
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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De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Jaargang 58 • Nr. 18 • 4 mei 2016

‘Verloren’ 
Hoofdman-schild 
weer terug 
bij het Gilde’ 

Jeugdburgemeester 
en –wethouders af-
komstig van Basis-
school De Mijlpaal
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AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

Alstublieft,
uw waardecheque!
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

aanbiedingAircoService€ 43,50

Godfried en Tonny Schijven 
drie mei 50 jaar getrouwd
Het leven samen is heel bijzonder
Zo veel delen met elkaar
Vriendschap, vreugde, zorgen, liefde
Nu al meer dan 50 jaar

Godfried en Tonny Schijven; voor heel 
veel Nuenenaren een bekend stel. Op 
drie mei 1966 gaven zij elkaar in Boe-
kel het ja-woord en nu 50 jaar, drie 
zoons, drie schoondochters en zes 
kleinkinderen later, vieren ze op drie 
mei hun 50-jarig huwelijksfeest.

De vonk sloeg meteen over bij hun 
eerste ontmoeting bij Tante Toos. Niet 
lang daarna reed Godfried met zijn 
witte Volkswagen naar de kerk in Boe-
kel, want daar zou hij Tonny weer 
zien. Nadat Bart, de jongere broer van 
Tonny in opdracht van moeder had 
gecheckt of Godfried er wel echt 
stond, was de tweede ontmoeting een 
feit. Volgens Bart was Tonny nog nooit 
zo snel naar de kerk gegaan als toen! 
Vanaf dat moment waren Godfried en 
Tonny een verliefd en gelukkig stel en 
dat zijn ze, nu meer dan 50 jaar later, 
nog steeds!

Op drie mei 1966 zijn ze samen in 
Boekel in het huwelijk getreden. Vanaf 
dat moment wonen ze in Nuenen, 
eerst bij de moeder van Godfried en 
later in hun eigen huis. Na de Tele-
foonstraat woonden Godfried en Ton-
ny in de Dalkruiddreef, waar ze het al-
tijd erg naar hun zin hebben gehad. Er 
volgen drie kinderen, allemaal jon-
gens. Camiel, Aschwin en Vincent en 
ze zijn er apetrots op.

Godfried is lange tijd heel actief in de 
politiek voor W70, zijn partij, terwijl 
Tonny zich met verve op het huishou-
den en de kinderen stort. Het blijkt de 
juiste verdeling, waardoor beiden 
kunnen doen waar ze gelukkig van 
worden. Het is een sprekend voor-
beeld van twee heel verschillende per-
soonlijkheden die elkaar altijd aanvul-
len, aanvoelen en steunen op de 
momenten dat ze elkaar nodig heb-

Een woord van dank
Afgelopen woensdag 27 april vierde Nuenen Koningsdag. De weersverwachting 
was niet zo best waardoor enkele festivals geen doorgang konden vinden. Het 
weer was onrustig, maar bood voldoende mogelijkheden om door te gaan. ’s Och-
tends trotseerden ouders met kinderen het weer en verzamelden in de Kievit voor 
de optocht, waarna de wisseling van de jeugdburgemeester en de prijsuitreiking 
plaats vonden. Park Horeca had inmiddels de avond ervoor een tent geplaatst en 
het Oranje Comité vroeg kraamgebruikers om voor de zekerheid een extra zeil mee 
te nemen.

Wij willen iedereen bedanken en dan met name de vrijwilligers van de EHBO, Speel-
tuin de Kievit, Oefening en Volharding, Brassband de Vooruitgang, Park Horeca, de 
kinder workshops, Manege Hooydonk, Scouting Rudyard Kipling, kinderen, ouders 
en groot ouders voor hun betrokkenheid, inzet en vooral het doorzettingsvermo-
gen om toch gezellig deel te nemen aan Koningsdag 2016. 

Graag tot volgend jaar. 
Namens het Oranje Comité Nuenen

In nieuwe Drijehornickels krijgt     
raadhuis Nederwetten ‘een gezicht’
In de nieuwe uitgave van het cultuurhistorisch tijdschrift Drijehornickels 
een interessant artikel over het raadhuis van de voormalige gemeente 
Nederwetten. Over het raadhuisje dat tussen 1794 en 1882 aan de Soeter-
beekseweg heeft gestaan, is niet erg veel bekend. Er bestaan geen afbeel-
dingen, schetsen of foto’s van het raadhuisje. Hoe het gebouw er heeft uit-
gezien, is alleen bekend van een bouwtekening uit 1843 toen het raadhuis, 
dat inmiddels de functie van school had, werd verbouwd. Naar aanleiding 
van die bouwtekening heeft Roland van Pareren in dit artikel geprobeerd 
het raadhuis van de vroegere gemeente Nederwetten een ‘gezicht’ te 
geven.

gemaakt als kunstzinnig object. Het 
gaat om het huis dat tot omstreeks 
1940 op de hoek Eikenlaan-Lissevoort 
stond en tot op het laatst bewoond 
werd door Stien Vogels.
In de nieuwe Drijehornickels natuur-

lijk ook aandacht voor het project Te-
rugbeeld dat heemkundekring De Drij-
ehornick onlangs heeft gerealiseerd. Er 
is een lijst opgenomen met alle 38 loca-
ties in Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten en op het Eeneind waar informatie-
panelen zijn geplaatst op plaatsen waar 
in het verleden een belangrijk of mar-
kant gebouw heeft gestaan. 

Nico Nagtegaal
Een speciaal katern is gewijd aan Nico 
Nagtegaal die vlak voor het ter perse 
gaan plotseling is overleden. Nico was 
een markant en tot op de laatste dag 
van zijn leven, heel actief lid van de 
heemkundekring. In de bijdrage wordt 
hem de laatste eer bewezen met een 
overzicht van zijn verdiensten voor de 
lokale geschiedenis en voor heemkun-
dekring De Drijehornick.
Het full-colour cultuurhistorisch tijd-
schrift Drijehornickels wordt drie 
keer per jaar door heemkundekring 
De Drijehornick uitgegeven en wordt 
gedrukt bij Drukkerij Messerschmidt. 
De leden van de heemkundekring krij-
gen de Drijehornickels gratis in de 
bus. Voor andere geïnteresseerden is 
het tijdschrift ondermeer te koop bij 
kantoorboekhandel Risjamo, Kern-
kwartier, het Vincentre aan de Berg, 
bij Jumbo Ton Grimberg, in het 
Heemhuis van De Drijehornick, Pa-
penvoort 19A en bij Bruna Parkstraat 
en Bruna winkelcentrum Woensel.

Haarschilderij
Aanleiding voor Hans Korpershoek 
voor zijn artikel ‘Het haarschilderij als 
aandenken aan de overledene’ is de 
schenking van een haarschilderij als 
aandenken aan Martina Donkers aan 
heemkundekring De Drijehornick. 
Door een tragisch verkeersongeval 
kwam op 5 mei 1933 de 23-jarige Mar-
tina Donkers uit Gerwen om het leven. 
In het begin van de negentiende eeuw 
ontstond er een bijzonder gebruik van 
haar van overledenen als onderdeel van 
het rouwproces. Het haar werd bewaard 
na verwerking in bijvoorbeeld sieraden, 
medaillons, kettinkjes en schilderijtjes, 
de zogenaamde haarwerkjes. Ze waren 
bedoeld om de herinnering aan de over-
ledene levend te houden. 

Huis van Stien Vogels
Kunstenaars als Nico Eekman en Henri 
van der Waals zijn na het vertrek van 
Vincent van Gogh uit Nuenen hier in 
zijn voetsporen getreden. Maar ook de 
amateur-kunstenaar pastoor Herman 
Aldenhuijsen heeft tijdens zijn pasto-
raat in Nuenen veel oog gehad voor 
schilderachtige plekken en deze ver-
eeuwigd. Peter van Overbruggen be-
perkt zich in zijn artikel tot een Nue-
nense woning die op Van der Waals en 
Aldenhuijsen kennelijk indruk heeft 

Op de omslag van de nieuwe Drijehornic-
kels een fotocollage van de Soeterbeekse-
weg als het voormalige raadhuis van Neder-
wetten in 1882 niet zou zijn afgebroken…

Een vrije impressie van Jan Vlemmix van 
het raadhuis van Nederwetten.

ben. Mensen die Tonny en Godfried 
leren kennen, verbazen zich nog wel 
eens over hoe verschillend ze zijn ten 
opzichte van elkaar maar als men ze 
beter leert kennen dan is zichtbaar dat 
ze elkaar alle ruimte geven om te doen 
waar ze gelukkig van worden. Voor 
ons als kinderen is dit een vanzelfspre-
kendheid.

Nu, 50 jaar na hun trouwdag in 1966 
zijn ze al weer 50 jaar getrouwd. Voor 
ons als kinderen is het geweldig om dit 
samen met hen en met elkaar te kun-
nen vieren. Ze zijn een voorbeeld voor 
ons waar we veel van hebben geleerd 
en waar we nog steeds veel van leren. 
Met dit 50 jarig huwelijk merken wij 
nóg meer dan anders dat we enorm 
trots op onze ouders zijn!

Namens alle kinderen en kleinkinde-
ren bedanken we onze ouders voor 
alle liefde, zorg en aandacht in de afge-
lopen 50 jaar. We wensen ze een hele 
fijne en gelukkige dag en nog heel veel 
geluk samen!

Mevrouw Buis ontvangt Krimlinde 
bij haar 100ste verjaardag
Door Gerrit van Ginkel

Afgelopen zondag werd er bij Le Souris een goed verzorgde receptie gehou-
den voor mevrouw Buis die de respectabele leeftijd van 100 jaar heeft 
bereikt. Haar 3 kinderen, 3 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen waren 
uiteraard aanwezig naast vele familieleden, bekenden en KBO leden.

Burgemeester M. Houben bezocht de 
receptie en overhandigde namens de 
Gemeente een gedenkplaatje dat sa-
men met een Krimlinde in het Park 
Houtrijk geplant zal worden. Me-
vrouw Buis woont 62 jaar in Nuenen 
en woont ondanks haar hoge leeftijd 
nog zelfstandig in Hugo Brouwerhof.
Haar gehoor is de laatste tijd wat ach-
teruit gegaan maar het is nog goed 
mogelijk met haar een gesprek te voe-
ren. “Bij grote drukte zoals hier gaat 
het wat moeilijker”, verontschuldigt ze 
zich. Haar verbluffende vitaliteit en 
haar tegenwoordigheid van geest stel-
len haar in staat nog volwaardig te 
functioneren. Voor het koken maakt 

zij gebruik van de maaltijdenservice 
en Rond de Linde leest ze nog weke-
lijks, vertelt ze in ons gesprek. Ze is 
geboren in het Friese Dokkum en ze 
woont al 20 jaar in Hugo Brouwerhof. 
Helaas verloor ze in de vijftiger jaren 
haar echtgenoot en ze is sinds die tijd 
weduwe. Ze vertelt met enige trots dat 
twee van haar kinderen in Nuenen 
wonen en dat er een in België woont.

Mevrouw Buis wil graag weten waar-
om het gesprek gehouden wordt en de 
foto genomen wordt. Als ik het ant-
woord geef dat alles deze week in 
Rond de Linde komt zegt ze zeker daar 
naar uit te kijken.

Burgemeester M. Houben gaat het gedenkplaatje overhandigen 
aan de 100 jarige mevrouw Buis.

Juventud 
MA1 
Kampioen 
2de klasse
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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 

Gemeente 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.

uitnoDiGinG raaDsvErGaDErinG
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op 12 mei 2016 
vanaf 19.30 uur in Het Klooster. Agenda en bijbehorende stukken 
staan op nuenen.raadsinformatie.nl. 

onderwerpen:
- Zienswijze Begroting ODZOB
- Kadernota 2017 WSD
- Grondexploitatie herijking Nuenen-West
- Langlaar 4a
- Algemene Subsidieverordening 2016
- Zienswijze op begrotingsvoorstellen 2017 MRE
- 3e Wijziging tarieventabel bij de legesverordening 2016

Burgers kunnen in de openbare raadsvergadering gebruikmaken van 
het inspreken. Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-
2631679 of e-mail griffie@nuenen.nl.

uitnoDiGinG vErGaDErinG 
commissiE straatnaamGEvinG
U bent van harte welkom op donderdag 12 mei 2016 om 10.00 uur 
in het gemeentehuis.
Voor deze vergadering is de volgende agenda opgesteld: Opening; 
Smedengang; Straatnaamgeving voet- en fietspaden; Straatnaam-
geving doorgetrokken paden; De Vank; Rondvraag.

uitnoDiGinG vErGaDErinG   
wiJkraaD EEnEinD
Dinsdag 10 mei 2016 komt de wijkraad Eeneind in een openbare 
vergadering bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1.
Belangstellende zijn vanaf 20.00 uur van harte welkom.

aFvalinZamElinG
hemelvaart, geen inzameling pmD
Op donderdag 5 mei wordt er geen PMD ingezameld. De inzamelaar 
komt zaterdag 7 mei. Houd er rekening mee dat u niet te vroeg de 
zakken buiten hangt.
Voor papier kijkt u op uw afvalkalender wanneer dit in uw straat 
wordt opgehaald.  

JaarproGramma    
opsporinGsambtEnarEn
nuenen controleert op het parkeren van caravans, kampeerwagens, 
aanhangwagens e.d.
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (boa’s) zijn 
benoemd. Van 9 t/m 23 mei letten we extra op het parkeren van 
caravans, kampeerwagens, aanhangers e.d. Op de naleving van 
andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 

Door het parkeren van bijzondere voertuigen kunt u overlast voor 
de omgeving veroorzaken. Denk hierbij aan parkeerplaatsen die 
onnodig bezet worden of de aantasting van het uiterlijk aanzien van 
uw straat. Wij hebben regelgeving voor het plaatsen van bijzondere 
voertuigen. 

De regels
U mag een woonwagen, kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, 
aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig:

- Niet langer dan vijf achtereenvolgende dagen op de openbare 
weg (inclusief parkeerplaatsen) parkeren;

- Niet langer dan vijf achtereenvolgende dagen geparkeerd houden 
op een plaats die zichtbaar is vanaf een openbare plaats. Let op: 
dit geldt dus ook voor uw oprit of voortuin;

- Op uw achtererf plaatsen als het bestemmingsplan dit toelaat;
- Stallen in een legale caravanstalling. 

let op:
Op de industrieterreinen De Pinckart, Berkenbosch (met uitzonde-

ring van de uitbreiding), Eeneind I en Eeneind II geldt bovenstaande 
beperking van vijf dagen niet.

overtreding van de regels heeft gevolgen
Als u een caravan, camper of een ander bijzonder voertuig wilt 
plaatsen, houd dan rekening met deze regelgeving. De regels zijn 
terug te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 
Overtredingen kunnen leiden tot een boete van € 90,- (exclusief € 
7,- administratiekosten). Onze boa’s zijn bevoegd om op te treden 
tegen deze overtredingen. 

heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u wilt weten of het bestemmingsplan de stalling van voertuigen 
op uw achtererf toelaat, u vragen heeft over dit artikel of een mel-
ding wilt doen naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u contact 
opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer (040) 2 
631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nuenen.nl. 

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

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

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

uitvoering 
De bestrijding van de eikenprocessierups wordt verricht door een 
gespecialiseerd bedrijf onder begeleiding van de gemeente. We ver-
wachten in week 20 met de uitvoering te kunnen beginnen. Een 
tweede behandeling binnen ca. 10 dagen kan noodzakelijk zijn. In 
verband met de werkdruk bij de aannemer kunnen de werkzaam-
heden ook ‘s avonds en/of ‘s nachts plaatsvinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Klantcon-
tactcentrum via het nummer (040) 2 631 631.

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

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

Voor vraag en antwoord over de eikenprocessierups kunt u terecht 
op www.ggd.nl

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

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

aanGEvraaGDE    
omGEvinGsvErGunninGEn
kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
• 28 april 2016 Hoekstraat 74, 5674 NP – het oprichten van een 

garage (BOUW);
• 28 april 2016 Nuenen-West, bouwveld A fase 2, 5674 CW – het 

oprichten van 23 woningen (BOUW);
• 28 april 2016 Rullen 12A, 5674 RA – het oprichten van een re-

creatiewoning (BOUW).

Deze aanvragen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. U kunt hier-
tegen nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de om-
gevingsvergunning is verleend. Als u een aanvraag wilt inzien, vragen 
wij u hiervoor een afspraak te maken voor ‘inzien ontvangen aan-
vraag’. Dit kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefo-
nisch bij ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 
2631631.

vErlEEnDE    
omGEvinGsvErGunninGEn
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend 
voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn ver-
zonden op:
• 25 april 2016 De Tienden 24C, 5674 TB – het verbouwen van 

twee opslag-kantoorunits(BOUW);
• 26 april 2016 Europalaan, ter hoogte van de Vorsterdijk – het 

wijzigen van de bestemming ten behoeve van het 
aanleggen van een tijdelijke verbindingsweg Ba-
kertdreef – Vorsterdijk (RO, afwijken van de be-
stemming);

• 26 april 2016 Lieshoutseweg 51, 5674 RK – het verbouwen van 
een recreatiewoning (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 10000, 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 klantcontactcen-
trum 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.nue-
nen.nl of eventueel telefonisch contact opnemen met ons klantcon-
tactcentrum 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 Plein College Nuenen zijn toestemming en vergunning verleend 

voor het organiseren van de jaarlijkse aankomst van galavoertui-
gen op 3 juni 2016 t.g.v. het galafeest in het Klooster (verzend-
datum 25 april 2016);

• aan de heer M. Hems en mevrouw S. Pijs (Café Ons Dorp) zijn 
toestemming en ontheffing verleend voor het schenken van zwak-
alcoholhoudende dranken op het uitgebreid terras tijdens de Van 
Goghmert (verzenddatum 25 april 2016);

• aan mevrouw Paashuis-Hoefnagels is een vergunning verleend 
voor het tijdelijk innemen van een standplaats in de periode van 
11 november 2016 tot 1 januari 2017 voor de verkoop van oliebol-
len vanaf het perceel gemeentegrond aan de zijde van het Park 
tegenover. de kapsalon (verzenddatum 28 april 206);

• aan Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid zijn toestemming, 
vergunning en ontheffing verleend i.v.m. de introductieweek van 
studenten in de periode van 22 tot en met 26 augustus 2016 op 
het gemeentelijk terrein aan de Pastoorsmast ter hoogte van het 
scoutinggebouw (verzenddatum 2 mei 2016);

• aan Buurt Nieuw Ervensestraat is een vergunning verleend voor 
het organiseren van een straatfeest op 16 juli 2016 in de Nieuw 
Ervensestraat (verzenddatum 2 mei 2016).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen zes 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. 

vervolg op pagina 5



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

 "We - ........"

Godfried de Vocht, De Echte Bakker
Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Alles voor een 
lekker onbijt en lunch!!!

3 Moederdag steaks  .......6,50
Sla hartje
100 gram ..........................................2,25
4 Kip schnitzels ................6,95
100 gr. filet Americain
100 gr. Beenham
100 gr. Eiersalade ......................5,00

Sweetheart
100 gram ..........................................1,65
Quiche Lorraine
Per stuk ............................................1,50

Rucola
 per bakje 0,99
Kastanje champignon  
pan klaar   per bakje 0,99
Blauwe bessen

per bakje1,49

Cabbage salade
  250 gram 1,69
Perssinaasappels

12 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
vrijdag 6 mei t/m woensdag 11 mei

Kiwigold   
    1/2 kilo 2,29

Acties week 18: geldig maandag 2  t/m zaterdag 7 mei 2016_____________________________________________________

Gelders Hoog
"100% volkorenbrood met zemelen op de korst"
2x een half € 1,95    heel € 189
_____________________________________________________

Worstenbroodjes
"Godfrieds favoriet!"      5+1 gratis
_____________________________________________________

Moederdagvlaai
"Aardbeienvlaai met slagroom 
en Moederdag decoratie"

       hele vlaai € 1450
_____________________________________________________

Moederdagvlaai
"Aardbeienvlaai op een bodem van 
hardewener/bladerdeeg met slagroom 
en Moederdag decoratie

       hele vlaai € 1550
_____________________________________________________

Moederdagschnitt
"Slagroomschnitt speciaal  voor moeder 
afgewerkt met verse aardbeien"       € 695
_____________________________________________________

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

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

KOOPJE

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

OnbiJt
tOPPEr

SPEcial

SPEcial

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

Vincent van Goghplein 99, 5671 DV Nuenen
T 040-2840333  |  E info@neworiental .nl  |  W neworiental .nl

 

New Oriental
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OpEningsTijdEn: Maandag t/m Donderdag van 16 .00 - 22 .00 uur . 
Vrijdag t/m Zondag en nationale feestdagen van 12 .00 - 22 .00 uur .

De Keuken is geopend tot 21 .30 uur

7 dagen per week geopend!!!

aFHaal MaandMenu Mei
restaurant "new oriental"

voor 2 personen € 18.75 * 

1)  kroepoek 
2)  Mini loeMpia’s Met Fijne groenten ( 4st.)
3)  saté ajaM (2st.)
4)  BaBi pangang in zoet pikante saus
5)  po lo tang tjap Yu pien
        plakjes atlantische tongscharfilet “deep fried” 

met partjes ananas en  een saus bereid van   
sinaasappel, pruimen, en vleugje gember

6)  daging BoeMBoe kerrie
        rundvlees gestoofd en gesudderd in kruidige  

kerrie-kokossaus, sereh, s lemon purutblad   
volgens grootmoeders recept op indische wijze

 7)  MooH pad prik tHai daM
 plakjes varkenshaas, roerbakken met bosui, wortel, 

paprika,  oestersaus, sesam olie, thaise kruiden en 
geplette grove zwarte peper

gestooMde jasMijn rijst - nasi - oF BaMi naar keuze!!!
(Met MiHoen geldt een toeslag van € 2.00)

* in dit Menu kan Helaas geen oMwisselingen van gerecHten plaatsvinden!!

Verras je lieve moeder met moederdag op zondag 8 mei
met een diner bij ons in het restaurant of reserveer tijdig 

uw tafel of telefonische afhaal bestelling

Voor moeders een leuke attentie!! 

Openingstijden

Wij zijn iedere werkdag 
geopend van 
8:30 tot 16:30

Opendagen
Zondag 16 mei
Zaterdag 4 juni

Zaterdag 18 juni
Zaterdag 2 juli

Wij zijn de zaterdagen 
geopend van 10:00 uur 

tot 14:00 uur.

De zondagen zijn we 
geopend van 10:00 tot 

15:00 uur.

Ringdijk 12 | 5705 CT Helmond | 0492-521578 
info@hsbeton.nl | www.hsbeton.nl

Op zoek naar een nieuwe schutting
H&S betonwaren bv is gespecialiseerd in tuinafscheidingen, 
erfafscheidingen en speciale betonproducten.

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

DAGELIJKS 
VERSE AARDBEIEN & 

(GESCHILDE) ASPERGES

Een groot assortiment: 
tuinplanten, groente/kruidenplanten,

perkplanten, hangpotten

Hemelvaartsdag open

iedere zondag open

van 10.00 uur - 17.00 uur

KOOPJE

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Raamdecoraties
Del Sol

Buitenzonwering
Dakkapellen
Lichtstraten
Veranda’s
Rolluiken
Kozijnen
Horren
Serre’s
Glas

Tel. 06-53783304   Fax 040-2847828
info@delsol.nl    www.delsol.nl
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• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18 - 5691 CA Son - Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl
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www.kik-textilien.com
Een fi liaal in uw buurt vindt u op www.kik-textilien.com!
Voor de nieuwsbrief: gewoon klikken en op de hoogte blijven!

Alleen zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten voorbehouden.
KiK Textilien und Non-Food B.V. • Nassauplein 30 • 2585 EC Den Haag (Hoofdkantoor NL)

Tankinitop
Maten: 36-44, slechts 4,99

Bikinitop
Maten: 75B-85C, slechts 3,99

Bikinislip
Maten: 32/34-48/50, slechts 2,99

Badpak
Met uitneembare padding,
maten: 36-44

BEACH
LOOK
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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:

‘Verloren’ Hoofdman-schild 
weer terug bij het Gilde’
op 11 december 1996 werd er bij het gildehuis d’n Schutsherd ingebroken en 
daarbij hadden dieven het gemunt op een kleine prijzenkast gevuld met hoofd-
zakelijk medailles en schildjes van eind 1800 tot ±1930. dieven dachten hier-
mee hun slag te slaan maar op alle schilden en medailles staan datum en namen 
e.d. zodat de herkomst meteen te achterhalen is. Bovendien is de zilverwaarde 
gering zodat omsmelting niet lonend is. er is geen zilversmid die dergelijke 
schilden wil hebben. de emotionele waarde is voor een gilde echter groot.

In 1999 kregen ze bij het gilde een tele-
foontje van de Kringvoorzitter dat er 
bij een volkstuin in Woensel door een 
gildebroeder van het St Jorisgilde uit 
Vlokhoven een plastic zak met schild-
jes en medailles was gevonden in een 
droge sloot. Op de teerdag 11 septem-
ber 1999 werd door de Hr. Van Liempt 
van het gelijknamig assurantiekantoor 
het gevonden zilver terug geschonken.
Inmiddels had het gilde de uitgekeerde 
verzekeringsgelden geint. Op voor-
waarde dat ze er iets nuttigst mee de-
den, hoefden ze het niet terug te beta-
len. Inmiddels had zilversmid An-
driessen in Stiphout voor hen een 
meer relevant Hoofdman-schild ver-
vaardigd waarin alle aspecten van het 
gilde vertegenwoordigd waren.
Het oude Hoofdman-schild zou samen 
met andere attributen bij de vorige 
hoofdman bewaard worden. Begin 
september verhuisde de oude Hoofd-
man van de Akkerstraat op ludieke 
wijze naar de Bogerd met meeneming 
van alle gildespullen die hij opgespaard 
en in bewaring had. Medio oktober 

werd in de Bogerd aangebeld en stond 
de nieuwe bewoner van de Akkerstraat 
met een doos met daarin het oude 
Hoofdman-schild. Bij het slopen van 
een kast hadden zij deze doos gevon-
den achter een balk. En zo is te zien dat 
emotionele zaken zoals een verloren 
trouwring of een oud Hoofdman-
schild of gilde attribuut altijd bij de ei-
genaar terugkomen. Het gilde bezit ze-
ven van deze oude schilden die gedra-
gen worden door de gildeoverheid. 
Hoe oud deze schilden zijn is niet be-
kend waarschijnlijk ouder dan 300 jaar. 
Volgens de schrijver Jean Coenen van 
de Historie van Nuenen was 1587 een 
echt rampjaar voor Gerwen en Nue-
nen. Het leger van Graaf van Hohenlo-
he trok door Gerwen en Nuenen en de 
Kerken werden beroofd en in brand 
gestoken. De kerk van Gerwen werd 
totaal vernield terwijl de Nuenense 
kerk geblust kon worden. In Gerwen/
Nuenen waren toen 250 boerderijen 
en huizen en in Gerwen bleven 7 of 8 
huizen over. In 1611 werd begonnen 
met de restauratie van de Gerwense 
kerk. Het jaar 1600 wordt door het gil-
de aangehouden als oprichting jaar 
van het gilde.

Aan het oude Hoofdman schil zit een 
handgemaakte Engelse ketting, het 
schild heeft eveneens de vorm van een 
Tempelierskruis of een zogenaamd 
Canterbury kruis met als inscriptie 
1ste Oude Deken Principaal H. Kruis 
Gilde.
Op het nieuwe Hoofdman-schild staan 
o.a. Standaardrijden, Trommen, Ven-
delen, Geweer en Kruisboogschieten 
gevat in 4 medailles in een dubbele ket-
ting. Aan deze ketting een halve maan-
vormig schild met daarop de inscriptie 
1ste Oude Deken Principaal H Kruis-
gilde met daarnaast het wapen van ge-
meente Nuenen Gerwen en Nederwet-
ten en het wapen dat ook in het vaandel 
staat, het midden van het schild een 
Tempeliers of Canterburykruis met 
daarop het logo van het gilde.
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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 

Gemeente Nuenen 
Gemeente nieuws

vervolg van pagina 2

vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

publicatiE
handhavingsverslag 2015 vastgesteld
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 april 2016 
het handhavingsverslag 2015 vastgesteld. In het verslag staat onder 
andere dat:

- tijdens initiële milieucontroles 41% in overtreding was, waarvan 
bij een hercontrole 70% de overtreding ongedaan gemaakt heeft. 
De overige 30% hebben na een aanschrijving alsnog de overtre-
ding ongedaan gemaakt; 

- het naleefgedrag van risicovolle bedrijven 100% is;
- de gemeente Nuenen daadkrachtig optreedt tegen ondermij-

nende criminaliteit. In 2015 is onder meer het Damoclesbeleid 
vernieuwd en is ervoor gekozen om, in geval dat een handels-
hoeveelheid drugs wordt aangetroffen, het pand voor een be-
paalde periode te sluiten. In het totaal zijn er vier woningen en 
één bedrijfspand gesloten;

- de opsporingsambtenaren (boa’s) minder boetes hebben uitge-
schreven. In 2014 waren dit er 320, in 2015 zijn dit 216 boetes.

Het verslag ligt vanaf vandaag zes weken kosteloos ter inzage in het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen.

Nuenen, 4 mei 2016,
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

publicatiE
voorontwerpbestemmingsplan ‘olen 32’; gemeente nuenen, Ger-
wen en nederwetten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen c.a. maken 
op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening be-
kend dat een bestemmingsplan voor Olen 32 wordt voorbereid.

het bestemmingsplan
Het nieuwe bestemmingsplan ‘Olen 32’ voorziet in de mogelijkheid 
om de bedrijfslocatie aan Olen 32 te moderniseren. Men wenst het 
bouwblok te vergroten om meer containervelden te kunnen inrich-
ten. Daarnaast wenst men twee tunnelkassen te bouwen. Het be-
drijfsgebouw met laaddock wordt vergroot. Tot slot wenst men een 
tweetal sleufsilo’s  en een waterbassin op te richten.

terinzagelegging
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Olen 32’ ligt met ingang van 4 

mei 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op het ge-
meentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.
Het plan is ook raadpleegbaar via de landelijk site: www.ruimtelij-
keplannen.nl. 

Het voorontwerpbestemmingsplan kan rechtstreeks worden ge-
raadpleegd via de volgende link: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=nl.im-
ro.0820.bpbGolen32-b001

reactie
Binnen de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of 
mondeling een (inspraak) reactie naar voren brengen. Een schrifte-
lijke reactie dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders 
van Nuenen, postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen. 
Een reactie kan ook mondeling worden ingediend bij de heer A. Ras 
van de afdeling Ontwikkeling, telefoon (040) 2 631 545.

Nuenen, 4 mei 2016.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.  

Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur, acupressuur en ortho-
manuele technieken in Nuenen en Eindhoven. De WHO (World Health 
Organisation van de VN) publiceerde een lijst met meer dan 100 aandoe-
ningen waarvoor zij acupunctuur aanraadt: veel allergische, chronische, 
huid-, pijn-, ontstekings-, psychische en vruchtbaarheidsklachten. 
Belt u gerust om advies: 040-2837612. www.acupunctuur-lieveld.nl

dokter Lieveld vertelt...

Mevrouw Bode en haar spierreuma
Mevrouw Hanneke Bode (gefingeerde naam) was 37 jaar toen ze spierreuma 
kreeg. Ze was hoofdverpleegkundige en had een man en twee kinderen van 
11 en 13 jaar. Samen hadden ze ook nog eens twee konijnen, een poes en 
een hond: een druk leven dus. 

Spierreuma is  een aandoening van de 
spieren. Je hebt dan last van heel pijn-
lijke ontstekingen,vooral in de spie-
ren van de schouders, de bovenar-
men, het bekken en de bovenbenen. 
De officiële, medische naam voor 
spierreuma is polymyalgia rheumati-
ca. 
Als spierreuma goed behandeld 
wordt, is het een nare, pijnlijke ziekte, 
maar bij de meeste mensen is het na 
twee of drie jaar wel over. Zo niet, dan 
is er iets anders aan de hand. 
 
Spierreuma komt voornamelijk voor 
bij mensen boven de 50 en veel vaker 
bij vrouwen dan bij mannen. Hanneke 
Bode was nog geen veertig toen ze 
spierreuma kreeg. Dat is vrij zeldzaam. 
Om de spierreuma te behandelen 
kreeg Hanneke het medicijn predni-
son. Als prednison helpt, dan is eigen-
lijk de diagnose gesteld: spierreuma. 
Helaas hebben nogal wat prednison-
gebruikers last van bijwerkingen, zo-
als hoge bloeddruk, botontkalking en 
dikker worden. 
 
Ook Hanneke reageerde slecht op de 
prednison. Ze sliep nog slechter dan 
eerder, ze kwam enorm aan en ont-
wikkelde hoge bloeddruk. Op aanra-

den van een vriendin en ten einde 
raad wendde ze zich tot mij. Ze vroeg 
of ik iets voor haar kon doen. Ik vertel-
de haar dat wetenschappelijk aange-
toond is dat acupunctuur pijnstillend, 
ontstekingsremmend en stem-mings-
verbeterend werkt. Als bepaalde acu-
punctuurpunten zachtjes gestimu-
leerd worden, gaat ons lichaam 
pijnstillende, ontstekingsremmende 
en humeurverbeterende stoffen aan-
maken. Stoffen zoals endorfinen die 
lichaamseigen zijn. 
 
Mocht dat nodig zijn, dan is acupunc-
tuur prima te combineren met gang-
bare medicatie. Maar bij Hannekes 
bouwden we de dosering prednison 
natuurlijk af: uiteraard in samen-
spraak met haar huisarts. Ik behandel-
de Hanneke voor de pijn, de ontste-
kingen en de slapeloosheid. Al snel 
sliep Hanneke beter en werden de 
pijnen minder. Uiteindelijk waren er 
10 wekelijkse behandelingen nodig. 
Toen kon ze haar werk weer normaal 
doen en haar sporten als vanouds be-
oefenen: de pijnen en ontstekingen 
waren weg. In het jaar daarna is ze 
nog een paar keer langs geweest voor 
wat onderhoudsbehandelingen. Het 
bleef goed met haar gaan.  

Opwettenseweg 81  Nuenen  |  040-2840013 |  Ma t/m Za 9.30 - 17.30 uur

Wij nemen nog echt de tijd voor u!

 BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

Verdachte 
aangehouden 
wegens diefstal 
siereenden
26-04-2016 Stolwijk - De politie hield 
vrijdag 22 april een 30-jarige man uit 
Lieshout aan wegens diefstal van acht-
tien siereenden bij een dierenhandel 
aan de Benedenkerkseweg. De ver-
dachte heeft een dagvaarding gekre-
gen.
Personeel van het bedrijf zag een man 
het terrein oplopen met een transport-
kist richting het eendenverblijf en bel-
de de politie. Ondertussen werd de 
verdachte man aangesproken door het 
personeel. De man die al eenden in de 
transportkist had, gooide deze naar 
één van de personeelsleden en rende 
weg. Een achtervolging op het terrein 
volgde, waarbij de man richting het 
tweede personeelslid liep. Kort daarna 
wisten zij de man aan te houden en 
over te dragen aan de politie. In de kist 
bleken achttien siereenden te zitten.

Politieberichten

Hatha yoga    
in Nuenen
Wil je lekkerder in je lijf zitten, dich-
ter bij jezelf zijn en een soepeler li-
chaam hebben? Verlang je naar 
meer rust en ruimte in je dagelijks 
leven en wil je graag beter omgaan 
met de drukte van alledag?  dan kan 
Hatha yoga vanuit de Saswitha tra-
ditie je daarbij helpen.

Yoga brengt evenwicht in je dagelijks 
leven en helpt je ervaren hoe mooi je 
bent met alles wat al in je is. Het geeft 
je meer energie en vreugde en laat je-
zelf als compleet ervaren. In de lessen 
staat de adem centraal. De adem draagt 
de houding (asana). Yoga leert je te 
luisteren naar je lichaam, je grenzen te 
ervaren, zacht naar jezelf te zijn en 
daarmee krachtiger in de wereld te 
staan.
De lessen worden gegeven door Wen-
dy van de Kuit, eigenaar van Lily yoga 
& design. "De beoefening van yoga 
maakt me blij en heeft me weer terug 
in mijn kracht gezet. Dit wil ik graag 
doorgeven aan anderen". 

Meld je nu aan voor een gratis proefles 
en ervaar wat de yogalessen voor jou 
kunnen betekenen. Vanaf 23 mei iede-
re maandagavond van 20.15-21.30 uur.
Krystal Yoga, Zuiderklamp 111 te Nue-
nen. Opgeven via info@lilyyoga.nl, 
www.lilyyoga.nl



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.

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

   BOuLaNgErIe b

Ek
Ke

Rs

2 WEKEN GELDIG

AARDBEIENKANJERS  

4 stuks

t/m 18 mei

7,50

2 WEKEN GELDIG

ONTBIJT 
VOOR ONS MAM 

2 krokante keizerbroodjes

2 meergranen broodjes (naar keuze)

2 roomboter croissants 

t/m 18 mei

2,95

na regen komt
moederdag

2 WEKEN GELDIG

AARDBEIENKANJERS

4
t/m 18 mei

OPWETTENSEWEG 56, NUENEN   –   SINT-OEDENRODE  –  NIJNSEL  – SON  –  VEGHEL  –  BREUGEL  –  EINDHOVEN  –  SCHIJNDEL  –   UDEN  –  BEST   -  WEBSHOP: WWW.BAKKERIJBEKKERS.NL 

ELKE MAANDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN 4 BETALEN
in Nuenen

Berg 2 - 4    -    Nuenen    -    040-2833708 www.vansantvoort.nl

Nuenen - Opwettenseweg 74

Zeer exclusief, uitgebouwd en uiterst luxe afgewerkt 
vooroorlogs herenhuis (inhoud maar liefst ± 1.150 m3) 
met een multifunctionele accommodatie (momenteel in gebruik als galerie), garage en 
onder architectuur aangelegde achtertuin. 
De woning is uiterst modern qua design en volledig gericht op het hebben van alle com-
fort die maar wenselijk is.
De multifunctionele accommodatie is conform het bestemmingsplan geschikt voor kleine 
ambachtelijke en dienstverlenende bedrijven.

Vernieuwde vraagprijs: € 695.000,-- k.k.

zaterdag 14 mei van 11.00 - 13.00 uur

OPEN HUIS

● Het legen & vervangen van vetafscheiders
● Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen - cor@coppelmans.com040-283 60 43 

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

8 mei mOeDeRDAG

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

Vakantiebezorgers
(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

 

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

Volop MoeDerDag 
Boeketten

perkplanten
Uit eigen kwekerij 

Vijtige liesjes
8 stuks. Voor maar

€ 2,50
HEMELVAARTSDAG GEOPEND

Rond de Linde

Vanaf ontwerp t/m
verspreiding van 

uw folders! 
Informatie verspreiding: 
040-2831200 / rdel@onsnet.nu
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Voorjaarsboekenmarkt 
Weverkeshof wordt traditie
De vakanties komen er weer aan, dé tijd dat er veel gelezen wordt en ieder-
een op zoek gaat naar passende lectuur voor camping, strand, terras en 
tuin. Weverkeshof heeft er een traditie bij! Ook dit jaar organiseert Dorps-
boerderij Weverkeshof haar oergezellige voorjaarsboekenmarkt, kleinscha-
lig en maar één dag, op zaterdag 28 mei a.s. van 10.00 tot 17.00 uur. 

U treft een grote voorraad romans, 
reis-, kinder- en jeugdboeken aan, 
evenals thrillers, verhalenboeken en 
Nederlandse literatuur. De romans 

kosten € 3,- per stuk. Per vier betaalt u 
€ 10,00. De kinder- en jeugdboeken 
kosten € 2,00 per stuk en voor € 5,- 
krijgt u er drie. De reisboeken en reis-
gidsen kosten evenveel als de romans.

Alle boeken zijn ook dit keer weer om 
niet geschonken door inwoners uit 
Nuenen en de regio. Het boekenteam 
heeft ze weer met veel enthousiasme 
uitgezocht, gesorteerd en er een in-
drukwekkend aanbod kwaliteitsboe-
ken van gemaakt, zoals ze dat ook doet 
voor de jaarlijkse grote boekenmarkt.
De opbrengst van deze twee boeken-

RKSV Nuenen Vrouwen 1 blijven 
presteren; VR2 Kampioen
De druk was groot, zondag 1 mei op sportpark “Oude Landen”. RKSV Nuenen 
VR2 zou bij het behalen van minder dan drie punten tegen FC Eindhoven de 
nacompetitie in gaan. Het kampioenschap zou het aan Rood Wit’62 VR1 
moeten laten.  

Op zich is nacompetitie prima maar 
hoe kom je aan het einde van een sei-
zoen dan tot een resultaat als ook 
RKSV Nuenen VR1 in het bezit is van 
een periodetitel en gaat spelen om 
promotie.  De leiding hoeft daar niet 
meer over na te denken. RKSV Nue-
nen VR2 rekende af met de huidige 
nummer 3 uit deze 3e klasse en won 
met 6-0. Daarmee pakt het verrassend, 
FC Eindhoven was immers vooraf de 
favoriet voor de titel, maar wel ver-
diend het kampioenschap en promo-
veert daarmee naar de 2e klasse.
Ondanks de jonge gemiddelde leeftijd 
staat er wel wat. De ontwikkeling van 
jonge speelsters is er en de teamgeest 
en betrokkenheid is enorm. Het beste 
voorbeeld daarvan speelde zich af in 
de middag. Door de smalle selectie de-
ze zondag moesten maar liefst 3 speel-
sters van VR2 een basisplek bij VR1 in-
vullen.  Daarmee moesten zij het kam-
pioensfeestje even uitstellen. Dat gold 
voor nog eens 5 speelsters die op de 
bank begonnen bij VR1. Die beslissing 
was door de leiding genomen omdat in 
de zondag hoofdklasse de kampioen al 

bekend is. Het zette daarmee in op een 
kampioenschap van VR2. De beslis-
sing werd door de speelsters onder-
steunt en verdienen daarvoor een 
groot compliment.

RKSV Nuenen VR1 zal eindigen, na de 
2-1 winst gisteren op RKDEO, op een 
verdienstelijke 2e plek en dat is ge-
woon goed te noemen. Het zal zeker 
wel op zoek gaan naar de bekende kers 
op de taart. Promotie is geen moeten 
maar mogen. Dat kan het nu, VR2 is 
klaar, doen met een grote fitte selectie.
RKSV Nuenen VR3 speelt nog 1 wed-
strijd en zal eindigen in de midden-
moot. Daarmee speelt het komend sei-
zoen weer 4e klasse.  RKSV Nuenen 
VR2 is kampioen en gaat spelen in de 
2e klasse. RKSV Nuenen VR1 speelt op 
8 mei nog 1 competitiewedstrijd bij 
kampioen SC Woezik en gaat dan de 
nacompetitie in voor promotie naar de 
topklasse, het hoogste amateurniveau 
van Nederland. Dat zou wat zijn. Het is 
dan misschien niet per se nodig, maar 
het is ook niet uit te sluiten.  We gaan 
het volgen.

Voetbal

markten is een substantiële bron van 
inkomsten voor Dorpsboerderij We-
verkeshof. Het bestuur en het boeken-
team in het bijzonder hopen ook dit 
jaar weer veel enthousiaste lezers te 
verwelkomen. De toegang is gratis.

Weverkeshof, Jhr. Hugo ban Berckel-
laan 5, Nuenen (achter het gemeente-
huis, naast de vijver). Telefoon: 040-
2838772. Kijk ook eens op www.we-
verkeshof.nl en Facebook.

PS: De grote boekenmarkt vindt plaats 
op 3 en 4 september a.s..

KONINGSDAG 2016

Met dank aan de fotografen

E.M.K./van de Mortel 
Penaltytoernooi 
Zaterdag 14 mei wordt de 5e editie van het E.M.K./van de Mortel Penalty-
toernooi gehouden op sportpark Wettenseind bij voetbalvereniging E.M.K. 
Een toernooi waar sportiviteit, gezelligheid en vooral plezier hoog in het 
vaandel staan. Met 66 deelnemende teams heeft de organisatie ook dit jaar 
weer een groei gemaakt en zijn tijdens deze editie alle beschikbare deelne-
mersplaatsen vergeven voor zowel de dames poule als de heren poules. 

Net als bij een voetbaltoernooi worden 
eerst poulewedstrijden gespeeld. 
Daarna volgen voor de best geklas-
seerde teams finalewedstrijden. De 
duur van de wedstrijden is 15 minuten, 
waarin 10 penalty’s per team genomen 
worden op een normaal doel, maxi-
maal 2 per speler. Een team bestaat uit 
minimaal 4 spelers en 1 keeper per 
wedstrijd. 
De organisatie nodigt iedereen van 
harte uit om deze dag de sfeer te ko-
men proeven en de spelers aan te moe-
digen. De strijd om de fel begeerde titel 
barst los om 10uur. Wie worden de 
minst gepasseerde keeper en keepster? 
En wie worden de opvolgers van de 
winnaars van vorig jaar? 
Voor de kleinere bezoekers zal een 
springkussen aanwezig zijn. Na de fi-
nales en de daarbij horende prijsuitrei-
king zal het toernooi afgesloten wor-
den met een feestavond. Tijdens deze 
feestavond zal een DJ zijn steentje bij-

dragen om er een gezellige afsluiter 
van een mooie dag van te maken.

‘De Soos’ vindt nieuw onderkomen bij 
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats
Na een verblijf van ca. 6 jaren in het LEV gebouw op De Luistruik aan de 
Sportlaan is de Soos Nuenen op 28 april verhuisd naar het Hobbycentrum 
De Dorpswerkplaats aan het Park.

De verhuizing is noodzakelijk omdat het LEV gebouw op de nominatie staat om 
afgebroken te worden. De Soos Nuenen bestaat uit 20 mensen met een licht ver-
standelijke beperking en ca. 15 vrijwilligers. Het Hobbycentrum is verheugd om 
in de avonduren één van haar zalen in gebruik te kunnen geven aan de Soos. 

Met enig ceremonieel waaronder het doorknippen van een ontvangst-lint, onder 
het genot van een glas bubbels, nam de Soos de nieuwe huisvesting in gebruik. 
Het is even wennen op de nieuwe locatie voor de deelnemers na zoveel jaren 
Luistruik. De Soos organiseert eens per week een avond ontspanning voor haar 
deelnemers. Het jaarprogramma is gevarieerd en wordt in overleg met de deelne-
mers samengesteld. Het is daarom heel prettig dat zowel binnen als op het bui-
tenterrein de activiteiten georganiseerd kunnen worden. Het Hobbycentrum re-
kent op een langdurige gebruiksperiode.
www.desoosnuenen.nl
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl
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Archipel Akkers, 
bijzonder vertrouwd wonen
Stel je voor, je woont in een van de meest vergrijzende ge-
meenten van  Oost-Brabant en daar wil je heel graag blijven 
wonen, ook als je oud bent en een zorgvraag hebt. Wellicht 
is er tegen die tijd wel een plaats vrij in het hart van het cen-
trum, in Archipel Akkers. Waar, om aan die zorgvraag van de 
toekomst te kunnen voldoen, op dit moment een grootscha-
lige renovatie plaatsvindt.

Het pand van Archipel Akkers, in Nuenen beter bekend als ‘De 
Akkers’ is gebouwd in de jaren 80 van de vorige eeuw en wordt 
op dit moment volledig gestript, gerenoveerd, zodat het voldoet 
aan alle moderne eisen en opnieuw ingericht vanuit een zeer 
bijzondere woonvisie: het levensgeluk van de bewoners.

Na deze enorme verbouwing, die meer dan een jaar gaat du-
ren, biedt Archipel Akkers onderdak aan 50 bewoners met een 
psycho-geriatrische en aan 15 bewoners met een somatische 
zorgvraag. Al deze bewoners hebben dan de beschikking over 
een eigen grote kamer, met een zithoek, eigen sanitair en vol-
doende mogelijkheid om familie en/of mantelzorgers te ont-
vangen. Daarnaast wordt een groot dorpsplein gerealiseerd 
met onder andere verschillende woonkamers, een atelier, kap-
salon, wellness en zelfs een bruin café.

Het komende jaar wordt er hard gewerkt om deze woonvisie te 
realiseren. En omdat de renovatie een enorme overlast voor de 
huidige bewoners met zich meebrengt, zijn de meesten onder-
tussen, tijdelijk, verhuisd naar Bakel. Alleen de bewoners van de 
aanleunwoningen zijn in Nuenen gebleven.

De renovatie van Akkers is een enorm omvangrijk project, dat 
naar alle waarschijnlijkheid dus nog zeker een jaar in beslag 
gaat nemen. Veel mensen, zowel huidige, als toekomstige be-
woners, de bewoners van de aanleunwoningen en ook veel fa-

milie en inwoners van Nuenen zijn op dit moment erg benieuwd 
naar de vorderingen van de bouw en naar de achterliggende 
woonvisie. Ook is men erg benieuwd hoe de bewoners het ma-
ken in Bakel, nu ze tijdelijk niet in Nuenen, de plaats waar de 
meesten van hen zeer vertrouwd zijn, kunnen wonen.

De komende periode (zolang als de bouw gaat duren) wordt 
u maandelijks in Rond de Linde geïnformeerd over de vorde-
ringen bij Archipel Akkers. U leest alle ins en outs over de bouw 
en ziet foto’s van de veranderingen.Maar u leest ook achter-
grondinformatie over deze bijzondere woonfilosofie, over de 
bewoners, met hun unieke verhalen, de mensen die er werken 
en over de mensen die dit project tot een realiteit maken.

Iedere maand een nieuw verhaal, waar de renovatie als rode 
draad doorheen loopt. Herkenbaar en informatief. Mocht u nu 
specifieke zaken willen weten over de renovatie, stuur uw vraag 
dan naar redactie@ronddelinde.nl en misschien wordt hij wel 
beantwoord in een van de komende artikelen.

Oogwereld Ton Lips in Nuenen 
Kiwa gecertificeerd
Oogwereld Ton Lips, opticiens en optometristen in Nuenen, heeft als één 
van de eersten in Nederland het FOAB-keurmerk behaald na een officiële 
certificering door de KIWA. Al deze afkortingen zeggen u waarschijnlijk 
niets, maar we leggen u graag uit wat het betekent.

Kiwa en FOAB
Kiwa is een onafhankelijke organisa-
tie die zorgt voor hooggekwalificeer-
de certificering in diverse branches. 
Voor de optiekbranche heeft FOAB 
('Nederlandse Federatie voor de Op-
tiek en Audiologie Branche') een nor-
mering geschreven. Kiwa is dus de 
toetsende partij, de FOAB heeft de 
criteria opgesteld.

De criteria
In de door de FOAB opgestelde nor-
mering spelen een aantal zaken een 
rol die van belang zijn voor een goede 
optiekwinkel:
•	 actuele	 en	 aantoonbare	 kennis	 en	

kunde van de medewerkers
•	 voldoen	aan	wet-	en	regelgeving
•	 handelen	conform	protocollen	voor	

optimale dienstverlening
•	 kwaliteitscontrole
•	 veiligheid

•	 kalibratie	apparatuur
•	 uitstraling	van	de	winkel
•	 toegankelijkheid
•	 atelier
•	 sanitaire	voorzieningen
•	 bereikbaarheid	per	telefoon	en	mail

Het keurmerk
Oogwereld Ton Lips heeft op alle bo-
venstaande punten maximaal ge-
scoord tijdens een audit door Kiwa en 
heeft daarmee het FOAB-keurmerk 
in de wacht gesleept. Hierdoor levert 
Oogwereld Ton Lips tastbaar bewijs 
dat ze haar klanten de kwaliteit biedt 
die men van een opticien mag ver-
wachten.
 
Kritisch blijven
Dat het keurmerk is behaald, betekent 
overigens niet dat ze bij Oogwereld 
op hun lauweren kunnen gaan rusten. 
Ze willen het keurmerk natuurlijk wel 

behouden en eer aandoen! Ze zullen 
er dan ook alles aan doen om zich te 
blijven verbeteren. Bovendien wor-
den ze elk jaar opnieuw getoetst en 
dus moeten ze telkens weer bewijzen 
dat ze nog steeds voldoen aan de hoge 
kwaliteitsstandaard die hoort bij dit 
keurmerk. 
Naast Oogwereld Ton Lips heeft Oog-
wereld Van der Klei in Enkhuizen on-
langs de Kiwa certificering behaald. 
Oogwereld wil dat de overige 23 vesti-
gingen ook gaan voldoen aan deze 
norm. Consumenten die voor hun 
brillen of contactlenzen naar Oogwe-
reld gaan zijn dan verzekerd van een 
bepaalde kwaliteit. 

Oogwereld
Oogwereld is een samenwerkingsver-
band van 25, grotendeels zelfstandig 
opererende, optiekzaken door heel 
Nederland. De organisatie wil zich 
onderscheiden door te werken met de 
nieuwste producten, de hoogst ge-
schoolde medewerkers en grootste 
merken. Ze wil zich binnen een bran-
che waar de prijsvechters elkaar over-
schreeuwen richten op de klant die 
oog heeft voor hoogstaande produc-
ten gekoppeld aan eerlijk advies en de 
juiste kennis van de medewerkers. In-
formatie over Oogwereld is te vinden 
op www.oogwereld.nl.

Medewerkers Ton Lips met Kiwa certificering. 

Topontwerpers van Jenaplan-
school De Mijlpaal pakken uit!
Tijdens de drukbezochte open avond van 28 april toonden ontwerpers           
en modellen de creaties waaraan de afgelopen weken hard is gewerkt.                    
‘KLEDING’ was het thema van het project.

Aan het ontwerpen en maken van kle-
ding gaan een aantal stappen vooraf. 
Er worden groepjes samengesteld die 
een keuze maken voor bepaalde kle-
ding, materialen worden gezocht, ge-
test en uitgeprobeerd, patronen wor-
den getekend en de taken worden ver-
deeld. In ieder team zitten ontwerpers, 
kinderen die handig zijn in het maken 
van de kleding, kinderen die een ver-
slag maken van wat er ontdekt en ge-
leerd wordt en alles op papier zetten 
en mannequins die de kledingstukken 
showen. Om inspiratie op te doen zijn 
er excursies gemaakt naar het Textiel-
museum in Tilburg en naar het Weve-
rijmuseum in Geldrop.

Tijdens de projectweken zijn er, met 
hulp van veel ouders, workshops aan-
geboden aan alle groepen waarbij de 
nodige technieken zijn aangeleerd. Ie-
der kind van onze school heeft er min-
stens één geleerd: breien, vilten, haken, 
punniken, weven, rijgen, naaien, bor-
duren of het verven van stoffen.
In de groepen zijn voorrondes gehou-
den waarbij er steeds twee ontwerpen 
zijn uitgekozen om op de open avond 
over de catwalk te gaan. Een vakkundi-
ge jury beoordeelde alle resultaten en 
deelde oorkondes uit. In de lokalen 

werden tentoonstellingen gehouden 
van alle andere ontwerpen; kleding-
stukken, hoofddeksels en vele acces-
soires. Rondom de catwalk vonden en-
kele andere activiteiten plaats. De ou-
derraad zorgde voor wat lekkere 
hapjes, er was informatie te vinden 
over de school en het Jenaplanconcept 
en Stichting Leergeld liet zien op welke 
gebieden zij actief zijn.

Ieder jaar opnieuw tonen ouders, fa-
milieleden, vrienden en kennissen veel 
belangstelling en waardering voor het 
werk van de kinderen. Dat is fijn en 
voor de kinderen erg belangrijk. Har-
telijk dank aan iedereen die op welke 
manier dan ook, heeft meegeholpen 
aan dit project en aanwezig was op de 
open avond.
Heeft u de avond gemist en zou u toch 
iets meer willen weten over onze 
school en het onderwijs, stuur dan 
even een berichtje naar info@obsde-
mijlpaal.nl en we sturen u graag een 
informatiepakketje toe.

Ovivo en Bio-Lekkers
Afgelopen donderdagavond werd er in 
de biologische winkel/lunchroom van 
Bio-Lekkers aan de Parkstraat een le-
zing gehouden door acupuncturist 
Cor van der Mierden. De lezing ging 
over de kijk op voeding gezien vanuit 
de Chinese gezondheidsleer. Een in-
formatieve lezing over gezond eten 
met op de achtergrond alle biologische 
artikelen die in de winkel verkocht 
worden. Een betere combinatie was 
niet mogelijk. Misschien volgen er nog 
meer interessante lezingen door Cor 
maar voor lekker eten of een lekkere 
lunch kunt u natuurlijk altijd bij Bio-
Lekkers terecht. www.bio-lekkers.nl
www.ovivo-cor.nl
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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.

Nuenens Belang neemt 
verantwoordelijkheid
In de aanloop naar de coalitievorming stonden wij voor de keuze of door-
gaan met meedoen als gedoogpartner of als volwaardig lid van de nieuwe 
coalitie. 

Doorslaggevend daarbij was de wens 
van Nuenens Belang hierna te noemen 
NB, om de woonlasten van de Nue-
nense huiseigenaren substantieel te 
verlagen te beginnen in 2017. De coali-
tie heeft deze wens overgenomen en 
als opdrachten/speerpunten mee ge-
geven aan het college:

•    In 2017 dient een verlaging van de 
OZB gerealiseerd te worden;

• Een onderzoek naar de mogelijkhe-
den om de OZB structureel te verla-
gen dient verricht te worden. Dit on-
derzoek moet samen met de begro-
ting van 2017 aangeboden worden; 
Een verlaging van de woonlasten, 
waaronder de OZB ( onroerende 
zaakbelasting) moet als bijkomend 

effect hebben, dat Nuenen niet lan-
ger tot de 10 duurste OZB gemeen-
ten van Nederland behoort.

Nuenens Belang voegt eraan toe dat 
Nuenen al jaren niet alleen bij de top 
tien van gemeenten in Nederland  met 
de hoogste woonlasten behoort, maar 
in de 21 gemeenten van de regio Zuid-
Oost-Brabant zelfs op de eerste plaats 
staat. Niet iets om trots op te zijn.
Ook wacht nog op uitvoering van een 
door Nuenens Belang in de gemeente-
raad van 7 november 2013 ingediende 
motie om de burgers meer te betrek-
ken bij het bepalen van de WOZ waar-
de van hun huis. Deze motie werd toen 
met 15 voor en 4 tegen stemmen, aan-
genomen door de raad. Als voorbeeld 
diende de gemeente Tilburg waar zo’n 
WOZ waarde bepalingssysteem op 1 
januari 2014 werd ingevoerd. Gevolg: 
meer transparantie en minder be-
zwaarschriften.
Verder is er een schrijnend tekort aan 
sociale huurwoningen binnen nieuwe 
woningbouwprojecten. Om een indi-
catie te geven: landelijk gemiddeld 
30%, Nuenen 17%. Ook moeten er 
meer woningen komen voor minder 
validen. En last but not least: een huis-
artsenpraktijk en apotheek in Nuenen-
Zuid.
Het maandelijkse spreekuur van Nue-
nens Belang voor ouderen op de eerste 
vrijdag van de maand van 11.30 tot 
12.30 in Archipel Jo van Dijkhof is een 
groot succes.
 

Jacques Leemans 
voorzitter Nuenens Belang

Joost Vereijken fractievoorzitter 
Nuenens Belang

www.nuenensbelang.nl

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 1 mei in het programma Nuenen-Nu : 
• Online winkelen in Nuenen via Ishop
• Opening van speeltuin de Kievit
• De nieuwe jeugdburgemeester
• Koningsdag in Nuenen en Gerwen
• Markt voor Jeugdvakantiewerk
• Concert harp en sax in Vincent van Gogh kerkje
• Voortgang HOV-2
• Het praktisch verkeerexamen in Nuenen
• Biografie van een Dorp over de Opwettenseweg , afl.9 over de 28 wonin-

gen (deel 2)
De tv-uitzendingen van Nuenen Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 en 01.00 uur. Op donderdag 12 mei wordt de gemeenteraadsver-
gadering rechtstreeks door LON TV uitgezonden. Aanvang 19.30 uur.

Het programma is ook te volgen via de livestream op www.omroepnuenen.nl. Te-
vens kunt u op deze website actuele nieuwsberichten lezen en oude LON-opna-
mes bekijken. U kunt alle reportages ook apart bekijken op You Tube en Facebook.

Hebt u een idee of een tip voor een door LON TV te verzorgen reportage ?
Stuur dan een e-mail naar tv@omroepnuenen.nl 
U kunt ook op werkdagen gewoon binnenlopen in onze studio in Het Kloos-
ter tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Vogelwandeling in 
natuurgebied   
De Ruweeuwsels
Op maandag 9 mei nodigen IVN-gid-
sen u uit om mee te gaan wandelen en 
de vogels in natuurgebied De Ru-
weeuwsels te ontdekken. Vroeger 
maakte dit laaggelegen gebied deel uit 
van het Lieshouterbos. Het was een 
uitgestrekt eiken-berkenbos met be-
weiding. Ruweeuwsels betekent in het 
bos gelegen weiden. Eeuwen staat voor 
voederen en eeuwsels betekent wei-
den.
Tot de laatste wereldoorlog gaf de be-
planting op deze rijke beekdalgrond 
een beeld van een eikenbos met een 
landgoedkarakter. Enkele oude beuken 
in het midden van het gebied wijzen 
daar nog op. Het Brabants Landschap, 
eigenaar van de Ruweeuwsels, streeft 
naar geleidelijk herstel van het oor-
spronkelijk bos. De wandeling duurt 
ongeveer 1½uur. 
Vertrek per fiets om 19.00 uur vanaf 
Het Klooster, Park 1, Nuenen.
Start van de wandeling is iets later van-
af sluis V Wilhelminakanaal op de weg 
van Gerwen naar Lieshout. Goed wa-
terdicht schoeisel is aan te bevelen. 
Deelname is gratis, info: 040-2421423
Zie ook www.ivn.nl.nuenen

Hartstichting 
bedankt 
collectanten en 
inwoners 
De jaarlijkse Hartweek van de Hart-
stichting van 17 t/m 23 april heeft 
dit jaar in Nuenen c.a. € 9.913,45 
opgeleverd Uitgesplitst betekent 
dit: Nuenen: € 8.283,71. Gerwen:        
€ 933,24. Nederwetten: € 439,39. 
Eeneind  € 257,11. 

De Hartstichting wil haar vrijwilligers 
en collectanten van harte bedanken 
voor hun steun. Dankzij deze giften 
kan de Hartstichting nieuw onderzoek 
financieren naar het eerder herkennen 
van hart- en vaatziekten. Ruim 165 
collectanten gingen in Nuenen tijdens 
de Hartweek op pad om donaties te 
verzamelen.

Financiering van nieuw onderzoek
Donaties van het publiek worden on-
der meer besteed aan de financiering 
van wetenschappelijk onderzoek. De 
komende jaren wil de Hartstichting 
méér onderzoek financieren naar het 
eerder herkennen van hart- en vaat-
ziekten. Daarbij gaat het om onderzoek 
naar het in kaart brengen van hart- en 
vaatziekten in de familie, onderzoek 
naar onduidelijke klachten en voorte-
kenen én nieuwe opsporingsmetho-
den, zoals bijvoorbeeld een bloedtest. 
Voor vragen over de Hartstichting en/
of collecte in Nuenen neemt u contact 
op met het secretariaat: Ria van Hap-
pen of Nelleke v.d. Ven via tel. 040-
2835570 of tel. 040-2833182, email: 
pietvanhappen@hotmail.com of nelle-
ke@onsnet.nu. www.hartstichting.nl.

Afgelopen weekend was er aan de 
Beekstraat 23 weer een ‘smeuldersis 
open’. In de huiskamers van José en 
Wim Smeulders werden werken ge-
toond van Marie-Louise Saanen. 
Een veelzijdig artiest. Allerlei teke-
ningen, schilderijen en etsen wer-
den getoond in een gemoedelijke 
sfeer. ‘smeuldersisopen’ is een parti-
culier initiatief om de amateurkun-
stenaar een podium te geven. 

Vlnr: Marie-Louise Saanen en Wim en José 
Smeulders  ontvingen de bezoekers in een 
gemoedelijke sfeer.

‘smeuldersisopen’     
weer een succes

Herinneringsconcert voor 
nabestaanden in de H. Clemenskerk
Met het thema ‘Door licht verbonden’ organiseren de Nuenense kerken en 
Van der Stappen uitvaartverzorging op donderdag 26 mei om 20.00 uur een 
herinneringsconcert in de H. Clemenskerk aan het Park in Nuenen. Het con-
cert is bedoeld voor iedereen die in de laatste jaren een dierbare heeft 
verloren.

Tijdens het concert wordt er voor ie-
dere overleden dierbare een kaars ont-
stoken. Verbonden in dat licht worden 
zij herdacht door het noemen van hun 
naam. Tevens zullen verschillende 
sprekers woorden van bemoediging en 
troost uitspreken. De muzikale omlijs-
ting van deze avond wordt verzorgd 
door Ton Toirkens en gedachteniskoor 
Caritas. Hoewel het concert in een 
rooms-katholieke kerk plaatsvindt, zal 
het over het algemeen een neutraal ka-
rakter hebben. 

Na afloop ontvangen we u graag voor 
een informeel samenzijn in het pasto-
raal centrum. Het overlijden van een 
dierbare is een ingrijpende gebeurte-
nis. Hoewel elk verlies anders is en ver-
schillend wordt beleefd, is het verdriet 
een gemeenschappelijke factor. Een 
moment om herinneringen te delen 
tijdens een sfeervol samenzijn met lot-
genoten kan helpen bij de verwerking 
van het verdriet.

De avond wordt georganiseerd voor 
alle inwoners van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten. Ook de mensen die de 
uitvaart van hun dierbare niet door 

Van der Stappen uitvaartverzorging 
hebben laten verzorgen, zijn van harte 
welkom.

Aanmelden
Als u geïnteresseerd bent om deze 
avond bij te wonen, kunt u zich tot 19 
mei a.s. aanmelden tijdens kantoor-
uren bij Van der Stappen uitvaartver-
zorging op telefoonnummer 040 284 
1550. Daarbij vragen we u met hoeveel 
personen we u kunnen verwachten. 
Ook kunt u dan aangeven of u de naam 
van uw dierbare wilt laten noemen tij-
dens de bijeenkomst. Er zijn aan deze 
avond geen kosten verbonden. Op 
www.vdstappen.nl/activiteiten leest u 
meer over dit herinneringsconcert en 
onze overige activiteiten.
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Opening Pad de Poëzie
Op 16 mei (Pinkstermaandag) om 14.30 uur wordt het Pad der Poëzie in de 
Walburg Tuinen aan het publiek voorgesteld. Het wandelpad met beeldge-
dichten tussen het groen is een unieke belevingsroute, waarbij zintuigen 
verwend worden en de geest kan waaien. 

De Walburg in Nuenen werd vanaf 1957 ontworpen en ontwikkeld door tuinar-
chitect Hetty Cox (1921-2001). Haar opvolgers, Hay Bedaux en Jacqueline Nas, 
maken zich samen met vrijwilligers en Stichting de Walburg Tuinen sterk voor 
behoud en ontwikkeling van de tuinen in een eigentijds perspectief, gericht op 
nieuwe generaties en met veel aandacht voor cultuur en ecologie. De Brabantse 
Stichting voor Kunst en Cultuur hielp het ambitieuze poëzieproject via crowd-
funding tot een succesvol einde. De beeldhouwers (BC Passie), de dichters (Ca-
tharina Boer, Anke Reevers en Herman Verweij), en de organisatoren maken er 
een feestelijke dag  van met muziek en hier en daar tussen de planten een dichter-
lijke voordracht. Iedereen wordt uitgenodigd voor een inspirerende wandeling 
door een van de meest bijzondere tuinen van Nederland.  Open van 11.00 uur tot 
17.00 uur. De entree is gratis. De Walburg Tuinen, Boord 64, 5674 NE Nuenen.
www.dewalburg.nl 

Fiets kwijt
Wie heeft mijn fiets perongelijk mege-
nomen met daar op de sleutels bij de 
bushalte aan de Zuiderklamp. Graag 
terug bezorgen via telnr. 06-57562635.

Bijzonder Art in Listening 
concert met muzikaal toptalent
De laureaten van het Fontys Conservatorium Tilburg treden op in Het Kloos-
ter in Nuenen op zondag 22 mei 2016 van 10.30 tot 12.30 uur tijdens het vol-
gende Art in Listening concert. Het podium is deze keer aan jonge mensen 
met muzikaal toptalent die hun Master of Music afronden. 

De ‘Art in Listening’ concerten staan 
altijd in het teken van de kunst van het 
luisteren en worden om die reden 
voorafgegaan door een moment van 
stilte. Ze worden georganiseerd door 
de School voor Praktische Filosofie en 
Spiritualiteit te Eindhoven.

Programma:
10.30 uur: ontvangst met koffie/thee/
limonade
11.00 uur: aanvang concert
Elke Elsen, fluit en Martien Maas, pia-
no
Sonata 'Undine' deel 1, 2 en 3 van Carl 
Reinecke (1824-1910)
Lieke Daniels, viool en Martien Maas, 
piano
Vioolconcert nr. 1 van Dmitri 
Shostakovitch (1906-1975)
11.45 uur: 15 minuten pauze
Sharon Niessen, piano
Intermezzo op. 118 no. 2 van Johannes 
Brahms (1833-1897)
Sonetto del Petrarca no. 123 van Franz 
Liszt (1811-1887)
Cameron Millar, saxofoon en Chris 
van de Kuilen, piano

Sonate voor altsaxofoon van Edison 
Denisov (1929 -1996)

Voor nadere informatie over de musici 
en hun programma: www.artinliste-
ning.nl en www.hetklooster.org.
Kaartverkoop: Theater Het Klooster 
Nuenen, Park 1, Nuenen van maandag 
t/m vrijdag 13:30-17:00 uur.
Reserveren kan telefonisch: 040 284 33 
99 en via www.hetklooster.org (u kunt 
zelf uw kaartje afdrukken). 
Prijs: € 9,50 inclusief € 0,50 adminis-
tratiekosten. Kinderen tot 18 jaar gra-
tis.

Bedankt 
Roger de Beer
Wij vonden jouw solo optreden ge-
woon beregoed.

Piet en Emmy, Frans 
en Marion, Jan en Ina.



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.

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

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.

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

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

(XL)PRINTENONTWERPEN NABEWERKENDRUKKEN MULTI PRINTEN

 
Zoek de 10 verschillen
door Huub Coenen

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

 PUZZELHOEKWeek 18

1 5
2 4 7

1 2 9 7
2 7 3

2
3 6 9 1

4 3
3 2 5

1 6 4

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 beroep 10 werpstrik 11 voegwoord 13 selenium 14 strandmeer 
17 eerstkomende 19 brandstof 20 dikhuidig dier 21 erfelijk materiaal 22 titel 
24 id est 25 bevel 27 uitgesloten aansprakelijkheid 28 vis 31 toneelspelen 
34 domoor 35 roem 36 stuntelig 40 smidse 44 water in Friesland 45 heden 
46 als onder 47 spil 48 priem 49 volk uit de Oudheid 51 hallucinerend middel 
52 serie 54 herfstbloem 56 en omstreken 57 teelt 60 vrucht 63 bidsnoer.

Verticaal: 1 en andere 2 hallucinerend middel 3 boom 4 inlandse dagloner 
5 vogel 6 sterke drank 7 in memoriam 8 pl. in Gelderland 9 achter 10 huidziekte 
12 uniform 13 leep 15 pl. in Gelderland 16 soort slang 18 uitgebakken spek 
23 Nederlander 26 rangtelwoord 29 kilte 30 enzovoort 32 afslagplaats bij golf 
33 soort hert 36 maal 37 afstotelijk 38 betreffend 39 holle beitel 
40 rijstdrank 41 drasland 42 klepper 43 lekkernij 50 voedsel 53 één en ander 
(afk.) 55 pl. in Gelderland 58 winterpeil (afk.) 59 voor de vuist 61 platina 
62 bijwoord.

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

N O T A R I S S Y S T E E M

A O K E N A C T O V O

A M S N O E S H A A N S E

S A S O N D E U G D B U I

T O K O Z I R I C O L T

E I N L E G K O A L A E

Z A A A

E L I N K S M A N I E R

L A A N N L A R M E M O

D I P W A A N Z I N M E E

E R D E U G D Z A A M I R

R E T S E P E A O W E

S N I P P E R L O R E L E I

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

Oplossingen wk 17
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

HOOFDDEKSEL

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.

ALIAS
BETON
BEWAARHEID
ENKEL
GENEN
GIRAF
HALOGEEN
KWEZEL
LAMINAAT
NETBAND
NOTIE
OPPAS
ORIGAMI
PENIBEL
POGING
POOLS
PRODEO
RASTA
ROESTVLEK
SNOER
TISSUE
TUINMES
VERDRAG
VOERTUIG
WATERHOOFD
ZODRA
ZUINIG

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

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: Week 16, Mevr.  M. de Horde, Nuenen.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg
Geldrop/Mierlo & Nuenen c.a.

De vrijwilligers bieden praktische hulp en ondersteuning aan 
de zieke en de naastbetrokkene(n).

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is 
bereikbaar op telefoonnummer 06 - 12 45 89 61.

Aanvraag voor zorg aan mensen met dementie 
en/of een lichamelijke beperking: 

Geldrop/Mierlo: Loket Zorg, tel. 14040.
Nuenen: Servicepunt welzijn, wonen en zorg, 040-2831675

Zie ook www.vtzgeldropnuenen.nl

Heeft u interesse om als vrijwilliger bij ons te komen werken
neem dan contact op met een van onze coördinatoren.

Telefoonnummer 040-2862395 of 040-2844005

JOS COOLEN
Voor al uw 

stucadoorwerk
Tel. 06 - 21 89 56 72

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

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

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

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

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

Dagopvang • Tieneropvang • BSO • VSO

w w w. k i d s s o c i e t y. n l

Goed voor je kind! Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nl

Winkelhart
 van Nuenen

Voirt     Parkstraat     Parkhof     Park     Boordseweg     Smidse

www.WinkelhartvanNuenen.nlBruisende zaterdag:

Zaterdag 7 mei
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Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a. 

ADVERTORIAL

Moederdag; een dag om te vieren!
Op zondag 8 mei a.s. vieren we weer Moederdag. Een gezellige dag voor 
vele families waar moeder nog eens extra wordt verwend. In aanloop naar 
deze dag worden we overspoeld met reclames van gelukkige gezinnen 
met een stralende moeder als middelpunt. Veel mensen staan er echter 
niet bij stil dat juist dagen als Moederdag extra confronterend kunnen zijn 
voor gezinnen waar men afscheid heeft moeten nemen van een of meer 
gezinsleden.

Confronterend
Ook voor ouders die het verdriet 
moeten verwerken van een dood-
geboren kindje is Moederdag een 
confronterende dag. Zij hoopten 
echter dat zij dit jaar met erkenning 
van hun doodgeboren kindje het 
mooist denkbare Moederdagcadeau 
zouden krijgen. Helaas mag dit 
nog niet zo zijn. Ondanks 82.000 
handtekeningen onder de petitie 
voor het opnemen van doodgeboren 
kinderen in de Basis Registratie 
Personen (BRP) laat de geboorte- en 
overlijdensakte van hun kindje toch 
nog wat langer op zich wachten. Wij 
hopen dat deze erkenning nu zeer 
snel zal volgen en al deze ouders 
troost kan bieden bij hun enorme 
verlies.

Aandacht voor uw dierbaren
Als uitvaartverzorger ervaren wij 
steeds weer dat blijvende aandacht 
voor overledenen en erkenning van 
het verdriet van nabestaanden zeer 
belangrijk is. Daarom organiseren wij 
verschillende activiteiten gedurende 
het hele jaar om samen te her-
denken. 

Een daarvan vindt plaats op 
Moederdag op Begraafplaats ’t 
Zand in Geldrop. Samen met de 
beheerder van de begraafplaats en 
Agave Bloemenboetiek nodigen 
wij u uit om een mooi bloemstukje 
te komen maken, dat u bij uw 
overleden dierbare kunt plaatsen. 
Ook uw kinderen zijn uiteraard van 
harte welkom. Zij kunnen u helpen 
bij het bloemstukje. Ook zorgen we 
voor ballonnen, die met persoonlijke 
boodschappen zullen worden los-
gelaten vanaf de begraafplaats. 
Samen met u willen we aandacht 
geven aan uw overleden dierbaren. 
Vandaar deze bijzondere Moederdag- 
activiteit waar iedereen van harte 
welkom is op zondag 8 mei a.s. 
tussen 11.00 en 15.00 uur op 
begraafplaats ’t Zand, Aragorn 14 in 
Geldrop.

Jeugdburgemeester en –wethouders 
afkomstig van Basisschool De Mijlpaal
De nieuwe jeugdburgemeester en -wethouders, Aafke van Holten, Iris van Hees-
wijk en Kai Herben, zitten alle drie op Basisschool De Mijlpaal en niet op, zoals 
vorige week vermeld, De Wentelwiek.

Activiteiten KBO 
Lieshout
WOCOM op de Inloop 
Op uitnodiging van KBO Lieshout zal 
voorlopig elke tweede dinsdag van de 
maand een vertegenwoordiger van 
WOCOM aanwezig zijn bij de Inloop, 
van 10.00-11.30 uur in het Dorpshuis 
Lieshout. WOCOM is de woning-
bouwvereniging waaronder ook Lies-
hout valt sinds de fusie van Wocom 
met Woningstichting Laarbeek. Op 
dinsdag 10 mei zal de vertegenwoordi-
ger van WOCOM er zijn. 

Bedevaart Handel 
De bedevaart naar Onze Lieve Vrouw 
van Handel is een jaarlijkse traditie 
van de vier seniorenverenigingen in 
Laarbeek. Dit jaar is de organisatie in 
handen van Aarle-Rixtel. Op dinsdag 
10 mei begint er om half drie een mis 
en daarna is er een samenzijn in Ge-
meenschapshuis De Bron. Men kan op 
eigen gelegenheid naar Handel komen, 
vooraf aanmelden is niet nodig. Wie 
vervoer nodig heeft of aanbiedt, kan 
dit bij de Inloop laten weten. 

Kienen bij KBO Lieshout 
Op 13 mei a.s. is het Dorpshuis geslo-
ten voor alle geplande activiteiten. De 
Kienavond die op die dag gepland 
stond kan dus ook niet doorgaan en is 
verplaatst naar vrijdag 20 mei. Door 
mee te doen ondersteunt u de Senio-
renvereniging. We beginnen te kienen 
om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 
19.00 uur.

Dagreis naar Durbuy 
Op woensdag 25 mei gaan 114 deelne-
mers met twee bussen een dagje naar 
Zuid-Limburg, de Belgische Ardennen 
en Durbuy. Het vertrek is om 08.45 uur 
vanaf het Dorpshuis. 

Aanmelden voor activiteiten en infor-
matie vragen kan bij de Inloop. Iedere 
dinsdagmorgen van 10.00-11.30 uur 
en ’s avonds van 19.00-20.00 uur in het 
Dorpshuis. Loop eens gezellig binnen 
voor een praatje, voor een kop koffie 
en om kennis te maken met een actie-
ve seniorenvereniging

Blues band Ramblin’ Dog   
uit Nuenen in finale DBC
Tijdens de voorronde van The Dutch Blues Challenge 2016 heeft Ramblin’ 
Dog zich geplaatst voor de finale in oktober van dit jaar. Dan strijden uitein-
delijk 6 bands voor de titel ‘beste blues band van Nederland 2016’. De win-
naar wordt uitgezonden naar Memphis USA om Nederland te 
vertegenwoordigen tijdens The International Blues Challenge.

Ramblin’ Dog is een akoestische blues-
band met medeoprichter en gitarist 
Frank Reemers uit Nuenen. ‘De band 
is verrassend, kwalitatief erg goed en 
anders dan vele andere blues bands’ 
volgens de jury in Zoetermeer waar 
deze voorronde op 30 april plaats 
vond. De band bestaat verder uit Joep 
de Greef, Hans Marijnissen, Markus 
Trum en Joop de Graaf. (www.ram-
blindog.nl)

Frank speelt ook in de blues band MO-

JO HAND. Deze band speelt swingen-
de blues op zaterdagavond 14 mei om 
21.00 uur in Café Schafrath als war-
ming up van het Blues’m openlucht 
blues festival dat op 15 mei, eerste 
Pinksterdag, in Het Park van Nuenen 
plaatsvindt. 

Dit jaar alweer voor de 4e keer met een 
line-up van vier geweldige bands. Een 
en ander georganiseerd door de sa-
menwerking van Sunny Blues Nuenen 
en Parkevenementen Nuenen.

Fietste Mee voor het goede 
doel op 2e Pinksterdag 
Op maandag 16 mei, 2e Pinksterdag wordt voor de tweede keer door de 
Stichting Goede Doelen Laarbeek een Fietste Meetocht georganiseerd. De-
ze fietstocht voor het hele gezin start tussen 11.00 en 13.00 uur bij de blok-
hut van de Scouting aan de IJsweg Beek en Donk.(achter de vroegere 
basisschool De Raagten). 

Het bestuur van deze stichting heeft 
weer een route uitgezet van ongeveer 
35 km, richting Gemert, Boekel, en 
Handel. Het is een fietstocht voor het 
hele gezin, jong en oud kunnen eraan 
deelnemen. Bij de drie controleposten 
wordt telkens iets te drinken aangebo-
den. De deelnemerskaart en de fiets-
route ontvangt u bij de start en omdat 
wij graag veel mensen voor deze tocht 
willen uitnodigen, hebben wij het in-
schrijfgeld erg laag gehouden. Dat be-
draagt € 3,- per persoon en kinderen 
beneden 12 jaar mogen gratis meefiet-
sen met hun ouders. De tocht eindigt 
bij de blokhut van de Scouting met nog 
een gezellig samenzijn en de trekking 
van de loterij. Hier zijn ook broodjes, 
drank en hapjes verkrijgbaar.

De opbrengst van deze Fietste Mee-
tocht, aangevraagd door Pater Martin 
van de Avoird, is bestemd voor aan-
schaf van dekens ten behoeve van on-
geveer 200 kinderen die in Cambridge 
in een hostel (pensionaat) wonen. 

Vooral in de koude woestijnnachten in 
de maanden juli, augustus en septem-
ber is daar behoefte aan warme de-
kens. Ook de opbrengst van de loterij 
wordt besteed aan de aankoop van die 
dekens.

Graag nodigen wij u uit deel te nemen 
aan deze fietstocht. Niet alleen voor 
het goede doel maar ook omdat fietsen 
zo gezond is. Wij wensen u een gezelli-
ge fietstocht.

Koningsdag Gerwen 2016:  
‘Het Wilde Westen’ 
Helaas waren de weersvoorspellingen wat minder, maar desondanks is Ko-
ningsdag in Gerwen prima verlopen. Ondanks het wat druilerige weer werd 
de Bonte Optocht opgesteld en liep deze door Gerwen, onder leiding van 
het Gerwens Muziekkorps en het Heilig Kruisgilde. Er waren prachtig ver-
sierde fietsen, steps en karren.  

Nadat de optocht weer op het school-
plein gearriveerd was, gingen alle kin-
deren naar de gymzaal van Brede 
School Heuvelrijk. Vanwege de voor-
spellingen heeft de organisatie beslo-
ten om het programma naar binnen te 
verplaatsen. Het Gerwens Muziek-
kops en Heilig Kruisgilde hebben nog 
voor wat muzikale opvulling gezorgd, 
waarna de Burgemeester Het Wilde 
Westen opende.  
Er waren allerlei activiteiten die de 
kinderen konden doen zoals cactus 
werpen, bierpul schuiven, hoefijzer 
gooien, een indianentooi knutselen en 
er was een echte rodeopaard. Tevens 
werden er verschillende spellen ge-
daan waar alle kinderen het tegen el-
kaar opnamen, zoals: een dierenquiz 
over Het Wilde Westen, totempaal 

bouwen, pijl en boog schieten, natte 
sponzen gooien en een paardenrace 
met stokpaardjes. Als klap op de vuur-
pijl werden er een paar ouders naar vo-
ren gehaald die verkleed werden als de 
gevaarlijke Daltons. De kinderen 
mochten met soesjes gooien om de 
Daltons gevangen te nemen. Als fina-
lespel was er een grote hooiberg waar-
in diverse schatten verstopt zaten. En-
kele schatten waren voorzien van gou-
den wikkels waarmee kinderen een 
leuke prijs konden winnen. Tot slot 
werden er nog lekkere frietjes uitge-
deeld.  
Via deze weg wil het Oranje Comité 
Gerwen alle mensen bedanken die op 
welke manier dan ook een bijdrage 
hebben geleverd aan de organisatie 
van deze ochtend!

Van vogels en 
volières
Op maandag 9 mei organiseert WLG 
tijdens de wekelijkse Inloop in den 
Heuvel een lezing over het houden 
van vogels en alles wat daar bij komt 
kijken. In de personen van Sjaak de 
Louw en Dik Witvoet treffen we en-
kele gepassioneerde vogelhouders 
die hun deskundigheid willen 
delen.

Zo zal er verteld worden over soorten 
(groepen) vogels die je hier aantreft; 
met de wet als leidraad wordt duidelijk 
gemaakt wat mag en wat niet. Maar 
ook hoe je te werk gaat als je vogels 
houdt en kweekt. Welke zorg vogels 
nodig hebben, wat er komt kijken bij 
deelnemen aan vogelshows en keurin-
gen. En wie daar niet genoeg aan heeft 
kan alle vragen stellen om de honger 
naar informatie te stillen. Kortom een 
leerzame bijeenkomst voor iedereen 
die meer van vogels houden wil weten. 
Iedereen die interesse heeft, is welkom 
op maandag 9 mei, 14.00 uur in den 
Heuvel. De Inloop is open vanaf 13.30 
uur.
Kijk ook op http://www.digitaal-dorps-
plein-gerwen.nl. Het Digitale Dorps-
plein Gerwen biedt een overzicht over 
alle andere activiteiten en diensten van 
WLG; maar ook over andere activitei-
ten die in Gerwen plaatsvinden, kunt u 
daar informatie vinden. Wilt u het u ge-
makkelijk maken en op tijd op de hoog-
te zijn van aanstaande activiteiten, 
schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.

Oppascursus 
Voor meiden & jongens die willen  oppassen als bijbaantje! 

•	 11	mei	-		kennismaking.	
•	 18	mei	-	gastles	van	Zuidzorg.	
 Hoe ga je om met baby’s en peuters? 
•	 25	mei	-	gastles	van	GGD.	
 Hoe ga je om met kinderen van 5 tot 12 jaar? 
•	 1	juni	-	afsluiting	met	onder	andere	quiz	en	certificaat	uitreiking.	

Data en locatie: 
11, 18, 25 mei & 1 juni van 19.00 t/m 20.30 uur, CMD Nuenen (Berg 22) 
 
Contact: 
Nicole.schellens@levgroep.nl  of 06 - 40626026 
 
Aanmelden: 
Dit kan via Leren met LEV: 
http://www.lerenmetlev.nl/zinzicht/default.asp?training=94 
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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 mei
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur 
Woensdag 19.00 uur 

Sportpark EMK Wettenseind

t/m september
Bezichtiging Van Goghkerkje 

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

Iedere donderdag
 09:00-12:00 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 
09.00-11.30 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

Woensdag 4 mei
Dodenherdenking

Donderdag 5 mei
Bevrijdingsdag / Hemelvaartsdag

Donderdag 5 mei
05.00 uur Dauwtrappen met IVN

 Verzamelen bij Het Klooster, Nuenen

Donderdag 5 mei
13.00 uur Opening Torendag 

oude St.-Clemenskerk van Gerwen

Vrijdag 6 mei
09.00 uur Wielervrienden naar de Giro
Vertrek vanaf café De Stam, Gerwen

Zaterdag 7 mei
13.30-16.00 uur Workshops 

De eetbare tuin de Walburg tuinen
Boord 64 Nuenen

Zondag 8 mei
Moederdag

Zondag 8 mei
14.00 uur Ierse Sessie

Weverkeshof

Maandag 9 mei
IVN wandeling in De Ruweeuwsels

19.00 uur Vertrek per fiets vanaf Het Kloos-
ter, Nuenen. Start wandeling iets later: 

sluis V Wilhelminakanaal

Maandag 9 mei
14.00 uur lezing: Van vogels en volières

in Den Heuvel, Gerwen

Woensdag 11 mei 
15.30 uur Voorlichtingsbijeenkomst 

De Nationale Diabetes Challenge
Fysiotherapie Nuenen, 

Vincent van Goghstraat 259, Nuenen

Vrijdag 13 mei
10.00 uur Symposium Spirtualiteit

St. Clemenskerk Gerwen

Vrijdag 13 mei t/m zondag 15 mei 
‘Camping Juventud’ jeugdweekend

sportpark van RKGSV

Zaterdag 14 mei
21.00 uur MOJO HAND 
Café Schafrath 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 Moto-

renshow 
Schoutse Vennen 15 Nuenen

Maandag 16 mei
Pinksterbraderie in Lieshout

Maandag 16 mei
14.30 uur Opening Pad der Poëzie
Walburg Tuinen, Boord 64 Nuenen

16 tot en met 21 mei 2016
Collecte Stichting Oranje Fonds

Woensdag 18 mei 
15:30 uur Diabetes Challenge bij 

Fysiotherapie Nuenen
 Aanmelden via info@fysiotherapienuenen.nl 

of tel.: 283 5873

Donderdag 19 mei 
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

Vrijdag 20 mei
18.00 uur Vriendinnendag

Sportpark De Koppel Nederwetten

Zaterdag 21 mei
11:00-16:00 uur Open dag bij 

Fysiotherapie Nuenen
Vincent van Goghstraat 259

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Donderdag 5 mei, Hemelvaartsdag 
om 10.00 uur: viering, parochiekoor, 
voorgangers pastor J. Vossenaar en 
pastoraal werker J. Deckers.
Zaterdag 7 mei 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastoraal wer-
ker J. Deckers. 
Zondag 8 mei 09.30 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
pastoraal werker J. Deckers.  

Misintenties
Donderdag 5 mei 10.00 uur: Riek San-
ders en Miet Sanders en overleden 
ouders Sanders-de Greef.
Zaterdag 7 mei 18.30 uur: Antoon de 
Groof en Riky de Groof-Joosten; 
Henk Gödde; Fried Lammers (vanwe-
ge verjaardag en sterfdag); Annie Ver-
meent en Piet Heesterbeek.
Zondag 8 mei 09.30 uur: Maria Pe-
ters-Wernaart; Marinus Jansen en 
Mien Jansen-van der Wouw; Marijke 
Dijkstra-Maassen; Antoinette van der 
Bolt-van de Wall; Harrie en Tonia   
Reijnders-Smulders; Johannes Don-
kers (vanwege sterfdag); Hendriecus 
en Petronella Klomp-Relou en Peter; 
Lotte van Rooij en Leo van Hevelin-
gen (vanwege moederdag); Frits van 
der Sanden; Marco Janssen (vanwege 
verjaardag); Marc van der Bolt.

Mededelingen:
In onze parochie is overleden Zus Be-
melmans-Kessels, Margot Begemans-
traat 29. Wij wensen de familie en 
vrienden veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

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

De opbrengst voor de extra collecte 
voor Oekraïne van 23 en 24 april heeft 
€ 343,44 opgebracht. Met dank aan de 
gevers.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Donderdag, 5 mei 10.00 uur. Viering 
Hemelvaartsdag, alleen in Nuenen.

Zondag, 8 mei 09.30 uur. Viering met 
Volkszang, Voorganger: Pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties
Fons en Gerarda Renders-Foolen; Fami-
lie Migchels-Vlietstra; Riet van Mook.

Mededeling
Sponsoractie voor Zr. Bonnie

Beste mensen,
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 mee-
deed met wandeltochten ter sponso-
ring van missionarissen. Hij deed dat 
omdat hijzelf jarenlang missionaris 
was geweest én omdat een evenredig 
deel van de opbrengst ten goede 
kwam aan zijn zus zuster Bonnie.

Zoals u weet, is zuster Bonnie al vele 
jaren lang werkzaam in de zorg op Ka-
limantan in Indonesië. Zij geeft daar 
leiding in ziekenhuizen met onder-
steuning van lokale medezusters.

Ook dit jaar willen we weer graag uw 
financiële bijdrage vragen voor de on-
dersteuning van al het goede werk van 
zuster Bonnie en haar collega’s. 
Wíj hebben, materieel gezien, in ons 
land bijna alles wat ons hartje begeert. 
Mogen wij u daarom vragen om een 
klein beetje hiervan af te staan voor 
de ziekenzorg op Kalimantan. Voor-
gaande jaren hebben de opbrengsten 
meer dan € 1.000,- bedragen. Al zou-
den 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 
deponeer dit in Gerwen in de brie-
venbus van de kerk (brievenbus voor 
de misintenties) óf in de bus achter in 
de kerk in Nederwetten. Ook kunt u 
uw eventuele gift per bank overmaken 
op bankrekening: NL32RA-
BO0137404247 t.n.v. RK Parochie 
Heilig Kruis Nuenen ca. met als om-
schrijving “gift voor zuster Bonnie”.

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

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 8 mei 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties:
Jacqueline Bastiaans; Marie Jansen–
Raaijmakers, vanwege moederdag; 
Diny Geraets – Zwegers, namens 
vriendenkring.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Donderdag 5 mei, Hemelvaartsdag. 
Er is een dienst in het Van Goghkerk-
je om 10.00 uur. Voorganger is pastor 
W. v.d. Wouw. 
Zondag 8 mei, 10.00 uur: ds. A. Wijl-
huizen uit Apeldoorn. Er is kinderne-
vendienst en jongerenviering. Collec-
te voor  het ZWO-project in Zambia. 
Er zijn deze week weer een aantal vas-
te activiteiten: zie daarvoor ons Sei-
zoensprogramma of de website. 
Donderdagochtend is er - zoals ge-
woonlijk- 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 de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 5 mei 10.30 uur Hemel-
vaartsdag gezongen Hoogmis. Toren-
dag.  
Vrijdag 6 mei Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur H. Lof;; 18.30 uur 
votiefmis van het H. Hart van Jezus. 
Begin van de Pinksternoveen.  
Zaterdag 7 mei Eerste zaterdag van de 
maand. 08.30 uur votiefmis van het H. 
Onbevlekte Hart van Maria; gedach-
tenis van de H. Stanislaus, bisschop 
en martelaar; daarna uitstelling tot 
12.30 uur. Om 10.00 uur godsdienst-
lessen.  
Zondag 8 mei Zondag na Hemelvaart. 
10.30 gezongen Hoogmis. 
Maandag 9 mei 18.30 uur H. Mis, H. 
Gregorius van Nianze, bisschop en 
kerkleraar.  
Dinsdag 10 mei. 17.30 uur H. Lof van 
de meimaand; 18.30 uur H. Mis, H. 
Antonius, bisschop en belijder; ge-
dachtenis van de H. Gordianus en 
Epimachus, martelaren.  
Woensdag 11 mei. 07.15 uur H. Mis, 
H. Filippus en Jacobus de Mindere, 
apostelen.      

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

de toren nog een gerestaureerde kerk 
na de verwoestende orkaan van 9 no-
vember 1800. Deze Torendag op He-
melvaart is een initiatief van ‘Kerken 
in Peelland’ en vele heemkundekrin-
gen waaronder die van Nuenen. 
Direct na de Hoogmis van Hemel-
vaart staat de kerk open, nog geurend 
naar wierook. Ook het koor in het 
oxaal kan worden beklommen, vroe-
ger een wapenopslag. Wie verder wil, 
kan de klokkentoren beklimmen langs 

Hartverscheurend drama 
boeiend verteld
Afgelopen donderdagmorgen schoof Nuenenaar Karl van Zoggel aan tafel 
in de KBO ruimte van Het Klooster om daar zijn audiovisuele presentatie ge-
ven over het leven en werk van Maria Callas. Van Zoggel is al heel lang een 
hartstochtelijk bewonderaar van de grote diva van de opera. Niet alleen 
weet hij alle feiten en feitjes uit haar muzikale carrière op te sommen, maar 
maakt hij zijn publiek ook deelgenoot van de hartverscheurend drama’s 
waaruit haar privé  leven bestond.
 
Haar ouders scheidde op jonge leeftijd, 
ze leefde in hevige spanningen met 
haar moeder en verloor zelf haar enige 
kind. Vooral haar diepe liefde voor de 
dubieuze scheepsmagnaat Onassis 
kwam haar duur te staan. Deze liet 
Maria Callas in de steek om te trouwen 
met de presidentsweduwe Jacqueline 
Kennedy. Callas werd tot een week 
voor het huwelijk van Jacky en Aristo-
teles door hem in de waan gelaten dat 
hij voor Maria zou kiezen. Ze kwam 
bedrogen uit en ze voelde zich kapot 
en verraden. Amper een week na het 
voor Callas zo moeilijk te verteren hu-
welijk begon Onassis haar alweer op te 
bellen en te bezoeken en voedde hij zo 
haar hoop dat hun relatie zich toch 
weer zou herstellen, hetgeen nooit 
meer gebeurde. In 1977 stierf op 53 ja-
rige leeftijd de eens zo grote vedette 
van de opera eenzaam en alleen in Pa-
rijs. Een schriller contrast met de roem 
en triomfen die deze koningin van de 
opera eerder vierde, is nauwelijks voor 
te stellen. 
 
De heftige gebeurtenissen in haar pri-

vé bestaan, lieten natuurlijk ook spo-
ren na in haar werk en haar prestaties 
op het opera podium. Maria Callas 
had geen gemakkelijk karakter. Als 
schitterende grande dame wereldwijd 
van de opera gaf zijzelf alles om tot 
haar uiterste prestaties te kunnen ko-
men, maar was ze tegelijkertijd ook 
compromisloos naar alles en iedereen 
die haar maar enigszins hinderde om 
zich op die onvoorstelbare hoogte te 
handhaven. Karl van Zoggel trakteerde 
zijn publiek om de mooiste en muzi-
kaalste momenten uit haar bijzondere 
leven.       
 
 

smalle en steile ladders. Buitenom 
zijn aan de kerk de bouwkenmerken 
van 1540, 1620 en 1890 zijn goed te 
zien. Ook de opening voor de paarden 
van het Franse Noorderarmee van 
1794 is goed te zien. In de priorij is 
een tentoonstelling over de laatste 
restauratie van het kerkgebouw. 
 

8 Mei Moederdag
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Voetbal

Sportpark RKGSV Gerwen wordt    
omgetoverd tot ‘Camping Juventud’ 
Het voetbalseizoen is weer bijna afgelopen. Dit seizoen was het eerste offi-
ciële seizoen van Juventud. Het jeugdbestuur kan terugkijken op een ge-
slaagd seizoen van Juventud. Alle elftallen hebben enorm hun best gedaan 
en de klik tussen Gerwen & Nederwetten heeft goed gewerkt. 

enorm veel zin in en hopen dat we er 
met de inzet van een kleine 60 vrijwil-
ligers en ruim 20 sponsoren weer een 
fantastisch weekend van kunnen ma-
ken! Op www.juventud.nl en onze 
facebookpagina (www.facebook.com/
juventud) vind je veel meer informatie 
over het jeugdweekend!

RKSV Nuenen
Zondag 8 mei
Zeelandia 1 (M) - Nuenen 1  .  .  .  . 14 .30
TSC 2 - Nuenen 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
RPC 3 - Nuenen 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
EFC 3 - Nuenen 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 6 - EMK 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
WODAN 6 - Nuenen 7  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen 8 - Tivoli 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
RKGSV 3 - Nuenen 9  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Nuenen 10 - Marvilde 6   .  .  .  .  .  .  . 10 .00
Dommelen 7 - Nuenen 11  .  .  .  .  . 10 .00
Woezik VR1 - Nuenen VR1  .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen VR3 - Unitas'59 VR1  .  .  . 10 .00

EMK
Zondag 8 mei
Nevelo 1 - EMK 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Nuenen 6 - EMK 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
EMK 6 - Unitas'59 7  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK 7 - Braakhuizen 8  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00

RKVV Nederwetten
Zondag 8 mei
Nederwetten 1 - Elsendorp 1  .  . 14 .30
Nederwetten 2 - Netersel 3  .  .  .  . 10 .00
De Bocht 4 - Nederwetten 3  .  .  . 10 .00
Sterksel 2 - Nederwetten 4   .  .  .  . 10 .00
Nederwetten Da1 - Heeze Da1 12 .15
Nederwetten Da2 - SBC Da1  .  .  . 10 .00

RKGSV Gerwen
Zondag 8 mei
ELI 1 - RKGSV 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
RKGSV 2 - DOSL 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
RKGSV 3 - Nuenen 9  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Acht VR 1 - RKGSV VR 1  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30

NKV Korfbal
Woensdag 4 mei
Noviomagnum - NKV 2  .  .  .  .  .  .  .  . 20 .30
Zondag 8 mei
OEC 1 - NKV 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30 
(De Braak-Helmond)

Hilvaria - EMK  0 - 0
Door Cor Groenen

In de uitwedstrijd tegen Hilvaria mocht EMK zeker niet verliezen om haar 
doelstelling van dit seizoen te bewerkstelligen. Hilvaria was met 1 punt al 
zeker van klasse behoud. Al direct na de aftrap was er een kans voor EMK 
speler Giel van Korven, maar hij kon de bal net niet onder controle 
brengen. 

Enkele minuten later had Hilvaria pech dat een inzet op de EMK paal belandde na 
een corner. EMK speler Rick Slaats zag in de 23e minuut zijn schot ten koste van 
een corner door de Hilvaria doelman gekeerd. Uit deze corner schoot Ruud Boe-
rema naast. Na rust kwam EMK goed weg nadat een voorzet vanaf rechts van Hil-
varia voor het doel door iedereen werd gemist. In de 78e minuut was de Hilvaria 
doelman na een scrimmage in het doelgebied waar van Korven niet verder kwam 
dan een schot tegen de doelman. De beste kansen aan het einde van de wedstrijd 
waren voor EMK, maar Guus Lippens en Rick Slaats wisten de doelman niet te 
passeren. Leon Roijakkers werd na afloop door de supporters gekozen als Man of 
the Match aan EMK zijde.

Juventud MA1    
Kampioen 2de klasse
 
In een wedstrijd waarbij voor Juventud alleen bij gelijkspel of winst een 
kampioenschap binnengehaald kon worden, trapten we afgelopen zater-
dagmiddag af. Met goed weer en veel supporters begonnen de meiden van 
de A aan de laatste wedstrijd van het seizoen tegen de meiden van RoodWit 
Veldhoven.

Nederwetten - 
Fiducia  1- 0                 
Door Louis Staals

Van beide kanten werd fel begon-
nen en over en weer wat overtredin-
gen gemaakt. Scheidsrechter 
Gruyters  hield de zaak goed in de 
hand en sprak de spelers op zijn ma-
nier toe. 

In de 10e minuut moest Nederwetten 
al  wisselen omdat Bart Sengers een 
hamstring blessure op liep. Zijn ver-
vanger Hein Snellen van Vollenhoven 
verving hem met goed resultaat naar 
later bleek. De ruststand  was 0-0 en 
daarmee konden beide partijen wel le-
ven. 

In de 59e minuut gaf Ben Verbruggen 
een splijtende pass op Toon van Rooy 
en die bracht met een prachtig schot 
Nederwetten op een 1-0 voorsprong  
In de 82e moest de keeper van Neder-
wetten Peter Thoonen nog een katach-
tige redding verrichten maar de 1-0 
stand bleef op het scorebord. Het moet 
gezegd dat de Nederwetten spelers de-
ze keer met volle inzet deze overwin-
ning dik verdiende. Ook moet gezegd 
dat Fiducia een zeer sportieve tegen-
stander was. Volgende week de laatste 
wedstrijd tegen Elsendorp en dan zit 
deze competitie er al weer op.
 

Nuenen F3 voorjaarskampioen
Tijdens de laatste competitie ronde is RKSV Nuenen F3 ongeslagen kampi-
oen geworden door in een rechtstreeks duel mede koploper Brabantia F4 te 
verslaan met 1-3.  Proficiat Bram van der Dussen, Guus Verheijdt, Lucas Vos, 
Noah Schijven, Jari Peeters, John Philippen, Tim Moors, Yari van Dijk en Tijn 
van Deurzen.

Na het behalen van het kampioenschap op een ere rit op de platte kar. 

Nuenen wint in Goes    
en is weer koploper 
Door John van den Elsen

RKSV Nuenen heeft de moeilijke uitwedstrijd in en tegen Goes verdiend met 
0-2 gewonnen. Doordat HVCH thuis punten morste tegen Moerse Boys (2-2 
gelijk) neemt Nuenen de leiding weer over. Het lijkt erop dat de titelstrijd 
pas op de laatste speeldag wordt beslist. 

Zondag was de eerste kans voor de 
thuisploeg maar de uiterst solide kee-
pende Danilo Verus voorkwam in de 
10e minuut dat Klaas van Hecke kon 
scoren. Halfweg het eerste bedrijf 
werd Danilo in het strafschopgebied 
omspeeld maar de Zeeuwse aanvaller 
besloot in het zijnet. Het duurde tot de 
31ste minuut eer Nuenen de score 
openbrak. In de as van het veld werd 
Ron Jansen juist over de middenlijn 
aangespeeld. Met een even zo simpele 
als effectieve pass speelde Ron Jansen 
Sander Egmond in de loop aan. Waar 
Sander afgelopen week tot twee keer 
toe verzuimde te scoren werd nu de 
doelman van Goes verbijsterd achter 
gelaten 0-1.

Ook aan het begin van de 2e helft 
moest Danilo Verus zijn team over-
eind houden. Een van de zeldzame 
slippertjes van de achterhoede bood 
Bart Deprez de kans alleen op het Nue-
nen doel te gaan. Zijn schot werd Da-
nilo knap gepakt. Een schot over het 
doel van Ray Kroon was aanvallend ge-
zien het laatste wapenfeit van Goes. 

Hierna nam Nuenen het spel weer 
over. Eerst miste Sander Egmond nog 
een goede kans om te stand op te voe-
ren. In de 61ste minuut werd een 
prachtige aanval opgezet. Noël Jansen 
ontving de bal met alleen maar verde-
digers in de rug. Hij passte op Sander 
Egmond die de bal in de diepte meegaf 
aan Yevghenny Marceli. Juist voordat 
keeper Niels Zoutewelle ter plekke 
was liftte Yev de bal over de goalie in 
het verlaten doel 0-2.  Nuenen door-
stond nog een hachelijke situatie 5 mi-
nuten voor tijd. Een harde inzet van 
Tom de Bonte werd door Nuenen ver-
dediger Koen Bots van de doellijn ge-
red, eindstand 0-2.

Programma
Nuenen gaat zondag weer voor een 
uitwedstrijd naar de provincie Zee-
land. Ditmaal enkele kilometers ver-
derop voor de ontmoeting met Zee-
landia/Middelburg in de Zeeuwse 
hoofdstad. Het belooft een spannende 
wedstrijd te worden omdat Zeelandia/
Middelburg directe degradatie wil ont-
lopen.

We hebben dit seizoen ook verschil-
lende kampioenschappen binnen Ju-
ventud kunnen vieren, waar wij als 
club hartstikke trots op zijn. Verder 
hebben we buiten het voetballen om 
ook vele leuke activiteiten gehad; er is 
een super opbrengst opgehaald met de 
Grote Clubactie, Sinterklaas heeft een 
bezoek gebracht aan onze jongste spe-
lers, er is een eigen clublied en ga zo 
maar door. 

Binnenkort staat het jeugdweekend 
voor de deur, waarin alle jeugdleden 
getrakteerd worden op een weekend 
vol spel, spektakel en bovenal veel ple-
zier. Dit is ook de laatste officiële 
jeugdactiviteit van het seizoen. Het 
jeugdweekend staat gepland van vrij-
dag 13 mei t/m zondag 15 mei. Een 
groepje enthousiaste vrijwilligers is al 
maanden lang bezig met de organisatie 

van dit fantastische weekend. Er moe-
ten vele verschillende spellen en activi-
teiten bedacht en uitgewerkt worden, 
het thema van het kamp moet bedacht 
worden, er moeten dingen vooraf ge-
knutseld worden etc. De vrijwilligers 
doen dat al verschillende jaren met 
veel plezier. Dit jaar wordt tijdens het 
jeugdweekend het sportpark van 
RKGSV Gerwen omgetoverd tot een 
echte camping. Het thema van het 
jeugdweekend 2016 is namelijk: ‘Cam-
ping Juventud’! Iedereen kent de be-
kende campingsituaties wel; met de 
wc-rol onder je arm naar het toilet, 
tenten opzetten in weer en wind, was 
ophangen tussen de tenten, een ani-
matieteam en ga zo maar door. 
Bij alle activiteiten tijdens het jeugd-
weekend wordt er weer volop gedanst, 
gefeest, gesnoept, gekliederd en er 
wordt weinig geslapen. Wij hebben er 

“Yev Marceli zet Nuenen op 0-2. (foto John van den Elsen).

De gezonde spanning was goed zicht-
baar in het spel. Over en weer waren er 
schoten op doel. Na een overtreding 
werd de bal 25 meter voor het doel 
klaargelegd om een vrije trap te nemen. 
Een fraai schot van Pien, onhoudbaar 
voor de keeper en hiermee stond de 1-0 
op het scorebord . Hierdoor werd er 
wat beter gevoetbald en kon Juventud 
haar eigen spel spelen. We combineer-
den goed, hierdoor kwamen er meerde-
re kansen maar de bal ging niet in het 
doel.    Verdedigend werd er goed ge-
speeld, hierdoor kreeg de tegenstander 
minimale kansen om in de buurt van de 

goal te komen. Met 1-0 gingen we de 
rust in waarna de zenuwen toenamen 
en het spel er niet veel beter op werd. 
Het werd wat slordig en hierdoor kwam 
RoodWit ook steeds vaker in de buurt 
van Mariska die een goede wedstrijd 
keepte. Een terugspeelbal die niet werd 
uitverdedigd werd omgezet in een 1 op 
1 duel en deze kans maakt  Evi mooi af. 
2-0 voor Juventud. Na een corner en 
een rommelige situatie maakt RoodWit 
10 minuten voor tijd de 2-1. Gelukkig 
hielden we goed stand en na het laatste 
fluitsignaal mochten onze meiden het 
kampioenschap gaan vieren.

Leon Roijakkers kopt de bal net langs de goal van Hilvaria



BELANGRIJKE DATA
Datum

2 juni 
19:00 – 21:00 uur 

Doel

Algemene informati eavond voor vragen 
en uitleg werkfase Geldropsedijk naar 
Smit van Oyenlaan

Locati e

t Klooster, Park 1 Nuenen
 

VRAGEN EN CONTACT
Contact met onze omgevingsmanager
Er komen regelmati g vragen over 
de werkzaamheden binnen bij de 
Gemeente Nuenen. Gelieve uw 
vragen, opmerkingen of klachten 
direct op te nemen met de 
omgevingsmanager van Rasenberg 
Infra. Wij kunnen uw vragen dan zo 
snel mogelijk beantwoorden. Hij is als 
volgt bereikbaar:
  Telefoonnummer ti jdens werkuren: 

06 - 819 567 09
  E-mailadres: 

europalaanhov.nuenen@
rasenberginfra.nl

  Inloopmoment: iedere donderdag in 
het infocentrum tussen 9.00 – 16.00 
uur, adres Berg 47 in Nuenen

VOLG ONS PROJECT MET DE

1.  Download de BouwApp in de appstore 
(Google of Apple)

2. Ga naar ‘zoek project’
3.  Zoek op <Europalaan/ HOV2, Nuenen>
4. Selecteer project
5. Klik op ‘Toevoegen aan favorieten’

Na maanden van hard werken en de nodige inspanning kunt u vanaf maandag 
9 mei (week 19) gebruik maken van de eerste unieke verkeerspleinen in 
de Europalaan te Nuenen. Let extra goed op de bebording en houdt u aan 
de aangegeven snelheid voor een veilige verkeerssituati e voor u en uw 
medeweggebruiker.

Inmiddels is er meer dan 10.000 ton 
asfalt verwerkt. Dit is inclusief een 
geluidsreducerende asfaltdeklaag zodat 
u ‘geruisloos’ van de weg gebruik kunt 
maken.

Wij kunnen de werk-
zaamheden niet zonder 
enige hinder uitvoeren, 
maar goed nieuws voor 
u, wij zijn al op de helft  
en hopen dat u begrip 
blijft  hebben voor de 
situati e.

Langs de contouren van 
de weg zijn tot op heden 
4.000 m1 betonnen 
banden geplaatst.

Onderdeel van

In opdracht van de Gemeente Nuenen

Fotograaf Erwin Nijst en John van den Elsen

Door het plaatsen van betonnen 
banden worden de contouren van 
het verkeersplein bij Nuenen West 
goed zichtbaar.

Aft er

Before

Ook ondergronds zijn er 
veel werkzaam heden ver-
richt. U ziet er niets meer 
van, maar wist u dat er 
inmiddels ruim 2.500 m1 
riool is aan gebracht.

rasenberginfra.nl
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