
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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•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

Stem oud 
Nuenense naar 
onderneemster 
van het jaar

Internationale 
stationaire 
motorenshow
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AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

aanbiedingAircoService€ 43,50

Grandioze 
Girostart 
in ons land

HUIS KOPEN?

Bel dan met Robert Middel
040-7111152

www.makelaarsplein.com

‘Picknick in Het Park’

Een familie evenement    
voor iedereen in Nuenen
Door Mariët Jonkhout

Het is zondagmiddag, de zon schijnt en de temperatuur is heerlijk. De per-
fecte omstandigheden voor een heerlijke uitgebreide picknick. Lekker ont-
spannen op een dekentje genieten van een hapje en een drankje, van goe-
de muziek en van elkaar. Van je kinderen, je ouders, je buren en je vrienden.

Laat dit nu zo maar eens kunnen op 
zondagmiddag 29 mei! Dan organi-
seert de Stichting Van Gogh Los voor 
jong en oud en voor iedereen in Nue-
nen de eerste, van hopelijk meerdere, 
‘Picknick in Het Park’.

Het Park is die middag omgetoverd tot 
festivalterrein met zogenaamde rol-
lende keukens waar je onder andere 
diverse soorten fingerfood, nacho’s 
van Willy en heerlijke koffie van het 
Koekblik kunt krijgen. Natuurlijk is er 
ook aan de kinderen gedacht. Zij kun-
nen zich uitleven op de diverse spring-
kussens in de kinderhoek! De plek dus 
waar je moet zijn en waar je kunt luis-
teren en kijken naar een line-up van 
de beste artiesten die Nuenen te bie-
den heeft. 

Van dans van het dansballet Dédé, 
solo optredens van onder andere Evi 
Schuts en Jari Beerens  en van te gekke 
bands, zoals Lijn 7, Punt & L, en de 
Nünentaler Schürzenjäger, waarbij 
Lijn 7 speciaal voor de kinderen ‘s 
middags een kinderpopconcert geeft..

Noteer dus in de agenda
Zondag 29 mei; de middag om in Nue-
nen centrum eens heerlijk bij te klet-
sen met mensen die je dierbaar zijn en 
ook nog te genieten van een fantasti-
sche sfeer. Neem een dekentje mee en 
laat je verrassen! De ‘Picknick in Het 
Park’ duurt van 13.00 tot 19.00 uur en 
de toegang is gratis. Iedereen is wel-
kom, je kunt te allen tijde ‘binnenlo-
pen’.

Deze eerste Picknick in Het Park 
wordt mede mogelijk gemaakt door de 
Rabobank Dommelstreek, die de or-
ganisatie; Perjan Kuijten, Wiro Vierge-
ver, Kevin Kessels, Bart de Rooij, Rob-
bert Godschalk en Geert van Stiphout 
de mogelijkheid heeft gegeven een 
laagdrempelig familiefestival voor alle 
inwoners van Nuenen te organiseren. 

De organisatie zoekt nog enkele vrij-
willigers die 29 mei willen helpen om 
deze dag tot een onvergetelijke te ma-
ken. Interesse? Kijk op de facebookpa-
gina voor meer informatie Facebook.
com/vangoghlos.

Stichting van Gogh los presenteert:

zondag 29 mei

RKSV Nuenen speelt 
kampioenswedstrijd    
in Eerste Klasse C
De laatste wedstrijd van RKSV Nuenen 1 op maandag 16 mei, tweede Pink-
sterdag wordt de belangrijkste wedstrijd van dit seizoen.  Want bij winst 
thuis tegen Brabantia 1 is het kampioenschap in de eerste klasse C een feit 
en volgt promotie naar de hoofdklasse.

Winst is dus waar het vaandelteam 
van RKSV Nuenen, onder leiding van 
Miquel van den Dungen voor gaat! 
Om half drie wordt afgetrapt op 
Sportpark ‘Oude Landen’ en 90 minu-
ten later zal naar hoop en verwachting 
een groots kampioensfeest losbarsten.
Om vast in de stemming te komen, 

worden in de rust van deze wedstrijd 
de elftallen gehuldigd die dit jaar kam-
pioen zijn geworden, zowel in de jeugd 
als bij de senioren.
Nuenen 1 hoopt op zoveel mogelijk 
publiek dat aanmoedigt en dat na een 
goede afloop het glas mee heft op een 
meer dan geweldige prestatie.

Foto: John v.d. Elsen

Kom dus zondagmiddag 29 mei 
naar Het Park en geniet 

van het moois 
dat Nuenen te bieden heeft.   

Lijn 7

Braderie in Lieshout
Op Pinkstermaandag 16 mei wordt in 
het centrum van Lieshout voor de 29e 
keer een braderie gehouden. Naast de 
vele kramen en kinderattracties op deze 
markt, kunt u onder het genot van een 
hapje en een drankje op gezellige terras-
sen genieten van muziek. De Lieholter 
Blaaskapel verzorgt van 14.00 uur tot ± 
16.00 uur een optreden met vrolijke en 
vlotte blaasmuziek. Countryclub ‘The 
Black Longhorn’ houdt met DJ Henk 
haar Country Dance Party buiten of in 
het nabij de braderie gelegen Dorps-
huis. De toegang is gratis.

Huurdersplatform Helpt Elkander opgericht
Een groep vrijwilligers, allen huurders van Helpt Elkander, heeft in Nuenen een huurdersplatform opgericht: Huur-
dersplatform Helpt Elkander. Huurders van woningbouwvereniging Helpt Elkander kunnen voortaan meepraten 
en meebeslissen over onderwerpen die voor de huurders in Nuenen, Gerwen en Nederwetten belangrijk zijn, zoals 
leefbaarheid, veiligheid en huurprijzen.

In 2015 is het platform opgericht om 
invloed uit te oefenen op het beleid 
van Helpt Elkander en de gemeente 
Nuenen. In datzelfde jaar is ook de 
nieuwe Woningwet ingevoerd. Deze 

wet geeft de huurders in Nuenen c.a. 
meer zeggenschap (huurderspartici-
patie). Zo kunnen de huurders onder 
andere meebeslissen over de invulling 
van de prestatieafspraken tussen de 
gemeente Nuenen en Helpt Elkander.
Huurdersplatform Helpt Elkander be-
hartigt de belangen van alle huurders 
van woningbouwvereniging Helpt 
Elkander en de woningzoekenden die 
er staan ingeschreven voor een huur-
woning in Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten. Via dit platform kunnen huur-
ders hun stem laten horen en 
meepraten over het beleid van Helpt 
Elkander.
Als Nuenense huurders willen mee-
praten en meebeslissen over thema's 
en onderwerpen in het belang van de 
huurders van Helpt Elkander, dan 
kunnen zij (gratis) lid worden van het 
platform. Als iemand een enkele keer 

over één bepaald onderwerp wilt mee-
praten, dan kan dat ook. Aanmelden 
kan via de website of via de persoon-
lijke brief die de huurders hebben ont-
vangen.

Website huurdersplatform
Huurdersplatform Helpt Elkander heeft 
een mooie, overzichtelijke website ge-
maakt, met veel informatie en tips voor 
de huurders. 

Wie meer wilt weten over het plat-
form of lid wilt worden, kan een kijkje 
nemen op de website: 
www.huurdersplatform-helptelkander.
nl. of info@huurdersplatform-helptel-
kander.nl.
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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.

collEctE
In de week van 8 mei tot en met 14 mei 2016 wordt gecollecteerd 
door St. Nationaal Fonds Kinderhulp.

pEEltroFEE 2016
nog 2 weken om in te schrijven voor de 
peeltrofee 2016!
Op 23 mei sluit de inschrijving voor de 
Peeltrofee 2016. Meld je daarom nu nog 
aan met een goed idee waarmee je cul-
tuur en erfgoed in jouw omgeving kunt 
versterken en win € 2.500,- om het te 
realiseren!

De Peeltrofee is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door het Peel-
netwerk, de samenwerkingsorganisatie voor een vitale groene 
ruimte in De Peel. Er zijn mooie prijzen te winnen, waarmee je het 
initiatief ook echt een stap kunt brengen: € 2.500,- voor het beste 
idee, € 1.000,- voor de tweede plaats en € 500,- voor het idee dat 
als derde eindigt. Publiek en jury kiezen samen de winnaars.
 
Kijk op www.peeltrofee.nl voor meer informatie en stuur jouw idee 
in. Na 23 mei kun je stemmen op alle ingezonden ideeën, via de 
website of via Facebook. Dit kan tot 11 juli 2016. De prijswinnaars 
zullen na de zomervakantie bekend worden gemaakt. 

aanGEvraaGDE    
omGEvinGsvErGunninGEn
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

• 3 mei 2016 Lobroec 36,  5673 BA – het uitbreiden van de woning 
(BOUW);

• 4 mei 2016 Heuvel 7, 5674 RR – het oprichten van een woning 
(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’. Dat kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefo-
nisch bij ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 
631.

aanvraGEn op GronD van DE apv En biJzonDErE wEttEn
Bij het college van burgemeester en wethouders danwel de burge-
meester zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van 
de A.P.V. en bijzondere wetten ingekomen:
• Aanvrager: Carnavalsvereniging De Wetters voor het organiseren 

van een braderie onder de naam “Wettense braderie” op 31 
juli 2016 op het terrein aan de Koppeldreef;

• Aanvrager: Brassband “de Vooruitgang” voor het organiseren 
van een kofferbakverkoop op 26 juni 2016 op het terrein aan de 
achterzijde van sporthal de Hongerman.

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

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

Nuenen, 12 mei 2016

vErlEEnDE     
omGEvinGsvErGunninGEn
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning 
verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen 
zijn verzonden op:

• 3 mei 2016 Boord 41, 5674 NB – het verhogen van het dak van 
een bijgebouw (BOUW en RO, afwijken van de 
bestemming);

• 3 mei 2016 Boord 25, 5674 NB – het tijdelijk wijzigen van het 
gebruik ten behoeve van het evenement asperges 
op de velden (RO, afwijken van de bestemming). 

  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen des-
betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar ma-
ken bij het College van burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a., Postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen. 

Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een 
afspraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons 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.

bEsluit op GronD van DE apv En biJzonDErE wEttEn:
• aan V.V. R.K.G.S.V. zijn vergunning en ontheffingen verleend 

i.v.m. de organisatie van het Gerwens Gezelligheids Toernooi op 
4 en 5 juni 2016 aan De Polder 1 in Nuenen  (verzenddatum 2 
mei 2016);

• aan Bert! Projects zijn vergunningen en ontheffing verleend voor 
het organiseren van een evenement onder de naam “Asperges 
op de Velden”: in de periode van 27 mei 2016 tot en met 9 juni 
2016 bij de aspergevelden van Raaijmakers Hoeve aan Boord 
25 (verzenddatum 3 mei 2016);

• aan de heer C. Cannavacciuolo (I Fratelli) is een vergunning –tot 
wederopzegging- verleend voor het inrichten van een terras aan 
de voorzijde van zijn zaak aan Vincent van Goghstraat 11 (ver-
zenddatum 4 mei 2016).

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

 
publicatiE
aanwijzing toezichthoudende ambtenaren
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester 
maken bekend dat zij op 9 mei 2016 een aantal ambtenaren hebben 
aangewezen als toezichthoudend ambtenaar op grond van onder 
andere de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Drank- 
en Horecawet, Woningwet, Wet ruimtelijke ordening, Monumen-
tenwet, Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, Wet bodembescher-
ming, Leegstandwet en Huisvestingswet, inclusief alle op deze 
wetten gebaseerde wet- en regelgeving en de Algemene Plaatselijke 
Verordening inclusief alle op deze verordening gebaseerde regelge-
ving.

Dit besluit treedt in werking op 13 mei 2016.

Het besluit ligt vanaf 12 mei 2016 zes weken ter inzage bij de recep-
tie van het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen.

Nuenen, 12 mei 2016.
Het college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. en

de burgemeester van Nuenen c.a.

publicatiE

burgemeester en wethouders hebben een verkeersbesluit genomen.
Op de Berkenbos wordt een openbare parkeerplaats ingericht als 

Individuele Gehandicapten Parkeerplaats. Hierdoor is deze parkeer-
plaats niet langer voor eenieder beschikbaar voor het parkeren 
voertuigen.

indienen bezwaarschrift
Het verkeersbesluit en de daarbij horende tekening ligt vanaf don-
derdag 12 mei 2016 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage bij 
de balie Wonen en Openbare ruimte van het gemeentehuis, Jan van 
Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Bent u het niet eens met de inhoud van de besluiten, of vreest u voor 
onacceptabele gevolgen? Dan kunt u schriftelijk uw bezwaar indie-
nen. Let op: Dit moet u doen binnen de periode dat de verkeersbe-
sluiten ter inzage liggen. Uw reactie richt u aan het college van 
burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 
GA Nuenen.

het bezwaar moet ten minste bevatten:
1. naam en adres;
2. de dag en handtekening;
3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;
4. een uitleg waarom u bezwaar maakt.

Nuenen, 12 mei 2016
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. 
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aFvalwEEtJE

Wist u dat?… van elke 10 kilo 
groente-, fruit- en tuinafval en 
etensresten(GFT+E) 3 tot 4 kilo 
compost over blijft.



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

 

100% AmbachtelijkVoor de beste 
service en kwaliteit

Mini varkensrollade
Met gratis champignonroomsaus 100 gram  1,50
Sla Hartje
100 gram ..........................................2,25
Varkenshaas
100 gram ..........................................1,75
100 gr. Zeeuws spek +
100 gr. gebraden gehakt  ........2,75

Carpaccio Misto
100 gram ..........................................2,10
Huzaren salade
500 gram ..........................................3,75

Raapstelen
 2 bosjes 1,89
Nectarine  
pan klaar   1/2 kilo 1,49
Cherry tomaat

per doosje 0,79

Zomer fris salade
  250 gram 1,69
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 12 mei t/m woensdag 18 mei

Courgettes 
    2 stuks 0,99

Acties week 19: geldig maandag 9  t/m zaterdag 14 mei 2016_____________________________________________________

Brood van de week 
Godfried's Meergranen 
"Licht meergranenbrood met zonnepitten, 
sesamzaad & Lijnzaad"    heel € 189
_____________________________________________________

Worstenbroodjes
"Godfried's traditioneel recept"      5+1 gratis
_____________________________________________________

Lentevlaai
"Lekkere frisse vlaai op een zachte 
bodem met banketbakkersroom"
Halve 6,95        hele vlaai € 1350
_____________________________________________________

Pinksterslof
"Slofbodem, met aardbeienbavaroise, 
royaal belegd met aardbeien en slagroom" € 750
_____________________________________________________

Cup Cakes    
"Nu met gratis kinderpuzzelboekje" 3+1 gratis        

    
_____________________________________________________

KOOPJE

Puur
runds

tOP
KwalitEit

sPEcial

sPEcial

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Maandag 
16 mei 
gesloten

Meubelshow
2e pinksterdag geopend 12.00-17.00 uur

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

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

75 
JAAR

Boxspring Grandeur 1000
2 boxsprings vlak 20 cm / elektrisch verstelbaar 30 
cm, 2 gestoffeerde 7-zone pocketvering matrassen, 
1 splittopper, 1 hoofdbord 10 cm dik, 8 alukleurige 
poten, leverbaar in stof of kunstleer.

VLAK
140 x 200 cm  van 1329,- nu €     999,-
160 x 200 cm  van 1329,- nu €     999,-
180 x 200 cm  van 1595,- nu €  1199,-

ELEKTRISCH VERSTELBAAR
160 x 200 cm  van 2659,- nu €  1999,- 
180 x 200 cm  van 2839,- nu €  2139,-

A new 
way of living

Bank Zeus
Alle ruimte om groots en ontspannen te zitten.
*exclusief sierkussens

In stof zoals afgebeeld van 2199,-     nu  € 1799,-
Er is al een 2-zits vanaf                                €   599,-

voor

1799,-

voor

1999,-

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.

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen
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Specifieke rugtraining volgens McKenzie
De McKenzie Methode®, ook bekend als Mechanische Diagnose en Thera-
pie® (MDT), is een internationaal geprezen methode voor onderzoek en be-
handeling van pijn aan de wervelkolom en ledematen. Deze is ontwikkeld 
door fysiotherapeut Robin McKenzie uit Nieuw Zeeland. Deze methode 
wordt al meer dan 30 jaar wereldwijd gebruikt. MDT-therapeuten zijn opge-
leid om alle gebieden van het bewegingsapparaat te beoordelen en diag-
nosticeren. Dat betekent dat als  er een probleem is in of rond de wervelkolom, 
gewrichten en spieren, een MDT-evaluatie geschikt kan zijn.

De fysiotherapeut

Eerste onderzoek
Een belangrijk onderdeel is het eerste 
onderzoek. De fysiotherapeut doet 
een uitgebreid lichamelijk onderzoek 
om tot een betrouwbare diagnose te 
komen. Dure onderzoeken zoals MRI’s 
zijn vaak onnodig. Gecertificeerde 
MDT therapeuten kunnen snel bepa-
len of de methode effectief zal zijn per 
individuele patiënt.

Behandeling
Met behulp van de informatie uit het 
onderzoek zal de therapeut u speci-
fieke oefeningen voorschrijven. Daar-
naast krijgt u advies over houdingen 
die u tijdelijk moet vermijden of juist 
tijdelijk moet gaan aanhouden. In-
dien nodig zal de therapeut het oefe-
nen met manuele technieken onder-
steunen totdat u zelf aan de slag kan. 

Hebt u last van één of meer onder-
staande klachten? 

Ischias (uitstralende pijn vanuit de rug 
naar een of beide benen);
Gewrichtspijn in de heupen, billen, 
schouders of bovenarmen;
Moeite met buigen als gevolg van 
stijfheid of pijn in de onderrug;
Pijn die begint in de rug of de nek en 
lijkt te verspreiden naar de billen of 
schouders;
Wisselende tintelingen of gevoelloos-
heid in de voeten of handen;
Zeurende pijn in de ellebogen of 
knieën, die niet verbetert door een 
behandeling van deze gewrichten;
dan kan uw fysiotherapeut u wellicht 
helpen via de Mc Kenzie-methode. 
De methode is gebaseerd op weten-
schappelijk onderbouwde principes. 
Wanneer de patient deze principes 
goed begrijpt en toepast kunnen 
deze zeer succesvol zijn. 

Voor meer info: www.fysiotherapie-
nuenen.nl of: 040-283 5873

Geslaagd voor 
het zwemdiploma 

in het zwembad 
van Laco 

Sportcentrum Nuenen

Laco sportcentrum Nuenen T +31(0)40-2832970
Sportlaan 4-6, 5671 GR Nuenen www.laco.eu

Zaterdag 30 April 2016

Diploma A

Diploma B

Diploma C

Wij feliciteren alle kinderen met 
het behalen van het zwemdiploma 

bij Laco Sportcentrum Nuenen!

Week van het 
Nederlandse bier
Op donderdag 19 mei begint de 
Week Van Het Nederlandse Bier, een 
landelijk initiatief dat alweer voor 
de vijfde keer wordt gehouden.  Al-
les met als doel het Nederlandse 
bier te promoten.
 
Natuurlijk doet Café Ons Dorp daar 
graag aan mee en daarom organiseren 
zij i.s.m. Hans Walravens van HetBier-
moment.nl een leuke, gezellige en leer-
zame proeverij. Tijdens deze proeverij 
worden er een aantal heerlijke en bij-
zondere Nederlandse bieren geproefd 
met bijpassende hapjes waarbij Hans 
vanuit zijn kennis en ervaring de nodi-
ge toelichting geeft. Kortom een zeer 
smaakvolle en gezellige activiteit. Zin 
om mee te proeven, te beleven en te 
genieten?  Aanvang is 20.30 uur en de 
kosten bedragen € 19,50 per persoon. 
Je kan je aanmelden aan de bar of via 
telefoonnummer 040-8428879.

- CAFÉ - 

Inloopochtend BOA
Op donderdag 19 mei, vanaf 09.45 uur (tot ca 11.45 uur) organiseert de Buurt-
vereniging Omgeving Andriesplein in de Dassenburcht weer haar maandelijk-
se inloopochtend.

De voorlees- en anekdoteverhalen beginnen los te komen en zijn vaak aanleiding 
tot interessante maar ook amuserende discussies. Tijdens de inloopochtend in 
april werd er voorgelezen door iemand uit het door haar zelf geschreven boek 
over een wel heel serieus onderwerp. Wie brengt er de volgende keer weer iets in-
teressants mee? Het blijft telkens weer een verrassing. Ook deze zomer, tijdens de 
vakantieperiode, gaan we gewoon door met de inloopochtenden. Noteer alvast 
maar de volgende data: donderdag 16 juni, donderdag 21 juli en donderdag 18 au-
gustus. Ook weer op de vertrouwde locatie en het vertrouwde tijdstip. Meer in-
formatie over deze inloopochtenden is te verkrijgen bij de secretaris van de BOA: 
bestuur@boa-nuenen.nl.

Country dansen 
Lieshout
Op maandagmiddag 16 mei (Tweede 
Pinksterdag) organiseert The Black 
Longhorn traditiegetrouw weer de 
jaarlijkse Country Dance Party tij-
dens de braderie in Lieshout.

Gezien de ervaringen van de afgelopen 
twee jaar dansen we nu zowel binnen als 
buiten. We gebruiken de zaal van het 
Dorpshuis in Lieshout en leggen (bij 
goed weer) tevens een fantastische 
dansvloer direct naast de zaal buiten. 
Country-DJ Henk draait de muziek, 
met natuurlijk de nadruk op pure coun-
try. De opzet van deze middag is om een 
breed publiek kennis te laten maken 
met het country-familie gevoel. Toe-
gang en deelname is geheel gratis. We 
maken een gezellig terras en voor de 
drankjes en hapjes kunnen we terecht in 
het Dorpshuis. Dus graag tot ziens tij-
dens de braderie op Tweede Pinkster-
dag in Lieshout. Aanvang is 12.30 uur. 
Dorpshuis, Grotenhof 2 in Lieshout. 
Meer info? Website: www.blacklong-
horn.nl of email: info@blacklonghorn.
nl. Enjoy the good things in life and 
keep it country !! The Black Longhorn – 
since 1991 Country Music & Dancing 
the way it was meant to be.

FEEST: 
10e Kindervakantieweek in Gerwen
Tijd voor een feestje! Op 24, 25 en 26 augustus is er een groot FEEST! Tijdens 
deze 3 dagen wordt het 10 jarig jubileum van de Kindervakantieweek in 
Gerwen gevierd. 

In deze 10de editie van de Kinderva-
kantieweek gaan 165 kinderen en ruim 
100 vrijwilligers zorgen dat Gerwen 3 
dagen lang in de ban is van FEESTEN. 
Op allerlei manieren gaan ze FEEST 
vieren. Er is volop gezelligheid en heel 
veel saamhorigheid.  De kinderen ver-
zamelen zich op woensdag 24 augus-
tus waar het FEEST los kan barsten op 
het terrein aan d’n Huikert. Vanaf daar 
gaan de remmen los, en houden ze niet 
meer op met FEESTEN.
De hele dag zijn de kinderen op het 
terrein bezig met het inrichten van 
hun eigen FEESTtent en het spelen van 
spelletjes die met het thema FEEST te 
maken hebben. Om 16.00 uur sluiten 
ze dag 1 gezamenlijk af.

Donderdag 25 augustus begint de dag 
al vroeg aan d’n Huikert. De hele dag 
zijn ze druk bezig om hun eigen 
FEESTJE te bouwen. Om 16.30 uur 
wordt dag 2 voor de jongste jeugd af-
gesloten.
Om 19.00 uur begint op het terrein 
een leuke sportactiviteit. Ze gaan weer 
beachvolleyballen!! Iedereen vanaf 12 

jaar kan meedoen (dus ook volwasse-
nen!) in een team van minimaal 6 per-
sonen. Inschrijven kan op het mail-
adres van kindervakantieweekger-
wen@gmail.com.
Vrijdagochtend kunnen alle kinderen 
en vrijwilligers even bijkomen voordat 
ze beginnen aan de laatste voorberei-
dingen van hun eigen FEESTJE.
Ze beginnen dan om 12.00 uur met 

spelletjes gevolgd door de workshops, 
het leggen van de laatste hand aan hun 
eigen FEESTtent en een bijzondere 
verrassing. Om 19.00 uur gaan de kur-
ken knallen en is het tijd om met ieder-
een te FEESTEN. Bij de entree zijn 
stempelkaarten te koop waarmee je 
voor een klein bedrag kan mee genie-
ten van dit geweldige FEEST, en na-
tuurlijk de inmiddels legendarische 
feestavond voor jong & oud!
Kom tijdens deze dagen gerust een 
kijkje nemen in de FEESTtent. De kof-
fie staat klaar en er is van alles te zien 
en te beleven.
Voor meer informatie of vragen kunt u 
terecht op onze site www.jeugdactivi-
teitengerwen.nl of kindervakantie-
weekgerwen@gmail.com

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

In deel 9 van de rubriek ‘Nuenen op het randje’ bekijken we 
de voormalige smederij met woning aan de Opwettenseweg 195 en 193, 
resp. gebouwd in 1874 en 1885 door J. van Rooij.
In de vijftiger jaren kocht ‘IJzeren Bert’ van de Laar beide panden. Terwijl Bert 
en later schoonzoon Marinus met potten en pannen langs de deur ging, be-
gon dochter Mien Brans een winkeltje in huishoudelijke artikelen in het 
pand rechts. Tegenwoordig hebben beide panden een woonbestemming. 
Het volledige verhaal is te lezen in het boek Nuenen op het randje, vanaf 
pagina 138.

Vogelwandeling  
in De Collse Zegge
Op maandag 16 mei nodigt IVN Nue-
nen u uit om mee te gaan wandelen in 
natuurgebied De Collse Zegge. In de 
Zeggen kunt u genieten van een uniek 
ongeschonden beekdallandschap, door 
de rijke natuur rond de meanderende 
Kleine Dommel. De vogel- en planten-
rijkdom van het gebied is groot.  Ver-
trek om 19.00 uur per fiets vanaf Het 
Klooster, Park 1, Nuenen. Start van de 
wandeling iets later vanaf de Collse wa-
termolen. Laarzen sterk aanbevolen!  
Deelname is gratis, info: 040- 2421423.
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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:

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees
Met Nuenense wielervrienden 
naar Giro Gelderland  
Wat een grandioos wielerfeest! Giro Gelderland met de Nederlanders Tom 
Dumoulin en Maarten Tjallingii in de hoofdrol. Tom in de roze leiderstrui en 
Maarten als dé bergkoning van de Veluwe. Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen 
en de provincie Gelderland zorgden voor de nodige miljoenen euro’s. Het 
kost wat, maar dan heb je ook wat. Zoals het grootse wielerevenement Giro 
d’italia met 198 renners en diverse italiaanse rondemissen. Samen met een 
dertigtal wielerliefhebbers stapte ik vrijdagochtend 6 mei bij café de Stam 
in Gerwen in een luxe bus richting Apeldoorn, naar de start van de italiaan-
se Giro in ons land.

De busreis van de Wielervrienden   
Nuenen c.a. verliep voorspoedig. Bij 
de Apeldoornse wielerbaan Omnis-
port was een VIP-parkeerplaats gere-
serveerd. Je valt daar meteen met je 
neus in de boter. Rondkijken bij de 22 
teambussen, waar de mekaniekers de 
tijdritfietsen aan een laatste inspectie 
onderwerpen. Samen met koning Wil-
lem-Alexander de renners weg zien 
flitsen voor de tijdrit over 9,8 kilome-
ter. Elke minuut komt er een kromge-
bogen renner voorbij die alles uit de 
benen haalt om als snelste te finishen. 
De kilometerteller schommelt rond 
de zestig.    
Wielerkenner Noud Leenders uit Ger-
wen weet al wie er gaat winnen. Tom-
meke uit Limburg, dat is de beste tijd-
rijder. Iets meer dan elf minuten op 
een parkoers met acht bochten. Dat is 
een gemiddelde van ruim 53 km per 
uur. Een andere Noud, ook uit Ger-
wen, spant zich in om de Forza-klap-
bordjes aan de man en vooral de 
vrouw te brengen. Dat lukt hem aar-
dig.
Een paar supporters zien de Girostart 
als een mooi dagje-uit. Zoals Frank, 
die slechts een paar renners bij naam 
kent. Hij doet bij thuiskomst verslag 
van zijn Girobelevenissen. “De Giro is 
voor mij veel applaus en wielervolk. Ik 

heb de prachtigste fietsen voorbij 
zien komen, maar zonder renners. 
Vanaf het terras zie je alleen maar de 
fietsen die op de daken van de ploeg-
leidersauto’s staan”, aldus een lachen-
de Frank.
Nuenenaar Steven Kruijswijk start in 
Apeldoorn voor zijn zesde Giro en 
blijft prima overeind in de tijdrit. Hij 
geeft 22 seconden toe op Dumoulin. 
Enkele Nuenense wielerkenners ver-
wachten in de bergen veel van Ste-
ven. Klimgeit Kruijswijk mikt zelf op 
een top-5 plaats in het eindklasse-
ment en hoopt op een etappezege. 
De Giro eindigt zondag 29 mei in Tur-
ijn. Het was genieten van de Giro Gel-
derland. Met dank aan de Wielervrien-
den Nuenen c.a.                         

Stem oud Nuenense naar 
onderneemster van het jaar
Yvonne eshuis, opgegroeid in Nuenen en oud-leerling van Basisschool De 
Nieuwe Linde en van het Lorentz Casimir Lyceum eindhoven is genomineerd 
als ondernemer van het jaar. Ze staat in de semi-finale van The Nextwomen 
competition, een wedstrijd voor veelbelovende vrouwelijke ondernemers. 
Ze zit van de 93 deelnemers bij de laatste 11 en strijdt nu voor een plek in de 
finale. Daarvoor heeft ze uw stem nodig! Als ze de finale haalt maakt ze kans 
op financiering voor haar bedrijf Voiila. 

Met haar bedrijf helpt ze niet alleen 
klanten aan allerlei soort professionals 
maar ook professionals aan nieuw 
werk. Voiila  is dé plek om viavia de 
juiste professional te vinden. Of het nu 
een personal trainer, cateraar, foto-
graaf, klusjesman of pianoleraar is: 
92% van de mensen vertrouwt bij het 
zoeken van een professional op het 

oordeel van zijn vrienden. Voiila trekt 
dit ‘viavia principe’ online. Hierdoor 
kan jij snel en makkelijk via jouw eigen 
netwerk de juiste professionals vinden 
en jouw doelen realiseren. Van het 
rennen van die marathon, het verbou-
wen van je huis tot het nemen van 
zangles. Niet alleen consumenten 
maar ook bedrijven zoals Google ge-

bruiken dit platform. Yvonne Eshuis, 
oud-advocate, nu wonend in Amster-
dam, is Voiila gestart omdat ze veel ge-
talenteerde mensen viavia aan nieuwe 
opdrachten helpt. Deze personen zijn 
vaak fantastisch in hun vak, maar niet 
zo goed in het verkopen van zichzelf of 
online marketing. Terwijl wel steeds 
meer klanten online naar hen zoeken.

Help Yvonne die finale plek binnen te 
slepen door in Google: ‘Yvonne Eshuis 
Sprout’ in te typen en naar haar profiel 
op Sprout te gaan. Je kunt stemmen 
door op de ‘vind ik leuk’ knop te druk-
ken, deze staat onder het aantal stem-
men die ze heeft. Deze pagina delen op 
facebook en dat bericht weer liken 
werkt ook.

fietsspektakel Mariahout
BZeT De BoSDuVeLS organiseert op zondag 5 juni het jaarlijks fietsspekta-
kel voor fietsliefhebbers op de mountainbike of de racefiets. 
Het evenement start vanaf het oranje-
plein in Mariahout. Deelnemers kun-
nen zich inschrijven in de oranjebar en 
vanuit hier is het mogelijk om verschil-
lende afstanden te rijden. Onderweg is 
er een gezamenlijke pauzeplaats voor 
zowel de mountainbikers als de race-
fietsers. Hier kunnen alle deelnemers 
even bijkomen en is er gratis sport-
drank en een versnapering.

Met de mountainbike tocht heb je de 
mogelijkheid om de afstanden 30,45,55 
en 70km te fietsen. Heerlijk slingerend 
over de verschillende single tracks en 
onverharde paden kunnen zowel be-
ginners als de gevorderde fietsers deel-
nemen aan deze mooie tocht. Voor de 
racefietsers is dit jaar weer een mooie 
route uitgezet door BZET DE BOS-
DUVELS en hier heeft men de keuze 
om de afstanden 60 of 110km te rijden. 
Midden in deze route zal de pauze 

plaats op een locatie samen zijn met 
alle overige deelnemers. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- inclu-
sief een consumptie na afloop, en op 
vertoon van een NTFU-pas krijgt u       
€ 1,- korting, jeugd t/m 12 jaar kan gra-
tis deelnemen.
Inschrijven voor de mountainbike af-
standen; 30,45 en 55km van 08.00 tot 
10.00 uur. 
70km van 07.30 tot 09.30 uur. Inschrij-
ven voor de racefiets afstanden; 60km 
van 08.00 tot 10.00 uur. 110km van 
07.30 tot 09.30 uur.

Na de fietstocht is er de mogelijkheid 
om uw fiets te reinigen. Tevens is er 
een bewaakte fietsenstalling ingericht.
Voor nadere informatie kunt u de web-
site bezoeken www.debosduvels.nl of 
stuur uw vraag per mail aan info@de-
bosduvels.nl.  
 

fietscursus voor     
e-bike gebruikers
Veilig Verkeer Nederland, afdeling Nuenen, organiseert in samenwerking 
met de afdeling Nuenen van de fietsersbond en de Nuenense ouderenbon-
den, kBo, PVGe en ANBo een fietscursus voor het gebruik van de elektrische 
fiets op donderdagochtend 26 mei van 09.30 tot 12.30 op de locatie Ge-
meenschapshuis enode te eeneind. 

Veilig Verkeer Nederland afdeling 
Nuenen c.a., Lindenlaan 10A, 5671 
GK Nuenen. Tel. 040-2833810 / 06-51 
30 91 94. E-mail: VVN.Nuenen@ons-
net.nu 

Recht op vergoeding bij vliegtuigvertragingen
Dat reizigers bij vertraging of uitval van treinreizen eenvoudig een vergoe-
ding kunnen verkrijgen, is bij vrijwel iedereen bekend. Dat deze mogelijk-
heid tevens bestaat bij vertraging of annulering van vluchten is helaas niet 
bij iedereen bekend. 

Aangezien het probleem van vertraagde of uitgevallen vluchten vaak een pro-
bleem is dat buiten de landsgrenzen reikt, veel vliegtuigmaatschappijen komen 
immers uit verschillende landen, is er hiervoor op Europees niveau een voor elk 
land verplichte regeling opgesteld. Verordening 261/2004 die hierover gaat 
heeft tot doel om voor meer duidelijkheid te zorgen bij passagiers. De hierbo-
ven genoemde verordening bepaalt dat passagiers in het geval van vervoers-
weigering, annulering of vertraging recht kunnen hebben op compensatie. 
Hierbij wordt onder meer terugbetaling van het vliegticket of boeking van een 
vervangende vlucht als mogelijkheid genoemd. Bij vertragingen langer dan 3 
uur ontstaat daarnaast zelfs het recht op schadevergoedingen variërend van       
€ 250,00 tot € 600,00. Dit zelfs indien het ticket aanzienlijk minder heeft gekost. 

Tevens kan er voor de luchtvaartmaatschappij een verplichting ontstaan om 
zorg te dragen voor voedsel en onderdak voor gestrande passagiers. De lucht-
vaartmaatschappij hoeft geen vergoeding te betalen voor geannuleerde vluch-
ten als zij erin geslaagd is om passagiers twee weken van te voren in te lichten of 
indien zij een vervangende vlucht heeft geregeld. Tot slot wordt als laatste uit-
zonderingsgrond genoemd dat de vertraging het gevolg moet zijn van buiten-
gewone omstandigheden. In eerdere rechterlijke uitspraken is bepaald dat dit 
omstandigheden zijn die zelfs door het treffen van alle redelijke maatregelen 
niet voorkomen hadden kunnen worden. 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande het vermoeden hebben dat u aan-
spraak kunt maken op een vergoeding, neem dan contact op met een juridisch 
hulpverlener. Uit de praktijk is immers gebleken dat luchtvaartmaatschappijen 
er alles aan doen om onder de verplichte vergoedingen uit te komen of dat ze 
gestrande reizigers af proberen te schepen met aanzienlijk lagere bedragen 
dan waar zij recht op hebben.

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met een advocaat  van Lamers Tiele-
mans Advocaten voor meer informatie, zodat u weet waar u aan toe bent. Email 
naar info@lamerstielemans.nl of bel naar 040 – 2180515.

Advocatuur

Het aantal elektrische fietsen neemt 
heel snel toe. Maar, helaas gebeuren er, 
relatief, ook veel ongelukken met deze 
fiets.

Deze fietscursus bestaat uit
2 onderdelen:

1e Theoriegedeelte met daarin:
Opfrissen verkeersregels.
Eigenschappen van de elektrische 
fiets.
Kwetsbaarheid van de gebruiker.
Verschillende types elektrische fietsen.

2e een praktisch gedeelte: 
Waarbij u een kort parcours rijdt om 
uw behendigheid te vergroten. In dit 
parcours kunt u oefenen met: bochten, 
links- en rechtsaf, slalom, rem/nood-
stop en evenwicht.

Bij deze bijeenkomst zijn begeleiders 
van Veilig Verkeer Nederland aanwe-
zig, rijinstructeur van Let, alsmede rij-
wielhandel Rubino die u de nodige 
voorlichting en instructies kunnen ge-
ven over uw elektrische fiets. 
Voelt u voor oefenen met uw elektri-
sche fiets (E-bike)? Meld u dan nu aan! 
Schriftelijk, telefonisch of per e-mail 
bij VVN afdeling Nuenen. 
De kosten voor deelname bedragen               
€ 5,00 per persoon en de deelname 
staat open voor alle Nuenenaren.

Nuenen West, gezien vanuit de lucht. (Foto: Peter coppens)

Blues’m muziekfestival
op 15 mei, eerste Pinksterdag, vindt de vierde editie van openlucht bluesfes-
tival Blues’m plaats in het Park in Nuenen. Van 14.00 uur tot 20.00 uur spe-
len vier bluesbands ieder een uur. in willekeurige volgorde zijn dat:

Sugar Boy & The Sinners. Zij wonnen 
in 2012 de Dutch Blues Challenge en 
werden 3e tijdens The European Blues 
Challenge. Hun stijl is een moderne 
mix van classic blues met soul, funk en 
Rock & Roll; The Choax uit Brabant 
die een tribute neerzetten van de En-
gelse bluesband The Hoax. Een zeer 
dynamische act; The blues Vision, uit 
België. Drie jonge muzikanten, met 
natuurtalent Arne Demets op gitaar. 
Een eigentijdse aanpak van de blues, 
rock en funk; The Blues Fellas. Zij 
stonden in 2012 in de finale van the 
Dutch Blues Challenge. Een band met 
heel veel soul en vele bluesstijlen.
Op de zaterdag ervoor, 14 mei, is er 

vanaf 21.30 uur een warming-up in ca-
fé Schafrath door bluesband Mojo 
Hand. Toegang voor allebei gratis. Zie 
ook www.bluesmnuenen.nl
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Muziek op de  Weverkeshof
Op zondag 22 mei om 14.00 uur speelt de Countryband The Silo Drifters op 
de Dorpsboerderij Weverkeshof.

Een band met een grote voorliefde 
voor de stijl uit de jaren 40 en 50. 
Waarbij een prominente rol is wegge-
legd voor het muziekinstrument de 
lapsteel of te wel een frying pan. Dit in-
strument kennen veel mensen ook als 
de hawaiian gitaar of als de steelgitaar. 
Samen met de fiddle, gitaar, mandoli-
ne en contrabas vormen de musici een 
prachtig muzikaal geheel. Tevens heb-
ben the Silo Drifters een aantal gewel-
dige zangstemmen in huis. De leidraad 
die zij volgen is in de stijl van Hank 
Williams.
De bandleden hebben allen hun spo-
ren in de muziek ruimschoots ver-

diend. Zij kennen elkaar reeds lange 
tijd persoonlijk en delen allemaal de 
voorliefde voor country muziek uit de 
jaren 40 en 50.
Mandoline: Henk Franke; Fiddle: Piet 
Kolderman; Lapsteel en zang: Rob Li-
vius; Contrabas en zang: John Livius; 
Gitaar en zang: Peter Peeters. 
Mensen kom lekker genieten van 
Countryband the Silo Drifters op deze 
unieke locatie. Het belooft 22 mei weer 
een geweldig feest te worden. 
Zondagmiddag 22 mei:  Countryband 
The Silo Drifters, Aanvang 14.00 uur, 
vrij Entree. Hugo van Berckellaan 5 
Nuenen. www.weverkeshof.nl     

Voor informatie 
bel: 040-2864864 

 Bent u tussen 30 en 
70 jaar oud? 

  Heeft u langer dan 
6 maanden last van 
pijn in uw knie? 

  Wordt uw kniepijn 
veroorzaakt door slijtage?

Als dit het geval is, komt u misschien 
in aanmerking voor deelname aan 
een klinisch-  wetenschappelijk 
onderzoek naar een nieuwe operati eve 
behandeling van pijn in uw knie. 
Dit internati onale onderzoek wordt 
uitgevoerd door het St. Anna Ziekenhuis 
en andere toonaangevende centra 
binnen Europa.

Bogardeind 2 5664 EH Geldrop

Heeft u last van pijn 
in uw knie? 

Nieuw klinisch onderzoek naar de behandeling 
van kniepijn:  het Latella-2-onderzoek
Het St. Anna Ziekenhuis doet mee aan een internationaal klinisch-wetenschappelijk on-
derzoek naar een mogelijk nieuwe behandeloptie voor patiënten met mediale kniepijn 
(pijn aan de binnenkant van de knie) als gevolg van artrose. Aan het Latella-2-onderzoek 
doen patiënten mee met symptomen van slijtage aan de binnenkant van de knie, bij wie 
niet operatieve behandelingen (geneesmiddelen, braces, injecties of fysiotherapie) niet 
geholpen hebben. De ziekenhuizen die op dit moment in Nederland aan dit onderzoek 
meedoen zijn het Slotervaartziekenhuis (Amsterdam), St. Anna Ziekenhuis (Geldrop), 
Maastricht UMC (Maastricht) en Isala (Zwolle).

Cotera, Inc. (VS) is de sponsor van dit wetenschappelijke onderzoek naar de veiligheid en werk-
zaamheid van het Latella-implantaat wanneer dit gebruikt wordt ter behandeling van pijn in 
de knie als gevolg van mediale artrose. 

Wat is artrose?
Meer dan 35 miljoen mensen in Europa hebben artrose1. Het is een ziekte die zich steeds ver-
der uitbreidt (progressief ) en leidt tot vermindering van lichaamsfuncties (degeneratief ) door 
afbraak van het kraakbeen, de beschermende laag die de uiteinden bedekt van botten die te-
gen elkaar schuiven bij het bewegen van gewrichten. 
In de loop van de tijd kan het kraakbeen slijten, wat leidt tot dunne plekken of zelfs direct bot-
op-botcontact. Dit veroorzaakt pijn en stijfheid in het gewricht. Artrose komt doorgaans meer 
voor aan de binnenkant van de knie dan aan de buitenkant. Het Latella-implantaat is speciaal 
ontworpen tegen de pijn aan de binnenkant van de knie doordat het implantaat het lichaams-
gewicht evenwichtiger verdeelt over het kniegewricht. 

Beschrijving van de operatie en het onderzoek
Patiënten die meedoen aan het Latella-2-onderzoek ondergaan een operatie waarbij een spe-
ciaal vormgegeven metalen plaat, het Latella-implantaat, wordt geplaatst onder de spieren 
aan de zijkant van het been (de iliotibiale band of IT-band) en wordt vastgezet met 5 schroeven. 
Het implantaat is bedoeld om het lichaamsgewicht evenwichtiger te verdelen over het kniege-
wricht, waardoor de pijn aan de binnenkant van de knie afneemt. 
Omdat het implantaat is ontworpen om weer verwijderd te kunnen worden en het kniege-
wricht tijdens deze operatie met rust wordt gelaten, blijven operatieve opties in de toekomst, 
zoals gewrichtsvervangende ingrepen, in principe gewoon nog mogelijk.
Na de operatie krijgen alle deelnemende patiënten een fysiotherapiebehandeling en ze wor-
den in de loop van de twee jaar na de operatie regelmatig gevolgd. De follow-upbezoeken 
bestaan uit bezoeken aan de praktijk, lichamelijke onderzoeken, vragenlijsten, röntgenfoto’s 
en MRI-opnames.

Wilt u meer weten?
Wilt u meer weten over het Latella-2-onderzoek? Zo ja, bespreek dan een eventuele deelname 
met uw arts om te zien of u baat zou kunnen hebben bij de Latella-operatie. Als dat het geval is 
kunt u contact opnemen met bewegingswetenschapper dr. Walter van der Weegen, werkzaam 
bij het kenniscentrum Orthopedie van het St. Anna Ziekenhuis, via: kog@st-anna.nl. Ook kunt u 
contact opnemen met de polikliniek Orthopedie (040-2864864).
 Als u een mogelijke kandidaat bent voor het Latella-2-onderzoek ontvangt u uitgebreide mon-
delinge en schriftelijke informatie over het onderzoek, de mogelijke risico's en de verwachte 
voordelen. We kunnen niet beloven dat de artroseklachten in uw knie zullen afnemen met 
deze behandeling. We hopen dat het Latella-implantaat de symptomen vermindert, maar het 

is ook mogelijk dat de symptomen bij u erger worden of hetzelfde blijven. Nadat u de tijd heeft 
genomen om de informatie door te lezen en als u heeft besloten dat u mee wilt doen, zal er een 
screeningsconsult gepland worden op de polikliniek Orthopedie van het St. Anna Ziekenhuis.
Voor dit screeningsconsult heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Het consult wordt in 
rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar, dus het kan zijn dat u daarvoor moet betalen. Als 
blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek, zal de Latella-ope-
ratie binnen 4 tot 6 weken plaatsvinden. Als u niet in aanmerking komt voor het onderzoek 
zullen de specialisten andere behandelmogelijkheden met u bespreken.
1The orthopaedic Industry Report: 2009-2010 Orthoworld.

Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
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Lionsclubs bundelen hun (spier)krachten voor het goede doel

Fietstocht      
voor Spieren voor Spieren
Op zondag 26 juni bundelen een aantal Lionsclubs uit de regio Eindhoven 
hun (spier)krachten. Op die dag wordt er namelijk een fietstocht georgani-
seerd voor het goede doel, te weten Spieren voor Spieren. Deze organisatie 
maakt zich hard voor de ongeveer 20.000 kinderen in Nederland met een 
spierziekte en wil alle spierziekten bij kinderen de wereld uithelpen. Zij 
doet dit door structureel onderzoek naar spierziekten te financieren. 

De fietstocht van ruim 40 kilometer 
wordt georganiseerd door de Lions-
club Nuenen, in samenwerking met de 
Lionsclubs Eindhoven Wodancella, 
Eindhoven Host, Eindhoven Den El-
zent en Best Oirschot. 

Van knooppunt naar knooppunt
De fietstocht start om 13.00 uur bij 
Nune Ville, Berg 24 in Nuenen. De 
deelnemers kunnen zich daar vanaf 
12.00 uur melden voor het afhalen van 
de routebeschrijving en andere beno-
digdheden. De prachtig uitgestippelde 
tocht voert de fietsers door de ge-
meenten Nuenen (start en finish), Best 
en Eindhoven en gaat van knooppunt 
naar knooppunt. Onderweg zijn er een 
vijftal posten ingericht voor een hapje 
of een drankje. Deze posten zullen be-
mand worden door de leden van de 
verschillende Lions Clubs. 

Smakelijke afsluiting
De fietsers finishen naar verwachting 

tussen 16.00 en 17.00 uur in Nuenen. 
Deelnemers kunnen vanaf 17.00 uur in 
de tuin van Nune Ville aanschuiven bij 
een gezellige BBQ met muzikale om-
lijsting. De avond eindigt rond 21.00 
uur. De kosten van deelname aan de 
fietstocht bedragen € 17,50 (inclusief 
BBQ, exclusief drankjes bij de BBQ). 
Tijdens de BBQ worden er loten ver-
kocht voor de loterij. De opbrengst 
wordt gedoneerd aan Spieren voor 
Spieren. 

Ook meedoen, een leuke dag beleven 
en bijdragen aan een betere toekomst 
voor kinderen met een spierziekte?  
Meld u dan voor 12 juni aan per e-
mail: fietstocht@lionsnuen.nl. 

Winnares 
Kernbonnetjesactie
W.C. Kernkwartier

Mevr. Kuipers won € 100,- aan tegoedbon-
nen met de kernbonnetjes actie bij Sanders 
mode.

Molendag
‘Welkom in de molen’ is de titel van de 
44ste Nationale Molendag die op za-
terdag 14 mei wordt gehouden. Ook 
windmolen De Roosdonck aan de Ger-
wenseweg zal dan vanaf 10.00 uur ge-
opend zijn voor publiek. De molenaars 
van de Roosdonck, Mario en Casper, 
en vrijwilligster Els, heten iedereen 
van harte welkom voor rondleidingen 
en demonstraties van het ambachtelijk 
malen van graan in het 130 jaar oude 
Rijksmonument. Misschien worden er 
op de Roosdonck wel vlaaien gebak-
ken. 
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Nuenen: dodenherdenking 4 mei 2016: 
beschamende leegte…………

Onderstaande foto’s zijn ingezonden door:
Dymphna Verheijden

Vonderrijt 6, 5673 BZ Nuenen

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 
kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Ingezonden brieven

OZB verlaging…. Hoezo?
Nuenens Belang laat weten dat de Onroerend Zaak Belasting in Nuenen, OZB, tot op 
heden de hoogste in het land, in 2017 naar beneden moet.
De opbrengst van de OZB dient ertoe om de hoge kosten die Nuenen kennelijk heeft, 
te compenseren. Nuenens Belang kan wel eisen dat de OZB naar beneden moet, ze 
kan beter beginnen met te onderzoeken welke kostenposten gereduceerd kunnen 
worden voordat wordt overgegaan tot een herverdeling van de lasten.
Als Nuenens Belang bij de verkiezingen in maart 2018 wil scoren wordt het tijd dat zij 
nu al begint met inventarisatie van alle lasten en aangeven welke naar haar mening 
omlaag kunnen, zoals bijvoorbeeld eerder die van het beeld De Aardappeleters.
Haar conclusies willen wij, burgers van Nuenen, graag vernemen, zodat we op basis 
daarvan in staat zullen zijn al dan niet onze instemming te laten horen.
Bij succes met de lastenvermindering zal de bevolking je dankbaar zijn!

Jan Lammerts, Toon Swinkelshof 2, Nuenen

Jan Kortie in het Van 
Goghkerkje in Nuenen
Op dinsdag 21 juni komt Jan Kortie naar het Van Goghkerkje in Nuenen voor 
een middag rond stembevrijding en een avond mantrazingen. 

Stembevrijding: Jij Bent Muziek van 
14.00 tot 17.30 uur.
"Wie kan praten kan zingen” zegt een 
Afrikaans spreekwoord. Zingen is mis-
schien wel de meest directe manier 
waarop we de schoonheid van onze 
ziel, van onszelf in de wereld kunnen 
brengen. Onze klank volstaat. Onze 
stem is direct verbonden met wie we in 
wezen zijn. Net als de ziel houdt onze 
stem van eenvoud. Voor een oprechte 
klank is geen zangscholing vereist, 
geen goed-je-best-doen. Jij met jouw 
stem, precies zoals die nu is, meer is 
niet nodig.
 
Tijdens deze middag kun je kennis ma-
ken met de onconventionele, lichtvoe-
tige maar ook uitdagende benadering 
van zingen die we stembevrijding noe-
men. Het gaat daarbij eerder over ver-
langen dan over techniek, eerder over 
vreugde dan over ‘hoe het hoort’. 

Mantra-avond Het Lied van de Ziel 
van 19.45 tot 21.45 uur.
We zingen mantra’s uit zeer diverse re-
ligieuze en spirituele richtingen, in al-
lerlei talen. Veelal met pianobegelei-
ding. Een deel van de muziek is ingeto-
gen, soms ontroerend, een ander deel 

is uitbundig, dan spat de vreugde er-
van af. Er is niets voorgeschreven dat 
je zou moeten voelen of geloven. Tij-
dens deze avonden richten we ons op 
het woordenloze mysterie van het le-
ven, we pogen dit stille mysterie te ver-
klanken. Samen zingend overstijgen 
we het denken, en zo verbinden we ons 

Opening theaterseizoen 
Openluchttheater Mariahout
De opening van het theaterseizoen is zoals ieder jaar weer een grote bele-
ving. Voor jong en oud is er van alles te doen en te zien door het hele thea-
ter. Van leuke activiteiten en spelletjes tot opmerkelijke karikaturen en 
bijzondere optredens. Kortom, deze middag wil je echt niet missen!

Vanaf mei opent het Openluchttheater 
Mariahout opnieuw haar poorten voor 
een spetterend theaterseizoen. Ook dit 
jaar is het een programma waar we 
trots op zijn. We hebben weer een uit-
gebreid en divers programma voor u in 
petto. Cabaret, muziek of theater. Jong 
of oud. Iedereen kan dit seizoen genie-
ten van de vele mooie voorstellingen in 
het Openluchttheater.

Het theaterseizoen barst los op zondag 
29 mei met een spectaculaire opening. 
We trekken alles uit de kast om dit jaar 
goed te beginnen. Door heel het thea-
ter heen zijn er activiteiten en spelle-
tjes voor de jeugd. Je kunt je leuk ver-
kleden en het zou zo maar eens kun-
nen dat je een ballonnenclown tegen 
het lijf loopt…
Tijdens de opening hebben we al een 
aantal leuke voorstellingen voor je in 

petto. Met gitaar, contrabas en accor-
deon als wapen voorzien de Brabantse 
Penthouse Boys de middag van een 
flinke dosis positivisme. Ook de jong-
ste groep van Toneelvereniging Maria-
hout verschijnt ter tonele, met het bij-
zondere sprookje ‘Het lelijke eendje’. 
Five4you maakt er een echt feestje van 
met bekende dance classics, swingen-
de rocksongs, Nederlandstalige hits en 
popnummers uit de Top-2000 aller tij-
den. En er is ook een Gospelkoor, met 
35 geoefende muzikanten die het thea-
ter vullen met hun swingende gospel-
klanken.
De opening van het theaterseizoen is 
gratis toegankelijk voor iedereen. Be-
nieuwd naar de rest van het theater-
programma? Neem dan eens een kijkje 
in de programmafolders in het theater, 
of op oltm.nl. Openluchttheater Ma-
riahout. Beleef meer.

John Geven 
genomineerd 
voor de Top 100 
Onbeperkt
De Nuenense topfotograaf John Ge-
ven is genomineerd voor de Top 100 
Onbeperkt. Het DELA Goededoelen-
fonds organiseert voor het eerst de-
ze top 100. 

Het  DELA goededoelenfonds  juicht 
het toe dat mensen met een beperking 
iets goeds doen voor een ander. Daar-
om ondersteunen ze projecten die dit 
mogelijk maken. ‘Onbeperkt’ noemen 
ze dat. Gelukkig zijn er al heel veel 
goede voorbeelden in Nederland van 
mensen met een beperking die op deze 
manier van enorme waarde zijn voor 
de maatschappij. Het  DELA goede-
doelenfonds wil hen graag in het zon-
netje zetten. Daarom organiseren ze 
dit jaar voor het eerst de verkiezing De 
Onbeperkte 100.
Bekende of minder bekende Nederlan-
ders, allen komen zij in aanmerking 
voor een notering in deze lijst van in-
spirerende personen. Op vrijdag 27 
mei maken ze tijdens een feestelijke 
bijeenkomst op de  Support Beurs in 
Utrecht de Top 10 bekend. Wie wordt 
de winnaar van de Gouden Venus van 
Milo? De prijs voor de persoon met 
een beperking die het afgelopen jaar 
het meest heeft betekend voor ande-
ren en/of de samenleving, bestaat niet 
alleen uit een prachtig beeld maar ook 
uit een geldbedrag van € 10.000,- te 
besteden aan een goed doel waar de 
winnaar persoonlijk bij betrokken is.
De vakjury bestaat uit 5 leden van de 
Raad van Toewijzing van het  DELA 
goededoelenfonds. De stemmen van de 
vakjury tellen voor 50% mee en kunnen 
daarmee doorslaggevend zijn. Stem-
men kan tot en met zaterdag 21 mei op 
top100onbeperkt.nl/john-geven.

We vonden het ’n passend uitje: op He-
melvaartsdag een wandeling maken bij 
het Heilig Kruispark Hooidonk: lekker 
zonnetje, mooie, stille omgeving, frisse 
natuur.

Hoe groot was de tegenstelling (en te-
leurstelling) toen we in de kapel keken 
en daar deze, onfrisse, misselijkmaken-
de situatie aantroffen. Jammer, nee stui-
tend! Dankzij veel werk (van vrijwilli-
gers?) ligt het park er picobello bij en is 
de kapel netjes onderhouden, en dan 
dit. 

Jetty en Jan Brands
Moorvensedijk 20, 5674 XC Gerwen 

Internationale stationaire 
motorenshow
Tijdens de pinksterdagen wordt in Nuenen voor de 28e keer de internatio-
nale stationaire motorenshow georganiseerd. Dit jaar is het thema Neder-
landse motorenfabrikanten, met merken zoals Brons, Industrie, Berkel en 
Werkspoor.

Vanuit heel Europa komen liefhebbers 
en verzamelaars naar Nuenen om hun 
meest bijzondere motoren tentoon te 
stellen of om het uitgebreide aanbod te 
bewonderen. De deelnemers nemen 
uitgebreid de tijd om uitleg te geven 
aan belangstellende bezoekers.

De tentoongestelde stationaire moto-
ren werden eind 19e, begin 20e eeuw 
gebouwd en gebruikt voor de aandrij-
ving van de meest uiteenlopende ap-
paratuur, zoals dynamo’s, waterpom-
pen, zaagmachines, draaibanken, was-
machines of dorsmachines en zijn de 
voorouders van de moderne benzine- 
en Dieselmotoren.

Stationaire motorenshow, pinksterda-
gen 14 tot en met 16 mei op landgoed 
Gulbergen, Schoutse Vennen 15, 5674 

TK te Nuenen. Entreeprijs € 5,-. Gra-
tis parkeren. Zie voor meer informa-
tie: www.stationairemotoren.com.

NUENEN28e

Grote internationale 
stationaire motorenshow

14, 15 & 16 mei 2016

Pinkster weekend -
motoren weekend !

zaterdag & zondag 
09:00 - 17:00

maandag
09:00 - 14:00

Locatie:

landgoed Gulbergen
Schoutse Vennen 15

5674 TK  Nuenen

onderdelen- en
verzamelaarsmarkt,

modelbouwshow

voor informatie:
Anton van der Cruijsen +31 6 20 08 04 72 - cruij095@planet.nl

Bas Jamar +31 6 53 16 89 86 - nuenen@jtd.nl

voor aanmeldingen, informatie, foto‘s en meer:
www.stationairemotoren.com

nog dieper met dat mysterie en met el-
kaar. 

Het gaat bij het zingen van mantra’s 
om korte teksten op eenvoudige melo-
dieën. Dat schept ruimte om te zijn 
met de klank, met de wijsheid die in de 
woorden besloten ligt, met de betove-
rende herhaling en de wonderschone 
muziek die dan kan ontstaan.

Informatie over Jan Kortie, de work-
shop en de mantra-avond zie www.
jankortie.nl. Aanmelden en praktische 
informatie zie www.quajonges.nl/jan-
kortie

Opname eerdere seizoensopening.

Klank- en muziekworkshops 
voor ouders en hun jonge kind
Wil je eens iets anders dan druk en veel? 
Wil je iets creatiefs en muzikaals doen met je kind?
Of wil je gewoon iets leuks doen, samen met je kind? 
Kom dan in mei of juni naar de klank- en muziekworkshops in de 
Bibliotheek!

Van start met boeken
Boekstart is het landelijk project waar-
mee Bibliotheken het lezen met baby’s 
dreumesen en peuters stimuleert. Jon-
ge ouders komen met hun baby een 
gratis boekstartkoffertje ophalen in de 
Bibliotheek. In het koffertje vind je een 
boekje, liedjes en tips. Maar niet alleen 
met voorlezen maak je jouw kleintje 
enthousiast. Ook met muziek!

Van boeken naar muziek
Vanaf 27 mei start een serie klank- en 
muziekworkshops voor kinderen van 
1–2 ½ jaar samen met hun ouder(s). 

De workshops vinden plaats in de bi-
bliotheken van Geldrop, Mierlo, Nue-
nen Son en Breugel. In de workshops 
ervaar je samen de rust en magie van 
klanken. Samen kom je door muziek 
vanzelfsprekend in beweging. Zo ont-
dek je, met eenvoudige materialen, de 
kracht van proberen en volgen, van 
zelf ontdekken en doen. En door de 
workshops stap je even uit de hectiek 
van alledag. Het samenzijn en samen  
luisteren krijgt volop aandacht. Een 
bijkomend voordeel is dat je samen tot 
rust komt. Ook wanneer je een kind 
hebt dat overgevoelig is en snel over-
prikkeld, zijn deze workshops een pri-
ma middel om rust te voelen en con-
tact te krijgen.

De muziekworkshops worden gegeven 
door Karin van Hengel van Toon en 
Taal. Ze vinden plaats in de Biblio-
theek tussen 10.00–11.00 uur op:
vrijdag 27 mei in Son en Breugel;
maandag 6 juni in Geldrop;
dinsdag 7 juni in Mierlo;
donderdag 9 juni in Nuenen.
Voor de kleintjes is de Bibliotheek al-
tijd gratis toegankelijk. En, om kennis 
te maken, is ook de toegang voor de 
muziek workshops gratis. Ben je en-
thousiast over de muziekworkshop? 
Dan kun je eventueel inschrijven voor 
het volgen van een serie workshops. 
www.bibliotheekdommeldal.nl

26e vlooienmarkt 
Mariahout
 
Op vrijdagmiddag 13 mei tot en met 
zaterdag 14 mei tot 12 uur gaan 
buurtleden van Buurtvereniging ‘de 
bernadettebuurt’ uit Mariahout: de 
nog bruikbare spullen in Mariahout 
en omstreken ophalen. 

Deze spullen worden op zondag 15 
mei van 09.30 tot 13.00 uur uitgesor-
teerd te koop aangeboden.

Dit vindt plaats in het rustieke open-
luchttheater van Mariahout. Deze ge-
zellige markt, waar de kinderen kun-
nen spelen en de ouders gebruik kun-
nen maken van het terras, wordt elk 
jaar druk bezocht. De entree bedraagt 
€ 1,50 p.p. (tot 12 jaar gratis).
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Fractie van den 
Boomen vraagt 
achterban om 
reacties over VSP
Zoals u wellicht weet, heeft fractie 
VDB mobiliteit hoog in haar vaandel 
staan. Nu staat binnenkort de VSP, 
oftewel het Verkeers Structuur Plan, 
op de agenda van de Nuenense 
gemeenteraad. 

Om bij de discussies over dit plan nog 
beter het geluid van onze achterban te 
laten horen, vragen wij u om uw me-
ning en ervaringen met de Nuenense 
mobiliteit met ons te delen, zodanig 
dat wij nog beter uw geluid kunnen la-
ten horen in raadszaal Het Klooster en 
tijdens de voorbereidende commissie 
vergadering(en). Uw reactie kan via e-
mail of telefoon naar een van onze 
fractie leden, of direct naar mij, onder-
getekende. Wilt u eerst meer weten 
over het Verkeers Structuur Plan, dan 
kunt u het beste kijken op de website 
van de gemeente Nuenen en zoeken op 
het woord VSP, of bij de eerstvolgende 
raadsvergadering even kijken of het al 
op de agenda staat, dan staan alle bij-
behorende documenten bij dat punt 
op de website.
Tom van den Boomen, 06-4058 4206 
e-mail:  NuenenMobiel@gmail.com of 
www.nuenen.nl.

Het behouden van jonge 
vrijwilligers in je (vrijwilligers)
organisatie
De avond is bedoeld voor (bestuurs)leden van vrijwilligersorganisaties in 
het hele werkgebied van de LEVgroep, dus ook in Nuenen en Son & Breugel.

Peellandse Torendag zette 
Gerwense toren centraal
De oude Clemenskerk in Gerwen, met de toren en priorij, was afgelopen Hemel-
vaartsdag te bezichtigen in het kader van de Peellandse Torendag. Het koor in het 
oxaal, de vroegere wapenopslag, kon worden beklommen, net als de klokkento-
ren. Vele bezoekers klommen langs smalle en steile ladders tot bovenin de toren.
De Peellandse Torendag, een initiatief van een aantal heemkundekringen, waar-
onder De Drijehornick en de Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband, 
ging dit jaar officieel in Gerwen van start. Naast de Gerwense toren waren ook de 
torens van Mariahout, Beek en Donk, Mierlo, Son en Stiphout te bezoeken.

Mijn laatste groet is aan hen die mij kenden…

Na een liefdevolle verzorging in Marishof, is na een rijk gevuld leven 
overleden onze zus, schoonzus en tante

Maria Compen
“Os tante Marie”

 Budel, 6 december 1919                       † Maarheeze, 8 mei 2016

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Familie Compen

Zorgcentrum Marishof 
’t Hagelkruis 1A 
6026 BA Maarheeze

Marie is op haar kamer in het zorgcentrum.

Op vrijdag 13 mei om 10.30 uur nemen wij afscheid van haar in de 
parochiekerk Onze Lieve Vrouw Visitatie aan de Kerkstraat te Budel.

Aansluitend zal de crematie in stilte plaats gaan vinden.

In de kerk is gelegenheid tot schriftelijk condoleren. Een persoonlijk 
woord van medeleven of persoonlijke herinnering aan tante Marie 
kunt u delen op www.vdstappen.nl.

Na het afscheid in de kerk is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in 
zaal De Wielerbaan, Maarheezerweg 9 te Budel.

Degenen die ik liefheb, heb ik verlaten 
om degenen die ik miste terug te zien.

Tot op het laatste moment intensief betrokken bij alles wat haar dierbaar was,
is toch nog plotseling overleden onze lieve moeder en oma

Jopie de Win-Jansen
weduwe van

Albert de Win
 Eindhoven, 22 mei 1931                                             † Nuenen, 8 mei 2016

 Nuenen: Ton en Lida
     Albert, Lucson

 Nuenen: Bart en Arianne
     Bas en Mathilde, Martijn, Ine

 Eindhoven: Rob en Ted
     Puck, Cat

 Nuenen: Els en Harold
     Sander, Willem, Lieke

Vredehof 32
5671 DS Nuenen

We nodigen u uit om, samen met ons, afscheid te nemen op vrijdag 13 mei 
om 15.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 
te Eindhoven.

Langs smalle en steile ladders kon tot bovenin de toren van de oude Sint-Clemenskerk in 
Gerwen worden geklommen… (foto: Herman Bulle).

Doelstelling en inhoud
Hoe behoud je een jongere als vrijwil-
liger van de toekomst? In deze work-
shop komen de volgende onderdelen 
aan bod:
- Kennis over jongeren;
- Hoe werf je jonge vrijwilligers;
- Hoe begeleid je jongeren;
-  Tools voor het behouden van jon-

geren.
 
Met behulp van vrijwilligerswerk 
kunnen jongeren hun talenten en 
competenties ontwikkelen, mits ze 
hierbij begeleid worden door de orga-
nisatie waar ze vrijwilligerswerk uit-
voeren. Na afloop van deze avond heb 
je een indruk van verschillende ma-
nieren om jongeren te motiveren en 
te begeleiden in hun vrijwilligerswerk. 
Een getalenteerde jongere is immers 
een aanwinst voor iedere organisatie! 
De tijdsinvestering van de bijeen-
komst is ongeveer 2 uur. Aan deze 
training zijn geen kosten verbonden. 

Het aantal deelnemers is 8-12 deelne-
mers. De trainer van deze avond is 
Yvonne Verbakel.
De bijeenkomst vindt plaats op maan-
dag 30 mei van 19.30-21.30 uur, in ‘de 
Luistruik’, Sportlaan 12, Nuenen.

Aanmelden
Via: http://www.lerenmetlev.nl/vrij-
willigerscollege/default.
asp?training=132
Hebt u nog vragen? Neem dan con-
tact op met Ismene Borger van het 
Steunpunt Vrijwilligerswerk van de 
LEVgroep Nuenen en Son & Breugel. 
Mail: ismene.borger@levgroep.nl of 
tel. 06-43119415.

Verkiezing  
van de Leukste 
Kapsalon
Wat is de Leukste Kapsalon van de 
gemeente Nuenen c.a.? Het ant-
woord op die vraag geven de inwo-
ners zelf door te stemmen bij de 
vijfde editie van de Verkiezing van 
de Leukste Kapsalon. Er is nog niets 
beslist want stemmen kan nog tot 
en met 31 mei via www.kapsalon-
vanhetjaar.nl 
 
Kapsalons strijden om Awards per ge-
meente en per provincie. En één kap-
salon mag zich straks een jaar lang de 
Leukste Kapsalon van Nederland noe-
men. Via de verkiezing wordt geld in-
gezameld voor Stichting Haarwensen, 
de stichting die pruiken van echt haar 
maakt voor zieke kinderen. Hoe meer 
stemmen er worden uitgebracht hoe 
meer geld er naar Stichting Haarwen-
sen gaat.
Door te stemmen op jouw favoriete 
kapsalon laat je je waardering blijken. 
En mocht jouw favoriete kapsalon ver-
volgens ook een Award winnen, dan 
betekent dat gratis publiciteit, trotse 
medewerkers en meer klanten. Als 
winnaar van de gemeente mag jouw 
favoriete kapsalon ook naar de Award 
Show op 27 juni waar Dirk Zeelenberg 
(bekend van Divorce) de Awards uit-
reikt.
Iedere 1.000ste stemmer wint twee 
entreekaarten voor Thermen Bussloo 
en alle gemeentewinnaars winnen tien 
entreekaarten voor Thermen Bussloo, 
het beste wellnessresort van Neder-
land. En onder alle Award Winnaars 
wordt ook een reis voor 2 personen 
naar Cosmoprof 2017 in Bologna, we-
reldwijd dé belangrijkste vakbeurs 
voor de kappersbranche  verloot.  

Met de buren op social media
Ons sociale leven is de afgelopen jaren sterk veranderd. En dat heeft ook gevol-
gen voor wijk- en buurtontwikkeling. Buurtverenigingen en andere clubs heb-
ben het moeilijk. Veel mensen hebben er geen tijd meer voor of stellen andere 
prioriteiten. Tegelijkertijd zijn we geweldig actief op internet en social media. 
Grenzen en afstanden tellen niet meer. We hebben met een oude schoolvriend 
aan de andere kant van de wereld misschien nog sneller contact dan met een 
wijkbewoner een paar straten verder.

Sinds kort is er een initiatief dat beoogt de mogelijkheden van de social media 
ook in dienst te stellen van een beter onderling contact in onze woonomge-
ving. Met de app Wazzurb kun je mensen uit je omgeving leren kennen. Neem 
maar eens een kijkje op www.wazzurb.com of op de Facebookpagina van dit 
initiatief. 

Je kunt via de Wazzurb-app chatten met mensen in je omgeving, informatie 
over evenementen delen of oproepen plaatsen om spullen te lenen of te delen. 
Het initiatief van internetondernemer Gerben Nijmeijer is erop gericht mensen 
in wijken en buurten weer met elkaar in contact te brengen. “Zo’n 60 procent 
van alle Nederlanders zou meer contact met mensen uit de omgeving willen, zo 
blijkt uit onderzoek. Maar in de praktijk zitten we drie uur per dag op onze 
smartphones te kijken”, zei hij daarover in een interview. “Wij brengen de omge-
ving van het huis nu ook naar de smartphones. Met Wazzurb maken we de plek 
waar je woont leuker, veiliger en socialer.”

Ik beschouw het als een interessant initiatief dat past in 
deze tijd. Het is altijd goed nieuwe mogelijkheden te on-

derzoeken en te benutten. Ook bij ontwikkeling van 
nieuwbouwwijken is al met succes gebruikgemaakt 
van internet en social media, bijvoorbeeld door toe-

komstige bewoners met elkaar in contact te brengen 
of zelfs overleg op gang te brengen over de toekom-
stige inrichting van de wijk. Met de buren op social me-

dia dus! Natuurlijk verdient het altijd nog aanbeveling 
met je directe buren ook een gezellig praatje over heg of 

schutting aan te knopen. Het gebruik van Wazzurb kan 
leiden tot meer face-to-face contacten en tot een 

grotere sociale samenhang in onze woonbuurten.

Makelaar Pieter van Santvoort beschouwt elke 
2 weken de situatie op de woningmarkt in de regio

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Eerste editie LOS op ’t Veld 
maakt vliegende start
De eerste editie van de culinaire beleving LOS op ’t Veld maakt een vliegen-
de start. Een week voor opening van het tijdelijke restaurant zijn er nog 
slechts 78 diner plaatsen en 275 lunch stoelen beschikbaar. LOS op ‘t veld, 
een initiatief van Robert de Jong, is een pop-up restaurant midden in het 
weiland gelegen in Mariahout. In samenwerking met lokale ondernemers 
organiseert Robert een culinaire beleving door een week lang lunch & diner 
te verzorgen met voornamelijk producten uit de eigen gemeente.   
 
Initiatiefnemer Robert de Jong heeft 
jarenlang in de eventbranche gewerkt 
en is gespecialiseerd in het organise-
ren van events op locatie, een pop-up 
restaurant opzetten in eigen omgeving 
is altijd al een jongensdroom geweest. 
Zelf woont Robert in Beek & Donk en 
ziet dat deze streekproducten zoals to-
maten, asperges & bier de gehele we-
reld over gaan. Graag geeft Robert de 
leveranciers van deze prachtige pro-
ducten een podium en laat dit samen-
komen met zijn passie: het organiseren 
van events in zijn pop-up restaurant 
LOS op ’t veld.
LOS staat voor Laarbeek Op Smaak. 
Met de twee top koks Roland Lorenzi-
ni & Hans Claas die een week lang 
gaan koken, willen zij met dit initiatief 
gemeente Laarbeek en hun prachtige 
producten op de kaart zetten.
 
Dat de kaartverkoop zo hard zou gaan 
had Robert nooit gedacht: ‘’We staan 
aan de vooravond van onze eerste edi-
tie van LOS op ’t Veld en dan is het fan-

tastisch om te zien dat we op zoveel 
enthousiasme kunnen rekenen. Niet 
alleen van inwoners van Laarbeek, 
maar ook van verschillende bedrijven 
die met hun relaties gaan genieten van 
een lunch of diner.” Robert vervolgt: 
‘’De voorbereidingen zijn nog in volle 
gang, maar ik kan niet wachten tot ik 
de eerste gasten mag ontvangen!’’.

LOS op ‘t veld vindt plaats van 13 tot 
en met 20 mei in het weiland bij de 
biologische boerderij Janmiekeshoeve: 
de hei 15 in Mariahout. De 3-gangen 
lunch is elke dag van 12.00 tot 15.00 
uur en het 4-gangen diner van 18.00 
tot 22.00 uur. Meer informatie is te 
vinden op www.losophetveld.nl. Via 
deze website kunnen ook de laatste tic-
kets besteld worden.

Singlecafé 
Brandevoort
Singles in Brandevoort en omgeving 
organiseren regelmatig bijeenkomsten 
in het Brandpunt aan de Biezenlaan 29 
in Brandevoort. De eerst volgende 
avond is op vrijdag 20 mei aanvang 
20.30 uur. De entree is vrij. Deze avond 
is voor iedereen toegankelijk. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij: Jan 
van der Sanden, telefoon 06-53 10 52 
93. Beter is om gewoon even gezellig 
binnen te lopen



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

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

LinDEbLaaDJES

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

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

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

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

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

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

Rond de Linde

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

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

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

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

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

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

Eddy van Gennip
Collse Hoefdijk 34, Nuenen

Tel. 040 - 283 90 01

VERSE ASPERGES

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

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

 PUZZELHOEKWeek 19
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SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 handelsvoorwerp 6 genadeloos 12 in het jaar 14 haarwrong 
15 namiddag 17 achter 18 Staatsbosbeheer 20 inhoudsmaat 21 per uur 
22 klapje 24 samenzwering 27 Amerikaanse inlichtingendienst 28 toestand van 
razernij 30 vogelproduct 31 ondernemingsraad 32 spot 33 Europees land 
35 grasvlakte 37 voordat 38 takje 39 vogelverblijf 43 visje 47 pl. in Noord-
Brabant 48 in orde 49 loco-burgemeester 50 verwonding 51 loterijbriefje 
52 rob 55 tijdstip 56 pluralis 57 cerium 58 wolvlokje 59 inkomstenbelasting 
61 televisie 62 gat in een muur 64 hoofd v.e. moskee 66 puur 67 opzet.

Verticaal: 1 hoeveelheid 2 blijkens de akten 3 riv. in Oostenrijk 4 Koninklijke 
Nederlandse Automobielclub 5 en omstreken 7 eerstkomende 8 schrijfvloeistof 
9 dierenverblijf 10 administratietroepen 11 grensbewaking 13 pensioen-fonds 
(afk.) 16 gebarenspel 18 beroep 19 gelaatskleur 21 schaakstuk 23 vleesgerecht
25 domoor 26 bid (Latijn) 27 voortdurend 29 gering 32 voetbalterm 34 vlakte-
maat 36 op grote afstand 39 schrijfgerei 40 mondwater 41 strafwerktuig 
42 ontschorsen 43 armenbuurt 44 Algemeen Beschaafd Nederlands 45 borrel 
46 roemrijk 52 hevig 53 vragend vnw. 54 vreemde munt 57 onbeschoft 
60 verfrissing 62 bruto 63 selenium 64 in opdracht 65 mevrouw.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36

37 38

39 40 41 42 43 44 45 46

47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61

62 63 64 65

66 67

E L E K T R I C I E N

L A S S O A O M D A T

S E D E T A N G E E K

L P G O L I F A N T D N A

I R D I E G A D U A

M A K R E E L A C T E R E N

O E N E R E

K L U N Z I G S M E D E R Y

E E T N U A O E A S

E L S A Z T E K E N X T C

R Y E A S T E R E E O

K W E E K E A P P E L

P A T E R N O S T E R

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

Oplossingen wk 18
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

ROMMELMARKT

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.

ACRYL
BLEEK
CAMEE
COLLAGE
GEKKO
GILDEHUIS
HEMEL
KATHAAI
KLARINET
KNALEFFECT
LEIDER
LEMMET
MANEN
MANILLA
NALATIG
NOODLOT
OLIEVAT
OMHULLEN
OMWILLE
PANTALON
RISOTTO
ROMAN
SMERIGHEID
STOMEN
STROT
VLEES
WEERBALLON

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

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 17, Dhr. J. van Rooy, Nuenen

Voor een actief groepsuitje 
in Gerwen CA. Voor be-
drijf- familie- of buurt. Kijk 
op deput.info

Caravanstalling in Ger-
wen. Nog enkele plaatsen 
vrij. 040-2835886.

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

LENTE ACTIE: TwEE voor dE prIjs vAN EEN
www.uwzorgshop.nl

Bij al onze CARPO buitenscootmobielen, een deelbare scoo-
tmobiel ter waarde van € 842,- gratis. Die handig meegeno-

men kan worden voor uitstapjes en makkelijk 
in de kofferbak van Uw auto past. 

Voor meer informatie bent U bij ons welkom:
Kraaivenstraat 25-14 in Tilburg tel: 013-4684900

Geopend vrijdag van 13.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

 

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

2de Pinksterdag
GEOPENd

Van 11.00 uur tot 16.00 uur 

VOLOP 
PERKGOEd

uit eigen kwekerij

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

InterIeurbouw & MeubelatelIer
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK vOOr PArticulieren!

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

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

Vrijdag 13 t/m vrijdag 20 mei
LOS op ‘t veld 

 Boerderij Janmiekeshoeve: de hei 15, 
Mariahout

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

Zaterda 14 t/m zondag 16 mei 
Jaarlijkse internationale Stationaire 

Motorenshow 
landgoed Gulbergen, Schoutse Vennen 15 

Nuenen

Zaterdag 14 mei
44ste Nationale Molendag 

10.00 uur Windmolen De Roosdonck 
aan de Gerwenseweg

Zaterdag 14 mei
21.30 uur MOJO HAND 
Café Schafrath Nuenen

Zaterdag 14 mei
20.15 uur Javier Guzman, Absurd verlicht

Het Klooster

Zondag 15 mei en Maandag 16 mei

Pinksteren
Zondag 15 mei

14.00-20.00 uur Blues’m buiten festival
Park Nuenen

Zondag 15 mei
61e Bavaria-Ronde van Lieshout

Lieshout

Zondag 15 mei 
 09.30-13.00 uur 26e vlooienmarkt

openluchttheater van Mariahout

Maandag 16 mei
29e Pinksterbraderie en

Country Dance Party 
Lieshout

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

Maandag 16 mei
Vogelwandeling in natuurgebied 

De Collse Zegge. Vertrek om 19.00 uur per 
fiets vanaf Het Klooster, Nuenen. art wande-

ling iets later vanaf Collse watermolen. 

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
09.45-11.45 uur Inloopochtend 

Buurtvereniging Omgeving Andriesplein
 de Dassenburcht

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

Zaterdag 21 mei
22.30 uur Bedevaart naar Den Bosch

vanaf kerkplein aan het Park in Nuenen

Zondag 22 mei 
10.30-12.30 uur Koffieconcert 

Art in Listening
Het Klooster

Zondag 22 mei 
14.00 uur Countryband The Silo Drifters

Weverkeshof

Zondag 22 mei 
14.30-16.00 uur Optreden Falcon Town

Jo van Dijkhof

Wij danken u voor de warme belangstelling en betrokkenheid bij het 
overlijden van ons mam en oma 

Zus Bemelmans-Kessels
* Bakel, 27 april 2016

echtgenote van
Huub Bemelmans * 20 september 1993

 
Uw aanwezigheid bij haar afscheidsdienst en de vele kaarten waren 
voor ons een grote steun.
Onze speciale dank gaat uit naar het personeel van ‘De Akkers’ die 
haar de afgelopen jaren zo liefdevol hebben verzorgd.

          Dré en Jeanne Bemelmans
          Rianne en Kevin 
          Joop Bemelmans en Fien Cox

Nooit meer zal je door de tuin lopen, 
waar iedere bloem en iedere plant 
getuigde van je zorgende hand. 
Nu ging de hemeltuin voor je open. 

Tot op het laatste moment intensief betrokken bij alles wat hem dierbaar was, 
is overleden onze broer, zwager en oom 

Wil Burgmans 
 Hapert, 2 februari 1940                                          † Eindhoven, 4 mei 2016 

Jo Tegenbosch-Burgmans en Coen Tegenbosch † 

Sjaak Burgmans † en Toos Burgmans-Scheers 

Piet Burgmans † 

Antoon Burgmans † 

Toon Burgmans en Sjaan Burgmans-van Gompel † 

Jan Burgmans en Maria Burgmans-Bogaars 

Neven en nichten 

Correspondentieadres:  
Antoi Burgmans  
Duistelbeemd 6  
5541 HN Reusel 

Op maandag 9 mei jl. heeft de plechtige uitvaartdienst plaatsgevonden in 
de H. Clemenskerk in Nuenen met aansluitend de crematie in Heeze.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 14 mei 18.30 uur: viering, ab-
dijviering met volkszang, voorgangers 
pastor S. Kuijpers en pastoraal werker 
M. Feuth. 
Zondag 15 mei 09.30 uur: 1e Pinkster-
dag viering, Gregoriaans koor, voor-
gangers pastor S. Kuijpers en pastoraal 
werker M. Feuth.  
Maandag 16 mei 10.00 uur: 2e Pink-
sterdag viering, muzikale omlijsting, 
voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 14 mei 18.30 uur: Pastor 
Henk Gerritsen; Pastor Freek Groot; 
Pastor Jan van Oosterhout; Harrie en 
Tonia Reijnders-Smulders; Drieka van 
de Tillaart en familie; overleden fami-
lie Rooswinkel-van Swaaij.
Zondag 15 mei 09.30 uur: Pastor Henk 
Gerritsen; Pastor Freek Groot; Pastor 
Jan van Oosterhout; Dora Bressers-
Megens en Wendi; Harrie van Venrooij; 
Leo Verhappen; Nell Schoenmakers-
Bressers; Barth Roovers; Tiny van Gro-
tel en Lies van Grotel-Verberne; overle-
den ouders Jan en Miet Dijstelbloem-
Knoops; Noud van Rooij en Marie van 
Rooij-van de Kam; Riek Sanders en 
Miet Sanders en overleden ouders San-
ders-de Greef; Jo Jegerings; overleden 
ouders Vermeulen-Donkers en familie; 
Harrij van der Velden; Jos Braks.
Maandag 16 mei 10.00 uur: geen in-
tenties.   

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Ton-
nie Gijsbers, Zuiderklamp 56 en Wil 
Burgmans, Lindenhof 12. Wij wen-
sen de families en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 15 mei 09.30 uur: viering met 
parochiekoor, voorgangers pastor J. 
Vossenaar en pastoraal werker P. Peters.
2e Pinksterdag om 10.00 uur alleen 
viering in Nuenen.

Misintenties
Barbara Kuijpers; Piet Coolen; Pastor 
Freek Groot; Janus van Kuijk.

Mededelingen
Extra collecte: Week van de Neder-
landse Missionaris
In de Week van de Nederlandse Missi-
onaris, van 7 tot en met 15 mei, vindt 
de Pinksteractie plaats. Die staat dit 
jaar in het teken van ‘Geloven in de an-

der - samen op zoek naar perspectief 
en hoop’. Missionair werkers leven sa-
men met kwetsbare en arme mensen 
in alle delen in de wereld. Met hun 
aanwezigheid zeggen zij: ‘Ik geloof in 
jou. Wie je ook bent, wat je ook doet en 
waar je ook vandaan komt’. Samen zijn 
zij verbonden in de hoop op een betere 
toekomst. In het Pinksterweekend, 14-
15 mei, wordt in onze kerken voor de-
ze Pinksteractie gecollecteerd. 

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

Ook dit jaar willen we weer graag uw 
financiële bijdrage vragen voor de on-
dersteuning van al het goede werk van 
zuster Bonnie en haar collega’s. Wij 
hebben, materieel gezien, in ons land 
bijna alles wat ons hartje begeert. Mo-
gen wij u daarom vragen om een klein 
beetje hiervan af te staan voor de zie-
kenzorg op Kalimantan. 
Voorgaande jaren hebben de opbreng-
sten meer dan € 1.000,- bedragen.
Al zouden we dit bedrag niet evenaren, 
dan nog kunnen we zuster Bonnie heel 
erg blij maken en behulpzaam zijn met 
een kleiner bedrag. Elke Euro telt!

Wilt u meedoen met deze sponsoring, 
doe dan uw gift in een envelopje met de 
tekst “voor zuster Bonnie” en deponeer 
dit in Gerwen in de brievenbus van de 
kerk (brievenbus voor de misintenties) 
óf in de bus achter in de kerk in Neder-
wetten. Ook kunt u uw eventuele gift 
per bank overmaken op bankrekening: 
NL32RABO0137404247 t.n.v. RK Pa-
rochie Heilig Kruis Nuenen ca. met als 
omschrijving “gift voor zuster Bonnie”.

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

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl
Zondag 15 mei 11.00 uur: viering, pa-

rochiekoor, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker P. Peters.
2e Pinksterdag om 10.00 uur alleen 
viering in Nuenen.

Misintenties 
Mis uit dankbaarheid; Wilhelmus Aal-
ders, Johanna Vogels en familie van 
Moorsel; Bert Verhagen; Pastor Freek 
Groot; Pastor Jan van Dooren; Piet en 
Lena Raaijmakers-v.d. Sande en zoon-
tje Antoon; Lleana Gonzalez, dochter 
van Neri Napoles Noriega uit Cuba 
(Cárdenas); Ouders De louw-Geven 
en familie.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl
 
Zondag 15 mei, 10.00 uur. Op deze 
Pinksterzondag gaat voor ds. C. Crou-
wel. Medewerking wordt verleend 
door Cantabile, o.l.v. Jelle Everhardus. 
Er is kindernevendienst voor kinderen 
van de basisschool. Collecte voor  Kerk 
in Actie, Rwanda-zending. Er is deze 
week weer een aantal vaste activitei-
ten: zie daarvoor ons Seizoenspro-
gramma of de website. Donderdagoch-
tend is er - zoals gewoonlijk- Open 
Huis tussen 10.00 en 12.00 uur. U bent 
van harte welkom voor een kop koffie 
en ontmoeting met anderen.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 12 mei. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Wiro, bisschop en 
belijder; gedachtenis van H. Nereus, 
Achilles, Domitilla,, maagd, en H. Pan-
cratius, martelaar.   
Vrijdag 13 mei 07.15 uur H. Mis, H. 
Servatius, bisschop en belijder; ge-
dachtenis van H. Robertus Bellarmi-
nus, bisschop en kerkleraar.  
Zaterdag 14 mei 08.30 uur H. Mis, Vi-
gilie van Pinksteren. 10.00 Gods-
dienstlessen. 
Zondag 15 mei. Hoogfeest van Pink-
steren. 10.30 uur Veni Creator, daarna 
gezongen Hoogmis. 
Maandag 16 mei. Tweede Pinksterdag. 
10.30 uur gezongen Hoogmis.  
Dinsdag 17 mei. 17.30 uur H. Lof van 
de meimaand; 18.30 uur H. Mis in de 
Pinksterweek.  
Woensdag 18 mei. 07.15 uur H. Mis, 
quatertemperdag.       

Maandag 23 mei
13.30-15.30 Boetseer workshop

Den Heuvel, Gerwen
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 SPORT
Programma

Voetbal

Nevelo - EMK  6-3

EMK speelt ook komend 
seizoen in de 3e klasse
In de uitwedstrijd zondag 8 Mei 2016  tegen Nevelo (Oisterwijk) wist EMK dat het 
met minimaal 1 punt veilig was. In de eerste helft was niet te zien dat men dat af 
wou dwingen. Het spel was erbarmelijk, zelfs een pass over 5 meter zat er niet in. 

In de 15e minuut kwam EMK al op een 
1-0 achterstand na slecht verdedigen. 
Na een overtreding in het strafschop-
gebied van EMK, bestraft met een 
strafschop  werd de achterstand zelfs 
2-0. Doelman Cuppen voorkwam in de 
45e minuut een grotere achterstand op 
een schot van Nevelo. Na de rust met 
de inbreng van Dillon van de Poel en 
Sem van den Dungen (beide nog  A-
spelers) ging het beter, al kwam EMK 
nog wel op een 3-0 achterstand na een 
schot uit de 2e lijn. EMK speler Giel 
van Korven had in de 52e minuut pech 
dat zijn schot naast ging. Enkele minu  
ten later had hij opnieuw pech dat een 
kopbal naast ging. Robbie v/d Ven 
scoorde vanuit de 2e lijn de 3-1 voor 
EMK, dat door beter spel kansen be-
gon af te dwingen. In de 80e minuut 
schoot van Korven de bal vanaf links 
bij de 1e paal binnen en bracht de 
stand op 2-3. Robbert Pieschel had 
even later de gelijkmaker op zijn 
schoen, maar de Nevelo doelman stop-
te zijn inzet. EMK keek na een Nevelo 
counter in de 82e minuut weer tegen 
een grotere achterstand aan. Geert-Jan 
Kemperman (deze morgen op Schip-
hol geland na een verblijf in Brazilië) 
verkleinde in de 85e minuut de achter-
stand naar  4-3. De pijp was echter leeg 
bij EMK na dit doelpunt en Nevelo kon 
uitlopen naar een 6-3 eindstand. Door 
de nederlaag van Valkenswaard tegen 

kampioen Oirschot is EMK verzekerd 
van klassebehoud en speelt het ook ko-
mend seizoen in de 3e klasse. 
Complimenten aan het team en de 
technische staf voor deze prestatie. 

61e Bavaria-Ronde van Lieshout
 
Zondag 15 mei (1e Pinksterdag) staat de 61e editie van de Bavaria-Ronde van 
Lieshout op het programma. De Lieshoutse wielerronde kent al een lange ge-
schiedenis die terug voert naar de jaren 50. De oudste wielersupportersclub 
van Nederland, ‘De Lieshoutse Wielrenners’, tekent voor de organisatie.

Nederwetten-Elzendorp 1-1                                         
Door Louis Staals
 
Onder een strakblauwe hemel en zomerse temperatuur 
startte de laatste wedstrijd van Nederwetten voor dit seizoen. Het spel was 
al 5 minuten bezig voordat scheidsrechter van der Zanden voor de eerste 
keer moest fluiten. De wedstrijd ging leuk tegen elkaar op tot het in de 20e 
minuut mis ging voor Nederwetten. 

Een communicatie fout tussen laatste 
man Dennis Wouterse en keeper Peter 
Thoonen  resulteerde in de 0-1 voor 
Elsendorp door Giel van Deurzen. Dit 
werd ook de ruststand.  In de 48e mi-

nuut was het Ben Verbruggen die Toon 
van Rooy  in speelde en deze zette de 
verdediging van Elsendorp in zijn ge-
heel op het verkeerde been en schoot 
de gelijkmaker prachtig binnen. In de 
65e werd een mooie aanval nog prima 
gestopt door Peter Thoonen die zeker 
de laatste wedstrijden in puike vorm 
stak. In de 76e minuut werd een  doel-
punt  van Koen van Gorp nog afge-
keurd wegens buitenspel maar ondank 
enkele goede kansen en sterke wissels 
bleef de 1-1 op het score bord. 

Over de hele wedstrijd genomen was 
Nederwetten zeker niet de mindere en 
met 1 maal winst en 1 maal gelijk is het 
seizoen goed afgesloten. Toen na de 
wedstrijd ook nog bekend werd dat 
PSV kampioen van Nederland was ge-
worden was het feest in de kantine van 
Nederwetten helemaal compleet. De 
stamtafel met experts verhuisde al 
spoedig naar buiten om daar de analy-
ses van de wedstrijd te doen en het 
duurde nog lang voor het feestgedruis 
in Nederwetten verstomde. Een mooie 
zonnige zondag in Nederwetten.

Zeelandia/Middelburg – RKSV Nuenen 1-3

RKSV Nuenen neemt 
voorlaatste horde
Door John van den Elsen

De uitwedstrijd tegen Zeelandia/Middelburg lag halfweg al in een definitie-
ve plooi. Vooraf was dat allerminst zeker want laagvlieger Zeelandia/Mid-
delburg behaalde zeventien van de achttien punten op eigen veld.  Hierbij 
ook een overwinning van 3-1 op de hardnekkigste achtervolger van Nue-
nen, HVCH. Bovendien werd in december het thuisduel door RKSV Nuenen 
met slechts 1-0 gewonnen mede door het doelpunt van Lars van Stipdonk.

Sander Ouwerkerk en Makeko Koroma kansloos, Ron Jansen scoort 0-1.
(foto John van den Elsen).

RKSV Nuenen was met name in de 
eerste helft duidelijk de bovenliggende 
partij. Al in de derde minuut kreeg 
Ruud Jansen een goede kans met het 
hoofd, de bal verdween over de goal. 
Direct hierna ging een hoekschop van 
Yev Marceli bijna ineens in het doel. 
Een goede combinatie tussen Ron Jan-
sen en Sander Egmond werd door de 
laatste rakelings overgeschoten. In de 
23ste minuut werd Sander Egmond op 
de linkervleugel de diepte ingestuurd. 
Zijn voorzet werd slecht verwerkt 
door de achterhoede en kwam terecht 
bij Ron Jansen. Op zijn Gerd Muller’s 
‘aus der drehung’ knalde hij de 0-1 te-
gen de touwen. Gedurende de eerste 
helft zat Nuenen direct fel op de bal en 
bij een van die momenten van druk 
zetten treuzelde de achterhoede te 
lang en was Coen Jansen er als de kip-
pen bij om  de 0-2 te scoren. Uit voor-
zorg liet Lars van Stipdonk zich met-
een na het tweede doelpunt vervangen 
door Jamey Raas. Op slag van rust een 
zwak moment in de Nuenen defensie 
waarbij Jorn Soethout op de lat schoot.
Ook na rust was Nuenen weer meteen 
bij de les. Ron Jansen plaatste scherp 
naar binnen maar Yev Marceli kwam 
een teenlengte te kort. Na 56 minuten 
nam Coen Jansen snel een vrije trap en 
zette Ron Jansen vrij voor keeper Freek 

van der Maas. Met een fraaie lob 
scoorde Ron de 0-3. Nuenen zakte 
gaande de tweede helft terug en gaf 
Zeelandia/Middelburg mogelijkheden 
aanvallender te spelen. In de 70ste 
moest Ruud Jansen in de achtervolging 
op Niels Luteijn. Tijdens de sprint 
schiet bij Ruud de kramp in zijn kuit en 
kon Niels Luteijn er na drie pogingen 
1-3 van maken. Nog voor de aftrap 
worden Ruud Jansen en Noël Jansen 
gewisseld. De vervangers Tom van 
Beers en Luuk Tielemans maakte hun 
opwachting. In de resterende speeltijd 
verschenen de Zeelandia/Middelburg 
aanvallers nog enkele keren dreigend 
voor het Nuenen doel maar ze stuitten 
hierbij telkens op Danilo Verus. Nue-
nen kreeg ook nog drie goede kansen 
maar die werden allen om zeep gehol-
pen.

Op Tweede pinksterdag volgt de ont-
knoping in de thuiswedstrijd tegen 
Brabantia. Bij winst is Nuenen kampi-
oen en promoveert direct naar de 
hoofdklasse. Reden voor de supporters 
in grote getale naar sportpark Oude 
Landen te komen. Naast de titelstrijd 
van RKSV Nuenen 1, wordt er vooraf-
gaand gestreden om de Pascal Deen 
trofee en vindt huldiging van alle kam-
pioenen van RKSV Nuenen plaats.

Wielersport

Het parcours vormt ook al een lange 
geschiedenis door de Dorpsstraat, al 
van begin jaren 60 is de finishlocatie 
bijna op dezelfde plaats. De ronde van 
Lieshout is ook internationaal in trek. 
Bij de junioren komt een team uit de 
Verenigde Staten aan de start en bij de 
elite komt het continentale team 
Data#3Cisco met wielrenners uit Aus-
tralië en Nieuw Zeeland aan de start.
Het dagprogramma wordt geopend 
om half een met een wedstrijd over 40 
kilometer voor de nieuwelingen. Zij 
zullen er ongetwijfeld een mooie wed-
strijd van maken. Om kwart voor twee 

Voetbal

EMK
Maandag 16 mei 
EMK 1 - Bladella 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30

RKSV NUENEN
Maandag 16 mei
Nuenen 1 - Brabantia 1  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30

Korfbal 

NKV
Zondag 22 mei
NKV 1 - Ten Donck 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30 

Grandioze Girostart in ons land
De Giro d’Italia ging dit jaar in ons land van start. Vrijdag 6 mei was er een tijdrit over 9,8 km in Apeldoorn en daar-
na volgden twee etappes in Gelderland. Het evenement biedt drie weken wielersport op het hoogste niveau. 

Steven Kruijswijk. De renners bij de start in Nijmegen…...

Tijdrijder Tom Dumoulin (in het roze) en sprinter Marcel Kittel (in het rood) worden door de 
rondemissen in de schaduw gezet….

Er startten 198 wielrenners verdeeld 
over 22 ploegen met daarbij ook een 
dozijn renners uit ons land. En met 
Nuenenaar Steven Kruijswijk (28), die 
aan zijn zesde Giro is begonnen. De 
klimspecialist uit Nuenen hoopt een 
hoge klassering in het eindklassement 
te bereiken. De Wielervrienden Nue-
nen c.a. organiseerden een busreis naar 
Apeldoorn voor zo’n dertig wielerlief-
hebbers en zij waren getuigen van een 
grandioze Girostart in Gelderland. Er 
staan nog meer busreizen op het pro-

gramma. Belangstellenden kunnen 
contact opnemen met Jan Wesenbeek 
van de Wielervrienden Nuenen c.a.,  

telefoon 06-83535194. Onze fotograaf 
Cees van Keulen was in Gelderland en 
maakte bijgaande foto’s.
 
 

NKV handhaaft in derde klasse
Zondag 8 mei jl. stond er een belangrijke wedstrijd voor NKV op het pro-
gramma. NKV speelde uit bij hekkensluiter OEC. Voor aanvang van de wed-
strijd had NKV minimaal een gelijkspel nodig voor klasse behoud. OEC 
moest winnen om degradatie te voorkomen.

Bij aanvang van het fluitsignaal begon 
zowel NKV als OEC scherp aan de 
wedstrijd. Het was duidelijk te zien dat 
beide teams winst nodig hadden en er 
voor gingen. NKV opende de score, 
0-1, OEC maakte het meteen 1-1. OEC 
wist hierna bij te blijven tot 2-2. NKV 
wist hierna te scoren naar een stand 
van 2-4. De 2 doelpunten voorsprong 
bleef tot een stand van 7-9. Net voor 

het rustsignaal scoort OEC 8-9. OEC 
kon in de eerste helft goed bij blijven 
door het goed benutten van de korte 
kansen.

In de rust werd benadrukt dat er beter 
verdedigd moest worden op de korte 
kansen van OEC en dat er als team een 
stapje extra gezet moest worden om de 
punten binnen te halen.

Na de rust startte NKV meteen door te 
scoren om weer op 2 doelpunten voor 
te komen, 8-10. OEC liet merken dat ze 
het nog niet hadden opgegeven en 
kwamen weer terug tot een gelijke 
stand van 12-12. NKV wist op de be-
langrijke momenten te scoren en kwam 
weer op 2 doelpunten voorsprong, 12-
14. 
Vanaf hier werd er om en om gescoord 
tot een eindstand van 16-18. Een wed-
strijd waarbij NKV veel inzet heeft ge-
toond en zichzelf beloond heeft met 
klasse behoud. Verder wil NKV al de 
meegereisde supporters bedanken 
voor hun geweldige steun bij deze be-
langrijke wedstrijd!

Korfbal

starten de junioren voor hun wedstrijd 
over 65 kilometer. De hoofdschotel, de 
elite, beloften en amateurs, starten om 
half vier voor hun wedstrijd en zij heb-
ben 80 kilometer voor de wielen. In het 
hoofdprogramma oud winnaars van 
de laatste vijf Bavaria-Ronde van Lies-
hout. Patrick Bos (2013 en 2010), Koos 
Jeroen Kers (2012-2011) en Nico 
Vuurens (2009). Verdere favorieten 
Robbert de Greef, Edwin Arts, Twan 
Brusselman, Tim Veldt, Lars van de 
Vall, Kobus Hereijgers, Jasper de Laat, 
Eddy van IJzendoorn en Robin Wen-
nekes.                                        



TWEEDE PINKSTERDAG GEOPEND
van 12.00 tot 17.00 uur

Keukens: Aster Cucine, Schroder, Moon en Tristar.
Apparatuur: AEG, Bosch, NEFF, Quooker, Smeg enz.

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

www.keukenambiance.nl

NU DIVERSE 
SHOWROOM

KEUKENS
Tegen de scherpste prijzen!! 

OP=OP

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

€17,50 (voor 2 á 3 personen)

Maandmenu
(voor af te halen)

7 dagen in de week geopend van 16:00 - 22:00

www.tongah-nuenen.nl

Tong Ah | Park 45 - 5671 GB Nuenen
T 040-2833774 - E info@tongah-nuenen.nl

Kip Knoflook Speciaal
***

Babi Pangang
***

Foe Yong Hai
***

2 st. Sate kip
***

6 st. Kerry Koh
***

Kroepoek
*Bami, Nasi of Rijst

Bestel nu online op bestellen.tongah-nuenen.nl

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

GARANTIEBEDRIJF

v.d. Wildenberg b.v.
Europalaan 2, 5674 Ca nuEnEn

Tel. 040-2831774

Voor al uw 
autoschades 

Alle merken

Alle 

verzekerings-

maatschappijen

 π Open dag 
21 mei 2016 

11:00-16:00

Fysiotherapie Nuenen 

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

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

Vincent van Goghstraat 257-259 
www.fysiotherapienuenen.nl

Bij ons bent u in goede handen

Fotostudio BM

Voorlichting over: 
11:30  Shockwave-therapie   
12:00  Manuele Therapie 
   Podotherapie  
13:00  Kinderfysiotherapie     
13:30  Dry Needling  
14:00  Osteopathie  
14:30  Echografie

Met doorlopend demonstraties - voorlichting - uitleg - fitheidsscan

5 jaar 

Fysiotherapie 

Nuenen

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2014”

Rond de Linde

Vanaf ontwerp t/m
verspreiding van 

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


	RdL wk19 2016
	VP wk19
	Gemeente RdL wk19 2016
	Adv kersvers wk19 RdL 2016
	Tekst eerste lustum wk19 RdL 2016
	Tekst stem op wk19 RdL 2016
	Tekst weverkushof wk19 RdL 2016
	Tekst jan korti wk19 RdL 2016
	Tekst feest wk19 RdL 2016
	Adv Lindeblaadjes wk19 RdL 2016
	Tekst kerk wk19 RdL 2016
	Tekst sport wk19 RdL 2016
	Adv wildemberg wk19 RdL 2016


