
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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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Puzzel mee 
Win een kadobon ter waarde van € 10,- 
van Albert Heijn Parkstraat. Kijk op de 
puzzelpagina in ons weekblad voor 
meer informatie.

‘Dé Lekkerste 
Asperge 2017 
komt uit Nue-
nen

Zorgatelier 
Nuenen  
houdt 
open dag!
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Nuenenaar 
Steven Kruijswijk 
kanshebber op 
erepodium Giro
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TAXATIE?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

040-2951080 | www.anderegg.nl

HYPOTHEEK NODIG?

Collse Hoefdijk 16a  5674 VK Nuenen

Financieel Bedrijfsadvies
Verzekeringen • Hypotheken

deskundig & persoonlijk 
laagste hypotheekrente

betaalbaar advies

7 mei

6 en 7 mei
KINDERWEEKEND

Oorbel verloren
Vrijdag 28 april tussen 14.00 en 16.00 
uur ben ik, fietsend van het Claushof 
naar  Het Puyven, via de Vallestap, een 
roodgouden, peervormige openge-
werkte 3 cm lange oorbel, met klein 
briljantje, verloren. Mocht u deze ge-
vonden hebben, wilt u dan contanct 
opnemen met F.J. Adelaars onder tele-
foonnummer 040-2845531. 

Hairstyling 4 You     
al 20 jaar een begrip
Stel je voor, je bent 24 en je begint je eigen kapsalon in het centrum van 
Nuenen. De kans; je droom zelfstandig ondernemer te zijn in het vak waar je 
hart ligt, het kappersvak, waar te maken. Het overkwam Lianne Verdaas-
donk deze week op de kop af 20 jaar geleden. Er kwam een prachtig pand 
aan de Kerkstraat beschikbaar en na enig wikken, wegen en overleg, waag-
de ze de grote sprong in het diepe. Op 7 mei 1997 opende ze haar eigen 
zaak, Hairstyling 4 You en begon ze, met naast haar één medewerkster, aan 
het opbouwen van haar naam. Een naam die 20 jaar later staat als een huis. 
Met een grote, voornamelijk vaste, klantenkring en ondertussen met vijf 
medewerksters weet een groot deel van Nuenen Hairstyling 4 You te vinden.

Lianne is nog iedere dag blij met die 
grote sprong van 20 jaar geleden “Ik 
heb in die 20 jaar een prachtige zaak op 
mogen bouwen en ik prijs me enorm 
gelukkig met de meiden in mijn team. 
De meesten werken hier al jaren, we 
zijn erg hecht met elkaar, en hebben ie-
der hun eigen vaste klantenkring. We 
bouwen iedere dag opnieuw aan onze 
toekomst en alle meiden gaan zeer re-
gelmatig op bijscholing. Ons vak is aan 
snelle veranderingen onderhevig en we 
willen te allen tijde bijblijven in ver-
schillende technieken en trends, maar 
ook op het gebied van duurzaamheid 
en milieu. We werken dan ook met bio-
logische, duurzame producten, zoals 
Matrix Biolage. Een natuurlijke kleur-
lijn, zonder ammoniak. Goed voor het 
haar en goed voor het milieu en van 
een uitstekende kwaliteit. Want dat 
laatste staat altijd voorop.
Zelf sta ik graag op de werkvloer. Daar 
ligt mijn passie, daar ligt mijn hart. Ik 
wil als salon dan ook niet groter groei-
en. Nu is het nog mogelijk die indivi-
duele aandacht aan de klant te beste-
den die hij of zij verdient. Je kapsel is 

min of meer je persoonlijke visite-
kaartje, daar moet tijd en aandacht 
aan besteed kunnen worden. Ik per-
soonlijk ben heel dankbaar voor alle 
klanten die me zo trouw zijn gebleven 
door de jaren heen. Een groot aantal 
van hen komt hier al sinds de allereer-
ste dag en sommigen zijn zelfs ver-
huisd buiten Brabant en komen nog 
iedere zes weken. Zonder hen was het 
nooit mogelijk geweest mijn zaak zo te 
laten floreren. Als dank naar hen en 
ook naar mijn meiden, vieren we in de 
maand mei een feestje. Een 20-jarig 
bestaan is ook niet niks.
We luiden de feestmaand in met de 
verandering van ons logo. Big Bang 
Brands heeft het ontworpen en het is 
helemaal van deze tijd, stoer en stevig! 

Daarnaast trekken we in de week van 8 
mei dagelijks twee kassabonnen uit 
een pot die klanten al vanaf maart 
hebben mogen vullen. De ene kassa-
bon wordt omgezet tot een cadeaubon 
voor nogmaals dezelfde behandeling. 
De andere is goed voor een goodiebag 
met onze producten van Matrix, 
Fudge, Z-one en Reuzel. Producten 
waarmee we in de salon dagelijks wer-
ken en waar we overigens in de hele 
maand mei 20% korting op geven. 
Een leuke bijkomstigheid is dat we dit 
jaar genomineerd zijn voor de leukste 
kapsalon van Nederland. Het zou een 
grote eer zijn als we hier tot worden 
verkozen. Mensen kunnen hier nog op 
stemmen; nog tot 23 mei www.kapsa-
lonvanhetjaar.nl”. 

Met Hairstyling 4 You geeft Lianne 
ook haar naam en steun aan diverse 
activiteiten in het Nuenense. Zo 
draagt ’T Twidde, heren drie van Ten-
nisvereniging de Lissevoort, shirts 
met het nieuwe logo en gingen er ca-
deaubonnen naar de veiling gehouden 
tijdens het benefietdiner van Hart & 
Wiel/Alpe d’HuZes.

De maand mei is dus een heuse feest-
maand voor alle klanten en medewer-
kers van Hairstyling 4 You en luidt    
ongetwijfeld een periode van weer 20 
jaar in. Kom eens langs en maak een 
afspraak, het zal zeker goed bevallen.

La La Lente in 

Op zondag 7 mei organiseert Café 
Ons Dorp La La Lente; een gezellige 
middag voor jong en oud.

Er is een springkussen aanwezig en 
men kan zich laten schminken. Voor 
de volwassenen zijn er diverse lekkere 
lentebieren aanwezig. De getalenteer-
de Kiki Busio zal zorgen voor muzi-
kaal entertainment. Zichzelf begelei-
dend op gitaar met de nodige dosis 
humor en haar uitgebreide repertoire 
maak ze haar optredens toegankelijk 
voor jong en oud en een genot voor ie-
dereen. De middag begint om 14.00 
uur en de toegang is uiteraard gratis.

Voorafgaand aan deze La La Lente dag 
kan men onder leiding van Jan Arts 
deelnemen aan een wandeling van on-
geveer 2,5 uur door het Nuenens 
Broek. Er wordt verzameld tussen 
09.30 en 10.00 uur bij Café Ons Dorp. 
Inschrijfkosten zijn € 10,- voor vol-
wassenen en € 5,- voor kinderen tot 12 
jaar. De inschrijfkosten komen volle-
dig ten goede aan de Alpe d’huZes ac-
tie van Hart en Wiel. Vooraf aanmel-
den is niet nodig.

- CAFÉ - 

Kiki Busio

Regioweekend 
Brabant van Kever 
Club Nederland 
In het weekend van 5 (vanaf 13.00 
uur), 6 en 7 mei vindt het Regioweek-
end Brabant van de (volkswagen) Ke-
ver Club Nederland (KCN) plaats op 
het Strandbad in Nuenen. Mensen 
met een luchtgekoelde Volkswagen 
komen deze dagen bij elkaar op het 
Strandbad om te genieten van hun ge-
zamenlijke hobby. Er wordt op zater-
dag een puzzelrit georganiseerd en 
men kan tegen gereduceerd tarief de 
auto laten taxeren. Op zaterdag en 
zondag is er een markt en op zondag 
staat er een springkussen voor de kin-
deren. Dit regioweekend is de regio-
meeting waarbij veel dagjesmensen 
met hun luchtgekoelde hobby naar het 
strandbad komen om te kijken en ge-
zien te worden. Het evenement is voor 
iedereen vrij toegankelijk.Back to  the 70’s 80’s & 90’s bij Café René

Na het succes van de ‘back to the’ avond op 28 januari en de vele positieve 
reacties van de aanwezigen gaan we dit opnieuw doen op zaterdag 6 mei. 

Dan bouwen we Café René weer om naar een heuse discotheek inclusief DJ en de 
bijbehorende verlichting. De muziek is afkomstig van DJ John Bouw die zijn spo-
ren ruimschoots verdient heeft met het verzorgen van de muziek tijdens dit 
soort avonden, denk aan  Mariahout in de jaren 80 en later bij de hut van Mie pils 
en de Wildeman in Eindhoven. 
Hij belooft er weer een gezellige avond van te maken waar volop gedanst kan en 
mag worden op muziek van o.a. Michael Jackson, Donna Summer en andere gro-
ten uit die tijd. De avond begint om 21.00 uur en de toegang is natuurlijk gratis. 
Dit alles bij Café René op de Parkstraat 3 te Nuenen.

Hockeyclub Nuenen 
bestaat 75 jaar en 
viert dit groots met 
een gala lustrumfeest
Op 24 mei bestaat Hockeyclub Nuenen 75 jaar. Dit wordt groots gevierd 
met onder andere op 19 mei een gala lustrumfeest en op 18 juni de vrou-
weninterland Nederland – Australië.

 
Het grootse jubileumgala dat plaats-
vindt op vrijdag 19 mei is het hoogte-
punt van alle activiteiten. Vanaf 20.30 
uur zijn alle leden, maar ook oud-le-
den van de club welkom in het club-
huis van HCN. 

Waarschijnlijk heeft de Hockeyclub 
nog niet al haar (oud) leden kunnen 
bereiken en een uitnodiging kunnen 
sturen voor dit fantastische feest. Bent 
u (oud) lid, of kent u iemand die niet 
op dit feest mag ontbreken, maar bij-
voorbeeld ergens anders in Nederland 
verblijft, breng dit feest dan alsnog on-
der de aandacht. 
Een kaartje kost 15,- euro en de dress-
code is To Impress. 

Meer informatie vindt u op www.hc-
nuenen.nl onder lustrumnieuws. 



De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•

•

AFVALWEETJE

Elektrische apparaten en spaarlampen kunnen 
gratis naar de milieustraat Nuenen. Gemeente Nuenen 

 

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

COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door de Stichting Longfonds.

PAPIERINZAMELING 4 MEI
Dagroute papierinzameling op 4 mei gaat gewoon door. Alleen de 
avondroute is verzet in verband met dodenherdenking.

VERKEERSMAATREGELEN    
3 JUNI VAN GOGHLOOP 
Opbouw van het evenement vanaf 09.00 uur tot 22.00 uur:
Vanaf 09.00 uur wordt het park gedeeltelijk afgesloten voor alle 
verkeer (inclusief parkeervakken). Het betreft het gedeelte vanaf de 
hoek Vincent van Goghstraat (restaurant Comigo) tot de kerk en 
vanaf de kiosk tot de kerk. 

Parcours scholierenloop/ wedstrijden vanaf 18.00 uur tot 22.00 uur
De scholierenloop vindt plaats rondom het park.

Parcours voor de andere wedstrijden
Start park ter hoogte van Pastoor Aldenhuysenstraat, Parkstraat, 
Voirt, Beukenlaan, Boordseweg, Helsestraat, Het Frankrijk, Broek, 
Fietspad Broekdijk tot aan de Berg, Berg, finish Park ter hoogte van 
Pastoor Aldenhuysenstraat.

Afsluiting straten voor álle verkeer
Rondom het park, Parkstraat, Voirt, Beukenlaan, Kastanjelaan, 
Helsestraat, Het Frankrijk, Broek, Fietspad Broekdijk en Berg. 

Tijdelijke opheffing éénrichtingsmaatregel 
Berg, het gedeelte tussen de Berg en de Beekstraat/Papenvoort.

Oversteek parcours
Op twee plaatsen krijgt het verkeer de gelegenheid het parcours te 
kruisen onder toezicht van de organisatie. De Berg kan worden 
gekruist vanuit de Beekstraat naar de Weverstraat en andersom. 
Ook kan het parcours worden gekruist op de Boordseweg ter hoog-
te van de Voirt en de Beukenlaan.

Meer informatie over deze loop vind je op de website: http://www.
vangoghloop.nl/

AFVALINZAMELING
Prijzen winnen met het inleveren van elektrische apparaten op de 
milieustraat
Elektrische apparaten, oftewel, alles met een stekker of batterijen, 
die u niet meer gebruikt kunt u inleveren op de milieustraat in Nue-
nen. Deze apparaten worden allemaal gerecycled. Afgelopen week 
heeft u een recyclekrant met meer informatie hierover thuis ontvan-
gen. Dit is een onderdeel van een landelijke campagne om het ge-
scheiden inleveren van elektrische apparaten en spaarlampen te 
stimuleren.

Punten sparen
Voor elk apparaat dat u inlevert ontvangt u punten, hiermee kunt 
u een prijs winnen. Naast dat u hier zelf punten voor krijgt, spaart 
u ook punten voor Nuenen. Landelijk worden er 25 sponsorcheques 
verloot voor de gemeente die de meeste punten heeft gespaard. In 
Nuenen sparen we samen voor de Sinterklaasintocht. 

Zo doet u mee
1. Ga naar de milieustraat met 
 uw elektrische apparaat of 
 kapotte spaarlamp
2. Lever je oude spullen in
3. Ga ter plekke op je 
 smartphone naar wecycle.nl/
 inleveren
4. Klik op CHECK IN en support
  het goede doel
5. Ontdek daarna of je een nieuw
  apparaat mag uitkiezen!

De actie loopt tot 31 augustus. 
Voor meer informatie kijkt u op 
www.wecycle.nl.

“KIJK OP UW WIJK”OP 15 MEI 2017
Omgeving Hofwijk / Lyndakkers
Verbeterpunten aan de stoep, de straat of het groen in uw wijk? We 
horen het graag tijdens de inwonerswijkschouw op maandag 15 mei 
2017. Deze keer gaan we kijken in de straten van een deel van de 
“Hofwijk” / Lyndakkers omgeving. 

Verbeteringen in uw buurt
We kijken samen met u naar verbeterpunten in de wijk. U als inwo-
ner ziet en ervaart de verbeterpunten het beste, dus waar we kunnen 
nemen we uw mening en wensen graag mee. Het lukt misschien niet 
om alle wensen op te pakken, maar het is voor ons belangrijk om in 
ieder geval goed in beeld te hebben wat er in de wijk leeft en welke 
punten aandacht vragen. 

Wat gaan we doen?
Om 18:30 uur lopen we samen met u een rondje door de wijk. Zo 
kunt u precies laten zien waar u denkt dat er verbeterpunten zijn. 
Er zijn ook mensen van de politie, jongerenwerk, Boa’s en woning-
bouwvereniging “Helpt Elkander” aanwezig. U kunt met hen in 
gesprek over bijvoorbeeld veiligheid, (problemen van of met) jon-
geren of zaken rond uw (huur)woning. 
  
U komt toch ook vertellen wat u graag anders ziet?
We horen uw mening graag, zodat we onze werkzaamheden goed 
af kunnen stemmen. We hopen dan ook dat u en uw wijkgenoten 
aanwezig zullen zijn op 15 mei. Wij zijn benieuwd naar wat voor 
moois er uit deze gezamenlijke aanpak zal voortvloeien!

Waar en wanneer?
De ”Kijk op uw wijk” is op maandag 15 mei, van 18:30 t/m 20.00 
uur. We verzamelen op het speelveldje aan de Kraanvogelhof hoek 
Spotvogelstraat. 

Heeft u vooraf al nog vragen?
Mocht u van tevoren behoefte hebben aan meer informatie of heeft 
u vragen? 
Neem gerust contact op met de heer Peer van der Horst via het 
Klantcontactcentrum 040-2631 631

  
EERSTE EDITIE NIEUWSBRIEF 
VERGUNNINGHOUDERS UITGEKOMEN
Nuenen moet in 2017 69 zgn. vergunninghouders (vluchtelingen met 
een verblijfsvergunning) huisvesten en inburgeren. Om dit samen 
met inwoners en betrokkenen te laten slagen, is goede informatie 
belangrijk. Daarom heeft de gemeente voor dit project een specia-
le elektronische nieuwsbrief in het leven geroepen. Het eerste num-
mer is deze week uitgekomen. U kunt zich voor de nieuwsbrief op-
geven door een e-mailtje te zenden naar inburgerenvergunninghou-
ders@nuenen.nl onder vermelding van Nieuwsbrief en het e-mail-
adres waar de nieuwsbrief naar toe kan worden gestuurd.

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Nuenen controleert op het parkeren van caravans, kampeerwagens, 
aanhangwagens e.d.
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (boa’s) zijn 
benoemd. In de komende weken letten we extra op het parkeren 
van caravans, kampeerwagens, aanhangers e.d. Op de naleving van 
andere regels wordt uiteraard ook toegezien. 

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

De regels
U mag een woonwagen, kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, 
aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig:
Niet langer dan vijf achtereenvolgende dagen op de openbare weg 
(inclusief parkeerplaatsen) parkeren;
Niet langer dan vijf achtereenvolgende dagen geparkeerd houden 
op een plaats die zichtbaar is vanaf een openbare plaats. Let op: dit 
geldt dus ook voor uw oprit of voortuin;
op uw achtererf plaatsen als het bestemmingsplan dit toelaat;
stallen in een legale caravanstalling. 

Let op:
Op de industrieterreinen De Pinckart, Berkenbosch (met uitzonde-
ring van de uitbreiding), Eeneind I en Eeneind II geldt bovenstaande 
beperking van vijf dagen niet.

Overtreding van de regels heeft gevolgen
Als u een caravan, camper of een ander bijzonder voertuig wilt 
plaatsen, vragen wij u vriendelijk rekening te houden met deze re-
gelgeving. De regels zijn terug te vinden in de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV). U kunt deze vinden via www.overheid.nl. Over-
tredingen kunnen leiden tot een boete van € 90,- (exclusief € 9,- ad-
ministratiekosten). Overtredingen die door de boa’s worden gecon-
stateerd kunnen, zonder het geven van een waarschuwing, leiden 
tot een boete.

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

VERGUNNINGEN     
PERIODE 24-04-2017 EN 30-04-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie          Omschrijving
Europalaan 212 Plaatsen van erfafscheiding  
Velakker 59 Plaatsen dakkapel aan voorzijde woning
 en wijzigen hoofddraagconstructie  
Geldropsedijk 15 Isoleren buitenwanden, vervangen kozijnen
 voorzijde woning en aanbrengen van 
 dakplaten  
Papenvoort 15 Aanpassen buitenschilderwerk en plaatsing 
 installatie unit op dak van monumentaal pand 
Van Veldekestraat 1 Plaatsen van een overkapping  

VERLEENDE    
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Locatie      Omschrijving 
Kapperdoesweg 8 Oprichten van een tuincentrum  
Collse Hoefdijk 26 Opening aspergeseizoen 
  (tijdelijk ander gebruik)  
Juf. Tempelmanstraat 1 Plaatsen dakopbouw  

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie        Omschrijving
Park Nuenen De Nachtwacht Rally 2 juli  
De Polder 1 Gerwen Gerwens Gezelligheidstoernooi 
 RKGSV 10 en 11 juni  
Terrein achter sporthal 
De Hongerman Hoge Brake Kofferbakverkoop Brassband 
 De Vooruitgang 25 juni  

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Boord 25 Asperges op de velden 18 mei t/m 1 juni  
Dubbestraat Rondje Nuenen West 7 mei  
Park Nuenen Beelden in het Park 21 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 
26-04-2017 Gulberg 10-14 Melding Besluit mobiel breken   
  bouw- en sloopafval  

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
     



 

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

KOOPJE

Het meest verantwoorde vlees, 
met passie voor u klaar gemaakt

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

Hamburgers 
4 stuks, puur runds, uit eigen keuken ......4,00
Procureur  
4 stuks, Gemarineerd ..............................6,50
Gebrade kipfilet
100 gram .................................................2,95
Chevapchichi burger
100 gram  ................................................1,35
Italiaanse biefstukrol
100 gram  ................................................1,95
Gevulde paprika
100 gram .................................................1,15 
Pep wrap
Per stuk ...................................................2,25

weekaanbiedingen 
donderdag 4 t/m woensdag 10 mei

Koolrabi 
 per stuk 0,99
Cherry tomaat rood/geel  
pan klaar   per bakje 0,99
Rode druif pitloos     

1/2 kilo 1,79
Elstar appels  

hele kilo 1,79
Mexico salade     

 250 gram 1,79
Perssinaasappels

10 stuks 1,99

SUPER!!!

Acties week 18 : geldig maandag 1 t/m zaterdag 6 mei 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Volkoren fijn sesam  
100% fijn volkoren met sesam op de korst
2x halve € 1,95 heel € 189
_____________________________________________________

Love Cake
Vanillecake met witte chocolade
   Nu € 395

 _____________________________________________________

Koekhart
Roomboterkoek in hartvorm, 

Speciaal voor moeder
 € 350
_____________________________________________________

 Koffiebroodjes
 3+1 Gratis
_____________________________________________________

Italiaans Olijfbroodje

 Nu € 250
_____________________________________________________

Suikerbrood
Fries of Brabants Nu € 225

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

SPECIAL

Vincent van Goghplein 99, 5671 DV Nuenen
T 040-2840333 | E info@neworiental .nl | W neworiental .nl
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OPENINGSTIJDEN: Maandag t/m Donderdag van 16 .00 - 22 .00 uur . 
Vrijdag t/m Zondag en Nationale feestdagen van 12 .00 - 22 .00 uur .

De keuken is geopend tot 21 .30 uur .

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND!!!

AFHAAL MAANDMENU APRIL
RESTAURANT "NEW ORIENTAL"

VOOR 2 PERSONEN € 19.50 * 

1)  KROEPOEK 
2)  MINI LOEMPIA’S MET FIJNE GROENTEN (4 STUKS)

3)  SATÉ AJAM (2 STUKS)

4)  BABI PANGANG IN ZOET PIKANTE SAUS
5)  PO LO TANG TJAP YU PIEN
 PLAKJES ATLANTISCHE TONGSCHARFILET “DEEP FRIED” MET 
 PARTJES ANANAS, EN SAUS BEREID VAN SINAASAPPEL, PRUIMEN,  
 EN EEN WOLKJE GEMBER

6)  TERIYAKI KAI PIEN
 PLAKJES GEFRITUURDE MAISKIPFILET UIT DE GROTE WOK, MET 
 EEN JAPANSE TERIYAKI SAUS VAN SAKE EN MIRIN EN GEPOFTE 
 SESAMZAADJES

7)  MOOH PAD PRIK THAI DAM
PLAKJES VARKENSHAAS, ROERBAKKEN MET BOSUI, WORTEL, 
PAPRIKA, OESTERSAUS, SESAM OLIE, THAISE KRUIDEN EN 
GEPLETTE GROVE ZWARTE PEPER

GESTOOMDE JASMIJN RIJST - NASI - OF BAMI NAAR KEUZE!!!
(MET MIHOEN GELDT EEN TOESLAG VAN € 2.00)

* IN DIT MENU KAN HELAAS GEEN OMWISSELINGEN VAN GERECHTEN PLAATSVINDEN!!

VERWEN MOEDERS MET EEN HEERLIJK DINER OF AFHAAL DINER OP
MOEDERDAG 14 MEI A.S. 
VOOR ELKE MOEDER EEN LEUKE ATTENTIE!!!

Kwaliteit maakt het verschil!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Gorter 
Jonge Jenever 1lt.   €10,95 
    Coebergh Classic 
Bessenjenever 1lt.   €11,50 

Glen Talloch 
Scotch whisky 0.7lt. €10,95 

Domaine de Paris                             
provence rosé 

Nu 5+1 gratis per stuk €7.95 
Acties geldig van 4 t/m 25 mei  

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

Heistraat 18 - 5691 CA Son - Tel. 0499-477702
info@coolenvankuik.nl • www.coolenvankuik.nl

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

● Ontstopping & Reiniging
● Camera-inspectie 

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

VCA**
_

ISO
9001:2008

24-uurs service

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL



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

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

BROEKEN 10 DAAGSE VAN WOENSDAG 3 T/M ZATERDAG 13 MEI

ELKE 2E BROEK VOOR DE HELFT!*
EXTRA KOOPZONDAG OP ZONDAG 7 MEI  GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR
TIJDENS DEZE KOOPZONDAG IS ALLEEN DE MANNENMODEZAAK GEOPEND.

*VAN DE GOEDKOOPSTE BROEK BEREKENEN WIJ DE HELFT VAN DE PRIJS. GELDT ALLEEN VOOR DE 
LANGE BROEKEN, NIET GELDIG OP SHORTS. ALS JE TIJDENS DE BROEKEN 10 DAAGSE JE BROEK OP 
MAAT WILT LATEN MAKEN, BEREKENEN WIJ DE HELFT VAN DE VERANDERKOSTEN.

 EENMALIGE AANBIEDING:
 PARASOLS voor super lage prijzen in Nuenen

Op vrijdag 5 mei 2017 van 09.00 tot 17.00 uur verkoopt Sorara in Nuenen, 
Park 51 (Naast de RK kerk, ingang via het kerkplein, achterom) 

en collectie parasols die slechts eenmalig op een beurs gebruikt zijn. 

Wees er snel bij, dit komt nooit meer voor. 
Naast het uitgebreide assortiment parasols hebben we ook 
nog enkele parasolvoeten, partytenten en ligbedden voor 

onderhandelbare prijzen, wie het eerst komt wie het eerst…..

Sorara Outdoor Living verkoopt een hoogwaardig assortiment parasols 
en partytenten dat uitsluitend via internet verkocht wordt.

Alle parasols zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en afmetingen, 
afb eeldingen zijn ter illustratie, kleuren en afmetingen zijn ter plekke te zien. 

Parasol met zweefarm 
van € 499 - € 399 

voor slechts € 175,- per stuk

Parasols met middenpaal 
van € 299 - € 149 

voor slechts € 75,- per stuk

www.sorara.eu

Olijf
r e s t a u r a n t
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Reserveren kan telefonisch of 
via www.restaurantolijf.nl/reserveren

WINE & FOOD
Iedere maandag en dinsdag.

- glas mousserende wijn

- 4 gangen verrassingsmenu

- 4 slokjes begeleidende wijnen

- koffie of thee compleet

Alleen via reservering te gebruiken.

Graag vermelden “Wine&Food” bij reservering.

RESERVEREN
Telefonisch te bereiken op 040-291 34 76

Via onze website www.restaurantolijf.nl/reserveren

Gemeente Nuenen 

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Vacature gemeente Nuenen 

Nuenen is wereldberoemd van Vincent van Gogh tot Daan Roosegaarde. De kernen Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten liggen in het groene buitengebied tussen Eindhoven en Helmond. De drie kernen 
vormen een levendige gemeente met betrokken inwoners, bedrijven en verenigingen. 
  
De gemeentelijke organisatie staat niet naast, maar middenin de gemeenschap. Met betrokkenheid en 
gastvrijheid zetten we ons in voor de dorpen en hun inwoners. Uitdagingen waar we voor komen te 
staan pakken we samen, in verbinding met de gemeenschap op. We geloven in de eigen kracht van 
onze inwoners en ondersteunen hen waar nodig. Daadkracht en vakkennis trekken daarbij samen op. 
De afdeling Samenleving van de gemeente Nuenen zoekt   

twee afdelingssecretaresses  
24 tot 28 uur, schaal 7  

Wat ga je doen
Administratieve werkzaamheden  
Je ondersteunt de afdeling door het samenstellen van rapportages, archivering, agendabeheer, 
maken van afspraken, opstellen verslagen. 
Secretariële werkzaamheden  
Je verricht werkzaamheden voor de verdeling en bewaking van de post en facturering, je verzendt 
ontvangstbevestigingen en ziek- en herstelmeldingen. Ook notuleer je vergaderingen en zorg je voor 
agenda en verspreiding. Soms ondersteunen je bij grote klussen (bv mailings).   
Kwaliteitsverbetering  
Je speelt een rol in kwaliteitsverbetering van de organisatie, onder meer door deskundigheids-
bevordering van collega’s en door de beschrijving van werkpr ocessen 

Jouw bagage 
Wij zoeken een enthousiaste collega met een afgeronde secretariële opleiding op MBO niveau. 
Relevante werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie is een pre. Je hebt ruime kennis en 
ervaring met Microsoft Office. Je houding is proactief, gedreven en je beschikt over een talent voor 
plannen en organiseren. 
Kernwoorden die passen bij de functie zijn: representatief, vakkundig, communicatief vaardig, 
stressbestendig en integer.  

Wat bieden wij? 
Een aantrekkelijke en zeer afwisselende baan bij een ambitieuze en dynamische gemeente. 
Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een salaris van maximaal € 2.745, - bruto per maand 
bij een 36-urige werkweek (schaal 7) 

Wil je meer weten? 
Dan adviseren wij je contact op te nemen met Maya van Dongen, afdelingshoofd Samenleving of 
Diana Pardijs, clustercoördinator, beiden via telefoonnummer (040) 2631 631. Voor informatie over de 
procedure kun je terecht bij Cock de Kruiff (P&O-adviseur) via tel. (088) 1631 121. 

Wil je solliciteren? 
Dienst Dommelvallei voert voor de gemeenten Geldrop-Mierlo, 
Nuenen en Son en Breugel taken uit op het gebied van Financiën, P&O en Informatievoorziening en 
Dienstverlening. Het cluster P&O ondersteunt deze gemeenten bij wervings- en selectieprocedures. 

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, stuur dan je sollicitatiebrief met CV met  vermelding van 
”afdelingssecretaresse” vóór 14 mei 2017 naar sollicitaties@dienstdommelvallei.nl..  

Kennismakingsgesprekken zijn gepland op woensdagochtend 24 mei 2017. 

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

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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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

Art in Listening concert
Art in Listening zondagmorgenconcert met De Laureaten van het Fontys 
Conservatorium te Tilburg in Theater het Klooster te Nuenen op  zondag 21 
mei. De School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit te Eindhoven orga-
niseert  in samenwerking met theater het Klooster zondagmorgen koffie-
concerten in de reeks ‘Art in Listening’.

Het programma
Vanaf 10.30 uur: ontvangst met een 
kopje koffie of thee
11.00 uur aanvang concert 
11.45 uur pauze
12.00 uur vervolg van concert
12.30 uur einde concert
Kaartverkoop
Op de dag van het concert aan de kassa 
van Theater Het Klooster Nuenen, 
Park 1  5671 GA  Nuenen. Kosten: 
slechts € 10.00 p.p. Kinderen tot 18 jaar 
gratis (Kinderen tot 12 jaar alleeen on-
der begeleiding van een volwassene.)
Enige wijzigingen
U wordt dringend verzocht om con-
tant, gepast te betalen. U kunt NIET 
pinnen. Er is vrije plaatskeuze: rij 1 is 
gerserveerd voor minder validen. Zo-
wel vooraf reserveren als een passe 
partout is niet meer mogelijk.
www.artinlistening.nl.

‘Burgerkoning(in) 
schieten’ bij het 
Heilig Kruisgilde 
Voor het derde jaar organiseert het 
Heilig Kruisgilde het ‘burger-
koning(in) schieten’ voor iedereen. 
De voorronden zijn gestart in april en 
gaan door tot en met juni, een mooie 
gelegenheid om een gezellig avondje 
te komen schieten bij het Heilig 
Kruisgilde. In de voorronde kun je je 
plaatsen voor de finaleronde die 
plaatsvindt tijdens de Gezellige Ger-
wense Middag op zondag 25 juni.

Graag nodigt het Heilig Kruisgilde ie-
dereen in Gerwen uit om dee l te ne-
men aan één van onze voorronden. 
Opgeven kan ‘alleen’ of met een groep, 
hieronder staan de data die beschik-
baar zijn. Geef je voorkeur aan ons 
door samen met het aantal personen 
in een mailtje naar burgerkoningschie-
tenhkg@gmail.com met daarin je 
naam of namen en een telefoonnum-
mer waarop je bereikbaar bent. 
Beschikbare data zijn: woensdagavond 
vanaf 20.00 uur zondagmorgen tus-
sen 11.00 en 14.00 uur  
17 mei 14 mei 11 juni 24 mei 
21 mei 18 juni 7 juni 28 mei  
14 juni 4 juni    

Ook voor de jeugd tot en met 17 jaar 
kan er worden geschoten voor de titel 
BURGERPRINS(ES) van Gerwen. Op 
een speciaal daarvoor aangelegde 
buksbaan worden de voorronden afge-
werkt en maak je zomaar kans om uit-
genodigd te worden voor de finale.                                                                                                                                          
                                                                                
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je 
graag meedoen aan één van de voor-
ronden zonder verdere verplichtingen, 
opgeven kan via burgerkoningschie-
tenhkg@gmail.com. 

Voor meer informatie 
kunt u bellen met Roland 

vd Berk  06-21956659 
of René vd Westelaken 

040-2834369. Graag tot 
ziens tijdens één 

van de voorronden.

Met Gilde groet, 
Heilig Kruisgilde Gerwen.

 

Een greep uit de collectie
Onder deze naam is er van 14 mei tot en met 25 juni een expositie van de 
Nuenense kunstenaar Antoon van Bakel. In februari 2009 is hij overleden. 
De gemeente Nuenen heeft voor de expositie Het Weefhuis ter beschikking 
gesteld. 

Zijn vader, Antonius van Bakel, had 
vanaf 1936 aan de Parkstraat in Nue-
nen een kousenfabriek. Zijn moeder, 
Johanna van Dijk, was de dochter van 
de dorpssmid.

Antoon, geboren in 1930, heeft heel 
zijn leven getekend en geschilderd. 
Gestimuleerd door zijn kunstvriend 
Hugo Brouwer gaat hij studeren aan de 
Koninklijke Academie voor Beeldende 
kunsten in Den Haag. In 1958 studeert 
hij af, met succes; voor zijn afstudeer-
werk krijgt hij de Esso-Nederlandprijs. 
De site www.vanbakelmuseum.nl geeft 
u een indruk van zijn werk.
Voor de expositie is door zijn dochters 
Anke en Gijsje van Bakel en zijn vriend 
Frans Elling een keuze gemaakt uit zijn 
vele schilderijen en tekeningen. Het 
merendeel van de kunstwerken zullen 
ook te koop worden aangeboden. De 
expositie is open voor publiek op 
woensdag-, zaterdag- en zondagmid-
dagen van 13.00 tot 17.00 uur.  De ope-
ning is op zondagmiddag 14 mei om 
15.00 uur met een lezing door de heer 
Drs. Peter Thoben.

Filmavond Heem-
kundekring Lieshout 
over Missiewerk  
in Afrika
Op donderdag 11 mei houdt Heem-
kundekring ’t Hof van Liessent een 
filmavond die gepresenteerd wordt 
door de Paters van de H. Geest, die 
voorheen in Gemert in het Kasteel 
woonden. 

Er zullen vier paters aanwezig zijn die 
een film vertonen over hun missie-
werk in Afrika. De Paters geven daarbij 
uitvoerig uitleg over hun werk en hoe 
daarop door de bewoners in Centraal 
Afrika is geanticipeerd. Deze film is 
min of meer een vervolg op de film-
avond die in 2015 werd vertoond door 
de Heemkundekring. De film handel-
de toen over het laatste jaar van aan-
wezigheid van de Paters in het kasteel 
en hun vertrek. De film van 11 mei zal 
vooral over het missiewerk in Afrika 
gaan. U bent allen van harte welkom. 

De filmavond wordt gehouden in Zaal 
De Koekoek aan de Dorpsstraat in 
Lieshout en begint om 20.00 uur. De 
filmavond is gratis toegankelijk, ook 
voor niet leden van de Heemkunde-
kring.

Langer 
Zelfstandig en 
Veiligheid
Op zondagmiddag 7 mei vindt de 
start van de themabijeenkomsten 
‘Langer Zelfstandig’ plaats door 
middel van een woon-infomarkt in 
Het Klooster. Op donderdagmorgen 
11 mei daaraan volgend is meteen 
al de tweede bijeenkomst georgani-
seerd door KBO Nuenen, in samen-
werking met de Nuenense afdeling 
van PVGE in het kader van ‘Langer 
Zelfstandig’. 

Deze donderdagmorgen zal mevrouw 
Kirsty Lochten, medewerker beleids-
uitvoering openbare orde en veiligheid 
bij de gemeente Nuenen, een presenta-
tie verzorgen in de Trefpuntzaal. De 
bijeenkomst begint om 10.00 uur en 
zal circa anderhalf uur duren inclusief 
een korte pauze. De lezing is voor alle 
geïnteresseerde Nuenenaren gratis 
toegankelijk en er is voor iedereen een 
gratis kopje koffie of thee. Tijdens de 
presentatie is er ruimschoots gelegen-
heid tot vragen stellen. Bij de behande-
ling van het thema veiligheid komen 
deze ochtend de volgende aspecten 
aan de orde:

-  de werkwijze van de gemeente Nue-
nen (veiligheidsbeleid);

-  de gemeente & partners (rollen en 
verantwoordelijkheden);

-  ouderen & veiligheid (o.a. veilig wo-
nen).

De politie zal ook aansluiten bij de pre-
sentatie. Naast het evenement van 
zondag 7 mei bent u uiteraard ook op 
deze themaochtend van donderdag 11 
mei van harte welkom. 

Sofia Gantois

Hoogste punt bouw woonzorgcentrum Savant bereikt

Nieuwe vorm wonen   
met zorg in centrum Nuenen  
voor mensen met dementie
Het hoogste punt van de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Savant 
van Lenthof in de Kerkstraat is bereikt. Een moderne woonvorm voor men-
sen met dementie die zelfstandig kunnen wonen in dit complex. Op dinsdag 
2 mei werd de mijlpaal op de bouwlocatie gevierd met omwonenden en re-
laties van zorgorganisatie Savant Zorg. De eerste verdieping van het woon-
zorgcentrum is inmiddels klaar. 

Het nieuwe woonzorgcentrum geeft 
mensen met dementie bewegingsvrij-
heid binnen een beschermde leefom-
geving. Richard Dehne is coördinator 
van de zorg voor Savant van Lenthof 
en verzorgt de huisbezoeken voor het 
bespreken van de benodigde zorg bij 
de toekomstige bewoners. Met zijn 
collega’s is hij bezig met het samenstel-
len van het nieuwe team dat in deze lo-
catie komt werken. “We zijn nu volop 
bezig met het vormen van een ijzer-
sterk team van verzorgenden. Samen 
gaan we ervoor zorgen dat bewoners 
en mantelzorgers zich thuis gaan voe-
len en een fijne, veilige en warme om-
geving ervaren. Wonen in Savant van 
Lenthof is erop gericht dat het leven 
van de nieuwe bewoners zoveel moge-
lijk doorloopt zoals men dat thuis ge-
wend is, ook als het gaat om sociale 
contacten. Bewoners behouden zoveel 
als mogelijk de regie over hun eigen le-
ven. Er zal veel aandacht voor hun wel-
bevinden zijn en uiteraard is alle denk-
bare zorg 24 uur per dag beschikbaar.”

Moderne appartementen met zorg
De nieuwe locatie wordt een modern 
gebouw met 30 appartementen, ver-
schillende gemeenschappelijke ruim-
tes en een fraaie tuin. “Vernieuwend is 

dat bewoners hier zelf hun apparte-
ment huren, met hun familie bepalen 
welke vorm van zorg zij wensen en veel 
bewegingsvrijheid kennen”, vertelt Ri-
chard. “Van begane grond tot de eerste 
etage en de tuin.” Het woonzorgcen-
trum is uitgerust met de nieuwste 
techniek. Naast een beschermde 
woonomgeving biedt Savant in deze 
locatie professionele verzorging, ver-
pleging, behandeling en begeleiding. 

De nieuwe appartementen zijn be-
schikbaar vanaf het najaar 2017. Wilt u 
meer weten over Savant van Lenthof of 
wilt u zich vrijblijvend inschrijven? Bel 
dan (0492) 572 000 of kijk op savant-
zorg.nl.

Bij de bouw staat Richard Dehne, coördinator van zorg voor het nieuwe woonzorgcen-
trum Savant van Lenthof. Het complex in de Kerkstraat is dit najaar gereed.

Zorgatelier Nuenen     
houdt open dag!
Op zaterdag 6 mei is iedereen van harte welkom op de open dag van Zorga-
telier Nuenen aan Den Binnen 5 op ’t Eeneind. Vanaf 12.00 uur staat de deur 
open. Het zorgatelier is een plek waar mensen met een niet aangeboren her-
senletsel (NAH) een mooie dagbesteding hebben. 

Oprichter en gastheer jos taheij heet ieder-
een van harte welom

Het is alweer ruim twee en een half 
jaar geleden dat we op het Eeneind on-
ze plannen voor een specialistisch 
NAH zorgatelier konden verwezenlij-
ken. Kleinschalige zorg op maat en in 
de eigen omgeving. Prikkelarm en ze-
ker ook inspirerend en creatief. 
Omdat hersenaandoeningen vaak ge-
paard gaan met snel overprikkeld ra-
ken, is het belangrijk om een rustige 
omgeving te creëren. Een sfeer waarin 
niets moet en de nadruk ligt op wat 
wél kan. Waar we elkaar begrijpen en 
iedereen mag zijn zoals hij is. Samen 
met een team van vrijwilligers zijn we 
dagelijks in de weer om de deelnemers 
zich meer dan welkom te laten voelen 
en bourgondisch te verwennen. Door 
een vertrouwde plek voor de dagbeste-
ding te zijn, hopen we de zo broodno-
dige verlichting te kunnen bieden aan 
de mantelzorgers. 
Even niets doen, krantje lezen of liggen 
rusten, binnen of in de tuin. Ook dit 
kan bij ons. Evenals toch verleid wor-
den tot schilderen, mozaïeken, boetse-
ren, kaarten maken, puzzelen en an-
dere creatieve activiteiten. Heel wat 
werkstukken zijn in de jaren al ge-
maakt en vaak met trots als persoon-
lijk cadeau verder gegeven.  
In het Zorgatelier worden ook activi-
teiten georganiseerd. Zo is er iedere 
donderdagochtend het NAH Koor “Ei-
genwijs” en eens per maand is er het 
NAH Café, een gelegenheid voor men-
sen met NAH om elkaar in een ont-
spannen en rustige sfeer te ontmoeten.

Deze zaterdag staat voor u de deur 
open om een kijkje te nemen en kennis 

te maken. Misschien bent u op zoek 
naar een fijne plek om te vertoeven, als 
mogelijke deelnemer of vrijwilliger of 
bent u nieuwsgierig naar wat we hier 
doen. Hoe dan ook, we zijn blij als u 
komt.  

Open dag Zorgatelier Nuenen zater-
dag 6 mei van 12.00 tot 17.00 uur
Den Binnen 5, 5674TW Nuenen (Een-
eind) 
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Sam’s Kledingactie
Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie en 
biedt daarmee hulp aan ontheemde Nepalezen. Hebt u nog kle-
ding te veel ? Kleding die alleen maar ruimte in uw kast inneemt en 
die u toch niet meer draagt? Weet u dat die kleding veel waard is? 
Met elk kledingstuk dat u niet meer draagt, kunt u mensen helpen. 
Mensen die het slachtoffer zijn geworden van natuurrampen of 
oorlog, maar ook mensen die in armoede leven. 

De opbrengst van de ingezamelde 
kleding gaat dit jaar naar weder-
opbouwprojecten in het Rasuwa 
district in Nepal, dat in april en 
mei van 2015 zwaar werd getrof-
fen door aardbevingen. Na een 
eerste noodhulpfase sinds de 
aardbeving van april en mei in 
2015 richt Cordaid zich nu o.a. op 
wederopbouw. Extra aandacht is 
er voor de ontheemden. Zij wo-
nen nog steeds in kampen be-
staande uit tenten of hutjes van 
golfplaat en kunnen niet terug 
naar hun oorspronkelijke leefge-
bied. Door de aardbevingen zijn 
ze alles kwijt. Niet alleen hun huis 
en bezittingen maar ook hun werk 
en bronnen van inkomsten. Cor-
daid en partners hebben eerst ge-
zorgd voor schoon drinkwater en 
toilet faciliteiten in de kampen. 
Daarna is begonnen met trainin-
gen geven voor het leren verwer-
ven van een inkomen. De mensen 
krijgen les in houtbewerking en 
metselen, naaien en weven van 
bamboeproducten en andere 

Dé Lekkerste Asperge 2017 
komt uit Nuenen
 
Het Brabants Asperge Genootschap maakt bekend dat de proeverij 
heeft plaats gevonden voor de verkiezing van   “Dé Lekkerste As-
perge 2017”  van het Brabants Asperge Genootschap.  Met een re-
cord deelnemersveld van maar liefst 39 ingestuurde monsters AA-
asperges had de jury een zware dobber om hier uiteindelijk de lek-
kerste uit te verkiezen.  

Jan en Maria Jansen van Aspergekwekerij J. Jansen uit Nuenen

Deze 10-koppige jury, bestaande 
uit een diversiteit aan personen 
afkomstig uit agrarische wereld, 
horeca, AGF-sector maar ook de 
“gewone” huisvrouw, boog zich in 
een uit twee rondes opgebouwde 
proeverij over de monsters om, 
geur, kleur, beet, smaak en na-
smaak te beoordelen en hieraan 
een puntenscore toe te ken-
nen.  Na een intensieve proeverij 
door deze jury mogen wij dan ook 
bekendmaken dat de winnaars 
voor 2017 zijn geworden:

Met een score van 217 punten van 

de maximaal te behalen 250 met 
een ingezonden 2e jaars asperge 
van het ras Cumulus.  Tijdens de 
officiële opening van het Brabant-
se Aspergeseizoen maandag 24 
april bij restaurant de Collse Hoe-
ve te Nuenen is de hierbij horende 
oorkonde en trofee aan de trotse 
winnaars overhandigd, welke zij 
gedurende een jaar in hun boer-
derijwinkel mogen zetten.
 Dus voor "Dé Lekkerste Asperges 
van 2017” gaat u naar: Asperge-
kwekerij J. Jansen, Boord 14 Nue-
nen 040-2837418 www.kwekerij-
jansen.nl 
 
     
   
 

Stijlvol lunchen of 
dineren midden in de 
aspergevelden!
Van 18 mei t/m 1 juni vindt al weer de derde editie plaats van As-
perges op de Velden. Een uniek evenement waar smaak, sfeer, kwa-
liteit en beleving elkaar vinden. Op en top culinair genieten van het 
witte goud in een unieke omgeving. Twee weken lang zal het stijl-
volle pop-up restaurant weer verrijzen middenin de aspergevelden 
van de Raaijmakers Hoeve, gelegen aan de sfeervolle Nuenense 
Boord.

Pop-up restaurant
Het team van koks bereidt aan het 
veld culinaire hoogstandjes rond-
om de vers gestoken asperges in 
combinatie met andere Brabantse 
streekproducten. Gasten worden 
door het team van chefs en kelners 
volledig in de watten gelegd met 
een aangeklede lunch of een uitge-
breid diner midden in de natuur.  
Omdat asperges en wijn onlosma-
kelijk met elkaar zijn verbonden, 
hebben onze sommeliers een 
mooie selectie van verschillende 
wijnen voor u samengesteld die 
naadloos aansluit bij de gerechten 
die geserveerd worden. Het stijlvol-
le openluchtrestaurant biedt zowel 
ruimte voor kleinere groepen, 
sfeervol en intiem, als voor grotere 
gezelschappen, tot een maximum 
van 150 (overdekte) zitplaatsen. 

De Lindehof kookt 
op de velden
Het evenement kent een aantal  

stijlvolle pop-up restaurant As-
perges op de Velden. Kinderen 
zijn meer dan welkom, zij zullen 
worden vermaakt door het team 
van Custom Made Events, zodat u 
ongestoord kan genieten.

Locatie
Asperges op de Velden vindt 
plaats bij de Raaijmakers Hoeve. 
De Nuenense Boord, waar wij u 
samen met Martin & Bernie Raa-
ijmakers in stijl zullen ontvangen, 
mag met recht het mooiste en 
meest pittoreske plekje van Bra-
bant genoemd worden. Immers, 
Van Gogh schilderde er, Gerard 
van Maasakkers zong erover….en 

Cordaid watersysteem in het kamp

Ontheemden maken bamboe pro-
ducten in de training

handvaardigheden voor de lokale 
markt. Ook zijn er landbouwtrai-
ningen gedaan met champignons 
en tomaten kweken, bijen hou-
den, seizoensgroenten verbou-
wen en het houden van pluimvee. 

Help mee met uw oude textiel: 
Dankzij uw kledingdonatie aan 
Sam’s Kledingactie kan Cordaid 
Mensen in Nood de ontheemden 
in Nepal weer helpen om zelfstan-
dig te worden. Doe mee met deze 
kledinginzamelingsaktie. Sam’s  
Kledingaktie is hier blij mee. Of 
het nu dames-, heren-, of kinder-
kleding betreft, alles is welkom. 

Er wordt gevraagd naar goede en 
bruikbare kleding, schoeisel, de-
kens en huishoudtextiel, liefst in 
gesloten plastic zakken. De kle-
ding inzamelingsactie wordt ge-
houden op zaterdag 13 mei van 
10.00 uur tot 12.30 uur. 
U kunt dan met uw kleding te-
recht op het plein voor de H. Cle-
menskerk Park 55 Nuenen.

top-chef dagen waarbij u wordt 
mee genomen in de wereld van de 
Michelin-koks en kunt genieten 
van uiteenlopende aspergeberei-
dingen uit verschillende keukens. 
Ook dit jaar zal Soenil Bahadoer 
van restaurant De Lindenhof** 
zijn dorp Nuenen weer vertegen-
woordigen op het evenement. Hij 
verzorgt met zijn voltallige team 
op maandag 29 mei de lunch en 
het diner. Ook sterrenrestaurants 
Wiesen* uit Eindhoven en Trees-
wijkhoeve** uit Waalre zullen elk 
een dag invullen. Daarnaast bie-
den we een podium aan diverse 
top-restaurants uit de regio, te 
weten De Rozario uit Helmond, 
Vida Pura uit Valkenswaard, Truf-
felaer uit Veldhoven en The Fat 
Angel uit Eindhoven.

Hemelvaart
Heeft u nog geen plannen voor 
Hemelvaartsdag? Dan bent u van 
harte welkom voor een heerlijk 
uitgebreide lunch of diner in het 

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

€17,50 (voor 2 á 3 personen)

Maandmenu
voor afhalen

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

www.tongah-nuenen.nl

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

Bestel online op bestelllen.tongah-nuenen.nl

 Gon Bao Kai
(Kip met cashewnoten)

***
Babi Pangang

***
Foe Yong Hai

***
Kou Lou Yuk

***
Pisang Goreng

 ***
Bami, Nasi of Rijst

Wij doen ook bezorgen!

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

VLIJTIG
LIESJE
Potmaat 10,5 cm
VOLLE TRAY 
8 STUKS      VOOR MAAR € 2,50
 

Volop perkplanten
Voor scherpe prijzen!

 

Geldig tot woensdag 10-5-2017

er liggen maar liefst 18 asperge-
velden bij elkaar. 

Eigen event organiseren
Heeft u een jubileum, relatiebijeen-
komst, personeelsfeest, bruiloft, fa-
miliefeest, verjaardag of een bijeen-
komst voor een netwerkclub te or-
ganiseren? Krijgt u buitenlandse 
bezoekers die u graag iets van onze 
cultuur wilt laten zien en laten 
proeven? 

Ons openluchtrestaurant is op 
aanvraag volledig naar uw wensen 
en voor uw specifieke gezelschap 
in te vullen. 
www.aspergesopdevelden.nl 

Redactielid Nannie van den Eijnden exposeert

Prachtige expositie    
over de kunst van taal
Door Karin Aarts & Mariët Jonkhout

Zaterdag 29 en zondag 30 april exposeerde ‘onze Nannie’ haar le-
vensverhalen, haar gedichten en haar spel met taal in de kunst-
huiskamer van Nuenen, Smeulders open.

Een prachtige locatie, warm en 
huiselijk met precies die sfeer 
waarin de gedichten van Nannie, 
in haar eigen handschrift op ban-
ners aan de muur gepresenteerd, 
zo goed tot hun recht komen. In 
de ene huiskamer de gedichten 
over de liefde, het leven en dat 
wat een mens zo kan raken, in de 
andere haar geschreven levens-
verhalen, verhalen over zeer boei-
ende mensen die hun herinnerin-
gen betekenis willen geven voor 
volgende generaties.
De kunst van taal en het verhaal 

Schaterlach
je open warme lach

schatert
door de kamer

klatert
via

muren, ramen
mij
lijf 

binnen
raakt

mijn hart  ogen
ziel

echoot
zinderd

na

kreeg een prachtig gezicht, met 
Nannie als stralend middelpunt 
van de expositie. Ze had voor ie-
dere bezoeker een warm woord 
en voor velen was de expositie een 
openbaring wat taal met mensen 
kan doen.Zo’n zes keer per jaar 
zetten de heer en mevrouw 
Smeulders hun voordeur open en 
laten Nuenen kennismaken en ge-
nieten met diverse vormen van 
kunst die het bekijken meer dan 
waard zijn. Een mooi verrijkend 
initiatief.
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Voor moederdag: 
Appelflappen van Warme Beer
Om de bedrijven in Nuenen, op vrijdag 12 mei voor Moederdag, te verwen-
nen, bakt Albert Heijn Parkstraat een groot aantal appelflappen voor Stich-
ting Warme Beer. U kunt deze tegen een mooi tarief bestellen, 1 euro per 
stuk, zodat u op vrijdag uw werknemers met een heerlijke appelflap kunt 
verwennen. 

Mocht u aan deze prachtige actie van 
Stichting Warme Beer en Albert Heijn 
Parkstraat deel willen nemen, doe dan 
uw bestelling via hallo@warmebeer.nl 
voor 9 mei a.s. Vermeld in de mail het 
adres van het bedrijf, uw naam en het 
aantal dat u wilt afnemen. De appel-
flappen worden bij u afgeleverd in de 
ochtend van vrijdag 12 mei. Vindt u dit 
initiatief leuk, laat het ook andere be-
drijven in Nuenen weten, en denkt u 
“deze actie is super”, doet u er dan een 
(kleine) donatie bij. 

Ook op zaterdag 13 mei gaan we de 
hele dag appelflappen verkopen voor 1 
euro per stuk bij AH op de Parkstraat.

Informatie over ons kunt u lezen en 
zien op www.facebook.com/Warme-
Beer en www.youtube.com/watch?v=-
ZmFOiR64yo 

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

In deel 35 van de rubriek ‘Nuenen op het randje’ 
aandacht voor Soeterbeek, ooit gesticht als klooster en 
in de loop der eeuwen in gebruik geweest als buitenhuis voor de adel, 
tempel van Venus en na herbouw in gebruik als residentie voor de Nue-
nense burgemeesters Theodoor en Jan Smits van Oyen.

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Hoofd koel houden,      
ook in oververhitte gebieden
Het gaat snel met de verkoop van veel woningen. Natuurlijk zijn er regionaal grote ver-
schillen en ook per woningtype kan de verkooptijd enorm variëren. In ‘oververhitte’ mark-
ten, zoals de grote steden en omliggende gemeenten, zijn de doorlooptijden uiterst kort. 
In Son en Breugel bijvoorbeeld ging een tussenwoning vorig kwartaal gemiddeld binnen 
17 dagen van de hand. Het aanbod daalt, de prijzen stijgen en de woningmarkt is in veel 
plaatsen een ‘verkopersmarkt’. De verkoper heeft het voor het zeggen en tussen de kopers 
ontstaat sterke concurrentie.

Met de toegenomen snelheid komt de zorgvuldigheid van het verkoopproces hier en daar 
weer in het geding. De rol van de makelaar is dan natuurlijk al gauw onderwerp van ge-
sprek. Om misverstanden weg te nemen: Nederland heeft gekozen voor een systeem van 
eenzijdige bemiddeling. De verkopend makelaar dient primair de belangen van de verko-
pende partij, met inachtneming van wet- en regelgeving. Het is van belang dat de verko-
per en de makelaar goede afspraken maken over verkoopstrategie, werkwijze en tarieven. 

Wie een huis wil kopen, doet er goed aan een aankoopmakelaar in de arm te nemen die 
zijn/haar belangen dient. Hier en daar klinken klachten dat gegadigden die zonder aan-
koopmakelaar actief zijn, worden achtergesteld of buitengesloten. Selectie op basis van 
het al dan niet hebben van een aankoopmakelaar is niet toegestaan. Wie zonder aan-
koopmakelaar een woning wil bezichtigen of een bod wil uitbrengen, is welkom. Wel kan 
het in het belang van de verkopende partij zijn om voorrang te geven aan gegadigden 

mét aankoopmakelaar. Zij zijn vaak beter voorbereid en dat maakt 
de kans op uiteindelijke terugtrekking bijvoorbeeld kleiner. 

Uit de ‘oververhitte’ gebieden komen nu ook berichten dat bij 
verkoop steeds vaker wordt afgezien van voorbehouden, zo-
als het verkrijgen van financiering en/of de uitkomst van 

bouwkundige keuringen. Makelaars moeten echter in princi-
pe uitgaan van de model verkoopovereenkomst, waarin voor-

behoud van financiering standaard is opgenomen. Wanneer 
een opdrachtgever tegen diens advies in ervoor kiest om hiervan 

af te zien, dan wordt dit meestal vastgelegd in verband met moge-
lijke aansprakelijkheid. Maar het is altijd beter om ook in 

oververhitte gebieden het hoofd koel te houden en de 
transactie zorgvuldig af te wikkelen.

Snel internet stap dichterbij 
voor buitengebied zeven 
Brabantse gemeenten
Een zevental Brabantse gemeenten heeft de weg vrijgemaakt om circa 6.500 
adressen in het buitengebied van een glasvezelnetwerk te voorzien. Burge-
meester en Wethouders van de gemeenten Asten, Cranendonck, Gemert-
Bakel, Laarbeek, Nuenen, Someren en Son en Breugel hebben met de Maat-
schappij voor Breedband in Brabant (Mabib) afspraken gemaakt over de 
voorwaarden waaronder de uitrol van een glasvezelnetwerk in de buitenge-
bieden gerealiseerd kan worden. 

De voorbereidingen voor lokale glas-
vezelcampagnes zijn inmiddels opge-
start. Wanneer tijdens de campagne 
minimaal 55 procent van de adressen 
zich aanmeldt, bouwt Mabib het glas-
vezelnetwerk.
Namens de zeven gemeenten is burge-
meester Frank van der Meijden van de 
gemeente Laarbeek verheugd dat snel 
internet binnenkort voor iedereen in 
het buitengebied mogelijk wordt: “Snel 
internet is tegenwoordig een basisbe-
hoefte. Iedereen, van jong tot oud, 
heeft hier vandaag de dag mee te ma-
ken. Van de belastingdienst en bankie-
ren tot thuiszorg en educatie; voor bij-
na alle diensten is een
betrouwbare en snelle internetverbin-
ding cruciaal. Daarom is deze investe-
ring ook zo hard nodig. Het draagt in 
grote mate bij aan de leefbaarheid en 
vitaliteit van het buitengebied.”
Inwoners van het buitengebied in de 
gemeenten ontvangen informatie van 
Mabib over de plannen en krijgen een 

uitnodiging voor informatieavonden. 
Mabib kiest in de voorlichting voor 
een persoonlijke benadering. “Wij vin-
den het belangrijk om bewoners tij-
dens bijeenkomsten te informeren 
over glasvezel en de voordelen van een 
supersnelle internetverbinding, maar 
ook om uit te leggen waarom een eigen 
financiële bijdrage noodzakelijk is. Tij-
dens de informatieavonden zijn ook de
dienstenaanbieders aanwezig. Allen 
zijn landelijke aanbieders die al dien-
sten leveren via glasvezel. Mensen die 
zich willen oriënteren op het gebied 
van televisie-, internet- en telefonie-
diensten, kunnen bij hen terecht,” ver-
telt Pieter van Grunsven, initiatiefne-
mer en directeur van Mabib.
Naast een abonnement bij een dienst-
aanbieder, betalen bewoners een ver-
goeding van 1.815,- euro inclusief btw 
om de glasvezel met de woning te ver-
binden. Bewoners kunnen ook kiezen 
om eenmalig 250 euro en maandelijks 
15 euro te betalen.

Het gaat in totaal om meer dan 35.000 
adressen. Naar verwachting is het gehele 
glasvezelnetwerk eind 2019 operationeel.
Mabib is onderdeel van het Communi-
catie Infrastructuur Fonds (CIF). Het 
fonds helpt gemeenten, bewoners en 
bedrijven bij het aanleggen van glasve-
zel. CIF heeft in Brabant het glasvezel-
netwerk in het buitengebied van Hil-
varenbeek en Boxtel aangelegd. Ook in 
Sint Michielsgestel worden de voorbe-
reidingen opgestart en in Oosterhout 
is de campagne vorige week gestart 
met twee informatieavonden.

Nieuwsbrief
Om op de hoogte blijven van Mabib, 
kunnen b ewoners zich inschrijven 
voor de nieuwsbrief op mabib.nl.

Bijgevoegd de foto van de onderteke-
ning van het convenant met Mabib 
voor de aanleg van glasvezel in het ge-
hele buitengebied van o.a. Nuenen op 
25 april 2017 in Laarbeek. Het conve-
nant is ondertekend door bestuurders 
van: Nuenen, Son en Breugel, Laar-
beek, Gemert, Asten, Someren en Cra-
nendonk.
 

PvdA-inloop 
vrijdag 5 mei
Vrijdag 5 mei is het weer de eerste 
vrijdag van de maand. Het is inmid-
dels een traditie geworden dat de 
PvdA afdeling Nuenen c.a. dan met 
elkaar een glas drinkt in Café Schaf-
rath om de landelijke en l okale poli-
tiek met elkaar en andere geïnteres-
seerden te bespreken. 

Er zijn weer onderwerpen en vragen 
te over om het met elkaar over te heb-
ben. Hoe kijken wij in Nuenen aan te-
gen de coalitieonderhandelingen? 
Daar kunnen we het eens uitgebreid 
over hebben. En wat is er nodig om bij 
de volgende verkiezingen als PvdA 
weer een rol van betekenis te kunnen 
spelen. En komt er nu eindelijk eens 
duidelijkheid over de toekomst van 
Het Klooster?
Voor vragen en problemen met in-
stanties waar u alleen niet uitkomt, is 
er het nuenen@pvda-ombudsteam.nl 
Dit geldt voor leden en niet-leden. 
Gratis.
Vanuit fractie, bestuur en ombuds-
team zal steeds iemand aanwezig zijn. 
Naast PvdA-leden zijn ook andere ge-
interesseerden van harte welkom. 
Graag tot ziens op vrijdagavond 5 mei 
vanaf 21.00 uur bij Café Schafrath.

Uitzendingen LON-TV

Vanaf 30-04-2017
 in het programma Nuenen Nú:
•	 Opening	speeltuin	de	Kievit
•	 Officiële	opening	HOV-2
•	 Uitreiking	lintjes	in	Nuenen
•	 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.

Met dank aan de 
Hoffotograaf van de Lokale 

Omroep Nuenen, 
Frank van Welie.  

Zie ook de facebookpagina 
van de omroep voor meer 

leuke, spontane foto’s.

Hetty Postema

Anton Jansen

Antoon Hurkmans

Jan Kempers

Jos Deckers

In Nuenen c.a. zijn tijdens 
de lintjesregen dit jaar 

5 lintjes uitgereikt. 
Burgemeester Maarten 

Houben heeft  op 
woensdag 26 april aan de 

onderstaande 5 decorandi 
een lintje uitgereikt. 



BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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, plaat-
sen van nieuwe ketels. J. 
Verhappen, Sonseweg 5, 
5737 RG Lieshout, 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.

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 18

Kruiswoord

Horizontaal: 1 succesvol 10 schade aan een schip 11 niemendal 13 Verenigde 
Naties 14 café 17 te koop 19 hooghartige houding 20 verloopstekker 21 Spaanse 
titel 22 ante meridiem 24 voorbij 25 nummer 27 lichamelijke opvoeding 
28 deel v.e. fiets 31 roofvogel 34 opstootje 35 geheel gevuld 36 milieubelasting 
40 kaassoort 44 ter inzage 45 a priori 46 schuif 47 Chinese munt 
48 pl. in Gelderland 49 bonbon 51 bio-afval 52 symbool voor neon 
54 vergelding 56 lidwoord 57 bouwval 60 adellijk persoon 63 page.

Verticaal: 1 vice versa 2 uitroep 3 ondernemingsraad 4 weelde 5 balletje papier 
6 griezel 7 dit is 8 olm 9 gouden tientje 10 elan 12 brede sjaal 13 dikwijls 
15 groot onheil 16 vulkaan op Sicilië 18 geluid v.e. varken 23 bleek 26 kluit 
29 niet tegen 30 op de wijze van 32 eerste vrouw 33 bergweide 36 voedsel 
37 appeldrank 38 klus 39 naaldboom 40 Bijbelse priester 41 erkentelijk zijn 
42 rangtelwoord 43 godsdienstig gebruik 50 stuk grond 53 zenuwtrek 55 bijbelse 
vrouw 58 United States 59 Noord-Holland 61 domina 62 langspeelplaat.

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

T IJ D V A K P A P Z A K

A L I L R I L E F G

M D T A P E K N U S V U

M IJ L S O E L A A S B O N

A K E R L F N S D O N S

N B O R S T T I T E L T

D IJ IJ K

B T E M P O H E M E L G

E R G O L P O V N I K E

N A V K O L O N E L S IJ S

D G N O T A E N I G K T

E Z O O G N L A F E

C R U I S E D E A L E R

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

Oplossingen wk 17
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

B U I T E N D E U 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.

BADER
BELET
BEZIG
BROES
EVAKOSTUUM
FAUNA
FILMHELDIN
GELID
HEDEN
HEERTJE
HONINGZWAM
INNIG
KERSTROOS
LEIDING
LOBBY
MUIDEN
ONNOZEL
RABAT
SCHEEPSBEL
TABEL
TOURARTS
TREUREN
TUNIS
VERZENDEN
VLEGEL
VUURSTEEN
WINNARES

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

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 4 8 1
8 2 5

3 1 7
2 6

4 1
1 5 3 4 8

9 5 2
6

2 3

week 16, Mw. Dekkers.

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
ADEMYOGA

ademtraining * meridiaanstrekkingen * 
bewustwording * meditatie * 
mindfulness * ontspanning *

Lessen op 
Maandag, Dinsdag & Woensdag

Dorothée de Rooij * Ademtrainer
06 41 39 88 07

info@ademyogastudio.nl
Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen

V L O O I E N M A R K T                  
7 mei tennishallen Eind-
hoven Noord Vijfkamplaan 
12  Eindhoven 9-16 uur         
€ 2,- p.p. 06-20299824.

De Pinckart 42
5674 CC NUENEN
040 - 283 63 83 

Buitenweg 7
5683 PM BEST
0499 - 37 29 30 

AL MEER DAN 35 JAAR
DE SPECIALIST IN

GEBOORTEKAARTEN
TROUWKAARTEN
UITNODIGINGEN

WWW.PR INTENDRUK .COM
print   en   druk

BEHOEFTE AAN MEER 
RUST IN JE LEVEN? 
Ervaar de ontspanning tij-
dens een les ‘Mindful Ont-
spannen’ en leer tech-
nieken om jezelf tot rust 
te brengen. Info of  gra-
tis kennismakingsles: 
www.smitscoaching.com 
of bel Inge Smits op 06-
41638130.

Trimsalon
Knip ze Hip

Vachtverzorging voor iedere hond.
Van klein tot heel groot, ras of rasloos.

de Haverkamp 13 in Gerwen
Tel. 06-40 53 07 02
www.trimsalonknipzehip.nl

10% KORTING

tegen inlevering

van deze bon

ICT-ER MET DE VUT 
heeft tijd over voor al uw 
computer-, netwerk-, TV-, 
zonnepanelenmonitoring- 
en audio-installaties en/of in-
stellingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.

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

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

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

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

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 SCHEI-
DING. Het scheidingshuys.

ONTZORG DE MANTELZORGER!

Onze vrijwilligers ondersteunen 
mantelzorgers die te maken 
hebben met terminale zorg of zorg 
aan mensen met dementie en/of 
chronische ziekte.

De hulp wordt kosteloos geboden 
door vrijwilligers die hiervoor 
speciaal zijn opgeleid.

Voor aanmelding of nadere 
informatie is Vrijwilligerszorg Thuis 
te bereiken via:
•	 Telefoon	:	06	12	45	89	61
•	 E-mail:		 	

info@vrijwilligerszorgthuis.nl 
•	 CMD	Gemeente	Geldrop:	14040
•	 CMD	Gemeente	Nuenen:		 	

040	283	1675

Interesse om zelf vrijwilligers te 
worden? 
Neem	dan	contact	met	ons	op.www.vrijwilligerszorgthuis.nl

Gezocht: In oud Nuenen 
koopwoning met inrit. Tel. 
06-50606857 of 040-284 22 
54.

PLEQ Voirt 2a, 5671 HC Nuenen 
06-41398807 | www.depleq.nl

OPEN DEUR DAGEN 
Dorothée en Michel de Rooij nodigen iedereen 

van harte uit, om kennis te komen maken 
met PLEQ. Kom gratis proeven en beleven. 

Van 10.00 - 16.00 uur* staan de deuren open.

Zaterdag 6 mei
10.00 - 11.00 uur  Ademtraining

11.30 - 12.00 uur  Wat kan ademtraining 
voor je betekenen?

13.30- 14.30 uur Lezing 
Camino Santiago de Compostela
15.30 - 16.00 uur  Ademtraining

Zondag 7 mei
10.00 - 11.00 uur  Diepe ontspanningsmeditatie

11.30 - 12.00 uur  Wat kan ademtraining 
voor je betekenen?

13.00 - 14.00 uur  Lezing 
Camino Santiago de Compostela

* Tijdens de trainingen en meditaties houden we de deuren 
dicht, daarna kan iedereen gezellig binnenlopen om kennis te 
maken. Boek nu je PLEQ als je mee wilt doen met één van de 
trainingen. 

TE KOOP: grote balen hooi 
€ 35,- per baal. Openhaard- 
en kachelhout, eiken en 
berken, € 70,- per m3. 
Aanmaakhoutjes 4 zakjes 
€ 10,-. Volle kruiwagen € 
10,- voor buiten in de korf 
te stoken. Verse eieren, 
aardappels (Lekkerlanders) 
bij Fam. Van Baren, Boord 
30. Tel. 040-2836270.

Garage sale
Zaterdag 6 mei van 11.00 tot 17.00 uur

Adres: Kerkakkers 3 in Gerwen

Gezocht  tijdelijke woon-
ruimte in of rond Nuenen, 
max 6 maanden, max 450 
euro. 06-24852734

Mariastraat 27a - Mariahout - Tickets en info www.oltm.nl

Opening
Theaterseizoen
zondag 21 mei - vanaf 13:30 uur

leuk voor jong en oud !!! - GRATIS ENTREE

Programma 2017
o.a.: Fischer zingt Hazes - Racoon - De Dijk
Joe Coverband - Tribute To The Cats Band
De Zomerton - Dirk Scheele - Hippe gasten
De blote billen van de koning - Rapunzel

Openluchttheater Mariahout

Machinaal grondwerk, 
ondersteuning particulier 
en bedrijven Takeuchi mi-
nigraver  en Giant Miniloa-
der, aan-afvoeren grond. 
www.lapagondatuinen.nl  
06-19702668.
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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.

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Maand mei
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur, Woensdag 19.00 uur
Parkeerplaats EMK Wettenseind te Nuenen

t/m 2 juli
Expositie Atelier & Beeldentuin 

Ruimte in beeld 
Dubbestraat 9A Nuenen

Donderdag 4 mei
Dodenherdenking

Vrijdag 5 mei
Bevrijdingsdag

Vrijdag 5 mei
09.00-11.00 Open Coffee Dommeldal

De Watermolen van Opwetten

Vrijdag 5 (vanaf 13.00 uur,) 
zaterdag 6 en zondag 7 mei

Regioweekend Brabant Kever Club            
Nederland (KCN) Strandbad in Nuenen

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

met Brassta!: Pastta?
Het Klooster

Vrijdag 5 mei
 vanaf 21.00 uur PvdA-inloop  

Café Schafrath

Zaterdag 6 mei 
21.00 uur Back to the 70’s 80’s & 90’s 

Café René

Zaterdag 6 en zondag 7 mei
PLEQ Open deur dagen 

 Voirt 2A in Nuenen

Zondag 7 mei 
 09.30 en 10.00 uur ‘HEE GAODE MEE’. 
Een wandeling door ons Nuenense Broek 

olv Jan Arts voor Hart en Wiel 
Alpe D’HuZes café Ons Dorp

Zondag 7 mei 
10.00 uur Rondje Nuenen West

Nuenen West

Zondag 7 mei
14.00 uur La La Lente

Café Ons Dorp

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 Peloton fietstoertocht

Toerclub ‘81 Helmond

Zondag 7 mei
10.00 uur Woon-infomarkt Langer 

Zelfstandig
Trefpuntzaal  Klooster Nuenen

Maandag 8 mei
13.30-15.30 uur WLG workshop

‘Kracht van symbolen’
D’n Heuvel, Gerwen

Maandag 8 mei
19.00 uur IVN wandeling 

door de groene long  
Beek en Donk gemeentehuis Laarbeek

Maandag 8 mei
19.00 uur IVN vogelwandeling 

Vertrek per fiets vanaf Het klooster

Woensdag 10 mei
08.45 tot 12.00 uur 

Praktisch Verkeersexamen 
Nuenen

Donderdag 11 mei
10.00 uur Presentatie Langer 

Zelfstandig Veiligheid
Trefpuntzaal Klooster Nuenen

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

Donderdag 11 mei
20.00 uur Filmavond 

Heemkundekring Lieshout
Zaal de Koekoek, Lieshout

Zaterdag 13 mei
Stichting Warme Beer: 
verkoop appelflappen 

AH Parkstraat

Zaterdag 13 mei
10.00-12.30 uur Sam’s 
kledinginzamelingsactie 

H. Clemenskerk Park 55 Nuenen

Zaterdag 13 mei
20.00 uur  Benefietavond 

Alpe d’Huez/Team Mi Mekaar
Café De Stam Gerwen

14 mei t/m 25 juni 
13.00 tot 17.00 uur Expositie van de Nue-

nense kunstenaar Antoon van Bakel
wo., za. en zondagmiddagen De opening is 

op 14 mei om 15.00 uur Het Weefhuis

Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 6 mei 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar.
Zondag 7 mei 09.30 uur: viering, volks-
zang met klein koor, voorgangers pas-
tor J. Vossenaar en pastoraal werker M. 
Feuth.

Misintenties
Zaterdag 6 mei 18.30 uur: Antoon en 
Gerda Vereijken; Riet van Rooy - van 
Teeffelen.
Zondag 7 mei 09.30 uur: Wilma Beek-
wilder; Antoon en Francien van der 
Linden - Meulendijks; Cees Meulen-
dijks; Jan van Deurzen; Marja Thijssen 
(vanwege verjaardag); Jo Relou - van 
Happen; Cor Vermeulen; Johannes 
Donkers (vanwege sterfdag); Harrie en 
Tonia Reijnders - Smulders; Jeanni van 
Lierop - van Eijk; Willy Spaanjaars; 
Marco Janssen; Hendriecus en Petro-
nella Klomp - Relou en Peter; Tijn en 
Coba de Louw - Aarts; Joop ten Berge 
en Riet Slippens - van Gils.

Mededelingen
Dit weekend is er een extra collecte 
voor de parochie in Tucurú (Guatema-
la), waarmee onze parochie een jume-
lage heeft. Er wordt in de zondagsvie-
ring bijzondere aandacht besteed aan 
Tucurú en aan de reis die de leden van 
de werkgroep in september zullen ma-
ken.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl
 
Zondag 7 mei 11.00 uur: viering met 
volkszang, voorgangers werkgroepleden.

Misintenties 
Jacqueline Bastiaans; Hann de Brou-
wer - Coolen; Ouders De Louw - Ge-
ven en overleden familie.

Mededelingen
Er is een extra collecte voor Tucurú, 
zie bij mededelingen van Nuenen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 7 mei 09.30 uur: viering met 
volkszang, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintenties
Paula Smits-Kuunders.

Mededelingen
Er is een extra collecte voor Tucurú, 
zie bij mededelingen van Nuenen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl
 
Zondag 7 mei: pastor J. Deckers. Aan-
vang 10.00 uur. Er is kinderneven-
dienst en jongerenviering. De collecte 
is voor het Educatiefonds Vluchtelin-
gen Nuenen. I.v.m. de verbouwing is er 
na de dienst helaas geen koffiedrinken. 
Donderdag 11 mei is er Open Huis 
tussen 10.00 en 12.00 uur in de boven-
zaal van De Regenboog. Er is een lift 
aanwezig. U bent welkom voor een 
kop koffie/thee of een ontmoeting met 
andere mensen. Onze kerk is elke zon-
dag geopend. Een overzicht van onze 
activiteiten, kunt u vinden op de web-
site of op ons publicatiebord aan de ge-
vel van De Regenboog.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 4 mei. 17.30 uur Lof van de 
meimaand; 18.30 uur H. Mis, H. Mo-
nica, weduwe.  

Vrijdag 5 mei. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur H. Lof;; 18.30 uur 
votiefmis van het H. Hart van Jezus; 
gedachtenis van H. Pius V, paus en be-
lijder.   
Zaterdag 6 mei. Eerste zaterdag van de 
maand. 08.30 uur votiefmis van het H. 
Onbevlekte Hart van Maria; daarna 
uitstelling tot 12.30 uur. Om 10.00 uur 
godsdienstlessen.  
Zondag 7 mei. Derde zondag na Pasen. 
10.30 uur gezongen Hoogmis. Na de 
Hoogmis de kinderzegen.  
Maandag 8 mei 18.30 uur H. Mis.  
Dinsdag 9 mei. 17.30 uur H. Lof van de 
meimaand; 18.30 uur H. Mis, H. Gre-
gorius van Nianze, bisschop en kerkle-
raar.   
Woensdag 10 mei. 07.15 uur H. Mis, 
H. Antonius, bisschop en belijder; ge-
dachtenis H. Gordianus en Epima-
chus, martelaren.       
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').

Mariavieringen Lourdesgrot
MARIAHOUT - In de Onze Lieve Vrouw van Lourdesgrot in Mariahout zal in 
de meimaand op alle zondagmiddagen om 15.00 uur een korte gebedsvie-
ring worden gehouden. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan de 
verschijning van Maria aan Bernadette in de grot te Lourdes. De meimaand 
wordt geopend met een Eucharistieviering op zaterdag 6 mei om 18.30 uur.

In 1932 werd de parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes gesticht. Al direct bij de 
bouw van de kerk aan de huidige Mariastraat, ontstond het plan om een kopie 
van de grot in Lourdes te realiseren. De grot werd dan ook in 1935 ingezegend en 
werd een plek om bij Maria te bidden, noden neer te leggen en steun te vragen 
voor moeilijke momenten en tijden. Ruim 35.000 mensen bezoeken jaarlijks deze 
Onze Lieve Vrouw van Lourdesgrot.

Samen Verder dankt      
alle gevers en collectanten 
Bij velen van u klopte de afgelopen week een collectant aan om het bekende 
zakje van Samen Verder op te halen. De reacties, die zij hoorden waren over 
het algemeen positief: het zakje met de bijdrage lag al klaar.  

Het is voor ons telkens weer een span-
nend moment als we klaar zijn met het 
tellen van de opbrengst.
Wat zou het resultaat dit jaar zijn?
En…..dat resultaat dat mag er zijn.
Er werd ongeveer € 10.000 door u bij-
gedragen. Samen Verder Nuenen 
dankt  alle gevers heel hartelijk. U mag 
verzekerd zijn dat alle Euro’s  op de 
juiste plaats terecht komt.
  
Maar wij danken hiermee ook alle 150 
collectanten die er voor zorgden dat 
dit mooie bedrag bijeen gebracht werd. 
Zonder jullie hulp kan Samen Verder 
nooit tot zo’n mooi resultaat leiden.
  
Natuurlijk vallen er elk jaar enkele col-
lectanten af en dat mag ook wel als je 
dat al zoveel tientallen jaren gedaan 
hebt. Dat is ook de reden dat meerdere 
straten niet bezocht werden.  
Zoals u in de Rond de Linde  kon lezen 

werd dit jaar speciaal gecollecteerd 
voor een kleinschalig project  voor kin-
deren met een en beperking om die 
toch een kans te geven. Dat is het pro-
ject in Ghana : Rising Stars van de Nue-
nenaren Hennie en Jaap Matser. Zij 
zullen er voor gaan zorgen dat alle Eu-
ro’s van u uitgegeven worden voor dat 
doel. Nogmaals hartelijk dank, namens 
Samen Verder Nuenen, Jan Cunnen

 

Zondag Waterdag Open dag 

Publieksdag waterschap op 
rioolwaterzuivering Eindhoven
Waterschap De Dommel organiseert op 21 mei Zondag Waterdag op de rioolwa-
terzuivering in Eindhoven. Van 11:00 tot 17:00 uur kan het publiek de reis van het 
water volgen tot het schoon genoeg is voor de rivier de Dommel. De zuivering 
aan de Van Oldenbarnveltlaan reinigt het rioolwater van heel Eindhoven en om-
geving. Het wordt een spetterende dag met o.a. waterspellen voor kinderen, per-
soonlijk advies voor een klimaatvriendelijke tuin en een wandeling met IVN-gids 
langs de Dommel. Zondag Waterdag sluit aan bij de landelijke Week van Ons 
Water.

Op zondag 21 mei van 11.00 – 17.00 aan de Van Oldenbarnveltlaan 1, 5631 AG 
Eindhoven. De toegang is gratis. Meer informatie: www.zondagwaterdag.nl  htt-
ps://www.facebook.com/events/228834077594662
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SPORT

Nuvo 68 Dames 1    
kan nog promoveren
Door Suzan van de Ven

Het kampioenschap was al enkele weken uit zicht, maar de strijd om de 2e 
plaats bleef tot de laatste ronde spannend. Directe concurrent ˜HLB van Daal" 
speelde op vrijdagavond haar laatste wedstrijd, waardoor de Nuenense da-
mes al wisten dat een 3-1 overwinning op laagvlieger VC Polaris uit Mierlo-
Hout voldoende zou zijn om promotiewedstrijden af te dwingen. Ook dit team 
speelde nog ergens voor, namelijk het ontlopen van degradatiewedstrijden.

In de eerste set werden de krachtver-
schillen echter al snel duidelijk. VC 
Polaris had geen grip op de service van 
Nuvo '68. Hierdoor kon iedereen een 
service serie maken en was de set snel 
afgelopen met 25-9. In de 2e set had 
Nuvo 68 wat meer moeite met het 
vasthouden van de concentratie. Des-
ondanks werd deze set nog relatief 
eenvoudig gewonnen met 25-10.
Bij VC Polaris leek dit het kantelpunt, 
want het team maakte een verslagen 
indruk en er werd niet meer gevochten 
voor de ballen. Aan Nuenense zijde 
konden hierdoor de jeugdspeelster 
Bregje de Greef en Roos Oomens in-
vallen en beide lieten zien een waarde 
te zijn voor de toekomst. Deze set 
werd gewonnen met 25-10.

Hiermee zijn de promotiewedstrijden 
veilig gesteld, maar een 3-1 winst zou 
voelen als een verlies, dus werd er nog 
vol gegaan voor de laatste set. Mede 
dankzij een goede service beurt van 
Linda Hoebink werd deze set met 25-
14 gewonnen. Hiermee heeft Linda 
haar laatste competitie wedstrijd ge-
speeld in het eerste van Nuvo 68. Na 7 
jaar dames 1 heeft zij besloten te stop-
pen en zich volledig te gaan richten op 
het geven van training.

Komende zaterdag speelt Nuvo'68 Da-
mes 1 haar P/D wedstrijden in sport-
hal De Klep in Oostelbeers. Om 17.30 
en 18.45 uur moet Nuvo'68 aantreden 
en dan is het afwachten wat er om 
20.00 uur gebeurt in de wedstrijd tus-
sen de concurrenten, Nuvoc 3 (Veld-
hoven) en Were- Di 2 (Gemert).

Nuenenaar Steven Kruijswijk 
kanshebber op erepodium Giro
Morgen, vrijdag 5 mei, gaat op het eiland Sardinië de Ronde van Italië van 
start om ruim drie weken later te finishen in Milaan. De Nuenense profren-
ner Steven Kruijswijk is een van de kanshebbers voor een plaats op het ere-
podium van deze honderdste editie van de Giro. Zijn landgenoten Tom Du-
moulin, Bauke Mollema en Wilco Kelderman zijn ook klassementsrenners 
die hoge ogen kunnen gooien.    

Vorig jaar leek Steven Kruijswijk op 
weg naar de eindoverwinning in de 
Ronde van Italië. Door een dramati-
sche buiteling in de sneeuw op de Ag-
nello viel de rose leiderstrui van zijn 
schouders en ging de Italiaan Vincen-
zo Nibali met de Giro-zege strijken. 
Kruijswijk eindigde toch nog als vierde 
in het eindklassement.

Klimgeit Kruijswijk….
Steven Kruijswijk wordt volgende 
maand dertig jaar en beleeft nu zijn 
sterkste jaren als wielrenner. Hij is in 

de Giro kopman van de LottoNL-Jum-
bo-wielerploeg. De ploeg is versterkt 
met Stef Clement en Jurgen Van den 
Broeck om klimgeit Kruijswijk ook in 
de bergen een helpende hand toe te 
steken. Op Sicilië wordt in de vierde 
etappe de vulkaan Etna beklommen, 

waar op 1900 meter de finish ligt. Daar 
zal de vorm van de favorieten voor de 
eindzege al getest worden. Behalve de 
Nederlanders zijn dat onder meer: 
Quintana, Nibali, Landa, Pino, Porte, 
Jungels, Thomas, Valverde en Van 
Garderen. 

Hoogste punt….
In de slotweek staan niet minder dan 
vijf bergritten op het programma met 
op dinsdag 23 mei de koninginnenrit 
over de mythische bergen de Mortiro-
lo en de Stelvio.  De Stelvio is met 2758 
meter het hoogste punt in deze Giro. 
En vorig jaar was Steven Kruijswijk 
een van de beste klimmers in de Giro. 
Hopelijk blijft de Nuenense renner in 
deze uitgave wel verstoken van valpar-
tijen. Wie weet wat Steven Kruijswijk 
in topvorm deze maand kan laten zien?

Hee goade mee?
Een wandeling voor het goede doel 
door ons mooie Broek op 7 mei
Nog een maand en dan zit het erop. Dan is de Alpe d’HuZes 2017 voor 
ons historie. Maar voorlopig zijn we nog druk bezig met de training en 
andere voorbereidingen. Maar eerst het belangrijkste, waarom doen 
we dit ook alweer?

Wij, de fietsclub Nuenen fietst met Hart 
en Wiel neemt regelmatig deel aan spor-
tieve evenementen voor een goed doel. 
De Alpe d’HuZes 2017 is de derde editie 
waar we aan meedoen (2012, 2014, 
2017). Omdat we allemaal wel van een 
stevige uitdaging houden, maar ook 
omdat we een bijdrage willen leveren 
aan het onderzoek waarmee kanker de 
wereld uit kan worden geholpen. Dat 
kanker van een dodelijk ziekte naar een 
chronische ziekte veranderd kan wor-
den. We hadden ons als doel gesteld om 
met z’n tienen een bedrag op te halen 
van €25.000,-. EN DAT IS AL GEHAALD! 
Daar zijn we erg trots op en we bedanken 
iedereen die een bijdrage heeft geleverd. 
Maar wat doe je nu als het gestelde doel 
is gehaald? We hebben daarover gespro-
ken en we hebben besloten door te gaan. 
We hebben ons doel bijgesteld naar 
€45.000.

Daarom hebben we een wandeling door 
ons Nuenense Broek georganiseerd op 
zondag 7 mei. Iedereen die geïnteres-
seerd is in het Nuenense Broek kan deel-

nemen, alleen, gezinnen, stellen jong 
en oud. We verzamelen om 09.30 bij 
Café Ons Dorp aan het Park. Daar 
wordt u verwelkomd met een kop koffie 
of thee en een stukje gebak. Kinderen 
zijn natuurlijk ook welkom, want ook 
aan hen wil Jan Arts, de Broek specia-
list, veel uitleggen over dit prachtige en 
unieke natuurgebied wat letterlijk in 
onze achtertuinen ligt. Voor hen is er 
ook een welkomst drankje.
Voor deze wandeling vragen we een bij-
drage van €10 voor de volwassenen en 
€5 voor kinderen. Café Ons Dorp onder-
steunt ons belangeloos. Dus het gehele 
bedrag gaat naar Alpe d’HuZes. Wij ho-
pen op een grote opkomst.

En dan kijken we nog terug op een paar 
andere activiteiten. In de vorige column 
noemde ik al het benefiet diner gehou-
den bij restaurant de Olijf. Een door-
slaand succes waar we het enorme be-
drag van 17.965 hebben opgehaald. En 
complimenten aan de vele vrijwilligers 
die deze avond tot een succes hebben 
gemaakt. Tot Zondag!

DIPLOMA B:
Aneudy Mora Gonzalez, Claire Bogers, Janne Martens, Julian Leclercq, 
Milan Dekkers, Nena Hanssen, Savannah Verheijden, Sem v Lieshout, 
Yara Schijven, Maud vd Looij. 

DIPLOMA C:
Aniek Adriaans, Jaylie vd Nieuwenhof, Lola v Engelen, Mees Prinsen, 
Ties Bossema, Ties Fidder, Tim Heskens, Julia v Gompel.

GESLAAGD VOOR 
HET ZWEMDIPLOMA 

IN HET ZWEMBAD 
VAN LACO 
SPORTCENTRUM NUENEN

powered by

+31(0)40-2832970 | Sportlaan 4-6 | 5671 GR Nuenen | www.laco.eu

DIPLOMA A:
Abby Delsine, Brandon vd Munckhof, Brent v Kollenburg, Daan Welp, 
Elica Mohseni, Emma Buijtels, Evi Coolen, Flora Gouyet, Julie Erps, 
Koen Hollander, Kyano Vullers, Lars Welp, Levi Lavrijsen, Lilly Koks, Lucas Mackay, 
Sasha vd Laar, Thomas v Keulen, Ties vd Heuvel, Veerle Driedonks. 
 

ZATERDAG 29 APRIL

Deze toppers zijn afgelopen zaterdag geslaagd voor hun 
diploma. Namens alle medewerkers van Feel Fit Center Nuenen 

van harte gefeliciteerd met deze topprestatie.  

Wielersport

Steven Kruijswijk aan de start in Nijmegen 
van de derde etappe van de Giro 2016….
(foto Cees van Keulen) 

Volleybal

We gaan sluiten en schenken niets meer 
Enkele weken geleden lezen we in de krant dat Het Klooster, als het aan het college van 
B&W ligt, een florerende horeca wordt. Laat de adviseur (=kwartiermaker), namens de ge-
meente, dan beginnen om de huidige exploitant met onmiddellijke ingang op straat te 
zetten. Het is toch te gek voor woorden dat op Koningsdag, op het moment dat het rond-
om het Park behoorlijk druk is, om twee uur de deuren van de horeca dicht gaan en er geen 
koffie meer gedronken kan worden. Een exploitant met hart voor de zaak zou een bord bij 
de straat zetten, de deuren openen en de bezoekers aan de Oranjemarkt uitnodigen om 
binnen een drankje te komen drinken. Zelfs de bezoekers van de mooie IVN fototentoon-
stelling (in een zaaltje van Het Klooster) konden op Koningsdag geen drankje nuttigen in 
het horecagedeelte van Het Klooster. Nu snap ik dat de exploitatie van Het Klooster niet is 
rond te krijgen.

Henny Jansen, Vrouwkensakker 19, 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

In het midden Lieke, mini van de week

Informatieavond over 
Multiple Sclerose
In de Wintertuin van het Catharina 
Ziekenhuis wordt op donderdag 11 
mei van 18.30 tot 21.00 uur een infor-
matieavond gehouden over de aandoe-
ning Multiple Sclerose (MS). De avond 
wordt georganiseerd door de MS 
Vereniging Nederland en MS Zorg 
Nederland en is bedoeld voor MS-pa-
tiënten en hun naasten. Tijdens deze 
avond kunnen zorgverleners en pa-
tiënten ervaringen en kennis met el-
kaar uitwisselen.  Bezoekers worden 
op deze avond onder andere bijgepraat 
over de laatste stand van zaken rond 
bestaande en nieuwe behandelingen 
en er kunnen vragen worden gesteld. 
Eén van de sprekers is neuroloog dr. 
Gerald Hengstman van het Catharina 
Ziekenhuis. Aanmelden vóór 8 mei 
kan door een mail te sturen naar bra-
bantzuidoost@msvereniging.nl. Meer 
informatie: www.catharinaziekenhuis.
nl/agenda
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SPORT

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

Programma
Voetbal

EMK - Bergeijk  4-1
Door Cor Groenen

In de strijd om een plaats in de nacompetitie voor lijfsbehoud trof EMK zon-
dag de nummer laatst in de ranglijst Bergeijk.  

In de 6e minuut voorkwam EMK doel-
man Cuppen een vroege achterstand 
van EMK met een mooie redding. 
Hierna was het hoofdzakelijk EMK dat 
het spelbeeld bepaalde. In de 10e mi-
nuut was het Tom Diender die EMK 
op een voorsprong bracht door de bal 
net genoeg van richting te veranderen 
om de Bergeijk doelman te verrassen.  
In de 14e minuut had dezelfde Diender 
zelfs de 2-0 op zijn schoen, maar 2 me-
ter voor het doel van de tegenstander 
ging zijn inzet over. In de 20e minuut 
werd een doelpunt van Christian Mes-
serschmidt ten onrechte wegens bui-
tenspel afgekeurd. In de 24e minuut 
kwam EMK op een 2-0 voorsprong 
door Tom Diender nadat Robbie van 
de Ven in eerste instantie zijn schot 
door de Bergeijk doelman gestopt zag. 

EMK ging met een verdiende 2-0 de 
rust in, maar had verder voor kunnen 
staan als Robbie van de Ven wat beter 
de geboden kans had benut.

In de 49e minuut kwam EMK op een 
3-0 voorsprong na een mooie combi-
natie door het midden tussen Rick van 
der Hoeven en Robbie van de Ven 
waarbij de laatste de bal voorbij de uit-
gekomen doelman schoot. In de 58e 
minuut voorkwam doelman Cuppen 
een doelpunt voor Bergeijk, maar uit 
de resulterende corner was hij kans-
loos. In de 75e minuut werd door Jo-
han Janssen de 4-1 eindstand bepaald. 
Een terechte overwinning door een ge-
motiveerd spelend EMK. Edwin Cup-
pen was deze wedstrijd de Man of the 
Match aan EMK zijde.

Nederwetten  - Elsendorp  1- 5 

Nederwetten verliest verdiend
Door Louis Staals. 

Aan de weersomstandigheden heeft het zeker niet gelegen, want de zon 
scheen in Nederwetten en ondanks de stevige wind 
was de temperatuur aangenaam. 

Unitas ’59 VR1 - EMK  VR1 1 - 2 

EMK VR1 ongeslagen kampioen
Door Jacques Ribot

De dames van trainer Roy Bloemers waren al kampioen vorige week en heb-
ben een bijzondere prestatie geleverd door de competitie af te sluiten met 
winst in alle partijen. Niet iedere wedstrijd was makkelijk voor een team dat 
voor het tweede seizoen optrad. Dat enkele speelsters nooit gevoetbald had-
den is merkwaardig. Iedereen toonde een geweldig doorzettingsvermogen. 

In de laatste wedstrijd moest EMK vol 
aan de bak om de nummer 2 in de 
competitie te verslaan. EMK kwam in 
de eerste helft op voorsprong door een 
kopbal van Tatum van Gils op een 
hoekschop. Na de rust kwam Unitas 
op gelijke hoogte. Kort voor het einde 
van de wedstrijd scoorde Lieke Weij-
nen de winnende goal met een kopbal.  
Volgend jaar gaat men het proberen in 
de 4e klasse. Speelsters en trainers 
hebben er alle vertrouwen in.  Proficiat 
Juliette Beekmans, Nancy Beekmans, 

Sanne Cuppen-Bruines, Micky Bus-
hoff, Lizzie Damen, Lauren Frederiks, 
Tatum van Gils, Vera van Glabbeek, 
Mandy van Hasselt, Lisette Hoeben, 
Jitske Kuijten, Jennifer Leenders-Wer-
nert, Imre van Leeuwen, Michelle 
Pranger, Lea Raemaekers, Kayleigh 
Smits, Kirsten Stronkhorst, Lieke We-
ijnen, Manon van de Wiel, Kim 
Woudsma en trainers en leiders  Roy 
Bloemers, Peter Beekmans, Astrid van 
den Broek, Renée Lentjes. Natasja 
Leenders-Wernert.

Schäfer Notarissen  
Internationale U17 toernooi 2017
Met trots presenteren wij het deelnemersveld van alweer de 12e editie van 
het Schäfer Notarissen Internationaal U17 Toernooi.

De complete Belgische top zal dit jaar acte de présence geven; Club Brugge, An-
derlecht, KRC Genk en AA Gent zijn hierbij prachtige namen. Fortuna Düssel-
dorf, Desportivo Brasil, FC Groningen, ADO den Haag, AZ, en Roda JC comple-
menteren het deelnemersveld.
Het Schäfer Notarissen U17 Internationaal Toernooi 
trekt deze editie samen op  met de Stichting Special Talents. 
Al met al een uitgelezen mogelijkheid om op Hemelvaart 
25 mei 2017, de talenten van de toekomst te bekijken. Het toernooi 
start om 10.00 uur op de locatie van de RKSV Nuenen aan de Oude Landen. 
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VOETBAL

RKVV Nederwetten
Zondag 7 mei
Fiducia 1  -  Nederwetten 1  .  .  .  . 14 .30
Nederwetten 2 -  Acht 7  .  .  .  .  .  .  . 10 .00 
RKVVO 5  -  Nederwetten 3   .  .  .  . 09 .30  
SBC 9  - Nederwetten 4  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00  
Nederwetten Da1 - Hapert Da1 12 .15  
Nederw . Da2 - Pusphaira Da 2 .      10 .00 

RKGSV Gerwen
Zaterdag 6  mei
Gestel Vet – RKGSV Vet  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 .45
Zondag 7 mei
RKGSV 1 – S .V .Brandevoort 1  .  .  . 14 .30
RKDSV 2 – RKGSV 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
UNA 8 – RKGSV 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00 
RKGSV 4 – Pusphaira 6   .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
RKGSV Vr 1 – Wodan Vr 1   .  .  .  .  .  . 11 .00

EMK
Zaterdag 6 mei 
EMK VE1 - Brabantia VE1   .  .  .  .  .  .  15 .30
Zondag 7 mei 
SV Valkenswaard 1 - EMK 1   .  .  .  . 14 .30
WODAN 3 - EMK 2    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
EMK 3 - Bladella 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 .00
EMK 4 - Geldrop 4    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
Acht 8 - EMK 6    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00

RKSV Nuenen
Zaterdag 6 mei
Nuenen VE1 - Woenselse B .VE1 16 .15
Zondag 7 mei
Blauw Geel'38 – Nuenen 1   .  .  .  . 14 .30
Someren VR1 - Nuenen VR1   .  .  . 14 .00
Madese Boys 2 - Nuenen 2   .  .  .  . 12 .00
Nuenen VR2 - Rood Wit'62 VR1  12 .00
Beerse Boys 3 - Nuenen 3   .  .  .  .  . 12 .00
Nuenen VR3 - De Valk VR1   .  .  .  .  . 10 .00
Geldrop 3 - Nuenen 4   .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Braakhuizen 3 - Nuenen 5   .  .  .  .  . 11 .00
Nuenen 6 - UNA 6   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00
Acht 4 - Nuenen 7   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00
WODAN 10 - Nuenen 8   .  .  .  .  .  .  . 12 .00
EFC 5 - Nuenen 9   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00 
Valkenswaard 7 - Nuenen 10   .  . 10 .00
Nuenen 11 - Brabantia 8   .  .  .  .  .  . 10 .00
Nuenen 12 - Unitas'59 8   .  .  .  .  .  .  . 14 .30

KORFBAL

NKV Nuenen
Zondag 7 mei
NKV 2 - Tilburg 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 .00
Donderdag 11 mei
NKV 1 - Ten Donck 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00

Beide teams begonnen aftastend aan 
de wedstrijd, maar al in de 13e minuut 
nam Rik Hubers de bal op 30 meter 
van het doel op zijn slof en deze ver-
dween door de wind gedragen over 
keeper Koen Joosten 0-1 . Amper een 
minuut later kreeg Toon van Rooij ook 
de kans op een schot  maar dat zeilde 
ook over de Elsendorp keeper en spat-
te op de kruising van lat en paal uiteen. 
In de 24e minuut mocht Mathijs Merks 
van Nederwetten een corner nemen 
die werd door Willem van Rooij ver-
lengd en prima door Toon van Rooij 
ingeschoten. 1-1.   In de 32e minuut 
weer een hoge bal richting doel van 
Nederwetten en weer werd door mis-
communicatie en een beetje geluk op-
nieuw in het Nederwetten doel ge-

werkt door weer Rik 
Hubers. Dit was ook de ruststand.
Dankzij veel persoonlijke fouten en 
naar het leek ook wat gebrek aan inzet 
liep Elsendorp in de 58e minuut uit 
naar 1-3 door een misverstand in de 
defensie, kon Giel van Deursen de bal 
gemakkelijk binnen schieten. Dezelfde 
speler nam in de 66e minuut ook num-
mer vier voor zijn rekening en weer 
was onnodig balverlies de oorzaak. 
Nog maar net een minuut later mocht 
Silvan Kuijpers ook nog nummer vijf 
aantekenen. Nederwetten moet terug-
kijken op een wedstrijd met veel te 
weinig bezieling en persoonlijke fou-
ten. Voor Nederwetten een slecht re-
sultaat en voor Elsendorp een dik ver-
diende overwinning.

”Robbie van de Ven scoort de 3-0”

Sfeer maken bij EMK: missie geslaagd voor EMK VR1

RKGSV 1 Periode kampioen 
met mogelijk een    
bittere nasmaak!?
Na een spannende wedstrijd tegen Racing Boys uit Deurne, Gerwen stond in 
de 85ste minuut nog met 2-1 achter, heeft RKGSV de tweede periodetitel 
binnengehaald.

Door een fanatieke slotfase, begin-
nend met een benutte penalty in de 
85ste minuut door Tom v.d. Berk, ge-
volgd door een doelpunt van Rainer 
van Bergen uit een vrije trap van good 
old Michel Klaassen en tot slot Tom 
Timmermans die in de laatste minuut 
scoorde is RKGSV met een 2-4 winst 
periode kampioen geworden. 
Dit moest uiteraard worden gevierd en 
dus was er na afloop in de kantine van 
RKGSV een klein feestje losgebarsten 
onder de aanwezige spelers, suppor-
ters en sponsoren. Tijdens het feestje 
barstte er een discussie los en werd 
duidelijk dat velen zich zorgen maken 
over het voortbestaan van de Gerwen-
se club. 
Door de aanstaande nieuwbouw moet 
de club het 2de competitie veld af-
staan. En dat net nu de club groeiende 
is en, mede door de nieuwbouwwijk, 
het toekomstperspectief er goed uit-
ziet. Twee velden is voor RKGSV te 
weinig! 
Doordat het 2 grasvelden zijn, zullen 
deze velden binnen een paar maanden 
veranderd zijn in onbespeelbare vel-
den. Er is al bekend dat de gemeente      
€ 500.000,- heeft gereserveerd voor 
een kunstgrasveld.
Tonnie van der Heijden die al bijna 30 
jaar de trotse hoofdsponsor is van deze 
mooie club is hier zeer teleurgesteld 
over. Het autobedrijf heeft inmiddels 
een brandbrief naar de gemeente ge-

stuurd, en hoopt dat het gemeentebe-
stuur alsnog wil meedenken.
Het voorstel van de hoofdsponsor is 
om van het braakliggende terrein, de 
ex grond van Smits/Helpt elkander, 
voorlopig een trainingsveld te maken. 
Het idee van Tonnie van der Heijden 
zou een goede oplossing zijn om deze 
mooie club te behouden voor het dorp!

IVN vogelwandeling 
Schoutse Vennen/ 
Vaarle
Wie graag een mooie wandeling wil 
maken door een prachtig natuurge-
bied en daarbij de schone muziek 
wil horen van velerlei vogels, wordt 
uitgenodigd door het IVN om mee 
te gaan met een wandeling op 
maandag 8 mei. 

Er zullen gidsen meelopen aan wie u 
vragen kunt stellen en die u veel kun-
nen vertellen over de vogels die daar 
leven. In een mooi stukje jong bos kunt 
u de grasmus, de roodborsttapuit, de 
zwartkop en de tuinfluiter aantreffen. 
Zij zullen u verblijden met hun prach-
tige gezang. Vroeg in de morgen en te-
gen dat de avond valt, zingen zij het 
mooist. Maar ook van de omgeving 
zult u zeer genieten: het mooie Schout-
se Ven, waarin je de lucht en de bomen 
weerspiegeld ziet en waar u in het wa-
ter wellicht steltlopers als de kieviet, 
de groenpootruiter en de kleine ple-
vier kunt aantreffen. En dan het gevoel 
in de natuur te zijn, de rust en de 
schoonheid te ervaren. Start wande-
ling vanaf Breeldere, zandpad onder-
aan de opgang naar viaduct van de 
Beekstraat. Vertrek per fiets om 19.00 
uur vanaf het klooster en wat later 
vanaf de Schoutse Vennnen/ Vaarle. 
Zorg voor stevig waterdicht schoeisel, 
want het kan drassig zijn. Info: Roy van 
der Velden, tel. 0615902603



www.henkvanrooijfietsen.nl

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O f f i c i ë l e  d e a l e r  v a n

Wij zijn geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 
U kunt bij ons starten!

Koga E-Tour

€3198.-
nu met gratis accu upgrade naar 500wh t.w.v. € 250.-
Krachtige fluisterstille achterwielmotor met 10 versnellingen.
In dames en heren model 

Gazelle Orange C7 HMS

€2649.-
nu met gratis accu upgrade naar 500wh t.w.v. € 200.-
Krachtige Shimano middenmotor met 7 versnellingen.
In dames en heren model 

Batavus elektrische fiets t.w.v.

€1599.-

Alweer de 15e keer!

Zondag 7 mei
Fiets Rondje Helmond 
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waardebon|RdL

waardebon|RdL
Axa Cherto kettingslot 95 cm 

met ART2 goedkeur

                Nu met bon
   van 35.50 voor € 20.-

(geldig tm 20 mei 2017)

Jumbo fietspomp
Ouderwetse kwaliteit

                Nu met bon
   van 18.99 voor € 10.-

(geldig tm 20 mei 2017)
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