
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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Vier dagen 
slagwerk 
workshop

Terugbeeld-project 
heemkundekring 
‘gebundeld’ 
overgedragen 
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

aanbiedingAircoService€ 43,50

Tweede 
editie
Asperges 
op de Velden

DE VERKOOP VAN JE 
HUIS VERSNELLEN?

Dan eerst met Robert Middel
bellen! 040-7111152

www.makelaarsplein.com

1986 - 2016 

30 jaar Zilverschoon
Het is dit jaar 30 jaar geleden dat Ria van Gerven startte met haar schoon-
heidsinstituut Zilverschoon. Toen nog vanuit haar voormalig woonhuis aan 
de Berg in Nuenen. Vanaf het begin verrichtte zij specialistische behande-
lingen, zoals elektrisch ontharen, flitslampontharen en Peelings met Chi-
nese kruiden en fruitzuren om een beter resultaat te boeken op het gebied 
van acne, littekenbehandeling en huidverbetering. Als diëtiste gaf ze voe-
dingsadviezen en afslankbehandelingen door middel van dieptewarmte 
therapie. Ook gaf ze kleurenadviezen voor kleding, stijl, haar en make-up 
om cliënten het beste tot hun recht te laten komen. 

Instituut Zilverschoon staat voor 
kwaliteit, eerlijk advies en stelt hoge 
eisen aan de professionaliteit en des-
kundigheid van het team. Het is ook 
daarom van cruciaal belang om conti-
nue op zoek te gaan naar nieuwe be-
handelingen/specialisaties die steeds 
weer mooie en betere resultaten kun-
nen opleveren voor onze cliënten. 
Daarnaast is Instituut Zilverschoon 
ook een leerbedrijf voor stagiaires van 
o.a. het Summa college en is Instituut 
Zilverschoon aangesloten als kernlid 
bij vakvereniging ANBOS .

Met als basis; HBO opleiding diëte-
tiek, zijn de afslankbehandelingen en 
voedingsadviezen een rode draad in 
haar praktijk. Maaltijdvervangers zo-
als Prodimed en de mogelijke verdere 
ondersteuning van een diëtiste geven 
snel het gewenst afslankresultaat. 

In 2004 werd Instituut Zilverschoon 
verplaatst naar een nieuw pand naast 
haar voormalig woonhuis met 4 behan-
delruimtes. Al snel, werd het team van 
Instituut Zilverschoon verder versterkt 
met Chantal en Anke en werden de 
specialisaties verder uitgebreid met 
o.a. Permanente make-up, LPG Ender-
mologie voor Figuurcorrectie, Micro-
dermabrasie, Pedicuren, Gellak behan-
delingen. Mede als gevolg van verdere 
uitbreiding van de specialisaties en het 
personeel was óók dit pand op een ge-

ven moment te klein om de cliënten 
van Instituut Zilverschoon op een pro-
fessionele wijze te behandelen. 
In 2009 diende er zich een mooi pand 
aan, schuin tegenover de praktijk van 
Berg 48A, namelijk de huidige locatie, 
Berg 51. Na een grondige verbouwing 
werd eind 2009 het pand feestelijk ge-
opend. De huidige praktijk is ruim op-
gezet en heeft naast een ontvangsthal, 
wachtruimte maar liefs 5 behandel-
ruimtes. De wanden van Instituut Zil-
verschoon bieden ruimte aan begin-
nend- en amateurkunstenaars om 
schilderijen, tekeningen, foto’s of ander 
werk te exposeren voor dagelijkse cliën-
ten. 
Wéér werd het product portfolio ver-
der uitgebreid met behandelingen en 
specialistische apparatuur, zoals; 
LIPO II ultrageluid om vetcellen af te 
breken, FOX II om kalk- en schimmel-
nagels te behandelen, Diode laser voor 
permanente ontharing, Dermapen 
voor litteken en huidverbetering, 
Beauty Angel - lichttherapie voor aan-
maak van collageen. En binnenkort 
wordt er gestart met het Nieuwste En-
dermologie apparaat van LPG waar-
mee een prachtige figuurcorrectie te 
realiseren is (behandeling van celluli-
tis en vetrolletjes). Deze behandeling 

Ons team staat klaar om u te ontvangen!

in combinatie met de LIPO II behan-
deling geeft een nog mooier resultaat. 
Instituut Zilverschoon werkt voorna-
melijk met producten van Dr. Bau-
mann, een fantastisch Bionoom merk, 
waarin géén allergene stoffen worden 
toegevoegd en voor iedere huid een 
verademing kan zijn. Door het volgen 
van Masterclassen zijn ook de be-
staande behandelingen/specialisaties, 
door het team, zoals Permanent ma-
ke-up verder geoptimaliseerd met bij-
voorbeeld; 3D Hairstrokes voor de 
wenkbrauwen, Microblading (mesjes 
techniek)en Full lips. Daarnaast geven 
de Japanse Faceliftbehandeling en 
Bindweefsel massage een natuurlijke 
huidverjonging zonder dat er gebruik 
wordt gemaakt van specialistische ap-
paratuur. 
Hoewel er al jarenlang wordt samenge-
werkt met de cosmetisch arts Coco 
Baggelaar is een verdere samenwerking 
met een nog tweetal cosmetisch artsen, 
met additionele specialiteiten, een lo-

gische stap. Nieuw is de PlexR, plasma 
soft surgery - een volledig veilige ma-
nier voor de behandeling van diverse 
huidverouderingsproblemen zonder te 
snijden.

Vrijdag 27 mei
Is een feestelijke dag van 11.00-20.00 
met diverse lezingen:
Dr. Baumann – huidverzorging.
Christopher Brandt - cosmetisch arts.
Annebert Simons- Micreos Gladskin.

Diverse demonstraties 
Permanente -Make-up.
Persoonlijke adviezen en Bubbels, hap-
jes. en muziek van Jazzal (een jonge dy-
namische jazzband - vanaf 18.00 uur).

U bent van harte welkom!
Wij steunen de Pascaud Foundation; 
een ideële stichting die mensen helpt 
waarvan het uiterlijk geschaad of ver-
minkt is. Een vrijwillige bijdrage op 27 
mei wordt zeer op prijs gesteld. 

 

Fifa 16 toernooi in 
jongerencentrum 
De Luistruik
Op vrijdag 27 mei organiseert het 
team jongerenwerk van de LEV-
groep hét Fifa 16 toernooi in jonge-
rencentrum de Luistruik, Sportlaan 
12, Nuenen.

Ben je tussen de 10 en 18 jaar en heb je 
zin in een leuke en spannende mid-
dag, dan mag je meedoen aan dit spet-
terende toernooi!!! Het begint om 
14.00 uur en duurt tot 17.30 uur. Wij 
zorgen dat er maximaal 8 Playstations 
4 klaar staan met tv’s en controllers. 
Voor de winnaars zijn er leuke prijzen 
te winnen. Heb je interesse schrijf je 
dan snel in! Aanmelden kan via een 
email naar bjorn.pinsel@levgroep.nl  
Inschrijving kost 2,50 euro. Er kunnen 
maximaal 65 deelnemers meedoen en 
vol is vol. 

Oud Nuenenaar interviewt   
dichter en theoloog Huub Oosterhuis 
Op donderdagavond 26 mei wordt dichter en theoloog  Huub Ooster-
huis (1933) in Eindhoven geïnterviewd over zijn nieuwe boek, de verhalen-
bundel ‘Wolf en lam’. Interviewer is  Marc van Dijk  (1979), journalist voor 
Trouw en Vrij Nederland, schrijver van ‘De paus van Amsterdam, biografie 
van Huub Oosterhuis’.

HUUB	  OOSTERHUIS	  EN	  ZIJN	  BIOGRAAF	  IN	  DE	  AUGUSTIJNENKERK	  IN	  EINDHOVEN	  
	  

	  
Huub	  Oosterhuis	  
	  
	  
Op	  donderdagavond	  26	  mei	  wordt	  
dichter	  en	  theoloog	  Huub	  Oosterhuis	  in	  
Eindhoven	  geïnterviewd	  over	  zijn	  
nieuwe	  boek,	  de	  verhalenbundel	  ‘Wolf	  
en	  lam’	  (uitgeverij	  Ten	  Have).	  	  
	  

	  
Interviewer	  is	  Marc	  van	  Dijk,	  journalist	  
en	  schrijver	  van	  ‘De	  paus	  van	  
Amsterdam,	  biografie	  van	  Huub	  
Oosterhuis’	  (uitgeverij	  Atlas	  Contact).	  
Er	  is	  een	  gesprek,	  er	  wordt	  voorgelezen	  
en	  er	  is	  ruime	  gelegenheid	  tot	  het	  stellen	  
van	  vragen.	  Na	  afloop	  zijn	  beide	  boeken	  
met	  (combi)korting	  verkrijgbaar.	  
	  
donderdag	  26	  mei,	  aanvang	  20.00	  uur	  
Augustijnenkerk	  
Tramstraat	  37,	  Eindhoven	  
Toegang:	  vrij	  
	  
Graag	  aanmelden	  via:	  	  
mbiegstraaten@vbkmedia.nl	  
of	  tel.	  +31	  (0)88-‐700-‐2677

	  
	  
Over	  ‘Wolf	  en	  Lam’	  (uitgeverij	  Ten	  Have)	  
	  
‘Wolf	  en	  lam’	  is	  het	  eerste	  boek	  van	  Huub	  Oosterhuis	  met	  verhalen	  –	  geen	  liedteksten	  en	  
preken.	  Eerlijk	  bedacht,	  soms	  waar	  gebeurd.	  Over	  heel	  verschillende	  mensen,	  die	  hij	  
liefheeft	  zoals	  ze	  zijn.	  Over	  herkenning	  en	  vervreemding,	  over	  dood	  en	  liefde	  sterker	  dan	  
de	  dood.	  
Een	  paar	  keer	  over	  god/God,	  over	  zijn	  vader,	  een	  vogel	  met	  drie	  vleugels,	  de	  grootvorst	  
van	  Auschwitz,	  de	  overlevende	  van	  een	  vliegtuigramp,	  de	  oplossing	  van	  het	  
vluchtelingenprobleem.	  En	  over	  oma	  Zwaluw,	  Eva	  Bloemenvrouw,	  de	  keizerin	  van	  
Arabië,	  Hannah	  Arendt,	  Geertrui	  Charpentier	  en	  Maël	  Joni.	  
	  
Zie	  ook:	  uitgeverijtenhave.nl/boek/wolf-‐en-‐lam	  
	  
Over	  ‘De	  paus	  van	  Amsterdam’	  (uitgeverij	  Atlas	  Contact)	  
	  
Huub	  Oosterhuis	  leest	  de	  Bijbel	  als	  een	  politiek	  manifest,	  schrijft	  kerkliederen	  die	  in	  
meerdere	  talen	  gezongen	  worden,	  richt	  huizen	  op	  voor	  'bezield	  verband'	  en	  verbindt	  
zich	  met	  de	  SP,	  maar	  ook	  met	  de	  koninklijke	  familie.	  	  
Nadat	  Oosterhuis	  met	  Rome	  in	  conflict	  raakte	  over	  het	  verplichte	  celibaat,	  kwam	  hij	  
buiten	  de	  officiële	  kerkorde	  te	  staan.	  Hij	  begon	  een	  kerk	  waarin	  de	  grenzen	  tussen	  
religie,	  politiek	  en	  poëzie	  werden	  opgeheven.	  Een	  kerk	  waarin	  hij	  zelf	  paus	  werd.	  	  
Marc	  van	  Dijk	  beschrijft	  de	  vele	  controverses,	  inzichten	  en	  wonderlijke	  paradoxen	  uit	  
het	  tachtigjarig	  leven	  van	  Huub	  Oosterhuis.	  Die	  vertelt	  in	  dit	  boek	  zijn	  eigen	  verhaal,	  en	  
daarnaast	  komen	  ook	  kroongetuigen	  uit	  zijn	  leven	  aan	  het	  woord;	  zijn	  kinderen	  Tjeerd	  
en	  Trijntje,	  (oud-‐)collega's	  en	  (ex-‐)geliefden.	  
	  
Zie	  ook:	  www.depausvanamsterdam.nl	  

Marc is geboren in Eindhoven en groei-
de op in Nuenen. Er is een gesprek, er 
wordt voorgelezen en er is ruime gele-
genheid tot het stellen van vragen. Na 
afloop zijn beide boeken met (combi)
korting verkrijgbaar.
Marc van Dijk: 'Ik twijfel er niet aan, of 
beide auteurs zijn onbescheiden ge-
noeg om te willen signeren.'
Donderdag 26 mei, aanvang 20.00 uur
Augustijnenkerk, Tramstraat 37, Eind-
hoven, Toegang: vrij.

Graag aanmelden via: mbiegstraa-
ten@vbkmedia.nl of tel.  +31 (0)88-
700-2677

OCN Ondernemerscafé
Het Ondernemers Contact Nuenen (OCN) organiseert een inloopcafé 
voor ondernemers in Nuenen op donderdag 19 mei van 17.00–19.00 uur 
in Café Schafrath, Park 35 in Nuenen. De aanwezigen worden ontvangen 
door John Remming & Simone van Daal. Het OCN Ondernemerscafé geeft 
OCN en ondernemend Nuenen de mogelijkheid in een gezellige ambian-
ce bij te praten Daarnaast kunnen ondernemers zich kort presenteren. 
Op 19 mei neemt Christ van den Akker van IT Pro dit graag op zich.Onder-
nemers die (nog) geen lid zijn van het OCN zijn dus eveneens van harte 
welkom. Ondernemers die interesse hebben om hun bedrijf kort voor te 
stellen, krijgen hiertoe de gelegenheid.  De eigen bijdrage van € 10,- kan 
bij binnenkomst worden betaald.
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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.

AFVALWEETJE

Ook voor papier en kartonnen dozen 
kunt u 24 uur per dag terecht bij de 
brenghoek op de milieustraat!

COLLECTE
In de week van 22 mei t/m 28 mei wordt gecollecteerd voor Stichting 
Longfonds.

UITNODIGING    
COMMISSIEVERGADERING
De commissievergaderingen vinden plaats in de commissiekamer
van het gemeentehuis, aanvang 19.30 uur:

• 24 mei Commissie Ruimte
Onderwerpen
 - Bomenbeleidsplan, Commissienotitie
 - Aanpassen gemeenschappelijke regeling ODZOB

• 25 mei Commissie Samenleving
Onderwerpen
 - Zienswijze fi nanciële stukken 2016 WSD
 - Zienswijze 2de begrotingswijziging 2013-6 en programmabe-
     groting 2017 GGD
 - Wijziging GR GGD Brabant-Zuidoost
  - Investeringskredieten Meerjarenspreidingsplan
     onderwijshuisvesting
 - Beleidsnota Sociaal Domein

• 26 mei Commissie ABZFin
Onderwerpen
- Meerjarenplan Brainport Development 2017-2020
- Zienswijze Dienst Dommelvallei 2e wijziging 2016, meerjarenbe-
  groting 2017-2020
- Handvest actieve informatieplicht 2016
- Zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 VRBZO

Agenda en bijbehorende stukken staan op 
nuenen.raadsinformatie.nl 
 
Burgers kunnen in de openbare commissievergaderingen gebruik-
maken van het meespreekrecht. Neem daarvoor contact op met de 
griffi e: tel: 040-2631679 of email griffi e@nuenen.nl

UITNODIGING PRESENTATIE 
Nuenens Bomen café
Op 25 mei presenteren we de uitkomst van de klankbordgroep 

“Nuenens Bomen café”. U bent van harte welkom op de presenta-
tieavond in Het Klooster, woensdag 25 mei. De inloop is vanaf 19.00 
uur en om 19.30 uur start de presentatie van de concrete voorstel-
len van de werkgroepen over het bomenbeleid in de gemeente Nue-
nen.

PEELNETWERK
FoodLab trekt de Peel in
De Peel is de voedseltuin van Brabant. 
Het is ook de leefomgeving van hon-
derdduizenden Brabanders. Toch weten 
consumenten vaak niet waar hun voed-
sel vandaan komt. Om hier verandering 
in te brengen zijn boeren en kunste-
naars een vernieuwende samenwerking 
aangegaan. In de vorm van het project FoodLabPeel werken zij 
samen aan vijf ontwerpen. Agrarische ondernemers en designers 
bedenken zo nieuwe cross-overs. Ook de varkenshouders van de 
Heydehoeve uit Gerwen nemen hieraan deel. 

De komende maanden trekken de ontwerpen van FoodLabPeel door 
de Peel. Onder andere op cultuurfestival Fabriek Magnifi que (22-24 
juli) in Veghel, Boerenevenement Agrarische Dagen Someren (17-18 
sep) en de Dutch Design Week (22-30 okt) in Eindhoven zijn de 
ontwerpen te bewonderen.

Kijk voor meer informatie over dit project op: www.peelnetwerk.nl 
of op  www.agrimeetsdesign.com                 

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: Heilig Kruisgilde voor het organiseren van een kof-

ferbakverkoop op zondag 27 september 2016 op het terrein bij 
het gildehuis aan Lankveld 10;

• Aanvrager: Backstage Chevy Club Helmond voor het organise-
ren van een American Car Weekend in de periode van 9 tot en 
met 11 september 2016 op het terrein van strandbad Nuenen 
aan Enodedreef 3;

• Aanvrager: Stichting Jeugdrecreatie Nuenen voor het organiseren 
van de jaarlijkse overnachting in tenten in de nacht van 16 op 
17 juli 2016 door vaste leden (abonnees) in speeltuin de Kievit 
aan Kerkstraat 10.

• Aanvrager: Stichting Sinti Music voor het organiseren van een 
Sinti Gypsy Jazz Guitar Camp (internationale 2 daagse work-
shops Gypsy Jazz Guitar met publieke presentatie) in en bij “t 
Huysven” aan de Huikert 35 in Gerwen op 17 en 18 juni 2016.

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, 19 mei 2016

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

• 12 mei 2016 Laan ter Catten 8, 5673 BC – het plaatsen van een 
dakopbouw op de bestaande garage (BOUW en 
RO, afwijken van de bestemming). 

  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen des-
betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 

grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar ma-
ken bij het College van burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a., Postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen. 

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

PUBLICATIE
Voorontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Gulbergen’; gemeente 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Het bestemmingsplan
Het nieuwe bestemmingsplan ‘Landgoed Gulbergen’ voorziet in het 
planologisch borgen van de huidige situatie. De eerder verleende 
ontheffi ng voor het houden van een tuinbeurs wordt in dit plan 
overgenomen.

Terinzagelegging
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Gulbergen’ ligt met 
ingang van 20 mei 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter 
inzage op het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.
Het plan is ook raadpleegbaar via de landelijke site: www.ruimte-
lijkeplannen.nl
Het voorontwerpbestemmingsplan kan rechtstreeks worden ge-
raadpleegd via de volgende link: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IM-
RO.0820.BPLandgGulberg2015-B001

Reactie
Binnen de termijn van terinzageligging kan een ieder schriftelijk of 
mondeling een (inspraak) reactie naar voren brengen. Een schrifte-
lijke reactie dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders 
van Nuenen, postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. 
Een reactie kan ook mondeling worden ingediend bij de heer A. Ras 
van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 040-2631545).

Nuenen, 19 mei 2016.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

PUBLICATIE
Uitvoeringsbesluit Wmo en Jeugdhulp 2016

Eind 2014 heeft de gemeenteraad van de gemeente Nuenen c.a., de 
verordeningen Wmo en jeugdhulp vastgesteld. In een aantal artike-
len staat dat het college van Burgemeester en Wethouders nadere 
uitvoeringsregels kan vaststellen. Op 23 december 2014 stelde het 
college het Uitvoeringsbesluit Wmo en Jeugdhulp 2015 vast. Op 
basis van de ervaringen in 2015 is een nieuw uitvoeringsbesluit voor 
2016 opgesteld. 
Het Uitvoeringsbesluit Wmo en Jeugdhulp 2016 is door het college 
op 19 april 2016 vastgesteld.

Het Uitvoeringsbesluit Wmo en Jeugdhulp 2016 treedt met terug-
werkende kracht in werking vanaf 1 januari 2016.

Nuenen, 19 mei 2016.
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.

Open dag  Fysiotherapie Nuenen met 
demonstraties echogra� e en shockwave
In deze tijd van bezuinigingen en krimp in de zorg blijft Fysiotherapie Nue-
nen groeien. Hoogwaardige fysiotherapeutische zorg leveren blijft een be-
langrijk facet van de dienstverlening. In de 5 jaar aan de Vincent van 
Goghstraat 259 te Nuenen is hier hard voor gewerkt. In de loop der jaren 
zijn daarnaast collega's aangetrokken met speci� eke deskundigheid. Denk 
daarbij aan specialisaties als Manuele Therapie, Sportfysiotherapie, Oe-
deemtherapie en Kinderfysiotherapie. 

Sinds eind december is men gestart 
met echografie en shockwave. Met 
echografie is het mogelijk om botten, 
gewrichten, banden, pezen en spieren 
goed in beeld te brengen. De shockwa-
ve kan een effectieve behandelmetho-

de zijn voor mensen met langdurige 
spier-peesklachten.

Met de aanschaf van die specifieke  ap-
paratuur is een forse financiële investe-
ring gemoeid maar het is tevens een 

meerwaarde voor de behandeling van 
de patiënten. Naast investering in ap-
paratuur moet ook de behandelaar in-
vesteren. Werken met echografie bete-
kent eerst gericht bijscholing volgen en 
veel ervaring opdoen. Het is gelukt een 
medewerker aan te trekken die hier al 
veel ervaring mee heeft. Tevens zijn 2 
andere collega's zich gaan specialiseren 
in de echografie en shockwave.

Op zaterdag 21 mei zal, ter gelegen-
heid van het 5-jarig bestaan, van 11.00 
uur tot 16.00 uur, de deur openstaan 

voor het publiek. Op die dag is er volop 
voorlichting over diverse aspecten van 
fysiotherapie. Tevens zijn er die dag 
demonstraties en kunnen er vragen 
(over fysiotherapie) beantwoord wor-
den.

 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

Fotostudio BM

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

Met doorlopend demonstraties - voorlichting - uitleg - fitheidsscan

5 jaar 

Fysiotherapie 

Nuenen

 Vogelwandeling 
met IVN Nuenen
Op maandag 23 mei nodigen gidsen 
van IVN Nuenen u uit voor een vo-
gelwandeling door de Boktse beem-
den. Vertrek per � ets om 19.00 uur 
vanaf Het Klooster, Park 1 Nuenen.

Start wandeling iets later vanaf de ‘Piet 
Rendersbrug’ bij de oude toren in Ne-
derwetten (auto’s parkeren bij de kerk). 
Het dragen van waterdicht schoeisel, 
bij voorkeur laarzen en het meenemen 
van een verrekijker worden sterk aan-
geraden. Deelname is gratis. Info: 040-
2836728 of www.ivn.nl/nuenen



PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.ToT ziens bij

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

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 18 .00
Vrijdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 20 .00 
Zaterdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .00 - 17 .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

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.

 100% AmbachtelijkVoor de beste 
service en kwaliteit!!

Blije dije spiesen
Iedere 4e  ................................  Gratis
4 Runder hamburgers
"uit eigen keuken" ............................5,-
Sole Mio spies
per stuk ............................................2,75
100 gr. gebraden gehakt +
100 gr. runder rookvlees .........3,50

Bos Asperge
100 gram ..........................................1,75
Kalfs gehakt ballen
4 stuks ...............................................6,00

Ijsbergsla Holland
 per krop 0,99
Veldsla Holland  
pan klaar   per bak1,49
Mango Ivoorkust

per stuk 1,79

Atjar
  250 gram 1,69
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 19 mei t/m woensdag 25 mei

Wellant appel Holland 
    hele kilo 1,79

Acties week 29: geldig dinsdag 17  t/m zaterdag 21 mei 2016_____________________________________________________

Brood van de week 
Klooster “Donker meergranenbrood 
boordevol zaden & pitten”

   2x half 1,95                 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
_____________________________________________________

Italiaans olijfbrood
“Heerlijk voor bij de BBQ, borrel 
of gewoon tussendoor” € 225
_____________________________________________________

Aardbeiencroissants  
“Roombotercroissants gevuld met banketbakkersroom 
en verse aardbeien”
                                                                    3+1 gratis        

    
_____________________________________________________

Mueslibollen  
“Royaal gevuld zoals u van ons 
gewend bent”                                                    
           3+1 gratis        

    
_____________________________________________________

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

KOOPJE

SPEcial

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

KEEP
CALM

IT’S
LADIES 
NIGHT

GRATIS ENTREE!

Donderdag 2 JUNI van 19.00 - 21.30 UUR
      NOORDVELD - Hoge Brake 72 Nuenen

Meer info? Facebook / Da Drogisterij Noordveld

KOOPJE

SPEcial

De Best belegde broodjes
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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:

internationale stationaire motorenshow
Tijdens de pinksterdagen werd in Nuenen de internationale stationaire motorenshow georganiseerd. Vanuit heel Eu-
ropa 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 belangstel-
lende bezoekers. De tentoongestelde stationaire motoren werden eind 19e, begin 20e eeuw gebouwd en gebruikt 
voor de aandrijving van de meest uiteenlopende apparatuur, zoals dynamo’s, waterpompen, zaagmachines, draai-
banken, wasmachines of dorsmachines en zijn de voorouders van de moderne benzine- en Dieselmotoren.    
                                             

Natuurmarkt 
Helmond
in stadswandelpark de Warande 
wordt op zondag 5 juni van 12.00 
tot 17.00 uur weer de jaarlijkse Na-
tuurmarkt Helmond georganiseerd. 

Meer dan 50 organisaties en verenigin-
gen zullen demonstraties en voorlich-
ting geven op het gebied van natuur, 
milieu en duurzaamheid, gericht op 
een breed publiek, van jong tot oud! 
De markt biedt doe-activiteiten en in-
teracties met het publiek. Er wordt 
veel aandacht besteed aan kinderacti-
viteiten. De markt wordt ieder jaar ge-
organiseerd door ‘Imkersvereniging 
Helmond e.o.´. De toegang tot de 
markt is gratis. 
Wilt u er een ‘dagje uit’ van maken? De 
Natuurmarkt is heel goed te combine-
ren met een bezoekje aan een gratis 
concert in het Carat-muziekpaviljoen 
(vanaf 12.00 uur), de midgetgolfbaan, 
het dierenpark of het gezellige terras 
van Paviljoen de Warande. De Natuur-
markt wordt gehouden in en rondom 
de ´Bijenhal´ in stadswandelpark de 
Warande. (GPS-adres is Kluis 1, 5707 
GP Helmond). De ingang tot de markt 
bevindt zich aan de Aarle Rixtelseweg. 
Een impressie van de natuurmarkt van 
2014 en 2015 vindt u op http://www.
imkersvereniginghelmond.nl/natuur-
markt/index.php. Daarop ziet u ook de 
groeiende lijst van activiteiten van de 
imkervereniging en gastdeelnemers 
voor de natuurmarkt van dit jaar.

‘Zonder armen om je heen’
een symposium speciaal voor alle vrouwen die zijn opgegroeid zonder de 
beschermende armen van een moeder. een dag van erkenning en herken-
ning, van verbinding en verwerking. een dag met actie en bezinning een 
dag van praten en van stilte. 

Waarom deze dag 
Het overlijden van jouw moeder heeft 
veel invloed gehad op je jeugd. Het 
kan zijn dat je dit als kind niet bewust 
hebt meegekregen omdat je er te jong 
voor was. Wat je in die tijd wel kon 
voelen was dat er iets niet klopte. Of je 
nog heel jong was of al wat ouder en 
alles wel bewust hebt meegemaakt 
het verdriet van een moeder die er 
niet meer voor jou was kan als een ro-
de draad door je leven lopen. Of mis-
schien nog spelen … 

Suggesties en ideeën
Wij komen graag in contact met vrou-

wen die zich hier in herkennen en el-
kaar durven en willen ontmoeten. 
Om deze symposiumdag goed aan te 
laten sluiten bieden we je aan mee te 
denken over de invulling van deze 
dag. We staan open voor ideeën en 
suggesties. Mail naar: zonderarme-
nomjeheen@gmail.nl. Voor meer in-
formatie bekijk de site www.zonder-
armenomjeheen.nl. 
Wil je verzekerd zijn van een plaats op 
deze dag ? Geef je dan alvast op en 
geef het ook door aan anderen die je 
kent zodat ze zich aan kunnen melden 
via de mail: zonderarmenomjeheen@
gmail.nl.

Terugbeeld-project 
heemkundekring ‘gebundeld’ 
overgedragen 
Wethouder Martien Jansen en de oud-burgemeesters Harry Terwisse en Wil-
lem Ligtvoet hebben vorige week in het Heemhuis ieder een fotoboek ont-
vangen waarin alle 38 Terugbeeld-zuilen zijn gebundeld. 

Het project Terugbeeld -- eens uit 
beeld, nu terug in beeld -- is door 
heemkundekring De Drijehornick op-
gezet en er zijn inmiddels informatie-
panelen geplaatst op locaties waar in 
het verleden een belangrijk of markant 
gebouw heeft gestaan. Ook zijn er in-
formatiepanelen over de vroegere be-
bouwing rond het Park en de Linde-
boom en over de oude situatie rond de 
kerk van Nederwetten en het oude 
‘centrum’ van Gerwen op het Laar en 
het nieuwe rond de Heuvel. 

Een drietal Terugbeeld-panelen geven 
informatie over de verdwenen buurt-

schappen Refeling, Vaarle en ’t Huuks-
ke. De oud-burgemeesters Harry Ter-
wisse en Willem Ligtvoet hebben on-
langs het project Terugbeeld officieel 
namens de heemkundekring overge-
dragen aan wethouder Martien Jansen 
en daarmee aan de inwoners van Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten en de be-

Wethouder Martien Jansen en de oud-burgemeesters Harry Terwisse en Willem Ligtvoet 
met hun ‘gebundeld’ Terugbeeld-project bij de Terugbeeld-zuil voor het Heemhuis van De 
Drijehornick (foto: Roland van Pareren).

uitzendingen LoN-TV
Vanaf 15-05 in het programma Nuenen-Nu: 
•	 Terugbeelden	van	Drijehornick
•	 Meepraten	over	ons	Bomenbeleid
•	 Opening	radiostation	Son	en	Breugel
•	 LON	door	de	jaren	heen,		seizoen	2	,aflevering	1
De tv-uitzendingen van Nuenen Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 en 01.00 uur. Op donderdag 12 mei wordt de gemeenteraadsver-
gadering rechtstreeks door LON TV uitgezonden. Aanvang 19.30 uur.

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

woners van ‘t Eeneind. Als dank ont-
vingen zij daarom een gebundelde uit-
gave van alle Terugbeeld-panelen. Het 
project Terugbeeld van heemkunde-
kring De Drijehornick is gefinancierd 
kunnen worden dankzij de medewer-
king van de Stichting Cultuurfonds Ni-
co en Zingra Nagtegaal-Geerts. 

flyer
Over het project Terugbeeld is een fol-
der uitgebracht met daarin opgeno-
men plattegronden van Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten. Daarop staan de 
plaatsen van alle 38 Terugbeeld-zuilen. 
De flyer is ondermeer (gratis) te krij-
gen bij het Heemhuis, Papenvoort 
15A, het gemeentehuis en de VVV, 
Jumbo Ton Grimberg en MFA De 
Koppel in Nederwetten.

Openingstijden

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

Opendagen
Zaterdag 4 juni
Zaterdag 18 juni
Zaterdag 2 juli

Wij zijn de zaterdagen 
geopend van 10:00 uur 

tot 14:00 uur.

De zondagen zijn we 
geopend van 10:00 tot 

15:00 uur.

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

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

   (Foto’s: Peter Coppens)

Nuenen promotie in   
friese elfstedenfietstocht
Toerclub Nuenen heeft in de friese elfsteden Rijwieltocht onze gemeente 
gepromoot. Namens de Toerclub reden pinkstermaandag elf toerrijders de 
11-stedenfietstocht, een tocht over 240 kilometer met vertrek vanuit Bols-
ward en de finish ook weer in dat stadje. organisator Johan Pullens formeer-
de een gemêleerd gezelschap van precies 11 deelnemers voor deze zware 
editie van de 11-stedentocht. Daarbij prominente leden zoals de Nuenense 
notaris Tsjeard fokkema, geboren fries uit exmorra, Maarten klomp, de hui-
dige voorzitter van TC Nuenen en Neel Rijnders (72), de oudste Nuenense 
toerclubrijder in het elftal. De jongste bikkel van het gezelschap was Syta 
(29), dochter van Gerdien en Tsjeard fokkema. 

Op kop van het TC-groepje Maarten Klomp (links in de nieuwe outfi)t 
en notaris Fokkema.                          foto Cees van Keulen  
Het was volop genieten van de natuur, 
van de mooie vergezichten, van het 
prachtige Friese landschap en van de 
pittoreske dorpjes. Een schitterend 
evenement dat al vanaf 1912 wordt ge-
organiseerd en waar je als fervente 
toerfietser een keer in je leven aan 
moet deelnemen. Voor Syta was het de 
eerste keer dat ze een 11-stedentocht 
volbracht (voor Neel en Johan ook), 
haar vader reed voor de elfde keer mee 
en Maarten Klomp was voor de twee-
de keer deelnemer.  

folklore en cultuur
De Friese Elfsteden Rijwieltocht wordt 
al sinds 1912 georganiseerd. Prestatie, 
cultuur, folklore en traditie zijn de ei-
gen items van deze 240 kilometerslan-
ge toertocht langs de elf Friese steden. 
Prestatie omdat er sprake is van een 
fietstocht van ca. 240 km op één dag. 
Cultuur en folklore omdat het om een 
Elfstedentocht gaat. Traditie omdat 
het een jaarlijks terugkerend evene-
ment is met een eigen entourage.
Vanaf 1947 staat de 11-stedenfiets-
toertocht jaarlijks op de kalender. De 
tocht staat tweede pinksterdag op het 
programma met het stadje Bolsward 
als start- en finishplaats. Er worden 
15.000 startkaarten uitgegeven. Toer-

Club Nuenen behoort al jaren tot de 
min of meer prominente deelnemers. 
En tijdens de editie van 2016 was voor 
het eerste in Friesland ook de nieuwe 
outfit van de Nuenense Toerclub te 
zien. 

Gastvrij in Longerhouw
Het gastvrij verblijf bij de familie Klas-
ke en Nanne Boersma in Longerhouw 
(50 inwoners) slaat alles. Nog geen vijf 
kilometers van de start en finish in 
Bolsward ontvangen Klaske en Nanne 
al jaren sinds 2003 een delegatie van 
ToerClub Nuenen. De eerste deelne-
mer van de Toerclub was Jan Wesen-
beek, mede-oprichter en eerste voor-
zitter van de sportieve club. 
 
Route
Voor de liefhebbers hier de route met 
de 11 steden en enkele doorkomst-
plaatsen. Bolsward, Harlingen, Frane-
ker, Blije, Holwerd, Dokkum, Bartle-
hiem, Lekkum, Leeuwarden, Bayum, 
Spannum, Kubaard, Bolsward (nog 97 
km), Ysbrechtum, Sneek, IJlst, Tjerk-
gaast, Sloten, Balk, Oudemirdum, Sta-
voren, Hindeloopen, Workum en fi-
nish in Bolsward.
Meer informatie is hier te vinden: 
www.fietselfstedentocht.frl

Vrolijke toerrijders met  v.l.n.r. René Geven, Syta Fokkema, Tiny van Zwol, 
Lara Wouda en Johan Pullens.                      (foto Cees van Keulen)
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De faillissementsaanvraag van exploi-
tatiemaatschappij Het Klooster heeft 
langer op zich laten wachten dan ge-
dacht. Cultuur Overdag heeft daarom 
nog niet kunnen overleggen met een 
curator en/of een nieuwe beheerder 
over de geplande filmvoorstellingen. 
Hopelijk wordt meer duidelijk in week 
20 of 21.

Concreet betekent dit dat de geplande 
film op 20 mei NIET doorgaat. Cul-
tuur Overdag gaat haar uiterste best 
doen om in juni (en verder!) wel weer 
een film te vertonen.
Ondertussen onderzoekt Cultuur 
Overdag de mogelijkheden om een 
zelfstandige stichting te worden zodat 
zij eigen regie krijgt over haar activitei-
ten en de planning daarvan.
Volg voor het laatste nieuws: de web-
site (cultuuroverdag.wordpress.com), 
Facebook (cultuuroverdag) of de loka-
le kranten. U kunt zich ook inschrijven 
voor de nieuwsbrief via info@cultuur-
overdag.nl  

Schuif even aan tafel bij …   
Jan Vlemmix en       
Piet van den Heuvel
In april vertelde onze dorpsgenoot Karl van Zoggel in zijn presentatie over 
de wereldberoemde operadiva Maria Callas. Voor de laatste KBO lezing van 
het voorjaar van 2016 zoeken we het weer eens heel wat dichter bij huis. Het 
duo Jan Vlemmix en Piet van de Heuvel schuift op donderdag 26 mei om 
09.30 uur bij u aan tafel. Het tweetal houdt in de zaal het Trefpunt van Het 
Klooster hun audiovisuele presentatie over de Dommel.
 
Een boek en een hele verzameling 
schilderijen over de Dommel, de le-
vensader van deze streek, was hun 
vorm om uiting te geven aan hun fasci-
natie voor de oude waterstroom door 
onze regio. Jan en Piet gaan er in ‘De 
Schuif ’ van mei alles over vertellen.
Vlemmix was al sinds de jaren 80 van 
de vorige eeuw geboeid door de ge-
schiedenis en de rol van de Dommel, 
die voor de mensen in deze omgeving 
van groot belang is geweest. Hij schil-
derde de watermolens en bracht de 
stroom in kaart en wist in zijn enthou-
siasme Piet van den Heuvel rond de 
eeuwwisseling te betrekken. Een mooi 
boek over de Dommel was het uitein-
delijk resultaat, maar het is al jaren uit-
verkocht en dus niet meer te verkrijgen.
In hun presentatie gaan Vlemmix en 
Van Den Heuvel in op de functie die de 
Dommel door de tijd heen heeft gehad 
voor de mensen.
 Eindhoven werd acht eeuwen geleden 
gesticht op het einde van een zandrug 
aan de Dommel. De beekdal en de 
stroom hadden voor de allereerste be-
woners een belangrijke rituele beteke-
nis, de rivier leverde water en voedsel, 
en het veen en het ijzeroer er omheen 
leverde brandstof en bouwmateriaal.
Het water van de Dommel dreef de tal-
rijke watermolens aan, was van bijzon-
der belang voor de industrieën die zich 

in de 19e eeuw hier vestigde, en zorgde 
voor vers water in de stadsgrachten.
De laatste jaren is er door het water-
schap en de gemeenten veel aan ge-
daan om de rivier weer schoon te ma-
ken en een natuurlijker omgeving te-
rug te brengen.
Jan Vlemmix – voorheen werkzaam 
aan de TU/e, kunstschilder en liefheb-
ber van de Brabantse cultuur, geeft sa-
men met Piet van den Heuvel – tot zijn 
pensioen werkzaam bij Campina en als 
vrijwilliger volop actief onder meer in 
archeologie – een interessante nieuwe 
kijk op onze Dommel.
De bijeenkomst op 26 mei begint om 

St. Anna Ziekenhuis en Nationale 
Diabetes Challenge 2016
De diabetespoli van het St. Anna Ziekenhuis Geldrop gaat de uitdaging aan. 
Van 17 mei tot en met 15 oktober doen zij mee aan de Nationale Diabetes Chal-
lenge (NDC). Een evenement waarbij zij lokaal mensen met diabetes in bewe-
ging willen brengen. Vanaf 17 mei biedt het Anna in samenwerking met LOGO, 
een vereniging voor wandel- en hardloopsport in Geldrop, wekelijks een geza-
menlijke wandeltraining aan. Deze training vindt plaats op dinsdagavond en 
start om 19.00 uur. De challenge richt zich in eerste instantie op mensen met 
diabetes, maar ook mensen zonder diabetes zijn van harte welkom.

De challenge
Met ondersteuning van de Bas van de 
Goor Foundation organiseren lokale 
zorgprofessionals (zoals huisartsen, 
praktijkondersteuners, fysiotherapeu-
ten, diëtisten, diabetes- en wijkver-
pleegkundigen) een lokale wandelchal-
lenge. In 16 tot 20 weken wordt weke-
lijks één keer gezamenlijk gewandeld. 
Zo trainen de deelnemers stap voor 
stap richting de ‘finale’. Deze vindt 
plaats tijdens de Nationale Diabetes 
Challenge Week van 12 t/m 15 oktober 
2016. In die week wandelen de deelne-
mers, afhankelijk van hun persoonlijke 
voorkeuren en trainingsopbouw, vier 

dagen achtereen. De eerste drie dagen 
in de eigen woonomgeving omgeving 
en de laatste dag (15 oktober) in de om-
geving van Paleis Het Loo. Hier leggen 
alle deelnemers gezamenlijk de laatste 
kilometers af en finishen op het Chal-
lenge Diabetes Festival.
 
Samen trainen
De diabetespoli van het St. Anna Zie-
kenhuis ondersteunt dit initiatief van 
harte. In samenwerking met wandel- 
en hardloopvereniging LOGO en een 
bewegingsagoog werkzaam bij de 
woonzorgcentra van Ananz, biedt zij 
vanaf 17 mei wekelijks een gezamenlij-
ke wandeltraining aan. Deze start om 
19.00 uur vanaf locatie: Zwembadweg 
3, voor zwembad de Smelen. Tijdens 
deze training is altijd een zorgprofessi-
onal van de diabetespoli van het St. 
Anna Ziekenhuis aanwezig.
Het doel is om in ieder geval 5 km te 
kunnen wandelen. Langere afstanden 
10 en 20 km zijn ook mogelijk.
Bent u onder behandeling in het St. 
Anna Ziekenhuis en heeft u interesse 
om samen met het diabetesteam van 
het St. Anna Ziekenhuis deel te nemen 
aan dit sportieve evenement? Schrijf u 
dan in via de site www.nationaledia-
beteschallenge.nl. www.st-anna.nl

MMC lanceert Zorgverlener-
portaal voor huisartsen
Met MMC Zorgverlenerportaal zet Máxima Medisch Centrum (MMC) een 
nieuwe stap in betere informatievoorziening aan huisartsen. Het portaal is 
een beveiligde website waar huisartsen op kunnen inloggen om medische 
gegevens van hun patiënten te raadplegen. 

Thilo Mohns, kinderarts-neonatoloog 
en hoofd zorggroep Zorg- en Informa-
tietechnologie: “Het maakt de zorg 
transparant. Behandelingen kunnen 
zo beter op elkaar afgestemd worden. 
De huisarts kan bijvoorbeeld zien dat 
er recent bloed is geprikt of een foto is 
gemaakt en hoeft dat dan niet nog-
maals te doen. Dit scheelt de patiënt 
ongemak en tijd én het kan de gezond-
heidszorg geld schelen.”
 
Het MMC Zorgverlenerportaal is ont-
wikkeld in overleg met huisartsen. Pe-
ter Meulesteen, huisarts in Eindhoven, 
is één van de huisartsen die het Zorg-

verlenerportaal vooraf heeft getest: “Ik 
heb bijna dagelijks een patiënt in mijn 
spreekkamer van wie de informatie 
niet compleet is. Dat is een grote er-
gernis. Het MMC Zorgverlenerportaal 
biedt snel en overzichtelijk inzage voor 
mij, waardoor ik gemakkelijk een com-
pleter beeld krijg van mijn patiënten. 

Dat maakt mijn dienstverlening beter 
en mijn eigen werk wordt er ook nog 
eens leuker op.” Mohns vult aan: “Voor 
de patiënt is het een voordeel dat de 
huisarts uitslagen zelf kan opzoeken 
als het voor hem en de patiënt nodig 
is.”
 

21 mei Hits & Clips 
in Café Schafrat
Zaterdag 21 mei gaat het weer gebeu-
ren! Dan worden de beste videoclips 
met de leukste muziek van vroeger tot 
en met nu met een hoog feelgood ge-
halte weer gedraaid. Een breed scala 
aan muziekgenres, zoals: rock, disco 
en soul komt voorbij, maar ook Neder-
landstalig zal zeker niet ontbreken!

Heb je zin in te dansen, luisteren en/of 
kijken? Kom dan zaterdag 21 mei naar 
café Schafrath. Aanvang: 20.30 uur.

09.30, in zaal het Trefpunt van Het 
Klooster, zal ongeveer twee uur duren, 
en is voor iedere geïnteresseerde, KBO 
lid of niet, gratis toegankelijk. Een in-
teressant relaas over de levensader van 
onze streek die u niet mag missen.      

Jan Vlemmix.     

Festival Blues’m
Een dikke jas was geen overbodige luxe bij de vierde editie van bluesfesti-
val Blues’m, afgelopen zondag in het Park. Toch was er nog aardig wat pu-
bliek komen kijken en vooral luisteren naar de bands die van 14.00 uur tot 
20.00 uur optraden: Blues Fellas, Blues Vision, The Choax en Sugar Boy and 
the Sinners. En na een paar buitjes brak zowaar de zon door.

Sugar Boy & The Sinners op Blues’m (Foto: Berry Leurink)

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

In deel 10 van de rubriek ‘Nuenen op het randje’ de boerde-
rij van Gijs Vink die in 1970 afbrandde in het gehucht Refeling aan de zuid-
kant van de Nuenense akkers. De boerderij bevond zich tussen Refelingse 
Erven 134 en 135. Op de foto’s de boerderij op Refeling 9, van Gijs Vink en 
Gijs Vink met zijn kampioenskoe. Het volledige verhaal staat te lezen in het 
boek Nuenen op het randje, vanaf pagina 188.

Nuenen op het randje

Wist u dat.....
Rond de Linde de enige échte Nuenense krant is?
Rond de Linde al 58 jaar bestaat door gewoon te blijven?
Rond de Linde dan ook een begrip is in Nuenen?
De krant sinds de oprichting gedrukt wordt bij drukkerij Messerschmidt?
Dit een echte Nuenense onderneming is?
Rond de Linde wekelijks in een oplage van 13.700 stuks op de mat valt?
Er nog nooit een week is overgeslagen, ook niet in de vakantie periode?
Alle inwoners van Nuenen en omstreken de krant gratis bezorgd krijgen?
Hiervoor meer dan 40 bezorgers door weer en wind op pad gaan?
Al het nieuws uit Nuenen en omstreken gratis geplaatst wordt?
Hiervoor een vaste Nuenense redactie aan het werk is?
Zij iedere week weer een zeer interessante krant maken?
Zij dit met veel plezier en inzet doen?
Dat het aantal pagina's niet uit maakt, maar de inhoud?
Wij ook zorg kunnen dragen voor uw folders van ontwerp tot in de brievenbus?
U kunt adverteren tegen gunstige voorwaarden?
Rond de Linde ook in Lieshout, Mariahout, Stiphout en Brandevoord verschijnt?
U dan meer respons op uw advertentie krijgt?
U hierover altijd vrijblijvend contact op kunt nemen?
U altijd persoonlijk te woord wordt gestaan? 040-2831200 / rdel@onsnet.nu
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Zoek de 10 verschillen
door Huub Coenen

 PUZZELHOEKWeek 20

1 8 3 9 4 7
4 5 1 8

1 4 7
4 9

8 9 2
5 7

3 2
8 3

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 2 broodbeleg 10 vogel 12 water in Utrecht 13 oktober (afk.) 
14 wilde haver 16 plechtgewaad 19 rangtelwoord 21 Europese hoofdstad 
22 gewijde gave 25 bijbelse figuur 26 vrolijk 28 grote bijl 30 Engels bier 
31 land in Zuid-Amerika 34 vertaler 36 lamlendig 38 mineraal 39 open ruimte 
42 loflied 44 zenuwtrek 46 jong dier 48 pl. in Frankrijk 50 daar 52 boom 
53 meubelstuk 55 rangtelwoord 57 ik 58 op de wijze van 60 raamscherm 
61 mager 62 soort gebak.

Verticaal: 1 vent 3 één en ander (afk.) 4 verbod 5 emeritus 6 boksterm 
7 putemmer 8 onheilsgodin 9 klepper 10 Engelse agent 11 groen 14 rookgerei 
15 kweken 17 annexus 18 verfrissing 20 rondhout 23 zangnoot 24 boom 
27 oplegger 29 nimmer 32 profeet 33 Amerika 34 ten opzichte van 
35 hallucinerend middel 37 praalgraf 38 ondergrondse 40 groot hert 
41 pl. in Overijssel 43 goede eigenschap 44 ter inzage 45 muziekschijfje 
47 op deze wijze 49 pers. vnw. 50 broeksluiting 51 kerstbrood 52 per expresse 
54 vierhandig zoogdier 56 Ierse verzetsgroep 59 assistent-econoom (afk.) 
60 hoogfrequent.

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

A R T I K E L K E I H A R D

A A N N O A K N O T O

N M N A S B B K L P U

T I K C O M P L O T C I A

A M O K E I O R H O O N

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

E E R E N T

V O L I E R E S A R D I N E

U D E N O K L B S N E E

L O T Z E E H O N D U U R

P L C E N O P I B T V

E B R E S E I M A M O

N A T U R E L M O E D W I L

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

Oplossingen wk 19
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

D I E N S T WA G E N

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

AREND
BENEDEN
BENZINE
BESLAG
BONGO
CONSUMENT
DROEF
EDISON
FAMILIE
GEMBER
GEOLOOG
LERAAR
LOZING
NAGENOEG
NEERWAARTS
PARDON
RENTEWINST
RUMPUDDING
RUZIE
SANCTIE
STEEN
TEPEL
TOBBE
TORENSPITS
VANWEGE
WAPEN
ZEBRA

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 

Week 18, Mevr.  van de Tillaart, Nuenen

Tweede editie     
Asperges op de Velden
Van vrijdag 27 mei t/m donderdag 9 juni 2016 vindt de tweede editie plaats 
van Asperges op de Velden. Twee weken lang verrijst een stijlvol pop-up res-
taurant middenin de aspergevelden van de Raaijmakers Hoeve, gelegen in 
het buitengebied van Eindhoven. De Nuenense Boord, waar wij u in stijl zul-
len ontvangen, mag met recht het mooiste en meest pittoreske plekje van 
Brabant genoemd worden. Immers, Van Gogh schilderde er, Gerard van 
Maasakkers zong erover……en er liggen maar liefst 18 aspergevelden bij 
elkaar.

Een team van koks bereidt aan het veld 
culinaire hoogstandjes rondom de vers 
gestoken asperges in combinatie met 
andere Brabantse streekproducten. 
Ralph van Kroonenburg van Delicious 
at Home zal samen met Jhon van Wie-
ringen u net als vorig jaar weer gaan 
verrassen met mooie en smaakvolle 
aspergecreaties. Het restaurant is da-
gelijks geopend van 12.00 tot 15.00 uur 
voor de lunch en van 18.00 tot 23.00 
uur voor het diner. Voorafgaand aan 
de lunch of het diner bent u van harte 
welkom om u te laten rondleiden door 
de boer en uw eigen asperges te steken. 
Sommelier van Baremans Wynkopery 
heeft een mooie selectie gemaakt van 
verschillende wijnen welke naadloos 
aansluit bij de gerechten die geser-
veerd worden.

Dit jaar is het programma uitgebreid 
met een vijftal top-chef dagen waarbij 
diverse (sterren)restaurants op de vel-
den komen koken. Op maandag 30 
mei serveert meesterkok Johan van 
Groeninge, eigenaar van sterrenres-
taurant Avant-Garde, samen met zijn 
team een hoogstaande culinaire lunch 
en diner. Op woensdag 1 juni kunt u 
genieten van de Zuid-Europese keu-
ken van Vida Pura, een top-restaurant 
gelegen in Valkenswaard. Pedro zal sa-

men met zijn team geheel op eigen wij-
ze een culinaire lunch en diner serve-
ren met de vers gestoken asperges van 
de velden. Op donderdag 2 juni kunt u 
genieten van de Franse-internationale 
keuken van Restaurant 1910 en zon-
dag 5 juni zal Yuri Wiesen aan het roer 
staan. Sterrenrestaurant Wiesen laat u 
proeven van zijn keuken die zich sym-
boliseert door mooie producten, crea-
tiviteit en passie. Klassiek in een mo-
dern jasje met wereldse invloeden. U 
kunt deze dag genieten van een uitge-
breide lunch welke doorloopt naar de 
avond. Dinsdag 7 juni wordt de reeks 
van top-chef dagen afgesloten door de 
kookkunsten van Soenil Bahadoer. Ei-
genaar en chef-kok van tweesterren-
restaurant De Lindehof uit Nuenen zal 
met zijn keukenbrigade een hoog-
staand culinair diner serveren. Een bij-
zondere chef, hij is immers niet alleen 
de eerste SVH Meesterkok met een 
Surinaamse achtergrond, hij is ook de 
eerste Nederlander met een Neder-
landse en Belgische Meesterkoktitel. 

Op zondag 29 mei is het Familiedag bij 
Asperges op de Velden. Iedereen is 
welkom, van jong tot oud, om de Raaij-
makers Hoeve te bezoeken, om te ge-
nieten van een voortreffelijke asperge-
lunch en diverse kinderactiviteiten. 

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

Dokter Lieveld vertelt...
Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur in Nuenen. 

Dokter Lieveld vertelt...Dokter Lieveld vertelt...Dokter Lieveld vertelt...

RSI of KANS:
Hoe we het ook noemen, acupunctuur 
helpt vaak verblu� end goed
Naar schatting lopen in Nederland zo'n twee miljoen mensen risico op RSI. 
RSI is een verzamelnaam voor klachten in de bovenrug, het nek- en schou-
dergebied, de armen, ellenbogen, polsen, handen en vingers.   Als je gaat 
zoeken, vind je veel de� nities van RSI en ook verschillende benamingen. RSI 
lijkt wereldwijd echter de meest gebruikte en bekende term. RSI staat voor 
Repetitive Strain Injury. KANS  is de afkoring van Klachten aan Arm, Nek en/
of Schouder. KANS wordt alleen binnen Nederland gebruikt, vooral door 
artsen en behandelaars. 

RSI-klachten worden doorgaans ver-
oorzaakt doordat je telkens dezelfde 
beweging maakt of  telkens een lan-
gere tijd een statische houding aan-
neemt. Ook kan RSI veroorzaakt wor-
den door een combinatie van beide. 

RSI komt meer voor bij vrouwen en 
jonge mensen en bij mensen met een 
verminderde conditie. Mensen die 
zeer plichtsgetrouw en gemotiveerd 
zijn en die hoge eisen aan zichzelf 
stellen, lopen ook een groter risico. 
Daarnaast is een werkomgeving waar 
niet prettig wordt samengewerkt, 
waar niet goed leiding wordt gege-
ven, waar veel stress is en mensen 
weinig te zeggen hebben over hun 
werk, een risicofactor. Dit soort facto-
ren veroorzaakt een gespannen, ver-
krampte houding, die leidt tot minder 
doorbloeding. 

Mensen in de bouw en mensen die 
veel achter een beeldscherm werken, 
lopen een fors risico op RSI.  Ook men-
sen die veel thuiswerken lopen een 
verhoogd risico: doordat ze langer 
doorwerken en vaak met een laptop 
werken op een niet echt goed inge-
richte werkplek. 

Naast werkenden lopen ook jonge 
kinderen, scholieren en studenten 
steeds meer risico om RSI-klachten te 

ontwikkelen. Ook dat komt door het 
gebruik van computers en bij (jonge) 
kinderen van tablets. Zij zitten im-
mers vaak lange tijd met hun hoofd 
gebogen over het scherm. 
Met een combinatie van medische 
acupunctuur (met of zonder naaldjes 
bv. met laser) en acupressuur (met 
zachte druk van mijn handen) heb ik 
al veel mensen met RSI-klachten kun-
nen helpen.

De WHO (World Health Organisation 
van de VN) heeft een analyse gemaakt 
van het verrichte wetenschappelijk 
onderzoek naar acupunctuur. Op ba-
sis daarvan heeft de WHO een lijst op-
gesteld van meer dan 100 klachten 
waarvoor zij acupunctuur aanbeveelt. 
Verschillende RSI-vormen staan op 
die lijst. 

Dag van de 
Logistiek met 
spektakel, banen 
en opleidingen
Een proefrit maken met een vracht-
wagen, zelf een heftruck besturen 
en de werking van een magazijn be-
kijken. Het kan allemaal tijdens de 
Dag van de Logistiek in Eindhoven, 
zondag 22 mei van 11.00 tot 16.00 
uur. 

Er zijn nog veel meer demonstraties en 
doe-activiteiten. Ook is er een banen-
markt met tal van vacatures in de sec-
tor Transport & Logistiek. Bezoekers 
krijgen tevens informatie over de op-
leidingsmogelijkheden van o.a. het 
Summa College. Het wordt dus een lo-
gistiek spektakel van de eerste orde op 
het terrein en in de gebouwen van Van 
Rooijen Logistiek, Achtseweg Noord 
60 in Eindhoven. 

Meer dan 30 bedrijven en organisaties 
zijn present om een beeld van de we-
reld van transport en logistiek te ge-
ven. Want de sector heeft een enorme 
betekenis voor de regio Zuidoost-Bra-
bant. Er zijn al zo’n 39.000 banen in de 
regio en de komende drie jaren komen 
er daar zeker nog 3.000 bij, zo blijkt uit 
arbeidsmarktonderzoek. 

Meer informatie over het evenement: 
www.dagvandelogistiekeindhoven.
nl 

 Kienavond KBO 
Lieshout
Op vrijdag 20 mei aanstaande organi-
seert de Seniorenvereniging KBO Lies-
hout in het Dorpshuis Grotenhof 2 
Lieshout een gezellige kienavond met 
mooie prijzen. 
Iedereen is van harte welkom. Win één 
van de prachtige prijzen en misschien 
wel het bedrag dat in de Jackpot zit. De 
zaal in het Dorpshuis is open om 19.00 
uur en aanvang kienen is om 20.00 uur. 
Na het kienen is er traditiegetrouw de 
loterij. 
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vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

Scheiden doe je samen
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Gipsy-muziek door rasmuzikanten in 
‘concert’-café de Stam Gerwen
De Nederlandse virtuoos Feigeli Prisor speelt al zijn halve leven op gipsy-gi-
taar en vormt samen de rasmuzikanten Wattie Rosenberg (viool), Sendelo 
Schäfer (slaggitaar) en Peter Krijnen (basgitaar) de Feigeli Prisor Band. Dit 
kwartet speelt woensdag 1 juni in Gerwen, de thuishaven van Paulus Schä-
fer. De veel gevraagde gipsyvertolker Paulus Schäfer verzorgt tijdens dat 
concert een gastoptreden. De muziekavond in café de Stam, Gerwenseweg 
38 begint om 20.00 uur.

De Feigeli Prisor Band met v.l.n.r. Watti Ro-
senberg, Sendelo Schäfer,  Feigeli Prisor
en Peter Krijnen. 

De Nederlandse virtuoos Feigeli Prisor 
speelt al zijn halve leven op gipsy-gi-
taar en vormt samen de rasmuzikan-
ten Wattie Rosenberg (viool), Sendelo 
Schäfer (slaggitaar) en Peter Krijnen 
(basgitaar) de Feigeli Prisor Band. Dit 
kwartet speelt woensdag 1 juni in Ger-
wen, de thuishaven van Paulus Schäfer. 
De veel gevraagde gipsyvertolker Pau-
lus Schäfer verzorgt tijdens dat con-
cert een gastoptreden. De muziek-
avond in café de Stam, Gerwenseweg 
38 begint om 20.00 uur.
Kenners vereren Feigeli Prisor (Wit-
tem, 1964) als de ware meester van de 
gipsy-gitaar. Met zijn band stond hij 
op het Sziget Festival in Budapest, ver-
zorgde de openingsact op het World 
Gypsy Festival Khamoro in Praag en is 
te horen en te zien op veel gipsyfesti-
vals in Duitsland.  Woensdag 1 ju-
ni  treedt de Feigeli Prisor Band voor 
het eerst in op concert-café de Stam in 
Gerwen. Gerwen,  gemeente Nuenen 
c.a., is de broedplaats van veel virtuoze 
gipsy-gitaartalenten én wordt ook wel 
aangeduid als dé hoofdstad van de 
mondiale gipsy jazz.

Toegangskaarten De gipsy-muziek-
avond in café de Stam op woensdag 1 
juni begint om acht uur. Toegangs-
kaarten à 7,50 euro kunnen besteld 
worden via mailadres cafedestam@
hotmail.com of telefonisch: 06 5396 
5925 bij Bas van Keulen, café de Stam, 
Gerwenseweg 38, 5674 SH Nuenen.

Vier dagen slagwerk workshop
Niets is leuker dan samen muziek maken. Maar het gaat natuurlijk niet van-
zelf. Daar moet voor geoefend worden. Vaker dan je denkt ben je met muziek 
bezig: je zingt onder de douche, trommelt op de eettafel met het bestek of 
� uit een vrolijk deuntje als een parkiet. Als uitgebreide kennismaking met 
het zelf muziek maken organiseert WLG een workshop slagwerk voor kinde-
ren op de woensdagmiddagen  8, 15, 22 en 29 juni van 13.30 tot 14.30 uur.

De workshop   wordt begeleid door 
Tom Spaan, slagwerk-instructeur van 
Drumfanfare ‘Jong Leven’.  De kinde-
ren kunnen tijdens vier workshops 
kennis maken met zelf muziek maken: 
Hoe ontstaat een ritme, en hoe maak je 
een melodie. En hoe moeilijk is het om 

Beeldhouwen voor kinderen
WLG organiseert weer een creatieve workshop voor kinderen. Op maandag 
30 mei zijn kinderen van 8 tot 12 jaar welkom in D’n Heuvel om te beeldhou-
wen in speksteen. De workshop wordt evenals vorig jaar begeleid door Joke 
Janssen en start nagenoeg aansluitend aan de schooltijd om 15.30 uur.

Werken met speksteen is in de beeldhouwerij relatief gemakkelijk. Toch komt er 
een en ander bij kijken: na de ruwe vorm dient met slijpen, raspen en schuren het 
gewenste object uit de steen ‘gehaald’; te worden. Daarna brengt het steeds fijne-
re schuurwerk en wassen de glans erop.

Voor deelname is het nodig om in te schrijven, omdat er slechts 10 á 12 plaatsen 
zijn voor deelname. Kosten bij deelname zijn € 3,- voor materiaal. Kind(eren) 
aanmelden kan per mail naar: werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.com, telefo-
nisch via 06-41102625 of via het aanmeldformulier op de site http://www.digi-
taal-dorpsplein-gerwen.nl. Overigens vindt u daar alle informatie van diensten 
die WLG aanbiedt. U kan zich bovendien inschrijven voor de nieuwsbrief als u op 
de hoogte wil blijven van alle activiteiten.

Algemene Subsidieverordening 
vastgesteld
Door Gerrit van Ginkel

Na vele jaren zonder  is er weer een algemene subsidieverordening voor de 
Gemeente Nuenen. In 2015 werd er nog zo’n 2,3 miljoen Euro aan subsidie 
verstrekt. In de raadsvergadering van 12 mei j.l. verklaarde verantwoorde-
lijk wethouder Joep Pernot dat er dit jaar niet zo veel zou veranderen. Dit 
ondanks het feit dat het begeleidend document om het voorstel naar de 
raad te brengen toch weer 24 kantjes betrof.

“De eerste weging volgt op de lijst. De 
raad bepaalt het subsidieplafond en 
het College voert uit. Als we door het 
plafond gaan met de aanvragen be-
paalt de ‘kaasschaafmethode’ het ver-
volg”, vertelde de wethouder. De ac-
commodatienota (subsidie voor bij-
voorbeeld clubhuizen en velden, red.) 
komt later en zal nog volgens het 
draagkrachtprincipe worden uitge-
voerd. Het subsidievoorstel werd aan-
genomen. Tegen stemden De Combi-
natie, de VVD, PvdA en de Lijst Pijs. 
De rest was voor.

BijnaThuisHuis
Na de laatste bijeenkomst van de Com-
missie Samenleving leek het er op dat 
alle partijen zich bijna gevonden had-
den in een overeenkomst over de vesti-
ging van een BijnaThuisHuis in Nue-
nen. Het huis gaat zich bezighouden 
met de ondersteuning door vrijwilli-
gers bij de laatste levensdagen. Alles 
leek op het laatste moment toch weer 
niet zo duidelijk tijdens de laatste 
raadsvergadering. Het bewuste pand 
werd inmiddels bewoond door een 
soort antikraak bureau dat door de ge-
meente was ingehuurd. Omdat er de 

19e mei nog een bijeenkomst gepland 
stond, stemden bijna alle partijen tegen 
het voorstel. Daarbij waren ook de mo-
gelijkheden voor huur, aankoop en/of  
erfpachtconstructie nog niet voldoen-
de uitgekristalliseerd. De SP stemde 
voor de door hen ingediende motie.

Deze avond wordt u aangeboden door de Nuenense kerken en 
Van der Stappen uitvaartverzorging.
Tijdens het concert zullen overleden dierbaren worden herdacht door het uitspreken 
van hun naam. Daarnaast zullen verschillende sprekers woorden van bemoediging 
en troost uitspreken. De muzikale omlijsting van deze avond wordt verzorgd door 
Ton Toirkens en gedachteniskoor Caritas. Hoewel het concert in een rooms-katholieke 
kerk plaatsvindt, zal dit over het algemeen een neutraal karakter hebben.

Als u geïnteresseerd bent deze avond bij te wonen, kunt u zich telefonisch aanmelden, 
tijdens kantooruren, bij Van der Stappen uitvaartverzorging: 040 2841550. 
Daarbij vragen we u op te geven met hoeveel personen we u mogen verwachten. 
Ook kunt u aangeven dat u de naam van uw dierbare(n) wilt laten noemen tijdens 
de bijeenkomst. Er zijn aan deze avond geen kosten verbonden. 
Op www.vdstappen.nl/activiteiten leest u meer over dit herinneringsconcert.

Na afloop is er voor u en uw naasten de gelegenheid om, onder het genot van 
een hapje en een drankje, samen van gedachten te wisselen.
Wij hopen u donderdag 26 mei te mogen begroeten.

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

u i t n o d i g i n g

Herinneringsconcert voor nabestaanden
donderdag 26 mei, 20.00 uur, H. Clemenskerk, Park te Nuenen

Country dansen 
Lieshout
Na de fantastische Pinkster Dance 
Party organiseert The Black Longhorn 
komend weekend de maandelijkse 
Country Dance Party op CD muziek. 
We dansen in de grote zaal van het 
Dorpshuis in Lieshout. Alle populaire 
line- en partnerdansen worden zoals 
altijd keurig achter elkaar gezet door 
onze eigen Country-DJ Henk. De na-
druk ligt hierbij op echte country mu-
ziek. Volop genieten dus en alleen kij-
ken mag ook. Telefonische info: 0499-
422088. Meer info? Website: www.
blacklonghorn.nl of email: info@
blacklonghorn.nl.

Zaterdag 21 mei Country dansen 
Aanvang is 20.00 uur Dorpshuis-Lies-
hout, Grotenhof 2, Lieshout.

noten te lezen? Misschien wel makke-
lijker en leuker dan je denkt. Naast het 
zelf maken van muziek legt Tom Spaan 
ook graag uit wat de mogelijkheden 
zijn van muziek maken bij een vereni-
ging en hoe leuk het is om met een 
groep muziekoptredens te geven. 

De workshop vraagt concentratie, mo-
torische beheersing en oog en oor voor 
de andere deelnemers. Dat wordt alle-
maal geoefend tijdens de bijeenkom-
sten. 

Deelname aan de reeks kosten totaal     
€ 5,-. De bijeenkomsten vinden plaats 
in clubgebouw van het Heilig Kruisgil-
de, Lankveld 10 in Gerwen.
Aanmelden kan per mail naar: werk-
groepleefbaarheidgerwen@gmail.com, 
telefonisch via 06 41102625 of via de si-
te http://www.digitaal-dorpsplein-ger-
wen.nl. De aanmeldingen moeten ui-
terlijk 1 juni binnen zijn!!!

In het kort
- 4 bijeenkomsten op woensdag 8, 15,  
   22 en 29 juni, van 13.30 tot 14.30 uur.
- bij het Heilig Kruisgilde, Lankveld 10 
   in Gerwen.
- € 5,00  voor de hele workshop.

Als dit bericht uw nieuwsgierigheid 
wekt: kijk op de genoemde site voor 
meer info over alle diensten en activi-
teiten van WLG. U kunt zich ook in-
schrijven voor de nieuwsbrief zodat u 
altijd tijdig geïnformeerd bent over 
wat er in Gerwen gebeurt.

Steun Jocanto 
met uw 

statiegeldbonnen
In de aanloop naar de jaarlijkse 
� essenactie van Jongerenkoor 

Jocanto, heeft u de mogelijkheid 
uw statiegeldbonnen alvast te 

doneren aan het jongerenkoor. Dit 
kan nu al bij de Albert Heijn in het 

Kernkwartier en vanaf maandag 23 
mei bij de Albert Heijn in het 

centrum van Nuenen. Jocanto 
dankt u hartelijk voor uw steun!



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.

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

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

Rond de Linde 
iedere

donderdag 
digitaal 

op
www.

ronddelinde.nl

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

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

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

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

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

Zondag 22 mei spirituele 
beurs van 11.00 tot 17.00 uur. 
4 gratis lezingen. 1e 11.30 
uur. Piet Dierking e.a., Den 
Heuvel,   Heuvel 2 Mierlo. En-
tree € 5,- kortingsbon www.
stichting-deva.nl

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTERMaandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

* vraag naar de voorwaarden

VLOERBEKLEDING
- PVC
- MARMOLEUM
- LAMINAAT
- VINYL / NOVILON
- TAPIJT
- TRAPLOPERS
- KARPETTEN

RAAMDECORATIES
- SHUTTERS
- JALOEZIEËN
- PANEELGORDIJNEN
- GORDIJNEN
- VOUWGORDIJNEN
- VITRAGE
- LUXAFLEX

COMPLETE WONINGINRICHTING
 Alles wordt door ons gemeten en geïnstalleerd

Onze topmerken:

Elk 2e Luxaflex hor 50% korting*
Elke 4e Luxaflex Duette - Plissé kado*

Therdex PVC 42 serie
€ 49,95 per m² all-in*

Therdex PVC 2 serie
€ 54,95 per m² all-in*

*PVC incl. 1x egaliseren en volledig 
verlijmen. Min. afname 15 m²

*vraag naar de voorwaarden

TOPVERKOPER 

RAAMDECORATIES

& SHOWROOMSALE 
BANKEN + MATRASSEN + MEUBELEN

LENTE
ACTIES

VACATURE:

Met vriendelijke groet,

Henk Coolen
Deur Totaal

_

Deur Totaal digitaal
Maak kennis met het All-in pakket 

van Deur Totaal

Vanaf fabriek pasklaar en voorzien van:
•	 Isolatieglas
•	 Driepuntsluiting	SKG**	
•	 Veiligheid	kogelscharnieren	SKG**
•	 Veiligheid	aluminium	beslag	
	 (trekbeveiliging)	SKG***
•	 Veiligheid	cilinder	SKG**
•	 Afgelakt	in	één	RAL	kleur	naar	keuze
•	 Topkwaliteit	10	Jaar	Garantie

Voordeur model  All-in actie prijs € 1195,-
Vlak model al mogelijk vanaf € 999,- All-in. 

Bel voor een afspraak bij u aan huis
Telefoon 040-295 2100 mobiel: 06-4638 8646 Of 
mail: info@deurtotaal.nu

OPEN HUIS NINABOBO-
KINDEROPVANG in Nue-
nen-West. Zaterdag 28 mei 
van 10.00-14.00 uur. www.
ninabobo-kinderopvang.nl

Vorsterdijk 16a, 5674 AG  Nuenen, Telefoon 040-2842703

Gevraagd vakantie medewerker
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste 
en klantvriendelijke medewerker(ster)

voor onze blauwe bessen winkel
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 ACTIVITEITENAGENDA

Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

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 vrijdag 20 mei
LOS op ‘t veld 

 Boerderij Janmiekeshoeve: De Hei 15, 
Mariahout

Tot en met 21 mei 
Collecte Stichting Oranje Fonds

t/m zondag 3 juli
Expositie ruimte in beeld

Atelier & Beeldentuin Ruimte in beeld 
Dubbestraat 9A Nuenen

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

Donderdag 19 mei 
17.00-19.00 uur OCN Ondernemerscafé

 Café Schafrath, 
Park 35 in Nuenen

Vrijdag 20 mei
18.00 uur Vriendinnendag

Sportpark De Koppel Nederwetten

Vrijdag 20 mei
20.00 uur Kienavond KBO Lieshout

 Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout

Zaterdag 21 mei
11.00-16.00 uur Open dag bij 

Fysiotherapie Nuenen
Vincent van Goghstraat 259

Zaterdag 21 mei 
20.00 uur Country dansen

Dorpshuis-Lieshout, Lieshout

Zaterdag 21 mei
20.30 uur Schafrath’s Hits & Clips

Cafe Schafrath in Nuenen

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 Koffi econcert 

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

 Zondag 22 mei 
15.00 uur Presentatie nieuwe bieren door 

Brouwerij Nuenhem
Café Ons Dorp, Nuenen

Maandag 23 mei
13.30-15.30 Boetseerworkshop

Den Heuvel, Gerwen

Maandag 23 mei
 IVN Vogelwandeling door de Boktse beem-
den. Vertrek per fi ets 19.00 uur vanaf Het 
Klooster, Nuenen. Start wandeling iets later 

vanaf ‘Piet Rendersbrug’ Nederwetten

23 t/m 28 mei 
Collecte Longfonds 

(voorheen Astma Fonds)

Woensdag 25 mei
vanaf 18.00 uur Uitzwaai-diner 

Top Team Huibers 
bij De 3 Gebroeders Gerwen

Donderdag 26 mei
09.30 uur Schuif even aan tafel bij … Jan 

Vlemmix en Piet van den Heuvel: De Dommel
in zaal het Trefpunt, Het Klooster

Donderdag 26 mei
09.30-12.30 uur Fietscursus voor 

E-bike gebruikers
 Gemeenschapshuis Enode te Eeneind

Donderdag 26 mei
20.00 uur Herinneringsconcert 

voor nabestaanden
H. Clemenskerk, Park, Nuenen

Vrijdag 27 mei t/m 9 juni
Asperges op de velden

Raaijmakers Hoeve 
Boord 25, Nuenen

Vrijdag 27 mei
14.00-17.30 uur Fifa16 toernooi 

voor 10 tot 18 jaar
De Luistruik, Sportlaan 12, Nuenen

Aanmelden: bjorn.pinsel@levgroep.nl

28 mei t/m 5 juni 2016
Week van de amateurkunst

Zaterdag  28 mei            
10.00-17.00 uur Voorjaars Boekenmarkt 

Weverkeshof

Kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en kennisen,

langs deze weg wil ik iedereen zeer hartelijk bedanken, 
voor het verjaadagsfeest in zaal Berkenbos op 14 mei.

Bij gelegenheid van mijn85ste verjaardag.
Het was geweldig!

Nogmaals bedankt, ook voor de cadeaus.

 19 Mei 2016, Nuenen         J, Bal

Eerste Communie
Op zondag 22 mei zullen de kinderen 
uit Nuenen hun Eerste Communie ont-
vangen in de H. Clemenskerk in Nue-
nen. De kinderen uit Gerwen zullen op 
zondag 29 mei hun Eerste Communie 
ontvangen in de St. Clemenskerk in 
Gerwen en de kinderen uit Nederwet-
ten op zondag 5 juni in de H. Lamber-
tuskerk in Nederwetten.

Na een periode van voorbereiding in 
gezamenlijke gezinsvieringen en in 
kleine groepjes thuis is het dan einde-
lijk zover: de Eerste Communie. 
De communieviering heeft het thema: 
‘Samen bij-een’. De kinderen beleven 
de viering door ‘samen te werken’,  ‘sa-
men te bidden’, ‘samen te vieren’ en ‘sa-
men te zingen’ met het kinderkoor 
o.l.v. Christel de Brouwer. We hopen 
op zonnige zondagen, waarbij het voor 
iedereen een mooi feest zal zijn. 
In Nuenen (22 mei) is om 10.00 uur de 
viering voor kinderen van de Mijlpaal, 
de Rietpluim, de Insp. Crijnsschool en 
de Ganzenbloem (Geldrop); om 12.00 
uur is de viering voor kinderen van de 
Dassenburcht, de Wentelwiek en de 
Nieuwe Linde.
In Gerwen (29 mei) is om 11.00 uur de 
communieviering en in Nederwetten 
(5 juni) om 10.30 uur.
U bent van harte welkom om bij deze 
communievieringen “samen bij-een” 
te zijn!

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Vrijdag 20 mei 18.30 uur: Vormselvie-
ring, voorgangers Deken R. Wilmink, 
pastor J. Vossenaar en pastoraal wer-
ker Marieke Feuth.
Zaterdag 21 mei 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastoraal wer-
ker J. Deckers. 
Zondag 22 mei 10.00 uur: Eerste 
Communieviering, kinderkoor, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en pasto-
raal werker P. Peters.
Zondag 22 mei 12.00 uur: Eerste 
Communieviering, kinderkoor, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en pasto-
raal werker P. Peters.  

Misintenties
Zaterdag 21 mei 18.30 uur: Pastor 
Henk Gerrits (vanwege priesterwij-
ding); Pastoor Carel Swinkels ( van-
wege priesterwijding).
Zondag 22 mei 10.00 uur: Pastor Henk 
Gerrits (vanwege priesterwijding); 

Pastoor Carel Swinkels (vanwege 
priesterwijding); Joost van der Graaf 
en Ineke Hilberink; Tonnie de Haan-
van der Velden; Bob Tolsma; Bert en 
Martina Leenen-Scheepers; Will en 
Gijs Leenen;
Elisabeth Hemme-Vos; Henk Hem-
me.
Zondag 22 mei 12.00 uur: Pastor 
Henk Gerrits (vanwege priesterwij-
ding); Pastoor Carel Swinkels (vanwe-
ge priesterwijding); Joost van der 
Graaf en Ineke Hilberink; Tonnie de 
Haan-van der Velden; Bob Tolsma; 
Bert en Martina Leenen-Scheepers; 
Will en Gijs Leenen;
Elisabeth Hemme-Vos; Henk Hem-
me;

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Ger-
da Vereijken - van Lith, Lyndakkers 
66, Nellie Aarts-van den Biggelaar, 
Wielewaallan 49 en broeder Jaap 
Zijm, Margot Begemanstraat 9. Wij 
wensen de families en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken 
van dit verlies. 

Op donderdagavond 26 mei zal oud 
Nuenenaar Marc van Dijk dichter en 
theoloog Huub Oosterhuis intervie-
wen over zijn nieuwe boek, de verha-
lenbundel ‘Wolf en lam’.

Marc van Dijk is journalist en schrij-
ver van ‘De paus van Amsterdam’, de 
biografie van Huub Oosterhuis. Het 
interview vindt plaats in de Augustij-
nenkerk in Eindhoven en begint om 
20.00 uur.
 
Er is een gesprek, er wordt voorgele-
zen en er is ruime gelegenheid tot het 
stellen van vragen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 22 mei 09.30 uur: viering, 
volkszang,  voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties
Maria Sleegers, Riet van Mook, na-
mens de buurt.

Mededelingen
 In onze Parochie is overleden: Annie 
Rovers-Verkuijlen, Hooijdonk 5, Son 
en Breugel.
Wij wensen familie en vrienden troost 
en sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.

Op 20 mei 2016, 18.30 uur in de H. 
Clemenskerk in Nuenen zullen ook 
vier kinderen uit
Nederwetten worden gevormd.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 22 mei 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties 
Toon en Lies van Erp – van de Rijt, 
Piet van Dijk.

Mededeling:  
Sponsoractie voor zuster Bonnie 
loopt nog tot juni; opbrengst t/m 8 
mei € 345,55 incl. Nederwetten.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 22 mei, 10.00 uur: kerkelijk 
werker P. Flach. Een dienst voor en 
door de jeugd vanaf 12 jaar. Er is ook 
kindernevendienst. De collecte is 
voor de Stichting Leergeld Nuenen. 
Dinsdag 24 mei is er weer Samen aan 
Tafel. Opgave via  samenaantafel@
pgn-nuenen.nl . Voor de overige acti-
viteiten: zie het Seizoensprogramma 
of de website. Donderdagochtend is 
er - zoals gewoonlijk- Open Huis tus-
sen 10.00 en 12.00 uur. U bent van 
harte welkom voor een kop koffie en 
ontmoeting met anderen.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 19 mei. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis in de Pinksterweek.
Vrijdag 20 mei 07.15 uur H. Mis, qua-
tertemperdag. 
Zaterdag 21 mei 08.30 uur H. Mis, 
quatertemperdag. 10.00 uur Gods-
dienstlessen. 
Zondag 22 mei. Drievuldigheidszon-
dag. 10.30 gezongen Hoogmis.  
Maandag 23 mei. 18.30 uur H. Mis.   
Dinsdag 24 mei 17.30 uur H. Lof van 
de meimaand; 18.30 uur H. Mis. 
Woensdag 25 mei. 07.15 uur H. Mis, 
H. Gregorius VII, paus en belijder; ge-
dachenis van H. Urbanus I, paus en 
martelaar.  

Wat was je sterk en zorgzaam 
Steeds heb je voor iedereen klaar gestaan 
Flink was jij je hele leven 
Moedig ben je tot het eind gebleven 
Flink wil je nu dat wij zullen zijn 
Maar het afscheid nemen doet zoÕ n pijn. 

 
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid, bezorgdheid, 
eerlijkheid en liefde, geven wij u kennis van het overlijden van  
mijn vrouw, ons mam, schoonmoeder en lieve oma 
 

Lena Joosten Ð  van Haandel 

echtgenote van 

Wim Joosten 
 

* Heeswijk-Dinther, 10 januari 1937                  Eindhoven, 14 mei 2016 
 
 
 Wim  
  Henk en Jolka 
   Koen, Maud, Marcin, Mateusz, Natalia 
  Theo en Patty 
   Ninke, Sil, Terka en Kevin, Tjitske 

  Leo en Paula 
   Niek, Stijn, Seth,  
  Dianne 
  Henri‘ tte en Paul 
   Janine en Cas, Roel, Maaike, Bart 

 
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 20 mei om 10.30 uur  
in voornoemde kerk, waarna we haar te ruste leggen op het parochiekerkhof.  
Correspondentieadres: Hoekstraat 74, 5674 NP Nederwetten 

Iedereen die zich betrokken voelt, is welkom. 
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De avondwake vindt plaats op donderdag 19 mei om 19.00 uur in de  
St. Lambertuskerk te Nederwetten.  
Na afloop van de avondwake bent u in de gelegenheid tot 21.00 uur  
persoonlijk afscheid te nemen van Lena. Ze is thuis, Jacob Catsstraat 15  
te Nuenen.  
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 20 mei om 10.30 uur  
in voornoemde kerk, waarna we haar te ruste leggen op het parochiekerkhof.  
Correspondentieadres: Hoekstraat 74, 5674 NP Nederwetten 
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Midweekteam BCL eindigt op tweede plaats

Nieuwe kampioenen    
bij BV Ons Genoegen
Zoals gebruikelijk is op tweede Pinksterdag de prijsuitreiking gedaan van 
het biljartseizoen 2015-2016. Het eind van de competitie zorgde weer voor 
een spannende ontknoping. Na 36 wedstrijden volgde een zinderende fina-
le partij tussen Frans van Geelkerken en Henk Dekkers.

Rond de Kerstdagen leek het er op dat 
Frans, destijds met een straatlengte 
voorsprong, fluitend de finish zou ha-
len. Een eindsprint van Martin Smits, 
Henk Dekkers, Ad Kox en Gerrit van 
Ginkel zorgde er voor dat het competi-
tie eind spannend werd. Zo spannend 
zelfs dat op de dag van de prijsuitrei-
king de strijd om het kampioenschap 
gestreden moest worden tussen Frans 
van Geelkerken en Henk Dekkers.

De laatste kwam als overwinnaar uit 
de strijd na een overigens meer span-
nende dan goede finale. Martin Smits 
eindigde als tweede in het totaalklasse-
ment.

Bij BV Ons Genoegen loopt ook altijd 
parallel aan de libre competitie een 
competitie bandstoten. Hier werd 
Harrie de Haas de winnaar met Gerrit 
van Ginkel op de tweede plaats.

Jeugdweekend Juventud weer groot succes
Het afgelopen pinksterweekend werd weer het jaarlijkse jeugdweekend 
van SJO, Juventud gehouden op het sportpark van RKGSV Gerwen. Het was 
groot feest tijdens deze laatste officiële activiteit van het seizoen, al was het 
soms wel wat aan de frisse kant.

in het zonnetje gezet omdat hij beslo-
ten heeft te stoppen met zijn taken als 
jeugdvoorzitter. Hij heeft het stokje 
overgedragen aan Marcel Boersma.

Succesvol EMK – Penaltytoernooi

Rookie Van Ballegooijen 
succesvol in Duitse Rallycross
Het Rookie Rally Team toog het Pinksterweekend naar het Duitse Gründau 
om daar deel te nemen aan een wedstrijd uit het Duitse Rallycross kampi-
oenschap, het DRX. Op de aanhanger stond dit keer een 1600cc MINI 
Cooper.

Het afgelopen jaar reeds kreeg Antoi-
ne (Nuenen) de smaak van het rally-
crossen te pakken maar dit jaar was er 
pas de gelegenheid om de strijd eens 
aan te gaan. Samen met Henk van de 
Warrenburg reisde het gezelschap af 
naar het circuit bij Gründau. Helaas 
moest Henk zijn BMW voortijdig aan 
de kant zetten.

Al tijdens de tijd trainingen op zaterdag 
en zondag was Van Ballegooijen al voor 
in het veld te vinden. Tijdens de finale 
races mocht hij dan ook, met startnum-
mer 419 op de deuren van de MINI, 
vanaf de eerste startrij vertrekken.
In de klasse ‘DRX Produktiewagens 
boven de 1400c’ wist Antoine van Bal-
legooijen de winst naar zich toe te 
trekken. Daartoe moest hij op de bijna 
900 meter lange baan, met alleen geas-
falteerde ondergrond, een aantal snel-
ler geachte deelnemers achter zich 
zien te laten. Eén van zijn grootste 
concurrenten, Sven Breckling, in een 2 
liter Volkswagen Golf II 16v, moest de 
finale aan zich voorbij laten gaan.
De kopstart was het hele weekend 
steevast voor Daniel Genz in een Peu-
geot 106. Zo ook in de finale. Het ge-
vecht om de eerste plaats ging tussen 
Van Ballegooijen in de MINI en Genz 
in de Peugeot. De twee auto’s raakten 
elkaar waarbij de Peugeot spinde en de 
MINI vol in de remmen moest. Heiko 
Paris wist, in de tweede MINI Cooper, 
van de situatie gebruik te maken door 
de leiding over te nemen.

Antoine zette nogmaals zijn tanden in 
het stuur en begon een inhaalrace. Uit-
eindelijk slaagde hij in zijn missie en 
verschalkte hij toch nog Heiko Paris. 
Daarmee was zijn eerste overwinning 
in de rallycross een feit.

De voorman van het Rookie Rally 
Team richt zijn blik nu weer op de ELE 
Rally die op 3 en 4 juni op de wegen 
rondom Helmond, Eindhoven en 
Veldhoven wordt verreden. De ver-
wachting is dat Antoine in zijn thuis-
rally gewoon van start kan gaan. Daar-
voor moet echter nog wel het nodige 
werk aan zijn Mitsubishi Lancer Evo X 
worden gedaan.

SPORT

De ruim 100 deelnemers werden ge-
trakteerd op veel leuke spelletjes en ac-
tiviteiten, allemaal rondom het thema 
Camping Juventud. Zo moest elk team 
een eigen campingplaats opbouwen en 
de tent versieren met verf, stiften en 
ander materiaal. Natuurlijk ontbrak 
bingo niet, want dat doe je op een cam-
ping. Verder waren er ook flessen aan-
gespoeld op het strand waar vragen in-
zaten die de teams in een woordzoeker 
moesten zoeken. Een what's app 
speurtocht was ook onderdeel van het 
programma. Verder was er een vossen-
jacht waar allerlei campingfiguren ge-
zocht moesten worden.
Ook typische campingtaferelen kwa-

men aan bod: een parcours afleggen 
met een wc rol onder je arm, de was 
ophangen, koffer inpakken en ga zo 
maar door! Ook het televisieprogram-
ma ‘Wie is de Sjaak’ werd gespeeld 
waarbij alle teams grappige opdrach-
ten moesten uitvoeren. Op zondag-
ochtend werd er gevoetbald tussen de 
teams onderling en zondagmiddag 
tussen de ouders en de kinderen.
Aan het einde van het jeugdweekend 
ging het team van Roel Bisseling (team 
8 Familie van Oranje) met de hoofd-
prijs naar huis en werden alle vrijwilli-
gers van het afgelopen seizoen be-
dankt voor hun geleverde bijdrage. 
Bram Daams is ook nog even speciaal 

Henk Dekkers (links) won de competitie bij BV Ons Genoegen en 
Harrie de Haas won het bandstoten.

BCL-M1/Sportpoint Gemert heeft dit sei-
zoen de tweede plaats behaald in de eerste 
poule van de vierde klasse.

Voetbal

Op de zaterdag voor Pinksteren vond de 5e editie plaats van het EMK-penal-
tytoernooi. Al vanaf 9 uur stroomden de deelnemers binnen op het sport-
park. Het penaltytoernooi heeft een bijzondere aantrekkingskracht voor 
dames en heren, jong (vanaf 16 jaar) en oud. Er is een competitie element 
maar ook veel fun en plezier. Er is een hoog ‘reünie’ gehalte waarbij er ont-
moetingen zijn tussen diverse generaties, diverse verenigingen en gelegen-
heidsteams. Sommige personen komen alleen om te buurten. Kinderen 
spelen met ballen tussen de senioren of vermaken zich op het springkussen.  

De organisatoren beperkten het aantal 
teams (minimaal 5 personen) tot 66. 
De meest bizarre namen worden ge-
bruikt om de teams aan te duiden. Dat 
betekent dat men de sportieve presta-
ties al direct relativeert. ‘De dochters 
van van Geffen’ (eerste voorzitter van 
EMK) deden ook mee. Deze vijf dames 
(vroeger goed voor een half dames-
voetbalteam) kwamen testen of de ja-
ren vat hadden gekregen op hun schot-
vaardigheden. Echte keepers komt 
men tekort bij een dergelijk toernooi 

zodanig dat veel veldspelers hun talen-
ten in de goal beproeven: zo was de 
beste keeper bij de heren, Rick van den 
Bogaard, spits bij SV Marvilde. 
Een geweldige prestatie werd geleverd 
door het organisatieteam van Bart van 
der Wijst en door de vrijwilligers in de 
kantine. Kleine probleempjes werden 
direct verholpen en een kort regenbui-
tje kon geen spelbreker zijn. Een bal in 
een wastrommel schieten is moeilijker 
dan menigeen denkt; een deurtje van 
een wasautomaat afschieten leverde 

Dames: “Toon’s Angels” Heren: “Man, man, man, wat een misère”

geen punten op maar wel een aardige 
trofee. Via een knock-out systeem 
kwam men uiteindelijk tot de win-
naars. 
Bij de dames was de verrassing dat een 
EMK-team genoemd ‘Toon’s Angels’ 
de hoofdprijs won. De naam van het 
team zegt iets over de populariteit van 
hoofdtrainer Toon van der Loo. 

Bij de heren nieuwe winnaars: Man, 
man, man, wat een misère: een team 
van EMK-spelers uit verschillende 
teams en jeugd. Dat team schakelde in 
de achtste finale de winnaars van vorig 
jaar uit. Bij de prijsuitreiking bedankte 
Bart van der Wijst de tientallen vrijwil-
ligers die zich ingezet hadden voor het 
welslagen van de dag en nodigde ieder-
een uit voor het 6e toernooi op zater-
dag 3 juni 2017. De avond werd voort-
gezet met de ‘Light of Sound Drive-in’. 

Met een 1-7 overwinning in en tegen 
Maarheeze heeft BCL-M1/Sportpoint 
Gemert het badminton competitiesei-
zoen afgesloten. In de eerste poule van 
de vierde klasse is het team uiteindelijk 
tweede geworden, nét achter het eer-
ste midweekteam van BC Oirschot, 
dat dus met het kampioenschap aan de 
haal is gegaan.

Badminton

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

Vervang uw matrassen na 10 jaar!

 BEDDENSPECIALISTNUENEN.NL

(Foto’s: Edwin Hengelman)

Biljarten



Rond de Linde  Nr. 20 Donderdag 19 Mei  2016

SPORT
Programma

Voetbal

Zomertennis bij 
Tennisvereniging 
Wettenseind 
TV Wettenseind in Nuenen wil men-
sen graag kennis laten maken met de 
tennissport. Om tennisliefhebbers de 
gelegenheid te geven om de sport (op-
nieuw) op te pakken, is er daarom een 
leuke zomeraanbieding. In de maan-
den juli en augustus kan iedereen die 
geen lid is van een vereniging tijdelijk 
lid worden voor 25 euro   . Je mag dan 
onbeperkt spelen op het tennispark 
van TV Wettenseind. De borg voor 
een pasje is 25 euro, en bij inlevering 
van het pasje ontvangt het tijdelijk lid 
de borg retour. Bij interesse stuur een 
e-mail naar info@tvwettenseind.nl 
met als onderwerp ‘zomerlidmaat-
schap’. Voor meer informatie over de 
vereniging bezoek Facebook-pagina @
TennisVerenigingWettenseind. 

EMK E3 Kampioenschap
Om kampioen te worden hoefde EMK E3 alleen maar te winnen! Gepakt met 
spandoeken en mascotte vertrok het gezelschap van spelers, ouders en opa’s en 
oma’s naar Diessen. Vol vertrouwen  en enthousiasme werd de wedstrijd gestart. 
RKDSV deed goed hun best, maar EMK  E3 was te sterk voor hen. De uitslag was 
0-9. Een ware kampioensuitslag! In de kantine van RKDSV werd EMK als een wa-
re kampioen ontvangen. “We are the champions” galmde door het gebouw voor 
EMK.  Dat laatste feestje werd nog eens dunnetjes overgedaan bij het eigen club-
gebouw. Trots als de kinderen waren renden ze een ererondje om het veld en ge-
noten van een verdiend kampioensschap! 

VOETBAL
RKVV Nederwetten:
Vrijdag 20 mei
Vriendinnen avond  . . . . . . . . . . . 18.00
Zaterdag 21 mei
Jeugdtoernooi ( F-jes)  . . . . . . . . . 9.00
Jeugdtoernooi ( E-tjes)  . . . . . . . . 13.30
Vrijdag 27 mei
Sponsortoernooi  . . . . . . . . . . . . . 18.30
Zaterdag 28 mei
Mix-toernooi  . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00

TENNIS
TC De Lissevoort
Zondag 22 mei 
Tennis Landelijke competitie . . 10.00 

KORFBAL
NKV 
Zaterdag 21 mei 
NKV 3 – DSC 8  . . . . . . . . . . . . . . . . 15.15
Zondag 22 mei
NKV 2 – Zwart Wit (D) 2  . . . . . . . 13.00
NKV 1 – Ten Donck 1  . . . . . . . . . . 14.30
    

EMK - Bladella 1 - 1

EMK sluit seizoen af met gelijkspel
Door Cor Groenen

 In deze wedstrijd om des keizers baard (beide teams waren al verzekerd om 
ook komend seizoen in de 3e klasse te spelen) kreeg Bladella al in de 57e se-
conde de eerste kans, maar het schot van de aanvaller ging naast. 

Ook de 2e kans in deze wedstrijd was 
voor Bladella maar de spits schoot vrij 
voor goal de bal over. In de 19e minuut 
had EMK spits pech dat zijn inzet door 
de doelman knap werd gekeerd. Tien 
minuten later moest een Bladella spe-
ler op de lijn redding brengen na een 
rommelige fase voor het doel. EMK 
kwam in de 33e minuut op achterstand 
nadat een overtreding in het straf-
schopgebied met een penalty werd be-
straft. Met een aantal wissels aan EMK 
zijde begon het team goed aan de 2e 
helft. Uit een corner van Robbie van de 
Ven kopte Tommie van Elst de bal over 
de Bladella doelman binnen. Beide 

teams hadden in de 2e helft nog kan-
sen op de overwinning. Bladella had 
pech dat een schot slechts tegen de 
paal belandde, en Tommie van Elst zag 
vlak voor tijd een omhaal net niet in de 
goal eindigen. Beide teams komen el-
kaar volgend seizoen waarschijnlijk 
weer tegen in de 3e klasse, en met een 
hopelijk dan weer complete en fitte se-
lectie gaat EMK proberen de lat weer 
wat hoger te leggen. 
EMK bedankte na  de wedstrijd de 
supporters voor hun bijdrage dit sei-
zoen, en feliciteert hierbij RKSV Nue-
nen met het behalen van het kampi-
oenschap in de 1e klasse C.

Ruud Boerema komt zijn directe tegenstander voorbij.

Proficiat meisjes en jongens: Amy Beekmans, Mischa Berkvens, Milan in den Bosch, Ties 
van den Broek, Kai Herben, Raf Hilhorst, Cato Leeuwesteijn, Bart Leijten, Frits Magendans, 
Daimy van de Rijdt en hun leiders en trainers.  

RKSV Nuenen - Brabantia 3-2

RKSV Nuenen campiones
De laatste thuiswedstrijd werd gespeeld voor een schitterende coulisse. 
Veel publiek op het sportpark waar eerder twee prachtige jaarlijkse evene-
menten van RKSV Nuenen hadden plaats gevonden. De Pascall Deen trofee, 
die werd gewonnen door Yannick Zweegers en de kampioenenhuldiging.

Eerste helft eindigde met
gelijke stand
Brabantia moest nog wel even versla-
gen worden om de dag perfect af te 
ronden. De heenwedstrijd eindigde in 
november 2015 nogal teleurstellend in 
0-0. De thuisclub startte overdonde-
rend en al na één minuut moest Jesse 
Renders zijn team behoeden voor een 
achterstand op een harde kopstoot van 
Max Verkuijl. Na 16 minuten werd de 
eerste bres geslagen, een prima pass 
van Noël Jansen zette Sander Egmond 
vrij voor de keeper en hij maakte geen 
fout 1-0. Een eerste heuse ontlading op 
Sportpark “Oude Landen” ondersteunt 
door vuurwerk. Ron Jansen en Noël 
Jansen kregen nog schietkansen de 
stand op te voeren maar Brabantia gaf 
geen krimp. Integendeel de nestor bin-
nen de lijnen Kenneth Cicilia had voor 
Nuenen een onaangename verrassing 
in petto. Met een uitgekookte schuiver 
versloeg hij Danilo Verus 1-1.

Eind goed , al goed !
De tweede helft ging Nuenen meteen 
op zoek naar een volgend doelpunt. In 
de 50ste minuut gaf Yev Marceli een 
puike steekbal op Ron Jansen die met 
een snoeiharde uithaal Nuenen op een 
2-1 zette. Nuenen probeerde de score 

Ron Jansen schiet de bevrijdende 3-2 in.              (foto John van den Elsen)

op te voeren maar de gasten gaven 
geen krimp. Sander Egmond stuitte op 
Jesse Renders en een kanonskogel van 
Coen Jansen spatte op de kruising uit-
een. Coen Jansen kreeg daarna nog 
een kans na een voorzet van Yev Mar-
celi maar het schot ging naast. Zoals 
vaker dit seizoen probeerde Nuenen 
de tijd vol te spelen. In de 77ste minuut 
scoorden echter de gasten via Patrick 
van Hoof onverwacht de gelijkmaker. 
De Groen-witten moesten weer vol 
aan de bak. Yev Marceli was verhuisd 
van de linkerflank naar de rechter en 
ook daar was hij zijn opponenten te 
snel af. In de 85ste minuut zette Yev 
aan voor een goede rush die juist voor 
de achterlijn besloten werd met een 
schitterende voorzet op Ron Jansen. 
De eerste inzet werd nog gekeerd maar 
tegen de tweede was de Brabantia kee-
per machteloos, 3-2. De resterende tijd 
was de spanning te snijden maar na 93 
minuten vond scheidsrechter J. Bie-
rings dat het genoeg was. 
Een geweldige apotheose van het sei-
zoen waarvan Nuenen een groot ge-
deelte de ranglijst aanvoerde. Na twee 
jaar eerste klasse volgt de terugkeer 
naar de hoofdklasse. Spelers en staf 
kunnen terugblikken op een geslaagde 
voetbal jaargang.    

U-17 toernooi bij RKSV Nuenen
Op het sportpark van RKSV Nuenen zijn zondag 22 mei weer de talenten 
van tien jeugdopleidingen van Betaald Voetbalclubs (BVO) aanwezig bij 
de 11e editie van het U 17 toernooi. Voor de organisatie is het een prettige 
‘bijkomstigheid’ dat Schäfer Notarissen de komende 3 jaren zijn naam aan 
dit toernooi heeft verbonden. Dit jaar voor het eerst geen toernooi op He-
melvaartdag omdat de reguliere competitie op dat moment nog niet was 
afgesloten.

Het deelnemersveld mag er weer zijn: Desportivo Brazil komt proberen zijn toer-
nooizege van afgelopen jaar te prolongeren. Zij krijgen echter behoorlijke con-
currentie van onder anderen AZ, Standard Luik, FC Twente, AA Gent, FC Gro-
ningen en misschien komt er nog wel een andere verrassing uit de hoge hoed.
Naast de 10 BVO's is er voor de tweede keer een regioteam samengesteld. 9 clubs 
uit de regio Helmond/Eindhoven hebben hun beste B spelers ter beschikking ge-
steld. Uiteraard behoort ook een team van RKSV Nuenen tot het deelnemersveld.
Alle teams spelen 6 wedstrijden van 1 x 25 minuten. Aanvang wedstrijden 10.00 
uur. Zie voor verdere informatie www.rksvnuenen.nl

Desportivo Brasil

FC Groningen B1 

 Algemene 
Ledenvergadering 
RKSV Nuenen
Alle leden van de RKSV Nuenen wor-
den uitgenodigd aanwezig te zijn bij 
de Algemene Ledenvergadering op 
maandag 23 mei, 20.00 uur in de kan-
tine van Sportpark ‘Oude Landen’ aan 
de Pastoorsmast in Nuenen.
Tijdens deze vergadering wordt onder 
andere door het bestuur verantwoor-
ding afgelegd over het inmiddels in 
uitvoer zijnde beleidsplan 2015-2020, 
worden een nieuwe voorzitter en 
twee nieuwe bestuursleden voorge-
dragen ter verkiezing en krijgt het 
vrijwilligersbeleid aandacht. Onder 
het motto ‘Beslissen doen we samen!’ 
hoopt het bestuur van de RKSV Nue-
nen op een grote opkomst.

Tennis

Pascall Deen Trofee Winnaar  Yannieck Zweegers E4

De kampioenteams van seizoen 2015-2016 RKSV Nuenen



 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

ALPE D’HUZES
DE 3 WIELERS

ALPE D’HUZES
DE 3 WIELERS ALPE D’HUZESDE 3 WIELERS

Wim
Ruud Jo

CAKE-A-BREAK
mango abrikozen met 

roomboter kruimels  

t/m 31 mei2 WEKEN GELDIG

   BOuLaNgErIe b

Ek
Ke

Rs

ALPE D’HUZES
APPELTJESBROOD
van volkoren tarwemeel, boter, 

appeltjes en kaneel

t/m 31 mei
2 WEKEN GELDIG

2,95

Onze Wim gaat fi etsen…
wij bakken appeltjesbrood

voor het KWF

BOTERMALSE PUNTJES 

OF BOLLETJES

6 stuks

2 WEKEN GELDIG

t/m 31 mei

1,00
Wij willen graag onze chauff eur Wim en zijn wielerploeg 
‘de 3 wielers’ ’n handje helpen en ondersteunen. 
Daarom geven wij 0,25 cent per appeltjesbrood aan het KWF.

3,95

0,25 cent per brood  voor het KWF 

ELKE MAANDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN 4 BETALEN
in Nuenen

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

Raamdecoraties
Del Sol

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

Tel. 06-53783304   Fax 040-2847828
info@delsol.nl    www.delsol.nl
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Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

DAGELIJKS 
VERSE AARDBEIEN & 

(GESCHILDE) ASPERGES

Een groot assortiment: 
tuinplanten, groente/kruidenplanten,

perkplanten, hangpotten
iedere zondag open

van 10.00 uur - 17.00 uur

Rond de Linde 
De enige échte Nuenense krant

www.ronddelinde.nl 

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

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

(XL)PRINTEN
ONTWERPEN

NABEWERKEN
DRUKKEN

MULTI PRINTEN
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