
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.

Torendag 
2017

Fontys-studenten 
duiken in 
uitvaartbranche
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Aanleveren week 21 
redactioneel en 

advertenties 
In verband met Hemelvaart 25 mei 

verschijnt Rond de Linde 24 mei, 
redactioneel en advertenties aanleve-

ren maandag 22 mei voor 12.00 uur.

‘Picknicken’ 
voor 
iedereen
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HUIS ZOEKEN?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

W

Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

040-2951080 | www.anderegg.nl

HYPOTHEEK NODIG?

Collse Hoefdijk 16a  5674 VK Nuenen

Financieel Bedrijfsadvies
Verzekeringen • Hypotheken

deskundig & persoonlijk 
laagste hypotheekrente

betaalbaar adviesHenry van Vlerken eerste 
centrummanager in Nuenen
Door Mariët Jonkhout

Een aantal maanden geleden is door een aantal ondernemers in Nuenen de 
Stichting Centrummanagement Nuenen opgericht. Een stichting met als 
doel het versterken van het economisch functioneren van het centrum, de 
verbetering van het verblijfs- en vestigingsklimaat en het vergroten van de 
aantrekkelijkheid van het dorpscentrum. En per één mei heeft de stichting, 
voor de aansturing van haar te bereiken doelen, Henry van Vlerken als cen-
trummanager aangesteld.

Op papier gaat Henry voor gemiddeld 
twee dagen per week aan de slag als in-
termediair tussen de ruim 130 onder-
nemers in het centrum, de gemeente, 
en de vastgoedeigenaren/verhuurders 
andere belanghebbenden. In de prak-
tijk zal vooral de tijd een uitdaging zijn 
omdat, zoals hij zelf zegt, een cen-
trummanager continu aandacht heeft 
voor wat er leeft en speelt in het cen-
trum, zeven dagen per week.

Henry is erg enthousiast over zijn nieu-
we functie. “Het is een geweldig leuke, 
uitdagende job in het mooiste dorp van 
Brabant. Wat kan ik me nog meer wen-
sen? Het is toch geweldig dat we door 
een goede onderlinge communicatie en 
samenwerking tussen alle ondernemers 
uit verschillende branches, ons dorp 
nog aantrekkelijker, gezelliger en suc-
cesvoller kunnen maken? Dat we straks 
een nog bruisender centrum hebben? 
En dat ik daar een rol in mag spelen?

In de nabije toekomst ga ik samen met 
alle ondernemers en hun kennis en kun-
de, het winkelaanbod, het onderne-
mersklimaat, de leefbaarheid en de uit-
straling van het centrum in kaart 
brengen. Knelpunten signaleren en op-
lossingen bedenken. Niet door ellen-
lange discussies over hoe of wat maar 
door middel van concrete doelen stellen 
‘wat willen we bereiken’ en de koe bij de 
hoorns pakken, oplossen. We hebben 
inmiddels een viertal werkgroepen in 
het leven geroepen; de werkgroep Sfeer 
en Beleving, de werkgroep Parkeren, 
Veiligheid en Beheer, de werkgroep 
Marketing & Communicatie en de 
werkgroep Leegstand en Branchering. 
Hierin participeren de ondernemers en 
zo komen we naar alle waarschijnlijk-
heid heel snel tot een goed plan van 
aanpak voor het centrum van Nuenen”.
Aan de slag dus en niet uitstellen, is het 
motto van Henry. En een goed begin is 
het halve werk, dus kom je hem tegen en 
mocht je vragen of suggesties hebben, 
spreek hem aan. Alle input is welkom.

Landelijke Molendagen 

Windmolen De Roosdonck blijft 
maalvaardig dankzij vrijwilligers
Door Caroline van Nes

anneer je Nuenen binnenkomt vanuit Son of Gerwen, staat De 
Roosdonck te pronken in het landschap. Van Gogh schilderde de 
windmolen al, eigenaar Hennie Merks is er trots op. Zijn molen 

draaiende houden, dat is wat Hennie wil. “Mijn vader was hier de laatste 
beroepsmolenaar. Mijn doelstelling is dat de molen maalvaardig blijft en 
dat iedereen kan komen kijken en er plezier aan beleeft.” 

De Roosdonck draait iedere zaterdag, 
bij voldoende wind, het winkeltje is 
dan open. Het wordt gerund door een 

Vier mogelijke locaties voor 
statushouders bekend gemaakt
Door Gerrit van Ginkel

Afgelopen week werden de vier locaties bekend gemaakt waar de Gemeen-
te de 69 vergunninghouders op wil gaan vangen in prefab woningen. Naar 
aanleiding van de inloopavonden in maart en na gesprekken met dorpsra-
den en buurtverenigingen, is na uitgebreide analyse gekomen tot deze vier 
locaties die eventueel geschikt zouden zijn voor de tijdelijke huisvesting 
op korte termijn voor een periode van maximaal 7 tot 10 jaar.

De vier mogelijke locaties zijn: 
•	 De	 Pastoorsmast	 (t.o	 de	 ingang	

parkeerterrein RKSV Nuenen).
•	 Hongermanpad	 (terrein	 naast	 de	

sporthal).
•	 Witte	Hondpad	(naast	fietspad	Ter	

Spegelt).
•	 Wettenseind	(nabij	EMK	sportvel-

den).
Wethouder Martien Jansen vertelde 
dat het beschikbaar zijn van de gron-
den voor langere termijn, het aanwe-
zig zijn van de noodzakelijke nuts-
voorzieningen op deze locaties en een 
redelijke afstand tot de supermarkten, 
belangrijke voorwaarden waren om 
tot deze locaties te komen.

Op alle locaties worden net zo veel 
woonruimten ter beschikking gesteld 
voor vergunninghouders als voor 
Nuenense inwoners die al lang op de 
wachtlijst staan voor goedkope huur-
woningen. Er is ook overleg gaande 
met woningbouwcorporaties over de 
taakstelling waaraan voldaan moet 
worden en de woonruimte voor Nue-
nenaren die op de wachtlijst staan 
voor sociale woningen.
Wethouder Caroline van Brakel voor-
zag een natuurlijke samenwerking 
tussen de Nuenense bewoners en de 
statushouders als het gaat over inte-
gratie en participatie. Zij had een goed 

gevoel over de Nuenense samenleving 
zoals nu al de aanmelding van vrijwil-
ligers voor allerlei hulp zoals het in-
vullen van formulieren en het zich be-
schikbaar stellen van tolken.
Bewoners, een buurtvereniging en be-
langhebbenden in de directe omge-
ving van de mogelijke locaties, zijn al 
uitgenodigd voor een gesprek op het 
gemeentehuis. Deze gesprekken vin-
den plaats op woensdag 10 en donder-
dag 11 mei. Vooraf aanmelden is ver-
plicht om de belangstelling te kunnen 
reguleren en de locatie voor de bijeen-
komsten te kunnen kiezen.
Tijdens	 de	 Gemeenteraad	 van	 6	 juli	
zal een uitgewerkt plan op de agenda 
staan om de uiteindelijke keuze te ma-
ken over de vier locaties.

paar enthousiaste vrijwilligers: Marga 
van	 Haaren	 en	 Els	 Tibboel-Neels.	 Al	
eenentwintig jaar is Mario Collombon 
molenaar op De Roosdonck. Doorde-
weeks is hij bouwkundig tekenaar, 
maar een dag per week maalt hij graan 
tot, veelal biologisch, meel om heerlijk 
brood en pannenkoeken mee te bakken 
en verzorgt hij het onderhoud van de 
molen. Ook leerling-molenaars Casper 
Renting, die studeert in Leiden en Rick 
Buitenhuis, in het dagelijks leven meu-
belmaker, steken graag hun vrije tijd in 
het werken op De Roosdonck. ‘De mo-
len is cultureel erfgoed en moet in ge-
bruik blijven’, zegt Hennie. ‘En Nuenen 
moet Nuenen blijven, dat mag ook in 

het artikel’, zegt hij er snel achteraan. 
‘Met de molen als belangrijke toeristi-
sche trekpleister voor het dorp’.

Wind
‘Als ik hier ’s morgens kom, kijk ik eerst 
hoe de wind staat, ik hoop natuurlijk 
dat het lekker waait’, begint Mario. ‘Ik 
ga naar boven en maak de wieken los, 
die staan altijd vast als ik er niet ben. Al 
naargelang hoe de wind staat, krui ik de 
kap naar de wind en kijk ik hoeveel zeil 
er op de wieken moet. Of ik ga malen 
ligt aan de hoeveelheid wind, maar ook 
aan de voorraad meel die we op dat 
moment hebben. Ik kan wel onbeperkt 
gaan malen, maar dan hebben we een 
meeloverschot, we verkopen al ons 
meel namelijk zelf in de winkel. Ik moet 
de wiekenas ook nog smeren, voordat 
ik de molen kan laten draaien, dat moet 
soms tussendoor nog een keer. De mo-
len moet in zijn werk gezet worden, in-
gekoppeld en ik zorg dat voorraadbak 
met graan vol zit, dan kan ik beginnen 
met malen. Hoeveel de opbrengst is, is 
elke week verschillend. Soms heb ik 
vier zakken meel, dat is honderd kilo, 
dat duurt een dag als de wind wissel-
vallig is, maar als het stevig doorwaait 
kan ik dat al in drie kwartier bij elkaar 
hebben. Ik hou eigenlijk constant de 
wind in de gaten’. Hennie: ‘Als we kof-
fiedrinken zit Mario ook altijd op de-
zelfde plek, met zicht op de molen’. 

Pannenkoeken
Het is steeds meer de trend om zelf 
brood te bakken en dat merken ze bij 
De Roosdonck. Mensen komen elke 
week of elke maand terug om meel te 
halen. ‘Het is ook echt heel ander 

brood’, zegt Hennie. ‘Ook het pannen-
koekenmeel is anders, vergelijk maar 
eens met dat uit de supermarkt, het is 
gewoon veel lekkerder.’ Binnenkort 
moeten de wieken weer geschilderd 
worden, onder andere van de op-
brengsten van de meelverkoop, wordt 
de molen onderhouden. Dan gaat de 
bel van de winkel, iedereen staat op, 
de koffiepauze is voorbij. Er zijn weer 
bezoekers die graag een zak meel wil-
len kopen om hun eigen brood, koe-
ken, of pannenkoeken mee te bakken. 
Mario gaat naar boven om te starten 
met zijn wekelijkse routine. De zon 
schijnt, het waait behoorlijk, een pri-
ma dag voor een mooie opbrengst.

Komend weekend zijn de landelijke 
molendagen. Op zaterdag is iedereen 
vanaf 10.00 uur van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen bij De 
Roosdonck. Ook het winkeltje is dan 
geopend, met het zelfgemalen meel en 
een aantal andere mooie streekpro-
ducten, zoals biologische honing. Op 
afspraak is de molen ook te bezichti-
gen voor groepen en scholen. Voor 
meer informatie www.roosdonck.nl



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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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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.

HANDHAVING OP WILDCROSSEN
Nuenen neemt deel aan Brabantse samenwerking groene handha-
ving en wildcrossen 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 mei 2017 
besloten deel te nemen aan het convenant groene handhaving Noord-
Brabant en het interventie-arrangement wild-crossen. Nuenen vindt 
de instandhouding van de natuur, veiligheid en leefbaarheid belang-
rijk. Door het convenant aan te gaan kan effectiever en efficiënter 
de naleving van de wet- en regelgeving voor deze onderwerpen be-
vorderd worden. De Brabantbrede samenwerking met (handhavings)
partners draagt daaraan bij. Een onderwerp dat al lang voor overlast 
en schade aan de natuur zorgt is wildcrossen. De gemeente gaat dit 
jaar actie ondernemen om wildcrossen tegen te gaan.

GEMEENTE NUENEN SLUIT GEDEELTE 
VAN WONING NA DRUGSVONDST
Op 3 mei 2017 is een gedeelte van een woning in Nuenen-Oost door 
burgemeester Houben voor vier maanden gesloten. De sluiting 
volgde nadat de politie ruim 150 MDMA-pillen (dit is een harddrug) 
had aantroffen.

Directe sluiting bij constatering van drugs
De sluiting is gebaseerd op het Damoclesbeleid. Dat geeft de bur-
gemeester de mogelijkheid om bij het aantreffen van harddrugs een 
woning direct voor vier maanden te sluiten. Bij een tweede consta-
tering wordt de woning zes maanden gesloten en na een derde keer 
kan sluiting voor onbepaalde tijd volgen. Voor softdrugs gelden 
andere sluitingstermijnen. 

Maatregel bij constatering van drugs in bedrijfspanden
Ook voor bedrijfspanden gelden stevige maatregelen. Na de eerste 
constatering van softdrugs volgt een sluiting van zes maanden, bij 
de tweede constatering is dat twaalf maanden. Na een derde over-
treding kan de burgemeester het pand voor onbepaalde tijd sluiten. 
Voor harddrugs gelden nog strengere straffen.

Niet alleen risico voor direct betrokkenen
De risico’s van hennepteelt of andere vormen van drugshandel zijn 
groot. Dit geldt ook voor personen die niet direct bij de drugshandel 
betrokken zijn, maar wel wonen of een bedrijf hebben in (de omge-
ving van) het pand waar de politie drugs vindt. Er is dan het risico 
dat de betreffende woning of het bedrijfspand gesloten wordt. 

Nog een mogelijke maatregel: ontbinding van de huurovereenkomst
Is het pand waar de drugs of hennep wordt aangetroffen door de 
eigenaar verhuurd aan een particulier of bedrijf? Dan kan de eige-
naar besluiten om de huurovereenkomst te ontbinden. Dit kan ook 
wanneer de huurder zelf niet direct iets met de drugs te maken heeft. 
Dat betekent in de praktijk dat de huurder nooit meer terug mag 
keren naar het pand.

Meer informatie over het Damoclesbeleid
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met me-
vrouw Hermans van de gemeente Nuenen. Zij is bereikbaar via (040) 
2631 631.

VERGUNNINGEN      
PERIODE 01-05-2017 EN 05-05-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Beatrixstraat 18 Uitbreiden van woning 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Heikampen 5-7 Plaatsen tijdelijke units en renoveren 
  kinderopvanglocatie 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Kerkstraat 10 Camping De Kievit 8-9 juli 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Parkstraat 1 Ontheffing drank- en horecawet 
  Van Goghmert 11 juni 
Centrum Nuenen Gala Pleincollege Nuenen 2 juni 
Soeterbeekseweg 27a Ontheffing stookverbod 
Weg Son-Lieshout Doorkomst BinckBank Tour 7 augustus 
Gerwenseweg 2 Springconcours 17 en 18 juni 
Centrum Nuenen V. v. Gogh Photo Award 16 sep.–8 okt. 
Centrum Nuenen Van Goghloop 3 juni 
Centrum Nuenen Avondwandelvierdaagse 13 – 16 juni 
Nieuw Ervensestraat Buurtfeest 17 juni 
Sportlaan 4-6 Drank- en Horecawetvergunning 
  Laco Nuenen 
Enodedreef 3 Drank- en Horecawetvergunning 
  Laco Enode 

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 
04-05-2017 Olen 32 Bestemmingsplan ‘Olen 32’ gewijzigd 
   vastgesteld, Nuenen, Gerwen en 
   Nederwetten 
04-05-2017 Gulberg 17 Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer 
   en Besluit omgevingsvergunning 
   beperkte milieutoets  
03-05-2017 Collse Hoefdijk 9a Melding Activiteitenbesluit 
   Milieubeheer 

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

GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website: www.nuenen.nl

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, 
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. 
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd! 

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond 
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

AFVALWEETJE

Heeft u de groenbakken al gezien! 
Gratis voor uw tuin- en snoeiafval en grasmaaisel. 

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door de Stichting Prins Bern-
hard Cultuurfonds.

VERGADERING WIJKRAAD EENEIND
Dinsdag 16 mei komt de wijkraad Eeneind in openbare vergadering 
bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1.
De vergadering begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van 
harte welkom.
Meer informatie is te vinden op de website: 
www.eeneind.net/wijkraad.html

RAADSVERGADERING 18 MEI 2017
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering van donderdag 
18 mei 2017. Deze vergadering is in de Raadzaal van Het Klooster, 
aanvang 14.00 uur.
Agenda en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.raadsin-
formatie.nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis. 

Onderwerpen: 
 Hamerstukken:
	 •	 Programmabegroting	GGD
	 •	 Ontwerpbegroting	2018		VeiligheidsRegio	Brabant-Zuidoost
	 •	 Ontwerpbegroting	en	meerjarenraming	ODZOB
	 •	 Concept	begroting	2018	MRE
	 •	 Begroting	2018	-	2021	en	ontwerp	1e	begrotingswijziging		

 2017 Dienst Dommelvallei
	 •	 Reactie	toezichtbevindingen	GS	begroting	2017

 Bespreekstukken:
	 •	 Vaststellen	bestemmingsplan	Voirt	55
	 •	 Plan	schuldhulpverlening
	 •	 Mantelzorgbeleid	gemeente	Nuenen	2017-2019
	 •	 Financiële	verordening	gemeente	Nuenen	2017	
	 •	 Legesverordening	voor	telecommunicatie	buitengebied
	 •	 Programmering	bedrijventerreinen	SGE
	 •	 Toekomstig	exploitatiemodel	SCC	Het	Klooster	
	 •	 Verzoek	VVD	fractie	conform	art.	49	RvO	betreffende	
  informatie Package-deal Helpt Elkander

Spreekrecht:
Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het spreek-
recht.
Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email 
griffie@nuenen.nl

“KIJK OP UW WIJK” OP 15 MEI 2017
Omgeving Hofwijk / Lyndakkers
Heeft u verbeterpunten aan stoep, straat of groen in uw wijk? We 
horen het graag tijdens de inwonerswijkschouw op maandag 15 mei 
2017. Deze keer kijken we 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 



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: 
Groente-/kruidenplanten, 

perkplanten en hangpotten 
tuinplanten

Kwekerij Jansen uitgeroepen tot: 
Weer de lekkerste asperges van Brabant in 2015 en 2017

ANDO Verhuisservice: 
ANDO ONTZORGT
In 2005 is Nuenenaar Anton Doorakkers gestart met een verhuis- en ont-
ruimservice gericht op senioren. Verhuizen betekent vaak een nieuw begin 
maar soms brengt het ook een fysieke en emotionele belasting met zich 
mee. Door een aantal ervaringen waarbij naasten zijn overleden is het idee 
voor deze verhuisservice ontstaan. Vaak dient de woning van de overle-
dene binnen 5 dagen ontruimd te worden. Voor de familie betekent dit vaak 
extra druk tijdens deze toch al emotionele tijd. 
ANDO verhuisservice wil u graag ontzorgen. Zij zorgt ervoor dat de spul-
len zorgvuldig verhuisd worden en indien gewenst verricht zij ook mon-
tage- en herstel werkzaamheden. Goederen die geen andere bestemming 
hebben kunnen door ANDO afgevoerd worden. Zij kan er ook voor zorgen 
dat de woning geheel naar wens opgeleverd wordt aan de verhuurder of 
zorginstelling. Elke verhuizing is maatwerk waarbij afspraken gemaakt 
worden over wat u zelf wilt doen en wat wij voor u kunnen betekenen. Ook 
kunnen de werkzaamheden in de avonduren of in het weekend plaatsvin-
den. Uiteraard kunt u ook als niet-senior bij ANDO Verhuisservice terecht! 
Meer informatie kunt u vinden op onze website: 
www.ando-verhuisservice.nl of telefonisch via 06-28832682.

 

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

Heel veel lekkers
voor een fijne Moederdag!!!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

3 Moederdag 
Steaks 
"Botermals, heerlijk gemarineerd" .........6,50
Chevapchichi 
burger
100 gram  ................................................1,35

BRUNCH PAKKETJE:
100 gr. Achterham +
100 gr. Eiersalade +
100 gr. Grillworst, samen ........5,00
Gemarineerde
Kipfilet reepjes
500 gram  ................................................6,00
Sweet Heart
100 gram  ................................................1,65
Honey Brie
"Schnitsel gevuld met brie, honing 
en pijnboompitten" 100 gram .................1,75

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

Voor de allerliefste.....

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

weekaanbiedingen 
donderdag 11 april t/m woensdag 17 mei

Soepgroenten speciaal
 250 gram 1,25
Kastanje champignons   
pan klaar   per bakje 0,99

Asperge salade     
 250 gram 1,79

Aardappel salade      
 hele kilo 3,98

Huzaren salade      
 hele kilo 4,45

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

ADVIES
  OP
 AF
SPRAAK

Bel: 040-7630415
Mail: lingerie@josecuypers.nl

Badmode  Lingerie

De zomer staat voor de deur…
Het is weer tijd om jezelf te verwennen met voorjaarsmode. Vergeet hierbij niet 

het belangrijkste onderdeel: je accessoires! De BH draag je als sieraad bij je outfit, deze 
mag gezien worden! Hebben jouw bh’s nog nooit lekker gezeten en twijfel je daarom 

over jouw maat? Ook daarbij kunnen onze lingerie stylistes je helpen. 
Zelfs voor je nieuwe zomerse badmode kun je bij ons terecht. 

Kom langs op afspraak

Ben je altijd druk en heb je weinig tijd om te shoppen? Maak een afspraak op de dag en 
het tijdstip dat het jou uitkomt. Dit kan bij lingerie styliste Pauline, zodat zij alle aandacht 

voor u heeft. ‘We maken er samen een persoonlijk verwenmoment van’.

Maak nu een afspraak. Bel 040-7630415 of mail lingerie@josecuypers.nl

Want lingerie en badmode kopen mag een feest zijn!       

Parkhof 1 - 5671 GD Nuenen - 040 7630415
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Acties week 19 : geldig maandag 8  t/m zaterdag 13 mei 2017_____________________________________________________

Kloosterbrood  
100% volkorenbrood met lijnzaad, 
sesamzaad en zonnepitten.
Van € 2,80 nu € 189_____________________________________________________

Moederdagvlaai
Grote vlaai met verse aardbeien en 
slagroom. 10-12 pers. Bladerdeeg 
of hardewener +€ 1,- nu € 1595 _____________________________________________________

Mini Croissants/Koffie-   
of Chocoladebroodjes
5 stuks    nu € 235_____________________________________________________

Moederdagsensatie
Bladerdeegbodem, aardbeienbavaroise,
verse aardbeien en slagroom
5-6 pers. nu € 995_____________________________________________________

Love cake
Vanillecake omhuld met 
witte chocolade en hartjes nu € 395_____________________________________________________

Iedere vrijdag + zaterdag
Roomboter Appelflappen

 3+1 GRATIS
HEERLIJK

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

DE MOOISTE 
MOEDERDAG 
BLOEMEN & 
BOEKETTEN
PERKPLANTEN UIT EIGEN KWEKERIJ 

TEGEN SCHERPE PRIJZEN
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Torendag 2017
Op 21 mei vindt voor de zesde keer de middeleeuwse Torendag plaats. Dan 
organiseren betrokken heemkundekringen en stichtingen samen met de 
Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband op de verschillende mid-
deleeuwse kerklocaties activiteiten, presentaties of rondleidingen.

Doel van de Torendag is om de historie 
van deze locaties in Peelland en omge-
ving door te vertellen en te laten bele-
ven. De kerktorens zijn een uitdruk-
king van de Gouden Eeuw van Brabant 
(14e -15e eeuw), toen in deze kleine 
dorpen imposante kerken werden ge-
bouwd.
Tijdens Torendag kan een aantal kerk-
torens ook worden beklommen. Dit 
jaar doen er drie nieuwe kerklocaties 
mee, namelijk Bakel, St. Oedenrode en 
Eindhoven-Woensel. Ook buiten de 
middeleeuwse kerklocaties vinden er 
activiteiten plaats in en om kerken. Er 
is een fietsroute langs negen van deze 
locaties. Zie www.kerkenindepeel.nl.

Torendag in Gerwen
Vanaf 13.00 uur staan St. Clemenskerk, 
toren en priorij open voor bezoek tot 
16.00 uur. Als enige middeleeuwse kerk 
in de regio heeft de toren nog een ge-
restaureerde kerk na de verwoestende 

orkaan van 9 november 1800. Buiten-
om zijn aan de kerk de bouwkenmer-
ken van 1540, 1620 en 1890 goed te 
zien, waaronder ook de opening voor 
de paarden van het Franse Noorder-
Armee van 1794.
Verder is er de toren aan de Kerkhoef 
in Nederwetten en de restanten van de 
oude Clemenskerk op de Tomakker in 
Nuenen.

Samenwerking Smits Coaching & Vitalis GGZ 
Vanaf 1 mei heeft Smits Coaching een zorglicentie voor Coaching en Mindfulness 
als onderdeel van het individuele vitaliteitsprogramma van Vitalis GGZ voor 
stress, burn-out, angst, eetstoornis en depressie. De behandeling wordt vergoed 
vanuit de basisverzekering bij doorverwijzing door de huisarts of bedrijfsarts. 

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

wijk Nuenen Oost
(omg Het Steenen Huys ± 300 kranten) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER WEEK 32

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

LAATSTE DAGEN VAN BROEKEN 
10 DAAGSE T / M  Z AT E R D A G  1 3  M E I 

*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.

ELKE 2E BROEK VOOR DE HELFT!*

Wordt (gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekering! 

Wielstraat 22 
5664 HP Geldrop 

040-78 78 488
www.chiropractieavalon.nl 

Rug- nek of hoofdpijn?!
Kom langs voor een gratis kennismaking 

U kunt ook terecht voor: 

- Schouderklachten 
- Tintelingen in armen en benen 
- Artrose en slijtage 
- Hernia en ischias 
- Spierpijn, gewrichtspijnen, artritis en tennisarm 
- Bekkeninstabiliteit (o.a. zwangere vrouwen)  
- Duizeligheid  
- Sportblessures 

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop.

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Salvador
Door Elwien Bibbe

Ik draai me nog een keertje om richting de diepblauwe zee. Even afscheid nemen 
van een mooie dag in Cadaquès. En ik roep: daar staat ie. Dus meteen weer omge-
draaid, nog even terug voor een foto. Salvador Dali staat er onbevangen bij met de 
snor omhoog en de wijsvinger steunend op een dunne stok en ik klim bij hem op 
de sokkel voor het perfecte plaatje. Zo heb ik ook een foto van mij en een be-
schonken bronzen Hemingway aan een bar in Havana. Maar deze wordt ook 
leuk. Ik wijs met mijn wijsvinger naar die van Salvador. En zo worden wij een leuk 
stelletje.

Eigenlijk had ik hier in de baai van Port Lligat, Dali's huis willen bezoeken, maar 
via internet waren alle kaartjes al verkocht. Pas over drie dagen kon ik terecht. 
Maar in het Teatre-Museu Dali in Figueres kon ik zo terecht, verzekerde de dame 
bij de entree mij. Zijn huis was maar klein. Nou ja klein, niet geschikt voor veel 
bezoekers, bedoelde ze eigenlijk. Hij had het goed voor mekaar. Heel anders dan 
die man met die hoed en die tas in het Nuenense Park.
Dali, de meester van de fantasie. En ik hoor het hem zeggen, iedere morgen als de 
zee hem begroet: “ik ben blij dat ik Salvador Dali ben”.

Mannenlunch
Een ludieke grap als tegenhanger van het vrouwencafé? Helemaal fout. Al 
sinds jaar en dag komt een aantal mannen maandelijks bijeen om met el-
kaar in een ontspannen en open sfeer, actuele onderwerpen te bespreken 
op sociaal, politiek, cultureel of geestelijk gebied, die afwisselend door de 
leden worden ingeleid.

Geen filosofenclub hoewel er wel gefi-
losofeerd wordt. Geen debatingclub 
hoewel de meningen wel kunnen ver-
schillen. Niets is te dol alles is be-
spreekbaar. Het gaat niet om het eigen 
gelijk maar om de overtuigingen van 
ander welwillend aan te horen. In de 
praktijk vullen visies elkaar meer aan 
dat ze elkaar tegenspreken. Helaas is 
door verloop en veroudering het aan-
tal actieve leden geslonken. Daarom 
zijn we op zoek naar nieuwe leden met 
een open mind uit Nuenen en omge-
ving die het vuurtje weer kunnen aan-
blazen. Het is zeer de moeite waard. 
Tot nu toe komen we bij elkaar op een 

donderdagmiddag in het kerkgebouw 
van de Remonstrantse Gemeente. 
Remonstranten staan er om bekend 
oog te hebben voor de kritische verta-
ling van het waardevolle van de tradi-
tie naar de actualiteit van de moderni-
teit. Niet christelijke tradities, huma-
nistische benaderingen of atheïstische 
ontwerpen of gewoon ‘helemaal niks” 
horen daar allemaal bij. Zware kost? 
Nee hoor tijdens de zelf meegebrach-
te broodjes worden de onderwerpen 
licht en ook humoristische verteerd 
door de vriendenclub van gelijken.
Inlichtingen bij J.Veldkamp (040-
2431753)

Door de combinatie van behandel-
technieken én een individueel vitali-
teitsprogramma op maat, wordt er in 
een relatief korte periode intensief ge-
werkt aan het herstel van lichamelijk 
en psychisch functioneren. Naast de 
klinische behandeling wordt ook geke-
ken welke dagbestedingsactiviteiten 
het beste passen bij uw herstel, bij-
voorbeeld Mindfulness en Coaching. 
Smits Coaching is onderdeel van het 

behandelteam wat bestaat uit psycho-
logen, coaches, meditatie- en mindful-
ness trainers, fysiotherapeuten, perso-
nal trainers (sport en yoga), massage-
therapeuten en voedingsspecialisten.
Dit programma wordt ook ingezet in 
re-integratie trajecten. Naast kosten-
besparing en korte wachttijden kan er 
snel geschakeld worden indien nodig.
Interesse? Kijk op www.smitscoaching.
com

Een vogel-
wandeling   
met het IVN 
Het IVN nodigt u uit op 15 mei mee te 
gaan met een vogelwandeling door 
De Ruweeuwsels. Dit is een prachtig 
natuurgebied met veel vogels. 

Dit laaggelegen gebied maakte vroeger 
deel uit van het Lieshouterbos waar nu 
eiken, essen en berken groeien. Ru-
weeuwsels betekent in het bos gelegen 
weiden. Het Brabants Landschap wil 
dit natuurgebied weer terugbrengen 
naar zijn oorspronkelijke staat. Op de 
moerassige gedeelten komen weer de 
els en de wilg terug. Oude omgevallen 
bomen worden niet opgeruimd, zodat 
zich daarin en eromheen weer nieuw 
leven kan ontwikkelen. Denk hierbij 
vooral aan de heerlijke insecten die de 
vogels kunnen eten.
Start wandeling: vanaf sluis V, brug 
over het Wilhelminakanaal, op de weg 
van Gerwen naar Lieshout.

Vertrek per fiets om 19.00 uur vanaf 
Het Klooster in Nuenen. Start wande-
ling iets later vanaf de aangegeven 
plaats. Goed waterdicht schoeisel is 
noodzakelijk. Info: Roy van der Vel-
den, tel: 0615902603.

IVN-wandeling 
langs het water-
zuiveringsgebied 
van de Dommel
Op zondag 21 mei houdt de rioolwa-
terzuivering een Open Dag. Mensen 
worden in de gelegenheid gesteld om 
te kijken wat er zoal gebeurt voordat 
het schone water de Dommel in-
stroomt. Het gebied rond de Dommel 
is prachtig en de Dommel zelf is 
schoon. De watervegetatie is mooi en 
gezond. Dit is te danken aan de manier 
waarop het water gereinigd wordt. U 
krijgt een rondleiding over het com-
plex waar deskundigen u veel zullen 
vertellen over de waterzuivering.

Het IVN organiseert in dit kader een 
aantal wandelexcursies van 11.00 uur 
tot 17.00 uur langs de Dommel. Er lo-
pen gidsen mee die graag uw vragen 
beantwoorden of die u kunnen wijzen 
op bijzondere dingen. We verlaten dan 
het terrein van de rioolwaterzuivering 
aan de achterzijde en gaan dan via de 
beveiligde poort de ‘Hooge brug’ over 
die het Eckartse bos met het Ec-
kartsedal verbindt. We lopen dan over 
het terrein van het Eckartdal en gaan 
vervolgens richting Dommel.
Een wandeling duurt ongeveer drie 
kwartier.

Rioolwaterzuivering, Oldenbarnevelt-
laan in Eindhoven in samenwerking 
met het IVN.

Jaarlijkse open 
dag waterschap op 
rioolwaterzuivering 
Eindhoven
Op zondag 21 mei, tussen 11.00 en 
17.00 uur, organiseert Waterschap 
De Dommel de publieksdag Zondag 
Waterdag. Dit jaar op de rioolwater-
zuivering in Eindhoven aan de Van 
Oldenbarnveltlaan 1 en de toegang 
is gratis.

Onder het motto ‘Op reis naar De 
Dommel’ kunnen bezoekers met eigen 
ogen zien waar het vieze rioolwater 
blijft en ontdekken wat er leeft in beek 
en sloot. Het wordt een spetterende en 
leerzame dag met o.a. wandelingen 
langs de Dommel, persoonlijk advies 
voor een klimaatvriendelijke tuin en 
waterspellen voor kinderen. Ook zijn 
er informatiestands en worden er films 
vertoond. Zondag Waterdag sluit aan 
bij de landelijke Week van Ons Water.

Verspreid over het terrein kunnen kin-
deren leren over water én genieten van 
water. Ze nemen een kijkje naar het le-
ven onder water of luisteren naar het 
verhaal van de rattenvangers. Water-
spellen zorgen voor voldoende actie en 
voor de allerkleinsten is er een spring-
kussen. Op een stempelkaart sparen de 
kinderen stempels voor een verrassing.
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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

Mevrouw Dijks en haar RA
Mevrouw Dijks had al ruim vijf jaar last van reumatoïde artritis (RA), toen ze 
een jaar of zes geleden voor het eerst bij me kwam. Ze besteedde eigenlijk 
nooit zo veel aandacht aan die RA. Want ze had: ‘alleen maar pijn aan de mui-
zen van haar handen,’ zoals ze zei. Mevrouw was een actieve dame van hal-
verwege de vijftig. Sinds de kinderen de deur uit waren, werkte ze weer full-
time als advocaat. Dus: ‘veel tijd om me met mijn kwaaltjes bezig te houden, 
heb ik niet,’ vertelde ze.

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

Dokter Lieveld vertelt...

Waarom ze zich dan toch tot mij 
wendde? Mevrouw was erg geschrok-
ken toen ze met haar kleinzoon van 
twee op een regenachtige woensdag-
middag naar IKEA was geweest. Het 
jongetje had dorst gekregen en ze 
had een flesje appelsap voor hem ge-
kocht. Tot haar schrik, kreeg ze het 
flesje met geen mogelijkheid open 
gedraaid. Haar handen deden te veel 
pijn, ze kon de kracht niet zetten en 
moest een voorbijganger om assis-
tentie vragen. Ze had gedacht: waar 
moet dit eindigen, als ik zo iets sim-
pels al niet meer kan? 

Een collega die ze in vertrouwen nam, 
attendeerde haar op medische acu-
punctuur: acupunctuur door een arts. 
Nu moest ik haar te voren wel duide-
lijk maken dat acupunctuur reumati-
sche klachten niet geneest. Wat acu-
punctuur vaak wel voor elkaar krijgt, 
is een afname van de pijn en van de 
ontstekingen. Met acupunctuur kun 

je dus de symptomen bestrijden. Nou, 
dat vond mevrouw al heel wat. 
Mijn ervaring is dat acupunctuur pijn- 
en ontstekingsklachten in veel geval-
len inderdaad kan verminderen of ver-
helpen. Ook die van mensen met tal 
van vormen van reuma. En daar zijn er 
meer dan 130 van! Inmiddels is er ook 
wetenschappelijk onderzoek gedaan 
naar de werkzaamheid van acupunc-
tuur bij verschillende reumatische 
aandoeningen. Wat blijkt? Acupunc-
tuur geeft vaak verlichting van de pijn, 
bevordert de beweeglijkheid van ge-
wrichten en remt ontstekingen.
En mevrouw Dijks? Na acht behande-
lingen kon ze haar handen weer pijn-
vrij gebruiken. Nu komt mevrouw ie-
dere drie tot vier weken langs voor 
een ‘onderhoudsbehandeling.’ Zo blijft 
ze praktisch pijnvrij en krijgen de ont-
stekingen geen kans, dus ook ver-
groeiingen niet. 
N.B. Om privacy-redenen is de naam 
aangepast. 

Onderhoudsverplichting     
na gewijzigde omstandigheden
Op grond van artikel 401 lid 1 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek kan 
een gerechtelijke uitspraak of overeenkomst betreffende levensonderhoud 
worden gewijzigd of ingetrokken wanneer deze nadien door een wijziging 
van omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven te voldoen. Zo 
ook in de navolgende situatie. 

Advocatuur

In de echtscheidingsbeschikking van 
de Rechtbank Noord-Holland d.d. 10 
juni 2010 is bepaald dat de man aan de 
vrouw een bijdrage in de kosten van   
levensonderhoud van de vrouw ad.         
€ 1.153,00 per maand dient te voldoen. 
De man heeft in zijn verzoekschrift d.d. 
23 juni 2016 gevraagd om voormeld 
bedrag op nihil te stellen aangezien 
deze wegens wijziging van omstan-
digheden heeft opgehouden te vol-
doen aan de wettelijke maatstaven. Dit 
aangezien de man werkloos is geraakt 
en een werkloosheidsuitkering ont-
vangt ad. € 2.875,00. Bij zijn ontslag 
heeft de man een ontslagvergoeding 
van € 310.000,00 bruto meegekregen. 
De vraag is of de ontslagvergoeding 
mee moet worden genomen bij de be-
rekening van de draagkracht van de 
man voor de te betalen alimentatie.
De alimentatieplichtige die een ont-
slagvergoeding heeft ontvangen bij 

de beëindiging van diens dienstver-
band dient deze te gebruiken ter aan-
vulling van diens inkomen. Van deze 
hoofdregel kan slechts in een beperkt 
aantal gevallen worden afgeweken. 
De man heeft van de hoofdregel willen 
afwijken door te stellen dat zijn kansen 
op de arbeidsmarkt te gering zijn van-
wege zijn leeftijd en dat hij een onder-
neming in het buitenland wil starten. 
De ontslagvergoeding heeft de man 
nodig om deze nieuwe start te kunnen 
financieren. Tevens heeft de man een 
pensioengat en wil hij dit opvangen 
met de ontslagvergoeding. 

De rechter ziet in dit geval echter 
geen reden om van de hoofdregel af 
te wijken en de gehele ontslagver-
goeding dient zodoende te worden 
aangewend ter aanvulling van zijn in-
komen.

Heeft u vragen over voorgaand artikel 
of anderszins? Neemt u dan vrijblij-
vend contact op met Lamers Tiele-
mans Advocaten voor meer informa-
tie. Wij ondersteunen u graag. Stuur 
hiervoor een e-mail naar rob@lamer-
stielemans.nl of bel met 0499-748 000

Singlecafé 
Brandevoort
Singles in Brandevoort en omgeving or-
ganiseren regelmatig bijeenkomsten in 
het Brandpunt aan de Biezenlaan 29 in 
Brandevoort. De eerstvolgende avond is 
op vrijdag 19 mei aanvang 20.30 uur.
De entree is vrij. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij: Jan van der Sanden, 
telefoon 06-10 72 03 31. 

Woonlasten omlaag. Maak van    
Het Klooster net als in Son een hotel
Op 18 mei komt aan de orde het raadsvoorstel ‘Toekomstig exploitatiemodel Het Klooster’ 
met als doel het realiseren van een Dorpshuis. Ter vergelijking: in Son staat een zelfde kloos-
ter als in Nuenen. Het Klooster in Son kostte de gemeente teveel geld, reden waarom Son het 
gebouw verkocht en daarin inmiddels met veel succes een driesterrenhotel is gerealiseerd.
We hebben in de gemeentelijke archieven eens nagegaan wat Het Klooster de Nuenense be-
lastingbetaler tot nu toe gekost heeft. In 1997 was met de ombouw van Het Klooster een be-
drag gemoeid van ruim 7 miljoen gulden (ca 3.2 miljoen euro). Bijna de hele reserve verkregen 
uit verkoop van bouwgrond in Nuenen-Oost werd in de renovatie van het gebouw gestoken.
Daarbij kwamen vanaf 1997 tot heden de jaarlijkse exploitatieverliezen in totaal geraamd 
op ca 2.5 miljoen euro. Het meest recente financieel overzicht uitgaven Het Klooster 2015-
2017, memo van 14 april 2017 met nadere cijfers aangaande de exploitatie- en onder-
houdskosten laat geen enkele verbetering van de situatie zien. Het tekort in 2015 bedroeg 
235.133 euro, in 2016 was dat 186.302 euro en voor 2017 wordt het tekort geraamd op 
132.355 euro. Kortom een bodemloze put.
Sterker nog: de gemeente geeft in haar raadsvoorstel van 18 mei aan dat welke exploitatie-
model er ook gekozen wordt, deze modellen altijd een financiėle ondersteuning van de ge-
meente vergen.
De gemeente denkt met een ander theatermodel en horeca de zaak te kunnen verbeteren. 
Daarvoor moet een ‘kwartiermaker’ (eenmalige kosten 50.000 euro) de oplossing zoeken.
Nuenens Belang zegt: stop met de geldsmijterij en ga eens praten met de gemeente Son. Maak 
van Het Klooster in Nuenen net als in Son een driesterrenhotel. En gebruik dat om de toene-
mende stroom van toeristen te huisvesten. Vorig jaar bezochten ca 25.000 toeristen het docu-
mentatiecentrum Vincent van Gogh en andere locaties waar Vincent van Gogh verbleef. De 
komende jaren worden er 50.000 tot 100.000 toeristen verwacht. Goed voor de Nuenense 
middenstand. Ook goed voor de Nuenense belastingbetaler. Geen miljoenen exploitatiever-
liezen meer die opgevangen worden met de hoogste woonlasten in Nuenen van de 21 regio-
gemeenten in Zuid-Oost Brabant en bij de top 8 van duurste gemeenten in Nederland.

Jacques Leemans, 
Voorzitter van de politieke groepering Nuenens Belang

“Laat de bouwers bouwen!”
Wie kan zich deze slogan nog herinneren van de toenmalige Eindhovense Wethouder 
Wim van Elk in antwoord op de woningnood.
Dat zal waarschijnlijk ook de gedachte zijn geweest van de gemeente Nuenen toen na 
oplevering van ‘Het Oog’ een braakliggend terreintje overbleef aan de Weverstraat.
Het rijtje van 25 sociale huurwoningen dat door de bouwgroep Moonen gerealiseerd 
wordt lijkt me een kunststukje van inbreiding. Ongetwijfeld allemaal binnen de rooilijnen 
en conform de bouwwetgeving en woonbestemming .
Natuurlijk was het al lang bekend dat het terrein bebouwd zou worden, maar de gerust-
stellende plaatjes op de website van de bouwgroep Moonen, een wandelend paartje met 
op de voorgrond wat bomen en zelfs een geparkeerde wagen geven een andere indruk 
dan de nu nog in de steigers verblijvende huurwoningen die met hun gevels bijna pal aan 
de straat grenzen. 
Voor de toekomstige bewoners hoop ik dat er een paar dikke verkeersdrempels aange-
bracht gaan worden om te voorkomen dat je het loodje legt als je de voordeur uit stapt. 
Misschien wordt het zelfs wel een schattig woonerf in een verkeersluwe straat, wie weet?
We zullen zien, niet oordelen voordat de woningen opgeleverd zijn en bovendien is er na-
tuurlijk een groot tekort aan betaalbare huurwoningen.
Bovendien neem ik maar aan dat ‘de straat’ ruim op tijd ingelicht was over het nieuwe uit-
zicht en dat mogelijke bedenkingen serieus genomen zijn. Het brengt de bewoners van de 
Weverstraat wel dicht bij elkaar, moet je maar denken.

Frits Niemans, Tweerijten 46, 5673TV 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

Beelden in het Park
Op zondag 21 mei organiseert Steenen 
Beeld Nuenen voor de 9e keer de ex-
positie ‘Beelden in het Park’; 15 beeld-
houwers tonen ca. 50 beelden uit steen 
in het Park in Nuenen. Openingstijd 
van 11.00 tot 17.00 uur. Gratis entree.
 

Avondcursus 'Een reis door de chakra’s'

In verbinding komen    
met je energieveld
Vanaf dinsdagavond 30 mei geeft Miriam Zwaga van ‘De verbindende factor 
deze cursus van 10 lessen, waarin je onder haar begeleiding tekenend en 
kleurend je chakra’s (innerlijke energievelden) in beeld gaat brengen.

De eerste avond is een les over kleur, daar 
na volgen zeven lessen per chakra waarin 
je je eigen ontwerp gaat maken op basis 
van kleuroefeningen, techniek en symbo-
liek. Wat wil de kleur jou zeggen en wat 
doet deze met je? Je gaat de kleur bele-
ven. Op deze wijze maak je een bijzonde-
re verbinding met de kleur en het betref-
fende energieveld in jezelf op dat mo-
ment in je leven. Een innerlijke reis wordt 
zichtbaar in zeven prachtige tekeningen. 
De laatste twee lessen deel je samen met 
de groep jouw reis door al jouw chakra’s. 
Iedere les duurt drie uur en wordt een 
keer per maand op dinsdagavond gege-
ven in een groep van maximaal zes per-
sonen. Voor koffie en thee met iets lek-
kers wordt gezorgd. Wat heb je nodig?
Kleurpotloden, stevige passer, liniaal, 
geo-driehoek, kneed-gum en een te-
kenmap. Het papier is bij de cursus in-
begrepen.

Data 2017/2018:
30 mei, 13 juni, 11 juli, 12 september, 
17 oktober, 14 november, 12 decem-
ber, 16 januari en 20 februari van 19.30 
tot 22.30 uur

Locatie:
Atelier De verbindende factor. Wet-
tenseind 4, 5674 AA in Nuenen. 
www.deverbindendefactor.net
                                   
De prijs is € 325,00 voor 10 lessen van 
drie uur, exclusief BTW voor bedrijven. 

Je kunt je opgeven bij Miriam Zwaga 
per telefoon 06- 41 37 84 02 of email 
miriam@deverbindendefactor.net   on-
der vermelding van je naam, adres en 
telefoonnummer.

Groei & Bloei open 
tuin estafette 2017
Vele enthousiaste tuiniers, in Oost Bra-
bant willen hun tuin laten zien aan ieder 
die daar belangstelling voor heeft. Vanaf 
21 mei t/m 17 september houden 6 afde-
lingen van Groei & Bloei in Oost Brabant 
de tuinen open voor publiek. Zo kunt u 
een grote diversiteit aan tuinen zien op 
verschillende momenten in het tuinsei-
zoen. De tuinen zijn op de betreffende 
data van 11 tot 17 uur geopend. De toe-
gang is gratis. Groei &Bloei is een lande-
lijke vereniging met 140 afdelingen en 
36.000 leden. Zowel actieve als passieve 
leden hebben de liefde voor tuinen, bloe-
men en planten gemeen. Wilt u hier 
meer van weten, onze activiteiten bezoe-
ken of lid worden? Kijk op www.groei.nl



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

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

www.puuurdagbesteding.nl 

info@puuurdagbesteding.nl 

tel: 06 53140357 

Zaterdag 13 mei open dag bij PUUUR Dagbesteding! 

Ben jij op zoek naar een f ijne plek en zinvolle dagbesteding? 
Leuk en zinvol werk; creatief en uitdagend. Steeds weer nieuwe dingen van 
jezelf ontdekken. Wij bieden jou graag een rustige plek, waar je kan zijn wie je 
bent. We kijken graag naar wat jij kan en leuk vindt en stellen op basis daarvan 
een programma samen. We gaan hierbij alt ijd uit van jou kracht. Elkaar helpen 
en samen PUUUR vormgeven vinden we erg belangrijk!  

Het programma zal voornamelijk gaan bestaan uit creatief, tuin en/of koken. 
We werken voornamelijk op PGB basis en zijn in het bijzonder op zoek naar 
mensen met een (lichte) verstandelijke beperking, autisme, ad(h)d, hechtings- 
en/of taalspraakproblematiek. Val je niet binnen de doelgroep, maar spreekt 
PUUUR je wel aan? Schroom dan niet om contact op te nemen! Het 
belangrijkste vinden wij namelijk dat jij als mens past binnen PUUUR!  

Voor iedereen die op zoek is naar méér, geen probleem! Want “PUUUR voor 
jezelf” is ook in ontwikkeling. Een f ijne aanvulling op je dagelijks werk met o.a. 
hulp bij hooggevoeligheid, massages en thema-avonden. Deze aanvullende 
diensten zijn ook beschikbaar voor mensen van buitenaf! 

Ben je nieuwsgierig geworden naar PUUUR en wil je meer informatie? Kijk dan 
op onze website of kom naar onze open dag. Graag tot ziens!  

Open dag za. 13 mei van 11.00-15.00uur , Opwettenseweg 111 in Nuenen.   

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

wijk Nuenen Oost
(omg. Anderegglaan ± 235 kranten) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT

Is op zoek naar

Verzorgenden
Voor het nieuwe woonzorgcentrum 
Savant van Lenthof Nuenen

Als verzorgende binnen Savant van Lenthof 
ben je samen met een klein team verantwoordelijk 
voor de passende begeleiding en indien nodig 
de zorg van de cliënt. De wensen, levensstijl en 
het welzijn van de cliënt staan centraal in de 
bege leiding en zorgverlening die je biedt. 

Ben jij de enthousiaste verzorgende IG die het 
als een uitdaging ziet om samen met een nieuw 
team de visie van Savant van Lenthof in Nuenen 
neer te zetten?

       Savant Zorg opent in Nuenen in november 2017 
   Savant van Lenthof. In het centrum van Nuenen 
komen 30 appartementen voor ouderen met een 
zorg indicatie voor dementie. In van Lenthof wordt 
verpleegzorg thuis geleverd, maar in een beschermd 
wooncomplex waarin mensen veel bewegings vrijheid 
hebben en 24 uur zorg in nabijheid is voor situaties die 
professionele zorg vragen.

Savant Zorg is een succesvolle 
zorgaanbieder in de regio 

Zuidoost Brabant die bekend staat 
als een betrouwbare, verbindende en 

vooruitstrevende organisatie. 
De keuze van de klant staat bij ons 

centraal. Savant biedt een breed pakket
zorg- en dienstverlening bij klanten thuis

en in woonzorgcentra. Ongeveer 1. 600 
medewerkers en 850 vrijwilligers zetten 

zich dagelijks in om 3.500 klanten te 
ondersteunen bij het zo zelfstandig 

mogelijk wonen.

Meer informatie over deze 
functie kun je vinden op:

www.werkenbijsavant.nl

Je kunt daar ook 
direct solliciteren!

www.restaurantpezzaz.nl

Carpaccio van kabeljauw 
grapefruit mayonnaise, dille en scampi’s  

Vitello basilico
kalfsrosbief met basilicummayonaise en huis gedroogde tomaat

Heldere runderbouillon
 jonge prei, venkel en kervel 

Romige aspergesoep  
gekookte ham, ei en peterselie

***

Gebakken rode mullet
tagliatelle, voorjaarsgroente en peterseliepesto

Lamsstoofpotje
couscous, Provençaalse courgette

Giganti e ricotta e aspergi
   asperges, spinazie, Hollandaise saus en bieslook

***

Taartje van abrikoos
witte chocolademousse en mascarpone-limoencrème 

Nougatine parfait   
pistache spongecake, vlierbloesem merengue en passievruchtsaus

3 soorten kaas van de kaastafel 

3 gangen €25,50 
4 gangen €29,50 

ZONDAG 14 MEI, MOEDERDAG!
VERRAS JE MOEDER MET EEN DINER BIJ PEZZAZ

PUUR, EERLIJK ETEN IN EEN GEZELLIGE AMBIANCE!
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Laatste   
concert    
‘Art in Listening’
Het concert van 21 mei, dat wordt ver-
zorgd door de laureaten van het Fon-
tys Conservatorium Tilburg, zal het 
laatste concert zijn dat door ‘Art in Lis-
tening’ georganiseerd wordt. 

Na rijp beraad en in overleg met de 
Vestigingsleider van de school voor 
Praktische Filosofie en Spiritualiteit 
Eindhoven is besloten de organisatie 
‘Art in Listening’ op te heffen. Meer-
dere redenen hebben bijgedragen tot 
dit besluit. De belangrijkste hiervan is 
dat de organisatie van deze activiteit 
het laatste jaar steeds meer gericht 
was op het behoud en het organiseren 
van de muziekactiviteit en steeds 
minder op het filosofische vlak van 
dienstbaarheid en zelfontplooiing. 
We kijken terug op een prachtige pe-
riode van 9 jaar, waarin we vele musici 
een podium hebben mogen bieden en 
waarbij vele muziekliefhebbers van 
een mooie zondagochtend hebben 
kunnen genieten. We zijn alle sponso-
ren, medewerkers van theater ‘De 
Schalm’ in Veldhoven en van theater 
‘Het Klooster’ in Nuenen en alle be-
zoekers zeer dankbaar voor hun bij-
drage en belangstelling waardoor dit 
mogelijk kon worden gemaakt. 
Wij zouden het fijn vinden als iedereen, 
die ‘Art in Listening’ een warm hart toe 
draagt c.q. gedragen heeft, aanwezig 
zou zijn bij dit laatste concert. Zodat we 
in goed gezelschap, afscheid kunnen 
nemen van een mooie en waardevolle 
periode. We zien u graag bij het laatste 
concert van ‘Art in Listening’ op 21 mei 
om 11.00 uur. 
Felice Steegmans Voorzitter Art in 
Listening www.artinlistening.nl

Elbrimale Tour de Kiosques 2017
Na succesvolle tournees in 2014, 2015 en 2016 maakt autodidact pianist Leo 
Willemen ook deze zomer weer een muzikale rondgang langs een aantal van 
de vele mooie kiosken die Brabant rijk is. Per locatie wordt twee uur lang non-
stop piano gespeeld, ook dit jaar samen met zanger/gitarist Nico Weijns.

De Tour de Kiosques is een initiatief 
van de Stichting Elbrimale Fonds te 
Vught, die al jarenlang muziekevene-
menten organiseert, zoals de Elbrimale 
Huisconcerten en Elbrimale Musicale.
Doelstelling daarbij is om musici, zo-
wel semi professionals als amateurs, 
een podium te bieden en dit zonder 
winstoogmerk. Zie ook de website 
www.elbrimalefonds.nl.

Door het jaar heen verzorgt Leo Wil-
lemen ruim 150 optredens in zorgcen-
tra en ook nog een flink aantal bij par-
ticuliere aangelegenheden. De be-
scheiden donaties daarvoor gaan 
geheel naar de stichting, waarvan dan 
weer de kosten van de muzikale activi-
teiten worden voldaan.

Het repertoire is zeer breed, van clas-
sics en licht klassiek tot evergreens, 
luisterliedjes en populair, bij voorkeur 
ook gemengd met Brabants muzikaal 
erfgoed. Leo en Nico spelen tot hun ei-
gen genoegen, maar graag ook tot ge-
noegen van iedereen die ernaar wil 
luisteren,voor jong en oud.
Een uitgelezen kans dus, deze combi-
natie van kiosk en muziek en een aan-
rader voor alle inwoners die beide een 
warm hart toedragen. Het optreden is 
gratis, wel kan men geheel vrijwillig 
een donatie voor de stichting in de bus 
deponeren. 

De Tour de Kiosques in Nuenen, 20 
mei van 14.00 uur tot 16.00 uur in de 
kiosk in het park.

Eindelijk van die chronische 
peesklacht af
Een nieuwe innovatieve behandelmethode die in Spanje is ontwikkeld ge-
naamd EPTE, zorgt voor een sneller en optimaler herstel van langdurige 
peesklachten. Een aantal peesklachten blijkt niet of nauwelijks te reageren 
op bestaande behandelmethoden. De behandeling middels het EPTE® con-
cept zal altijd in combinatie met oefenvormen zijn om zo de belastbaarheid 
en het natuurlijke herstel van de pees optimaal te bevorderen.

Wat is echogeleide Percutane Elec-
trolyse EPTE®
EPTE® staat voor ‘Echogeleide Percu-
tane Therapeutische Elektrolyse’. Elek-
trolyse staat voor een applicatie die 
een galvanische elektrische gelijk-
stroom percutaan (= door de huid 
heen) toedient middels een naald. 
Doordat de naald onder echogeleide 
op de juiste plaats wordt ingebracht 
ontstaan er op de aangedane plaats een 
aantal chemische en fysiologische re-
acties.

Is de behandeling pijnlijk?
De behandeling is nagenoeg pijnvrij. 
De stroom wordt over het algemeen 
niet als pijnlijk ervaren. Het inbrengen 
van de naald is te vergelijken met het 
inbrengen van een acupunctuurnaald.

Neveneffecten
Weinig tot geen neveneffecten, soms 
ervaart de patiënt een beurs gevoel en 
spierpijn nadien. Deze zal binnen 1-2 
dagen weer verdwenen zijn.

Verklaring / Onderbouwing
Tijdens de toediening van de stroom-
vorm zal er een soort verwarmings-
proces plaatsvinden. Tijdens dit pro-
ces zal er een lokale biochemische re-
actie opgewekt worden, die ervoor 
zorgt dat de aanwezigheid van het ver-
slechterde peesweefsel afgebroken 
wordt. Hiermee wordt een omgeving 
gecreëerd die zal leiden tot het inzet-
ten van een normaal genezingsproces. 
Hierdoor worden voorwaarden ge-
schept tot een juiste gezonde (ontste-
kings) reactie met als gevolg het be-

vorderen van regeneratie/reparatie 
van het peesweefsel. Dit laatste kan al-
leen op lange termijn bereikt worden 
in combinatie met actieve oefenvor-
men om ook de pees qua belastbaar-
heid te vergroten.

Indicaties
Schouderpees, de Suprapinatuspees
Tenniselleboog
Achillespeesklachten
Hielspoor, Fascitis Plantaris
Kniepees, net onder de knieschijf

Hoeveel behandelingen heeft men 
nodig?
Normaal gesproken heeft men maxi-
maal 4 tot 6 behandelingen nodig om 
een duidelijke vermindering van pijn 
te bewerkstelligen.

Jean-Pierre Bergmans, Sport- manueel 
fysiotherapeut
Fysiotherapie Nuenen, 040-2835873  
www.fysiotherapienuenen.nl                                                                                

Eerste editie Rondje Nuenen-West 

Warm lopen voor de wijk
Op 7 mei werd in deze nieuwe wijk voor het eerst een veldloop gehouden voor 
recreatieve en wedstrijdlopers, dwars door de mooie, groene natuur. Er werd ge-
rend langs Kasteel Eckart, door het Eckartse Bos en het Dommeldal en terug via 
de Opwettense Watermolen naar het start- en finishterrein aan de Dubbestraat. 
Mariëlla Ongers van Massagepraktijk Delphin uit de wijk heeft heel wat kuitjes 
gemasseerd! 

Fotografie: Frank van Welie

De fysiotherapeut

7 mei Het Klooster

Langer Zelfstandig
Door R. Rueb, voorzitter PGVE
 
500 Jaar? Nee zo lang waren de bezoekers niet zelfstandig, dat betrof een 
houten Mariabeeldje dat bij Art Dumay ter beoordeling aangeboden werd, 
echt een zeldzaamheid.
 
De Nuenense Ouderenbonden KBO 
en PVGE organiseerden de bijeen-
komst Langer Zelfstandig in het 
Klooster met allerlei instellingen en 
bedrijven die voor ouderen interes-
sant zijn. Je kunt je afvragen waarom 
ouderenbonden bereid zijn geld uit te 
geven voor een dergelijke bijeen-
komst, want gratis komt zoiets na-
tuurlijk niet tot stand. 

De bonden willen natuurlijk graag 
nieuwe leden trekken, want er overlij-
den er ieder jaar weer een aantal, 
maar daarnaast willen ze laten zien 
wat er allemaal mogelijk is om het le-
ven voor ouderen gemakkelijk te ma-
ken. Ook de Gemeente speelt hierin 
een rol, vandaar dat we ook verheugd 
waren dat twee wethouders, Martin 
Jansen wethouder Ruimte en Caroline 
van Brakel wethouder Sociaal Do-
mein, bereid waren hun visie te geven 
over de ouderen in Nuenen. Regeren 
is vooruitzien; onze vooruitzichten 
zijn dat het percentage ouderen in 
Nuenen de komende Jaren flink toe 

zal nemen en er dus plannen opge-
steld moeten worden hoe hiermee om 
te gaan. Ook willen de bonden laten 
zien dat je echt niet ’achter de gerani-
ums’ hoeft te gaan zitten. Voor ieder-
een worden er activiteiten georgani-
seerd. Op allerlei niveaus kan men 
deelnemen; van lobbyen in Den Haag 
voor een betere pensioen wetgeving 
tot aanzitten bij een lunch voor al-
leenstaanden. 

Bedrijven konden gratis hun activitei-
ten op het gebied van zowel hardware 
(rolstoelen, sloten, beveiliging, etc.) 
als software ( notarissen, banken, wo-
nen, etc.) tonen en toelichten. Het ge-
heel was een levendig samengaan van 
zaken die anders van elkaar niets mer-
ken. De middag was goed bezocht, 
maar gezien het grote aantal senioren 
dat in Nuenen woont, was het toch 
maar een klein percentage van onze 
doelgroep. Klaag niet over eenzaam-
heid en gebrek aan activiteiten, maar 
wordt lid van een ouderenbond zou ik 
zeggen.

Ontmoetingsbijeen-
komst voor mensen   
met een stoma
Op dinsdag 16 mei is er van 14.00 uur 
tot 16.00 uur een ontmoetingsbijeen-
komst voor stomadragers, partners en 
belangstellenden. De bijeenkomst vindt 
plaats in inloophuis de Eik, Aalsterweg 
285 B Eindhoven. De eerstvolgende 
bijeenkomst in inloophuis De Cirkel, 
Evertsenstraat 19 in Helmond vindt 
plaats op dinsdag 6 juni eveneens van 
14.00 tot 16.00 uur.
Voor vragen over deze bijeenkomsten 
kunnen belangstellenden contact op-
nemen met Ingrid Oostindiën, vrijwil-
ligster, tel: 06 53 58 13 49 of Kees van 
Liempd, regiobestuurslid van de Ne-
derlandse Stomavereniging, tel: 040 
283 79 04. www.stomavereniging.nl

Speciaal 
Moederdagconcert
Op zondag 14 mei vindt er een spe-
ciaal Moederdagconcert plaats met 
prachtige, romantische piano- en 
vioolmuziek in het Auditorium van 
het Elkerliek Ziekenhuis, Wesselman-
laan 25 in Helmond.
Voor u treden twee jonge virtuoze mu-
sici op: Elise Besemer (viool) en 
Laurens de Man (piano). Op het pro-
gramma staan werken van o.a. Beetho-
ven en Franck. Aanvang: 20.00 uur. En-
tree: € 7,50.
Maak deze zondag van Moederdag on-
vergetelijk en verrassend; geef een ori-
gineel muzikaal cadeau; geniet samen 
of individueel van dit prachtige, ro-
mantische concert.
www.lambertusconcerten.nl 

Week van de Schildklier
Van 15 t/m 21 mei is de Week van de 
Schildklier. U kunt dan op vrijdag 19 
mei van 10.00-15.00 uur in het poli-
gebouw van het Catharinaziekenhuis 
de informatiestand van Schildklier Or-
ganisatie Nederland (SON) bezoeken. 
Zo staan (ervaringsdeskundige) vrij-
willigers uit Noord-Brabant in een 
herkenbare informatiestand klaar om 
te luisteren naar uw verhaal en vragen 
te beantwoorden.
Dit jaar staat het thema ‘Je bent meer 
dan je schildklieraandoening!’ cen-
traal. SON heeft (ervarings-)kennis en 
praktische handvatten gebundeld rond 
de thema’s die belangrijk zijn in het da-
gelijks leven. 
www.weekvandeschildklier.nl

Heiligkruisgilde Gerwen presenteert:

Burgerkoning 
Schieten 
Voor iedereen! Finale tijdens de gezel-
lige Gerwense middag zondag 25 juni.

Voorronden in mei en juni 
Woensdagavond 17 mei, 24 mei, 7 juni, 
14 juni. Zondagmorgen 14 mei, 21 
mei, 28 mei, 4 juni, 11 juni, 18 juni.
 
Meer informatie 
Stuur een mail naar burgerkoning-
schietenhkg@gmail.com. Bellen kan 
ook met Roland van den Berk 06-
21956659 of Rene van der Westelaken 
040-2834369. Opgeven kan via: bur-
gerkoningschietenhkg@gmail.com 
met naam en telefoonnummer.

bleem, laat het even weten en u wordt 
opgehaald. De prijs voor deze middag 
is 2 euro voor leden en 5 euro voor 
niet-leden. Aanmelden bij de Inloop of 
telefonisch bij mevrouw Elly Kuijlaars, 
tel 0499 422913 of 0612909812. 

Heeft u belangstelling voor de activi-
teiten van Seniorenvereniging/KBO 
Lieshout? Loop dan eens binnen bij de 
Inloop. Iedere dinsdagochtend van 
tien tot half twaalf in het Dorpshuis. Er 
zijn altijd leden van het bestuur aan-
wezig om uw vragen te beantwoorden 
en zij zien u graag komen! Met ingang 
van 2 mei is de avondinloop komen te 
vervallen, er was te weinig belangstel-
ling voor.

KBO Lieshout: Driebandentoernooi,  
uit eten en verwendag
Biljartclub Nooit Volleerd van Seniorenvereniging/KBO Lieshout organi-
seert van maandag 8 tot en met zaterdag 20 mei het jaarlijkse driebanden-
toernooi. Er wordt gespeeld in de A, B, en C klasse. Laarbeekse biljarters en 
leden van een Laarbeekse biljartvereniging kunnen hieraan deelnemen. De 
wedstrijden zijn in het Dorpshuis van Lieshout. Aanvang van de wedstrijden 
is 13.00 uur. De laatste wedstrijd begint iedere dag om 22.30 uur. Op de fina-
ledagen zijn de tijden anders. Toeschouwers zijn van harte welkom.

Op dinsdag 9 mei gaan de Lieshoutse 
senioren samen uit eten bij Herberg 
Grotelshof in Bakel. ‘Samen uit eten’ is 
een traditie die elke keer weer veel 
deelnemers trekt en voor een gezellige 
avond zorgt.

Dit jaar vindt de Supersenioren Ver-
wendag plaats op donderdag 18 mei. 
Deze dag is bedoeld voor de 85 plus-
sers en leden die niet meer zo gemak-
kelijk mee kunnen doen aan de overige 
activiteiten. De Supersenioren zijn 
welkom in de Hofkamer van Francis-
cushof voor een muzikale middag en 
een high tea. De muziek wordt ver-
zorgd door De Vrolijke Vijf ’ uit Maria-
hout. Heeft u geen vervoer? Geen pro-

Achterban Showkorps 
O&V brengt geld bij 
elkaar voor de clubkas
 
Dankzij hun achterban komt er dit jaar 
1.917 euro extra binnen in de clubkas. 
Zij steunen hun vereniging door speci-
fiek voor deze club mee te spelen met 
de VriendenLoterij. De helft van ieder 
lot waarmee zij meespelen, gaat direct 
naar de clubkas.

Meespelen voor je eigen club
Naast deze verenigingen zijn er in Ne-
derland nog ruim 3.000 clubs en vereni-
gingen die via de VriendenLoterij extra 
inkomsten genereren voor de clubklas. 
Dit jaar is er in totaal ruim 4,5 miljoen 
euro uitgekeerd, 600.000 euro meer dan 
vorig jaar. Meer clubs en verenigingen 
sluiten zich aan bij deze manier van 
fondsenwerving. Daarnaast spelen deel-
nemers die meespelen met een lot voor 
hun club steeds langer mee.
De VriendenLoterij is hierdoor een 
structurele financier voor veel organisa-
ties. Clubs en verenigingen die nog niet 
aangesloten zijn, kunnen zich aanmel-
den via: www.vriendenloterij.nl/clubs
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Zeemansliederen in Shanty Café 
de Stam Gerwen
Zeemansliederen, met vaart en passie gezongen, klinken zondagmiddag 21 
mei in café de Stam in Gerwen. Het zijn traditionele werkliederen (shanty’s) 
die aan boord van oude zeilschepen worden gezongen. En ook melancholi-
sche liederen (forebitters) die meer vertellen over het harde leven aan boord 
van de oude zeezeilschepen. Het is het eerste Shanty Café in De Stam. Be-
zoekers kunnen tijdens een gezellige middag vanaf twee uur het shantyzin-
gen beluisteren en beleven. De toegang is gratis.

Fontys-studenten     
duiken in uitvaartbranche
Het lijkt nog ver weg. Maandag 12 juni 2017: de Student company van het 
jaar finale! Vanaf januari konden student companies uit het hele land zich 
inschrijven voor de competitie. Uit elke regio is een selectie gemaakt van de 
beste companies. Op vrijdag 19 mei staan de Fontys-studenten (waaronder 
de Nuenense Nora van der Velden) in de landelijke halve finale van de wed-
strijd ‘Jong Ondernemen’.

De organisatie van dit Shanty Café is 
bij Tres Hombres Shanty Crew in er-
varen handen. Want de drie mannen 
van deze groep zingen al zo’n twintig 
jaar internationale zeemansliederen, 
onder meer als lid van Zingerij Dwars-
getuigd Nuenen. 
Tijdens dit eerste Shanty Café treden 
ook op: solist Fred Winkel uit Apel-
doorn met aanstekelijke en soms on-
deugende teksten, The Whalers uit 
Zaltbommel, een duo met verrassende 
stemmen en Chanting Lads uit Heus-
den met virtuoze accordeonbegelei-
ding.

Tres Hombres Shanty Crew
Horst Rickels, Adrian Snoodijk en 
Walther van Heeswijk hebben ruim 
een jaar geleden Tres Hombres Shanty 
Crew opgericht. De groep zingt au-
thentieke shanty’s en ook eigen com-
posities en bespeelt daarbij instru-
menten zoals accordeon en gitaar. De 
groep is ambassadeur van het profes-
sioneel varend zeilschip Tres Hom-
bres, waarmee de zeilende handels-
vaart nieuw leven wordt ingeblazen.
Zondag 21 mei van 14 tot 17 uur Shan-
ty Café in de Stam, Gerwenseweg 38 
Gerwen, gratis toegang. 

Horst Rickels, Adrian Snoodijk en Walther van Heeswijk (v.l.n.r.) vormen Tres Hombres 
Shanty Crew, organisator van het eerste Shanty Café in de Stam Gerwen  

‘Herdenkingsalbum’, zo heet de stu-
dent company die opgericht is door 
vijf jonge, enthousiaste Fontysstuden-
ten. “In het tweede jaar van onze oplei-
ding Small Business & Retail Manage-
ment hebben we de opdracht gekregen 
om een eigen onderneming op te star-
ten. We hebben het Herdenkingsal-
bum op de markt gebracht, een album 
waarin herinneringen aan een overle-
den dierbare worden verzameld. Deze 
herinneringen kunnen door allerlei re-
laties ingestuurd worden, waarna hier 
een tastbare herinnering van wordt ge-
maakt’’ aldus Nora van der Velden, één 
van de jonge ondernemers. ‘’We willen 
nabestaanden graag steun bieden in 
het rouwproces, omdat we uit eigen 
ervaring weten dat dit een erg zware 

periode is’’ wordt aangevuld door Julie 
Burgmans. Op vrijdag 19 mei staat dit 
team in de landelijke halve finale van 
de wedstrijd ‘Jong Ondernemen’ waar-
in zij strijden tegen nog veertien ande-
re student companies om een plek in 
de finale, ‘’We zijn erg trots op ons 
product en op ons team, en we gaan er 
alles aan doen om de beste student 
company van 2017 te worden’’. 

Tijdens Student Company richten de 
studenten hun eigen bedrijf op en deze 
runnen ze een schooljaar lang. Studen-
ten ervaren zo op een praktijkgerichte 
manier hoe het is om een eigen bedrijf 
te runnen. De jongeren gaan door 
middel van de evenementen van Jong 
Ondernemen de concurrentie aan met 

V.l.n.r.: Paul Hellings, Tom van Gorp, Luuk Pessers, de Nuenense Nora van der Velden, Julie 
Burgmans.

Gezien: Pastta!?, zaterdag 6 mei, Theaterzaal Klooster in Nuenen

Pastta!?:     
PolkaBeatlesjazz met humor
Door Edwin Coolen

Afgelopen weekend was het debuut van Pastta!?, een samenstelling van 
Duo vreemd (Fred ten Hoor uit Nederwetten en Ronald Vermijs) en drie le-
den van straatorkest Brassta!, aangevuld met bassist Jos Prinsen en de Nue-
nense drummer Frank van den Broek. Als Pastta!? gaven zij vrijdag en zater-
dag een avondvullende theatervoorstelling in Het Klooster.

Die voorstelling begon eigenlijk al bij 
het krijgen van de kaartjes. Want aan 
die kaartjes waren verschillende ‘waar-
debonnen’ bevestigd, bijvoorbeeld een 
uitrijkaart, of voor een Miet en Griet 
na afloop en een All you can pis-bon 
ter waarde van € 1,75. Gelukkig zat er 
ook een bon bij voor een zitplaats in de 
zaal om te kijken en luisteren naar hun 
show van muziek en komisch theater.
De nadruk zou bij Pastta!? op de mu-
ziek komen te liggen, zo was vooraf 
aangekondigd. En dat bleek te klop-
pen. Het optreden begon met een in-
strumentale voorstelronde. Letterlijk. 
Daarna ging het alle muzikale kanten 
op. Tijdens een nummer Klezmermu-
ziek kwamen twee orthodoxe Joden op 
om te klagen bij de Klaagmuur, vervol-
gens kon er meegehuild worden bij een 

Vlaamse smartlap en waren er knappe 
variaties op het James Bond-thema, 
waaronder een mix met Take Five van 
Dave Brubeck. En hoe kwamen ze toch 
vanuit een polka, via de Beatles als 
vanzelf uit bij New Orleans jazz terwijl 
er ondertussen een bandlid overleed?
Tijdens en naast de muziek was er ook 
ruimte voor sketches en humor. Zo 
kreeg een dame uit de zaal van Fred 
een ‘romantische behandeling’ op het 
podium. Want waar Ronald de multi-
instrumentalist met droge humor 
bleek, is bij Fred zijn mimiek een ster-
ke troef, zoals bij zijn Trump-imitatie 
(‘make Nuenen great again’).
‘Een droom is voor ons werkelijkheid 
geworden’, zei Fred aan het begin van 
de voorstelling bij de introductie van 
Pastta!? En dat straalde er vanaf.

andere student companies. De halve fi-
nalisten (winnaars van de Regiofinale) 
doen op 19 mei een casus bij ABN 
AMRO. Daar worden de 10 beste stu-
dent companies (5 mbo en 5 hbo/wo) 
geselecteerd die op 12 juni in de natio-
nale finale staan. www.jongonderne-
men.nl/student-company

Goats a GoGo: muziekfestival 
voor het goede doel
Op zaterdag 3 juni organiseren Don Croonenberg en Greet de Bruijn een be-
nefietfestival in Het Klooster. Musici en artiesten treden dan belangeloos 
op: Het Johnny Rosenberg Trio (gypsy jazz), African Lembo (djembé-presen-
tatie), Twan Bots (sixties-evergreens), Dwaal2 (jazz) en The Band o’ Men 
(akoestisch). De opbrengst zal worden gebruikt om vee te kopen voor het 
Boranavolk in midden-Kenia.

Croonenberg en De Bruijn werken bij 
The Bitter End, een communicatie- en 
adviesbureau uit Nuenen. Onderdeel 
daarvan is Loyaal Leven, dat dit festi-
val organiseert.
Don Croonenberg: ‘Met Stichting 
MOV uit Eindhoven werken we al een 
poos aan onderwijs voor jonge meisjes 
in midden-Kenia, maar voedsel- en 
watergebrek hebben de afgelopen tijd 
voor veel problemen gezorgd. De vee-
stapel is sterk uitgedund. Vee is echter 
vrijwel het enige waar de mensen van 
kunnen bestaan, dus is het hoog tijd 
om in actie te komen om de zelfred-
zaamheid van de lokale gemeenschap 
te versterken. We richten ons op geiten 
omdat dit de enige dieren zijn, naast 
kamelen, die tegen het klimaat bestand 
zijn. Echt fantastisch dat al die muzi-
kanten zich belangeloos inzetten, en 
chapeau voor Het Klooster dat graag 
gastheer van dit festival wil zijn.’
Greet de Bruijn: ‘Behalve de muziek is 

er meer te doen. We laten korte film-
clips zien waarop de mensen uit Kenia 
zelf uitleggen hoe nijpend de situatie is. 
Er komen studenten langs met een lu-
dieke actie. Er is een loterij en er wordt 
gezorgd voor Afrikaanse versnaperin-
gen. Dit wordt een festijn waar je later 
met plezier aan zult terugdenken. Veel 
muziek, veel te doen en te weten dat je 
je medemensen in Kenia hebt kunnen 
helpen, dat geeft een goed gevoel. Dat 
De Wilde Ganzen ons project geadop-
teerd hebben, dat zegt ook wel wat.’ De 
Wilde Ganzen is een stichting die we-
reldwijd armoede bestrijdt.

Zaterdag 3 juni in Het Klooster in 
Nuenen van 20.00 uur tot 00.30 uur. 
Entree: tot 18 jaar: €10,- ; 18-64: €20,-; 
vanaf 65: €15,-. Kaarten zijn verkrijg-
baar aan de kassa bij Het Klooster of 
via www.loyaalleven.nl. Voor meer in-
formatie: Don Croonenberg, tel. 
0621930746.

Mama

Mama is het woord
waar het leven mee begint

mama is het woord
dat hoort bij ieder kind

een woord om zacht te zeggen

niet om luid te schreeuwen

het hoeft niets uit te leggen

en gaat door alle eeuwen

mama is het woord
waar de mensheid mee begint

mama is een ander woord

voor liefde.

Een gedicht van Toon Hermans

Decktelefoon 
gevonden
Afgelopen week is er in de Vallestap 
een decktelefoon gevonden. Bent u de 
eigenaar? Dan kunt u contact opnemen 
met telefoonnummer 040-2816260.

Patisserie student 
verkoopt bonbons
Ik ben Loek Berben, ben 16 jaar, kom 
uit Nuenen en volg de opleiding Patis-
serie op het Summa College in Eind-
hoven. Voor Moederdag heb ik 100 
doosjes bonbons gemaakt die ik zater-
dag allemaal hoop te verkopen. € 7,50 
per doosje waarvan ik € 1,00 per doos-
je wil doneren aan St. Leergeld Nue-
nen. U vindt mij op zaterdag 13 mei 
vanaf 11.00 uur bij de Jumbo van Ton 
Grimberg in het dorp.
Mijn streven is alle doosjes te verko-
pen en € 100,- te schenken aan St. 
Leergeld Nuenen.
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Open dag Zorgatelier Nuenen 
opnieuw een succes!
Door Nannie van den Eijnden

Helaas ging de dag ervoor de vaatwasser kapot, maar op zaterdag 6 mei 
scheen de zon en werd de open dag dankzij de vrijwilligers, deelnemers en 
bezoekers een gezellige en geslaagde dag. Om half 8 ’s morgens genoot op-
richter Jos Taheij in de tuin een moment van wat er voor die dag en in de af-
gelopen 2,5 jaar allemaal is neergezet. Wauw!

Mensen in de buurt die nog niet wisten 
dat er zo dichtbij huis een atelier voor 
mensen met een niet aangeboren her-
senletsel  (NAH) is gevestigd, kwamen 
een kijkje nemen en waren aangenaam 
verrast. Een taxichauffeur wiens vrouw 
was getroffen door een hersenbloe-
ding vond samen met haar hier de plek 
waar zij een aantal uren in de week 
rustig en plezierig kan doorbrengen, 
zodat hij zijn zorgtaak even kan over-
dragen aan een professional als Jos en 
de ervaren vrijwilligers. 
De huiskamer en tuin waren gezellig 
ingericht en de deelnemers hadden 
veel kunstwerken en cadeautjes ge-
maakt; kaarten, mozaïek en schilderij-
en in ‘diamant painting’, een techniek 
die Ine toepast, waarbij heel kleine 

steentjes in talloze kleuren op een on-
dergrond van linnen worden gelijmd. 
Ine’s verhaal in deze krant in februari 
over hoe zij zich thuis voelt bij het 
zorgatelier, heeft tot een nieuwe aan-
melding geleid van iemand die van de-
ze kleinschalige zorg op maat in de 
sfeervolle, prikkelbare, inspirerende 
en creatieve omgeving gebruik wil ma-
ken. Zo bouwt Jos duurzaam en ge-
staag aan een toekomstbestendige plek 
voor mensen voor wie geen plek meer 
lijkt te zijn in de samenleving, gewoon 
omdat ze door een ongelukkige om-
standigheid een hersenbeschadiging 
oplopen, en ontlast hij met zijn opvang 
de familie en mantelzorgers. 
Elkaar ontmoeten kan iedere eerste 
donderdag van de maand in het NAH-
Café op 1 juni, 3 augustus, 7 septem-
ber, 5 oktober, 2 november en 14 de-
cember van 19.30 tot 22.00 uur bij 
Zorgatelier Nuenen, Den Binnen 5, 
5674 TW Nuenen (Eeneind).

www.vdstappen.nl   |   040 284 1550In samenwerking met Yarden

Sigrid Hielkema-Tas 
en Monique van Heesch-Toirkens

uitvaartverzorgers Nuenen c.a. en Geldrop-
Mierlo 

ADVERTORIAL

Als betrokken uitvaartverzorger nemen wij graag onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Een van de zaken die wij daarin belangrijk vinden, 
is het milieu. Vandaar dat wij ons graag inspannen om meer ‘natuurlijke 
uitvaarten’ mogelijk te maken. De speciaal ontwikkelde duurzame en lokale 
uitvaartkist van Biesvelden helpt ons daarbij.
Samenwerking met Biesvelden
Ontwerper en meubelmaker Jaap 
de Korte, eigenaar van Biesvelden  
natuurkisten, heeft een fascinatie voor  
massief hout en de wens om milieu-
bewust te werken met een natuurlijke 
uitstraling. Daarnaast raakte hij lang-
zaamaan geïnteresseerd in de uitvaart-
branche. Van der Stappen, voortdurend 
op zoek naar nieuwe duurzame initi-
atieven, vond zijn gedachtegoed zeer 
interessant. Dit alles leidde tot de uit-
vaartkist van onbehandeld massief 
hout, vervaardigd in een werkplaats 
die draait op zonne-energie. Op deze 
manier brengt de kist zo min mogelijk 
schade toe aan het milieu. 

Duurzaamheid uit de regio
“Ik werk met echt Eindhovens hout, 
van bomen die al op de nominatie 
stonden om gekapt te worden, afkom-
stig van het Philips de Jongh Wandel-
park en de kade langs het Beatrixka-
naal. Het is hout met een geschiedenis, 
waar we trots op zijn”, aldus Jaap. De 
bodem van de kist en het kussen zijn 
voorzien van zacht kruidenhooi. Dit 
geeft een aangename geur en werkt 
positief tijdens het koelen van de 
 

overledene. De bekleding is gemaakt 
van speciaal gecertificeerd linnen,  
ongebleekt en ongekleurd. Het ont-
werp is modern en het onbehandelde 
hout geeft de natuurkist een pure en 
natuurlijke uitstraling. Door de duur-
zame productie en een minimale hoe-
veelheid aan onbewerkt ijzer en waar 
mogelijk houten duvelverbindingen, 
wordt de natuurkist op de meeste lo-
caties geaccepteerd. Dit geldt zeker 
voor natuurbegraafplaatsen, waar 
duurzaamheid en natuurbehoud de 
belangrijkste uitgangspunten zijn.

Meer weten?
U kunt meer lezen over de 040- 
natuurkist op www.vdstappen.nl/ 
natuurkisten. Ook kunt u hier de flyer 
downloaden of aanvragen. Natuurlijk 
vertellen we u ook graag meer  
hierover in een persoonlijk gesprek.

Duurzame uitvaart met de 040-natuurkist

Flessenactie    
Jongerenkoor Jocanto
Jongerenkoor Jocanto gaat van 10 t/m 13 mei weer Nuenen in voor de jaar-
lijkse flessenactie. Met deze actie halen de leden van het jongerenkoor bij 
alle huishoudens in Nuenen en het Eeneind, statiegeldflessen op. Hiermee 
halen ze geld op voor de verenigingskas, die dit jaar belangrijker is dan ooit.

Jongerenkoor Jocanto bestaat dit jaar 50 
jaar en dat gaat gevierd worden met 
heel veel activiteiten voor de leden maar 
ook voor het publiek en dat kost geld.
De jaarlijkse flessenactie is voor het 
jongerenkoor de belangrijkste inkom-
stenbron. Dit jaar worden ze extra on-
dersteund door de supermarkten Jum-
bo en Albert Heijn. Bij deze winkels 
vindt u ook emballagetonnen waar uw 

kassabonnen ingeleverd kunnen wor-
den en ook deze opbrengst is voor Jon-
gerenkoor Jocanto. Daarnaast brengt 
het werken bij Bessenkwekerij van 
Grootel een aardig centje op.

De leden van het jongerenkoor komen 
op 10-11 en 12 mei tussen 18.00 en 
22.00 uur en op 13 mei tussen 10.00 
een 18.00 uur bij u langs. U herkent de 
leden aan hun licht groene of licht 
blauwe polo’s met daarop het logo van 
jongerenkoor Jocanto. Voor meer in-
formatie kijk op www.jocanto.nl en 
houd facebook en twitter in de gaten.

‘Picknicken’ voor iedereen
Door Edwin Coolen

‘Een laagdrempelig evenement dat voor iedereen toegankelijk is. We zitten 
zelf in de leeftijd en levensfase van kleine kinderen. Dus kwamen we al snel 
uit op zoiets als dit. Een evenement voor de hele familie.’

Tevreden blikken ze terug op de eerste 
editie, vorig jaar: Wiro Viergever, Rob-
bert Godschalk en Perjan Kuijten van 
de stichting Van Gogh Los. ‘We kregen 
veel positieve reacties en spontaan 
aanmeldingen van mensen die mee 
wilden organiseren of deelnemen,’ zegt 
Wiro. Inmiddels bestaat de stichting 
uit zeven personen. Naast deze drie 

zijn dat: Bart de Rooij, Nick Bongers, 
Geert van Stiphout en Kevin Kessels. 
Zij organiseren op 28 mei de tweede 
editie van Picknick in het Park.
Robbert: ‘We doen het belangeloos, 
voor de lol. We vinden het leuk om 
met een groep iets te organiseren. Na 
de zomer beginnen we met vergade-
ren, op dit moment zien we elkaar ie-

dere week. Bij de evaluatie kwamen 
ook leerpunten naar voren. Zo kun je 
dit jaar alles betalen met de festival-
munten, dus drinken én eten.’
Perjan: ‘De eerste keer was natuurlijk 
een risico. Maar het was succesvol ge-
noeg om door te gaan. Al blijf je afhan-
kelijk van het weer. We zijn dit jaar iets 
gegroeid ten opzichte van vorig jaar. 
We gaan twee uur langer door, tot 21.00 
uur. Maar dat betekent ook meer orga-
niseren, meer acts en meer foodtrucks, 
met de mogelijkheid tot avondeten. En 
we willen het wel betaalbaar houden.’
‘Picknick in het Park is een festival 
voor en door Nuenen. De artiesten, 
foodtrucks en sponsoren proberen we 
zoveel mogelijk uit Nuenen en omge-
ving te halen. Onze partners zijn Frits 
Dijk International en de Ronde tafel 
Nuenen. Verder komt feestband Lijn 7 
weer, met voor de kinderen een spe-
ciaal kinderpopconcert. Ook zijn 
Punt&L, DéDé Dance en Millers Inc. 
al definitief,’ aldus Perjan.
Robbert: ‘Er zullen zo’n acht tot tien 
eetgelegenheden staan. Dus neem je 
picknickkleed maar mee, dan zorgen 
wij voor de rest.’
Picknick in het Park, zondag 28 mei 
van 13.00 uur tot 21.00 uur in Het Park 
in Nuenen. Zie de Rond de Linde van 
volgende week voor het volledige pro-
gramma. De organisatie zoekt nog vrij-
willigers voor onder andere de op- en 
afbouw, horeca (barbezetting) en aller-
lei klusjes tijdens het festival. Aanmel-
den kan via mail: info@vangoghlos.nl.

Week van het Nederlandse bier
Van 11 mei tot en met 21 mei is het ‘De Week Van Het Nederlandse Bier, een 
landelijk initiatief dat alweer voor de zesde keer wordt gehouden. Alles met 
als doel het Nederlandse bier te promoten en natuurlijk doet Café Ons Dorp 
daar graag aan mee.

La Trappe Quadruppel Oak Aged 
Ter gelegenheid van het 25 jarig jubi-
leum van La Trappe Quadrupel (2016), 
heeft bierbrouwerij de Koningshoven 
éénmalig de Oak Aged afgevuld op vat. 
Café Ons Dorp is een van de weinige die 
deze verrassend interessante smaak-
combinatie mag gaan aanbieden aan 
zijn gasten.

Dit is natuurlijk een perfecte start van 
‘De Week Van Het Nederlandse Bier’ 
op donderdag 11 mei. Op deze avond, 
donderdag 11 mei, kunt u een La Trap-
pe Quadruppel proefcombinatie be-
stellen en ervaart u naast een heerlijk 
La Trappe Quadruppel een proefglas 
La Trappe Quadruppel Oak Aged van 
tap.

Proeverij donderdag 18 mei
I.s.m. Hans Walravens van HetBiermo-
ment.nl wordt er op donderdag 18 mei 
een leuke, gezellige en leerzame proe-
verij georganiseerd. Tijdens deze proe-
verij worden er een aantal heerlijke en 
bijzondere Nederlandse bieren ge-
proefd met bijpassende hapjes waarbij 
Hans vanuit zijn kennis en ervaring de 
nodige toelichting geeft. Kortom een 
zeer smaakvolle en gezellige activiteit.
U dient zich vooraf wel op te geven 
voor deze proeverij, dit kan aan de bar 
of via telefoonnummer 040-8428879. 
Aanvang is 20.30 uur en de kosten be-
dragen € 22,50 per persoon.
Meer informatie over de bovenstaande 
activiteiten kunt u terug vinden op 
facebook.com/cafeonsdorp

Repair Café 
Laarbeek 
Op 17 mei organiseert RCL weer een 
middag waar men terecht kan met de-
fecte huishoudelijke materialen, kle-
ding, kleine meubels en fietsen. Deze 
middag vindt plaats in het Dorpshuis 
Grotenhof 2 te Lieshout van 13.30 uur 
tot 16.00 uur. Info 06-58842046.

Cultuur   
Overdag:  
Laatste kans 
inschrijven busreis
Naast de maandelijkse films (11 mei: 
‘Les Innocentes’; 13 juni: ‘Kollektivet’) 
organiseert Cultuur Overdag in samen-
werking met PVGE Nuenen en Biblio-
theek Dommeldal op donderdag 22 juni 
een busreis naar de Hermitage in Am-
sterdam. U kunt daar de prachtige ten-
toonstelling ‘Romanovs & Revolutie’ 
bezoeken. (Of uw eigen dagprogramma 
bepalen.) De bus vertrekt om 9.00 uur 
naar Amsterdam; om 18.30 uur vertrekt 
de bus terug naar Nuenen. Kosten voor 
de busreis: € 18,50 per persoon.
Er zijn nog slechts enkele plaatsen be-
schikbaar. Als u interesse hebt, mail 
dan naar info@cultuuroverdag.nl. In-
schrijven kan tot maandag 15 mei. 
Meer informatie over de busreis vindt 
u op www.cultuuroverdag.nl

257 winnaars  
met Rabobank 
Clubkas Campagne
 
Het verenigingsleven in Geldrop, Hee-
ze-Leende en Nuenen krijgt weer een 
financiële impuls via de Clubkas Cam-
pagne van Rabobank Dommelstreek. 
In totaal wordt € 70.000,- verdeeld over 
de 257 deelnemende verenigingen en 
stichtingen. Tijdens een feestelijke 
roadshow door het werkgebied van de 
bank worden de cheques uitgereikt.
 
De bank gaat van donderdag 11 mei tot 
en met woensdag 24 mei ‘on tour’ door 
de regio om de bedragen per club be-
kend te maken en de cheques uit te de-
len. Bij deze feestelijke happening is 
iedereen van harte welkom.
Op vrijdag 19 mei zijn de verenigingen 
in Nuenen aan de beurt (19.00 uur 
Park) en tot slot gaat de roadshow op 
woensdag 24 mei naar Nederwetten 
(18.45 uur voor De Koppelaar) en Ger-
wen (20.30 uur plein Heuvel).

Vlnr: Perjan, Wiro en Robbert



 Rond de Linde elke donderdag
op www.ronddelinde.nl 

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

 PUZZELHOEKWeek 19

Kruiswoord

Horizontaal: 1 doen garen in een gesloten pan 6 deel v.e. parcours 12 
bovenlangs 13 riv. in Spanje 15 landelijk 18 volstrekt juist 20 akker 21 world wide 
web 23 populaire groet 24 bijwoord van ontkenning 26 hijsblok 28 scheepshelling 
29 kwaal 31 partij in een geding 33 mengsel 34 hooghartige houding 36 zojuist 
38 aansporen 41 zijrivier v.d. Elbe 43 bespieder 45 miljardste deel 47 honingdrank 
49 Duitse omroep 51 kleine zeilboot 52 kleurstof 55 belangrijkste genodigde 58 
deel v.e. opera 59 Europese voetbalbond 60 rust 61 eethuis.

Verticaal: 2 islamitisch bedehuis 3 onvoltooid verleden tijd 4 proper 5 glorie 
7 afslagplaats bij golf 8 schuilhokje 9 pluspunt 10 opschepper 11 afbeelding 
14 tekengerei 16 effen 17 vervelend persoon 18 telwoord 19 raamscherm 
22 wereldkampioenschap 25 gezwel 26 staat in Amerika 27 slingerplant 28 
tegenhouden 30 zeer belangrijk persoon 32 sinus 35 snelheid 36 toegang tot de 
zee 37 waterdeeltje 38 heersende smaak 39 herfst 40 indeuking 42 scheepstouw 
44 ingenieur 46 Ned. omroep 48 kuip 50 ouderloos kind 53 scantechniek 54 
regenachtig 56 harenwissel 57 bio-afval.

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

V O O R S P O E D I G

A V E R IJ R N I E T S

V N F K R O E G P T K

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

A M F O M N R K L O

K O P L A M P A D E L A A R

R E L V O L

E C O T A K S E D A M M E R

T I S A P L A P L I

E D E P R A L I N E G F T

N E T W R A A K L D E

R U I N E N E D E L E

S C H I L D K N A A P

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

Oplossingen wk 18
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

S C H U T K L 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.

AALST
ALLES
AMUSANT
BROMPOT
EIERWARMER
GAZELLE
GILDE
GOEDDEELS
GRAAG
GRIET
HOOGMOEDIG
LEGHOK
LUIER
MIERENEGEL
NADELIG
NAPPA
NEREUS
POLIO
PROFESSIE
REAAL
REGIE
REPEL
SCHAAKTERM
SESAM
SOLOACTIE
TARRA
TRIEN

G O E D D E E L S O M R
O I D M G A Z E L L E E
P M L R G S A A L S T E
S I I E I G E R E R P I
G E G T D P O L I O R E
T R S K E A L E U L O R
O E A A O A N T A I F W
P N P A M U S A N T E A
M E P H G N E R E U S R
O G A C O R T R E R S M
R E N S O L O A C T I E
B L E G H O K L E P E 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 6 7
5 8 3
9 8 7 2

5 1 8
7 3
4 2

1 4 3 9 6

9 1 5

week 17, Mw. de Horde, Nuenen.

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

ANDO ONTZORGT DOOR:  
Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl 

AANLEG NIEUW GAZON 
www.lapagondatuinen.nl 
06-19702668.

GEZOCHT: Gitaarleraar 
voor 3 enthousiaste kin-
deren van 11, 9 en 9 jaar. 
Bijvoorkeur les bij ons. 
Tel. 06-22926415.

Centrum voor Training & Coaching

Ademtrainingen | Ontspanningsmeditaties | 
Inspirerende workshops | Persoonlijk leiderschapstrainingen

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

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur

en. 13.00-17.00 uur

  Berg 28
  5671 CC Nuenen
  WWW.PAULVANDERVELDEN.NL   Tel. (040) 283 5252

RUIM
30 JAAR
ERVARING

HONDENUITLAAT-
SERVICE ‘de Snuffelende 
Snuit’ Al 21 jaar! Uw hond 
wordt uitgelaten op 11/4 ha. 
professioneel omheind en 
volledig afgesloten terrein. 
Ook hondenpension. Tel. 
06-12508487.

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

Wil de mevrouw die dinsdag 
tegen half een, van het koor 
naar huis fietste en ten val 
kwam, ter hoogte van de 
ingang naar de Stockbempt, 
telefonisch contact met mij 
opnemen: 06-27514854.

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

Vakantiebezorgers
(Zomervakantie) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

Makelaar Marc Fitters

Q BEDRIJFSLOCATIES B.V.
Methusalemplein 25, 5611 VZ Eindhoven
Postbus 8835, 5605 LV Eindhoven
040 - 212 22 12
info Q-Bedrijfslocaties.nl
www.Q-Bedrijfslocaties.nl

Spegelt 1-3 te Nuenen  Multifunctioneel bedrijfsgebouw direct aan entree 
bedrijventerrein ‘’Berkenbos/Pinckart’’

• perceelgrootte 1.769 m2 •  ca 400m2 bedrijfsruimte, 179m2 kantoorruimte, 
150m2 kantoor-/woonruimte en 1.000m2 tuin/
buitenterrein (uitbreiding mogelijk).• beschikbaar: in overleg• koopsom: € 645.000,00 kosten koper

Spegelt 1-3 te Nuenen  Multifunctioneel bedrijfsgebouw direct aan entree 

te koop

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2016”

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaat-
sen van nieuwe ketels. J. 
Verhappen, Sonseweg 5, 
5737 RG Lieshout, telefoon 
06-48273718.
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Maand mei
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur 
Woensdag 19.00 uur

Parkeerplaats EMK Wettenseind te Nuenen

t/m 2 juli
Expositie Atelier & Beeldentuin Ruimte in 

beeld 
Dubbestraat 9A Nuenen

Donderdag 11 mei
10.00 uur Presentatie Langer Zelfstandig 

Veiligheid
Trefpuntzaal Het Klooster Nuenen

Donderdag 11 mei 
10.30 uur Cultuur Overdag: Film ‘Les In-

nocentes’
Het Klooster

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

besteding 
Sweet Surprise, Berg 5 Nuenen

Donderdag 11 mei
20.00 uur Filmavond Heemkundekring 

Lieshout
Zaal de Koekoek, Lieshout

11 mei t/m 21 mei
De Week Van Het Nederlandse Bier

Zaterdag 13 mei
Stichting Warme Beer: verkoop appelflappen 

AH Parkstraat
10.00-12.30 uur Sam’s kledinginzamelings-

actie. H. Clemenskerk Park 55 Nuenen

Zaterdag 13 mei
20.00 uur Benefietavond Alpe d’Huez/Team 

Mi Mekaar
Café De Stam Gerwen

Zaterdag 13 mei en zondag 14 mei
Nationale Molendag

Zondag 14 mei
Moederdag

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

nense kunstenaar Antoon van Bakel
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddagen
Opening 14 mei 15.00 uur, Het Weefhuis

Zondag 14 mei
10.00 uur IVN wandeling door de groene 

long. Parkpaviljoen, Parklaan Beek en Donk
13.30 uur Ierse sessie

De Weverkeshof

Zondag 14 mei 
15.00 uur Opening Expositie Antoon van 

Bakel
 ’t Weefhuis, Hauthem van Lucas 1, Nuenen

Maandag 15 mei
Cultuur Overdag - Inschrijven vóór 15 mei 

via info@cultuuroverdag.nl
voor busreis Hermitage Amsterdam 22 juni

Maandag 15 mei
18.30 uur ‘Kijk op uw wijk’

Verzamelen speelveld Kraanvogelhof/Spot-
vogelstraat

Maandag 15 mei
19.00 uur IVN Vogelwandeling door de 

Ruweeuwsels
 vertrek per fiets vanaf Het Klooster Nuenen

Woensdag 17 mei
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek

 Dorpshuis Lieshout

Donderdag 18 mei
17.30 uur Te gast bij de gemeenteraad

Het Klooster

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

Raaijmakers Hoeve 
Boord 25, Nuenen

Donderdag 18 mei
20.30 uur Bierproeverij 

Café Ons Dorp

Vrijdag 19 mei
19.00 uur Roadshow Rabobank Clubkas 

Campagne. Park Nuenen
20.30 uur Jubileumgala Back to the future-

party. Clubhuis HCN

Zaterdag 20 mei
14.00-16.00 uur Tour de Kiosques Kiosk in 

het Park

Zondag 21 mei
10.00 uur IVN bomenwandeling door het 

dorp. Het Klooster Nuenen
11.00 uur Art in Listening concert

Het Klooster

Woensdag 24 mei
18.45 uur Roadshow Rabobank Clubkas 

Campagne voor De Koppelaar Nederwetten
20.30 uur Roadshow Rabobank Clubkas 

Campagne plein Heuvel Gerwen

Donderdag 25 mei
Hemelvaartsdag

Zondag 21 mei
13.30 uur De muziekgroep Toemaat

De Weverkeshof
14.00-18.00 uur Tres Hombres Shanty Crew

Café de Stam, Gerwen

Zondag 21 mei
14.00-17.00 uur Shanty Café

muziek-café De Stam in Gerwen

62e Bavaria-Ronde van Lieshout

Zondag 21 mei
11.00-17.00 uur Beelden in het Park

Park Nuenen
13.00-16.00 uur Peellandse Torendag

Donderdag 25 mei
10.00 uur Schäfer Notarissen Internationale 

U17 toernooi 2017
RKSV Nuenen aan de Oude Landen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 13 mei 18.30 uur: viering, abdij-
viering, voorganger pastor S. Kuijpers.
Zondag 14 mei 09.30 uur: viering, paro-
chiekoor, voorganger dhr. P. de Witte.

Misintenties
Zaterdag 13 mei 18.30 uur: Drieka van 
de Tillaart en familie; overleden fami-
lie van Rooswinkel - van Swaaij.
Zondag 14 mei 09.30 uur: Nelly Thijs-
sen - Janssen (vanwege verjaardag); 
Frans Thijssen; Ger van Dartel; Lotte 
van Rooij en Leo van Hevelingen; Kees 
van Ginneken; overleden ouders van 
Ginneken - de Kort; Harrij van der Vel-
den; Dora Bressers - Megens en Wendi.

Mededelingen
Ook dit jaar willen we zuster Bonnie 
weer helpen met een financiële onder-
steuning voor de werkzaamheden in 
haar ziekenhuis op Kalimantan in In-
donesië. Zij is de zus van wijlen pastor 
Freek Groot. Ook zij heeft een warm 
plaatsje in ons hart veroverd.
Graag willen we voor haar en haar me-
dezusters/verpleegsters een sponso-
ractie op touw zetten. U kunt uw even-
tuele gift overmaken op de bankreke-
ning van onze parochie: NL 32 RABO 
0137 40 42 47 t.n.v. RK Parochie Heilig 
Kruis te Nuenen ca.; onder duidelijke 
vermelding van: ‘gift voor zuster Bon-
nie’. Of u kunt uw gift deponeren in de 
brievenbus in de kerkdeur van de kerk 
te Gerwen of in het speciale houten 
collectekistje dat achter in de kerk van 
Nederwetten staat. We hopen eind juni 
de opbrengst bekend te kunnen maken.
Bij voorbaat heel hartelijke dank voor 
uw bijdrage. De Klankbordgroepen 
Gerwen en Nederwetten.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 14 mei 11.00 uur: viering met 
parochiekoor, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Marie Jansen - Raaijmakers, vanwege 
Moederdag; Toon Jansen (vanwege 
sterfdag); Gerard Donkers; Piet en Le-
na Raaijmakers - v.d. Sande en hun 
zoontje Antoon; Sjef en Lena Saris - 
Swinkels; Wilhelmus Hendriks en An-
tonia van Maasakkers; Wilhelmus Aal-
ders en Johanna Vogels en fam. van 
Moorsel; Fam. Van Lierop - Sanders.

Mededelingen
Sponsoractie voor zuster Bonnie: zie 
mededelingen H. Clemenskerk Nuenen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 14 mei 9.30 uur: viering met 
volkszang, voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Fons en Gerarda Renders-Foolen; Fami-
lie Migchels-Vlietstra; Theo Rovers, An-
nie Rovers-Verkuijlen en Hein Rovers.

Mededelingen
Sponsoractie voor zuster Bonnie: zie 
mededelingen H. Clemenskerk Nuenen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 14 mei: kerkelijk werker P. 
Flach. Aanvang 10.00 uur. Er is kinder-
nevendienst voor kinderen van de 
basisschool. De collecte is voor de 
Voedselbank Nuenen. I.v.m. de ver-
bouwing is er na de dienst helaas geen 
koffiedrinken. Donderdag 18 mei is er 
Open Huis tussen 10.00 en 12.00 uur 
in de bovenzaal van De Regenboog. Er 
is een lift aanwezig. U bent welkom 
voor een kop koffie/ thee of een ont-
moeting met andere mensen. Onze 
kerk is elke zondag geopend. Een over-
zicht van onze activiteiten, kunt u vin-
den op de website of op ons publicatie-
bord aan de gevel van De Regenboog.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 11 mei. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Filippus en Jaco-
bus de Mindere, apostelen. 
Vrijdag 12 mei 07.15 uur H. Mis, H. 
Wiro, bisschop en belijder; gedachte-
nis van H. Nereus, Achilles, Domitilla, 
maagd, en Pancratius, martelaren. 
Zaterdag 13 mei 08.30 uur H. Mis, H. 
Servatius, bisschop en belijder; ge-
dachtenis van H. Robertus Bellarmi-
nus, bisschop en kerkleraar. 10.00 uur 
Godsdienstlessen. 
Zondag 14 mei. Vierde zondag na Pa-
sen. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 15 mei. 18.30 uur H. Mis, H. 
Johannes de la Salle, belijder. 
Dinsdag 16 mei. 17.30 uur H. Lof van 
de meimaand; 18.30 uur H. Mis, H. 
Ubaldus, bisschop en belijder. 
Woensdag 17 mei. 07.15 uur H. Mis, 
H. Paschalis Baylon, belijder. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 

op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook en op 
YouTube.

Torendag:     
Oude kerk van Gerwen te kijk
Op zondag 21 mei staat de oude St.-
Clemenskerk van Gerwen centraal bij 
de Peellandse Torendag. Om 13.00 uur 
staan kerk, toren en priorij open voor 
bezoek tot 16.00 uur. 
Er zijn activiteiten rondom deze opening 
en bezoek: een rondleiding voor belang-
stellenden; een tentoonstelling over de 
laatste restauratie van het kerkgebouw. 
Als enige middeleeuwse kerk heeft de to-
ren nog een gerestaureerde kerk na de 
verwoestende orkaan van 9 november 
1800. Deze Torendag is een initiatief van 
de gemeenten van Peelland en hun 
heemkundekringen. De kerk staat open. 
Ook het koor in het oxaal kan worden 
beklommen, vroeger een wapenopslag. 
Wie verder wil, kan de klokkentoren be-
klimmen langs smalle en steile ladders. 
Buitenom zijn aan de kerk de bouwken-
merken van de jaren 1540, 1620 en 1890 
goed te zien. Ook het muurgat voor de 
paarden van het Franse Noorder-Armee 
van het jaar 1794 is goed te zien. 
Bovendien is er een markt, opgezet 
door enkele parochianen, bij deze To-
rendag. 

Herinneringsconcert voor 
nabestaanden in de H. Clemenskerk
Met het thema ‘Als de liefde niet bestond…’ organiseren de Nuenense ker-
ken en Van der Stappen uitvaartverzorging op donderdag 1 juni om 20.00 
uur een herinneringsconcert in de H. Clemenskerk aan het Park in Nuenen. 
Het concert is bedoeld voor iedereen die in de laatste jaren een dierbare 
heeft verloren.

Tijdens het concert in de H. Clemens-
kerk wordt er voor iedere overleden 
dierbare een kaars ontstoken. Verbon-
den in dat licht worden de overleden 
dierbaren herdacht door het noemen 
van hun naam. De muzikale omlijsting 
van deze avond wordt verzorgd door 
Trio Balqana, die sfeervolle muziek 
met diverse etnische invloeden uit de 
Balkan ten gehore zal brengen, de zan-
geres weet met haar melancholisch, 
warme stemgeluid mensen te raken. 
Daarnaast zullen verschillende spre-
kers woorden van bemoediging en 
troost uitspreken.
Hoewel het concert in een rooms-ka-
tholieke kerk plaatsvindt, zal het over 
het algemeen een neutraal karakter 
hebben. Na afloop ontvangen we u 
graag voor een informeel samenzijn in 
het pastoraal centrum.

Samenzijn
Het overlijden van een dierbare is een 
ingrijpende gebeurtenis. Ondanks dat 
elk verlies anders is en verschillend 
wordt beleefd, is het verdriet een ge-
meenschappelijke factor. Een moment 
om herinneringen te delen tijdens een 
sfeervol samenzijn met lotgenoten kan 
helpen bij de verwerking van het ver-
driet.
De avond wordt georganiseerd voor 
alle inwoners van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten. Ook de mensen die de 
uitvaart van hun dierbare niet door 
Van der Stappen uitvaartverzorging 
hebben laten verzorgen, zijn uiteraard 
van harte welkom.

Aanmelden
Als u geïnteresseerd bent om deze 
avond bij te wonen, kunt u zich tot 25 
mei aanmelden tijdens kantooruren bij 
Van der Stappen uitvaartverzorging op 

telefoonnummer 040-2841550. Daar-
bij vragen we u met hoeveel personen 
we u mogen verwachten. Ook kunt u 
dan aangeven of u de naam van uw 
dierbare wilt laten noemen tijdens de 
bijeenkomst. Er zijn aan deze avond 
geen kosten verbonden. Op www.vd-
stappen.nl/activiteiten leest u meer 
over dit herinneringsconcert en onze 
overige activiteiten.

Bedevaart   
naar Lourdes 
Lourdes, waar de hemel de aarde 
raakt. U kunt nog met ons mee! De 
Lourdesgroep Bisdom ‘s Hertogen-
bosch organiseert in samenwerking 
met het Huis voor de Pelgrim nog 
een vliegreis naar Lourdes van 2 t/m 
7 september. We vertrekken met 
een bus vanuit Den Bosch naar 
vliegveld Maastricht.

U krijgt veel hulp en aandacht van de 
vrijwilligers van de Lourdesgroep. 
Mensen die veel zorg nodig hebben 
kunnen door onze eigen Nederlandse 
vrijwilligers verzorgd worden in het 
accueil verzorgingshuis. Bent u bij CZ 
verzekerd en hebt u een medische ach-
tergrond, vraag dan bij ons naar de ho-
ge korting op de reis die wij u kunnen 
bieden.

Wilt u meer weten over deze vliegreis 
vraag dan de uitgebreide informatie 
aan bij Joke Hoekman 013-5216701 of 
06-42347729, Peter v.d. Brand 06-
44340035, Wilma Caiffa. 06-12157507 
alleen ’s avonds. www.lourdesgroep-
bisdomshertogenbosch.nl

Opbrengsten bestemd voor hulp 
aan ontheemde Nepalezen

Kledingactie Heilige 
Clemenskerk
Op zaterdag 13 mei is er een kledingin-
zameling bij de Heilige Clemenskerk 
aan Park 55 in Nuenen. De vrijwilligers 
willen graag zo veel mogelijk kleding 
en schoenen inzamelen om hulp te bie-
den aan 500 ontheemde Nepalese fa-
milies, vooral vrouwen en kinderen. 
Door twee verwoestende aardbevingen 
en diverse landverschuivingen hebben 
zij in 2015 familieleden, huizen en 
landbouwgrond verloren. Nog steeds 
leven zij in tentenkampen. Alle hulp is 
dus zeer welkom. 
Als u toch bezig bent met het oprui-
men van uw kledingkasten, denkt u 
dan alstublieft aan Sam’s Kledingactie 
en de steun die u kunt bieden. We stel-
len het zeer op prijs als u uw gebruikte 
kleding doneert in gesloten plastic zak-
ken. U kunt uw kleding doneren bij: 
Kerkplein Heilige Clemenskerk Park 
55 Nuenen. 13 mei, 10.00-12.00 uur.
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Benefietavond in de Stam Gerwen 
voor team Alpe d’HuZes
Zaterdag 13 mei is er in café de Stam Gerwen een benefietavond met veiling en 
loterij ten bate van het team Mi Mekaar dat deelneemt aan Alpe d’HuZes. Jor-
dan van de Laar en zijn moeder Dorothé nemen woensdag 1 juni deel aan Alpe 
d’HuZes, het jaarlijks fiets- en loopevenement voor KWF Kankerbestrijding.

De 21-jarige Jordan wil zes keer naar 
de top van de beroemde Franse berg 
Alpe d’Huez fietsen, terwijl zijn moe-
der wandelend naar boven loopt. 
Dorothé viert op die dag haar vijftigste 
verjaardag. 

21 haarspeldbochten…
Jordan doet voor de tweede keer mee 
aan Alpe d’HuZes. Drie jaar geleden 
klom hij zes keer langs de 21 haar-
speldbochten naar de top van de Alpe 
en dat aantal hoopt hij nu weer te vol te 
maken. Zijn moeder was toen suppor-
ter en nu doet ze lopend mee. Onder 
het motto ‘Opgeven is geen optie’ gaat 
het team Mi Mekaar fietsend en wan-
delend deelnemen aan Alpe d'Huez. 
Naast de sportieve uitdaging, hebben 
ze ook de uitdaging om zo veel moge-
lijk sponsorgeld bijeen te brengen en 
daarmee een bijdrage te leveren aan 
onderzoek naar kanker.

Jordan van de Laar werkt als hovenier 
bij Fons Linders Tuinmeesters in Nue-
nen en is lid van dartclub de Stam in 
Gerwen. Vandaar de benefietavond in 
café de Stam, Gerwenseweg 38 in Ger-
wen, zaterdag 13 mei aanvang 20.00 uur.

Jordan van de Laar en zijn moeder nemen 
als team Mi Mekaar deel aan Alpe d’HuZes

Midweekteam BCL nog in de race
Na één gelijkspel en één overwinning is het eerste midweekteam van Bad-
minton Club Lieshout nog steeds in de race voor de titel in de eerste afdeling 
van de vierde klasse. Om die titel te behalen zal het team echter alle zeilen 
bij moeten zetten en fors moeten winnen van runner-up BC Oirschot om hen 
van het lijf te kunnen houden.

Het largeteam dancetwirl (de huidige Nederlands Kampioen) van twirlver-
eniging Dedication, heeft op 7 mei tijdens de eerste wedstrijd van het nieu-
we seizoen, onmiddellijk weer de plaatsingsscore behaald voor het Neder-
lands Kampioenschap! Een mooie 1e plek was het resultaat.

In een drukke sporthal Suytkade in Hel-
mond, zetten de dames weer een prima 
routine neer. Trainster Krystle van den 
Broek-Hollander: “Ik ben ontzettend 
trots op deze dames. Vaak zie je na het 

behalen van een doel, in ons geval de 
kampioenstitel, dat de motivatie terug-
loopt en leden stoppen. De extra trai-
ningen eisen dan hun tol. Gelukkig is 
dat bij dit team niet het geval geweest 

BCH-M2 - BCL-M1 Gemert : 4-4
De uitwedstrijd tegen het Bossche BCH 
was een merkwaardige. Door miscommu-
nicatie moesten ter plekke diverse Bos-
sche invallers geregeld worden en die wa-
ren van een héél wisselend niveau. Bij de 
heren viel op dat de invallers érg sterk wa-
ren. Richard Essers en André Morpey 
hadden er tijdens de singlepartijen dan 
ook hun handen vol aan. Richard Essers 
kwam niet verder dan verliespartij in een 
twee-setter. André Morpey schopte het in 
een heel spectaculaire pot tot een derde 
set. Die verloor Andre uiteindelijk in de 
verlenging van de beresterke invaller van 
het Bossche team. Eerder had Andre Mor-
pey, samen met Stan van Vijfeijken, ook al 
de herendubbelpartij verloren. Bij de da-
mes ging het veel beter. Ook hier had de 
Bossche tegenstander een invalster, die 
bleek echter veel mínder sterk, waardoor 
de damesdubbelpartij eenvoudig werd ge-
wonnen. Ook de beide singlepartijen 
brachten voor Karin van den Biggelaar en 
Corine Holweg geen problemen. Beide 
dames wonnen in twee eenvoudige sets. 
In de afsluitende mixpartijen wisten Cori-
ne Holweg en Stan van Vijfeijken uitein-
delijk te winnen, door slim en geraffineerd 
gebruik te maken van de zwak invallende 
dame. Richard Essers en Karin van den 
Biggelaar konden in hun mixpartij de 
ijzersterke heer niet ontlopen en verloren 
uiteindelijk in twee sets, waardoor de hele 
partij in een vertekende 4-4 eindigde. Ver-
tekend, omdat de invallers van BCH-M2 
duidelijk sterker én zwakker waren dan de 
vaste teamspelers. 

BCL-M1 - BC Maarheeze-M1: 6-2
In de een-na-laatste wedstrijd van het sei-
zoen heeft BCL-M1 met 6-2 gewonnen 
van het midweekteam uit Maarheeze. In 
de eerste wedstrijden werd al direct een 
eerste punt verloren. Richard Essers en 
Stan van Vijfeijken kwamen niet op gang 
in hun heren-dubbelpartij en verloren in 
twee duidelijke sets. Karin van den Bigge-

laar en Corine Holweg deden het beter. Zij 
wonnen de damesdubbelpartij in twee 
sets. In de daaropvolgende mixpartijen 
speelden Corine Holweg en Stan van Vijf-
eijken een matige partij, maar wisten die 
met vechtlust en veel inzet alsnog om te 
buigen naar een winstpartij. Karin van 
den Biggelaar en Walter van Leuken wis-
ten hun mixpartij veel eenvoudiger te 
winnen, waardoor de tussenstand op 3-1 
kwam. In de singlepartijen was er direct 
een verlies te noteren. Walter van Leuken 
kwam absoluut niet in de wedstrijd en 
moest na twee verloren sets zijn racket al-
weer opbergen. Richard Essers deed het 
beter. Hij had wel drie sets nodig om te 
winnen, maar deed dat dan ook vol over-
gave. Ook de dames (Karin van den Big-
gelaar in twee sets en Corine Gevers in 
drie sets) sleepten hun partij binnen, 
waardoor de 6-2 uitslag een feit werd. Met 
nog één wedstrijd te gaan voor BCL-M1 
en nog twee partijen voor BC Oirschot is 
de situatie in de eerste afdeling van de 
vierde klasse enigszins onduidelijk. Dui-
delijk is wel dat de Lieshoutenaren vol aan 
de bak zullen moeten in de laatste partij, 
thuis tegen Oirschot, als ze het kampioen-
schap alsnog willen behalen in deze klasse.

BCL-M1 met (staand vlnr.) Stan van Vijfeijken, 
Karin van den Biggelaar, Corine Holweg en 
Richard Essers. Walter van Leuken zit voor.

NKV 2 - Tilburg 3  21-18
Afgelopen zondag stond alleen NKV 2 - Tilburg 3 op het programma, aange-
zien de wedstrijd van NKV 1 verplaatst is naar a.s. donderdag. Tilburg 3 is 
een redelijk bekende tegenstander met enkele bekende spelers. In de heen 
wedstrijd werd nipt verloren met 9-8, en in de zaal werd nog gewonnen te-
gen een mix van spelers uit het derde en vierde van Tilburg. Echter, wist de 
tegenstander in de afgelopen wedstrijden een indrukwekkende reeks neer 
te zetten. Met gemiddeld 20 goals en een ruim verschil werden tegenstan-
ders aan de kant gezet. 

Nadat op de voorafgaande donder-
dagtraining de vakken waren gemaakt 

en uitgeprobeerd was het strijdplan 
gemaakt. Zo simpel als het gezegd 
werd, moest het ook uitgevoerd wor-
den. De tegenstander mag niet komen 
tot hun 20 goals en NKV 2 moet er 
vanaf minuut één staan. Dit laatste 
bleek in de voorafgaande wedstrijden 
een probleem te zijn. 
Na 8 minuten spelen stond er een 
mooie 6-2 voorsprong op het score-
bord. Helaas ging het daarna niet 
meer zo makkelijk. Er werd vergeten 
af te ronden en Tilburg wist zelfs de 
voorsprong over te nemen. Na 20 mi-
nuten spelen was de stand 6-8 gewor-
den. Na een periode zonder scores 
voor NKV werd de korf eindelijk weer 
gevonden. Met enkele mooie ballen 
langs de korf en prima afstandsscho-
ten werd de voorsprong weer gepakt. 
De rust werd ingegaan met een rust-
stand van 12-10.

Spectaculaire clubkampioenschappen  
Z&PV Nuenen
Gedurende een heel seizoen wordt er door de zwemmers van Z&PV Nuenen 
samen gestreden bij wedstrijden, maar 1 keer per jaar zijn ze elkaars groot-
ste concurrenten. Bij de jaarlijkse clubkampioenschappen wordt op het 
scherpst van de snede in het water uitgevochten wie zich een jaar lang club-
kampioen mag noemen

Korfbal Wielersport

Zwemmen Badminton

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
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Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
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Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl
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Mooie start nieuw seizoen       
voor twirlvereniging Dedication

en is geen sprake van uitval. Ik mis op 
dit moment wel wat scherpte, maar 
richting het NK heb ik er alle vertrou-
wen in dat die er weer helemaal zal zijn!” 

Individueel geplaatsten
Ook de solisten gooiden gisteren hoge 
ogen: Veronique Lemmen behaalde 
een 2e plaats in de categorie juvenile 
dance twirl, en hiermee verzekerde ze 
zich van een plek op de voorrondes 
voor het NK. Ook behaalde Veronique 
een eerste plek met haar twirling 1ba-
ton. Het duo Anouk van Asten en Britt 
Kwarten werden 1e met het onderdeel 
senior duo twirling. Britt Kwarten ont-
ving brons voor haar 2 baton senior en 
Els van Vught behaalde in dezelfde ca-
tegorie de eerste plek en daarmee het 
goud. Desi Erkens won brons met het 
onderdeel senior twirling 1 baton. Els 
van Vught tenslotte won brons op het 
onderdeel solo dancetwirl senior. Kort-
om: een zeer productieve dag voor 
twirlvereniging Dedication! 

Nieuwe leden
Dans en muziek is helemaal jouw ding? 
Dan ben je van harte welkom om eens 
te komen kijken en mee te doen bij een 
training van Dedication. Aanmelding 
staat open voor meisjes én jongens 
vanaf 4 jaar. De trainingen vinden 
plaats in sporthal ‘De Weijer’ in Mierlo 
op maandagavond.
Beginnersgroep maandag: balletzaal 
18.30-19.30 uur.
Large team en solistenonderdelen: 
sporthal rechts 19.30-21.30 uur.
Voor meer info neem een kijkje op: 
www.addframes.com/dedication4twirl

Na rust moest NKV weer terug naar die 
vier verschil. Gefocust blijven in de ver-
dediging en scherper zijn op de afval-
lende ballen. Echter was het lastig om 
uit te breiden naar een verschil van vier 
goals. Het gat van drie werd vaak ge-
maakt, maar Tilburg bleef zich sterk 
verzetten tegen de vier verschil. Met 
nog vijf minuten op de klok en een 
voorsprong van twee doelpunten was 
het zaak om de wedstrijd uit te spelen. 
In de slotfase werd Tilburg onrustig in 
haar spelopzet en in haar afronding 
waardoor uiteindelijk het verschil gezet 
kon worden op drie. Eindstand 21-18.
Een prima eindresultaat, wat resul-
teert in een mooie stand in de poule. In 
de poule heeft de nummer een (DKC) 
13 punten, de nummers twee (NKV, 
PSV en Crescendo) 12 punten en de 
nummers drie (Tilburg en Juliana) 11 
punten. Daarbij moet Tilburg nog één 
wedstrijd inhalen waardoor de ver-
schillen bij elkaar blijven liggen. Met 
nog drie wedstrijden te spelen is dan 
ook nog alles mogelijk. Wordt NKV 2 
6de of worden ze misschien wel 1ste. 
Met nog wedstrijden tegen Conven-
tus, Juliana en DKC heeft NKV 2 het 
helaas niet in eigen hand. Dus wordt 
het een gevalletje gewoon drie keer 
winnen en dan zien we wel. Volgende 
week wordt er uit in Zwijndrecht ge-
speeld tegen Conventus 2. 

100m schoolslag en 100m wisselslag
Op zaterdagochtend stonden de eerste 
2 afstanden op het programma, de 
100m schoolslag en 100m wisselslag. 
Zeker op die eerste afstanden wisten 
een aantal zwemmers direct een gaatje 
te slaan met hun concurrenten. Zo 
pakte Ruud van Heerbeek bij de heren 
ruim 6 seconden voorsprong op Frans 
Slaats en gastzwemmer Max Peters. 
Daarnaast vielen de mooie persoonlij-
ke records van Alexander Nijst, Joep 
Dedding, Gijs van Leeuwen, Jeroen 
Schelling en Reno van der Spoel op.
Bij de dames verbeterden Tessa Ver-
donschot en Danila van den Hoogen-
band zich beiden tot 1.26.93, terwijl 
ook Monique Huizing, Charlotte 
Hoogendoorn, Lara van Cuijk, Kyra 
Spierings, Erica Sleddens en Shreya 
Kumar sneller dan ooit waren. Bij de 

jongste jongens en meiden tekenden 
Jonah Popken, Remco Verhoeven en 
Lotte Bosgra ieder voor een nieuw PR. 

100vlinder, 100rug en 100vrij
Op zondagmiddag werden de overige 
3 afstanden gezwommen, te beginnen 
met de 100m vlinderslag. Daarop pak-
te bij de dames onder andere Michelle 
de Klerk, Lotte Bastiaansen, Eunice 
van Ekert, Nienke van Lieshout, Em-
ma Vianen en Diede Struijk nieuwe 
toptijden. Bij de jongens en heren no-
teerden we ditzelfde feit voor Wouter 
Sijmons, Jelmer North, Milan Meurs, 
Bram Zwetsloot, Timo Bossema, Len-
nart van Sas en Jasper van der Knaap 
en bij de jongste jongens en meiden 
wisten Liselot van der Velden, Koen 
van den Wildenberg, Ralph Spanjers 
en Lotta van Kemenade hun snelste 

tijd te verbeteren. Op de rugslag voe-
gen later Chris Verhoeven, Celine 
Verspaget, Maurits Vincent en Jan Pe-
ter van Irsel zich bij dit gezelschap.

Brabantse Kampioenschappen
Ook op de andere afstanden regende het 
persoonlijke records, wat ook nog extra 
limieten voor de Brabantse Kampioen-
schappen betekende. Die worden in de 
weekenden van 20/21 en 27/28 mei ge-
houden in Eindhoven met maar liefst 44 
deelnemers van Z&PV Nuenen.
En wie is er nu uiteindelijk clubkam-
pioen geworden? Dat wordt vrijdag-
avond tijdens het clubuitje bekend ge-
maakt….

Bomenwandeling 
Het IVN nodigt u uit voor een bomen-
wandeling door het centrum van het 
dorp, op zondag 21 mei.
De gidsen wijzen u op bekende en bij-
zondere bomen die langs de route 
staan. Vertrek om 10.00 uur vanaf Het 
Klooster, Park 1, Nuenen.
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
RKSV NUENEN
Zondag 14 mei
Nuenen 1 - RKAVV   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Nuenen 2 - JEKA 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .00

EMK
Zaterdag 13 mei
EMK Classics - EMK All Stars   .  .  . 16 .00
Zondag 14 mei 
EMK 1 - Braakhuizen 1   .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 13 mei
Gestel Vet . - Nederwetten Vet .   . 16 .45 
Zondag 14 mei
Nederwetten 1 - ELI 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30 

NKV KORFBAL
Donderdag 11 mei 
NKV 1 - Ten Donck 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .00
Zaterdag 13 mei 
NKV 3 - OEC 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Zondag 14 mei
Conventus 2 - NKV 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 .45
Dubbel Zes 1 - NKV 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
Dinsdag 16 mei
DKB MW1 - NKV MW1   .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 .30

Fiducia - Nederwetten 1-1
Door Louis Staals

Een wedstrijd van het kaliber, ‘gauw vergeten’. In de 1e helft van beide zijden 
matig spel met relatief weinig kansen.

De keepers van beide kanten hadden geen mogelijkheid om hun klasse te tonen 
want zij kwamen nauwelijks in beeld. Fiducia had iets meer inzet en hun voetbal 
was een ietsje beter verzorgd maar ook zij kregen geen noemenswaardige kansen, 
dus gingen beide teams naar de thee met een 0-0 ruststand.
De tweede helft begon een stuk interessanter. Al in de 49e minuut gaf Raymond 
Gates een afgemeten voorzet van de rechterkant op Toon van Rooij. De toch 
enigszins uit vorm zijnde spits liet deze kans niet onbenut en kopte de bal in het 
Fiducia doel, 0-1. Nederwetten was niet in staat om deze stand uit te bouwen en 
kreeg na matig uitverdedigen de deksel op de neus toen Toon van Zeeland de bal 
hard langs keeper Joosten joeg en de 1-1 op het scorebord zette. Een wissel in de 
60e minuut, Tom Sleegers er uit en Pieter Donkers er in, bracht wel wat meer le-
ven in de brouwerij. In de 80e minuut leidde dit nog tot een doelpunt maar de 
warrig leidende scheidsrechter keurde de treffer van Toon van Rooij af om vlak 
tevoren geen voordeel te geven en af te fluiten voor een overtreding tegen Neder-
wetten speler Roy Sleegers. Nog even werd de al enkele weken geblesseerde Ben 
van der Bruggen in gebracht maar ook hij kon het tij niet meer keren.
Volgende week de laatste wedstrijd van het seizoen tegen ELI uit Lieshout en mis-
schien kunnen de spelers dan nog een afscheidscadeau(tje) mee geven aan de ve-
trekkende trainer Dennis Wouterse.

Valkenswaard - EMK 5-2
Door Jacques Ribot

Valkenswaard begon in een hoog tempo aan de wedstrijd op het kunstgras-
veld. EMK kon zich niet ontworstelen aan de druk van de tegenstander. Na 
een kwartiertje werd het lot van EMK bezegeld in amper 6 minuten waarbij 
drie doelpunten werden gemaakt. 

De doelpunten waren niet het gevolg 
van vloeiende aanvallen van Valkens-
waard, maar van dichtbij werd doel-
man Cuppen geklopt op afvallende bal-
len (16e, 20e en 22e minuut). EMK had 
toen nauwelijks iets laten zien. Na een 
half uur zakte het tempo bij de tegen-
stander en kon EMK iets terug doen. In 
de 30e minuut plofte een afstandschot 
van Ruud Boerema tegen de lat en was 
er nog een poging van Johan Janssen in 
de 36e minuut. EMK kwam in een ge-
wijzigde opstelling uit de kleedkamers, 
maar kwam er niet aan te pas in het be-
gin van de tweede helft. Edwin Cuppen 
moest in de 47e minuut een geweldige 
redding doen, maar werd twee minu-
ten later geklopt door een fout bij de 
verdedigers (4-0). Een afstraffing dreig-
de maar EMK leek toen wakker te wor-
den. In de 51e minuut was er een schot 
van Boerema met een goede save van 
de doelman van Valkenswaard, maar 
deze werd een minuut later geklopt 
door een boogbal van Tom Diender (4-

1). EMK bleef druk zetten met een 
schot van Rick Slaats (58e minuut) en 
een vrije trap van Boerema knap ge-
stopt door de keeper (59e minuut). In 
de 72e minuut was er een ongelukkige 
botsing van de doelman van Valkens-
waard met een eigen speler. De doel-
man moest daarbij vervangen worden. 
EMK poogde om enigszins terug te ko-
men en dat lukte in de 83e minuut met 
een diagonaal schot van Ruud Boerema 
uit een scherpe hoek (4-2). Vier minu-
ten later, kwam de spits van Valkens-
waard dwars door de verdediging van 
EMK om beheerst een 5e treffer te sco-
ren. De eindstand 5-2 bleef op het sco-
rebord staan. Het was een uitermate 
sportieve wedstrijd zonder gele kaar-
ten. Bij Valkenswaard was het feest 
want hun tweede elftal was net kam-
pioen geworden. Aanstaande zondag 
14 mei is de laatste speeldag van de 
competitie. EMK moet dan winnen 
van Braakhuizen in een poging om de-
gradatie te voorkomen. 

Rick Frederiks (rechts) in actie

EMK JO13-3 ongeslagen kampioen
 
Afgelopen zaterdag is EMK JO13-3 in de uitwedstrijd tegen SBC JO13-3 on-
geslagen kampioen geworden in de voorjaars competitie 2017. De wedstrijd 
tegen SBC werd met 2-8 gewonnen.
 
Gefeliciteerd allemaal!!
 
Daan Jacobs, Luca Claassen, Cas van der Schalie, Felix Olfers, Cato Leeu-
wensteijn, Milan van Geenen, Thijs van den Broek, Gijs van Leusden,
Quint Hofstee, Daimy van de Rijdt, Jasper Kelderman Teerapat, Niels van 
Schaijk, Mischa Berkens. Trainers: Lars Kelderman & Anthony van den Broek

Kleine meisjes worden groot!
In 2012 startte er negen meiden in een D-7tal aan hun eerste competitie als mei-
denteam, nu staan er negen meiden aan de vooravond van de overstap naar de 
damesselectie van RKVV Nederwetten. Spannend, de hoogste tijd of met tegen-
zin? Hoe denken enkele meiden uit het team over het komend seizoen…

Hoe zijn jullie gestart met meiden-
voetbal?
Voordat we begonnen met het meiden 
D-7tal trainden en speelden we ge-
mengd met de jongens in een team. 
Trainen zijn we nog een tijdje met de 
jongens blijven doen, dat ging goed want 
we werden met het meidenteam meteen 
kampioen. Kampioen worden is leuk, 
mede door ons kampioenschap trokken 
we nieuwe meiden aan en konden we 
het volgende seizoen met een 11-tal 
starten. Nog een seizoen later werden 
dit zelfs twee meidenteams. (Nu de A en 
de B, en volgens de nieuwe teambena-
mingen van de KNVB de MO-17 en de 
MO-19 ‘meisjes onder .. jaar’) 

Wat was het mooiste van meiden-
voetbal de afgelopen jaren?
Dat is niet moeilijk, het moment dat 
we kampioen werden! Dat was echt 
keigaaf, een groot feest! Een mooi sei-
zoen was dat, en het is natuurlijk leuk 
om te winnen en samen als team iets te 
bereiken. Je merkt dat we nu meer 
prestatiegericht spelen, helemaal in 

het begin maakte het niet zoveel uit of 
we verloren of wonnen, nu gaan we 
meer voor de winst.

Het afgelopen seizoen hebben jullie 
al regelmatig meegespeeld met VR1 
en VR2, wat is het grootste verschil 
tussen meiden en vrouwenvoetbal?
De tegenstandsters zijn een maatje 
meer, dat is fysiek heel anders spelen. 
De damesselectie zien we als een uit-
daging. Toch denken we dat we prima 
in de selectie mee kunnen draaien. 

Hoe zien jullie volgend seizoen?
We zijn in de selectie de jonkies, be-
nieuwd of we in de basis spelen. We 
weten nu nog niet hoe het seizoen gaat 
lopen, sommige meiden vinden het 
wel jammer dat ons vaste clubje uit el-
kaar zal vallen, maar we willen alle-
maal voor de selectie gaan. 

En qua voetbalprestaties?
Kampioen worden zal lastig zijn, op 
z’n minst in de middenmoot mee-
draaien in plaats van onderaan bunge-
len zoals nu, moet lukken. Met z’n al-
len er voor gaan en de gezelligheid be-
houden vinden we het belangrijkste.

Zaterdag om 10.00 uur spelen de mei-
den nog één keer als team tegen de 
Valk op het sportpark in Gerwen.

Willy van Beek: 40 jaar EMK’er
Willy van Beek kwam als veertienjarige naar voetbalvereniging EMK, waarbij 
later ook broer Petro als speler zou aansluiten. Vanuit de jeugd hebben zij 
een hele lange periode, mede de dienst in selectieteams bepaald en kam-
pioenschappen behaald. De gedachte: ‘als je niet zo groot bent ga je het niet 
halen’, heeft Willy zeker bij eenieder weggenomen en omgezet in succes. Ook 
zijn altijd positieve uitstraling heeft hij overgedragen naar de club en andere 
clubleden waarin saamhorigheid en clubgevoel de kernpunten waren.

Willy heeft langere perioden met dezelf-
de spelers in teams gespeeld, onder an-
dere: de gebroeders Van de Dungen; Eric 
van Gils; gebroeders Van der Hoeven; 
gebroeders Wigmans; Cees Brouwers; 
Bert Quick; Jarco Dekkers; Rob van Rijs-

sel; Paul Vogels; Gert van Geffen en vele 
anderen.
Ook bij de jeugd heeft Willy met zijn 
kinderen Estee, Bjorn en Jelle -samen 
met vaste maat Eric van Gils- vele ja-
ren als trainer/coach teams getraind 
en begeleid, waarbij het brengen van 
de juiste sfeer binnen jeugdgroepen 
werd vertaald naar groepsgedrag en 
plezier.
Doordat deze uitgangspunten goed 
van pas kwamen, was Willy ook als 
jeugdkampbegeleider super in zijn ele-
ment waarin ook veel hilarische mo-
menten waren. Om de cyclus dan maar 
compleet te maken, heeft hij mede met 
Gert van Geffen, Bert Quick en Jarco 
Dekkers de (Oudjes) ‘veteranen’ opge-
richt en later omgedoopt tot EMK 
Classics.

Tennisavond bij TV Wettenseind 
Tennisvereniging Wettenseind (TVW) organiseert op woensdagavond 31 
mei aanstaande een speciale toss-avond om kennis te maken met de club. 
Vanaf 19.00 uur is iedereen die graag een balletje wil slaan met TVW-leden 
van harte welkom. De start van de eerste ronde om 19.30 uur, maar je kunt 
ook wat later komen en om 20.00 of 20.30 uur starten. Je kunt dan telkens 
een half uurtje tennissen en als je wilt stoppen, dan geef je dat aan bij de or-
ganisatie. Daarna is er uiteraard tijd voor een drankje.

Iedereen die overweegt om het tennis-
racket weer uit de kast te halen of die 
kennis wil maken met de sport is wel-
kom. TVW organiseert iedere maan-
dag- en woensdagavond een toss-avond. 
Dit houdt in dat leden naar het park ko-
men en ieder half uur worden ingedeeld 
met andere leden om gezellig met elkaar 
te tennissen en daarna nog een drankje 
te nuttigen. Uiteraard wordt er gekeken 
naar speelsterkte en als er beginnende 

spelers zijn, dan wordt daar ook reke-
ning mee gehouden.

Benodigdheden: tennisracket en sport-
schoenen met profiel (geen noppen).
Adres: Wettenseind 22 in Nuenen.
Facebook: @TennisVerenigingWettens-
eind. Aanmelden: voor 25 mei via info@
tvwettenseind.nl. Laat het weten als je 
geen tennisracket hebt en dan regelen 
wij dat voor je.

Nuvo’68 Dames 1 
mist promotie net 
 
Door Susan van de Ven

Afgelopen zaterdag was het dan zover: 
promotiewedstrijden stonden op het 
programma. Nuvo’68 Dames 1 is twee-
de in de eigen klasse geworden. De 
nummer 1 is direct gepromoveerd, 
maar de nummer 2 moet strijden in een 
kleine competitie met een ander team 
dat ook 2e in de tweede klasse is gewor-
den en een degradatiekandidaat uit de 
eerste klasse. Eerst tegen Nuvoc D3, 
volgens tegen Were-Di D1. 
Van Nuvoc (degradatie kandidaat) was 
bekend dat zij speelsters mee lieten 
spelen uit het 2e, waardoor de kansen 
vooraf niet hoog ingeschat werden. De 
eerste set wonnen de Nuenense dames 
niet, 25-19. 
De 2e set leek kansloos verloren te 
gaan bij een tussenstand van 23-15. 
Maar met een fantastische service-
reeks van Joëlla van de Ven, werd uit-
eindelijk de set gewonnen met 26-24. 
De beslissende 3e set werd uiteindelijk 
gewonnen met 20-18.
Met al een wedstrijd in de benen, 
moest gelijk gestart worden met de 
volgende wedstrijd. Were-di kwam fris 
en gedreven uit de startblokken en te-
gen de service-druk die zij wisten neer 
te zetten was Nuvo ’68 niet opgewas-
sen. Met duidelijke cijfers (25-10) werd 
deze set verloren. 
In de 2e set ging het gelijk op en was 
Nuvo ’68 aan het einde van de set net 
iets scherper, waardoor de set gewon-
nen werd met 25-23. Aanvankelijk leek 
in de derde set de vermoeidheid toe te 
slaan en stonden ze al snel met 6-1 
achter. Nuvo ’68 deed echter wat het 
dit seizoen al vaker gedaan heeft: te-
rugkomen van een achterstand. Het 
werd 14-14. Wederom werden ver-
schillende matchpoints door beide 
teams niet benut. Helaas bleek Were-
di in de eindfase net iets stabieler, 
waardoor zij de set wonnen met 18-16. 
Door het onderling resultaat Nuvoc - 
Were-di 2-0 is Nuvo ’68 D1 2e gewor-
den in de poule en is er nog een kleine 
kans om te promoveren. 
 

Volleybal

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 14-05-2017 in het pro-
gramma Nuenen Nú:
•	 Kwekerij	Jansen	wint	prijs	voor	

beste asperges van Brabant
•	 Radio Son en Breugel bestaat 1 jaar
•	 Dreigende	 verkeerschaos	 in	

Nuenen
•	 Uitreiking	lintjes	in	Nuenen
•	 Gedicht	van	Jan	Schuts,	afl.19
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 gemeenteraadsvergadering 
van 18 mei, die om 14.00 uur be-
gint, wordt rechtstreeks door LON 
TV uitgezonden en via livestream. 
Zie ook www.omroepnuenen.nl



 GRATIS AFSTANDBEDIENING op Zip/windvaste screens merk Sunmaster  
*uitvoering elektrische, merk Somfy, aanbieding geldig tot en met 10 Juni 2017 

 
                                            

Verandadaken - Terrasschermen - Rolluiken - Screens - Markiezen 

    

DLC zonwering
Spegelt 102
5674cd nuenen
tel.: 0402857790  
showroom dinsdag t/m vrijdag geopend van
9.00 tot 17.00 overige tijden op afspraak

www.dlczonwering.nl info@dlczonwering.nl

Zipvensterscreen* Zipscreen* Windvaste sunfix screen*

MINI BROODJES 
wit/tarwe gesorteerd

10 stuks

t/m 23 mei
2 WEKEN GELDIG

2,00

MINI
  CROISSANTS 

4 stuks

t/m 23 mei
2 WEKEN GELDIG

1,00

MINI FLAPJES 
appel en/of kersen

6 stuks

t/m 23 mei
2 WEKEN GELDIG

4,00

MINI
  TOMPOUCEN 

 4 stuks

t/m 23 mei
2 WEKEN GELDIG

3,00MINI MONCHOU-

    STUKJES 
5 stuks

t/m 23 mei

2 WEKEN GELDIG

5,00

we hebben ze weer
klein gekregen    BOuLaNgErIe b

Ek
Ke

Rs

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

ELKE MAANDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN,4 BETALEN
in Nuenen

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

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
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