.h. parochiesecretariaat 
H. Clemenskerk Nuenen

t/m zondag 3 juli
Expositie ruimte in beeld

Atelier & Beeldentuin Ruimte in beeld 
Dubbestraat 9A Nuenen

Donderdag 28 april
9.30 uur Schuif even aan tafel bij…
Karl van Zoggel over Maria Callas

Trefpunt-zaal van Het Klooster

Donderdag 28 april 
17.00-18.30 uur Open huis 
Jenaplanschool De Mijlpaal

Brabantring 1 Nuenen

Vrijdag 29 april
20.00 uur Kienen 

Dorpshuis in Lieshout

Vrijdag 29 april
20.15 uur Thijs van de Meeberg & 

KikkiSchippers
Het Klooster

Zaterdag 30 april en zondag 1 mei
13.00-18.00 uur Smeuldersisopen
Expositie van Marie Louise Saanen

Beekstraat 23 in Nuenen

Zondag 1 mei
14.00 uur Opening expositie schilderijen 

Joep Egmond
Het Klooster

Zondag 1 mei
14.00 uur Roland van Pareren: 

project TERUGBEELD.
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats  

Zondag 1 mei 
14.30-16.30 uur 

Optreden Oma’s aan de Top
Jo van Dijkhof

Zondag 1 mei 
19.30 uur Taizé-vesper

Van Gogh Kerkje aan de Papenvoort

Maandag 2 mei
13.30-15.30 Boetseer workshop

Den Heuvel, Gerwen

Maandag 2 mei
IVN Vogelwandeling Eckartdal 

19.00 uur Vertrek per fiets, Het Klooster. 
Start wandeling iets later: hoofdingang 

Nuenenseweg, Eindhoven.

Dinsdag 3 mei 
11.00-15.00 uur Modehuis Kerkhofs, 

Modeshow en Verkoop
Jo van Dijkhof

Woensdag 4 mei
Dodenherdenking

Donderdag 5 mei
Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag

Donderdag 5 mei
5.00 uur Dauwtrappen met IVN

 Verzamelen bij Het Klooster, Nuenen

Donderdag 5 mei
13.00 uur Opening Torendag 

oude St.-Clemenskerk van Gerwen

Zaterdag 7 mei
13.30-16.00 uur Workshops 

De eetbare tuin in ieders bereik
de Walburg tuinen Boord 64 Nuenen

Zondag 8 mei
Moederdag

Zondag 8 mei
14.00 uur Ierse Sessie

Weverkeshof

Woensdag 11 mei 
15.30 uur Voorlichtingsbijeenkomst 

De Nationale Diabetes Challenge
Fysiotherapie Nuenen, 

Vincent van Goghstraat 259, Nuenen.

Zaterdag 14 mei
20.15 uur Javier Guzman, Absurd verlicht

Het Klooster

Zondag 15 mei / Maandag 16 mei
Pinksteren

Zondag 15 mei
Blues’m buiten festival

Park Nuenen

14 t/m 16 mei 
Jaarlijkse internationale 
Stationaire Motorenshow 

Schoutse Vennen 15.

Maandag 16 mei
Pinksterbraderie in Lieshout

Byzantijns  
doopsel en liturgie 
in kapel Kronehoef 
Op zondag 1 mei is er een Byzantijns 
doopsel om 09.30 uur in de kapel Kro-
nehoef aan de Kloosterdreef 23 te 
Eindhoven. Na dit doopsel volgt om 
10.30 uur de plechtige Byzantijnse li-
turgie. De katholieke ‘Gemeenschap 
van de Alheilige Moeder Gods Gru-
zinskaja’ draagt zorg voor de organisa-
tie. 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 eer-
ste Christenen van het Oost-Romeinse 
Keizerrijk. Het vierstemmige Slavisch-
Byzantijnse koor zingt. Na afloop is er 
in de aula koffie en een goed gesprek. 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 30 april 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger mevr. M. Ha-
braken.
Zondag 1 mei 9.30 uur: viering, volks-
zang met klein koor, voorganger pas-
tor J. Vossenaar en mevr. M. Habraken. 
Donderdag 5 mei 10.00 uur Hemel-
vaart: viering, parochiekoor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en pastoraal 
werker J. Deckers.

Misintenties
Zaterdag 30 april 18.30 uur: Leny Göd-
de-Tusschenbroek; Toos Schoenma-
kers-van de Griendt.
Zondag 1 mei 09.30 uur: Francien van 
der Linden-Meulendijks; Cees Meulen-
dijks; Einar en Flora Aagaard-Romero; 
Ruud Bijsterveld; Joop van der Ploeg; 
Antoon Noten; Mieke van Soest Raes-
sens-Merkelbach; Maria van den Boo-
men-Rooijakkers; Willy Spaanjaars. Uit 
dankbaarheid bij het 50-jarig huwelijk 
van Godfried en Tony Schijven.
Donderdag 5 mei 10.00 uur: Riek San-
ders en Miet Sanders en overleden ou-
ders Sanders-de Greef; Annie Kou-
wenberg-Clijsen.

Mededelingen
In onze parochie is overleden Jan van 
Deurzen, Prinsenweier 4. Wij wensen 
de familie en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Per 1 mei a.s. gaat de viering op zon-
dag, zoals gebruikelijk tijdens de zo-
merperiode, van 11.00 uur naar 09.30 
uur. 

Op donderdag 5 mei (Hemelvaarts-
dag) is het secretariaat gesloten.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 1 mei 09.30 uur: viering, volks-
zang, voorgangers leden van de werk-
groep.

Misintenties
Cissy Rooijackers-Duijghuisen; Paula 
Smits-Kuunders.

Mededelingen
De extra collecte op 24 april jl. voor 
Oekraïne heeft in Nederwetten € 90,55 
opgebracht. Alle gulle gevers heel har-
telijk dank voor dit mooie resultaat.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 1 mei 11.00 uur: viering, volks-
zang, voorgangers leden van de werk-
groep.

Misintenties
Huub van den Oever; Diny Geraets-
Zwegers; Hann de Brouwer-Coolen, 
vanwege verjaardag; Overleden ouders 
Donkers-Geven en verdere familiele-
den.

Mededelingen
De opbrengst voor de extra collecte 
voor Oekraïne afgelopen zondag heeft 
€ 111,80 opgebracht. Met dank aan de 
gevers.

Sponsoractie voor Zr. Bonnie
Zoals U zich nog ongetwijfeld kunt 
herinneren, hebben we de afgelopen 
jaren een sponsoractie op touw gezet 
voor zuster Bonnie. Daarvóór werd dit 
verzorgd door wijlen pastor Freek 
Groot, die in Noord-Holland meedeed 
met wandeltochten ter sponsoring van 
missionarissen. Hij deed dat omdat 
hijzelf jarenlang missionaris was ge-
weest én omdat een evenredig deel van 
de opbrengst ten goede kwam aan zijn 
zus zuster Bonnie.
Zuster Bonnie is al vele jaren lang 
werkzaam in de zorg op Kalimantan in 
Indonesië. Zij geeft daar leiding in zie-
kenhuizen met ondersteuning van lo-
kale medezusters.

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

gen wij u daarom vragen om een klein 
beetje hiervan af te staan voor de zie-
kenzorg op Kalimantan. Voorgaande 
jaren hebben de opbrengsten meer 
dan EUR 1.000 bedragen. Al zouden 
we dit bedrag niet evenaren, dan nog 
kunnen we zuster Bonnie heel erg blij 
maken en behulpzaam zijn met een 
kleiner bedrag. Elke Euro telt!

Wilt u meedoen met deze sponsoring, 
doe dan uw gift in een envelopje met de 
tekst ‘voor zuster Bonnie’ erop en de-
poneer dit in Gerwen in de brievenbus 
van de kerk (brievenbus voor de misin-
tenties) óf in de bus achter in de kerk in 
Nederwetten. Ook kunt u uw eventue-
le gift per bank overmaken op bankre-
kening: NL32RABO0137404247 t.n.v 
RK Parochie Heilig Kruis Nuenen ca. 
met als omschrijving ‘gift voor zuster 
Bonnie’.

Bij voorbaat héél hartelijke dank voor 
uw bijdrage. Begin juni zullen we de 
opbrengst bekend maken.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 1 mei, 10.00 uur: voorganger 
H. Schumacher. Er is kinderneven-
dienst voor kinderen van de basis-
school. Collecte voor   het Diaconaal 
werk in Nuenen. Op Hemelvaartsdag 
(5 mei) is er een dienst in het Van 
Goghkerkje. Aanvang: 10.00 uur. 
Voorganger: pastor W. v.d. Wouw. Er 
wordt gecollecteerd voor het Educa-
tiefonds Vluchtelingen in Nuenen. 
Voor activiteiten: zie ons Seizoenspro-
gramma of de website. Donderdagoch-
tend is er - zoals gewoonlijk- Open 
Huis tussen 10.00 en 12.00 uur. U bent 
van harte welkom voor een kop koffie 
en ontmoeting met anderen.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 28 april 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Paulus van het 
Kruis, belijder. 
Vrijdag 29 april 07.15 uur H. Mis, H. 
Petrus van Verona, martelaar. 
Zaterdag 30 april 08.30 H. Mis, H. Ca-
tharina van Siena, maagd. 
Zondag 1 mei 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, H. Jozef de Arbeider, echt-
genoot van de H. Maagd; gedachtenis 

van 5de zondag na Pasen; kinderzegen. 
Maandag 2 mei 18.30 Kruisdagen. Li-
tanie van alle heiligen, processie en ge-
zongen votiefmis van de Kruisdagen; 
gedachtenis van de H. Athanasius, bis-
schop en kerkleraar. 
Dinsdag 3 mei 18.30 Kruisdagen, Lita-
nie van alle Heiligen, processie en ge-
zongen votiefmis van de Kruisdagen; 
gedachtenis van de H. Alexander, 
Eventius en Theodulus, martelaren en 
de H. Juvenalis, bisschop en belijder. 

Woensdag 4 mei 07.15 uur Kruisda-
gen, Litanie van alle Heiligen, proces-
sie en gezongen votiefmis van de 
Kruisdagen; gedachtenis van Vigilie 
van Hemelvaart. 
Op Hemelvaartsdag 5 mei om 13.00 
uur opening van de Peellandse Toren-
dag door de loco-burgemeester van 
Nuenen, wethouder M. Jansen; daarna 
bezichtiging van de kerk en tentoon-
stelling in de priorij; beklimming van 
de toren tot 16.00 uur. 

Dank voor de vele blijken van medeleven
na het overlijden van

Harold van Berlo
Persoonlijke uitingen van betrokkenheid hebben ons ge-
troost. Het heeft ons enorm gesteund, te merken wat een 
bijzonder mens Harold, niet alleen voor ons, maar voor 
velen is geweest.

Ellen, Wesley, Shirley
Walter, Tineke

en familie.

 
Wij zijn ontroerd door uw warme belangstelling en betrokkenheid bij 
het overlijden van onze lieve mama en oma

Annie Keeris-Smolders
Anna Maria

echtgenote van

Piet Keeris †
De vele lieve brieven, kaarten en bloemen, alsmede uw aanwezigheid 
bij de afscheidsdienst, waren voor ons een grote steun.
Hiervoor onze oprechte dank.

Tevens danken wij de afdeling Neurologie van het St. Annaziekenhuis 
voor hun goede zorgen.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Nuenen, april 2016
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Z&PV Nuenen Heren 1 
ongeslagen kampioen
Door Edwin van Raaij

Afgelopen weekend speelde Nuenen de laatste competitiewedstrijd. Het 
werd een hele mooie show waar RZ de dupe van werd. Nuenen was, qua spe-
lers, compleet. Alleen de coach Marcel Vermeulen was niet aanwezig. Deze 
taak werd overgenomen door de trainer Koen Gevers. 

NKV behaalt belangrijke  
zege op Ready ’60!
Zondag jl. moest NKV op het Wettenseid aantreden tegen Ready ’60 uit 
Roermond. Zowel NKV als Ready ’60 kunnen de punten goed gebruiken. 
NKV om te handhaven in de 3e klasse en Ready ’60 voor het kampioenschap. 
Dus het beloofde een spannende wedstrijd te worden.

Na het startsignaal had het eerste aan-
valsvak van NKV moeite om tot scoren 
te komen. Ready ’60 haalde hier haar 
voordeel uit en kwam op voorsprong 
met 0-1. NKV kwam daarna (mede 
door goed verdedigingswerk) terug tot 
1-1. Ready ’60 liep uit tot 1-3 maar 
NKV liet merken dat ze niet de onder-
liggende partij was en kwamen met 
4-3 voor. Beide teams waren gewaagd 
aan elkaar. Er werd om en om gescoord 
tot een 5-5 ruststand.
In de rust werd benadrukt door inte-
rim coach Chantal Messerschmidt dat 
NKV het spel uit de eerste helft moest 
volhouden om de punten in Nuenen te 
houden en verdedigend veel druk er op 
moest houden, en daar profiteren van 
de fouten van Ready’60.
Na de thee kwam NKV beter uit de 
startblokken en zette een 7-5 op het 
scorebord. Ready ’60 probeerde nog bij 

te blijven maar NKV wist de 2 punten 
voor te blijven, 8-6. NKV voelde dat er 
een overwinning in zat tegen de titel-
kandidaat en haalde daar haar kracht 
uit en werkte met verzorgd en geduldig 
spel naar een 12-7 voorsprong. NKV 
weet deze voorsprong te behouden en 
bepaalt een 15-12 eindstand. Een over-
winning waarbij NKV als team voor el-
kaar en met elkaar heeft gestreden.
Door deze overwinning heeft NKV nog 
1 punt nodig om zich veilig te stellen 
van degradatie.
Zondag 1 mei speelt NKV 2 een inhaal-
wedstrijd om 13.00 uur tegen Duko 2.
Donderdag 4 mei om 20.30 speelt NKV 
2 uit bij Noviomagum in Nijmegen. 
Zondag 8 mei om 14.30 speelt NKV 1 
voor handhaving tegen hekkensluiter 
OEC 1 (De Braak, Helmond). NKV kan 
alle steun van de supporters bij deze 
wedstrijd goed gebruiken!

Het wisselbeleid in deze wedstrijd was 
heel anders, dan bij de voorgaande 
wedstrijden. Werd er gedurende de 
competitie niet snel door gewisseld, 
werd er bij deze wedstrijd juist wel snel 
door gewisseld. Dat was wennen voor 
de spelers. Uiteindelijk kwam er een 
24-3 uitslag op het scorebord te staan.
Volgend seizoen zal niet zo gemakke-
lijk gaan als dit seizoen. Maar zoals 
het er nu voor staat zal Nuenen, in de 
3de klasse Bond, toch zeker bij de top 
5 moeten eindigen. Of is Nuenen al 
goed genoeg om volgend seizoen ook 
kampioen te worden? Een scorende Roy Schoenmakers.

Stapel medailles voor jeugd Z&PV Nuenen

De kinderen die nog niet zo heel lang 
aan wedstrijden meedoen, zwommen 
in de swimkick. Daarbij was er op de 
25m vlinderslag goud voor Vita Cabo-
ni (2007), Erica Sleddens (2005), Rem-
co Verhoeven (2006) en Koen van den 
Wildenberg (2008) en pakten Lotta 
van Kemenade en Koen van Tetrode 
beiden brons op die afstand. Op de 
50m schoolslag was er wederom goud 
voor Remco, terwijl Koen van den Wil-
denburg zilver pakte. Erica Sleddens 
deed dat laatste ook, maar dan op de 
100m schoolslag.
De kinderen die al langer aan wedstrij-
den deelnemen, kwamen uit in de mi-
nioren afdeling. Daarbij wisten Chris 
Verhoeven, Floris Sonneveld en Jasper 
van der Knaap op zowel de 100school 
als 200wissel bij de jongens uit 2004 
het goud, zilver en brons te verdelen. 
Bij de meiden waren Nienke van Lies-
hout (zilver en brons) en Flore Meu-
lendijks (tweemaal goud) zeer succes-
vol, zowel qua prijzen als op het gebied 

van tijdsverbeteringen en liet Lieveke 
van Asten een zeer mooie 200m vrije-
slag zien. Bij de jongens uit 2002 te-

Korfbal

Met de Wielervrienden 
Nuenen c.a. naar de Giro
Wielerliefhebbers opgelet! Op 6 mei aanstaande gaat de Giro d’Italia 2016 
in Apeldoorn van start. Deze eerste van de drie grote rondes is een eerste 
confrontatie tussen ’s werelds beste klassementsrenners. Vincenzo Nibali, 
Alexander Valverde en Mikki Landa zijn met oud Nuenenaar Steven Kruis-
wijk de gedoodverfde favorieten voor een topklassering. 

Vorig jaar werd met een groot aantal 
wielerliefhebbers uit Nuenen de start 
van de Tour de France in Utrecht be-
zocht. Het werd een prachtige dag. 
Het was een feest om met duizenden 
wielerliefhebbers uit binnen- en bui-
tenland naar prachtige wielersport te 
kijken en Tom Dumoulin op een haar 
na het eerste geel te zien missen. De 
Grande Partenza van de Giro in Apel-
doorn is een tijdrit van 9,8 kilometer. 
Slaagt Dumoulin er dit jaar wel in om 
als eerste te eindigen en het rose tricot 
te bemachtigen? Daar kunt u de leven-
de getuige van zijn door mee te gaan 
met de Wielervrienden Nuenen c.a. 
Deze club is de opvolger van de inmid-
dels opgeheven fanclub Steven Kruijs-

wijk, die jaarlijks voor een grote groep 
wielerfanaten busreizen organiseerde 
naar belangrijke wielerklassiekers en 
nationale en mondiale kampioen-
schappen. Hun wens was het georgani-
seerd bezoeken van grote wielerevene-
menten voort te zetten. 

6 mei dus met de bus naar de Giro. U 
kunt zich opgeven bij Jan Wesenbeek 
jan.wesenbeek@gmail.com of 06 - 83 53 
51 94 of café de Stam in Gerwen caféde-
stam@hotmail.com of 06 - 53 96 59 25). 
Het vertrek in om 09.00 uur bij café de 
Stam in Gerwen. De terugreis is om-
streeks 18.00 ( na de ceremonie proto-
collair). De kosten bedragen € 10,- per 
persoon bij vertrek te voldoen. 

Waterpolo

Wielersport

Remember Ruud

EMK - Nijnsel  1-3
Het is één jaar geleden dat Ruud Bijsterveld omkwam onder tragische omstan-
digheden te midden van zijn vrienden. Ruud werd in besloten kring herdacht 
op 20 april door zijn medespelers. Voor een publieke herdenking was een team 
onder leiding van Ronnie van Diepen al enige tijd bezig met voorbereidingen. 

Veel mensen waren aanwezig op het 
sportpark Wettenseind en men voelde 
aan dat er iets zou gebeuren. De op-
komst van de selectiespelers van EMK 
met een shirt met de beeltenis van 
Ruud was indrukwekkend, emotioneel 
en het werd muisstil. Op de achter-
grond ontrolden zich enorme span-
doeken met een herinnering aan Ruud. 
Het schouwspel werd benadrukt door 
zwarte en gele rook en fakkels als getui-
genissen van jonge mensen voor hun 
overleden vriend. Het was veel meer 
dan één minuut stilte. Hierna werd het 
leven hervat met de pupil Sem Meezen 
die de bal aftrapte van de wedstrijd 
EMK tegen Nijnsel. Ruud was de num-
mer 9 van EMK: hij kreeg dan ook één 
minuut applaus in de 9e minuut van de 
wedstrijd van alle spelers en toeschou-
wers: één minuut van medeleven. 
Natuurlijk was de wedstrijd tegen Nijn-
sel ook van belang, want EMK pro-
beert zich te handhaven in de 3e klasse. 
EMK begon deze wedstrijd, waarin het 
weer een aantal basisspelers wegens 
blessures moest missen, met overtui-
ging. In de 15e minuut was Leon Roij-
akkers dicht bij de openingstreffer 
maar helaas kon hij de bal net niet ge-
noeg raken. EMK speler Hein van den 
Bosch had ook de pech dat kopballen 
uit corners in de 17e en 35e minuut net 
naast gingen. Robbie van de Ven kon 
uit een counter van EMK in de 38e mi-
nuut op het Nijnsel doel afgaan maar 

na een kleine glijpartij was deze kans 
weg. Geheel tegen de verhouding in 
kwam Nijnsel in de 42e minuut uit een 
counter op voorsprong. De spits van 
Nijnsel plaatste de bal uitstekend over 
de misschien te snel uitgekomen EMK 
doelman. Kort hierna kwam EMK zelfs 
op een 0-2 achterstand toen een vrije 
trap in de kluts in het strafschopgebied 
bij een Nijnsel speler terecht kwam die 
geen moment twijfelde.
Na rust kreeg EMK in de 57e minuut 
weer hoop toen een pass van Rick van 
der Hoeven door Sjef Sanders voor de 
goal werd geplaatst waar Gilles Franse 
de Nijnsel doelman kansloos liet. Er 
zat in de 63e minuut zelfs meer in voor 
EMK maar Sjef Sanders kon een voor-

Tijdens de laatste ronde van de minioren en swimkick wedstrijden van dit 
seizoen, hebben de zwemmers van Z&PV Nuenen een stapel medailles mee 
naar huis genomen. Het team van 14 jongens en meiden tussen de 7 en 13 
jaar wisten op liefst 21 afstanden het podium te halen.
 

kende Jan Peter van Irsel tot driemaal 
toe voor een nieuwe persoonlijke top-
tijd, op zowel de 50, 100 als 200m vlin-
derslag, terwijl Jelmer North die laat-
ste afstand wist te winnen. Met 2.43.90 
(- 2,5sec) was hij een klasse apart, na-
dat hij ook de 200m vrijeslag al op zijn 
naam had gezet.

Voetbal
zet van Ruud Boerema niet afronden. 
De beste kans op de gelijkmaker voor 
EMK was er in de 69e minuut. Na een 
pass van Rick van der Hoeven om-
speelde Sjef Sanders de Nijnsel doel-
man, maar zijn inzet ging rakelings 
naast. In de 75e minuut schermde 
Ruud van Helvert een bal goed af om 
van der Hoeven de kans te geven om te 
scoren, maar ook deze kans leverde 
niet de gelijkmaker op. In de 76e mi-
nuut plaatste Nijnsel een uitstekende 
counter die de 1-3 eindstand op het 
scorebord bracht. Toch een knappe 
prestatie van EMK tegen de nummer 3 
op de ranglijst.
Na de wedstrijd werden nog enkele 
traantjes weggepinkt; de herinnerin-
gen blijven! 

Eerbetoon aan    
ontvallen spits van EMK
Voor aanvang van de wedstrijd EMK - Nijnsel/TVE Reclame, brachten de vrien-
den van Ruud Bijsterveld een prachtig eerbetoon aan de één jaar geleden overle-
den spits van EMK.
Ruud, samen met het geel-zwart voor altijd in ons hart !
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Programma

Voetbal

RKSV Nuenen
Zaterdag 30 april
Nederw. VE1 - Nuenen VE1  . . . . 16.30
Zondag 1 mei
Goes 1 - Nuenen 1  . . . . . . . . . . . . 14.30
Rood Wit V 2 - Nuenen 2  . . . . . . 12.00
Nuenen 3 - Boxtel 2  . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 4 - Bergeijk 2  . . . . . . . . . 12.00
SBC 4 - Nuenen 6  . . . . . . . . . . . . . 10.00
Nuenen 7 - Pusphaira 3  . . . . . . . 14.00
Braakhuizen 4 - Nuenen 8  . . . . . 11.00
Nuenen 9 - HSE 1  . . . . . . . . . . . . . 14.00
Nederw. 4 - Nuenen 10  . . . . . . . 12.00
Nuenen 11 - De Valk 9  . . . . . . . . 10.00
Nuenen VR1 - RKDEO VR1  . . . . . 14.30
Nuenen VR2 - FC Eindh. AV VR2  10.00
Bladella VR1 - Nuenen VR3  . . . . . 9.45

RKVV Nederwetten:
Zaterdag 30 april
Vet: Nederwetten - Nuenen  . . . 16.30
Zondag 1 mei
Nederwetten 1 - Fiducia 1  . . . . 14.30
Tongelre 3 - Nederwetten 2  . . . 12.00
Nederwetten 3 - Gestel 8  . . . . . 10.00
Nederwetten 4 - Nuenen 10  . . 12.00
EFC Da1 - Nederwetten Da1  . . 12.00
Wodan Da1 - Nederw. Da2  . . . . . 9.45

RKGSV
Zaterdag 30 april
Gestel VE2  - RKGSV VE1  . . . . . . . 16.45
Zondag 1 mei
Mariahout 1  - RKGSV 1  . . . . . . . 14.30
BES 2  - RKGSV 2  . . . . . . . . . . . . . . 10.30
Pusphaira 4  - RKGSV 3  . . . . . . . . 10.00
RKGSV 4  - DVS 4  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
RKGSV VR1  - Unitas’59 VR2  . . . . 11.00
 
EMK
Donderdag 28 april
EMK 4  - WODAN 4  . . . . . . . . . . . . 20.00
Zaterdag 30 april
EMK VE1 (zat) - Wilh. Boys VE1  . 15.30
Zondag 1 mei
Hilvaria 1 - EMK 1  . . . . . . . . . . . . . 14.30
Spoord. Boys 2  - EMK 2  . . . . . . . 11.45
EMK 3  - UNA 5  . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 
Nieuw Woensel 7  - EMK 6  . . . . 10.00
Nieuw Woensel 10  - EMK 7  . . . 12.00
EMK VR1  - N. Woensel VR1  . . . . 13.00

NKV Korfbal
Zondag 1 mei
NKV 2 - Duko 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 13.00
Woensdag 4 mei
Noviomagnum - NKV 2 . . . . . . . . 20.30
Zondag 8 mei
OEC 1 - NKV 1  . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30 
(de Braak-Helmond)

EMK D4 kampioen
Op dinsdag 19 april is EMK D4 kampioen geworden in de 6e klasse door 
thuis de naaste belager Best Vooruit D4 te verslaan. Ouders, grootouders, 
en veel supporters met kampioensattributen waren aanwezig langs de lijn. 

EMK E4 kampioen
Op zaterdag 23 april 2016 is het team van EMK E4 onbedreigd kampioen ge-
worden in de voorjaarscompetitie 5e klasse van de KNVB. Proficiat Sjors 
Bressers, Loek van Deursen, Sebas Geerts, Maurits Hoogendoorn, Daan van 
der Linden, Ruben Lodewijks, Rowan Ordelman, Kyra Reintjens, Lars van 
Rooij, Freek van der Velde en leiders Toine, Ron en Ivo! 

De jongens en meisjes van EMK waren 
nogal wat zenuwachtig in het begin 
maar verweerden zich goed tegen de 
gasten. In de eerste helft was er slechts 
één enkele serieuze doelkans voor 
EMK met een kopbal die op de lat viel. 
Na de rust was er een verrassende aan-
val van Best Vooruit door het midden 
van de verdediging van EMK. Die aan-
val werd knap afgemaakt (0-1). EMK 
moest aan de bak en deed dat ook. Vrij 
snel werd de gelijkmaker gescoord en 
EMK ging op wilskracht verder en 

maakte vooral het verschil in de duels. 
Uiteindelijk werd het 3-1 en het kam-
pioensfeest kon losbarsten. Proficiat 
dames en heren van de D4 en hun lei-
ders : Lola Leeuwesteijn, Britney Rein-
tjens, Timo Beks, Jens Berkvens, Jarmo 
Bouma, Jochem van den Broek, Joel 
Claassen, Thijs Derks, Benjamin Geer-
ts, Thomas van Gent, Bas Nijhof, Kris-
Peter van Oers, Tycho den Outer, Jos-
hua Schenkels, Guus van der Velden, 
Stephan Leeuwesteijn, Marcel In Den 
Bosch, Rob van den Broek.

Dames RKGSV   
verpletteren     
Nederwetten dames 10-1
Afgelopen zondag speelden de dames van RKGSV op de polder tegen Ne-
derwetten en konden bij winst de 2de plaats weer in handen nemen. Na op 
de polder van EMK en RPC gewonnen te hebben gingen ze deze wedstrijd 
met veel zelfvertrouwen in. 

In de eerste paar minuten was het nog 
erg zoeken waar iedereen moest staan. 
Ze speelden in een ander systeem en 
dat was voor sommigen nog een beetje 
zoeken. Toen het uiteindelijk stond 
kwamen de kansen voor RKGSV. Eerst 
hield de keepster van Nederwetten nog 
2 goede kansen van Manon Smits en 
schoot Anita Janssen de bal vanuit een 
corner nog over. Toch viel de 1-0 vrij 
snel hierna, een lange uittrap van Mi-
chelle vd Bogaart werd ineens doorge-
speeld door Bo Meijers en Karlijn Jans-
sen kon op de keepster af, deze maakte 
geen fout en rondde binnenkant paal 
af. Na een half uur verdubbelde Manon 
Smits de voorsprong door een goede 
loopactie in de korte hoek af te ronden. 
2-0. In de 38ste min was het weer raak, 
Nienke v Bergen kwam goed inlopen 
bij de corner en kopte de bal goed bin-
nen. Vlak voor rust kreeg RKGSV nog 
een kans op 4-0 maar Manon Smits 
schoot de bal op de paal. In de rust ging 
Delia Gaman keepen en kwam Michel-
le vd Bogaart in het veld. Binnen 5 min 
scoorde Nederwetten de 3-1. Nienke 
wilde de bal weg werken maar schoot 
tegen de knie van een speelster van Ne-
derwetten aan en de bal verdween on-
gelukkig over Delia in de goal. Dit was 
het startsein voor de groen-witte da-
mes om extra gas te geven. Na goed 
doorgaan aan de linker kant van Karlijn 
en een dito voorzet werd het 4-1. Ne-
derwetten liep de bal op de doellijn er 
zelf in. Niet veel later gaf Karlijn we-
derom een scherpe voorzet die Bo Me-
ijers op haar verjaardag binnen tikte en 
de stand op 5-1 zetten. 2 Minuten later 
was daar Manon die wederom de paal 

wist te raken. De mooiste goal was de 
6de van RKGSV. Manon liep door de as 
van het veld met de bal aan de voet de 
16meter in en met een schitterende 
stift wist ze de lange keepster van Ne-
derwetten te verschalken. RKGSV 
bleef doorgaan en de 7de was ook een 
plaatje. Manon en Michelle speelden 
met een 3 dubbel een-tweetje Neder-
wetten zoek en Manon kon haar 3de 
goal van de wedstrijd maken. De 8-1 
kwam op naam van Nienke, een goede 
voorzet van Manon werd door Nienke 
rustig binnen getikt. De 9-1 was een 
goede voorzet van Karlijn die wederom 
op de lijn binnen werd gelopen door 
Nederwetten. RKGSV ging op zoek 
naar de 10de goal van de dag en die 
kwam er in de laatste minuut van de 
wedstrijd. Onze jarige job Bo mocht de 
10de op het scorebord brengen en zo 
de grootste overwinning op het score-
bord zetten die RKGSV dames tot nu 
toe behaalden. Misschien nog wel het 
mooiste van de wedstrijd was dat gele-
genheidskeeper Delia in de laatste 5 
minuten nog 2 keer de bal uit haar doel 
hield door schitterend te redden. 

3 Dames RKGSV juichen na weer een doel-
punt tegen wetten.

C3 RKSV Nuenen kampioen 
derde klasse C junioren
De C3 van voetbalclub RKSV Nuenen is afgelopen zaterdag in de derde klasse C-
Junioren kampioen geworden. Een gedegen 2-0 overwinning op Unitas ’59 was 
voldoende om het kampioenschap binnen te halen. Geheel in stijl werd het team 
aansluitend gehuldigd en daarna op de platte kar rondgereden door het centrum.

TV de Lissevoort voorjaars-
competitie 3e ronde
Afgelopen weekend was alweer de derde ronde van zeven wedstrijden. 
Langzaam tekenen de krachtsverhoudingen zich af in de verschillende com-
petities. In de landelijke competities strijdt de Lissevoort met vier teams bij 
de senioren en vijf teams bij de jeugd. Uit traditie begonnen de senioren-
teams ’s morgens voor de wedstrijden al met een gezamenlijk ontbijt, tus-
sen de wedstrijden door werd er gezellig samen geluncht met dank aan de 
ondersteuning van vrijwilligers. Komend weekend is er vanwege de meiva-
kantie geen voorjaarstenniscompetitie.Voor iedereen geldt: veel plezier in 
de vakantie en in de rest van de competitie.

RKSV Nuenen richt 
‘Club van 100’ op
In navolging van vele verenigingen 
om ons heen, wil ook RKSV Nuenen 
nog dit seizoen starten met een ‘Club 
van 100’. Met het oprichten van deze 
‘Club van 100’ willen wij, zonder 
winstoogmerk, extra financiële arm-
slag realiseren voor het ondersteu-
nen van de vele activiteiten binnen 
RKSV Nuenen, zoals:

•	 organiseren van activiteiten voor 
onze jeugdleden, meiden en jongens;

•	 organiseren	 van	 diverse	 evene-
menten voor de senioren:

•	 realiseren	van	door	leden	gewenste	
extra faciliteiten op en rond het 
sportpark ‘Oude Landen’;

•	 een	bijdrage	aan	het	in	stand	hou-
den van onze (internationale) toer-
nooien.

Het is voor leden van de ‘Club van 100’ 
ook mogelijk actief voorstellen te doen, 
waaraan een financiële bijdrage binnen 
de club geleverd zou kunnen worden. 
Als lid van de ‘Club van 100’ RKSV Nue-
nen, doneer je eenmaal per jaar € 100,-. 
Alle inkomsten vanuit de ‘Club van 100’ 
worden op een speciaal hiervoor be-
doelde bankrekening gestort en worden 
alleen gebruikt voor de hierboven om-
schreven doeleinden. Om lid te worden 
van de ‘Club van 100’ kun je je inschrij-
ven via het inschrijfformulier op: rksv-
nuenen.nl/clubvan100/. Met de storting 
van, minimaal € 100,- wordt het lid-
maatschap een feit.
Het lidmaatschap wordt ieder jaar (ge-
rekend vanaf de maand waarin je lid 
bent geworden) stilzwijgend verlengd, 
tenzij je vóór die maand aangeeft, geen 
lid meer te willen zijn.
RKSV Nuenen hoopt je als donateur te 
mogen begroeten!

TV de Lissevoort

Senioren
Het was weer een spannende competi-
tiedag voor de eerste vier landelijke 
teams van de Lissevoort die alle vier 
thuis speelden. Het eerste gemengde 
Lissevoortteam dat tegen RTC N.I.P. 
Roermond speelde, haalde een 2-2 stand 
bij de singles. Na twee gewonnen dub-
bels en twee zeer spannende mixen die 
in spannende super tiebreaks net niet 
werden gewonnen, werd de eindstand 
4-4. Dat betekent een voorlopige tweede 
plaats nu in deze voorjaarscompetitie, 
met nog vier competitiedagen te gaan.
Het tweede gemengde team wist een 5-3 
overwinning te halen op HTC Son door 
twee singles, beide dubbels en een mix-
wedstrijd te winnen. Dit resulteert in 
een gedeeld derde plaats in de competi-
tie met nog vier wedstrijddagen te gaan.
Het derde gemengde team wist zelfs een 
6-2 overwinning te halen op MTV Mier-
lo. Ze behaalden een 3-1 voorsprong uit 
de singles, wisten beide dubbels te win-
nen en ook nog een mixpartij. Als gevolg 
hiervan staan ze nu op een gedeelde 
tweede plaats in hun competitie!

Het eerste landelijke herenteam van 
de Lissevoort wist een 5-1 overwin-
ning te behalen op de Kienehoef uit St. 
Oedenrode. Drie van de vier singels 
werden gewonnen, evenals de dubbel- 
en mixpartijen. Dit betekent een voor-
lopige tweede plaats voor hen in de 
voorjaarscompetitie.

Jeugd landelijke competities
Vier van de vijf jeugdteams in de lan-
delijke competities speelden uit. 
Meisjes 11-14 jaar speelden de derby 
thuis tegen TV Wetteneind en won-
nen met 4-2. Ze staan nu op een 
mooie 2e plaats. Jongens 11-14 jaar 
verloren uit tegen de Helze uit 
Geldrop helaas met 2-4 en staan in de 
middenmoot. Het tweede team Ge-
mengd 11-17 jaar verloor helaas met 
maar liefst 1-5 van Alt-weerdeerheide 
en staan nu onder aan. Jongens 11-17 
jaar wonnen met 5-1 uit bij TV Bokt 
en staan nu 4e. Het eerste team Ge-
mengd 11-17 jaar speelde uit bij Hel-
mondes TV. De uitslag en de stand 
was nog niet bekend.

Tennis



 Open dag 
21 mei 2016 

11:00-16:00

Fysiotherapie Nuenen 

Alg. Fysiotherapie  Echografie 
Manuele therapie  Shockwave 
Kinderfysiotherapie   Neurorevalidatie 
Oedeemtherapie   Hartrevalidatie 
Sportfysiotherapie  Claudicationetwerk (etalagebenen) 

Dry Needling    Longrevalidatie (COPD) 
McKenzie

Fysiofit Nuenen 
Babymassage 
Fitness 
Fit&Joy 
Gym 55+ 
Pilates 
Ruiterfitness 
Zwangerschapspilates 

Vincent van Goghstraat 257-259 
www.fysiotherapienuenen.nl

Bij ons bent u in goede handen

Fotostudio BM

De Run 5411  5504 DG Veldhoven  tel.  +31 (0)40 - 298 46 55  info@keukenambiance.nl

www.keukenambiance.nl

NU DIVERSE SHOWROOMKEUKENS
Tegen de scherpste prijzen!! OP=OP

Keukens: Aster Cucine, Schroder, Moon en Tristar.
Apparatuur: AEG, Novy, Gaggenau, Quooker, Smeg en Bosch.

WWW.WOENSXL.NL

Zondag 1 mei Meet & Greet Mickey en Minnie Mouse
Tussen 13.30 en 16.30 uur zijn Mickey en Minnie Mouse op het winkelcentrum 
aanwezig en willen graag met jou op de foto.

27 april Koningsdag
Oranjemarkt met kramen van winkels en een vrijmarkt van particulieren op het 
winkelcentrum. Winkels open van 9.30 tot 17.00 uur

Kruispunt bij Jumbo weer open
Het kruispunt dat circa een maand afgesloten was vanwege de HOV2 aanleg, 
is nu weer open en winkelcentrum Woensel is dus vanaf alle kanten weer beter te 
bereiken. Alleen Winston Churchilllaan van oost naar west is nu nog afgesloten.

KOOPZONDAG 
1 MEI

 ONTMOET MICKEY EN MINNIE!

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

T/M ZATERDAG 7 MEI

STATE OF ART EVENT
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 mei voor elke klant iets lekkers van de BBQ**!
Maak kans op één van de vier gratis slipcursussen!*

Speciale aanbiedingen:
UNI POLO’S 2 stuks voor  € 89,95
SET AANBIEDING Polo/Shirt+Bermuda voor  €129,90
*Bij aankoop van minimaal één State of Art-artikel tijdens het State of Art Event.
**Op vrijdag 6 mei is de BBQ heet vanaf 14.30 uur, op zaterdag 7 mei al vanaf 12.00 uur!

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

 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!

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

Wijk Nuenen-Oost
(± 280 kranten) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT
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