
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 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Huisartsenpraktijk 
Boek

is gesloten van 15 t/m 19 mei
Kijk voor de waarnemende huisarts

op de website of beluister 
het antwoordapparaat, tel. 2831277.

Duo Vreemd 
gaat vreemd 
met Brassta!: 
Pastta?

De scholen 
van Nuenen c.a.
vieren 
Koningsdag
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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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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

20 jarig 
jubileum van 
Het Nuenens 
Mannenkoor
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HUIS VERKOPEN?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

30 april

KOOPZONDAG

5 LINTJES IN NUENEN C.A.     
BIJ DE LINTJESREGEN 2017
In Nuenen c.a. zijn tijdens de lintjesregen dit jaar 5 lintjes uitgereikt. Burge-
meester Maarten Houben heeft  op woensdag 26 april aan de onderstaande 
5 decorandi een lintje uitgereikt. 

 
•	 De heer drs. J.H.G.M. Deckers
•		 De heer J.H.J. Kempers
•		 De heer A.C. Hurkmans
•		 De heer A.B. Jansen
•		 Mevrouw H. Postema-Grooten

1. De heer drs. J.H.G.M. Deckers te  
Nuenen. Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau.

 
De heer Jos Deckers was van 1999 tot 
zijn pensioen in oktober 2015 werkzaam 
als pastoraal medewerker van de R.K. 
parochie Heilig Kruis Nuenen. Hij heeft 
een grote bijdrage geleverd aan de he-
dendaagse positionering van de kerk als 
maatschappelijk bindmiddel en hij heeft 
na het overlijden van de pastoor de lei-
ding van de parochie op zich genomen 
om vervolgens de nieuw benoemde 
pastoor in te werken. Na zijn terugtre-
den is hij voorzitter geworden van de 
Parochiële Caritas Instelling Nuenen. 
De heer Deckers ontplooide/ontplooit 
de volgende vrijwillige activiteiten: 

1979-1997: Voorzitter van het schoolbe-
stuur van de St. Willibrordusschool voor 
speciaal onderwijs in Boxtel.

1997-1999: Hij was voorzitter en mede 
verantwoordelijk voor  het totstandko-
ming van de werkgroep Lokale Agenda 
21 te Boxtel. De werkgroep bevordert 
door middel van het organiseren van 
activiteiten het duurzaamheidsbesef bij 
de inwoners, bedrijven en organisaties.

2001-2011: Voorzitter van de Cliënten-
raad Sociaal Beleid Nuenen. 

2003-heden: Bestuurslid van de Stich-
ting Leergeld te Nuenen, deze stichting 
steunt kinderen uit financieel zwakke 
gezinnen. De heer Deckers zet acties op 
om gelden te werven.

2003-heden: Bestuurslid van Stichting 
Plus Minus te Nuenen, ze verlenen hulp 
aan gezinnen of alleenstaanden die on-
voldoende financiële mogelijkheden 
hebben, door verwijzing naar maat-
schappelijke en sociale instellingen. De 
heer Deckers levert een belangrijke bij-
drage om de doelstelling te realiseren.

2006-heden: Vrijwilliger en voorzitter 
van de Landelijke Kommissie Rechtpo-
sitie en secretaris (2015 tot heden) van 
de landelijke Beroepsvereniging van 
R.K. pastores VPW. (Vereniging Pastoraal 
Werkend) Nederland.

2010-heden: Secretaris van de Stichting 
voor Pastorale Toerusting. De Stichting 

heeft tot doel om subsidies te verlenen 
aan pastores en parochianen die zich wil-
len bekwamen voor hun werk in het pas-
toraat van de parochies in Zuidoost Bra-
bant. De heer Deckers legt het contact 
met de parochies en verzamelt de nota’s.

De heer Deckers was tevens stafmede-
werker van het Diocesaan Pastoraal 
Centrum van het Bisdom van ’s-Herto-
genbosch.

2. De heer J.H.J. Kempers te Nue-
nen. Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. 

De heer Jan Kempers ontplooide/ont-
plooit de volgende vrijwillige activiteiten: 

1982-heden: Diverse activiteiten bij de 
IVN Knotgroep te Nuenen. Hij is lid vanaf 
1982, en als medecoördinator zet hij zich 
in voor het bijhouden van gegevens, de 
registratie van inkomsten en uitgaven, 
het beoordelen wanneer welke wilgen 
geknot moeten worden, het overleg met 
de eigenaren van de bomen (gemeente, 
Staatsbosbeheer, Brabants Landschap 
en particulieren), het maken van het 
jaarschema, het onderhoud en opslag 
van de gereedschappen en hulpmidde-
len en het maken van een jaarverslag.

2007-heden: Senior/expert advisor van 
de Stichting PUM (Project Uitzending 
Managers) Als Senior Adviseur bij PUM 
Netherlands gaf hij vanaf 2006 onder-
steuning in Afrikaanse en Aziatische lan-
den aan MKB en scholen als vrijwilliger, 
zowel ten aanzien van (opleiding) hout-
bewerkingen als algemene bedrijfsvoe-
ring, en heeft  daarbij een waardevolle 
bijdrage geleverd aan duurzame armoe-
debestrijding. PUM  is een Nederlandse 
werkgevers/non profit organisatie met 
als doel armoedebestrijding en duurza-
me ontwikkeling van de sociale econo-
mie in ontwikkelingslanden.
De heer Kempers heeft tien missies uit-
gevoerd.

2008-heden: Secretaris en contactper-
soon van de Woon Advies Groep (WAG). 
Deze groep geeft gratis een beoorde-
ling van woningbouwplannen (zowel 
nieuwbouw als renovatie) gericht op 
praktische zaken, veiligheid, bruikbaar-
heid en toegankelijkheid. In het kader 
van de vergrijzing wordt gestreefd naar 
het levensloopbestendig maken van 
woningen in Nuenen. Hij is bij de mees-
te adviezen betrokken.

2016-heden: Lid van Philips Vereniging 
Gepensioneerden Eindhoven. Hij heeft 
hiervoor de opleiding tot adviseur ge-
volgd om bij de Ouderen Advies Groep 
Nuenen te kunnen functioneren bij het 
vinden van hulpmiddelen om zo lang 
mogelijk zelfstandig te kunnen blijven 
wonen. Hij biedt ondersteuning bij de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO).

3. De heer A.C. Hurkmans te  Nue-
nen, Lid in de Orde van Oranje-
Nassau.

De heer Antoon Hurkmans ontplooide/
ontplooit de volgende vrijwillige activi-
teiten:

1956-heden: Diverse functies bij RKSV 
Nuenen. Een voetbal club met 1400 le-
den. Hij was en is jeugdbestuurslid, trai-
ner, terreinknecht, beheerder van de 
accommodatie, gastheer van het 1e elf-
tal, begeleider van de scheidsrechters 
en lid van de onderhoudsploeg voor de 
accommodatie. De heer Hurkmans 
staat ook altijd klaar om allerlei hand- 
en- span diensten te verrichten. Daar-
naast is hij  ERE-lid van de vereniging en 
heeft ook de titel Groenwitter van de 
vereniging gehaald, hij is ook al zelf 60 
jaar lid van de club.

1975-2015: De heer Hurkmans was 
wedstrijdleider en penningmeester van 
de Biljartclub Apollo.

1980-2005: Mede-organisator en voor-
zitter van de Wielerronde van Nuenen. 
Hij is de drijvende kracht in de organisa-
tie en als voorzitter mede verantwoor-
delijk voor de totale organisatie.

1994-heden: Voorzitter van de Suppor-
tersclub RKSV Nuenen. Hij zet zich o.a. in 
voor het organiseren van busreizen, 
kaartavonden, de Kampioensdag en de 
vrijwilligersdag.

4. De heer A.B. Jansen te Nuenen. 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Anton Jansen was voorheen 
werkzaam als basisschoolleerkracht en 
sinds 2012 gepensioneerd, hij ontplooi-
de/ontplooit de volgende vrijwillige ac-
tiviteiten:

1976-heden: Lid van de IVN Knotgroep 
Nuenen, daarnaast fungeert hij als me-
de-coördinator en is hij sinds 2011 lid van 
de Amfibiënwerkgroep. Als lid van deze 
werkgroep draagt hij bij aan het onder-
houden van poelen in Nuenen en omge-
ving en hij inventariseert welke dieren in 
welke aantallen er aanwezig zijn. 

1980-heden: Vrijwilliger bij de Protes-
tantse Gemeente Nuenen. De heer Jan-
sen verrichtte/verricht er diverse werk-
zaamheden zoals het leiden van 
catechesegroepen, onderhouds en 
kluswerkzaamheden, in de tuin helpen 
bij mensen die zelf niet meer in staat 
waren dit te doen en hij was lid van de 
ambtsgroep pastoraat.

1995-2007: Penningmeester van de 
Vereniging Volkstuinhouders.

2000-heden: Beheerder van de begraaf-
plaats De Roosdoncken in Nuenen. De 
heer Hurkmans geeft leiding aan een 
groep van tien vrijwilligers.

4. Mevrouw H. Postema-Grooten 
te Nuenen. Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau.

Mevrouw Hetty Postema ontplooide/
ontplooit de volgende activiteiten:

1988-heden: Vrijwilligster bij de Protes-
tantse Gemeente Nuenen (PGN).  Zij 
heeft als voorzitter van de ambtsgroep 
Jeugd, de jeugdsoos van de PGN opge-
richt. Vanaf 2002 is zij o.a. actief geweest 
als diaken (2002-2010), en organiseerde 
de oudermiddagen en fungeerde daar 

als gastvrouw, organiseerde en bege-
leidde de jaarlijkse kerstviering en het 
jaarlijkse ouderen-uitstapje. Ook is zij 
actief geweest als gastvrouw op de 
woensdagavonden. Samen met een vrij-
williger, initieerde en organiseerde zij de 
maandelijkse activiteit ‘Samen aan tafel’, 
hetgeen inhoudt dat er een gezamelijke 
maaltijd wordt gehouden ten behoeve 
van ouderen die op dat moment weinig 
aanspraak hebben van hun familie. 

2001-heden: Vrijwilligster bij de Stich-
ting Thuiszorg Geldrop-Mierlo en Nue-
nen, welke zich als doel stelt het bieden 
van praktische hulp en ondersteuning 
aan zieken in hun laatste levensfase. Zij 
heeft vooral ‘s nachts gewaakt bij de zie-
ken op de afdeling palliatieve terminale 
zorg. Sinds 2015 is zij ook overdag inzet-
baar, vooral bij chronisch zieken of de-
menterende mensen.

2005-2013: Vrijwilligster en algemeen 
bestuurslid van de Stichting Diaconaal 
Inloophuis ‘t Hemeltje in Eindhoven. Dit 
is een inloophuis voor dakloze mensen. 
Zij was actief als kookvrijwilligster.

HOV lijn officieel geopend
Eindelijk was het dan zover. Op 19 april werd de HOV lijn tussen Nuenen en 
Eindhoven officieel geopend. Vele genodigden waren hierbij aanwezig, 
waaronder wethouders, raadsleden, Rasenberg Wegenbouw, diverse bedrij-
ven en omwonenden uit zowel Nuenen als Eindhoven. 

Wethouder Janssen bedankte iedereen 
die betrokken is geweest bij dit lang-
durige project. Het ging niet vanzelf. 
Veel partijen hebben meegewerkt aan 
de aanleg van deze nieuwe verbin-
dingsweg en hebben zich in het hele 
proces van alle kanten laten horen. Nu 
mogen we trots zijn op deze verbin-
dingsweg met een asfaltlaag die in heel 
Nederland nergens zo stil is als hier in 
ons Nuenen. Ook was hij trots op de 
vele eikenbomen die geplant zijn naast 
deze nieuwe weg. Busonderneming 
BRAVO liet van 13.00 tot 16.00 uur 
een historische bus de route tussen 
Nuenen en Eindhoven rijden en je kon 
bij alle haltes in en uitstappen. Aan het 
einde van deze mooie middag werd te-
vens de naam van het nieuwe monu-
ment, dat op de rotonde Pinckart- 
Kapperdoes staat, bekend gemaakt. De 
naam ‘Het Verbint’, werd uit alle inzen-
dingen gekozen als beste naam. Bert 
Kuijpers, stadsdichter van Helmond 
van 2007 tot 2011, heeft er een gedicht 
over geschreven wat hij ter plekke 
voorlas. Daarnaast werd wstilgestaan 

bij het Monument voor Jonge Ver-
keersslachtoffers dat met een laag 
metselstenen is opgetild waardoor het 
weer zichtbaar wordt voor iedereen.

Fotografie: Frank van Welie
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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 
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Om het groenafval tot compost te kunnen verwerken, mag dit soort 
afval er niet tussen zitten. Om stankoverlast en ongedierte te voor-
komen mogen er ook zeker geen etensresten of mest van huisdieren 
in komen. 

Wat wel: Groenbakken zijn alleen bedoeld voor snoei- en tuinafval 
en grasmaaisel. 
Heeft u een aanhanger vol met snoeiafval (of hele grote takken), 
breng dat dan meteen naar de milieustraat. Ook daar is snoeiafval 
aanbieden gratis vanaf 1 januari. En u kunt meteen gratis compost 
meenemen om in uw tuin te verwerken. De milieustraat is op woens-
dagavond tot 20.00 uur open en op zaterdag de hele dag. 
Vergeet uw milieupas niet.

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 
De gemeente Nuenen wil graag meer inzicht in de mening, wensen 
en behoeften van inwoners die contact hebben (gehad) met de ge-
meente.

Deelname aan het klanttevredenheidsonderzoek stelt de gemeente 
in staat om de dienstverlening te verbeteren en klanten in de toe-
komst nog beter van dienst te zijn. Uw mening is belangrijk voor de 
gemeente. 

Deel uw mening door het invullen van een korte enquête op de 
website van de gemeente Nuenen. De enquête kan worden ingevuld 
tot en met maandag 1 mei 2017.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 17-04-2017 EN 22-04-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
De Huufkes 35 Realiseren van een onbemand verkooppunt 
  voor motorbrandstoffen aan voertuigen. 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Dennenlaan 16 Plaatsen van een erker 
Van Maerlantstraat 2 Plaatsen van een dakopbouw 
Cederlaan 5 Plaatsen van een erfafscheiding 
Gulberg 10 Oprichten van een bedrijfsgebouw 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Koppeldreef 
Nederwetten Wette’s Dorpsfestijn 23 t/m 26 juni 
Lieshoutseweg / Olen Wielerronde BinckBank Tour 7 augustus 
Heuvelplein Gerwen Zomeravondfestival 24 juni 
Heuvelplein Gerwen Standplaats Kebabmasters 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Parkstraat 1 Koningsdag Cafe Ons Dorp 27 april 
Collse Hoefdijk 34 Opening aspergeseizoen 
  Restaurant De Collse Hoeve 24 april t/m 5 mei 

Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale ge-
meenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie. Abonneer 
je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te 
ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Datum Locatie Omschrijving 
19-04-2017 Boord 14 Ontwerp omgevingsvergunning brandveilig 
   gebruik huisvesting werknemers Boord 14 
   Nuenen 
19-04-2017 Collse  Ontwerp omgevingsvergunning brandveilig 
  Hoefdijk 26A gebruik huisvesting werknemers Collse 
   Hoefdijk 26A Nuenen 
19-04-2017 Stationsweg 13 Melding activiteitenbesluit milieubeheer, 
   wijzigen van de naam van de inrichting 
   Stationsweg 13 
18-04-2017 Molvense  Melding voor het hebben van een uitweg
  Erven 210 Molvense Erven 210 
18-04-2017 Nuenen c.a. Regeling Melding vermoeden misstand 

Dit is een kennisgeving en geen officiële publicatie. Het digitale ge-
meenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie. Abonneer 
je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te 
ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

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: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond 
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

AFVALWEETJE

De klimop ‘hedera’ is giftig voor maden.
Je kunt een tak in de GFT+E container leggen om 
maden te bestrijden.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door de Nederlandse Hart-
stichting.

GEMEENTEHUIS GESLOTEN 
Het gemeentehuis in Nuenen is gesloten op:
•	 Koningsdag:	donderdag	27	april	2017
•	 Dag	na	Koningsdag:	vrijdag	28	april	2017
•	 Bevrijdingsdag:	vrijdag	5	mei	2017
•	 Hemelvaartsdag:	donderdag	25	mei	2017
•	 Dag	na	Hemelvaartsdag:	vrijdag	26	mei	2017
•	 Tweede	Pinksterdag:	maandag	5	juni	2017

AFVALINZAMELING 
Geen afval inzameling op koningsdag donderdag 27 april 2017
Let op: Op donderdag 27 april is er geen afvalinzameling. De route 
voor papier van 27 april (4e donderdag van de maand) gaat naar 
vrijdag de 28e april. De GFT+e container en PMD zak worden op 
zaterdag 29 april opgehaald. Zet uw afval aub niet te vroeg buiten!

Thema: Groenbakken
De gemeente Nuenen biedt inwoners een mogelijkheid om makkelijk 
en gratis het snoei- en tuinafval en grasmaaisel te scheiden. We 
draaien dit jaar proef en besluiten daarna of we hiermee door gaan. 
Hieronder zomaar enkele foto’s van de afgelopen weken van wat we 
allemaal hebben aangetroffen in en bij de 14 groenbakken in onze 
gemeente. Het aantreffen van dit soort afval is niet wenselijk.
  

PotgrondPlastic zakken  

BielzenMotor

KBO schoof aan tafel    
met tal van wereldprojecten
De KBO lezing van afgelopen donderdag ging onder leiding van Riet Mun-
sters en Toos Verbruggen de hele wereld over. Geld en goederen gaan dank-
zij vele gulle gevers, maar vooral ook dankzij inspirerende kartrekkers als 
de Nuenense Toos Verbruggen en Riet Munsters van het Wereldhuis Eindho-
ven naar armere plekken op onze planeet. 

Riet en Toos gingen letterlijk tussen 
het KBO publiek aan tafel zitten om 
onder het genot van een kopje koffie te 
vertellen over het Wereldhuis van Riet 
en het project van Toos: Connected to 
Namibia Foundation Nuenen. Een ver-
haal over jarenlange inzet voor kwets-
bare groepen, maar ook een verhaal 

met veel humor en zelfrelativering. 
Want als je wat aan de wereld wilt ver-
beteren, maakt dat je bescheiden. Hun 
drijfveer is vooral het besef dat we het 
hier zo enorm goed hebben met elkaar, 
maar dat er zowel hier in de regio als 
elders in de wereld nog hele groepen 
zijn die een veel kwetsbaarder leven 

leiden. Door armoede, oorlog, klimaat, 
ziekte, een psychische stoornis, versla-
ving of door een veroordeling kan de 
aansluiting van deze mensen met onze 
samenleving compleet de mist in gaan. 
Toos en Riet zijn types die dat niet over 
hun kant kunnen laten gaan, maar daar 
praktische oplossingen voor bedenken 
en met enthousiasme realiseren. Zo-
wel in Strijp of Tongelre, als in Nepal, 
Namibië of in het Poolse Bialystok.
In het Wereldhuis, een kringloopwin-
kel aan de Laagstraat, zijn veel vrijwil-
ligers actief die zelf uit deze kwetsbare 
groepen afkomstig zijn. Zowel van hier 
als uit andere streken. Elke middag is er 
voor alle medewerkers een gratis maal-
tijd, “zodat elke dag weer een feestje 
wordt”, grinnikt Riet Munsters.
Ed, de kok, komt uit Suriname. Toos 
richt Hostels op in Namibie: scholen 
gecombineerd met een internaat, 
waarbij de kinderen van de nomaden-
bevolking de kans krijgen zich door 
scholing te ontwikkelen. Veel speel-
goed, puzzels, kraamvrouwpakketten 
en babykleertjes, gebreid door Nue-
nense dames, worden verscheept naar 
dit deel van Afrika, mede dankzij het 
Wereldhuis. 
Met de boeiende presentatie van deze 
twee kanjers sluit de KBO Nuenen 
weer een succesvol seizoen van Schuif-
lezingen af. Na de zomerstop komt de 
KBO terug met deze goed bezochte 
ochtenden en met weer nieuwe inte-
ressante inleiders. 
 

De Akkers Nuenen Nieuwe stijl
Op meerdere plaatsen in Nuenen zijn ze hard aan het werken
De beuk gaat erin en niet alleen in de berken
De platanen aan de voorzijde van ‘de Akkers’ zijn rigoureus gesnoeid
Daarmee zijn ook de processierupsen uitgeroeid
De ovale hoofdingang is ‘gladgestreken’
En de uiteindelijke afronding duurt nog enkele weken
De suites vangen nu meer licht en de toekomstige tuinpartij oogt minder vol
Dat geeft de bewoners bij mooi weer zeker wat meer lol
De verhuizing was geen sinecure:
De gewenning zal nog wel enige tijd duren

Joke van Overbruggen, Nuenen©

De Akkers Nuenen: Voor de verbouwing.

Inloopuur NVVR
Op vrijdag 28 april houdt de Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten het maan-
delijkse inloopuur in het Elkerliek ziekenhuis op locatie Helmond. Deze middag 
biedt u de mogelijkheid te praten met een ervaringsdeskundige van de vereniging. 
Deze is tussen 13.00 en 15.00 uur aanwezig voor het geven van advies, informatie 
en voorlichting. U kunt zonder afspraak tussen 13.00-15.00 uur binnenlopen. 
Meer informatie is te vinden op de website van de vereniging: www.ruginfo.nl



GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2 | 5674 CA Nuenen
040-2831774 | www.wildenberg.nl

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

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

             

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Voor een vertrouwd stukje vlees,
dicht bij huis!!!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

4 Slavinken .......................4,00
100 gr. Beenham +
100 gr. Filet Americain .............3,75
Roll on
Kalfsgehakt, Parmaham en walnoot 
100 gram  ................................................1,95
Botermalse 
Lamsfilet
100 gram  ................................................3,25
4 Varkensoesters
Met gratis champignon roomsaus!!
100 gram .................................................6,50
Runderham
Gluten- en Lactosevrij. En 2% vet!!!
100 gram .................................................2,95

weekaanbiedingen 
vrijdag 28 april t/m woensdag 3 mei

Bamigroenten panklaar
 1/2 kilo 0,99
Champignons   
pan klaar   per bakje 0,79

Komkommer-appel-dille     
salade  250 gram 1,79

Gekookte bieten panklaar     
 1/2 kilo 0,99

Savooiekool panklaar     
 1/2 kilo 0,99

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Koningsdag zijn wij gesloten

TOP!!!

SPECIAL

KOOPJE

KOOPJE

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

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Kwaliteit maakt het verschil
Acties week 17 : geldig maandag 24 t/m zaterdag 29 april 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Woudkorn  
Donkerbruin meergranenbrood
2x halve € 1,95
 heel € 189_____________________________________________________

Gildekorn
Met gratis brood sluitclip

 nu € 249_____________________________________________________

BBQ Festijn
Breekbrood + 
huisgemaakte kruidenboter nu € 350_____________________________________________________

Appelflappen
Ambachtelijke roomboter
appelflappen
 
 3+1 GRATIS _____________________________________________________

Worstenbroodjes
Godfried's #1

 
 4+1 GRATIS 

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2016”

YOU RELAX, 
ROBOTMAAIER
MI 422

€ 1399,--

JOS MARTENS EN ZN. B.V.
Ginderdoor 55 • 5738 AB Mariahout
0499 423131 • www.josmartens.nl

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

DAGELIJKS 
VERSE AARDBEIEN & 

(GESCHILDE) ASPERGES

Een groot assortiment: 
- tuinplanten 

- groenteplanten

KONINGSDAG
OPEN TOT 17.00 UUR

IEDERE 
ZONDAG OPEN
10.00 -17.00 UUR

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

                              

 

 

Driestroomhuis Rakker ligt in Gerwen. Er wonen 6 kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar.  Allemaal zijn 
het ernstig beschadigde kinderen die structuur , begeleiding en liefde nodig hebben.  Er is een grote 
omheinde tuin, een inpandig zwembad en ieder kind heeft een heerlijke ruime kamer. De kinderen komen 
er tot rust en kunnen onder de professionele begeleiding en behandeling van Vera en Johan ontdekken 
wie ze zijn en wat ze willen. De natuur en het contact in de kleine dorpsgemeenschap is van groot belang 
voor de kinderen. Ze tellen mee, altijd en overal.  

 

WIJ ZOEKEN ;  

Enthousiaste, gemotiveerde en gekwalificeerde vervanging zodat wij af en toe eens even op kunnen 
laden. Wij gaan dan uit van 2 gekwalificeerde vervangers gedurende de uren, dagen dat wij niet aanwezig 
zijn.  

 

WAT VRAGEN WIJ VAN JE : 

- Dat je flexibel bent 
- Een MBO niveau 4 / HBO opleiding gespecialiseerd in de omgang van LVG kinderen met 

gedragsproblematiek 
- Dat je creatief bent 
- Dat je effectief kunt communiceren 
- Van uitdagingen houdt 

 

Ben je geïnteresseerd, stuur dan een mail naar  info@driestroomhuisrakker.nl 

Driestroomhuis Rakker ligt in Gerwen. Er wonen 
6 kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar. Allemaal 
zijn het ernstig beschadigde kinderen die structuur, 
begeleiding en liefde nodig hebben. Er is een grote 
omheinde tuin, een inpandig zwembad en ieder kind 
heeft een heerlijke ruime kamer. De kinderen komen 
er tot rust en kunnen onder de professionele bege-
leiding en behandeling van Vera en Johan ontdekken 
wie ze zijn en wat ze willen. De natuur en het contact 
in de kleine dorpsgemeenschap is van groot belang 
voor de kinderen. Ze tellen mee, altijd en overal. 
 
WIJ ZOEKEN; 
Enthousiaste, gemotiveerde en gekwalificeerde ver-
vanging zodat wij af en toe eens even op kunnen la-
den. Wij gaan dan uit van 2 gekwalificeerde vervangers 
gedurende de uren, dagen dat wij niet aanwezig zijn. 
 
WAT VRAGEN WIJ VAN JE: 
•	 Dat	je	flexibel	bent	
•	 Een MBO niveau 4 / HBO opleiding gespecialiseerd 
 in de omgang van LVG kinderen met gedrags-
 problematiek 
•	 Dat	je	creatief	bent	
•	 Dat	je	effectief	kunt	communiceren	
•	 Van	uitdagingen	houdt	
 
Ben je geïnteresseerd, stuur dan een mail naar:
info@driestroomhuisrakker.nl 

ROND DE LINDE iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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Eindelijk was het dan zover! Na bijna anderhalf jaar op het terrein 
van St. Jozefsheil in Bakel gewoond te hebben, mochten de bewo-
ners van Archipel Akkers in de week van 10 april hun intrek nemen in 
hun volledig gerenoveerde suites en appartementen. Terug naar het 
door hen zo geliefde centrum van Nuenen. Via de rode loper werd 
iedere bewoner, met familie, een warm welkom geheten. Binnen in 
de nieuwe Gasterij was er muziek en kon het glas geheven worden 
op de veilige terugkeer. Donderdagmiddag 13 april, rond de klok 
van 16.00 uur zat iedere bewoner op zijn of haar eigen stek en het 
was ontroerend te zien hoe blij iedereen was weer terug te zijn.

De verhuizing van alle bewoners terug naar Nuenen was een geweldige 
onderneming en kostte een hele week. Niets is aan de toeval overgelaten. 
Werden op maandag eerst de algemene spullen van Archipel Akkers ver-
huisd, op zowel dinsdag, woensdag als donderdag waren de bewoners, in 
groepen, aan de beurt. Ruim een week eerder hadden zij al, samen met 
hun familie, een kijkje mogen nemen in hun nieuwe suite en, soms in samen-
spraak met, aan kunnen geven waar al hun eigen spullen zouden moeten 
komen te staan. Ze kwamen dan ook terug in een volledig ingerichte kamer, 
precies zo als ze die ze ’s ochtends in Bakel hadden verlaten. Een knap staal-
tje logistiek werk van verhuisbedrijf Gebr. van den Eijnden. 
De bewoners van Archipel Akkers zijn maar wat blij met hun prachtige woon-
wijk binnen het Nuenense, met eigen straatjes, met eigen huisnummers en 
met een eigen ‘wijkteam’ van zorgverleners werkzaam in de straatjes. De 
meeste van hen wonen boven, op een aantal in de appartementen op de 
begane grond na, en het dagelijkse leven speelt zich af beneden. In de Gas-
terij, waar je wat kunt eten en of drinken, in het muziekcafé, waarin zich ook 
een grote bibliotheek bevindt en in de twee prachtig grote woonkeukens, 
die van alle gemakken voorzien zijn en waar heerlijk gekookt kan worden. 
Buiten zitten, kan in een van de mooie binnentuinen en in de serre waan je je 
eigenlijk een beetje op Bali. De serre is ook de plek geworden van het mooie 
aquarium, in het verleden geschonken door de Oude Ronde Tafel Nuenen 
en in de volière fluiten de vogels er al lustig op los.
Alle bewoners zijn binnen Archipel Akkers vrij om te gaan en te staan waar 
zij zelf willen. De deur naar buiten, is de grens, alhoewel sommige bewoners 
ook die kunnen passeren en met een GPS tracker rustig een boodschapje 
kunnen gaan doen of een ijsje eten in het Park. Dit is inherent aan de nieuwe 
woon-visie van Archipel Akkers. De bewoner zoveel mogelijk de eigen regie 
geven over zijn of haar invulling van de dag, rekening houdend met het ei-
gen individuele levensverhaal en met zijn of haar mogelijkheden in plaats 
van de beperkingen. Deze woon-visie vertaalt zich door het hele gebouw, tot 
in de suites toe. In de suites is een detectiesysteem aangelegd dat signaleert 
wat de bewoner op dat moment doet en dat ingesteld is op de eigen be-
hoeften van de bewoner. Is hij of zij gewend om ’s nachts uit bed te gaan en 
bijvoorbeeld een uurtje televisie te kijken, dan kan dit en staat er niet direct 
een verpleegkundige in de kamer om te kijken of alles wel goed is. Maar 
gebeurt er iets dat afwijkt van wat de bewoner zelf heeft aangegeven, dan is 
hulp direct aanwezig. Dit detectiesysteem zit zelfs in het zeer geavanceerde 
hoog-laag bed in de suites, waar het zo ingesteld kan worden dat het zelfs 
hartslag en ademhaling ‘in de gaten houdt’ tijdens de slaap. Dit allemaal om 
de bewoner zoveel mogelijk zijn of haar eigen gang te kunnen laten gaan.

De renovatie van Archipel Akkers is nog niet helemaal gereed. Hier en daar 
moeten nog wat puntjes op de i gezet worden en het geluid van boor- en 
zaagmachines klinkt nog wel een aantal weken. Ook worden de binnentui-
nen en de voortuin nog aangekleed, zodat het hier heerlijk zitten zal zijn als 
de temperatuur dit toelaat. Een aantal appartementen op de begane grond 
is ook nog toe aan renovatie, maar dit zal in het komende jaar gefaseerd 
gebeuren; een appartement tegelijkertijd en volgens ‘natuurlijk verloop’. 

De officiële ‘heropening’ van Archipel Akkers laat ook nog even op zich 
wachten. Deze vindt naar alle waarschijnlijkheid in het najaar plaats, in een 
week vol feestelijkheden. Nu eerst settelen en zich weer thuis voelen in het 
Nuenense. Op deze prachtige locatie, midden in het centrum.

Terug in het Nuenense

Duo Vreemd gaat vreemd met Brassta!: Pastta?

Bovenste rij, vlnr: Eric Smeets, Ronald Vermijs, Bart Drent
Onderste rij, vlnr: Frank van den Broek, Fred ten Hoor, Jos Prinsen en Stefan Ras

Door Edwin Coolen

U bent ze vast wel eens tegen gekomen in de regio op een Zwamavond, Bon-
te avond, Pronkzitting, theaterdiner of bedrijfsfeest: Duo Vreemd. Dat duo 
gaat nu samen met enkele leden van straatorkest Brassta! met een eigen 
voorstelling het Kloostertheater in.

Als je goed luistert, hoor je zijn Zeeuw-
se tongval nog een beetje. En dat na al 
die jaren Nederwetten. ‘De liefde heeft 
mij hierheen gebracht’, zegt Fred la-
chend terwijl hij naar zijn vrouw Elsa 
wijst. ‘Ik kom uit Sas van Gent in Zee-
land. Wij hadden daar een caravan aan 
het strand, zij was daar op vakantie en 
kwam uit Eindhoven. Zo hebben we 
elkaar leren kennen. Een vakantielief-
de die stand heeft gehouden.’

Duo Vreemd
Fred is Fred ten Hoor. Samen met Ro-
nald Vermijs uit Eindhoven vormt hij 
al vele jaren Duo (of eigenlijk: mu-
ziektejater) Vreemd. Vermijs komt 
oorspronkelijk uit Oosterhout. ‘Wij 
kennen elkaar van het werk, we wer-
ken allebei bij Avanti in Nuenen. Ro-
nald was muzikant zonder band, ik ac-
teur zonder muziek. Onze dames zei-

den: jullie moeten samen iets gaan 
doen.’
Van het één kwam het ander. Ronald 
zorgt op synthesizer voor de muziek 
die als kapstok dient voor het komisch 
acteren van de twee, Fred focust zich 
op het zingen, acteren en improvise-
ren. ‘Op een gegeven moment werkten 
we drie dagen bij Avanti, de andere da-
gen waren we Duo Vreemd. We heb-
ben heel lang een vaste plek gehad bij 
de Pandoer in Asten. Ook doen we ie-
der jaar het Prima DOA-bal in Nue-
nen, donderdags voor carnaval. Dat is 
iets bijzonders voor ons door de men-
sen die daar mee doen, mensen met 
een beperking.’

Pastorie
Fred: ‘Aanvankelijk woonden mijn 
vrouw en ik in Eindhoven. We wilden 
graag wat meer rust en ruimte om ons 
heen. Vrienden van ons hoorden dat er 
een pastorie te koop was in Nederwet-
ten. Die hebben we toen samen ge-
kocht en in 1982 zijn we hier komen 
wonen, met twee gezinnen in één huis. 
Onze trap en overloop is gemeen-
schappelijk, de rest is gescheiden. On-
derling hebben we nooit problemen 
gehad. Ondanks alle verbouwingen’, 
zegt hij lachend. ‘Als nieuwelingen in 
Nederwetten was het even wennen en 
aftasten, ook andersom. Maar het ijs 
was snel gebroken. We hebben het hier 
al 35 jaar naar onze zin.’

Pastta?
Nu dus een nieuwe samenwerking die, 
alweer, via het werk tot stand is geko-
men. Fred: ‘Onze collega Bart Drent 
speelt bij Brassta, een straatorkest uit 
Budel en omgeving. Zij spelen wereld-
muziek. Jazz, funk maar ook klezmer 
en ska. Enkele leden van Brassta vor-
men samen met ons Pastta!?, aange-

vuld met bassist Jos Prinsen en de 
Nuenense drummer Frank van den 
Broek.

We hebben een avondvullende thea-
tervoorstelling gemaakt, waarin mu-
ziek de gemeenschappelijke deler is. 
Het zijn niet de bekende meezingers 
zoals bij Duo Vreemd. Soms bepaalt de 
muziek wat er gebeurt, soms het type-
tje. Speciaal voor deze gelegenheid 
heeft Ronald zijn gitaar weer omge-
hangen. We zijn allemaal ‘Pasttianen’ 
die spelen, acteren en musiceren. Een 
smeuïg geheel van muziek en theater. 
En als eerste staan we in het Klooster. 
Dat voelt toch als thuis’, aldus Fred ten 
Hoor.

Pastta!?, 5 en 6 mei                  
in Theater 

Het Klooster in Nuenen. 
Aanvang 20.00 uur. 

Kaarten via 
www.duovreemd.nl

Workshop     
‘Kracht van symbolen’
Verlies... we krijgen er allemaal op bepaalde momenten in ons leven mee te 
maken. Of het nu gaat om verlies van een dierbare, verlies van een baan, een 
relatie... We zoeken een weg om ons verlies te verwerken. Op die weg zijn 
symbolen krachtige instrumenten die helpen het verlies draaglijker te 
maken.

WLG organiseert op 8 mei een work-
shop waarin je leert over de werking 
van symbolen en waarin je als deelne-
mer op zoek gaat naar symbolen die bij 
jou passen. Aan de hand van uitleg, vi-
sualisatie en teken-oefeningen ervaar 
je de kracht van jouw persoonlijke 
symbool. Die kracht kun je gebruiken 
in moeilijke tijden. De workshop 
wordt verzorgd door Ed van der Vight. 
Ed begeleidt vanuit zijn achtergrond 
als rouwcoach en ervaringsdeskundige 
mensen in het omgaan met verlies. Hij 
gebruikt daarbij de door hem zelf ont-
wikkelde methode voor integrale ver-
liesverwerking. Hij biedt mensen con-
crete handvaten om hun periode van 
rouw draaglijker te maken.
Bij deze workshop is ook Marloes de 

Kok aanwezig. Zij wil bij voldoende 
belangstelling en in vervolg op de 
workshop 'de kracht van symbolen', 
een workshop verzorgen waarbij het 
symbool verankerd wordt op steen. 
Door het symbool op een steen te 
schilderen maakt iedereen zijn of haar 
persoonlijke krachtsteen. Zie als voor-
beeld de op steen geschilderde klap-
roos. Als u hier aan mee wilt doen, 
kunt u dat vast doorgeven. Een datum 
voor deze workshop wordt nog nader 
bekendgemaakt.

maandag 8 mei van 13.30 tot 15.30 uur, 
D’n Heuvel, Gerwen 

Er wordt een bijdrage gevraagd voor 
materiaalkosten van €2,00. U kunt u 
aanmelden t/m zaterdag 6 mei. Voor 
meer informatie over de WLG zie 
www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl of 
mail naar werkgroepleefbaarheidger-
wen@gmail.com. Telefonisch is de 
WLG bereikbaar via nr. 06 41102625.
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks 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, Karin Aarts,
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en 
Caroline van Nes.
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.

© 2017 - “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.”

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.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Picknick in het Park
Zondag 28 mei van 13.00 tot 21.00 
uur. Met onder andere DéDé Dance, 
Lijn 7, Millers Inc. en Punt&L. 
Foodtrucks en springkussens.

De organisatie zoekt nog vrijwilligers 
voor onder andere de op- en afbouw, 
horeca (barbezetting) en allerlei klusjes 
tijdens het festival. Aanmelden kan door 
te mailen naar: info@vangoghlos.nu.
Houd Rond de Linde de komende tijd 
in de gaten voor meer informatie…

Hartstichting bedankt collectanten 
en inwoners van Nuenen c.a.
Jaarlijkse Hartweek van de Hartstichting van 2 t/m 8 april in Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten heeft dit jaar 10.517,69 euro, een fantastisch geldbe-
drag opgeleverd. Uitgesplitst: Nuenen: 9178,53 euro, Gerwen: 950,18 euro, 
Nederwetten: 388,98 euro. 

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...

Acupunctuur:       
Tegen depressie en burn-out
Hieronder ziet u een testje met vier 
stellingen.
1. Aan het einde van een werkdag 

voel ik me leeg.
2. Ik voel me moe als ik ’s morgens 

opsta en geconfronteerd word 
met mijn werk.

3. Het vergt heel veel van mij om de 
hele dag met mensen te werken.

4. Ik voel me compleet uitgeput door 
mijn werk.

Kies nu het antwoord dat voor u het 
beste past bij elke stelling:
•	 nooit
•	 enkele	keren	per	jaar
•	 maandelijks
•	 enkele	keren	per	maand
•	 elke	week
•	 enkele	keren	per	week
•	 elke	dag.	

Dit zijn vragen om emotionele uitput-
ting vast te stellen. Ze werden in 2015 
voorgelegd aan Nederlandse werkne-
mers. Zij beantwoordden deze vragen 
gemiddeld genomen met ‘enkele ke-
ren per maand’ of meer. Met die score 
kunnen ze in aanmerking komen voor 
de diagnose burn-out.
Een op de zeven werkende Nederlan-
ders (14 procent) heeft burn-outver-
schijnselen. 
Burn-outklachten zijn het resultaat 
van een wisselwerking tussen de eisen 
van iemands werk en diens persoon-
lijkheid. Juist mensen met veel ambi-
tie en doorzettingsvermogen lopen 
een groter risico een burn-out te krij-
gen. Iemand met een burn-out stelt 
dikwijls (te) hoge eisen aan zichzelf. 
Een burn-out wordt vaker gezien bij 
mensen met helpende beroepen, zo-
als bij politiemensen, verpleegkundi-
gen en leraren. Burn-out is eigenlijk 
een depressieve reactie op een (werk)
situatie. Het verschil met een depres-
sie is dat een burn-out gerelateerd is 
aan stresserende werk- of andere om-

standigheden. Een depressie kan ook 
los van omstandigheden optreden. 
Je zou een depressieve stoornis kun-
nen hebben wanneer je minimaal 
twee weken zó veel last hebt van een 
van de volgende twee kernsympto-
men dat je dagelijkse doen en laten er 
ernstig door verstoord wordt. Één: je 
hebt bijna de hele dag een neerslach-
tige, sombere stemming. Bij kinderen, 
adolescenten of ouderen kan dit ook 
een prikkelbare stemming zijn. Twee: 
je hebt je interesse verloren in prak-
tisch alle, ook dagelijkse, activiteiten. 

Met acupunctuur kon ik al veel men-
sen met een depressie of een burn-
out helpen. Medicatie kan vaak ge-
minderd worden en raakt dikwijls 
overbodig. Het fijne van acupunctuur 
is dat het vaak relatief snel werkt en 
geen bijwerkingen geeft.

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

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
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Catawiki Expertisedagen by 
Kunsthandel Art Dumay 
Op zondag 30 april kunt u kennismaken met het snelst groeiende veiling-
huis waar wekelijks 35.000 bijzondere, zeldzame en unieke objecten wor-
den aangeboden voor liefhebbers en verzamelaars. Op deze zondag pre-
senteert Catawiki (www.catawiki.nl) zich in samenwerking met Kunsthandel 
Art Dumay uit Nuenen. Gezamenlijk - en ondersteund door Van der Valk Ho-
tel Uden Veghel - zullen zij een bijzondere dag verzorgen waarbij u al uw 
kunst, antiek, zilver, juwelen, munten en andere curiositeiten kunt laten be-
oordelen, taxeren én veilen. 

Een bijzonder evenement aangezien 
Paul en Melanie Dumay 16 jaar geleden 
klein begonnen, het team inmiddels uit 

5 medewerkers bestaat en nu dus sa-
men met het grootste veilinghuis van 
Europa en een van de grootste hotelke-
tens (met o.a. hotels in Nederland, Bel-
gië, Duitsland, Florida en Curcao) een 
samenwerking aangaan.
De entree bedraagt € 2,- per item (max. 
5 items p.p.). Een bezoek brengen zon-
der taxatie kan uiteraard ook zonder 
kosten. Combineer deze dag met een 
overnachting! Voor € 86,- kunt u onder 
vermelding van ‘Art Dumay’ een kamer 
boeken voor 2 personen inclusief 
ontbijt.Tevens kunt u op 30 april genie-
ten van een speciaal verzorgde brunch. 
Volwassenen €25,50. Kinderen van 4 
tot 11 jaar €12,75. Kinderen 0 tot 4 jaar 
gratis. Reserveren voor de brunch en/
of hotelovernachtingen kan via de re-
ceptie van Van der Valk Hotel Uden 
Veghel: Telnr.: 0413-799010, Email: in-
fo@udenveghel.valk.com. Reserveren 
voor de taxatie dag is niet nodig!
 

Falcon Town Jazz 
Band bij Gasterij   
Jo van Dijkhof
Na het succesvolle optreden van vo-
rig jaar kunt u ook dit jaar weer ge-
nieten van echte Dixieland muziek 
bij de Gasterij Jo van Dijkhof - Jo van 
Dijkhof 110 in Nuenen. 

Op zondag 7 mei a.s. zal er worden opge-
treden door de Falcon Town Jazz Band. 
Het beloofd weer een heerlijke middag 
met fijne, swingende Dixieland muziek 
te worden. Bekende, maar ook minder 
bekende jazz nummers zullen worden 
gespeeld. De band treedt op in de vol-
gende bezetting: Cor Meppelink - klari-
net, sax en zang; Gerrit Koppert - trom-
bone; Eric Tuytschaever - trompet,bügel; 
Bert Sibbing - piano; Henk Heringa - 
banjo, gitaar; Ad van Mensvoort - bas; 
Eddy Reepmaker van Belle - slagwerk. 
Het optreden is van 14.30 tot 16.30 uur 
en de toegang is gratis.

De Hartstichting wil haar vrijwilligers 
en collectanten van harte bedanken 
voor hun steun in dit bijzondere jaar. 
Want het was de 50ste collecte. Dank-
zij de giften kan de Hartstichting wer-
ken aan oplossingen om hart- en vaat-
ziekten eerder te herkennen en op te 
sporen. Ruim 174 collectanten in Nue-
nen c.a. gingen tijdens de Hartweek op 
pad om donaties te verzamelen voor 
onderzoek naar signaalstofjes in het 
bloed die helpen een naderend hartin-
farct op te sporen. Voorbeelden hier-
van zijn eiwitten, moleculen en bloed-
cellen. Door te meten welke stoffen ac-
tief zijn, en hoeveel ervan aanwezig 
zijn, krijg je veel informatie over wat er 
gaande is in het bloed en de bloedva-
ten. Hoe beter we deze signaalstoffen 
leren kennen, hoe beter we het risico 
op een hartinfarct kunnen inschatten. 
Zo kunnen we mensen op tijd de juiste 
behandeling bieden en een hartinfarct 
voorkomen. 

Over de Hartstichting 
Er zijn ruim 1 miljoen hart- en vaatpa-
tiënten in ons land. Elke dag overlijden 
er ruim 100 mensen aan hart- en vaat-
ziekten en komen er 1000 mensen in 
het ziekenhuis terecht. De preventie, 
behandeling en genezing van de ziekte 
is de belangrijke missie van de Hart-
stichting. Wij strijden al méér dan 50 
jaar tegen hart- en vaatziekten, een van 
de belangrijkste doodsoorzaken in ons 
land, door financiering van onderzoek, 
voorlichting over een gezonde leefstijl 
en het realiseren van innovaties in de 
zorg. Voor meer informatie: www.
hartstichting.nl. of secretariaat: Ria 
van Happen, tel. 040-2835570 en Nel-
leke v.d. Ven, tel. 040-2833182.

Kienen met   
KBO Lieshout
Op vrijdag 28 april organiseert Senio-
renvereniging/KBO Lieshout weer een 
kienavond in het Dorpshuis, Groten-
hof 2, Lieshout. Er is in het Dorpshuis 
elke vrijdagavond kienen en de Lies-
houtse KBO is een van de verenigin-
gen die bij toerbeurt een avond organi-
seren. De zaal gaat om 19.00 uur open 
en het kienen begint om 20.00 uur. Er 
zijn mooie prijzen te winnen en wie 
weet, bent u gelukkig in de loterij. 
Schuif gewoon gezellig mee aan, u 
hoeft u niet op te geven. Iedereen, jong 
en oud, is welkom op deze avonden. In 
verband met Bevrijdingsdag is er op 
vrijdag 5 mei geen kienavond!

Eerste kampioen van dartclub 
de Stam Gerwen
Dartclub de Stam Gerwen heeft de eerste kampioen van dit seizoen gehul-
digd. Team Counter Darts van de Stam Gerwen is kampioen geworden in de 
1ste klasse van Darts Organisatie Eindhoven (DOE). Het team bestaat uit vijf 
Eindhovenaren: Ronald van den Wildenberg, Matty van der Hoek, Albert 
Boon, Jeremie Morrone en Dennis van den Biggelaar.

Het team kwam de eerste keer uit voor 
dartclub de Stam en wist op donder-
dag 20 april in een ware thriller het 
kampioenschap te behalen. De titel 
leek uit het zicht verdwenen, maar 
door een nederlaag van het team van 
het Sonneke uit Son tegen café René 
uit Nuenen veroverde Counter Darts 
met overwinningen tegen de nummer 
2 café René en het Sonneke toch nog 
de kampioenstitel. Bij de stand 5-4 in 
de allerlaatste wedstrijd tegen het Son-
neke volgde de captainsronde 501 
dubbel uit. Stam-darter Jeremie Mor-
rone durfde deze allesbeslissende par-
tij wel aan en na een stroef begin liet 
hij zien over de beste zenuwen te be-
schikken en kon het binnenhalen van 
de titel na deze bloedstollende strijd 
gevierd worden.

Darten iets voor jou? 
Het dartseizoen zit er nagenoeg op en 
eind mei en in juni dient er ingeschre-
ven te worden voor zowel de Darts Or-
ganisatie Eindhoven als de Peelland 
Dart Bond. 

Heb je interesse om met een team te 
gaan darten of wil je zelf aansluiten bij 
een team, neem dan contact op met 
secretaris Bas van Keulen 06-5396 
5925. Of kom langs in café de Stam, 
Gerwenseweg 38 in Gerwen en infor-
meer wat competitiedarten inhoud. 
Dartclub de Stam kan nog diverse le-
den en/of teams gebruiken voor de 
competitie 2017/2018. 
Ook kunnen aspirant-darters deelne-
men aan de onderlinge zomercompe-
titie van dartclub de Stam.

Darten
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Koningsspelen                                
op de Crijnsschool

Op vrijdag 21 april vierden alle kinderen van de Crijnsschool de Koningsspelen 
op de locatie aan de Heikampen. De kinderen startten met een koninklijk ontbijt 
waarna ze om 9.30 uur in de speelzaal meedansten met de landelijke opening van 
de ‘Okido’. Daarna gingen alle groepen een eigen programma met knutsel- sport- 
en spelactiviteiten doen. Om 11.00 uur stonden de kleuters als eerste klaar om te 
starten met de sponsorloop, gevolgd door groep 3-4, 5-6 en 7-8. Er werden heel 
wat rondjes rondom de school gelopen, gelukkig onder aanmoediging van veel 
kinderen en ouders.
Bij de afsluiting van de Koningsspelen verzamelde iedereen zich nog eenmaal bij 
het buitenpodium om daar vol trots de bekendmaking van het opgehaalde spon-
sorgeld te horen. In totaal hebben de kinderen € 4553,40 opgehaald. Een bedrag 
van €2276,70 werd met een cheque aan de mensen van Stichting Meedoen Nue-
nen overhandigd. Hetzelfde bedrag werd in handen genomen door de directeur 
van de Crijnsschool ,Thijs van Moorsel, om aan iets moois voor de school te be-
steden. Het was een mooie afsluiting van een sportieve en feestelijke dag.

Vrijdag werd gestart met een gezond 
ontbijt, gesponsord door de Jumbo. De 
restanten van dit ontbijt zijn gedo-
neerd aan de Voedselbank Nuenen. 
Hierna vertrokken alle groepen naar 
diverse locaties verspreid over Nuenen 
en omgeving. Groep 1-2 bracht de 
ochtend door nabij Gulbergen. Tante 
Mieke (van Sem en Nina) stelde haar 
grote achtertuin beschikbaar voor de 
sport- en speldag, met bijvoorbeeld 
koekhappen, hutten bouwen en kege-
len. Groep 3-4 vertrokken naar T.V. 
Wettenseind, waar trainers en ouders 
de balvaardigheid van de leerlingen 

werd getraind en getennist. Groep 5-6 
heeft de ochtend doorgebracht bij de 
Nuenense Korfbal Vereniging. Er werd 
ook een echte korfbalwedstrijd en een 
beachkorfbalwedstrijd gespeeld. 
Groep 7-8 werd getrakteerd op een 
spectaculaire bootcamp verzorgd door 
Victor ten Wolde van Anytime Fitness 
Nuenen. Die werd afgesloten met tij-
geren op een echte stormbaan. Dit 
modderige onderdeel vonden de kin-
deren fantastisch. 
Al met al een geslaagde ochtend in het 
teken van samenwerken, sporten en 
plezier maken.

Heuvelrijk geniet van koninklijk ontbijt

De leerlingen van groep 2/3 kunnen al heel goed zelf boterhammen smeren. 
Voor Armin (met kroon op) was het dubbel feest, want hij was ook nog eens zelf jarig.

Hoog bezoek op Nieuwe Linde
Afgelopen vrijdag werden de Koningsspelen gevierd op Kindcentrum De 
Nieuwe Linde. Alle leerkrachten, kinderen en hulpouders waren feestelijk 
gekleed in de kleuren rood, wit, blauw of oranje. Ook de school en het 
schoolplein waren versierd in de nationale kleuren.

De ochtend begon met een gezellig 
ontbijt, gesponsord door Jumbo. In al-
le klassen hing een gezellige sfeer ter-
wijl de kinderen en hun leerkrachten 
genoten van boterhammen en andere 
lekkernijen.
Hierna ging iedereen naar de aula. De 
kinderen van groep 2 hadden een 
dansje ingestudeerd voor de rest van 
de school. Ook de twee jarigen van die 
dag stonden op de het podium en wer-
den toegezongen door de rest van de 
school.
De hele ochtend liepen al twee beveili-
gingsmensen door de school. Nu werd 
duidelijk waarom dit was. Niemand 
minder dan koning Willem-Alexander 
en koningin Maxima brachten een be-
zoek aan de school. Toen deze op het 
podium stonden konden de kleuters 
eindelijk hun dansje laten zien. 4 kin-
deren maakten muziek op hun zelf ge-
maakte bandoleon en de rest van de 

klas danste de Klompendans. Hierna 
hielpen alle groepen mee om deze 
dans met de hele school te dansen.
Na deze dans was het tijd voor de rest 
van het programma van deze dag. 
Door de hele school verspreid en op 
het schoolplein waren diverse activi-
teiten te doen. Dit varieerde van knut-
selen en kleuren met de ipad, tot film 
kijken, just dance en Oudhollandse 
spelletjes op het schoolplein. En in de 
gymzaal stond een groot springkussen 
wat ook voor veel plezier zorgde.
De kinderen waren vrij om te kiezen 
wat ze wilden doen. Uiteraard is er ook 
nog gezorgd voor een versnapering en 
wat te drinken.

Het was wederom een gezellige och-
tend. Na afloop ging iedereen terug 
naar de eigen klas om van daaruit de 
vakantie in te gaan. Wij wensen ieder-
een dan ook een fijne vakantie! 

Sint 
Jozefschool 

kleurt oranje!
Op vrijdag 21 april kleurde Eenbes 
basisschool St. Jozef oranje! Alle 
leerlingen en leerkrachten kwamen 
in oranje kleding naar school. De St. 
Jozefschool viert Koningsdag.

De Koningsdag startte met een heer-
lijk ontbijtje. Aan grote lange tafels ge-
noten de kinderen van heerlijke brood-
jes en fruit. Het oranje Koningsdrankje 
viel wat minder in smaak. Toen de 
buikjes gevuld waren, was het tijd voor 
wat beweging. Alle leerlingen dansten 
op het vrolijke Kinderen voor Kinde-
renlied: Okido.. 

Na de lichamelijke beweging was het 
toch ook tijd voor wat hersengymnas-
tiek. Er moest toch echt nog wat ge-
leerd worden. Bij sommige groepen 
stond zelfs een toets op het program-
ma.

De onderbouw sloot de Koningsdag af 
met gezelschapsspelletjes waarbij de 
regels soms wel wat verruimd werden.
De bovenbouw stond nog een heerlijke 
Koningsdag lunch te wachten. Er was 
voldoende eten over van het ontbijt 
zodat de leerlingen nog een keer van 
het eten konden genieten. Na de lunch 
mochten deze leerlingen zich uitleven 
op skates of met een step. Zo rolden zij 
sportief in het oranje de meivakantie 
in!

Iedereen bedankt voor deze leuke 
oranje-dag en een fijne vakantie ge-
wenst.

Okido! Gezellige Koningsspelen 
op De Dassenburcht! 

Op vrijdag 21 april vond de jaarlijkse sportdag van Basisschool De Dassen-
burcht plaats. Het weer werkte gelukkig goed mee en alle kinderen arriveer-
den ‘s morgens gekleed in sportieve outfits op het schoolplein. Er werd ge-
start met een lekker Koningsontbijt in de klas. Rond 09:30 uur werd het 
startschot van de sportdag gegeven. 

De kinderen uit groep 1 t/m 4 namen 
enthousiast deel aan diverse leuke 
spelletjes rondom de school zoals 
doelschieten, blikgooien, koekhappen, 
estafette en skippybal-races, touwtrek-
ken, knikkeren en een klimrekpar-
cours. Vol passie, concentratie en 
sportiviteit gingen de kinderen deze 
uitdagingen aan en werden deze spel-
len gezellig gespeeld.  
Ook de kinderen uit groep 5 t/m 8 wa-
ren sportief en gedreven bezig met een 
slagbaltoernooi op de honkbalvelden 
van HSCN in Nuenen. In teams werd 
er tegen elkaar gespeeld in 2 poules, 
met als inzet een plekje in de finale-
ronde. Na deze poulewedstrijden vond 

de finaleronde plaats waar er werd ge-
speeld om een podiumplaats. Onder 
luid applaus en gejuich moedigden de 
kinderen elkaar aan! 
De sportdag werd traditioneel afgeslo-
ten met het Koningslied 'Okido', wat 
op het schoolplein ten gehore werd ge-
bracht. Vele kinderen dansten en zon-
gen luidruchtig mee. Tot slot werd ie-
dereen nog getrakteerd op een ijsje. 
Een lekkere start van de voorjaarsva-
kantie!
Basisschool de Dassenburcht dankt 
alle ouders voor de fijne en enthou-
siaste hulp tijdens deze geslaagde 
sportdag en HSCN voor het beschik-
baar stellen van de honkbalvelden.  

Op vrijdag 21 april werd op Heuvel-
rijk alvast vooruitgekeken naar Ko-
ningsdag met een vorstelijk ontbijt 
op school. 

Op deze laatste schooldag voor de 
meivakantie hadden de kinderen, te-
gen de normale regels in, opdracht ge-
kregen om met een lege maag naar 
school te komen. De schooldag werd 
begonnen met een vrolijke dans op het 
plein, dat versierd was met oranje en 
rood-wit-blauwe vlaggetjes. 

Daarna gingen de kinderen allemaal in 
hun eigen klas aan tafel, waar ze boter-
hammen en fruit kregen. 

Veel leerlingen hadden voor deze fees-
telijke gelegenheid een oranje of rood-
wit-blauwe outfit aangetrokken. Wil-
lem-Alexander mag trots zijn op zo-
veel koningsgezindheid.

Koningsspelen Wentelwiek
Sportieve en gezonde Koningsspelen bij Eenbes Brede School De Wentel-
wiek. Gezond eten en voldoende bewegen horen volgens de Wentelwiek bij 
een gezonde levensstijl.
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‘De Poort van Nuenen’ uiteen gevallen
Vorige week stelde ik in deze rubriek de vraag waar het voormalige marmeren kunstwerk 
‘De Poort van Nuenen’ , wat voorheen stond op de rotonde Kapperdoes/Pinckart, was ge-
bleven. Inmiddels is bekend geworden en door wethouder Martien Jansen (wel via De 
Nuenense Krant) als volgt verduidelijking gegeven: “ het monument is verloren gegaan: 
het bleek niet verplaatsbaar omdat het een stenen metselwerk was, bekleed met dunne 
platen zwart marmer. Wederopbouw zou onevenredig veel geld gekost hebben. De kun-
stenaar, Harrie van Beek uit Oirschot, reageerde teleurgesteld maar met begrip” .
En daar zullen we het dus mee moeten doen.

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen
 

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

Ingezonden brieven

KONINGSDAG
27 april 2017

NUENEN - PARK | 
ORGANISATIE STICHTING PARKEVENEMENTEN NUENEN
13.00 DéDé Dance
13.45
14.15 In Flow
16.45 Dave Joosten
17.15 In Flow
18.15 
19.00 Einde Koningsdag 2017

OPROEP
De organisatie nodigt grote zangtalenten uit om tijdens de pauzes 
op het podium van Koningsdag in Nuenen door te breken. Alle 
faciliteiten zijn aanwezig. Geïnteresseerden kunnen zich melden 
via mail naar: rinus@onsnet.nu

GERWEN
09.00  Vertrek van de Bonte Optocht vanaf het Heuvelplein, 

onder leiding van het Heilig Kruisgilde en Het Gerwens 
Muziekkorps. Route: vertrek op het Heuvelplein - De Huikert - 
Bogerd - Daal - Maerdonk - Mgr. Frenkenstraat - Hagelkruis. 
Daarna kunnen de fietsen op het schoolplein geparkeerd 
worden. Vergeet natuurlijk niet om je fiets te versieren!

09.30  Officiële gedeelte
10.00  Circusprogramma
12.15 Loterij
12.30 Einde

Aanmelden kan via oranjecomitegerwen@hotmail.com

NEDERWETTEN
14.00 Officiële opening en een toost door burgemeester Houben, 

optreden van drumfanfare Jong Leven, vaandelgroet van 
het St. Annagilde en ballonnenwedstrijd

14.30	 •	Indelen	kinderteams	10-Kamp
	 •	Springkussen	voor	de	allerkleinsten,	spijkerslaan	
  voor jong en oud, schminken en glittertattoos
	 •	Bijeenkomst	voor	alle	aanwezigen,	jong	en	oud
17.00 Prijsuitreiking
17.30 -
18.00 Afsluiting

NUENEN ORANJE-COMITE
FIETSTOCHT. LOCATIE: DE KIEVIT
09.00 - 10.00  (mogelijkheid tot) fiets versieren in Kievit (gratis)
09.30 - 09.50 inschrijven voor kindertocht
10.15 - 11.00 Vertrek fietstocht onder leiding van 
 Drumfanfare Jong Leven 
11.00  Ontvangst Fietstocht in Speeltuin De Kievit
11.00 - 11.15 Wisseling Jeugdburgemeester (2017-2018)
11.15 - 11.30 prijsuitreiking Fietstocht
 Daarna doorlopend vrij spelen in De Kievit

ORANJE MARKT:
10.30 - 11.30  Toegang tot de markt / Inrichten van de kramen 
 door kraamhuurders
11.30 - 11.45 Park auto vrij
12.00 - 17.00 Start Oranje Markt 
12.00 - 16.30 Kinderworkshops en pony rijden
 (locatie Kerkstraat/ Kievit)
17.00 Einde Oranje Markt, opruimen 
 en afval naar afvalcontainer (locatie Kerkstraat)

KONINGSNACHT
PROGRAMMA

26 april 2017
NUENEN - PARK | 
ORGANISATIE STICHTING PARKEVENEMENTEN NUENEN
19.30 Opening door Drumfanfare Jong Leven en 
 Showkorps O&V Nuenen 
20.00 DéDé Dance
20.30
21.00 Afslag 7 (spelen vier sets tot 01.00)
01.00 Einde Koningsnacht 2017

Wim Daniëls te gast bij   
KBO schrijfgroep Lieshout
Donderdag 20 april vond de laatste bijeenkomst  van dit seizoen plaats van 
de KBO-schrijfgroep Lieshout. Het was een bijzondere bijeenkomst. Niet al-
leen omdat met een thuisopdracht werd gewerkt maar er waren een tweetal 
gasten aanwezig.

Mevrouw van Hout kwam namens 
KBO Lieshout kijken en luisteren. De 
tweede gast was de bekende schrijver 
Wim Daniels. Wim was uitgenodigd 
om te vertellen  over zijn schrijfcarriè-
re. Ook zijn tips en adviezen waren 
zeer welkom. In het volgende seizoen 
zullen we hier zeker gebruik van ma-
ken. Natuurlijk werd er ingegaan op 
het schrijven in dialect. Een niet een-
voudige zaak volgens Wim. Het groot 
aantal klanken in het dialect ( 80) ten 
opzichte van het Nederlands ( 40 ) 
maakt dit moeilijk. Hij vertelde verder 
iets over zijn inspiratiebronnen en de 
invloed die publiciteit heeft op de 
vraag naar boeken van een schrijver. 
Verder is het volgens hem belangrijk 
voor een schrijver zich te realise-

ren voor welke groep lezers hij schrijft.
Zijn laatst verschenen boek, De baar-
moeder, dat hij samen met gynaeco-
loog Dick Schoot schreef, werd door 
Wim uitgebreid, leerzaam en soms hi-
larisch beschreven. Het was een leer-
zame middag en Wim adviseerde de 
schrijfgroep zeker door te gaan met 
schrijven, het is een verrijkende erva-
ring.
Heeft u als lezer belangstelling om te 
gaan schrijven? Neem dan contact op 
met Nelly de Groot of Henk van der 
Zanden. Zij willen u graag verder in-
formeren over de deelname aan het 
volgende seizoen dat start op vierde 
donderdag in september.
Nelly de Groot: pjamdegroot@planet.nl    
Henk van der Zanden: vdzanden@wxs.nl 

12de Geslaagde Kofferbakverkoop op het 
gildeterrein van het Heilig Kruisgilde

Gezellige markt
De kofferbakmarkt van Gerwen is een 
gezellige markt met brocante, tweede-
hands kleding, boeken, speelgoed, curi-
osa, sieraden, gereedschap, antiek, meu-
bels, dvd’s, witgoed, fietsen, games, zelf-

gemaakte artikelen, planten, apparaten, 
ambachtswerk, noem maar op! 

Veel van deze spullen gingen over in an-
dere handen en zag je dus ook velen met 
van alles huiswaarts keren.

Kijkdag: Be Happy dagbesteding 
voor jongeren met een beperking
Sinds juli 2016 is Erica de Leeuw als ZZP-er haar eigen onderneming gestart 
binnen de muren van Sweet Surprise cadeau en zoetwarenwinkel op de 
Berg 5 te Nuenen. Vanuit haar begeleiding aan Christy van Sweet Surprise is 
het idee geboren om ook voor andere jongeren met een beperking dagbe-
steding aan te bieden.

Binnen de sfeervolle winkel en prach-
tige werkruimte is er plaats voor aller-
lei activiteiten op creatief en sociaal 
gebied. De kracht om te kijken naar 
mogelijkheden in plaats van beperkin-
gen geeft zelfvertrouwen en groei. 
Om de jongeren met een beperking en 
hun ouders/verzorgers in de gelegen-
heid te stellen om eens een kijkje te ne-
men in de ruimte achter in de winkel, 
om zo inzicht te krijgen wat Be Happy 
kan betekenen voor hen, organiseert 
Be Happy een kijkmiddag op donder-
dag 11 mei aanstaande van 14.00 
-17.00 uur.
Voor het aanmelden van deelname aan 
deze kijkmiddag graag een mailtje naar 
Behappy1Juli2016@gmail.com. Graag 
tot ziens op donderdag 11 mei a.s.

Afgelopen zondag 23 april werd in Gerwen voor de 12de keer alweer een 
kofferbakverkoop gehouden met heel veel zon een koude wind en af en toe 
wat wolken. De eerste deelnemers meldden zich al om 6:30 uur aan de poort 
om na een half uur wachten zeker als eerste van de 100 deelnemers naar 
binnen te mogen. En dat gold ook voor de bezoekers van wie er al diversen 
ruim een half uur voor de opening van de poort aanwezig waren.

Genieten
Voor de kinderen was er een leuk 
springkussen en iedereen kon tevens 
terecht bij de Schutsherd om even ge-
zellig na te praten of een hapje te eten. 
Er waren er velen die genoten van een 
lekker broodje, een kop soep of van 
een drankje op het terras van de 
Schutsherd.

De eerstvolgende kofferbakverkoop in 
Gerwen vindt plaats op zondag 24 sep-
tember  op de graslanden rond het gil-
deterrein. De inschrijving hiervoor 
gaat binnenkort weer open, zie:
www.kofferbakverkooop-gerwen.nl 

Openingstijden 
Elkerliek 
ziekenhuis 
Met de feestdagen zijn de openings-
tijden Elkerliek ziekenhuis gewijzigd.

De (poliklinische) bloedafname, de 
bloedafnameposten, afdeling Radiolo-
gie en de poliklinieken van het Elker-
liek zijn gesloten op:
Koningsdag, donderdag 27 april
Bevrijdingsdag, vrijdag 5 mei
Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei
Tweede Pinksterdag, maandag 5 juni
Bij spoed kunt u de spoedpost in het 
Elkerliek ziekenhuis bereiken.
Op de verpleegafdelingen zijn op deze 
dagen de weekendbezoektijden van 
kracht: 13.30 tot 14.30 uur, 19.00 uur 
tot 20.00 uur, Extra bezoektijd van 
11.00 uur tot 12.00 uur

Cursus Spaans
Bij Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
zijn nog vrije plaatsen voor de Conver-
satiebijeenkomsten Spaans voor begin-
ners, op woensdagavond. Voorwaarde 
is deelname aan het Nuenense hobby-
centrum. Dat kost € 100,- per jaar. In-
formatie bij Wilhelmien Glindmeyer 
(tel. 040-2834448). Zie ook www.
dorpswerkplaatsnuenen.nl.



LINDEBLAADJES

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

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

FEESTJE? Huur: Sta-
tafels € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 35,-; Tenten 
vanaf € 20,- eventueel be-
zorgen mogelijk. Mulders 
Staantafelverhuur, Bruhe-
zerweg 49, 5704 CM Hel-
mond, telefoon 0492-510855 
of 06-27175412. Website: 
www.ikgeefeenfeestje.nl

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

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

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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.

 PUZZELHOEKWeek 17

Kruiswoord

Horizontaal: 1 periode 6 dik persoon 11 gestold vleesnat 12 onverschrokkenheid 
14 met dank 16 magneetband 18 huiselijk 20 Vrije Universiteit 21 lengtemaat 
23 verlichting 24 boete 25 putemmer 27 laagfrequent 28 Nederlandse 
Spoorwegen 29 dekbedvulling 30 lichaamsdeel 32 opschrift v.e. boek 
34 deel v.h. been 35 gewichtsmerk 37 snelheid 40 firmament 44 bijgevolg 
46 langspeelplaat 47 Oude Verbond 48 godin v.d. overwinning 50 naar aanleiding 
van 51 hoofdofficier 53 zangvogel 54 decigram 55 factuur 56 onvergelijkelijk 
58 karaat 59 dierentuin 60 vreesachtig 62 scheepreis 63 drugshandelaar.

Verticaal: 2 met een lage dichtheid 3 aanwijzend vnw. 4 grondstof voor linnen 
5 schaaldier 6 gekruid 7 en 8 telwoord 9 gereed 10 pl. in Jordanië 13 goedheid 
15 waterkering 17 deel v.d. arm 19 Chinees gerecht 20 vrij op naam 
22 koeienmaag 24 dik en rond 26 cowboyfeest 29 dekkleed 
31 klankovereenkomst 33 tuinkruid 36 troep 37 ter gelegenheid van 38 verhaallijn 
39 uitgave 40 smadelijk 41 een tijdje 42 waterplant 43 gebaar 45 spinsel 
49 opvatting 51 hok met tralies 52 lichtpaars 55 heden 57 bitterheid 59 zuster 
61 symbool voor ijzer.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58

59 60 61

62 63

H E R F S T H I P H O P

T E R G E N R E C O R D

O L M Z I N S I N M O E

M E P K O L O S K M L

B R A A K V L O A L S O F

E D R A M A S N O E T T

R I T M E O R D E R

G O N E E R O P T I E B

E T S E R U F O A N G E L

B E R S P L I T G N A

E N S A A S T U K A G A

D O L L A R L A S S E R

R A S K A T V E T R O L

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

Oplossingen wk 16
A H H N E R T S G A N G

U Y A T E O B N P G Y R

E M N M I L I I A T A T

J N S F E R E L T C S O

P E O O E R E S T T S P

A S P T R I E I N D E D

L A N O O C V D N A K R

S E T B L I A T E E W U

F L V O T I R A I O M K

L R W E R K K R A C H T

A N I K B E K W A A M E

K T S T E W K E G R A M

A U T O R I T A I R

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.

AALMOES
BANKIER
BELEG
BIRMA
BLOES
BOXEN
GEBRUIK
GIBBON
INDEX
INSCHUIVEN
KAPLAARZEN
KRONKEL
KUNSTJE
LANGGEREKT
LOKATIE
MANEN
MATTERHORN
MOKKA
OMVER
PATER
REEKS
REERUG
ROKJE
STOMMELING
TEKENBOEK
TERRACOTTA
TOEPASSING

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

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:

Sudoku 1
5 3 9 7 4

9 8 6
8

7 6 2
8 4 5

2 4 5 7
6 1 4 3

1

week 15, Dhr. S. Maas.

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 26, Nuenen

Tel. 040 - 295 27 34

VERSE ASPERGES

OOK AARDBEIEN

TUIN-AANLEG EN TUIN-
RENOVATIE www.lapagon-
datuinen.nl 06-19702668.

ICT-ER MET DE VUT 
helpt graag met uw: Wifi; 
computer versnellen / op-
schonen; Windows 7/8/10, 
Ipad-, e-mail-, virusscan- 
installatie. 040-2952567 / 
06-23854915.

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

Scheiden doe je samen
* VANAF INTAKEGESPREK T/M AFHANDELING RECHTBANK
* EFFECTIEVER EN GOEDKOPER DAN EEN ADVOCAAT
* EEN AANSPREEKPUNT TEGEN EEN VASTE TOTAALPRIJS

 Astrid Larue | Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys.nl | www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

PUPPYTRAINING: Wilt u 
alles leren over hondenge-
drag, vanaf mei starten wij 
weer met puppytraining in 
Nuenen. De lessen worden 
gegeven door een ervaren 
gediplomeerd instructrice 
en gedragsdeskundige. Voor 
meer informatie en aan-
melden. Tel: 06-11221174.
www.depersoonlijke-
aanpak .com

GEZOCHT: oppas en huis-
houdster voor 2 ochtenden 
in de week liefst iemand 
die het beide kan voorkeur 
leeftijd boven de 40. Iets 
voor jou? Bel 06-15614737.

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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

wijk Nuenen Oost
(omg. Anderegglaan ± 235 kranten) en/of
(omg. Het Steenen Huys ± 300 kranten) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT

Showkorps O&V | Nuenen 
huldigt 7 jubilarissen
Dit voorjaar heeft Showkorps O&V in totaal zeven 
jubilarissen in het zonnetje mogen zetten.

Tijdens het repetitieweekend in maart hebben Willem Jansen, 
trompettist, en Ben de Greef percussionist, de felicitaties in ont-
vangst mogen nemen voor hun 12,5-jarig lidmaatschap. Ben en 
Willem hebben zich door de jaren heen opgewerkt van ‘jong mèn-
nekês’ tot fantastisch betrokken muzikanten. Naast dat zij als op-
tredend lid actief zijn, zetten zij zich ook in voor diverse commissies 
binnen de vereniging. Ben begeleidt ook met veel plezier de Music 
Kids en Willem geeft instructie aan leerling trompettisten.
Ook twee ereleden van de vereniging zijn tijdens het werkweek-
end gehuldigd. Gerrie Baselmans, voormalig algeheel muzikaal 
leider, is al 50 jaar lid en nog steeds actief als adviseur en instruc-
teur bij leerlingen. Cor Janssen is 65 jaar lid en als erelid draagt hij 
de vereniging nog altijd een warm hart toe.
Tijdens het paasweekend werd het jubileum van Raymond Son-
dagh, Carine Bartholomeus, en Nicole van den Nieuwenhuijzen 
gevierd. Zij werden met een feestavond onthaald om hen te felici-
teren met hun 25-jarig lidmaatschap. Samen zijn zij goed voor heel 
wat muzikaliteit, kennis, ervaring, en verenigingsgevoel. Deze kan-
jers zetten zich op diverse manieren in voor de vereniging. Om zo 
maar een paar activiteiten te benoemen die zijn in de afgelopen 
jaren vervuld hebben:
Miss majorette, trompettist, hoornist, baritonist, bestuurslid, Een-
oodje lid, bendeleider Eenoodje, Drum Major, lady speaker, assis-
tent dirigent, diverse commissies, instructie, dirigent leerlingenor-
kest, Music Kids begeleider, beheerder muziekarchief, opzet en 
uitwerking van shows,…
Als vereniging zijn wij erg blij met leden zoals Cor, Gerrie, Ray-
mond, Carine, Nicole, Willem, en Ben. We hopen met hen nog vele 
muzikale hoogtepunten te mogen beleven. Van harte gefeliciteerd 
namens het bestuur en leden van Showkorps O&V | Nuenen

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

KONINGSDAG
OPEN TOT 17.00 UUR

IEDERE 
ZONDAG OPEN
10.00 -17.00 UUR

DAGELIJKS VERSE AARDBEIEN 
& (GESCHILDE) ASPERGES

Een groot assortiment: 
- tuinplanten 

- groenteplanten

Kwekerij Jansen uitgeroepen tot: 
Weer de lekkerste asperges van Brabant in 2015 en 2017
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Roerige tijden voor     
de Lindespelers
De Nuenense Toneelvereniging de Lindespelers 
beleeft roerige tijden. De schitterende accommodatie
 ‘De Speelvloer’ aan de Geldropsedijk, die de Lindespelers deelden met an-
dere culturele verenigingen als Jocanto en Kapsones, hebben ze recent 
moeten verlaten omdat de verhuurder het pand verkocht heeft. Definitieve 
nieuwe huisvesting voor de toneelclub laat nog op zich wachten. 

1997 - Het Nuenens Mannenkoor - 2017 

20 jarig jubileum van    
Het Nuenens Mannenkoor
Op 14 april jl. was het 20 jaar geleden dat Het Nuenens Mannenkoor (NMK) 
werd opgericht. Iets oudere lezers van dit weekblad zullen zich wellicht nog 
het gemengd koor ‘De Vank-klank’ herinneren dat, de naam zegt het al, in 
het gemeenschapshuis ‘De Vank’ repeteerde. In 1997 werd dit koor opgehe-
ven, tot spijt van enkele leden waaronder Wim van Rooij. Hij nam dan ook 
het initiatief om een aantal zangers van de Vank-klank alsmede andere be-
kenden te interesseren voor de oprichting van een echt mannenkoor, sinds-
dien bekend als het NMK. 

Het eerste bestuur bestond naast Wim 
van Rooij uit Pieter Fitters, voorzitter, 
en Jos Smeulders en Thijs Groot als 
respectievelijk secretaris en penning-
meester. Dit bestuur ging voortvarend 
aan de slag. Het NMK groeide snel en 
wist zich al gauw een vaste plaats in de 
Nuenense gemeenschap te verwerven. 
Inmiddels zijn we 20 jaar verder, en 
een aantal leden is ons sindsdien ont-
vallen. Waaronder in het bijzonder 
Pieter Fitters, de eerste voorzitter en 
krachtige motor van de eerste ontwik-
keling van het NMK tot een volgroeid 
mannenkoor. Bij gelegenheid van dit 
20 jarig jubileum heeft het NMK zijn 
overleden leden, te weten: Pieter Fit-
ters, Wim van Rooij, Ad van Wulfen en 
Gerard Willems, respectvol herdacht 
door het plaatsen van een bloemstuk 
op hun laatste rustplaats. 

De festiviteiten ter gelegenheid van het 
jubileum starten op Pinkstermaandag 

5 juni met een groots opgezet koren-
festival in het Park in Nuenen. Een 
9-tal koren uit de regio zal zich daar 
muzikaal presenteren. Op korte ter-
mijn zal daar meer in detail over be-
richt worden. Het NMK hoopt op 
mooi weer en een grote opkomst zodat 
het een bruisend gebeuren wordt. 

Op 30 september a.s. pakt het NMK 
uit met een feestelijk jubileumconcert. 
Het concert staat in het thema van 

Toch bruist de vereniging van energie 
om nieuwe wegen in te slaan. Bram 
Soetendal, de kersverse nieuwe voor-
zitter blikt met vertrouwen de toe-
komst tegemoet: “Natuurlijk was het 
een grote teleurstelling dat de Speel-
vloer ophield te bestaan, maar we zien 
de situatie opnieuw als een grote uit-
daging. We hebben bewezen dat we 
met elkaar veel tot stand kunnen bren-
gen. Graag hadden we Het Klooster als 
nieuwe home betrokken, maar daar 
blijkt de situatie voor ons nog erg on-
duidelijk. De toekomst van het Kloos-
ter is nog ongewis, de communicatie 
gebrekkig, informatie over onze huur 
bleek grillig en uiteindelijk blijkt deze 
ook echt te hoog voor ons. Zo viel de 
vergelijking tussen wat we vroeger 
voor Het Klooster betaalden en wat 
andere huurders nu betalen gek ge-
noeg fors in ons nadeel uit. Over de 
toekomst van Het Klooster moet eerst 
helderheid en een degelijke structuur 
ontstaan” 

Ondertussen heeft de vereniging voor 
de repetities en de omvangrijke (ver-
huur)collectie toneelkleding tijdelijk 
onderdak gevonden in de Scarabee. 
“Dat gaat prima, maar is een tijdelijke 
oplossing met het vooruitzicht van de 
Gemeente als nieuwe eigenaar met 
plannen voor renovatie vanaf 2018”. 
Ook ziet de vereniging kansen voor 
hun jeugdtheaterlab, een groep jonge-
ren die enthousiast werkt aan een ei-
gen productie, die op 20 mei in premi-
ère gaat. Tegelijk zijn twee producties 
in voorbereiding voor eind 2017/begin 

2018, waaronder een klucht. Soeten-
dal: “Een moeilijk genre om te spelen, 
maar we trekken er hard aan om Nue-
nen te gaan verrassen met een heerlijk 
en vermakelijk spektakel. Hopelijk 
hebben we rond die tijd ook duidelijk-
heid over onze accommodatie. Het 
woord is eerst aan de politiek om slag-
vaardig een degelijk besluit te nemen 
over Het Klooster als ‘thuis’ voor de 
Nuenense verenigingen. Daar horen 
de Lindespelers en andere Nuenense 
verenigingen toch uiteindelijk gewoon 
thuis”. Tot die tijd zijn de Lindespelers 
dus iedere week aan het repeteren in 
Scarabee aan de Mantelmeeuwlaan en 
kan iedereen daar ook iedere dinsdag-
avond van 19.00-20.00 uur terecht 
voor kledingverhuur. 

PLEQ opent de deuren in het weekend van 6 en 7 mei.   
Misschien heb je ons al gezien in het centrum van Nuenen  
en ben je nieuwsgierig geworden.

Open deur dagen
PLEQ is een centrum voor training & coaching. Alles staat in het kader van 
persoonlijke ontwikkeling, groei, inspiratie en verdieping, duurzame inzet-
baarheid voor jezelf of voor je team. Kortom voor een Happy Healthy You!

Wekelijks zijn er ademtrainingen, die-
pe ontspanningsmeditaties te boeken.
Ademtrainingen staan voor balans, 
ontspanning, herstel, betere sport-
prestaties, meer energie. Hard werken 
hoeven we niet te leren. Rust nemen 
en de ontspanning zoeken voor jezelf 
is vaak een issue. 
En een rustige ademhaling is voor ie-
dereen beter. De adem, een krachtige 
tool die je altijd kunt inzetten 24/7. Zo 
effectief, zo krachtig en zo dichtbij.
De trainingen zijn laagdrempelig, dui-
delijk met down to earth instructies, 
voor iedereen toegankelijk. Instromen 
kan op elk moment. Ervaring niet 
noodzakelijk. 
Wil je alvast voorproeven? Dat kan op 
zaterdag 6 en 7 mei. Boek dan nu een 
ademtraining of ontspanningsmedita-
tie en ontdek de kracht van je eigen 
adem.  

Het is onze missie om op een inspire-
rende manier een vitale bijdrage te le-
veren aan de duurzame groei van men-
sen en organisaties. 
Daartoe faciliteren wij diepgaande trai-
ningsprogramma’s, individuele coa-
ching en inspirerende workshops.
Wil je jezelf meer ontwikkelen, door-
groeien naar een volgende stap in je le-
ven of in je werk. Dit start met de basis 

en dat is hoe je denkt, voelt en doet. 
Persoonlijk leiderschapstrainingen 
voor meer vitaliteit, verdieping en in-
spiratie; ben je op zoek naar nieuwe in-
spiratie of is je hoofd in een knokpartij 
verzeild geraakt met je hart. 
Mentaal moe, uitgeblust, je wordt ge-
leefd, heb je geen tijd om de dingen te 
doen die je echt wilt doen. Kom dan 
naar een van onze presentaties tijdens 
de open deur dagen. 
Kom ervaren en beleven. Van 10.00- 
16.00 staan onze deuren open. Je kunt 
gratis proeven van een ademtraining, 
inspiratie opdoen bij een lezing of lek-
ker opladen bij een ontspanningsme-
ditatie.

Boek nu je PLEQ als je mee wilt doen 
of loop gewoon even binnen voor in-
formatie.

Dorothée de Rooij: ademtrainingen / 
ontspanningsmeditaties 06-41398807
Michel de Rooij: training & coaching 
06-51199326
PLEQ - Voirt 2A in Nuenen

 
 

Expositie
Op 14 mei om 15.00 uur wordt in  ’t 
Weefhuis (Hauthem van Lucas 1, Nue-
nen) de expositie van de Nuenense 
beeldend kunstenaar  ‘Antoon van Ba-
kel’ geopend.
Drs. Peter Thobe opent de expositie, 
muzikale omlijsting: Michel Cuny, An-
dré Middendorp en Tanneke van der 
Heyden.

Uitzendingen LON-TV

Vanaf 30-04-2017   
in het programma Nuenen Nú :
•	 Opening	speeltuin	de	Kievit
•	 Officiële	opening	HOV-2
•	 Renovatie	van	Archipel	Akkers,	

afl.7 over de Verhuizing
•	 Inwoners	 Son	 en	Breugel	 over	

mogelijke fusie met Nuenen of 
Eindhoven

•	 Gedicht	van	Jan	Schuts,	afl.18
•	 LON	door	de	jaren	heen,	afl.21

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. De programma’s van LON TV 
zijn ook te volgen via de livestream 
op www.omroepnuenen.nl. Tevens 
kunt u op deze website actuele 
nieuwsberichten lezen en oude 
LON-opnames bekijken. 
U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube en Facebook.

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

twee bijzondere opera’s. Een aantal 
mooie koren en aria’s uit de opera ‘I 
Lombardi’ van Giuseppe Verdi zullen 
vóór de pauze ten gehore worden ge-
bracht. Na de pauze is het de beurt aan 
de bekende opera “Carmen” van Ge-
orge Bizet. Eveneens met zowel koor-
zang als aria’s met solisten. 

Op 25 november tenslotte orga niseert 
het NMK als afsluiting een groots di-
ner chantant voor koorleden en een 
groot aantal belangstellenden.  
De mannen van het NMK zelf gaan 
medio juli vier dagen naar Praag, waar 
zij zullen deelnemen aan een interna-
tionaal korenfestival. En dat vanzelf-
sprekend omlijst met de nodige toeris-
tische activiteiten. 

Zo staat er heel wat te gebeuren voor 
het NMK ter gelegenheid van dit vier-
de lustrum. Aankondiging en verslag 
van de afzonderlijke activiteiten zal 
vanzelfsprekend tijdig in de pers en 
anderszins plaatsvinden. Graag nodi-
gen de mannen van het NMK allen die 
hen een warm hart toedragen uit om 
de festiviteiten met hen te vieren. 

Uitverkocht Klooster voor 
Gerard van Maasakkers
Dankzij de samenwerking tussen Het Klooster en Cultuur Overdag kon Ge-
rard van Maasakkers ook dit jaar optreden in Nuenen. Op 21 april genoten 
bezoekers in een uitverkochte theaterzaal van de theaterproductie ‘Maar 
liefje, nu heb je geen voetjes’. Een titel die gerelateerd is aan de smartlap De 
Schoentje van de Zangeres Zonder Naam.

De geboren Nuenenaar Van Maasak-
kers wist met zijn zang- en levenspart-
ner Frank Cools de zaal van begin tot 
eind te boeien. Met een paar gitaren, 
ukeleles en een orgeltje ontroerden zij 
het publiek met prachtige liedjes uit 
o.a. het repertoire van Louis Neefs, 
Cornelis Vreeswijk, Willem Verman-
dere en Bram Vermeulen. Het was 
kortom een mooie avond. Cultuur 

Overdag gaat haar uiterste best doen 
om in het volgende seizoen Gerard van 
Maasakkers opnieuw te boeken, zodat 
men kan genieten van zijn jubileum-
voorstelling ’40 jaar liedjes’.

RKSV Nuenen 2           
ongeslagen kampioen
Afgelopen zondag werd Nuenen 2 in Rosmalen ongeslagen kampioen in de 
Reserve Hoofdklasse district Zuid 1. Met 17 gewonnen en 6 gelijkgespeelde 
wedstrijden hebben zij een meer dan geweldige prestatie geleverd. Het 
kampioenschap is natuurlijk uitbundig gevierd en het team kreeg zelfs poli-
tiebegeleiding tijdens de terugreis van Rosmalen naar Nuenen.

De Reserve Hoofdklasse is de hoogste klasse van de reserveteams, waardoor pro-
moveren komend seizoen niet aan de orde is. Wel is het voor Nuenen 2 mogelijk, 
in dit seizoen nog, Nederlands Kampioen te worden. Er volgt nog een landelijke 
competitie tussen de andere districtskampioenen uit de Reserve Hoofdklasse. 

Voetbal
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 ACTIVITEITENAGENDA

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van ‘activiteitenagenda’

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Maand april
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur. Woensdag 19.00 uur
parkeerplaats gemeentehuis. Maand mei: 

Parkeerplaats EMK Wettenseind te Nuenen

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

t/m 30 april
Tentoonstelling Lijkwade van Turijn

oude St.-Clemenskerk aan de Heuvel te 
Gerwen

t/m 2 juli
Expositie Atelier & Beeldentuin 

Ruimte in beeld 
Dubbestraat 9A Nuenen

Donderdag 27 april
11.00 uur jaarlijkse wisseling van de 

Jeugdburgemeester van Nuenen
Speeltuin De Kievit

Vrijdag 28 april
20.00 uur Kienavond Seniorenvereniging/

KBO Lieshout
Dorpshuis Grotenhof 2 in Lieshout

Zaterdag 29 en zondag 30 april
13.00 - 17.00 uur 

expositie Smeulders = Open
Nannie’s taal en verhaal
Beekstraat 23 Nuenen

Zondag 30 april
10.00 - 16.00 uur Catawiki Expertisedagen

Kunsthandel Art Dumay en Catawiki
vd Valk Hotel Uden Veghel, 

Rondweg 2 in Uden

Zondag 30 april
13.30 uur Jazz & Latin 

De Weverkeshof

Zondag 30 april
20.30 uur  Speciale Liederentafel 

Café Schafrath

Maandag 1 mei
19.00 uur Vogelwandeling IVN
per fiets vanaf Klooster Nuenen 

Start wandeling vanaf Piet Rendersbrug 
Nederwetten

Dinsdag 2 mei
11.00-14.30 uur Modehuis Kerkhof, 

modeshow en verkoop
Jo van Dijkhof

Vrijdag 5 en zaterdag 6 mei 
20.00 uur Duo Vreemd gaat vreemd 

met Brassta!: Pastta?
Het Klooster

Zaterdag 6 en zondag 7 mei
PLEQ Open deur dagen. Voirt 2A in Nuenen

Zondag 7 mei 
 09.30 ‘HEE GAODE MEE’. Een wandeling 

door ons Nuenense Broek 
café Ons Dorp

Zondag 7 mei 
10.00 uur Rondje Nuenen West

Nuenen West

Zondag 7 mei
14.30-16.30 uur Optreden Falcon Town Jazz

Jo van Dijkhof

Zondag 7 mei
Taizévesper 

Van Goghkerkje aan de Papenvoort Nuenen

Zondag 7 mei
Doorkomst Peleton fietstoertocht

Toerclub ‘81 Helmond 
Maandag 8 mei

Donderdag 11 mei
10.30 uur Cultuur Overdag: 

Film ‘Les Innocentes’
Het Klooster

Donderdag 11 mei
14.00 -17.00 uur Kijkdag: 
Be Happy dagbesteding 

Sweet Surprise, Berg 5 Nuenen

Zondag 14 mei
13.30 uur Ierse sessie

De Weverkeshof

Zondag 14 mei 
15.00 uur Expositie Antoon van Bakel

 ’t Weefhuis, Hauthem van Lucas 1, Nuenen

Donderdag 18 mei t/m donderdag 1 juni 
Asperges op de velden

Raaijmakers Hoeve 
Boord 25, Nuenen

Zaterdag 20 mei
Tour de Kiosques Kiosk in het Park

Zondag 21 mei
13.30 uur De muziekgroep Toemaat

De Weverkeshof
 14.00-18.00 uur Tres Hombres Shanty 

Crew. Café de Stam, Gerwen

Zondag 21 mei
62e Bavaria-Ronde van Lieshout

Beelden in het Park
Park Nuenen

Donderdag 25 mei
13.30 uur Klick op Hemelvaartsdag

De Weverkeshof

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 29 april 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar.
Zondag 30 april 11.00 uur: viering, 
jongerenkoor Jocanto, voorganger 
pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Zaterdag 29 april 18.30 uur: Harry 
Schmitz en ouders.
Zondag 30 april 11.00 uur: Tonnie 
Gijsbers (vanwege sterfdag); Zus Be-
melmans - Kessels; Truce en Herman 
Campman - Heuijerjans; Ien Vermeu-
len - Karsmakers; Jan en Gusta Swin-
kels - Veldkamp en schoonzoon Hans 
Strijbosch; Anneke Meulendijk - Bie-
mans en schoonzoon Gerard; Jorrit 
Meuwissen; Hendrina Slegers - Bres-
sers; Sjaak, Annie, Koos en Diny Bor-
renbergs.

Mededelingen
Op donderdag 27 april (Koningsdag) is 
het secretariaat gesloten. 
Vanaf zondag 7 mei zijn de vieringen 
op zondag weer om 09.30 uur!
 

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 30 april 11.00 uur: viering met 
volkszang, voorgangers pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties  
Tiny Daniëls en Thecla Daniëls - Aarts; 
Overleden ouders Donkers - Geven en 
overleden familieleden.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 30 april 09.30 uur: viering met 
parochiekoor uit Nuenen, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties:
Bea Schenkels; An Versantvoort - Teu-
nisse.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 30 april: kerkelijk werker P. 
Flach. Er is kindernevendienst voor 
kinderen van de basisschool. De col-
lecte is voor het project van ZWO in 
Uganda. I.v.m. de verbouwing is er na 
de dienst helaas geen koffiedrinken. 
Donderdag 4 mei is er Open Huis tus-
sen 10.00 en 12.00 uur in de bovenzaal 
van De Regenboog. Er is een lift aan-

wezig. U bent welkom voor een kop 
koffie of een ontmoeting met andere 
mensen. Onze kerk is elke zondag ge-
opend. Een overzicht van onze activi-
teiten, kunt u vinden op de website of 
op ons publicatiebord aan de gevel van 
De Regenboog.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 27 april. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Petrus Canisius, 
belijder en kerkleraar. 
Vrijdag 28 april. 07.15 uur H. Mis, H. 
Paulus van het Kruis, belijder. 
Zaterdag 29 april. Aanbiddingsdag. 
08.30 uur H. Mis, H. Petrus van Vero-
na, martelaar. 9.30 uur uitstelling met 
Rozenhoedje. 13.00 uur Rozenhoedje.
15.00 uur Kruisweg. 17.00 uur Rozen-
hoedje. 17.45 uur sluiting met Sacra-
mentele Zegen.
Zondag 30 april. Tweede zondag na 
Pasen, zondag van de Goede Herder. 
10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 1 mei. 18.30 uur gezongen 
Mis, H. Jozef arbeider, echtgenoot van 
de H. Maagd Maria. 

Dinsdag 2 mei. 18.30 uur H. Mis, H. 
Athanasius, bisschop en kerkleraar. 
Woensdag 3 mei. 07.15 uur H. Mis, ge-
dachtenis H. Alexander, Eventius en 
Theodulus, martelaren, en H. Juvena-
lis, bisschop en belijder. 

In de oude St.-Clemenskerk aan de 
Heuvel te Gerwen is er een tentoon-
stelling ingericht over de lijnwade van 
Turijn. Deze expositie duurt tot de 
tweede zondag na Pasen, 30 april. De 
toegang is vrij; de kerk is steeds open 
voor en na de diensten. De beroemde 
Lijkwade van Turijn is al eeuwenlang 
voor gelovigen een voorwerp van de-
votie, vandaar ook deze tentoonstel-
ling in de kerk. De foto’s zijn afgebeeld 
op canvas en zijn levensgroot. De li-
chaamsvormen, het hoofd en het ge-
zicht met de gesloten ogen zijn in alle 
rust te bekijken. Er zijn ook foto’s in 3D 
bij, die nog indringender de afbeelding 
weergeven.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Woensdag 26 april
Koningsnacht
Park Nuenen

Donderdag 27 april
Koningsdag
Park Nuenen

Op bedevaart naar Lourdes.....
Lourdes, een plaats waar pelgrims al sinds vele jaren op bedevaart samen-
komen. Het bisdom ’s-Hertogenbosch organiseert aan de vooravond van de 
160e verjaardag van de eerste verschijning van Maria aan Bernadette een 
bedevaart naar Lourdes van 14-21 oktober. Ontmoeting is een belangrijk 
element in de bedevaarten die het bisdom ’s-Hertogenbosch organiseert. 
Niet alleen de ontmoeting met Maria staat centraal, maar vooral ook de on-
derlinge ontmoeting. De ervaring is dat pelgrims elkaar tijdens de bede-
vaart goed leren kennen. 

U kunt naar Lourdes reizen met de 
TGV of met de bus of VNB-lance. Wie 
met de bus gaat, zal op 13 oktober ver-
trekken. Tijdens de heenreis overnach-
ten de pelgrims in Lisieux en op de te-
rugreis in Nevers. Op 22 oktober zijn 
die reizigers weer terug in Nuenen. Op 
het programma staan naast vieringen 
in een aantal verschillende kerken, 
waaronder de ondergrondse Pius X, 
een bezoek aan de grot, het volgen van 
de kruisweg en het meelopen met de 

sacramentsprocessie en de lichtpro-
cessie. Een dag met een excursie is 
eveneens opgenomen.
Hebt u zorg nodig en wilt u graag met 
de bus naar Lourdes, dan is de VNB-
lance iets voor u. De VNB-lance is een 
bus, die naast gezonde pelgrims, ook 
plaats biedt aan pelgrims, die zorg no-
dig hebben. Bijvoorbeeld pelgrims in 
een (elektrische) rolstoel of die liggend 
vervoerd moeten worden. In de bus, 
maar ook in Lourdes is medische en 
verpleegkundige hulp aanwezig. 

Bent u al eens in Lourdes geweest en 
zou u best nog wel eens willen na al die 
jaren? Of bent u er nog nooit geweest 
en wilt u eigenlijk wel een keer gaan? 
Dit is een mooie gelegenheid om sa-
men met andere parochianen te gaan. 
Achter in de kerken in Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten liggen folders 
voor u klaar. Wilt u meer informatie 
over het programma of over de kosten, 
dan kunt u contact opnemen met: 
Liesbeth Deckers - van Campen 
2845855. Jan van Rooij 2837312. Ans 
Engelen 2837726.

 Jazz bij de Weverkeshof
Op 30 april speelt Groovy Day Jazztet in de 
Weverkeshof. Deze vier instrumentalisten en 
zangeres komen uit de regio Eindhoven en 
zijn bij elkaar vanaf 2008. De groep geeft 
veelal een eigen interpretatie van main-
stream en latin jazzmuziek. Laurence Bilger 
zal als gastspeelster meedoen op dwarsfluit. 
Verder bestaat de groep uit: Annet Verkuil 
(zang), Rob van Heelsbergen (piano), Rob van 
Drunen Littel(contrabas), Drums: Frans van 
de Camp (drums), Friso van Terwisga (gitaar). 
Aanvang 14.00 uur, vrij entree.



Rond de Linde  Nr. 17 Woensdag 26 april 2017

SPORT
Programma

Voetbal

De jongens van JO9-10 van 
RKSV Nuenen zijn kampioen!
Na enkele zeer spannende wedstrijden op het einde van de competitie is het 
kampioenschap voor JO9-10 binnen. Met een in de winterstop samenge-
steld team ongeslagen kampioen worden, wie had dat gedacht.

De samenwerking tussen de verschil-
lende spelers is enorm gegroeid, waar-
bij de jongens elkaars sterke en zwakke 
punten hebben leren kennen en vervol-
gens het optimale uit het team hebben 
gehaald. Cody Warner en Tijl Schutij-
ser als stabiele verdediging, Anéudy 
Mora Gonzalez en Daan Jansen als tur-
bo’s op het middenveld die graag willen 
scoren, Lennon Pothuizen die bijna al-
tijd vrij staat als aanspeelpunt, Gijs 
Leenhouwers als stille kracht die in alle 
linies kan spelen, Daan Bloot die alle 
kanten op draait en sleurt om dichter 
bij de goal te komen, en Tako Overdijk 
als doelpuntenmachine. De rol van 
keeper werd steeds afgewisseld. En dat 
heeft goed uitgepakt.

Wat een mooie mix van jongens bij el-
kaar. Trainers Roy Pothuizen en Robert 
Schutijser hebben er een goed afge-
stemd team van kunnen maken. Een 
team dat hard gewerkt heeft om steeds 
weer hun wedstrijden te winnen en dan 
nu… de beloning….KAMPIOEN ! 
Na een douche met voetbalkleding aan, 
de fles kinderchampagne doorgevend 
aan elkaar, werd er gezongen en gefeest. 
Direct daarna de huldiging in het club-
gebouw waar onder luide muziek kam-
pioenschapsshirts en bekers werden 
uitgereikt. 8 super trotse gezichten. 
Trotse ouders, trotse trainers. En te-
recht. Kampioen word je niet zo maar, 
daar mag je trots op zijn. Dus jon-
gens….PROFICIAT en geniet ervan.

De jongens van JO9-10 van RKSV Nuenen zijn kampioen.

Ellen Reuver 
behaalt 3e plaats 
bij Oranjeloop  
in Lieshout
Zondag 23 april vond de 30e Oranje-
loop plaats in Lieshout. Traditiege-
trouw lopen een aantal LONU-ers 
mee tijdens deze loop zoals ook weer 
dit jaar. De weersomstandigheden wa-
ren prima. Deze editie werd extra leuk 
omdat één van de LONU-ers het po-
dium wist te halen. Ellen Reuver uit 
Nuenen behaalde tijdens de 15km 
voor vrouwen een eervolle derde 
plaats in een tijd van 01.22.21. 

SBC - EMK    1-0
Door Cor Groenen

EMK speelde afgelopen zondag tegen een directe concurrent 
in de strijd voor klassenbehoud, SBC uit Son. 

Een vrijetrap voor EMK die helaas niets opleverde.    Foto: LM

Pusphaira VR3 - EMK VR1 0 - 5 

EMK Vrouwen 1 kampioen
Door Jacques Ribot

Wie had dit kunnen bedenken twee jaar geleden toen enkele dames een 
plan hadden om een vrouwenteam te starten bij EMK: “Dat zou de gezellig-
heid ten goede komen”. Dus werd een team gevormd met voetbalsters met 
connecties met EMK (of familieleden). Sommige hadden andere sporten ge-
daan. Een keepster kwam aanwaaien via Facebook. 

Het klikte meteen. Dankzij de vele trai-
ningen haalde men in het eerste sei-
zoen de 4e plaats in de 5e klasse. Op-
vallend was een sterke verdediging bij 
EMK VR1 in het vorige seizoen. Met 
Roy Bloemers als nieuwe trainer en en-
kele versterkingen voorin ging het 
voortvarend met de dames van EMK: 
men won simpelweg alle wedstrijden 
(17) met slechts 5 tegendoelpunten.

Voor de kampioenswedstrijd togen de 
dames van EMK (en hun gezelschap) 
naar het sportpark van de tegenstan-
der met de kleurrijke bus van FC Eind-
hoven (een ervaring op zich). De wed-
strijd werd gespeeld op het natuur-
grasveld van Pusphaira onder de 
aandacht van veel supporters. EMK 
VR1 begon nerveus aan de wedstrijd 
tegen Pusphaira VR3, maar liet achter-
in geen ruimte voor de tegenstanders. 
Een eerste kans was er voor Lisette 
Hoeben in de 8e minuut, maar de bal 
ging naast de goal. Een poging van Li-
sette in de 10e minuut landde op de 
doellat. In de 16e minuut ontsnapte 
Lieke Weijnen aan de verdedigers van 
Pusphaira, om knap de uitgekomen 
keepster te omspelen (0-1). Enorme 
vreugde bij deze eerste goal. Het spel-
tempo van EMK ging omhoog. In de 
20e minuut was er een afstandschot 
van Jennifer Leenders-Wernert met de 
0-2 als gevolg. Bij Pusphaira moest 
men naar lucht happen. De pas inge-
vallen Micky Bushoff omspeelde haar 
directe tegenstander in de 25e minuut. 
De voorzet werd in doelpunt verwerkt 
door Lisette Hoeben (0-3). Lisette had 
de smaak te pakken en scoorde 2 mi-

nuten later met een soloactie dwars 
door de defensie van Pusphaira (0-4). 
Drie minuten later was er de geweldige 
verre lob van Lea Raemaekers over de 
keeper die te ver voor de goal stond (0-
5). De wedstrijd was gespeeld. EMK 
kreeg in de eerste helft nog een paar 
goede doelkansen. 

Na de rust zakte het tempo. Alle fitte 
speelsters van EMK kregen de kans om 
in te vallen. Er kwam wat meer druk op 
de verdediging van EMK en Manon 
van de Wiel moest in de 53e minuut in 
de voeten duiken van een tegenstan-
der. Een minuut later werd gevreesd 
voor een blessure bij Lieke Weijnen, 
maar dat bleek mee te vallen. In de 69e 
minuut kwam Lauren Frederiks een 
teenlengte te kort, om van dichtbij te 
kunnen scoren. Jennifer Leenders-
Wernert werd voor kramp behandeld, 
maar slaagde nog kort voor tijd om een 
zwaar schot op goal te geven. Dat werd 
knap gepareerd door de Pusphaira 
keepster. Na het laatste fluitsignaal, 
kon de vreugdedans beginnen bij de 
EMK-dames. Het besef dat men ge-
schiedenis heeft geschreven bij EMK 
zal nog wel later komen.

De laatste uitdaging is de wedstrijd uit 
tegen Unitas VR1 op zondag 30 april 
om 10 uur ’s morgens. 

Speelsters EMK: Juliette Beekmans, 
Nancy Beekmans, Micky Bushoff, 
Sanne Cuppen-Bruines, Lauren Frede-
riks, Tatum van Gils, Mandy van Has-
selt, Lisette Hoeben, Jitske Kuijten, 
Jennifer Leenders-Wernert, Imre van 
Leeuwen, Michelle Pranger, Lea Rae-
maekers, Kirsten Stronkhorst, Lieke 
Weijnen, Manon Van de Wiel. 

Wijziging startplaats 
bij WSV Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmor-
gen- en woensdagavondwandeling bij 
de Nuenense wandelsportverenging 
WSV is in de maand mei de ingang van 
het EMK terrein aan het Wettenseind.
Op zondagmorgen om 09.00 uur en op 
woensdagavond om 19.00 uur vertrek-
ken 2 groepen, ieder in een eigen tem-
po, voor een sportieve wandeling van 
maximaal 2 uur door de mooie Nuenen-
se omgeving. Iedereen is welkom om 
ook eens vrijblijvend mee te wandelen. 
Vooraanmelden daarvoor is niet nodig, 
men kan zich melden op de startlocatie.

Voor nadere informatie: 
www.wsvnuenen.nl
Ook kunt u mailen naar:
secretariaat-wsv@outlook.com

Boerdonk - Nederwetten 2-3
Door Louis Staals

Dit keer wel de 3 punten op de valreep voor Nederwetten. 
In tegenstelling tot vorige week wist Nederwetten deze week 
wel de 3 punten binnen te slepen. Al duurde het tot de allerlaatste minuut 
voordat dit gerealiseerd werd.

Nederwetten begon heel aardig en in 
de 12 minuut was het raak. Toon van 
Rooij nam op rechts de bal prima aan 
en Niek Evers liet deze kans niet onbe-
nut, 0-1 Dezelfde speler kreeg in de 
22e minuut opnieuw een open kans 
maar de Boerdonk keeper pareerde 
zijn inzet op een katachtige manier. 
Ook Toon van Rooij kwam in de 43e 
minuut weer vrij voor goal maar op-
nieuw was de Boerdonkse keeper de 
baas in deze situatie. Nederwetten be-
gon slap te spelen en verviel van de ene 
fout in de andere waardoor Boerdonk 
nog voor rust een grote kans kreeg om 
de 1-1 te scoren Zo kon Nederwetten 
met 0-1 naar de thee.
Na de rust kwam Boerdonk sterk op-
zetten en al in de 47e minuut weer een 
keihard schot wat net naast ging. 2 mi-
nuten later was het wel raak voor Boer-
donk. Een mooie aanval over rechts 
werd door Kees Zondag knap, on-
houdbaar voor keeper Joosten van Ne-
derwetten, in de linkerhoek geschoten. 

3 minuten later werd een doelpunt van 
Niek Evers afgekeurd wegens buiten-
spel maar dat moet dan wel héél erg op 
het randje geweest zijn. Het duurde tot 
de 82e minuut voordat Nederwetten 
weer aan de leiding kwam. Ben van der 
Bruggen gaf een prima pass op Mathijs 
Merks die fraai afrondde 1-2. In de 
83e,85e en 88e minuut kreeg Toon van 
Rooij open kansen maar hij mistte 
jammerlijk. In de 90e minuut werd er 
slecht uitverdedigd door Nederwetten 
en kon Boerdonk alsnog de 2-2 te sco-
ren. De blessuretijd was dit keer echter 
wel lang genoeg. In de 93e minuut gaf 
Roy Sleegers een loepzuivere voorzet 
en eindelijk rondde Toon van Rooij 
doeltreffend af. 2-3. Het was geen goed 
voetbal van Nederwetten maar we zul-
len maar zeggen dat de 3 punten veel 
verzachten.
Volgende week thuis tegen Elsendorp 
kunnen de mannen van trainer Dennis 
Wouterse de 5e plaats op de ranglijst 
veilig stellen

VOETBAL
RKVV Nederwetten
 Zaterdag 29 april
Woenselse B.Vet - Nederw. Vet . 16.30
Zondag 30 april
Nederwetten 1 - Elsendorp 1 . . 14.30
Pusphaira 5 - Nederwetten 2  . . 14.30
Nederwetten 3 - RKSV Heeze 7 10.00
Nederwetten 4 - Unitas’59 11 . . 11.00
EFC Da 1 - Nederwetten Da 1 . . 12.00

EMK Nuenen
Zondag 30 april 2017
EMK 1 - Bergeijk 1  . . . . . . . . . . . . . 14.30
EMK 2 - Boxtel 2 . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Beerse Boys 5 - EMK 4. . . . . . . . . . 11.00
EMK 5 - Braakhuizen 4 . . . . . . . . . 11.00
EMK 6 - RKGSV 4 . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Unitas’59 VR1 - EMK VR1 . . . . . . . 10.00

RKGSV
Zaterdag 29 april
RKGSV VE1 - Waalre VE1 . . . . . . . . 16.00
Zondag 30 april
Racing Boys 1 - RKGSV 1 . . . . . . . 14.30
RKGSV 2 - HMVV 2 . . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 6 - RKGSV 4 . . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Pusphaira VR2 - RKGSV VR1  . . . . 12.00

RKSV NUENEN
Zaterdag 29 april
Nuenen VE1 - Braakhuizen VE3 . 16.15
Zondag 30 april
RKSV Nuenen - IFC  . . . . . . . . . . . . 14.30
Nuenen 2 - Sarto 2  . . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 3 - Braakhuizen 2  . . . . . 12.00
Unitas’59 4 - Nuenen 6  . . . . . . . . 10.00
Nuenen 9 - SBC 6 . . . . . . . . . . . . . . 14.30
Nuenen 10 - Riethoven 4 . . . . . . 10.00
Nieuw Woensel 7 - Nuenen 11 . 10.00
Nuenen VR1 - Victoria Boys VR1 14.00
SVC 2000 VR1 - Nuenen VR2 . . . 11.00
Hapert VR1 - Nuenen VR3 . . . . . . 10.00

SJO Juventud O11-3 kampioen 
Voor de 3e keer op rij zijn de jongens en meiden van SJO Juventud O11-3 kam-
pioen geworden! Een echte topprestatie aangezien alle 8 wedstrijden in winst 
werden omgezet! Met elke week weer een goede wedstrijdinstelling en een trou-
we suppotersschare werden de punten binnengehaald. 8 gespeeld, 24 punten, 69 
goals voor en 14 goals tegen zijn de uiteindelijke overtuigende cijfers waarmee 
het kampioenschap is binnengehaald. Als beloning kregen de kampioenen een 
lunch in de kantine van RKGSV Gerwen en een rondrit op de platte kar door Ger-
wen! Gefeliciteerd Lynn Gevers, Britt de Bloeme, Lily van Hout, Maud de Laat, 
Iris de Louw, Quinn Donkers, Lucas de Groot, Ralph Boersma, Jules Berkvens en 
trainers / leiders Niels de Groot en Jasper Schaap!

In de 13e minuut had Sjef Sanders EMK 
op een voorsprong kunnen schieten, 
maar zijn inzet was te slap. Daarna was 
het SBC wat de klok sloeg. EMK was 
niet bij machte om een vuist te maken, 
maar SBC verzuimde het om het grote 
aantal kansen dat het kreeg te verzilve-
ren. Paal en lat waren EMK steeds gun-
stig gezind. Helaas kon EMK niet profi-
teren van het gebrek aan scorend ver-

mogen bij de tegenstander. EMK liet te 
weinig zien en zal het nog moeilijk krij-
gen in deze fase van de competitie als 
niet alle krachten aangesproken gaan 
worden. In de laatste minuut van de 
wedstrijd kwam SBC op een verdiende 
1-0 voorsprong en gaf dat niet meer uit 
handen. Rick van Hoeven was deze 
wedstrijd de Man of the Match aan 
EMK zijde.

Vogelwandeling 
IVN
Maandag 1 mei organiseert het IVN een 
wandeling naar natuurgebied de Boktse 
Beemden in het Dommeldal. Het gebied 
kan op sommige plaatsen heel drassig 
zijn en daarom zijn goede waterdichte 
schoenen aan te raden. De wandeling 
begint bij de Piet Rendersbrug bij de ou-
de toren in Nederwetten. Parkeren kan 
bij de kerk. Vertrek om 19.00 uur per 
fiets vanaf het Klooster te Nuenen. Start 
van de wandeling iets later.



DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl

Parkstaat 7 - 5671 GD  Nuenen T 040 283 64 41
mode@josecuypers.nl     www.josecuypers.nl

Wil jouw zoon/dochter de blits maken tijdens de jaarmarkt 
op deze konings stoel? Kom naar de winkel om een tekening 

op te maken, lever deze tijdens koningsdag in bij de kassa 
en ontvang deze gave stoel. Op=op

Koningsdag 
zijn wij geopend 
12.00-17.00 uur

Parkstraat 27 Nuenen | 040-2906510

BOuLaNgErIe b
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TASJE-ME-NOU
Brood naar keuze € 2.50 

4 witte bollen € 1.56

4 krentenbollen € 2.24

5 Kwarknootjes  € 2.10

4 worstenbroodjes € 6.00 

normaal € 14.40

t/m 9 mei
2 WEKEN GELDIG

tasj e-me-nou
een tas vol Bekkers voor maar 10 euro

2 WEKEN GELDIG

10,-
OPWETTENSEWEG 56, NUENEN   –   SINT-OEDENRODE  –  NIJNSEL  – SON  –  VEGHEL  –  BREUGEL  –  EINDHOVEN  –  SCHIJNDEL  –   UDEN  –  BEST   -  WEBSHOP: WWW.BAKKERIJBEKKERS.NL 

ELKE MAANDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN,4 BETALEN
in Nuenen

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

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 

www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

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

worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de aannemer 
kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblijvend gesprek komen wij 

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Beth van de Rijtlaan 14 • 5673 AB • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!
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