
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.

Succesvolle 
flessenactie 
Jocanto

‘Smeulders 
= Open’ 
presenteert: 
Ellie Kuijpers
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Geldig t/m:

Quik Service Nuenen
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

De Wondere 
Wereld 
van Gerwen

Zie advertentie achterpagina
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MAKELAAR PLUS?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Z

040-2951080 | www.anderegg.nl

HYPOTHEEK NODIG?

Collse Hoefdijk 16a  5674 VK Nuenen

Financieel Bedrijfsadvies
Verzekeringen • Hypotheken

deskundig & persoonlijk 
laagste hypotheekrente

betaalbaar advies

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.

Noor Geurts geeft ruimte aan experimenteren met beeldende kunst

Met een auto vol verf   
naar Frankrijk
Door Nannie van den Eijnden

e geeft teken-, schilder- en modellessen bij atelier en beeldentuin ‘Ruim-
te in beeld’ aan de Dubbestraat in Nuenen en workshops op diverse loca-
ties, van Friesland tot Frankrijk. De kern van haar lessen en van haar 

eigen werk is experimenteren met materialen en technieken. Kunst ontdekken 
en er zelf inhoud en betekenis aan geven. “Verras jezelf” is haar motto. 

Noor heeft onlangs geëxposeerd bij 
‘Ruimte in beeld’ en laat een van haar 
recente werken zien, een schilderij 
met land, lucht en ruimte en hier en 
daar een alleenstaand persoon. Het 
heeft diepte, licht en straalt rust uit. Je 
kunt er helemaal in verdwijnen. 

“Dit is mijn handschrift” vertelt ze 
over het kunstwerk dat voor ons staat, 
“ik maak zelf het spieraam van hand-
gelast grenen, kies het formaat en het 

doek. Als je van de kunstacademie 
komt, weet je nog niet wie je bent. Het 
lijkt makkelijk, schilderen, maar je 
moet jezelf vinden en dat vertalen”. 
Daar gaat een lange weg aan vooraf 
van onderzoeken, kijken, musea be-
zoeken, experimenteren en jezelf frus-
treren. Het gaat om het geheel van 
doek, beeld, verf (hoe ga je daarmee 
om?), kleur, inhoud en betekenis. “Op 
een gegeven moment weet je waar je 
naar hangt. Ik geloof dat je wordt ge-
boren met een repertoire en dat ga je 
ontwikkelen en verdiepen. Zo ontstaat 
je eigenheid”.

Mysterie
In al haar werk komt het terug: licht, 
ruimte, het kosmische. Als een door-
gang, een doorkijkje naar het mysterie 
van het leven, het geheim van leven en 
dood. “Wat je niet kunt zien of weten, 
maar wat je wel voelt. Dat kan voor ie-
dereen anders zijn. Je bent alleen op 
weg en ook samen. De weg is vaak 
eenzaam en je mag je gelukkig prijzen 
als het samen kan” spreekt ze uit. 

____________________________________

“Het oog is het venster 
van de ziel.”   
Leonardo da Vinci
____________________________________

Ze laat tekeningen zien van bomen en 
takken waarbij ze heeft geëxperimen-
teerd met oostindische inkt en olieverf. 
“Dit is wat ik met mensen wil bereiken, 
experimenteren met onderwerpen en 
materialen, nieuwe wegen durven in-
slaan. Jezelf verrassen. Het mooiste 
vind ik als iemand iets doet waar je een 
buiksprongetje van krijgt. Ik vind het 
belangrijk om de interactie met het 
werk aan te gaan, een schilderij ont-
staat zo gewoon vanzelf. Dan weet je 
ook wanneer het klaar is. Het zoeken 
en daarin opgaan geeft zó’n vrijheid en 
energie!”

‘Ruimte in beeld’
Als docent brengt ze hier met haar les-
sen experimenteel tekenen en schilde-
ren ruimte in beeld, zoals anderen dat 
op deze plek met beeldhouwen doen. 
“Ik vind het mooi om door te geven 
wat ik zelf heb gevonden en hoop dat 
iedereen dit vindt. Experimenteren is 
heel eenvoudig. Het maakt niet uit of 
de verhoudingen kloppen of niet. Ga 
erin en geef je over. Het gaat om je in-
tentie en de expressie”. Noor geeft ook 

Vrijwilligersorganisaties/ 
Verenigingen opgelet: 

Inschrijven 
Verenigingenmarkt 
mogelijk tot 1 juni
Nieuwe leden of vrijwilligers nodig? 
Nieuwe contacten leggen? Inwoners 
van onze gemeente laten weten wat 
uw organisatie allemaal doet? Schrijf 
uw organisatie dan vóór 1 juni in voor 
de Verenigingenmarkt, georganiseerd 
door stichting DwersVerband. 

De markt wordt gehouden op zondag-
middag 10 september in en rondom Het 
Park. Daar zullen die middag ook extra 
activiteiten georganiseerd worden in 
het kader van Open Monumentendag.
Meer info: www.verenigingenmarkt-
nuenen.nl. Als u vragen hebt over de 
markt kunt u mailen naar info@dwers-
verband.nl. Verenigingenmarkt en 
Open Monumentendag 2017? Op 10 
september moet u er gewoon bij zijn! 

Voorjaarsboeken-markt Weverkeshof
Boeken uitzoeken voor de vakantie!! Romans, reisgidsen en kinderboeken 
voor een spotprijs. De Weverkeshof organiseert de jaarlijkse voorjaarsboe-
kenmarkt. Ruim van omvang en slechts gedurende één dag op zaterdag 27 
mei van 10.00 uur in de ochtend tot 16.00 uur ’s middags.

Programma 
Picknick in het Park
Op zondag 28 mei vindt in het Park de 
tweede editie plaats van Picknick in het 
Park, aanvang 13.00 uur. Programma:

13.00 uur DJ
13.30 uur  DéDé Dance
14.30 uur Super Cindy
15.10 uur DéDé Dance
16.00 uur  Lijn 7 (kids)
17.00 uur Lijn 7
18.30 uur Millers Inc.
19.45 uur  Punt&L
20.30 uur DJ
21.00 uur Afsluiting

De vakantieperiode komt er aan. Deze 
boekenmarkt biedt dé mogelijkheid 
om met vooruitziende blik uw vakan-
tieboeken uit te zoeken. Alle boeken 
voor een spotprijs.
U treft aan, gesorteerd en wel:
•	 reisgidsen	van	over	heel	de	wereld
•	 kinderboeken	
•	 thrillers	
•	 litteratuur	 uit	 binnen-	 en	 buiten-

land (nederlandstalig)
•	 romans	in	alle	soorten	en	maten

De boeken zijn puntgaaf en vaak zelfs 
in nieuwstaat. Prijs voor alle genoemde 
boeken: € 3,- per stuk en 4 voor € 10,-. 
Alle boeken zijn voor het goede doel 
(de Weverkeshof) geschonken door de 
inwoners van Nuenen. 
De datum van onze jaarlijkse grote 
boekenmarkt, op 2 en 3 september 
a.s., kunt u vast noteren. Mensen die 
onze jaarlijkse boekenmarkt wel eens 
bezocht hebben, weten welke hoge 
kwaliteit geboden wordt.
Zoals altijd is de toegang gratis. Jhr.
Hugo van Berckellaan 5 in Nuenen 
(achter het gemeentehuis)
www.weverkeshof.nl

les in modeltekenen, met een manne-
lijk en een vrouwelijk model. “Het 
maakt veel uit of het model contact 
maakt met de tekenaars en of ze samen 
de interactie aangaan met wat er is”. 

Thuisbasis
Kunst en muziek waren thuis heel ge-
woon. Haar oudere broer schildert al 
heel lang. Noor wilde graag met men-
sen werken en volgde een HBO-oplei-
ding voor jeugdwelzijnswerk. Daarna 
ging ze naar de kunstacademie in Rot-
terdam. Ben je het wel of ben je het 
niet? Beeldend kunstenaar zijn is hard 
werken, discipline opbrengen en door-
gaan. “Ik heb er 17 jaar over gedaan om 
te komen waar ik nu ben” lacht ze “en 
ging al snel les geven. Daarna ben ik 
workshops gaan ontwikkelen. Het is 
leuk om over je werk te vertellen”. 

Noor geeft les aan volwassenen, jonge-
ren en kinderen in de basisschoolleef-
tijd, ook als onderdeel van trainingen. 
In de workshop ‘Jij en Ik’ schilderen 
kinderen en ouders elkaar, of grootou-
ders en kleinkinderen, tantes en nicht-
jes. Voor de workshop ‘Schilderen op 
een eiland in Friesland’ word je met 
een bootje overgezet. Voor haar 
nieuwste workshop ‘Een auto vol verf ’ 
schrijft één persoon zich in en die 
zorgt voor een auto vol verf, doeken en 
deelnemers. Noor heeft in haar Franse 
huis in Marly Gomont ruimte voor vijf 
mensen. Voor meer avonturiers die 
een weekend of midweek willen pio-
nieren met verf en de rust van de groe-
ne streek Picardie willen opzoeken is 
een gerestaureerd station in het dorp 
beschikbaar als gîte.

De workshops in Frankrijk gaan nu 
van start. Inschrijven is nog mogelijk. 
In september geeft Noor weer les bij 
‘Ruimte in beeld’. Wil je experimente-
rend tekenen en schilderen en ruimte 
in beeld brengen, kijk dan op de web-
sites van Noor Geurts en Antoinet 
Verhagen: 
www.noorgeurts.nl
www.ruimteinbeeld.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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Uitvoering 
De bestrijding van de eikenprocessierups wordt verricht door een 
gespecialiseerd bedrijf onder begeleiding van de gemeente. We ver-
wachten in week 21 met de uitvoering te kunnen beginnen. Een 
tweede behandeling binnen ca. 10 dagen kan noodzakelijk zijn. In 
verband met de werkdruk bij de aannemer kunnen de werkzaam-
heden ook ‘s avonds en/of ‘s nachts plaatsvinden. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de KCC, telefoon 040-
2631699.

Wat moet u doen bij (over)last?
Wanneer u plotseling last krijgt van jeuk, huiduitslag en/of irritaties 
aan de ogen en de luchtwegen dan kan dat betekenen dat u in aan-
raking bent gekomen met brandharen van de eikenprocessierups. 
Dit zijn pijlvormige haren. U kunt het beste meteen contact opnemen 
met de huisarts en bij acute gevallen de eerste hulp inschakelen. 
Voor meer informatie over de gezondheidsrisico’s neemt u contact 
op met de GGD. 
Voor vraag en antwoord over de eikenprocessierups kunt u terecht 
op www.ggd.nl

Bestrijding 
De gemeente heeft ervoor gekozen om niet teveel in te grijpen in het 
natuurlijke proces en zal daarom alleen op die plekken spuiten waar 
de eikenprocessierupsen een bedreiging voor de volksgezondheid 
zijn. Daarom worden alleen op plaatsen waar veel of vaak mensen 
komen de bomen volgens de nieuwe methode behandeld. 
De bomen langs wegen en fiets- en wandelpaden worden behandeld 
met het biologisch bestrijdingsmiddel. Kijk op onze website www.
nuenen.nl voor de bestrijdingsplattegrond. 

GEMEENTE NUENEN SLUIT WONING   
NA DRUGSVONDST
Op 8 mei 2017 is een woning in Nuenen-West door burgemeester 
Houben voor één maand gesloten. De sluiting volgde nadat de po-
litie onder andere 186 hennepplanten, 1156 gram gedroogde hen-
neptoppen en 351 hennepstekken 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 (soft)drugs 
een woning direct voor één maand te sluiten. Bij een tweede con-
statering wordt de woning vier maanden gesloten en na een derde 
keer kan sluiting voor onbepaalde tijd volgen. Voor harddrugs gelden 
nog strengere sancties. 

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 drugshan-
del betrokken zijn, maar wel wonen of een bedrijf hebben in (de 
omgeving 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.

HERINNERING BETALING AANSLAGEN 
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 
Binnenkort loopt de uiterlijke betaaldatum van uw aanslag gemeen-
telijke belastingen af.
U moet het openstaande bedrag betalen vóór 30 juni 2017.

Betaal op tijd
Voorkom teleurstellingen en betaal op tijd. Als u dit niet doet dan 
kunnen er extra kosten bijkomen, zoals aanmaningskosten en wet-
telijke rente.

Aanslag niet ontvangen?
Heeft u uw aanslag niet per post ontvangen? Mogelijk heeft u zich 
aangemeld via MijnOverheid.nl voor het ontvangen van digitale 
post van de gemeente. Controleer daarom uw berichtenbox. 

Nog niet aangemeld voor MijnOverheid? 
Ga dan naar Mijnoverheid.nl. Activeer daar uw MijnOverheid-
account. U logt eenvoudig in met uw Digid. Vanaf dat moment 
ontvangt u de berichten van de gemeente digitaal in uw berich-
tenbox. 

HERSTART ROOKMELDERPROJECT 
Weet u wat u moet doen wanneer er brand ontstaat in uw woning? 
Heeft u een vluchtplan? Wordt u gealarmeerd door rookmelders? 
Hangen uw rookmelders op de juiste plaats en werken ze nog wel?

Rookmelders zijn van levensbelang
Nog steeds denken veel mensen: ‘brand, dat overkomt mij toch niet’. 
Dit is een gevaarlijke gedachte, het kan iedereen overkomen. Als er 
brand is, heb je weinig tijd en dien je snel te handelen. De meeste 
dodelijke slachtoffers bij brand overlijden door het inademen van 
(giftige) rook. Bij een woningbrand is de hoeveelheid rook in de 
kamer(s) binnen 3(!) minuten al levensbedreigend. In 2016 zijn er 
38 mensen om het leven gekomen door een woningbrand. Rook-
melders zijn dan ook van levensbelang!

Project ‘Nuenen (Brand)Veilig’
In 2013 is de gemeente Nuenen het project ‘Nuenen (Brand)Veilig’ 
gestart. Met dit project willen we het aantal brandslachtoffers ver-
lagen, door voorlichting en door het plaatsen van rookmelders in 
woningen. Ook nu wordt dit project uitgevoerd door enthousiaste 
vrijwilligers, die middels een cursus van de brandweer genoeg kennis 
hebben opgedaan om u te adviseren en/of rookmelders op de juiste 
plekken te plaatsen. Tijdens de eerste fase van het project zijn er al 
bijna 3000 rookmelders geplaatst in onder andere Gerwen, Neder-
wetten, Eeineind en alle huurwoningen van Helpt Elkander. De rook-
melders zijn voorzien van een ingebouwde batterij die niet verwijderd 
kan worden en een gegarandeerde levensduur heeft van 10 jaar. 

Aanmelden voor deelname
Nu starten we met de tweede fase van het project! Het project zal 
zich steeds richten op een aantal wijken tegelijk, zodat er gestruc-
tureerd gewerkt kan worden. De bewoners kunnen zich telefonisch 
of via een online aanmeldformulier aanmelden bij de gemeente 
Nuenen. De eerste rookmelder kost €17,50 en elke volgende kost 
€15,- per stuk. Dit tarief is inclusief plaatsingskosten, advies en een 
brandveiligheidscheck. De vrijwilligers nemen contact op met de 
bewoners die zich aan hebben gemeld om een afspraak te maken. 
Het bezoek van de vrijwilligers duurt maximaal 30 minuten en vindt 
altijd plaats met twee personen, voorzien van herkenbare kleding 
van het project Nuenen Brandveilig en een legitimatiebewijs. 

Gedurende de maanden mei en juni 2017 kunnen bewoners uit de 
wijken TWEEVOREN, SCHIETBERGEN EN DE WITTE PUT zich 
voor het project aanmelden via de website www.nuenen.nl (bij het 

kopje ‘projecten en initiatieven’), of telefoonnummer 
040-2631 631 van de gemeente Nuenen. U kunt hier 
ook voor overige vragen over het project terecht. 

VERGUNNINGEN      
PERIODE 08-05-2017 EN 12-05-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Willemstraat 2 Uitbreiden van de woning 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Collse Heide 54 Plaatsen van twee silo’s naast 
 het bedrijfspand 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Daniel Eyndhoutsgaarde 5 Plaatsen van een carport 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Vincent van Goghplein Carnavalsactiviteiten Nuenen 2018 
Vincent van Goghplein Standplaats vrijdagochtend 
 Tast Toer Foodtruck  
Sophiastraat Straatspeeldag Panakkers 14 juni 
Park, Heuvelplein, De Koppel Melding Rabobank Clubkas Campagne 
 19 en 24 mei 
Enodedreef 3 Triathlon Nuenen 2 juli 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park Verenigingenmarkt 2017 op 10 september 
Park Parkblazersconcert op 17 september 

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

Leging groene container: €1,-. In juni, juli en 
augustus wordt de bak elke week opgehaald!
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GEMEENTEHUIS GESLOTEN 
Het gemeentehuis in Nuenen is gesloten op:
•	 Hemelvaartsdag:	donderdag	25	mei	2017
•	 Dag	na	Hemelvaartsdag:	vrijdag	26	mei	2017
•	 Tweede	Pinksterdag:	maandag	5	juni	2017

VERKEER
Asfaltonderhoud diverse wegen in Nuenen
In het kader van het jaarlijks asfaltonderhoud gaat de gemeente 
Nuenen op 22 mei tussen 9.00 en 16.00 uur werkzaamheden uit-
voeren aan de Smits van Oyenlaan.
Het betreft kleine reparaties op het gedeelte vanaf Papenvoortsedijk 
tot aan de Vincent van Goghstraat.

Het verkeer wordt geregeld via verkeersregelaars en kan hierdoor 
enige hinder ondervinden. De Smits van Oyenlaan wordt niet afge-
sloten.

Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen 
met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoon-
nummer (040) 2631 631.

GEEN AFVALINZAMELING OP 
HEMELVAARTSDAG
Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) rijden we niet met afva-
linzameling. Raadpleeg uw kalender voor de wijzigingen in de afva-
linzameling. Want PMD en GFT+E wordt zaterdag 27 mei. En papier 
(avondroute) wordt vrijdag 26 mei. De inzamelaar start de avond-
route om 18.00 uur. Zet uw afval niet te vroeg buiten.

BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS
Het seizoen van de eikenprocessierups komt er weer aan. Op eiken-
bomen kunt u in de maanden mei, juni en juli behaarde rupsen 
aantreffen. Na contact met de haren van deze rups kunnen klachten 
ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de 
luchtwegen. 

Plaag
De eikenprocessierups is al een flink aantal jaren actief in Nederland. 
De rups komt vooral voor in Brabant en Limburg maar rukt elk jaar 
verder op naar het noorden. Sinds een aantal jaren is deze rups ook 
actief in Gelderland.

Biologische bestrijdingsmethode
Ook dit jaar heeft de gemeente besloten om de biologische bestrij-
dingsmethode in te zetten. Het gaat om het bestrijdingsmiddel 
Xentari.

Xentari is een biologisch middel en is niet schadelijk voor mens en 
milieu en het middel werkt preventief. De bestrijding met Xentari 

gebeurt op het moment 
waarop de jonge rupsen zich 
in de bomen begeven om 
zich vol te vreten. De rupsen 
hebben dan nog geen 
brandharen ontwikkeld en 
zijn dan nog niet schadelijk. 
Zo worden ze dus voordat 
ze schadelijk zijn al vernie-
tigd. Ook is het werken met 
dit product voor de betref-
fende medewerker aangena-
mer dan werken volgens 
traditionele methodes zoals 
zuigen of branden.



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 DIRECT

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

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

Iedere week andere achtergrond
3 versies: Fruit, Brood en Vlees

KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Voor een vertrouwd stukje vlees
en eigen worst makerij!!!

3 Peper steaks ............7,50
4 Black Angus
Burgers ....................................7,50
100 gr. Boterhamworst +
100 gr. Runder Rookvlees ......3,95
Belle Hélène
100 gram  ................................................1,80
Barbecue worsten
"uit eigen keuken"  .........iedere 4e gratis
Shoarma pakket
"500 gram vlees, 5 broodjes en saus" ......6,95

25%
KORTING

TOPPER

Voor de best belegde broodjes!

SPECIAL

KOOPJE

KOOPJE

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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

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

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

LAAT ER GEEN GRAS 
OVER GROEIEN

BENZINEGRASMAAIER
MB 248

€ 299
i.p.v. € 369

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

             
Speciaalzaak in

aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

Lekker!! Voorjaar.....

weekaanbiedingen 
donderdag 18 t/m woensdag 24 mei

IJsbergsla
 per krop 0,69
Galia meloen   
pan klaar   per stuk 0,99

Kersvers salade     
 250 gram 1,79

Nectarine      
 1/2 kilo 0,99

Tomaten      
 1/2 kilo 0,69

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Acties week 20 : geldig maandag 15  t/m zaterdag 20 mei 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Monnikenbrood  
Rond donker meergranen brood 
2x halve € 1,95   € 189_____________________________________________________

Eierkoeken 5+1 GRATIS_____________________________________________________
Bij aankoop van een brood:

Croissants
 1+1 GRATIS_____________________________________________________

Broodchips
Lekker en verantwoord tussendoortje
   € 250_____________________________________________________

Voorjaarscake
Vanillecake gedecoreerd met 
witte chocolade en fleurige bloemen   € 395_____________________________________________________

NIEUW! 
Pain d’Italia
 2 voor € 195
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Muziek op de Dorpsboerderij 
 
De band Klick neemt u met het thema ‘terug in de tijd’ mee op een nostalgische 
muzikale reis en verzorgt voor u een matinee uit de gouwe ouwe 60 & 70 jaren.

Wijnfeesten in Fankel    
aan de Moezel, gaat u mee?
De ‘Gerwense Dorpsmuzikanten’ zijn uitgenodigd om op zondag 9 juli we-
derom de wijnfeesten in Fankel op te luisteren. Fankel is een dorpje aan de 
rivier de Moezel nabij Cochem in Duitsland. Het belooft een gezellige dag te 
worden met muziek en een lekker glaasje wijn. Tijdens de wijnfeesten, zul-
len ‘De Gerwense Dorpsmuzikanten’ een gevarieerd muzikaal programma 
ten gehore brengen voor alle liefhebbers van muziek en gezelligheid.

De band bestaat uit vijf personen: Wil-
ly v/d Biggelaar drums, Tiny Dommels 
slaggitaar, Frans van Kasteren zang en 
Lex Suhertian basgitaar. Gastgitarist is 
Johan van Tuyl. Het repertoire bestaat 
voor vele van u uit bekende muziek. 
Hoofdzakelijk uit de jaren zestig, ze-
ventig en tachtig. De band Klick speelt 
en zingt muziek van The Beatles, Cliff 

Richard, The Shadows, Johnny Cash, 
Creedence Clearwater, Sandy Coast, 
The Rolling Stones en velen anderen.
Een optreden wordt door de muzikan-
ten met heel veel enthousiasme en met 
een groot plezier aan u gepresenteerd.
Weverkeshof & en de musici verwel-
komen u graag op Hemelvaartsdag 25 
mei, aanvang 14.00 uur. Gratis entree.

Wil je een gezellig dagje naar de wijn-
feesten aan de Moezel en het concert 
van ‘De Gerwense Dorpsmuzikanten’ 
bijwonen. Dat kan natuurlijk!! Wij stel-
len het ook zeer op prijs als we met een 
volle bus muzikanten en aanhang deze 
reis kunnen organiseren. Dit alles 
wordt alle fans en liefhebbers aange-
boden tegen een vergoeding van €30,- 
per persoon. Dit is voor de heen -te-
rugreis met luxe touringcar en inclu-
sief diner in Duitsland.

Het reisschema op 9 juli:
07.00 Vertrek vanaf het Heuvelplein in 
Gerwen. 10.30 Aankomst in Fankel. 
11.30-15.00 Muzikaal optreden van de 

Gerwense Dorpsmuzikanten. 15.00 vrije 
tijd (wijntje/wandeling etc). 17.30 Aan-
vang voor het gezamenlijke diner in Fan-
kel. 19.00 Aanvang terugreis naar Ger-
wen. 23.00 Aankomst in Gerwen op het 
Heuvelplein
Heb je interesse, stuur even een mail 
naar h.vandewijdeven@onsnet.nu. 
Bellen kan natuurlijk ook: Henk v.d. 
Wijdeven 040-2835239. Het bedrag 
kan worden overgemaakt op rekening 
NL09RABO0137457138 t.n.v. de Ger-
wense Dorpsmuzikanten te Nuenen 
o.v.v. naam en wijnfeesten Fankel. 
Tot ziens op de wijnfeesten in Fankel 
op 9 juli samen met ‘De Gerwense 
Dorpsmuzikanten’.

Het KBO seniorenorkest
Het is alweer even geleden dat u iets hoorde van het Seniorenorkest. Afgelo-
pen jaar werden er twee jubilarissen gehuldigd die 25 jaar lid waren en had-
den ze een dirigentwisseling. Max Kruijzen uit Eindhoven, een man met veel 
ervaring werd onze nieuwe dirigent 

Op zondag 23 april hadden ze een op-
treden in de Societeit Andromeda in 
Eindhoven. Het was een geweldig op-
treden, de mensen zongen met het or-
kest mee en na afloop volgde een groot 
applaus. Tevens kregen ze het verzoek 
om snel terug te komen
Op zaterdag 29 april volgde een optre-
den in het nieuwe gedeelte van Archipel 
Zorgcentrum de Akkers. Met een harte-
lijk welkom door de activiteitencommis-
sie werd ook deze middag goed bezocht. 
Iedereen kon genieten van het geva-
rieerd programma met vele polka’s, wal-
sen, marsen foxtrot, en vele meezingers 
waaraan goed gehoor werd gegeven.

Het volgend optreden is op vrijdag 19 
mei bij de voedselbank, Kanaaldijk 
Noord in Eindhoven en op donderdag 
22 juni op de kiosk in het centrum van 
Son en Breugel.

Muzikanten die vroeger ooit een in-
strument bespeeld hebben en het nog 
steeds leuk vinden, zijn van harte wel-
kom op onze repetitiemiddagen. Ie-
dere donderdagmiddag in Het Kloos-
ter van 14.00 tot 16.00 uur. Voor meer 
informatie kunt u telefonisch contact 
opnemen met de secretaris tel.nr. 
040-2834034 of de voorzitter 06-
53439722.

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

In deel 36 van de rubriek ‘Nuenen op het randje’ een foto 
van vader Piet van Santvoort van het Wettenseind 16, naar oud gebruik 
met de hoogkar op weg naar de doop met de pasgeborene en de peetou-
ders. Moeder mocht hierbij niet aanwezig zijn. Een doop was een feestelijke 
gelegenheid waarbij niet alleen het heilige water, maar ook de drank rijkelijk 
vloeide. Zie ook het boek Nuenen op het randje, pagina 198-199.

Verdwenen buurtschap ’t Huukske 
alsnog in Terugbeeldproject
De Terugbeeld-zuil met informatie over de verdwenen buurtschap ’t Huuks-
ke, op de hoek Kerkstraat-Europalaan, is alsnog geplaatst. Wegens werk-
zaamheden aan de Europalaan en het kruispunt met de Kerkstraat kon dat 
eerder niet. Vorig jaar al waren de zuilen van Refeling en Vaarle geplaatst.

Jeroen Sleegers en Johan Jonker van de gemeente Nuenen c.a. plaatsen de Terugbeeld-
zuil in de grond. Piet van den Heuvel van heemkundekring De Drijehornick houdt een oog-
je in het zeil (foto: Herman Bulle)

Gerwens Gemengd Koor draagt      
archief over aan heemkundekring

De bestuursleden van het opgeheven Gerwens Gemengd Koor St. Caecilia maken bij het 
Heemhuis het vaandel ‘overdrachtsklaar’ om het aan te bieden aan heemkundekring De 
Drijehornick. Rechts archivaris Hans Korpershoek (foto: Herman Bulle)

Wereld Alzheimer Dag
Op zondag 24 september vieren wij 
Wereld Alzheimer Dag en het 20-ja-
rig bestaan van Alzheimer Cafés. In 
Zuidoost Brabant vieren we deze 
dag met een autorally. Deelnemers 
(de chauffeurs) moeten in het bezit 
zijn van een bijzondere auto en be-
reid zijn iemand met dementie en 
zijn/haar begeleider mee te nemen 
voor een korte tourrit van maximaal 
één uur met als afsluiting een (gra-
tis) lunch in het Evoluon Eindhoven.

Mensen met dementie:
Eén op de vijf mensen in Nederland 
krijgt dementie. Dit kan zijn in de fami-
lie, bij vrienden, maar ook op straat of 
op het werk. Daarom is het van belang 
dat iedereen in Nederland niet alleen 
meer weet van dementie, maar ook 
leert ermee om te gaan. De rally is een 
mooie kans om een brede groep men-
sen te betrekken, te bereiken en in aan-
raking te laten komen met de noodzaak 
van een dementvriendelijke omgeving. 
Met een klein beetje moeite kunnen we 
veel voor elkaar betekenen en ervoor 
zorgen dat mensen met dementie on-
derdeel kunnen blijven maken van een 
dementvriendelijke samenleving.

Inschrijven als bestuurder, deelnemer 
aan de rally of sponsor. Op de website 
van Alzheimer Nederland, regio Zuid-
oost Brabant , kunt u meer lezen over 
deze bijzondere autorally voor mensen 
met dementie. Voor meer vragen kunt 
u ook contact opnemen over de auto-
rally (ondersteund door Alzheimer 
Nederland) met Kiki Borghstijn, be-
stuurslid Alzheimer Nederland afde-
ling Zuidoost Brabant en lid van de 
werkgroep Wereld Alzheimer Dag 
Rally, kiki@ontzorgdementie.nl of te-
lefonisch 0641271424.

De nieuwe zuil maakt onderdeel uit van 
het project Terugbeeld van heemkun-
dekring De Drijehornick. Op 38 plaat-
sen in Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten en Eeneind staan informatiepane-
len op locaties waar in het verleden een 
belangrijk of markant gebouw heeft ge-
staan of waar een buurtschap geheel is 
verdwenen.
In de buurtschap het Huukske, aan het 
begin van de Tomweg, stonden begin 
vorige eeuw vijf boerderijen die suc-
cessievelijk allemaal verdwenen zijn. 
Met de aanleg van de Europalaan in 
1973 werd de laatste boerderij, die van 
Bernard Saris, gesloopt. Een deel van 
de Tomweg bestaat nog steeds. Dit is 
nu onderdeel van het fietspad van de 
Kerkstraat naar ’t Pluuke en heeft als 
officiële straatnaam Huukskesdreef 
gekregen als herinnering aan de voor-
malige buurtschap.

Het project Terugbeeld van heemkun-
dekring De Drijehornick is ontworpen 
door Peter van Kemenade van 4PR rea-
lisations en is gefinancierd kunnen 
worden dankzij de medewerking van 
de Stichting Cultuurfonds Nico en 
Zingra Nagtegaal-Geerts. 

Heemkundekring De Drijehornick is sinds vorige week in het bezit van het 
archief van het Gerwens Gemengd Koor St. Caecilia. Voorzitter van het koor 
Jan Reijnen en zijn mede-bestuursleden Sjef Joosten, Peter van de Griendt, 
Gonnie van Deurzen, Petra Scheutjens, Sjaan Kruter en Toon Schijvens kwa-
men naar het Heemhuis om symbolisch als laatste archiefstuk het vaandel 
van het koor over te dragen. Eerder al waren de dozen met archiefstukken 
als repetitieboekjes, ledenlijsten, contributieschriften en jaarverslagen 
naar het Heemhuis overgebracht. De muziekstandaard van het koor, die in 
1988 werd aangeboden bij het honderdjarig bestaan, was al in het bezit van 
de heemkundekring.

Onlangs kwam er na bijna 130 jaar een 
eind aan het luisterrijk bestaan van 
het Gerwens Gemengd Koor. Voorzit-
ter Jan Reijnen benadrukte dat het 
roemruchte koor, dat ooit 130 leden 
telde, eigenlijk geen toekomst meer 
heeft nu er nog maar 28 leden over 
zijn. De gemiddelde leeftijd van de 
koorleden is 74 jaar en er is amper 
nieuwe aanwas.

Archivaris Hans Korpershoek van De 
Drijehornick heeft inmiddels samen 
met Joke van Ouwerkerk al een groot 
deel van het koorarchief uitgezocht en 
geïnventariseerd. Volgens voorzitter 
Roland van Pareren van de heemkun-
dekring zal het archief van St. Caecilia 
goed beheerd gaan worden en toegan-
kelijk worden gemaakt. Geïnteresseer-
den, dus ook de voormalige koorleden, 
kunnen het archief altijd raadplegen. 

Het ligt in de bedoeling dat voorzitter 
Jan Reijnen in een uitgebreid artikel in 
het cultureel-historisch tijdschrift Drij-
ehornickels de geschiedenis van het 
Gerwens Gemengd Koor St. Caecilia 
gaat beschrijven. En natuurlijk zal hij 
dan gebruik maken van het dan inmid-
dels geordende koorarchief.
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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

ONZE MENUKAART
IS TROEF

AGENDA MEI
HOLLAND CASINO EINDHOVEN

WOENSDAG 3 MEI
WINNAARSAVOND
CRAZY CASINO DAYS

WOENSDAG 3 MEI
LIVE MUZIEK
MET YOUNIQUE

VRIJDAG 5 MEI
LIVE MUZIEK
MET TOMMY THOMPSON

ZONDAG 7 MEI
SUNDAY ROYALE
MET SANDER & DESI

WOENSDAG 10 MEI
LIVE MUZIEK
MET THE LUCKY DUKES

ZONDAG 14 MEI
MOEDERDAG
MET GENTLE MOODS

WOENSDAG 17 MEI
LIVE MUZIEK
MET TRIO RAAK

ZONDAG 21 MEI
LIVE MUZIEK
MET NANCY GROOVES

DONDERDAG 25 MEI
FAVORITES NIGHT
MET MAGICAL 60’S &70’S SHOW

ZONDAG 28 MEI
LIVE MUZIEK
EDWIN MONTEYN

WOENSDAG 31 MEI
LIVE MUZIEK
MET STEEL STRING REVIVAL

HET ENIGE ECHTE CASINO

Agenda mei bij 
Holland Casino 
Eindhoven
Zondag, 5/21, 16.00-22.00 uur, Live 
Muziek met Nancy Grooves.
Donderdag, 5/25, 20.00-00.00 uur, Fa-
voties Night met Magical 60’s & 70’s 
Show.
Zondag, 5/28, 16.00-22.00 uur, Live 
Muziek met Edwin Monteyn.
Woensdag, 5/31, 20.00-00.00 uur, Live 
Muziek met Steel String Revival.

Alle actuele informatie vindt u ook op 
www.hollandcasino.nl/eindhoven en/
of www.facebook.com/hollandcasino-
eindhoven

Actief voorjaar      
bij KBO Lieshout
In het voorjaar zijn er altijd veel activiteiten bij de Lieshoutse seniorenver-
eniging. De maand mei wordt afgesloten met een mis voor overleden leden, 
een kienavond en een bijeenkomst van de leesclub.

De Heilige Mis voor overleden leden 
wordt op zondagmorgen 21 mei opge-
dragen in de St. Servatiuskerk in Lies-
hout. Aanvang 09.30 uur.

Op vrijdag 26 mei is er weer een kien-
avond van KBO Lieshout. Zoals altijd 
in de Grote Zaal van het Dorpshuis. 
De avond is voor iedereen toeganke-
lijk. Aanvang kienen 20.00 uur, de zaal 
gaat om 19.00 uur open. 

Op dinsdag 30 mei komt de leesclub 
bij elkaar. Deze keer wordt ‘Ons soort 
mensen’ van Juli Zeh besproken. Het 
boek gaat over Unterleuten, een klein 
dorp in de vroegere DDR. Een investe-
ringsmaatschappij gaat er een groot 
windmolenpark neerzetten. Het heeft 
grote gevolgen voor de verhoudingen 
in het dorp.

Jaarlijks worden de vrijwilligers van 
KBO Lieshout een dag in het zonnetje 
gezet. Woensdag 7 juni vindt deze vrij-
willigersdag plaats. Dit jaar zijn ze te 
gast bij het Sint Servatiusgilde aan de 
Beemdkant. Daar krijgen ze een uit-
eenzetting over de wereld van de gildes 
en ze gaan aan de slag met gilde-activi-
teiten zoals koningsschieten. De dag 
wordt afgesloten met een barbecue. 
KBO Lieshout organiseert ieder jaar 
diverse reisjes en excursies. Maar liefst 
73 leden gaan fietsend op vakantie 
naar Tulip Inn Hotel in Sevenum. Van 
maandag 12 juni tot en met vrijdag 16 
juni fietsen ze in de buurt van de Maas. 

En op woensdag 21 juni staat er voor 
reislustige leden een dagexcursie naar 
Rotterdam op het programma. Op de 
heenweg wordt in Ridderkerk Choco-
lade Atelier Van Noppen bezocht. ’s 
Middags zijn er een rondvaart door de 
Rotterdamse havens en een bezoek 
aan de bijzondere Markthal. Op de te-
rugweg gaan de deelnemers aan tafel 
bij restaurant De Ruif in Wagenberg.

Lijkt het u wat om u bij deze actieve 
vereniging aan te sluiten? Loop dan 
eens op dinsdagochtend binnen bij de 
Inloop in het Dorpshuis. 
Van 10.00 uur tot 11.30 uur bent u van 
harte welkom voor een kennismaking 
of om u aan te melden. 

Gouden bruidspaar de Louw-Bunthof
Theo de Louw uit de Beekstraat in Nuenen en Maria Bunthof vanuit het Al-
vershool in Gerwen leerden elkaar 54 jaar geleden kennen tijdens de carna-
val. Na ruim 4 jaar verkering te hebben gehad, besloten ze op 17 mei 1967 te 
gaan trouwen.

Hun huwelijksfeest vierden ze in de 
stal van het ouderlijk huis van de bruid 
en ze gingen daarna in Breugel aan de 
Van den Elsenstraat wonen. Ruim een 
jaar later werd daar hun dochter Karin 
geboren. In 1971 verhuisden ze naar 
Gerwen, waar ze aan de Torenakker 
een mooie tweekapper gebouwd had-
den. Dit, met behulp van de hele fami-
lie. Daar werd hun zoon Johan gebo-
ren. Theo is, na zijn verplichte militai-
re diensttijd, werkzaam geweest bij het 
Nat Lab aan de Professor Holstlaan in 
Eindhoven. Na ruim 40 dienstjaren 
kon hij met een mooie regeling zijn 
werkzame leven beëindigen. Toen kon 
hij al zijn vrije tijd aan de hobby’s gaan 
besteden: het vele sporten zoals fiet-

sen, voetballen en lopen. Maar ook 
heerlijk genieten van de natuur en sa-
men met Maria op de 5 kleinkinderen 
passen. Maria heeft vele ouderen ge-
holpen en verzorgd. Daarnaast maakte 
ze destijds nagenoeg alle kleding voor 
haar kinderen zelf. Ook is ze altijd erg 
actief bezig met fietsen en lopen. Sa-
men hebben ze vaak fietstochten ge-
maakt in binnen- en buitenland. Nu 
zetten ze zich in voor de wekelijkse 
fietstochten op vrijdag van d’n Inloop 
in Gerwen. Tevens hebben ze menig 
reisje gemaakt en hebben daardoor 
ondertussen al heel veel mooie plekjes 
bezocht. Ze genieten samen met hun 
kinderen en kleinkinderen van hun 
oude dag.

Gouden bruidspaar De Louw-Bunthof

Wandeling IVN: De Vaartbroekse Beemden
Een prachtig gebied aan de westkant van de Dommel, en zover het oog kan 
zien is er een heel mooi landschap te bewonderen. Waterschap De Dommel 
heeft hier in 2012 veel werk verricht. 

Vertrek directievoorzitter 
Rabobank Dommelstreek
 
Directievoorzitter Adri Geerts gaat Rabobank Dommelstreek verlaten. Op 4 
augustus staat zijn laatste werkdag gepland. Daarna slaat hij een nieuwe 
weg in en gaat Rabobank loslaten.
 
Tijd om de bakens te verzetten
Adri Geerts licht toe: “De fase waarin 
de bank nu is, gecombineerd met mijn 
eigen carrièrefase en leeftijd geven me 
de ruimte om me met nieuwe dingen 
te gaan bezig houden. Ik ben nu negen 
jaar bij Rabobank Dommelstreek en 25 
jaar bij de Rabobank Groep. Een perio-
de met successen en soms tegenval-
lers. Een periode met veel inspiratie en 
veel verantwoordelijkheid. Ik heb veel 
van mijzelf erin kunnen leggen, veel 
kunnen ervaren en veel bereikt om 
trots op te zijn. Hierdoor kan ik met 
een goed gevoel mijn werkzaamheden 
gaan beëindigen.”
 
Nieuwe periode
Nu het einde van de huidige reorgani-
satie in zicht is, gaat de organisatie een 
nieuwe fase in en verandert de rol van 
de directie weer behoorlijk. Adri: “Het 
accent komt volledig te liggen op de 
externe focus. Een mooie ontwikkeling 
die veel perspectief biedt. Een goed 
moment om in te vullen met nieuw lei-
derschap, daar maak ik graag plaats 
voor.” Hij vervolgt: “Ik ga me toeleggen 
op andere maatschappelijk betekenis-
volle bijdragen. Dit wil ik doen zonder 

daarvoor de rol en functie bij de bank 
als uitgangspositie te hebben. Daar-
naast wil ik een ander evenwicht zoe-
ken tussen privé en ‘werk’ met meer 
tijd voor privé.”
 
Betekenisvol
“Natuurlijk vinden we het ontzettend 
jammer dat we afscheid nemen van 
Adri.” vertelt Andries Mulder, voorzit-
ter raad van commissarissen. “Hij heeft 
zich jarenlang ingezet voor Rabobank 
en enorm veel betekend. Zeker de laat-
ste jaren is er heel veel veranderd wat 
onder leiding van Adri goed vormgege-
ven is. Ook heeft Adri er een groot aan-
deel in gehad dat we als lokale bank 
vooroplopen in de vernieuwing en een 
vooraanstaande positie hebben verkre-
gen én gehouden. Het werken vanuit de 
coöperatieve ‘ideologie’ van Rabobank, 
het lokaal aanwezig zijn, dat past volle-
dig bij Adri, dat is waar hij voor staat. Ik 
vind het dan ook een mooie stap dat hij 
dit buiten de bank gaat voortzetten.”
 

Directievoorzitter Adri Geerts gaat begin au-
gustus Rabobank Dommelstreek verlaten.

Verhuur garagebox btw-belast
Nu de spaarrekeningen weinig tot geen rente opbrengen, is investeren in on-
roerend goed voor particuliere beleggers een alternatief. In menig binnenstad 
is het kopen en verhuren van woningen en appartementen aan de orde van de 
dag. Ook garageboxen kunnen zich ontwikkelen tot een bron van maandelijkse 
(huur)inkomsten. Het investeringsbedrag is natuurlijk een stuk lager: vanaf 
€10.000 kun je al een box kopen, dus ook een met een bescheiden bedrag kun 
je een loopbaan als verhuurder beginnen. Je hebt er bovendien - anders dan bij 
veel woningen - meestal weinig kosten aan.

Het is zowel voor huurders als verhuurders belangrijk om goed kennis te nemen 
van de regelgeving op het gebied van de btw. De verhuur van een of meer boxen 
is in de regel belast met btw (in het 21%-tarief ). Huurders moeten die btw beta-
len aan de verhuurders en die dragen het weer af aan de Belastingdienst. Ver-
huur van onroerend goed is weliswaar in beginsel vrijgesteld van btw, maar de 
garagebox wordt gezien als parkeerruimte en die is wel btw-belast. Een recente 
uitspraak van de Hoge Raad heeft dat onlangs bevestigd, waarmee een eerdere 
uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch gedeeltelijk werd vernietigd. 

Het hof had uitgesproken dat verhuur van de garage als ‘multifunctionele ruim-
te’ - dus bijvoorbeeld als opslagplaats of als werkplaats - tot vrijstelling van btw-
betaling had moeten leiden. Maar volgens de Hoge Raad maakt het anders ge-
bruiken van de ‘parkeerruimte’ de garagebox niet automatisch tot een 

multifunctionele ruimte. Uitgangspunt is dat er btw ver-
schuldigd is als de garagebox ‘naar aard’ bestemd is om 

als stalling voor voertuigen te dienen.

Als in een huurcontract duidelijk wordt overeengeko-
men dat de ruimte anders dan voor parkeren wordt 
aangewend, én er zijn ook voorzieningen voor dit mul-
tifunctionele gebruik aangebracht, dan zou vrijstelling 
weer wel tot de mogelijkheden behoren. Kortom, er 

blijft altijd wel iets te steggelen voor juristen. De belas-
tingdienst blijft kritisch en oplettend, dat is ieder geval wel 

duidelijk. Dus ga niet over een nacht ijs en pleeg zono-
dig vooroverleg; het kan toch zomaar 21% schelen 
voor de huurder. En bij onjuist toepassing van de 
regels kan dat dus tot naheffingen leiden. 

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

SP Nuenen  
vraagt het   
de inwoners
Voor de SP is het een beproefde 
werkwijze om zelf onderzoek te ver-
richten alvorens een raadsbesluit te 
nemen. “Eerst op straat en dan in de 
Raad,” zeggen ze bij de SP. 

Zaterdag 13 mei 2017 trok SP Nuenen 
daarom samen met vrijwilligers uit 
omliggende gemeenten de wijk in om 
aan bewoners hun mening te vragen 
over de gemeentelijke herindeling. Op 
de woensdag ervoor zijn in de wijk tus-
sen de Barisakker en de Klamperlaan 
huis-aan-huis 280 enquêtes verspreid. 
Zaterdag werden die weer opgehaald. 
De enquête inventariseert niet alleen 
welke gemeente men de beste fusie-
partner vindt, maar ook aan welke on-
derwerpen men bij fusie aandacht 
moet besteden. Het leverde vele inte-
ressante gesprekken op. 
De actie wordt zeer gewaardeerd. 
Sommige bewoners die niet thuis zijn, 
hebben de ingevulde enquête uit hun 
brievenbus hangen of, in een enkel ge-
val, opgerold met een elastiekje aan de 
deurknop bevestigd. 
In juli moet de gemeenteraad een be-
sluit nemen over wie de fusiepartner 
van Nuenen zou moeten worden. 
Voorafgaand daaraan wil de SP in nog 
meer wijken onderzoek doen. Daarom 
vertellen we nu nog even niets over de 
uitslag om de inwoners die nog be-
vraagd worden niet te beïnvloeden.

SP afd Nuenen 
nuenen@sp.nl 
www.nuenen.sp.nl 

Oude meanders zijn hersteld en er zijn 
eilandjes en schiereilandjes aangelegd, 
waardoor de beek verschillende stroom-
snelheden kreeg, hetgeen weer leidde 
tot een grote biodiversiteit.
De bomen die wij in dit gebied aantref-
fen zijn de wilg, de populier, de vogel-
kers, de Gelderse roos, de kardinaals-
muts, de els en de rode kornoelje. Oude 
bomen, laag struweel, veel soorten 
bloemen, een keur aan vogels zoals de 
zanglijster, de boomklever en de specht 
zorgen voor een oogstrelend tafereel. 

We kunnen ook de weemoedige zang 
van de koekoek beluisteren. Het IVN 
nodigt u uit om een wandeling door dit 
gebied te maken.

Start wandeling op 22 mei: vanaf de be-
zinkbassin Kosmoslaan Eindhoven. 
Vertrek per fiets om 19.00 uur vanaf 
Het Klooster te Nuenen. Start wande-
ling: iets later vanaf de aangegeven 
plaats. Degelijk waterdicht schoeisel is 
aan te bevelen. Informatie: Paula van 
Agt, tel 2844414.

 



 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 
5674 CD nuenen 
tel.: 040-2857790  
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*

www.savant-zorg.nl   •   (0492) 572 000

Een moderne woonvorm voor mensen met 
dementie die zelfstandig kunnen wonen, dat 
is het nieuwe woonzorgcentrum Savant van 
Lenthof in de Kerkstraat. De nieuwe appar-
tementen zijn beschikbaar vanaf het najaar 
2017. 

Wilt u nu al meer informatie over het wonen 
in Savant van Lenthof of wilt u zich vrijblij-
vend inschrijven? Bellen kan ook met
(0492) 572 000 of kijk op savant-zorg.nl.

Nieuwe appartementen in 
het centrum van Nuenen voor
mensen met dementie
Het nieuwe woonzorgcentrum geeft mensen met dementie
bewegingsvrijheid binnen een beschermde leefomgeving.
Er zal voor de bewoners veel ruimte zijn om te bewegen, 
zowel binnenshuis als in de fraaie tuin. 

Wilt u meer weten over Savant van Lenthof? Op zaterdag 
20 mei kunt u een kijkje komen nemen! U bent van 
harte welkom tussen 10.00 en 16.00 uur op de bouw-
locatie. De medewerkers van Savant Zorg heten u van harte 
welkom. Tijdens de ‘Dag van de Bouw’ vertellen we u graag 
meer over het wonen en de zorg in het mooie, nieuwe 
woonzorgcentrum. 

Kom kijken bij
Savant van Lenthof op 
zaterdag 20 mei a.s.

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

Een gevaarlijke vorm van epilepsie zorgt ervoor dat Sara 
veel dingen niet kan of mag. Dat kan behoorlijk frustrerend 
zijn. Door te benadrukken wat ze wél kan, gaat haar 
zelfvertrouwen met danspassen vooruit. Als je zo ziek bent 
als kleine Sara, heb je dat vertrouwen hard nodig.

Sara’s zelfvertrouwen 
gaat met danspassen 
vooruit
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Leren met LEV: training 

‘Plezier op school, 
overstappen naar 
de brugklas’ 
Nog een paar maanden en dan stap 
je als achtsteklasser over naar de 
brugklas. Heel wat anders dan de 
afgelopen jaren, toen bleef je ge-
woon in je eigen omgeving na de 
zomervakantie. Nu ga je naar een 
andere school, waar je veel nieuwe 
kinderen, leraren en situaties tegen 
zal komen. Leuk, maar ook best 
spannend. 

Tijdens de tweedaagse training ‘Plezier 
op school, overstappen naar de brug-
klas’ helpen we je bij het maken van 
een goede start, samen met andere 
kinderen. De training bestaat uit een 
kennismakingsgesprek met jou en je 
ouders. Een ouderbijeenkomst van 
twee uur met uitleg over hoe de trai-
ning is opgebouwd en twee hele dagen 
training voor de aanstaande brugklas-
sers. Rond de herfstvakantie kom je als 
groep kinderen nog eens samen om 
jullie ervaringen van de eerste maan-
den op je nieuwe school uit te wisse-
len. Daarna volgt nog een telefonische 
afsluiting met je ouders.

De training wordt gehouden in De Lui-
struik in Nuenen en begint op 19 juni 
met de ouderbijeenkomst. In augustus 
vinden de trainingsdagen plaats. Wil je 
meer weten of je alvast inschrijven, 
kijk dan op:
www.lerenmetlev.nlzinzicht

Bermen, bloemen, bijen en vlinders
Overal om me heen zie ik dat mensen zich zorgen maken over de afname van insecten, 
zoals bijen en vlinders, in de natuur. De landelijke politiek zal hopelijk in het regeerak-
koord een impuls geven aan een beter natuurbeleid, maar plaatselijk zullen wij ook de 
‘kleine beestjes’ een kans moeten geven.
IVN-ers leggen met mensen uit de buurt bloemrijke veldjes aan. Basisscholen maken kin-
deren bewust door schooltuintjes en bijenhotels.
Maar de Nuenense bermen en veldjes zijn kaal en groen. Ze worden frequent gemaaid en 
zien er uit als een gladgeschoren groen biljardlaken, waar leven nauwelijks een kans 
krijgt. Deze week werd er weer gemaaid en nu zijn alle pinksterbloemen weg. Dus geen 
oranjetipjes meer als ik door de buurt wandel. Ik voel me machteloos en boos, dat de ge-
meente Nuenen geen ander maaibeleid heeft. 

Van het IVN begrijp ik dat er volgens de gemeente ook veel inwoners zijn die graag netjes 
bijgehouden, kort gemaaide groene grasveldjes en bermen willen.
Wie zijn die mensen? Ik kom ze niet tegen in mijn omgeving. Mensen die ik spreek beseffen 
dat het slecht gaat met onze wilde bloemen, bijen en andere insecten. Er is te weinig nec-
tar voor de insecten en ook de bodemdiertjes nemen dramatisch af. Waar moet ik heen 
met mijn zorgen en boosheid over de teruggang in bloemen, planten, vogels en insecten?
In Eindhoven en Geldrop hebben ze wel bloemrijke bermen. 
Waarom kan dit niet in Nuenen?
Bermen inzaaien met mengsels wilde bloemen, een ander maaibeleid.
Wie wil zich hier voor inzetten om dit te realiseren?

Ellie Kok, de Vroente 69, 5672TV Nuenen
Namens IVN-werkgroep Bijenlint, BijenVlinder@gmail.com

Onderhoud Het Nuenens Broek    
laat te wensen over
Het Brabants Landschap, eigenaar en beheerder van een groot gedeelte van het unieke 
stukje natuurgebied Het Nuenens Broek, laat van tijd tot tijd noodzakelijk onderhoud ple-
gen. Zo werden er afgelopen winter langs verharde wegen en onverharde wandelpaden 
bomen gekapt, die ofwel dood waren dan wel een gevaar opleverden voor het fietsverkeer 
of de wandelaar. Deels werd de kaalslag van bomen, want zo zag en ziet het er momenteel 
nog uit, goedgemaakt door herplant van nieuwe bomen. De sloten werden uitgediept 
door het Waterschap De Dommel. Wat achter is gebleven, is het restafval van half afge-
zaagde boomstammen, takken e.d. alsmede zijn de onverharde wandelpaden door de 
zware boomrooimachines doorkliefd met flinke diepe sporen en geulen van soms wel een 
meter diep. Daarnaast komt het Waterschap De Dommel van tijd tot tijd de sloten uitdie-
pen, ook met als gevolg dat de zware machines die daarvoor gebruikt worden eveneens 
diepe geulen achterlaten. Het begint er momenteel zelfs op te lijken dat dit mooie natuur-

gebied voor de wandelaars steeds meer 
ontoegankelijker is geworden, zoals de 
wandelpaden er momenteel bij liggen. 
Wat rest aan het aanzien van dit natuurge-
bied verdient het zeer zeker geen schoon-
heidsprijs. In een woord: de nazorg laat te 
wensen over. Voorts is geconstateerd dat 
het informatiebord aan het begin van Het 
Nuenens Broek door vandalisme voor een 
gedeelte is afgestookt.

Informatie bij zowel Het Brabants Land-
schap als bij het Waterschap De Dommel is 
men in ieder geval op de hoogte is van de-
ze toestanden. Toeval of niet? Het slechte 
weer van de afgelopen maanden, de 
broedtijd, deels geldgebrek en tijd zijn er de 
oorzaken van dat de nazorg van dit gebied 
nog niet is kunnen geschieden. Doch men 
is nu voornemens om binnen enkele weken 
aan de slag te gaan, zodat het aanzien en 
de toegankelijkheid van dit mooie stukje 
natuurgebied wordt gewaarborgd.
Gelukkig gaat de natuur ook zijn gang met 
herstellen, want het ontluikend groen be-
dekt deels de ravage en chaos, die de afge-
lopen tijd in dit natuurgebied is aange-
richt. 

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen.

Een bruisend Nuenen?
Henry van Vlerken blijkt de Centrummanager van Nuenen te worden. Dan is het in eerste 
instantie zijn taak dat de burger zich daar thuis voelt.
Helaas blijkt dat de middenstand, winkeliers en restaurateurs, niet begrijpt hoe je dit be-
reikt. In ieder geval niet door de trottoirs over de hele breedte te blokkeren met levensgrote 
reclameborden, zoals nu het geval is zowel in de Vincent van Goghstraat als in de Park-
straat.
Dat kan echter gemakkelijk verholpen worden door de huidige Reclame-belasting (geba-
seerd op de WOZ-waarde van het zakenpand) te vervangen door Precariobelasting (geba-
seerd op veroorzaakte reclame overlast), al sinds mensenheugenis bestaand.
Voor elk reclamebord of ander obstakel zal dan belasting moeten worden afgedragen en 
daarbij zullen eisen gesteld moeten worden aan de grootte en plaats ervan.
Dan kan het niet meer voorkomen dat bijvoorbeeld een drankzaak midden op het trottoir 
een levensgroot reclamebord plaatst, alleen maar ergernis bij de voorbijganger oproe-
pende. 
Juist omdat een deel van de middenstand al problemen heeft met de huidige Reclamebe-
lasting, wie komt er trouwens op het idee? wens ik Henry veel succes met de invoering van 
de Precariobelasting.

Jan Lammerts, Toon Swinkelshof 2, 5671 DM Nuenen

Geachte heer Lammerts
 
Dank voor uw brief waarin u een van de lopende problematieken inzake inrichting en af-
spraken in ons mooie centrum aanhaalt.
Ik neem uw constateringen zeker mee in de te nemen acties om ons mooie centrum inder-
daad bruisender, gezelliger, sfeervoller maar zeker ook toegankelijker te maken.
 

Met vriendelijke groet,
Henry van Vlerken.

Het informatiebord ten prooi gevallen  
aan vandalisme.

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 brievenSuccesvolle flessenactie Jocanto
Jongerenkoor Jocanto heeft de afgelopen week een zeer succesvolle fles-
senactie gehouden in Nuenen. De leden zijn alle wijken in Nuenen en ook 
het Eeneind langs gegaan om lege statiegeld flessen op te halen en daarna 
in te leveren bij de supermarkten in het dorp.

"We hebben een hele goede flessenactie 
gelopen dit jaar" vertelt Lizzy Huijberts, 
penningmeester van Jocanto. "We zijn 
heel blij dat we alle wijken hebben kun-
nen lopen in de tijd die we hebben. Het 
is altijd spannend of dat lukt, dus daar 
zijn we heel blij mee." Het Jongerenkoor 
heeft dit jaar dan ook een record bedrag 
voor de jaarlijkse actie opgehaald. Het 
bedrag dat met de flessen is opgehaald 
is nog niet het definitieve bedrag. Bij 
een aantal supermarkten staat nog 
steeds een ton waar emballage bonne-
tjes kunnen worden ingeleverd. "De op-
brengst van die emballagebonnen wordt 
nog bij het voorlopige bedrag opgeteld 
en er moeten nog wat kosten af die zijn 

gemaakt. Maar met het ophalen van 
flessen hebben we de afgelopen week 
€3.000 euro opgehaald", aldus Lizzy. 
"Wij willen iedereen die ons gesteund 
heeft of heeft meegewerkt aan het sla-
gen van deze actie heel hartelijk bedan-
ken. Zo'n actie kan alleen slagen in een 
betrokken dorp als Nuenen!"

Het bedrag is voor het Jongerenkoor 
zeer welkom. Op 15 juni bestaat Jon-
gerenkoor Jocanto 50 jaar. Ter gele-
genheid van dat jubileum organiseert 
het koor een jubileumconcert op za-
terdag 17 juni in Het Klooster en een 
jubileumdienst op 9 juli in de H. Cle-
menskerk in Nuenen.

VvE Kardinaalsmuts    
plant eigen Kardinaalsmuts
Bewoners aan de Piet van Wijkgaarde hebben afgelopen zaterdag twee 
struiken met de naam Kardinaalsmuts gepland. Waarom Kardinaalsmuts? 

Harry van Duijnhoven, bewoner, begiet de Kardinaalsmuts

Dag van de bouw
Op zaterdag 20 mei is de jaarlijkse Dag van de Bouw. Op deze dag, een initiatief 
van brancheorganisatie Bouwend Nederland, openen bedrijven uit de bouw-
branche deuren die anders gesloten blijven voor het publiek. Men kan tijdens 
deze dag een kijkje achter de schermen nemen bij een project in de buurt, zo-
dat kennisgemaakt kan worden met de vele facetten die de bouw kent. 

Ban Bouw doet dit jaar voor het eerst 
mee aan de Dag van de Bouw. Het 
Nuenense aannemingsbedrijf heeft 
twee projecten aangemeld: De Vank en 
het ernaast gelegen Savant van Len-
thof - in het hart van Nuenen. 
De Vank is het voormalig parochiehuis. 
Het strippen is daar nu in volle gang, en 
er is gestart met het transformeren naar 
zes exclusieve woningen. Veel Nuene-
naren kennen De Vank en hebben er 
herinneringen aan. Ban Bouw hoopt 
dat veel geïnteresseerden gebruikma-
ken van de gelegenheid om het monu-
mentale pand nog eens te bezoeken 
voordat de kopers de sleutels in ont-
vangst nemen. Er zijn mensen van Ban 
Bouw en projectontwikkelaar Rezidenz 

aanwezig om mensen rond te leiden en 
te informeren over het bouwproces. Pal 
naast De Vank verrijst het Savant van 
Lenthof; een woonzorgcentrum voor 
mensen met dementie. Drie weken ge-
leden is daar het hoogste punt bereikt. 
Er zijn medewerkers van Savant aanwe-
zig om mensen die geïnteresseerd zijn 
in woonruimte in het Savant van Len-
thof te informeren. 
Op 20 mei staat vanaf 10.00 uur de kof-
fie klaar en zijn de poorten geopend. 
Het bouwterrein - gelegen aan de Kerk-
straat 7 in Nuenen - sluit om 16.00 uur. 
Voor de kleintjes is er een leuke attentie. 
Meer info: Matthijs Lodewijks (Ban 
Bouw): 040-2831905 / matthijs@ban-
bouw.nl

Sinds 2011 wonen zo’n 30 bewoners 
naar volle tevredenheid in de Lui-
struik. Gezamenlijk vormen zij de 
Vereniging van Eigenaren met de 
naam ‘Kardinaalsmuts’. Het bestuur 
van deze VvE heeft een aantal maatre-
gelen genomen welke hebben geleid 
tot een aanzienlijk besparing in het 
elektriciteitsgebruik. Het leek het be-

stuur een goede gedachte om naast de 
besparing ook nog een ‘groene’ invul-
ling te geven welke het milieu ten goe-
de komt in de vorm van het planten 
van twee Kardinaalsmutsen.
Afgelopen zaterdag werd met het 
planten, het doorknippen van de lint-
jes en een glas bubbels uitvoering ge-
geven aan dit plan.

Motortoertocht  
Ons Dorp
Het zonnige weer lijkt er langzaam 
dan toch aan te komen, bij elke mo-
torrijder begint het dan natuurlijk al 
te kriebelen. Dus heb jij ook zo’n zin 
om heerlijk op de motor te gaan toe-
ren? Op zondag 28 mei organiseert 
Café Ons Dorp voor de derde maal 
een motortoertocht.  

Een mooie route van ongeveer 200 ki-
lometer over zoveel mogelijk binnen-
wegen om niet alleen de meeste snel-
wegen maar ook om zoveel mogelijk 
verkeerslichten te omzeilen. Net als 
voorgaande jaren hebben Roy en Rol-
and hun best weer gedaan om er mooie 
ervaring van te maken. Zeker geen rit 
voor snelheidsduivels maar voor de 
gezellige motorrijder, al dan niet erva-
ren.  Uiteraard wordt er ook voor een 
lunchstop gezorgd en kan men na de 
rit gebruik maken van een goed ver-
zorgde barbecue in de binnentuin van 
Café Ons Dorp.  Wel dient men zich 
van te voren aan te melden, dit kan aan 
de bar bij Café Ons Dorp. 

Kosten voor het meerijden bedragen 
€ 5,- per persoon, inclusief welkomst-
koffie en lunch, en € 15,00 per persoon 
voor de barbecue.   Aanmelden voor 
de  tocht  en barbecue  kan tot en met 
woensdag 24 mei.   
Meer info aan de bar bij Café Ons 
Dorp, via 040-8428879 of via info@
CafeOnsDorp.nl
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Appelflappenfeest     
bij de Warme Beer
De Stichting Warme Beer stond afgelopen zaterdag bij AH in de Parkstraat ap-
pelflappen te verkopen. Deze appelflappen verkochten ze voor AH maar van ie-
dere verkoop ging een gedeelte van de opbrengst naar de Stichting. Vooral veel 
jeugdige vrijwilligers waren enthousiast aan het werk om zoveel mogelijk te ver-
kopen. De stichting kan uw steun goed gebruiken. Voor meer informatie zie 
www.warmebeer.nl

Verkeersexamen 
Groep 7 Heuvelrijk
Vorige week woensdag fietste een 
groep kinderen in gele hesjes met rug-
nummers van Gerwen naar de Lisse-
voort. Groep 7 van Brede school Heu-
velrijk deed mee aan het nationaal ver-
keersexamen. De kinderen waren 
behoorlijk zenuwachtig. Gelukkig was 
de route die ze moesten rijden vooraf 
bekend en had iedereen het theore-
tisch deel van het examen al gehaald. 
Nu moesten ze nog even laten zien dat 
ze zich ook in de praktijk prima kon-
den redden.
Na een klein halfuurtje kwam de eerste 
fietser, zicht baar opgelucht, alweer te-
rug bij de Lissevoort. Vervolgens wer-
den alle kinderen met luid gejuich 
door de al teruggekeerde kinderen be-
groet. Er werd zelfs een ereboog ge-
maakt. De hele groep is geslaagd.

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

Vakantiebezorgers
(Zomervakantie juli/augustus) 

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

De Lindespelers presenteren:

Waarom Slechte 
Mensen Slecht Zijn
Waarom Slechte Mensen Slecht Zijn, is 
een productie van het Jeugd Theater 
Lab, de jeugdafdeling van toneelvereni-
ging de Lindespelers, samen met thea-
termaakster Leonie van Laarhoven. 
Tien jongeren uit Nuenen zetten in dit 
stuk de ‘slechterik’ in de hoofdrol.
De voorstelling, in de vorm van mon-
tage-theater, wordt gespeeld op 20 mei 
om 19.30 uur in de Raadzaal van Het 
Klooster in Nuenen en is vrij toegan-
kelijk, al wordt een vrijwillige bijdrage 
op prijs gesteld. Graag aanmelden via 
jeugdtheaterlab@lindespelers.nl.

Groep 5 OBS de Rietpluim 
helpt stichting Warme Beer
Groep 5 van OBS de Rietpluim heeft de afgelopen periode veel geleerd over 
het thema geld. Er zijn allerlei spulletjes gemaakt die tijdens een inloop-
avond in de winkel van Sinkel werden verkocht. 

Voorafgaand aan de verkoop was 
besloten om de opbrengst aan een 
goed doel in of rondom de gemeen-
te Nuenen te schenken. De kinde-
ren hadden in groepjes informatie 
gezocht over verschillende goede 
doelen en deze informatie aan el-
kaar gepresenteerd. Aan de hand 
van een stemming werd besloten de 
opbrengst van de winkel van Sinkel 
te schenken aan stichting Warme 
Beer.

Afgelopen maandag mocht Tomas, de 
voorzitter van stichting Warme Beer, 
de cheque van maar liefst € 122,- in 
ontvangst nemen. Tomas vertelde de 
kinderen hoe blij hij was met hun ac-
tie. Door hun harde werken krijgt weer 
een aantal ernstig zieke kinderen een 
warme beer, voor troost en zoveel 
meer. Tomas maakte nog een praatje 
met alle kinderen en nam vervolgens 
afscheid door ze nogmaals te bedan-
ken met een groot applaus. 

‘Smeulders = Open’ presenteert: 
Ellie Kuijpers
Door Nannie van den Eijnden

In de enige openbare kunsthuiskamer van Nuenen zijn in het weekend van 
zaterdag 27 en zondag 28 mei de schilderijen en mozaïeken van Ellie Kuij-
pers te zien. U bent van harte welkom om ’s middags een kijkje te komen 
nemen in dit unieke pand aan de Beekstraat 23. Wim en José ontvangen u 
hartelijk, de deur staat weer open! 

Ellie schildert al een jaar of 25 en heeft 
wel schilderlessen gevolgd, maar is 
vooral autodidact. Ze tekent en schil-
dert al vanaf haar 16e. Ze is op de 
Beekstraat geboren, vlak voor het huis 
waar ze nu gaat exposeren, maar haar 
geboortehuis bestaat niet meer. Haar 
grootouders (de familie Smeulders) 
woonden aan het begin van de Beek-
straat en hadden daar een kruideniers-
winkeltje. 

De stijl van Ellie’s schilderijen is zowel 
realistisch en romantisch als abstract. 
Haar inspiratiebronnen zijn mooie 
plekjes op vakantie, de natuur, dieren 
en kleuren. Schilderen geeft haar rust. 
Als ze eenmaal bezig is, kan ze er niet 
mee stoppen. Via een vriendin kwam 
ze een aantal jaren geleden in contact 
met mozaïek en sindsdien heeft ze 
zich die techniek eigen gemaakt. Ze 
maakt o.a. koppen, vazen en spiegels. 
Voor de kop van de Tovenaar van Oz 
sloeg ze het koffieservies van haar 
moeder aan stukjes, toen het overbleef 
uit haar moeder’s inboedel na haar 
overlijden. Zo kreeg het karakteristie-
ke servies een mooie bestemming en 
een nieuw leven. 

‘Smeulders = open’ presenteert: Ellie 
Kuijpers. Zaterdag 27 en zondag 28 
mei van 13.00 tot 17.00 uur. Beekstraat 
23, Nuenen.

Opening theaterseizoen 
Openluchttheater Mariahout
Komt dat zien! Komt dat zien! Op zondag 21 mei opent het Openluchtthea-
ter Mariahout opnieuw haar poorten voor een spetterend theaterseizoen, 
met een divers programma. Muziek, cabaret of toneel. Van de grote geves-
tigde namen tot nieuwe ontdekkingen en jaarlijks terugkerende successen. 
Iedereen kan dit seizoen genieten van de vele mooie voorstellingen in het 
Openluchttheater.

De opening van het theaterseizoen is 
zoals ieder jaar weer een grote beleving. 
Voor jong en oud is er van alles te doen 
en te zien door het hele theater; van leu-
ke activiteiten en spelletjes tot opmer-
kelijke karikaturen en bijzondere optre-
dens. We trekken alles uit de kast om 
het seizoen goed te beginnen. Kortom, 
deze middag wil je echt niet missen!
Om 13.30 barst het theaterseizoen offi-
cieel los. Met een 30-tal enthousiaste 
dames zorgt de Beek en Donkse zang-
groep Zingiz voor een muzikaal onthaal. 
De getalenteerde illusionist Tim Slaats 
geeft de middag een magisch randje met 
zijn interactieve en humoristische goo-
chelshow. Ook de jongste groep van To-
neelvereniging Mariahout verschijnt ten 
tonele, met een korte voorstelling van 
het sprookje ‘Hans en Grietje’. 

Gewapend met een piano en komi-
sche teksten op bestaande melodieën, 
voorziet de vrolijke cabaretgroep 
Striepke Veur de middag van een flin-
ke dosis humor. De live band Just4Y-
ou maakt er een echt feestje van met 
bekende dance classics uit o.a. de 

70’s, 80’s, 90’s, 00’s op geheel eigen 
wijze. Voor iedereen die eens flink uit 
zijn dak wil gaan en van meezingen 
houdt! 

Kaartverkoop
De opening van het theaterseizoen is 
gratis toegankelijk voor iedereen. Be-
nieuwd naar de rest van het theaterpro-
gramma? Neem dan eens een kijkje in de 
programmafolders in het theater, of op 
oltm.nl. Openluchttheater Mariahout. 

De vrolijke cabaretgroep ‘Striepke Veur’

Blues’m festival 
viert eerste lustrum
Op Eerste Pinksterdag, 4 juni, vindt voor 
de vijfde keer het Blues’m festival plaats. 
Het festival is een initiatief van Sunny 
Blues Nuenen en stichting Parkevene-
menten. De organisatie heeft voor deze 
lustrumeditie AJ Plug op het podium 
in het Park staan. Deze zangeres is de 
vakjury- en publieksprijs winnaars van 
de Dutch Blues Challenge 2016 alsme-
de de momenteel van televisie beken-
de beste vrouwelijke blues stem. Het 
programma van Blues’m begint om 
14.00 uur en duurt tot 20.00 uur, met: 
Ramblin’ Dog; AJ Plug; Steven Troch 
Band (BE) en Detonics.
Op de zaterdagavond ervoor, 3 juni, 
wordt het blues weekend gestart met 
een warming-up in café Schafrath aan 
het Park. Dan treedt de band Blues 
Treat op. Aanvang 21.30 uur. Beide da-
gen is de entree gratis. Het Blues’m fes-
tival is een initiatief van Sunny Blues 
Nuenen en stichting Parkevenemen-
ten. Zie ook www.bluesmnuenen.nl.

Optreden muziekgroep Toemaat
Op zondagmiddag 21 mei zal muziekgroep Toemaat een optreden verzor-
gen op de dorpsboerderij Weverkeshof. Muziekgroep ‘Toemaat’ zal voor 
veel mensen op meer dan een manier vertrouwd in de oren klinken. Vanaf 
de jaren ’80 tot nu hebben ze op diverse plaatsen in de regio het publiek van 
hun optredens laten genieten.

De muziek die ze ten gehore brengen is 
moeilijk onder een noemer te vangen 
want ze beperken zich niet tot een 
genre. Het best past de omschrijving: 
evergreens, luister- en volksmuziek uit 
allerlei landen, en dan in ruime zin, 
want ze brengen ook eigen teksten en 
melodieën. Ze zingen daarbij vaak 
meerstemmig, en a capella, ze bespe-
len samen een groot aantal instrumen-
ten, waaronder gitaar, viool, accorde-
on, contrabas, bamboefluiten, harmo-
nica, mandoline, ukelele, slagwerk, etc.
Hierdoor kunnen ze de toehoorders 
meevoeren naar steeds wisselende sfe-
ren, waarbij ook de humoristische 

noot steeds aanwezig is. Een optreden 
van ‘Toemaat’ zal u dan ook zeker niet 
vervelen en ze zijn altijd bereid tot het 
geven van een toemaat (ofwel toegift).

De leden van Toemaat met hun voor-
naamste instrumenten: Anja van den 
Bogaart, zang, fluiten, harmonica, 
Wotje van den Borne, zang, gitaar, 
banjo, Henriëtte van Lieshout, zang, 
contrabas, Maaike Smagge, zang, vi-
ool, Ed Verspaandonk, zang, snaarin-
strumenten, slagwerk, Corine Wester-
laken, zang, accordeon.

Aanvang 14.00 uur, gratis entree.
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U I T N O D I G I N G           
 Herinneringsconcert voor nabestaanden

Als de liefde 
               niet bestond…

Graag nodigen wij u en uw naasten uit voor een herinneringsconcert 
op donderdag 1 juni om 20.00 uur in de H. Clemenskerk aan het Park te 
Nuenen. Deze avond wordt u aangeboden door de Nuenense kerken 
en Van der Stappen uitvaartverzorging. De muzikale omlijsting van deze 
avond wordt verzorgd door Trio Balqana. Hoewel het concert in een rooms-
katholieke kerk plaatsvindt, zal dit over het algemeen een neutraal karakter  
hebben. Tijdens het concert zullen wij de namen van uw overleden 
dierbare(n) noemen. 
Als wij op uw komst mogen rekenen, kunt u zich tijdens kantooruren 
aanmelden via 040 284 1550. Daarbij vragen we u op te geven met hoeveel 
personen we u mogen verwachten. Ook kunt u aangeven dat u de naam 
van uw dierbare(n) wilt laten noemen tijdens de bijeenkomst. Er zijn aan 
deze avond geen kosten verbonden. 
Op www.vdstappen.nl/activiteiten leest u meer over dit herinneringsconcert. 
Na afloop is er voor u en uw naasten gelegenheid om, onder het genot van 
een hapje en een drankje, samen van gedachten te wisselen.

Wij hopen u op donderdag 1 juni te mogen begroeten.

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

Donderdag 1 juni 2017
20.00 uur in de H. Clemenskerk, Park te Nuenen

Kindervakantieweek 2017

De Wondere Wereld van Gerwen
Op 16, 17 en 18 augustus betreden we De Wondere Wereld van Gerwen tij-
dens de Kindervakantieweek. In de elfde editie van de Kindervakantieweek 
gaan 165 kinderen en ruim 100 vrijwilligers ervoor zorgen dat Gerwen drie 
dagen lang verandert in een Wondere Wereld. Magie, fantasy, sprookjes, in 
De Wondere Wereld kun je alle kanten op!

Programma dag 1
De kinderen verzamelen zich op woens-
dag 16 augustus om 09.30 uur op het ter-
rein aan D’n Huikert. Hier zal op originele 
wijze de groepsindeling bekend worden 
gemaakt. Na het spiksplinternieuwe Kin-
dervakantieweeklied en het bijbehorende 
dansje gaan we aan de slag met het inrich-
ten van de tenten. In de middag staan er 
(water)spelletjes op het programma. Om 
16.00 uur sluiten we dag 1 gezamenlijk af.

Programma dag 2
Donderdag 17 augustus beginnen we 
weer om 09.30 uur. De hele dag zijn we 
druk bezig met workshops en spellen. 
Om 16.00 uur wordt dag 2 voor de jong-
ste jeugd afgesloten. Om 19.00 uur be-
gint op het terrein het inmiddels tradi-
tionele Beachvolleybaltoernooi. Ieder-
een vanaf 12 jaar kan meedoen (dus ook 
volwassenen) in een team van minimaal 
6 personen. Inschrijven kan via het mail-
adres van de Kindervakantieweek: 
kindervakantieweekgerwen@gmail.com

Programma dag 3
Vrijdagochtend kunnen alle kinderen 
en vrijwilligers even bijkomen. We be-
ginnen dan om 12.00 uur. Er is een 

(gezamenlijk) spel, de laatste hand 
wordt gelegd aan de inrichting en af-
werking van de tenten en er is een 
‘special act’. Om 19.00 uur is het tijd 
om aan alle ouders, opa’s en oma’s en 
andere geïnteresseerden te laten zien 
waar we de afgelopen drie dagen mee 
bezig zijn geweest. We sluiten de Kin-
dervakantieweek hierna af met de in-
middels legendarische feestavond 
voor jong en oud!

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers is er geen Kinder-
vakantieweek. De hulp van de ouders 
van de deelnemende kinderen wordt 
dan ook zeer gewaardeerd. Er is vooral 
behoefte aan groepsleiders Aan de 
hand van het aantal groepsleiders dat 
zich heeft ingeschreven, wordt be-
paald hoeveel kinderen er kunnen 
deelnemen. Hoe minder groepsleiders 
we hebben, hoe minder kinderen er 
mee kunnen doen. 

Inschrijven
Kinderen én vrijwilligers kunnen zich 
tot 12 juni inschrijven via de daarvoor 
bestemde formulieren op onze website: 
www.jeugdactiviteitengerwen.nl

advertorial

ANDO Verhuisservice: 

ANDO Ontzorgt
In 2005 is Nuenenaar Anton Doorak-
kers 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 ervarin-
gen waarbij naasten zijn overleden, 
is het idee voor deze verhuisservice 
ontstaan. Vaak moet de woning van 
de overledene binnen vijf dagen 
ontruimd worden. Voor de familie 
betekent dit vaak extra druk tijdens 
deze toch al emotionele tijd. 

ANDO verhuisservice wil u graag ont-
zorgen. Zij zorgt ervoor dat de spullen 
zorgvuldig verhuisd worden en indien 
gewenst verricht zij ook montage- en 
herstel werkzaamheden. Goederen die 
geen andere bestemming hebben, kun-
nen door ANDO afgevoerd worden. 
Zij kan er ook voor zorgen dat de wo-
ning geheel naar wens opgeleverd 
wordt aan de verhuurder of zorginstel-
ling. Elke verhuizing is maatwerk 
waarbij afspraken gemaakt worden 
over wat u zelf wilt doen en wat wij 
voor u kunnen betekenen. Ook kun-
nen de werkzaamheden in de avond-
uren of in het weekend plaatsvinden. 
Uiteraard kunt u ook als niet-senior bij 
ANDO Verhuisservice terecht! 

Meer informatie kunt u verkrijgen via 
de telefoon 06-28832682 of op onze 
website: www.ando-verhuisservice.nl

Druk Scouting-
weekend voor 
Rudyard Kipling
Rudyard Kipling kijkt terug op een 
zonnig weekend met veel activitei-
ten. Allereerst waren er de Regiona-
le Scouting Wedstrijden (RSW) waar 
de padvindsters en verkenners aan 
meededen. De welpen draaiden een 
dag mee met de waterscouts in 
Eindhoven en er was veel belang-
stelling voor Sjors Sportief!

Voor de jaarlijkse RSW gingen de ver-
kenners op kamp in Eindhoven waarbij 
ze punten konden halen voor scouting 
vaardigheden. Zo moesten ze hun ei-
gen kampement opslaan, verschillende 
opdrachten maken tijdens een hike, en 
koken. De winnaars gaan in juni naar 
de landelijke wedstrijden, in dit geval 
de Eksters van scouting de Doornak-
kers. De Kipling groep ‘Knabbels en 
Babbels’ werd vierde, gefeliciteerd!

Ondertussen vermaakten de welpen 
zich op het Beatrixkanaal in Eindho-
ven. Samen met de waterscouts van de 
A.F. Philipsgroep hadden ze een geza-
menlijke draaidag. Ze hebben onder 
meer kano gevaren, een hindernisbaan 
gelopen en het bakboord-stuurboord 
spel gespeeld.

In het kader van Sjors Sportief kwa-
men in Nuenen meer dan dertig kin-
deren naar de blokhut. Ze deden mee 
aan een echt scoutingprogramma: 
kampvuur maken, marshmallows 
roosteren en gezellige (water) spellen 
in het bos rond de blokhut. We zien ze 
graag terug op de tweede Sjors Spor-
tief dag!

Zeer creatief idee van een   
zestienjarige ondernemer
Vorige week kon u er in deze krant over lezen en hier ziet u dat hij er echt 
stond. Loek Berben, student Patisserie aan het Summa college in Eindho-
ven, verkocht zelfgemaakte bonbons voor een goed doel. Van ieder 
doosje dat hij verkocht ging € 1,00 naar Stichting Leergeld.

Kinderen Heuvelrijk    
bij Walburg Tuinen
Vorige week woensdag waren de leerlingen van groep 4/5 van Brede school 
Heuvelrijk op bezoek bij de Walburg Tuinen op Boord. Ze werden ontvangen 
door Jaqueline, die van alles vertelde over de planten en de dieren die in de 
tuinen leven en het onderhoud van zo’n tuin.

Gewapend met visnet, vergrootglas, 
plattegrond en centimeter gingen de 
kinderen vervolgens in groepjes op ex-
peditie. Hoe dik is de walnotenboom, 
welke diertjes leven er in de vijver en 

welke geluiden kun je allemaal horen. 
Een paar kinderen hebben zelfs gehol-
pen met onkruid wieden en takken ra-
pen. Maar er werd ook nog even lekker 
tikkertje gespeeld op het gazon.

Buitenspelen verrijkt het brein 
en daar hebben kinderen hun 
leven lang profijt van
 
Vanaf woensdag 17 mei komen kinderen van ruim 220 basisscholen in Ne-
derland twee weken lang in actie voor buitenspelen. De lotenverkoop van 
Jantje Beton gaat dan van start. De helft van de opbrengst wordt door de 
scholen besteed aan spelen en bewegen op en rondom hun eigen school-
plein. Met de andere helft worden projecten van Jantje Beton ondersteund. 
Buitenspelen is noodzakelijk om het kinderbrein te verrijken en spelen is dé 
manier waarop kinderen dat kunnen doen. Buitenspelen lijkt vanzelfspre-
kend, niets is echter minder waar.

De helft voor de school, de helft 
voor Jantje Beton
De leerlingen verkopen van 17 t/m 31 
mei Jantje Beton loten. Deelnemende 
scholen mogen de helft van de op-
brengst houden en besteden aan spe-
len en bewegen op en rondom het 
schoolplein. Bijvoorbeeld om buiten-
speelmaterialen aan te schaffen of om 
het schoolplein op te knappen. Met de 
andere helft ondersteunt de school 
buitenspeelprojecten voor de kinderen 
in Nederland; en dan met name voor 
kinderen die opgroeien in een verarm-
de speelomgeving.
 
Spelen en bewegen; zuurstof voor 
het kinderbrein
Het kinderbrein heeft uitdaging nodig 
om zich te kunnen ontwikkelen. Daar 
worden kinderen niet alleen slimmer 
van, ze ontwikkelen belangrijke vaar-
digheden waar ze de rest van hun leven 
profijt van hebben. Erik Scherder, de 
bekende hersenwetenschapper, vertelt 
in het TV programma Klokhuis hoe 
dit werkt. 
 
Schoolplein in top 3 favoriete speel-  
plek
Buitenspelen lijkt vanzelfsprekend. 
Helaas speelt 1 op de 5 kinderen niet of 
slechts één keer per week vrij buiten. 

Zeker in een tijd waarin 80% van de 
kinderen niet voldoende beweegt, kan 
er niet genoeg aandacht naar spelen en 
bewegen op en rondom het school-
plein gaan. Het schoolplein staat in de 
top 3 van favoriete buitenspeelplekken 
van kinderen en biedt kinderen goede 
mogelijkheden om tijdens en na 
schooltijd actief te kunnen zijn en hun 
brein te verrijken met alles wat ze doen 
tijdens het spelen.
 
Wat doen scholen met de opbrengst
In de afgelopen jaren hebben duizen-
den scholen met de opbrengst buiten-
speelmaterialen aangeschaft, speeltoe-
stellen op kunnen knappen en extra 
voorzieningen op het plein aange-
bracht.
www.jantjebeton.nl/wat-doen-we



BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

LINDEBLAADJES

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

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 20

Kruiswoord

Horizontaal: 1 schamel bezit 6 biljartterm 12 sip 13 afloop 14 rijksgrens 
16 aanstellerig mens 18 oude munt 19 bazige vrouw 20 lichte depressie 22 inwoner 
van Ierland 24 gezet 25 bajes 27 toelage 29 poos 30 ondernemingsraad 31 golfterm 
33 noordnoordwest 35 naamloze vennootschap 37 beet 38 rondreis 39 hevig 
40 milliliter 41 Algemeen Beschaafd Nederlands 42 telwoord 44 monnikskleed 
45 ter gelegenheid van 47 hockeyattribuut 50 oplawaai 52 kwelgeest 54 bloeimaand 
56 mouwloos jasje 58 public relations 59 zwarte vogel 61 liefdesgod 
64 rooms-katholiek 65 factuur 66 vroeg of laat 68 toog 69 heel eentonig.

Verticaal: 1 inborst 2 motorschip 3 honderd gram 4 watervogel 5 tweetal 
7 sprookjesfiguur 8 heilige 9 explosieve stof (afk.) 10 of dergelijke 11 opdracht 
15 rotsvesting onder Spanje 17 van biologische teelt 18 onbeschaamd 19 ontvoerder 
21 papa 23 werklust 24 deel v.h. been 26 kanaalpeil 27 metaallegering 
28 pl. in Friesland 29 te weten 30 eenheid van weerstand 32 mountainbike 
34 troefkaart 36 ongebonden 41 algemene vergadering 43 frequentiemodulatie 
46 gram 48 televisiezender 49 Amerikaanse geheime dienst 51 uiting van aarzeling 
52 berouw 53 gegevens 55 zwart paard 57 kunstleer 59 vrouwenkleding 60 lokvoer 
62 afgemat 63 reeks 65 normaal profiel 67 tot afscheid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

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

P O V E R E B R O S

R U S T I E K T E R E C H T

E N K N W W W I H O I

N I E T T A K E L W E R F

T E U V E L E I S E R T

M I X A I R

T Z O P A S M A N E N H

E G E R S P I O N N A N O

M E E T A R D W J O L

P I G M E N T E R E G A S T

O A R I A U E F A E

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

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

Oplossingen wk 19
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

O M R O E P S T E 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.

AFKOMST
ARGON
ARREST
ASFALT
HARNAS
HOSPITANT
IERLAND
KAMERAAD
OFFER
OFFSET
ORAAL
ORGEL
PEKING
PLOTS
PLUMEAU
PORTAAL
PRAAM
PRIMA
TAKKENHOUT
TELEVISIE
URAAN
VERONA
VULKAAN
WERKELOOS
WRAAKGODIN
ZETSPIEGEL
ZOUTARM

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

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 8 7 1 3
6

5 4
2 3

4 3 6 9
1 5

7 4 9 8
5 9 7

8

week 18, Dhr. / Mw. van den Berg, 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

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

Gevraagd voor 24 uur per week een:

Tandartsassistente
Ervaring is een voordeel maar niet noodzakelijk.

Mocht je geïnteresseerd zijn, stuur dan je CV naar:

F. Lauwers | Tandarts
Bart de Ligtstraat 15, 5671 DG  Nuenen

of per e-mail: ft@onsnet.nu
Voor vragen kunt u bellen naar: 040-2831318

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 

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

• ontwerp & advies 
• aanleg & onderhoud

Wettenseind 8a  Nuenen  |  06 19702668  |  www.lapagondatuinen.nl

• decoratie & renovatie
• tuincoaching

Van ontwerp tot realisatie

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

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

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

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

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

SCHEIDEN DOE JE SAMEN 
*Vanaf intakegesprek t/m 
afhandeling rechtbank 
*Effectiever en goedkoper 
dan een advocaat *Een 
aanspreekpunt tegen een 
vaste totaalprijs. Astrid 
Larue. Tel. 06 539 72 748. 
larue@scheidingshuys.nl 
www.scheidingshuys.nl 
ER IS TOEKOMST NA DE SCHEI-
DING. Het scheidingshuys.

De Pinckart 42, NUENEN
040 - 283 63 83
info@printendruk.com

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers

folders | brochures

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

WWW.PR INTENDRUK .COM print   en   druk

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

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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

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

GEZOCHT Kapster voor 
de maand juni. Paar och-
tenden en avonden als extra 
hulp i.v.m. zwangerschaps 
verlof. 06-15614737.
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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

t/m 21 mei
De Week Van Het Nederlandse Bier

t/m 25 juni 
13.00 tot 17.00 uur Expositie van de 

Nuenense kunstenaar Antoon van Bakel
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddagen

Het Weefhuis

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

Vrijdag 19 mei
20.30 uur Jubileumgala 
Back to the future-party

Clubhuis HCN

Zaterdag 20 mei
10.00-16.00 uur Dag van de bouw

Het bouwterrein aan de Kerkstraat 7 Nuenen

Zaterdag 20 mei
14.00-16.00 uur Tour de Kiosques Kiosk 

in het Park

Zaterdag 20 mei
19.30 uur De Lindespelers: 

Waarom Slechte Mensen Slecht Zijn
Raadzaal van Het Klooster

Zaterdag 20 mei
20.00 uur Country Dance Party

Dorpshuis-Lieshout

Zondag 21 mei
10.00 uur IVN bomenwandeling door het 

dorp. Klooster Nuenen 
11.00 uur Art in Listening concert

Het Klooster

Zondag 21 mei
11.00-17.00 uur Beelden in het Park

Park Nuenen
12.00 uur Zanggroep New Balance

De Warande Helmond

Zondag 21 mei
13.00-16.00 uur Peellandse Torendag

O.a. oude St. Clemenskerk Gerwen
13.30 uur Opening theaterseizoen

Openluchttheater Mariahout

Zondag 21 mei 
14.00 uur De muziekgroep Toemaat

De Weverkeshof 
14.00-18.00 uur Tres Hombres Shanty Crew

Café de Stam, Gerwen

Zondag 21 mei
62e Bavaria-Ronde. van Lieshout

09.30 uur KBO Heilige Mis voor overleden 
leden. St. Servatiuskerk in Lieshout

Zondag 21 mei
Wandeling IVN: De Vaartbroekse Beemden
Vertrek per fiets om 19.00 uur vanaf Het 

Klooster Nuenen

Woensdag 24 mei
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek

 Dorpshuis Lieshout

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 
05.00 uur Dauwtrappen met IVN

Vanaf Het Klooster
14.00 uur De band Klick 

op de dorpsboerderij

Donderdag 25 mei
10.00 uur Schäfer Notarissen Internationale 

U17 toernooi 2017.
RKSV Nuenen aan de Oude Landen

Vrijdag 26 mei
18.30 uur  Sponsortoernooi

RKVV Nederwetten
20.00 uur Kienavond van KBO 

Grote Zaal van het Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 27 mei 
 10.00-16.00 uur Voorjaarsboekenmarkt

Weverkeshof
Ouder-Kind Toernooi & Seizoenafsluiting 
Sportpark RKGSV Gerwen SJO. Juventud

Woensdag 31 mei
19.00 uur Tennisavond bij TV Wettenseind

  Wettenseind 22 in Nuenen

Zondag 28 mei
13.00-21.00 uur  Picknick in het Park

Nuenen

Zondag 28 mei
14.30-16.30 uur Optreden Emc

Jo van Dijkhof
20.30 uur Liederentafel Schafrath

Café Schafrath

Zondag 28 mei
08.00 uur Fietsspektakel Bzet de Bosduvels

start vanaf het Oranjeplein Mariahout

Zaterdag 27 en zondag 28 mei
13.00 - 17.00 uur 

expositie Smeulders = Open
Ellie Kuijpers, schilderijen en mozaïeken

Beekstraat 23 Nuenen

Christian science 
U bent van harte uitgenodigd de zon-
dagsdienst, waarvan het onderwerp 
‘Ziel en lichaam’ is, bij te wonen. De 
dienst bestaat uit muziek, zingen, bij-
bellezing, gebed en het uitwerken van 
het thema aan de hand van de Bijbel en 
Wetenschap en Gezondheid met Sleu-
tel tot de Heilige Schrift door Mary Ba-
ker Eddy. De dienst begint om 10.30 
uur. Locatie: Parkstraat 54 (congres-
centrum BtB).
www.christianscience.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 20 mei 18.30 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 21 mei 10.00 uur en 12.00 uur: 
Eerste Communievieringen met het 
kinderkoor, voorgangers pastor J.Vos-
senaar en pastoraal werker P. Peters. 
Hemelvaartsdag 25 mei 10.00 uur: vie-
ring, met harpmuziek, voorganger pas-
tor S. Kuijpers.

Misintenties
Zaterdag 20 mei 18.30 uur: Pastor 
Henk Gerrits (vanwege priesterwij-
ding); Anna Kluijtmans - Swinkels; 
Annie Vermeent en Piet Heesterbeek; 
Tinus van Gils ( vanwege trouwdag).
Zondag 21 mei 10.00 uur en om 12.00 
uur: Pastor Henk Gerrits (vanwege 
priesterwijding); Pastoor Carel Swin-
kels ( vanwege priesterwijding); Annie 
Keeris - Smolders; Piet Keeris; Theo 
Keeris; Dorie Hiemstra - Keeris; Nell 
Schoenmakers - Bressers; Jef van Nue-
nen; overleden ouders Jan en Miet Dij-
stelbloem - Knoops; Noud van Rooij 
en Marie van Rooij - van de Kam; Jan 
Ulijn; Leo Verhappen.
Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei 
10.00 uur: Riek Sanders en Miet San-
ders; overleden ouders Sanders - de 
Greef; overleden ouders Johan Schee-
pens en Doca Scheepens - van Hoof.

Mededelingen
Op Hemelvaartsdag, donderdag 25 
mei is het secretariaat gesloten.
De opbrengst van de collecte voor Tu-
curú was in Nuenen € 354,00. Hartelijk 
dank hiervoor.
Vrijdag 18 mei om 18.30 uur is de 
Vormselviering in Gerwen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Vrijdag 19 mei 18.30 uur: Vormselvie-
ring, vocale omlijsting, voorgangers 
Mgr. R. Mutsaerts, pastor J. Vossenaar 
en pastoraal werker M. Feuth.
Zondag 21 mei 11.00 uur: viering met 
Gregoriaans koor, voorganger pastor 
S. Kuijpers.

Misintenties 
Martje van Lierop - van der Maat; Ger-
da Rooijakkers - van den Acker.

Mededelingen
Afgelopen week is in onze parochie 
mevr. Gerda Rooijakkers - van den Ac-
ker van de Margot Begemannstraat 9 
op 91-jarige leeftijd overleden.
Wij wensen familie en vrienden veel 
troost en sterkte toe bij het verwerken 
van dit verlies

Sponsoractie voor zuster Bonnie
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 sponsorac-
tie op touw zetten. U kunt uw eventuele 
gift overmaken op de bankrekening van 
onze parochie: NL 32 RABO 0137 40 42 
47 t.n.v. RK Parochie Heilig Kruis te 
Nuenen ca.; onder duidelijke vermel-
ding van: ‘gift voor zuster Bonnie’.
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 ju-
ni de opbrengst bekend te kunnen ma-
ken. Bij voorbaat heel hartelijke dank 
voor uw bijdrage.
De Klankbordgroepen Gerwen en Ne-
derwetten.

De opbrengst van de collecte voor Tu-
curú was in Gerwen € 164,15. Hartelijk 
dank hiervoor.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 21 mei 09.30 uur: viering met 
volkszang, voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Piet Coolen; Ben Raaijmakers, namens 
het St. Annagilde; Frans Raaijmakers.

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden: Frans 
Raaijmakers, overleden in Beek en 
Donk en Ben Raaijmakers, overleden 
in Son. Wij wensen familie en vrienden 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

Sponsoractie voor zuster Bonnie: zie 
mededelingen kerkbericht St. Clemens-
kerk Gerwen.

De opbrengst van de collecte voor Tu-
curú bedroeg in Nederwetten € 98,65. 
Hartelijk dank hiervoor.

Vrijdag 19 mei om 18.30 uur is de 
Vormselviering in Gerwen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 21 mei: pastor W. v.d. Wouw. 
Aanvang 10.00 uur. Er is kinderneven-
dienst en jongerenviering. De collecte is 

voor het Nederlands Bijbel Genoot-
schap. I.v.m. de verbouwing is er na de 
dienst helaas geen koffiedrinken. Don-
derdag 25 mei is het Hemelvaartsdag. 
Er is dan een dienst in het Van Gogh 
Kerkje om 10.00 uur. Voorganger is ds. 
A. Wijlhuizen uit Apeldoorn. Er wordt 
gecollecteerd voor het Diaconaal In-
loophuis ’t Hemeltje in Eindhoven. On-
ze kerk is elke zondag geopend. Een 
overzicht van de activiteiten, kunt u 
vinden op de website of op ons publica-
tiebord 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 18 mei. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis, H. Venantius, martelaar. 
Vrijdag 19 mei. 07.15 uur H. Mis, H. 
Petrus Celestinus, paus en belijder; ge-
dachtenis van H. Pudentiana, maagd. 
Zaterdag 20 mei. 08.30 uur H. Mis, H. 
Bernardus van Siena, belijder. 10.00 
uur Godsdienstlessen. 
Zondag 21 mei. Vijfde zondag na Pasen. 
10.30 gezongen Hoogmis. Torendag. 
Maandag 22 mei. Kruisdagen. 18.30 
uur gezongen H. Mis, votiefmis van de 
Kruisdagen; voor de Mis de Litanie 
van Alle Heiligen en processie. . 
Dinsdag 23 mei. Kruisdagen. 18.30 uur 
gezongen H. Mis, votiefmis van de 
Kruisdagen; voor de Mis de Litanie 
van Alle Heiligen en processie. 
Woensdag 24 mei. Kruisdagen. 07.15 
uur gezongen H. Mis, votiefmis van de 
Kruisdagen; gedachtenis van Vigilie 
van Hemelvaart; voor de Mis de Lita-
nie van Alle Heiligen en processie. 
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 ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

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 ope-
ning en bezoek: een rondleiding voor 
belangstellenden; een tentoonstelling 
over de laatste restauratie van het kerk-
gebouw. Als enige middeleeuwse kerk 
heeft de toren nog een gerestaureerde 

kerk na de verwoestende orkaan van 9 
november 1800. 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-Ar-
mee van het jaar 1794 is goed te zien. 
Bovendien is er een markt, opgezet 
door enkele parochianen, bij deze To-
rendag. 

Mogen wij u uitnodigen  
voor de communieviering?
De afgelopen maanden hebben de communicanten zich voorbereid op hun 
Eerste Communie. De voorbereiding en de dienst staan in het teken van ‘wij 
gaan maaltijd vieren’; tijdens de viering zullen we daarom samen maaltijd 
vieren met Jezus, samen zingen en samen bidden. De viering wordt opge-
luisterd door het kinderkoor onder leiding van Christel de Brouwer. 
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Corrie en Piet Martens-Geven

Wij nodigen u van harte uit op zondag 
21 mei om samen met de kinderen uit 
Nuenen hun Eerste Communie te vie-
ren in de H. Clemenskerk (in Nuenen). 
De viering voor kinderen van de Das-
senburcht, de Wentelwiek en de Riet-
pluim begint om 10.00 uur. Om 12.00 
uur is de viering voor kinderen van de 

Nieuwe Linde en de Crijnsschool.
Op zondag 11 juni zullen de kinderen 
uit Gerwen hun Eerste Communie in 
de St. Clemenskerk (in Gerwen) ont-
vangen.
We hopen op mooie zondagen! Samen 
met u maken we er graag voor de com-
municanten een onvergetelijke dag van. 
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Winnend BCL  
laat heel Laarbeek 
mee profiteren
Vrijdag is Badminton Club Lieshout 
als overall-winnaar van de Gezond-
heidsrace 2.0 uitgeroepen. Daarnaast 
won de Lieshoutse vereniging ook de 
prijs voor de beste poule-activiteit van 
poule B. Doel van de Gezondheidsrace 
2.0 is medeburgers in beweging te krij-
gen en aan te sporen gezonder te le-
ven. En dat gaat BCL met een heel spe-
ciale aanbieding aanbieden voor ie-
dereen.
BCL wil iedereen mee laten profiteren 
van de overwinning. De vereniging 
heeft daarom een speciale actie opge-
zet in het teken van een goede gezond-
heid. Scan dan 
bijgaande QR-
code en profi-
teer mee van de 
o v e r w i n n i n g 
van Badminton 
Club Lieshout. 

Jeugdweekend Juventud
Vrijdag 19 tot en met zondag 21 mei wordt op het sportpark van RKVV Neder-
wetten het jeugdweekend van Juventud georganiseerd. Dit jaar wordt tijdens het 
jeugdweekend het sportpark omgetoverd tot een echte boerderij, met als thema 
De Boerderij Op Stelten.
Er zijn allerlei spellen bedacht die met de boerderij te maken hebben. Koeien, var-
kens, tractors, vogelverschrikkers, hooibalen.... alles zal voorbij komen, net zoals 
de kliederboel. Volop dansen, feesten, snoepen en weinig slapen. 
Zie ook www.juventud.nl en facebook.

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

Fietsspektakel Mariahout 
Bzet de Bosduvels organiseert op zondag 28 mei het jaarlijks fietsspektakel 
voor fietsliefhebbers op de mountainbike of de racefiets.
 
Het evenement start vanaf het Oranje-
plein in Mariahout. Deelnemers kun-
nen zich inschrijven in de Oranjebar 
en vanaf hier is het mogelijk om ver-
schillende afstanden te rijden. Onder-
weg is er een gezamenlijke pauzeplaats 
voor zowel de mountainbikers als de 
racefietsers. Hier kunnen alle deelne-
mers even bijkomen en is er gratis 
sportdrank en een versnapering.

Met de mountainbike tocht heb je de 
mogelijkheid om de afstanden 30, 45, 
55 of 70 km te fietsen. Heerlijk slinge-
rend over de verschillende single 
tracks en onverharde paden kunnen 
zowel beginners als de gevorderde 
fietsers deelnemen aan deze mooie 
tocht. Voor de racefietsers heeft men 
de keuze om 60 of 110 km te fietsen. 
Midden in deze route is er een pauze-
plek op een locatie samen met alle 
overige deelnemers. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-. Op 
vertoon van een NTFU-pas krijgt u 
€ 1,- korting. Jeugd t/m 12 jaar mag 
gratis deelnemen. Bij de inschrijving 
is een gratis consumptie na afloop 
inbegrepen.
 
Inschrijven: mountainbike afstanden 
30, 45 of 55 km van 08.00 tot 10.00 uur.
70 km van 07.30 tot 09.30 uur.

Inschrijven: racefiets afstanden
60 km van 08.00 tot 10.00 uur.
110 km van 07.30 tot 09.30 uur.

Voor nadere informatie zie onze website 
www.debosduvels.nl of stuur uw vraag 
per mail aan info@debosduvels.nl. 

Wij hopen als organisatie op prima 
fietsweer en nodigen fietsliefhebbers 
uit om aan ons gevarieerd en uitda-
gend fietsspektakel deel te nemen.

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

wijk Lieshout
(omg. Balduinstraat ± 350 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

Ok-Moi’s tweede zeepkistenrace 
Na het succes van vorig jaar zijn de voorbereidingen van de tweede editie 
van de zeepkistenrace al in volle gang. Op zondag 25 juni wordt de zeepkis-
tenrace gehouden in de Dorpsstraat van Lieshout en ook nu georganiseerd 
in samenwerking met Café-Zaal de Koekoek. 

Stam 8 ongeslagen kampioen 
bij Gerwense dartclub
Het team Stam 8 is ongeslagen kampioen geworden in de tweede klasse van 
de Peelland Dart Bond seizoen 2016/2017. Het team van Dartclub de Stam 
Gerwen kwam drie keer een gelijkspel overeen.

In Stam 8 spelen Harald Cornelissen 
en Oscar Freijne uit Helmond, Bas En-
gelen uit Eindhoven, Maarten Dekkers 
en Leon Kuijten uit Nuenen en Gerwe-
naar Bas van Keulen. Dartclub de Stam 
Gerwen huldigde vorige maand al het 
team Counter Darts als eerst kam-
pioen van de club. Zaterdag 10 juni 
speelt Stam 8 om het algeheel kampi-
oenschap van de tweede klasse van de 
Peelland Dart Bond. Bij een overwin-
ning tegen de drie andere kampioenen 
mag Stam 8 eind juni gaan strijden om 
het Nederlands kampioenschap.

Belangstelling voor de dartsport?
Dartclub de Stam kan nog diverse le-
den en/of teams gebruiken voor de ko-
mende competitie. Ook kunnen aspi-
rant-darters deelnemen aan de onder-
linge zomercompetitie van deze club. 
Belangstellenden kunnen contact op-
nemen met secretaris Bas van Keulen 
06 - 5396 5925. Zelf langskomen in ca-
fé de Stam, Gerwenseweg 38 in Ger-
wen kan natuurlijk ook. 

Team Stam 8 van dartclub de Stam Ger-
wen is de tweede kampioen van deze 
club….(foto Cees van Keulen)

Op deze dag zullen de deelnemers in 
een wagentje/kar zonder aandrijving 
van een schans naar beneden gaan om 
vervolgens een parcours binnen een zo 
snel mogelijke tijd af te leggen. Voor 
zowel kinderen als volwassenen, deel-
nemers en toeschouwers een erg leuk 
spektakel. De schans heeft een hoogte 
van 6 meter, voor de deelnemende kin-
deren onder 15 jaar is er een aangepas-
te schanshoogte. De zeepkistenrace 
gaat om 12.00 uur van start en duurt 
tot ongeveer 18.00 uur.
Kijken is leuk, meedoen is nog leuker! 
Bouw een mooie en/of snelle zeepkist 
en ga voor één van de prijzen. Naast 
prijzen voor de snelste deelnemers is er 
ook de orginaliteitsprijs en de pechprijs. 

Wil je deelnemen aan dit spettende 
evenement? Schrijf je snel in! Ga voor 
informatie en inschrijving naar www.
ok-moi.nl .
Naast de zeepkistenrace is op zater-
dagavond 24 juni een gezellige Pre-
Party met diverse live bands en DJ R-
Bass bij Café-Zaal de Koekoek. De toe-
gang is gratis.

62e Grote Bavaria-
Ronde van Lieshout
 
Door Leo van Berlo

Zondag 21 mei wordt voor de 62e 
keer de Grote Bavaria-Ronde van 
Lieshout georganiseerd. De organi-
satie berust bij supportersclub ‘De 
Lieshoutse Wielrenners’.

Een wielermiddag die geopend wordt 
met een wedstrijd voor nieuwelingen 
(15-16 jarigen), die 40 kilometer voor 
de wielen krijgen en om half een van 
start gaan. Laarbeekse inbreng is hier-
bij van Dennis van Dijk en Marijn van 
Vlerken.
De junioren (17-18 jarigen) en de ama-
teurs/sportklasse rijden een gezamen-
lijke wedstrijd over 60 kilometer en 
starten om kwart voor twee. Bij de ju-
nioren zijn kanshebbers Sep Schuur-
mans, Sjors van Zandbeek en Youri 
van Esch. Bij de amateurs/sportklasse; 
Edwin Raats, Marc van Grinsven, Pe-
ter van den Heuvel en Danny Vrolijk.
Om half vier start de hoofdschotel, de 
elite en beloften, zij rijden 80 kilome-
ter door Lieshoutse straten. Het par-
cours voert vertrouwd over de Heuvel 
en de Dorpsstraat te Lieshout.
Favorieten bij de strijd voor elite en be-
loften zijn Eddy van IJzendoorn, Maik 
van der Heijden, Eddy Gödde, Ferdi 
Frijters, Pim van der Klundert, Teun 
Teulings en Jeroen Jansen.
De toegang tot dit wielergebeuren is 
geheel gratis.

NKV 1 haalt punten op    
in Den Haag 
Afgelopen zondag 14 mei stond voor NKV 1 een verre uitwedstrijd op het 
programma. In Den Haag mocht NKV 1 aantreden tegen het redelijk onbe-
kende team Dubbel Zes 1. Een belangrijke wedstrijd die gewonnen moest 
worden om nog kans te maken op klasse behoud dit veldseizoen. Helaas 
had NKV 1 dat niet meer in eigen hand en was het afhankelijk van uitslagen 
van andere ploegen. 

Korfbal

Darten

Wielersport

Badminton

NKV kwam goed uit de startblokken 
en scoorde in de eerste aanval meteen 
haar eerste doelpunt. Verdedigend had 
NKV het lastig, door het dynamische 
spel van Dubbel Zes verslapte de on-
derlinge coaching waardoor de tegen-
stander hun gewenste spelletje kon 
gaan spelen. De score ging gelijk op tot 
een stand van 6-6. Daarna wist Dubbel 
Zes een gat te slaan van 4 doelpunten, 
wat tevens de ruststand werd: 10-6.
In de tweede helft moest NKV zich 
herpakken, en dat is wat de spelers de-
den. Verdedigend werden ze scherper 
en wisten het Dubbel Zes lastig te ma-
ken. Van de 10-6 achterstand lukte het 
terug te komen tot 11-11 en daarna 
zelfs een gat te slaan in het voordeel 
van NKV: 11-13. Ondanks deze voor-
sprong stond er in de laatste minuut 
een gelijke stand op het scorebord van 
15-15. Voor NKV 1 dit seizoen niet de 

eerste keer dat de laatste minuut alles-
bepalend kan zijn. Gelukkig viel het 
kwartje deze keer wél de goede kant op 
en scoorde NKV 20 seconden voor het 
eindsignaal het winnende doelpunt! 
Erg fijn om eindelijk (verdiende) pun-
ten te pakken. 

5 minuten na de wedstrijd kwamen de 
uitslagen van de andere wedstrijden in 
de poule binnen van welke NKV af-
hankelijk was. Ready ‘60 won van Keep 
Fit'70, wat betekent dat NKV 1 on-
danks de winst gedegradeerd is naar 
de 4e klasse volgend veldseizoen. Zon-
de, er zat meer in dit seizoen. Helaas 
lukte het steeds net niet. De laatste 2 
wedstrijden gaat NKV 1 uitspelen zon-
der druk, volgend seizoen gaat alles op 
alles gezet worden om kampioen te 
worden in de 4e klasse zodat NKV 1 
weer terug kan komen in de 3e klasse!

Country dansen 
Lieshout
Komend weekend organiseert The 
Black Longhorn weer de maandelijkse 
Country Dance Party. Dit gebeurt op 
zaterdagavond 20 mei. We dansen in 
de grote zaal van het Dorpshuis in 
Lieshout. Alle populaire line- en part-
nerdansen worden zoals altijd keurig 
achter elkaar gezet door Country-DJ 
Henk. De nadruk ligt hierbij op echte 
country muziek. Aanvang 20.00 uur. 
Graag tot ziens dus op zaterdag 20 mei 
bij The Black Longhorn: Dorpshuis-
Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout. Tele-
fonische info: 0499-422088. 
www.blacklonghorn.nl 

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.
 

Repair Cafe 
Laarbeek 
Door omstandigheden vindt het Re-
pair Café Laarbeek niet op 17 mei 
plaats maar op 24 mei van 13.30-16.00 
uur in het Dorpshuis te Lieshout.
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Programma

Voetbal

VOETBAL
EMK
Zondag 21 mei
De Raven 1 - EMK 1 14.30

RKGSV
Zondag 21 mei
RKGSV - Hegelsom 1  . . . . . . . . . . 14.30

NKV KORFBAL
Donderdag 18 mei
NKV 3 - OJC ’98 2 . . . . . . . . . . . . . . 20.30
Zondag 21 mei
NKV 2 - Juliana 3 . . . . . . . . . . . . . . . 13.00
NKV 1 - Ready ’60 1  . . . . . . . . . . . 14.30

EMK grijpt laatste strohalm

EMK - Braakhuizen 6-1
Door Cor Groenen

In een sportieve wedstrijd met een uitstekende scheidsrechter greep EMK 
de laatste strohalm in de strijd om klasse behoud. Alleen met winst was EMK 
zeker van het spelen in de nacompetitie. Tegenstander Braakhuizen was al 
zeker van een nieuw seizoen in de 3e klasse. 

Toch nog een afscheidscadeautje voor Trainer Dennis Wouterse

RKVV Nederwetten - Eli 3-1 
Door Louis Staals

De doelstelling van Nederwetten om dit seizoen met 30 punten af te sluiten 
is ruimschoots gehaald. De overwinning op Eli bracht de stand in punten op 
34 en kunnen we, ondanks dat we geen kampioenschap of nacompetitie 
hebben gehaald, toch spreken van een behaalde doelstelling voor de af-
scheid nemende trainer Dennis Wouterse.

½ Finale KNVB beker 

JO13-3 EMK - JO13-7 OJC 2-4 
Op een volgepakt sportpark Wettenseind was de entourage perfect voor 
een echte (halve) finalewedstrijd om de KNVB Beker: veel publiek, twee 
ploegen die wilden winnen en heerlijk voetbalweer.

Direct na het eerste fluitsignaal lieten 
beide ploegen de intenties voor van-
daag zien: aanvallen en spelen voor de 
winst. De gekozen tactiek zorgde voor 
een wedstrijd die vanaf het begin op- 
en neer golfde en er ontstonden ook 
doelkansen voor beiden. Uit één van de 
kansen van OJC Rosmalen volgde het 
openingsdoelpunt (0-1), wat geheel in 
lijn met de wedstrijd direct werd ge-
volgd door de gelijkmaker van EMK (1-
1). Dit was tevens de ruststand.
In de openingsfase na rust was het 
spelbeeld identiek aan dat van de eer-
ste helft maar stap voor stap nam EMK 
het initiatief en zette OJC onder druk. 
Ook waren er in die fase diverse kan-
sen voor EMK, welke door de verdedi-
ging en de doelman van OJC onscha-

delijk werden gemaakt. Uit een coun-
ter van OJC volgde een kwartier voor 
tijd opnieuw de voorsprong (1-2), en 
opnieuw direct gevolgd door de gelijk-
maker van EMK (2-2). De wedstrijd 
leek op een verlenging af te stevenen, 
maar opnieuw een snelle counter van 
OJC bracht de beslissing in de wed-
strijd toen deze aanval op de rand van 
de 16-meter slechts kon worden ge-
stopt door een overtreding. De toege-
kende vrije schop werd met een ‘alles 
of niets’ schot omgezet in een doel-
punt, 2-3. In de laatste minuut van de 
wedstrijd viel nog de 2-4, maar de 
wedstrijd was toen al gespeeld.
Een geweldige wedstrijd waar beide 
teams met trots op mogen terugkijken: 
het was een echte (halve) finale.

Het begon allemaal matig van Neder-
wetten zijde. De ploeg uit Lieshout 
was beter, agressiever als de thuis-
ploeg. Veel passes net te kort, niet op 
maat en onzorgvuldig zorgde er in de 
13e minuut al voor de 0-1 na een 
mooie aanval van Eli, rondde Erwin 
von Kriegenberg bekeken af. Dit leek 
ook de ruststand te worden maar na 
een mooie voorzet in de 41e minuut 
van Mathijs Merks, kon Toon van 
Rooij de bal loepzuiver binnen schie-
ten
Na de rust toch een herboren Neder-
wetten Hein Snellen van Vollenhoven 
was in de ploeg gekomen en dat lever-
de in de 50e minuut al rendement op. 

Hij gaf een afgemeten pass op Toon 
van Rooij en die had weinig moeite om 
de goalie van Eli te verslaan 2-1. Een 
kwartier later was het opnieuw Toon 
van Rooij die een verkeerde terug-
speelbal wist te onderscheppen en pri-
ma wist af te straffen met zijn 3e doel-
punt. In de 66e minuut kreeg Eli nog 
de kans om de aansluitingstreffer te 
maken maar doelman Koen Joosten, 
die vandaag in zeer goede doen was, 
wist op een sublieme wijze te voorko-
men dat de aansluitingstreffer tot 
stand kwam. Op naar het volgend 
voetbalseizoen waar we met het volste 
vertrouwen en met een nieuwe trainer 
op gaan voor de prijzen

In de 11e minuut ging een schot van 
Ruud Boerema nog over het Braakhui-
zen doel. Na een misverstand in de 
Braakhuizen verdediging was het de fel-
le Tom van Elst die profiteerde en EMK 
op een voorsprong schoot. De vreugde 
over deze treffer was van korte duur, 
want na een fout van de EMK doelman 
in de 19e minuut kwam Braakhuizen 
langszij. In de 24e minuut nam de vrij-
staande Rick Slaats de bal vol op de 
wreef en schoot snoeihard de 2-1 bin-
nen. Tom van Elst was er in de 28e mi-
nuut weer als de kippen bij na een mis-
verstand in de Braakhuizen verdediging 
en bracht EMK op een 3-1 voorsprong. 
In de 39e minuut ging een schot van 
Braakhuizen via de lat over het EMK 
doel. Een minuut voor tijd was het 
Christian Messerschmidt die voor het 

doel een vrije trap van Ronnie Jansen 
binnen schoot. Met een 4-1 voorsprong 
voor EMK gingen beide teams de rust in. 
Na een overtreding op Messerschmidt 
in de 72e minuut kreeg EMK een penal-
ty te nemen. Rick Slaats schoot deze be-
kwaam in het Braakhuizen doel (5-1). 
Na een mooie pass van Dennis Degens 
schoot Ronnie Jansen de bal in de 76e 
minuut over het Braakhuizen doel. Tom 
Diender bracht de 6-1 eindstand op het 
scorebord na een voorzet van invaller 
Robbie van de Ven. Tom van Elst was 
deze wedstrijd de Man of the Match aan 
EMK zijde. EMK moet nu in de nacom-
petitie proberen zich in de 3e klasse te 
handhaven. De eerste tegenstander is 
voetbalvereniging ‘De Raven’ uit Luyks-
gestel (uitwedstrijd op 21 mei en thuis-
wedstrijd op 28 mei). 

Vreugde bij Tom Diender na het scoren van een doelpunt

Willy van Beek,      
lid van verdienste van EMK
Op 13 mei 2017 was het een gezellige bijeenkomst bij EMK ter gelegenheid van 
het 40-jarig EMK jubileum van Willy van Beek. Willy is nog steeds actief als voet-
baller. Hij was lange tijd speler van de selectie en later lagere elftallen. Daarnaast 
heeft Willy vele jaren als trainer/coach van jeugdelftallen een bijdrage geleverd 
aan het begeleiden van veel kinderen waarbij hij plezier en een positief groepsge-
drag bracht. Willy was actief bij veel jeugdkampen waar hij super in zijn element 
was. Tot slot heeft Willy aangegeven hoe het verder moest bij EMK met de op-
richting samen met Jarco Dekkers, Bert Quik, Gert van Geffen en anderen, van de 
veteranen later omgedoopt als ‘Classics’. Voor zijn positieve inzet werd Willy door 
het bestuur gewaardeerd met de titel van ‘Lid van Verdienste van EMK’. Heel wat 
herinneringen werden die avond uitgewisseld. 

Juventud J09-1 kampioen!
De jongens en meisjes van SJO Juventud JO9-1 zijn kampioen geworden! Op 
zaterdag 6 mei stond de laatste voetbalwedstrijd op het programma. Het team 
stond al op de eerste plaats, maar moest deze uitwedstrijd tegen Nuenen JO9-
5 tenminste gelijk spelen. Het begon als een erg spannende wedstrijd maar 
met zoveel fans langs de zijlijn, werd er uiteindelijk toch met 2-7 gewonnen!

Direct na afloop van de wedstrijd 
barstte het feest los! Alle voetballertjes 
kregen een super mooi kampioenshirt, 
een eigen beker en dé grote wisselbe-
ker; die iedereen maar al te graag mee 
naar huis wil nemen. Terug aangeko-
men in Gerwen stond een feestelijk 
versierde platte kar klaar! Met leuke 
muziek en de beker in de hand volgde 
een gezellige rondrit door Gerwen en 

Nederwetten. Het feestje ging in de 
kantine nog even door met de officiële 
felicitaties en verrukkelijke frietjes van 
de vereniging. De voetballertjes heb-
ben genoten van deze feestelijke dag! 
Bedankt allemaal!
Anke, Flip, Luuk, Nil, Thomas, Diede, 
Tristen, Niek, Stan, Gijs en trainers/
coaches Sander en André; van harte 
gefeliciteerd! Jullie zijn toppertjes!

Sportpark RKGSV Gerwen SJO. Juventud

Ouder-Kind Toernooi    
& Seizoenafsluiting 
Op zaterdag 27 mei wordt weer het jaar-
lijkse ouder-kind toernooi georganiseerd 
op het Sportpark van RKGSV Gerwen. 
Alle jeugdleden van Juventud mogen dan 
eindelijk zelf eens voetballen tegen hun 
eigen papa, mama, leider of trainer.

 Tijd  Veld Wedstrijd Wie 
 13.00 1A Sport en Spel Moeders/trainers/leiders 
   1B Juventud Moeders/trainers/leiders 
 13.45 1A Juventud Moeders/trainers/leiders 
   1B Juventud Moeders/trainers/leiders 
 14.30 1A Juventud Moeders/trainers/leiders 
   1B Juventud Moeders/trainers/leiders 
   2 Juventud Vaders/trainers/leiders 
 15.15 1 Juventud Vaders/trainers/leiders 
   2 Juventud Vaders/trainers/leiders 
 16.00 1 Juventud Vaders/trainers/leiders 
   2 Juventud Vaders/trainers/leiders 
 17.00   officiële deel 17.30 Einde   

IVN Dauwtrappen 
op Hemelvaartsdag
Op donderdag 25 mei nodigen wij u uit 
om met natuurgidsen van het IVN Nue-
nen in de vroege ochtend van Hemel-
vaartsdag te gaan dauwtrappen. Deze 
wandeling wordt een stiltewandeling 
waarin een ieder gevraagd wordt de stil-
te te respecteren. Een mooie gelegen-
heid om de omgeving van uw dorp eens 
op een heel andere manier te beleven.
De eerste vogels zijn wakker en fluiten 
hun lied. De schemer trekt op en lang-
zaam wordt het licht. Auto’s hoor je 
nauwelijks op dit tijdstip en omdat het 
eigenlijk ‘zondag’ is, zie je zelfs de kran-
tenbezorgers niet. Je waant je bijna al-
leen in je eigen dorp. De uitgezette wan-
deling voert langs diverse soorten ge-
bieden, waarbij laarzen niet nodig zijn. 
Stevig schoeisel is wel een aanrader! 
Wie zin heeft om de ontwakende na-
tuur eens op zo’n mooist te zien, is van 
harte welkom.
Verzamelen en vertrek om 05.00 uur 
’s morgens bij Het Klooster, Park 1, 
Nuenen. Een verrekijker kan vergro-
tend werken. Om ongeveer 8.30 uur 
zijn we terug. Info: 040 2844414.

De Buurtbus   
zoekt vrijwilligers
Vanaf december 2016 kregen alle 
bussen van het openbaar vervoer in 
Zuid-Oost Brabant een nieuwe rood-
witte jas en het Bravo logo. Ook 
buurtbus lijn 260 tussen Nuenen en 
Best heeft nu deze Brabantse kleu-
ren en is daardoor duidelijker her-
kenbaar. Deze herkenbaarheid heeft 
inmiddels een positieve invloed op 
het aantal passagiers. 

Een buurtbus rijdt voor iedereen tus-
sen plaatsen waar een busverbinding 
met grotere bussen niet rendabel is en 
biedt daarom plaats aan maximaal 8 
passagiers. Net als in de grote lijn- en 
streekbussen reis je met de OV-kaart 
en tegen dezelfde tarieven. Ook is de 
buurtbus toegankelijk voor personen 
met een rolstoel. 
De buurtbus verzorgt op werkdagen van 
07.30-18.15 uur volgens een vaste route 
een uurdienst van het busstation in 
Nuenen via Son en Breugel naar het NS-
station in Best en v.v. Chauffeurs van de 
buurtbus zijn allemaal vrijwilligers. 
Ruim 30 personen afkomstig uit deze 
gemeenten staan klaar om jaarlijks circa 
6.500 passagiers, jong en oud, werkend 
of student, te vervoeren. Sommigen rij-
den de bus al bijna vanaf de eerste rit in 
1991. Op dit moment heeft de buurtbus-
vereniging Nuenen-Best behoefte aan 
een drietal nieuwe vrijwilligers. 
Elke chauffeur wordt periodiek getest 
op gezondheid en rijvaardigheid, rijbe-
wijs B is voldoende. Iedereen krijgt een 
vaste plek in een rooster, zodat altijd 
van te voren bekend is wanneer je moet 
rijden. Een dienst duurt ongeveer 3½ 
uur. Men rijdt eenmaal per 14 dagen 
naar keuze van 07.30-11.15 uur, van 
11.15-14.45 uur of van 14.45 tot 18.15 
uur. En als je soms verhinderd bent, dan 
wordt je rit gereden door een vervanger. 
Vind je een glimlach en dankjewel van 
de passagiers belangrijker dan een gel-
delijke beloning? Informeer dan eens 
vrijblijvend via telefoon 06-10739797 
(John van Hulten, coördinator) of 
stuur een e-mail naar buurtbus260@
gmail.com 
 



www.kik-textilien.nl
Een fi liaal in uw buurt vindt u op www.kik-textilien.nl
Voor de nieuwsbrief: gewoon klikken en op de hoogte blijven!

Alleen zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten voorbehouden.
KiK Textilien und Non-Food B.V. • Nassauplein 30 • 2585 EC Den Haag (Hoofdkantoor NL)

Vind ons op: www.facebook.com/kik.nederland

Short
 Maten: 34-44

Top
Maten: 34-44, 
slechts 9,99

ONTDEKONTDEK
JE OPNIEUW


	RdL wk20 2017
	VP wk20 RdL 2017
	Gemeente RdL wk20 2017 pag1
	Adv Kersvers wk20 RdL 2017
	Tekst Verdwenen wk20 RdL 2017
	Tekst Rabobank wk20 RdL 2017
	Adv DLC wk20 RdL 2017
	Tekst Jocanto wk20 RdL 2017
	Tekst Smeulders wk20 RdL 2017
	Tekst Kindervakantie wk20 RdL 2017
	Adv Lindeblaadjes wk20 RdL 2017
	Tekst Kerk wk20 RdL 2017
	Tekst Sport2 wk20 RdL 2017
	Tekst Sport1 wk20 RdL 2017
	Adv Kik AP wk20 RdL 2017


