
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.

Veiligheid 
door 
samenwerking

Groot Korenfestival 
in het park: 
‘20 jaar zin in zingen’

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

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

HC Nuenen 
75 jaar
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HUIS VERKOPEN?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

040-2951080 | www.anderegg.nl

HYPOTHEEK NODIG?

Collse Hoefdijk 16a  5674 VK Nuenen

Financieel Bedrijfsadvies
Verzekeringen • Hypotheken

deskundig & persoonlijk 
laagste hypotheekrente

betaalbaar advies

Hemelvaart OPEN

Koninklijke onderscheiding 
voor de heer Johan Thomas
Op vrijdag 19 mei ontving de heer Johan Thomas een Koninklijke onder-
scheiding in de graad Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens het druk 
bezocht galafeest ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van Hockeyclub 
Nuenen. Burgemeester Maarten Houben verrichtte de uitreiking van het 
lintje.

De heer Johan Thomas was tot 2007 
adviseur licht bij Koninklijke Philips 
NV, hij ontplooide/ontplooit de vol-
gende activiteiten:
•	 1989-	heden	Bestuurslid	Accommo-
datie Zaken van Hockey Club Nuenen 
HCN	(ca	850	leden).	Naast	het	organi-
seren van de dagelijkse gang van zaken 
en het leiding geven aan assisterende 
vrijwilligers zijn onder zijn leiding de 
volgende projecten gerealiseerd:

•	 de	aanleg	van	een	3e	kunstgrasveld	
in	1989,	op	dat	moment	was	HC-
Nuenen de enige club in Neder-
land met drie kunstgrasvelde;

•	 de	bouw	van	het	huidige	paviljoen	
(1991);

•	 het	medeontwerp	en	de	bouw	van	
de	kleedaccomodaties	(1992);

•	 medeonderhandelaar	 van	 de	
overeenkomst met de gemeente 
Nuenen inzake kerntakendiscussie 
en de daarbij behorende overeen-
komst	(2002);

•	 veldvervanging	 van	 Veld	 B	 en	 C	
(2002);

•	 de	aanleg	van	een	semi-waterveld	
(2005);

•	 de	 renovatie	 en	 verbouwing	 van	
het	paviljoen	(2014);

•	 de	aanleg	van	een	waterveld	(2015)
•	 de	 vergroting	 en	 professionalise-

ring	van	het	terras	(2015).

Voorts is hij initiator en continue 
‘Aanjager’	 van	 de	 Club-100	 en	 me-
deorganisator van vele sociale activi-
teiten.	Hij	is	sinds	2012	Erelid.

De heer Thomas met partner.

Koninklijke onderscheiding 
voor de heer Ton de Win
Hij had het niet aan zien komen, zei hij. Maandag ontving de heer Ton de Win 
een Koninklijke onderscheiding in de graad Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Na 23 jaar nam hij afscheid als vrijwilliger bij de Stichting Kinderopvang Erica.

Dit	afscheid	viel	samen	met	het	leggen	
van een eerste steen, als start van een 
grootscheepse renovatie van één van 
de	locaties	van	de	Stichting.	De	eerste	
steen	werd	als	afscheidshandeling	door	
de	 kandidaat	 zelf	 gelegd	 in	 aanwezig-
heid van zijn gezin, collega vrijwilligers 
en beroepskrachten van de stichting op 
de	 locatie	 Heikampen.	 Burgemeester	
Maarten Houben van de gemeente 
Nuenen	reikte	het	lintje	uit.
   
De	heer	Ton	de	Win	(10	maart	1959)	
uit Nuenen is statutair directeur van 
ElektroNed.	Hij	ontplooide/ontplooit	
de volgende activiteiten:

1994-heden:	 bestuurslid/penning-
meester/voorzitter	 (1994-2008)	 van	
de	 Stichting	 Kinderopvang	 Erica	
(Kids	Society	Erica),	alsmede	voorzit-
ter van de Raad van Toezicht 
(2008-heden).	 Naast	 zijn	 inzet	 voor	
het	beleid,	de	professionalisering,	de	
waarborging van de continuering en 
de	 groei	 van	 de	 stichting,	 heeft	 hij	
zich ingezet voor de totstandkoming 
van	 Brede	 Scholen	 in	 de	 gemeente	
Nuenen.	 Dit	 heeft	 geleid	 tot	 multi-

functionele	 huisvesting	 voor	 onder-
wijs	en	kinderopvang.	Hij	was	betrok-
ken bij het opstellen van een 
gezamenlijke pedagogische visie met 
de	betreffende	scholen	en	begeleidde	
de uitwerking van de bouwplannen en 
de	implementatie	van	de	Brede	School	
concepten.	Voorts	 heeft	 de	 stichting	
onder zijn leiding bijgedragen aan ar-
beidsparticipatie van gezinnen in 
Nuenen, het door kinderopvang bie-
den van ontwikkelingskansen voor 
kinderen	in	de	leeftijd	0-12	jaar.	Thans	
zijn	 wekelijks	 ruim	 500	 ouders	 en	
1100	kinderen	te	gast	bij	de	stichting.

2000-heden:	 actief	 lid	 van	 de	 Rotary	
Club	Eindhoven	Eeckaerde,	bestuurs-
lid	en	penningmeester.	Hij	zet	zich	in	
voor	acties	voor	goede	doelen	en	fun-
geert als gastgezin voor buitenlandse 
studenten	en	middelbare	scholieren.

2014-heden:	 pleegouder	 voor	 de	
Combinatie	Jeugdzorg.	Hij	heeft	zich	
laten opleiden tot pleegouder (samen 
met	zijn	echtgenote)	en	heeft	ook	een	
pleegdochter in huis genomen die hij 
begeleidt	richting	volwassenheid.

 

Het overlijden van een dierbare is een 
zeer	ingrijpende	gebeurtenis.	Elk	ver-
lies is anders en wordt op een ver-
schillende	manier	beleefd.	Soms	komt	
het verlies totaal onverwacht, soms 
werd er al voorzichtig rekening mee 
gehouden.	Maar	 altijd	 geeft	 het	 ver-
driet.	 Samenzijn	 met	 anderen	 kan	
helpen de draad van het leven weer op 
te	pakken.

Het inmiddels traditie geworden her-
inneringsconcert biedt die gelegen-
heid om samen te herinneren en te 
delen, om samen stil te staan bij ver-

driet.	Tijdens	dit	concert	worden	één	
voor één de namen van dierbare over-
ledenen genoemd en worden voor hen 
kaarsen aangestoken, als een lichtje in 
de	 duisternis.	 En	 met	 de	 sfeervolle	
muziek	van	Trio	Balqana,	muziek	met	
diverse	etnische	invloeden	uit	de	Bal-
kan die onder accordeon klanken me-
lancholisch gezongen wordt, wordt 
muzikaal stilgestaan bij het verlies en 
de	herinnering.	Na	 afloop	 is	 er	 gele-
genheid onder het genot van een 
drankje en een hapje samen van ge-
dachten te wisselen, want verdriet 
heelt	als	het	wordt	gedeeld.

Een muzikale dierbare herinnering

Als de liefde niet bestond
Als de liefde niet bestond
Zou de zon niet langer stralen
De wind zou niet meer ademhalen
Als de liefde niet bestond

 - Toon Hermans - 

Bovenstaand couplet komt uit het prachtige lied van Toon Hermans, ‘Als de 
liefde niet bestond’. De titel is dit jaar het thema van het herinneringsconcert 
dat op donderdag 1 juni om 20.00 uur door de Nuenense kerken en v/d Stap-
pen uitvaartverzorging in de H. Clemenskerk Nuenen wordt aangeboden.

Picknick in het Park
Zondag 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

Voor de kinderen zijn er springkussens 
in	 verschillende	 leeftijdscategorieën,	
voor de allerkleinsten is er een draai-
molen en voor een klein bedrag kun-
nen	kinderen	zich	laten	schminken.
Verder zal er een cocktailbus staan en 
foodtrucks	van:	Pancake	Fan,	De	keu-
ken	van	Elise,	SI	Coffee	Solutions,	De	
BroodjesBus,	I	Fratelli,	Stoer	ijs,	Hou-
ben Worstenbrood, Oerpatat en ham-
burgers	en	Sweet	Surprise.

Alle	nabestaanden	die	in	Nuenen	het	af-
gelopen jaar een dierbare hebben verlo-
ren, hebben een persoonlijke uitnodiging 
ontvangen	 voor	 dit	 bijzondere	 concert.	
Maar ook als u al eerder een dierbare ver-
loor,	 kunt	 u	 het	 concert	 bijwonen.	 Het	
herinneringsconcert is een gratis concert 
en voor iedereen toegankelijk en, hoewel 
het concert in een rooms-katholieke kerk 
plaatsvindt,	heeft	het	over	het	algemeen	
een	neutraal	karakter.
Wilt u dit concert bijwonen dan kunt 
u u tijdens kantooruren opgeven via 
040-2841550.	U	bent	van	harte	uitge-
nodigd.	Voor	meer	informatie:	
www.vdstappen.nl/activiteiten



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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•	 Een	leidinggevende	of	barvrijwilliger	(bij	paracommerciële	instel-
lingen	en	welke	een	voorlichtingsinstructie	heeft	gekregen),	die	
aan	de	in	de	DHW	omschreven	eisen	voldoet,	dient	aanwezig	zijn	
gedurende	de	tijd	dat	alcoholhoudende	drank	wordt	verstrekt;

•	 Het	is	verboden	een	persoon	die	in	kennelijke	staat	van	dronken-
schap	of	kennelijk	onder	invloed	van	andere	psychotrope	stoffen	
verkeert	in	een	horecalokaliteit	of	op	een	terras	toe	te	laten;

•	 Bij	iedere	ingang	van	de	horecalokaliteit	dient	een	aanduiding	
met	daarop	‘geen	alcoholverstrekking	onder	de	18	jaar’	duidelijk	
zichtbaar	te	zijn;

•	 Wederverstrekking	van	alcohol	is	niet	toegestaan;
•	 De	 lokaliteit	 voldoet	aan	alle	overig	gestelde	 vereisten	die	de	

DHW	voorschrijft	(denk	hierbij	aan	de	minimale	oppervlakte	en	
ventilatie).

Specifieke regels voor paracommerciële instellingen
Er	gelden	een	aantal	specifieke	regels	uit	de	DHW	voor	paracom-
merciële	instellingen,	zo:
•	 Dient	een	paracommerciële	rechtspersoon	voor	het	verkrijgen	

van	een	vergunning	een	reglement	vast	te	stellen	dat	waarborgt	
dat	de	verstrekking	van	alcoholhoudende	drank	in	de	inrichting	
vanuit	het	oogpunt	van	sociale	hygiëne	op	verantwoorde	wijze	
gebeurt	(artikel	9	lid	1	DHW).	In	artikel	9	lid	2	staat	wat	in	het	
reglement	dient	te	worden	vastgelegd;

•	 Houdt	de	paracommerciële	instelling	een	registratie	bij	van	de	
barvrijwilligers	die	de	in	artikel	9	tweede	lid	bedoelde	voorlich-
tingsinstructie	hebben	gekregen.	Deze	registratie	of	een	afschrift	
daarvan	is	in	de	inrichting	aanwezig.	Daarnaast	dient	het	regle-
ment	of	een	afschrift	daarvan,	in	de	inrichting	aanwezig	te	zijn.

Alcohol schenken bij evenementen
Wanneer	u	alcohol	wilt	schenken	tijdens	een	evenement	buiten	de	
DHW-inrichting,	kunt	u	daar	een	ontheffing	voor	aanvragen.	U	mag	
tijdens	evenementen	geen	sterk	alcoholhoudende	drank	serveren.	
Indien	u	een	ontheffing	heeft	mag	alleen	zwak	alcoholhoudende	
drank	op	een	evenement	geschonken	worden.	

Inzet testjongeren
Tijdens	de	controles	op	basis	van	de	DHW	worden	ook	zgn.	‘test-
jongeren’	ingezet.	Door	het	hebben	van	een	‘minderjarig	uiterlijk’	
gaan	zij	de	proef	op	de	som	nemen.	Zij	bestellen	alcoholhoudende	
dranken	en	toetsen	zo	of	de	verkoper	om	legitimatie	vraagt.	

Overtreding van de regels heeft gevolgen
Bij	de	constatering	van	een	overtreding	van	de	DHW	kan	o.a.	een	
van	onderstaande	maatregelen	worden	opgelegd:
•	 Three	strikes	out:	als	bijvoorbeeld	een	supermarkt	de	leeftijds-

grens	drie	keer	overschrijdt,	 kan	de	afdeling	waar	de	alcohol	
werd	verkocht,	tijdelijk	worden	gesloten;

•	 Het	opleggen	van	een	bestuurlijke	boete;
•	 Schorsen	van	de	DHW-vergunning;
•	 Intrekken	van	de	DHW-vergunning;
•	 Geldboete/strafrechtelijk	optreden	(ook	voor	jongeren	onder	de	

18	jaar	die	alcoholhoudende	drank	consumeren);
•	 Het	opleggen	van	een	last	onder	dwangsom	of	bestuursdwang;
•	 Ontzegging	verkoop	alcohol;
•	 Toegang	ontzeggen;
•	 HALT	traject	wanneer	jongeren	onder	de	18	jaar	de	wet	overtreden.

Wij	verzoeken	u	om	u	te	houden	aan	de	regels	uit	de	DHW.	Over-
tredingen	die	door	een	toezichthouder	DHW	worden	geconstateerd	
kunnen,	 zonder	het	geven	van	een	waarschuwing,	 leiden	 tot	een	
sanctie.	U	kunt	de	DHW	vinden	via	www.overheid.nl

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als	u	vragen	heeft	over	dit	artikel	of	als	u	iets	wilt	melden,	dan	kunt	u	
contact	opnemen	met	ons	Klantcontactcentrum	via	het	nummer	(040)	
2	631	631.	U	kunt	uw	melding	ook	altijd	kwijt	op	www.nuenen.nl

GAAN MIJN BUREN VERBOUWEN?
Steeds	meer	inwoners	en	ondernemers	kiezen	ervoor	om	berichten	
van	de	gemeente	over	ontwikkelingen	in	hun	buurt	of	wijk	digitaal	te	
ontvangen.	Daarbij	gaat	het	om	vergunningen,	 (bouw)plannen	en	
regelgeving	zoals	de	verbouwing	van	een	huis	of	een	terrasvergunning.	

Inmiddels	hebben	in	de	gemeente	Nuenen	al	248	mensen	een	abon-
nement	op	de	e-mailservice	‘Over	uw	buurt’	van	Overheid.nl.	Dit	is	
slechts	1.09%	van	alle	22.763	inwoners.	

Tot	september	plaatsen	we	nog	een	opsomming	van	publicaties	in	
de	wekelijkse	gemeenteberichten	in	de	huis-aan-huisbladen.	Aan-
melden	voor	de	e-mailservice	kan	via	www.overuwbuurt.overheid.
nl.	Daar	kunt	u	zelf	instellen	welk	type	berichten	u	wilt	ontvangen	
en	binnen	welke	straal	om	uw	huis.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 15-05-2017 EN 19-05-2017
In	het	digitale	gemeenteblad	(www.overheid.nl)	 zijn	de	volgende	
besluiten	gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Klamperlaan	26	 Isoleren	buitenmuren,	vervangen	dak	
De	Huikert	35	 Tijdelijk	wijzigen	gebruik	voor	Harleyweekend	
Nieuwe	Dijk	18	 Oprichten	werktuigenberging	
Keizershof	120	 Plaatsen	schuur	met	overkapping	

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Daniel	Eyndhoutsgaarde	5	 Plaatsen	carport	

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Kerkstraat	7	 Verwijderen	van	7	bomen	
Nieuwe	Dijk	4	 Oprichten	werktuigenberging	

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Lieshoutseweg	 Paardensportspektakel	2	juli	
De	Huikert	35	 Sinti	Gypsy	Jazz	Guitar	Camp	28-29	juni	
Parkstraat-De	Smidse	 Plaatsen	Podium	Nuenen	Kermis	7-10	juli	
Parkstraat	1	 Terrasuitbreiding	Nuenen	Kermis	7-10	juli	

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Enodedreef	3	 American	Car	Weekend	8-10	september	
Park	 Seizoen	standplaats	De	Zoete	Verwenner	
Pastoorsmast	 Kamperen	Scouting	8-10	juni	
Koppeldreef	 Wette’s	Dorpsfestijn	23-26	juni	
Heuvelplein	 Standplaats	Heuvelplein	L.P.H.	Foods	
Gerwen	 Sacramentsprocessie	18	juni	
Park	 Picknick	in	’t	Park	28	mei	
Heuvelplein	 Zomeravondfestival	24	juni	
Oude	Torendreef-
Hoekstraat	 Touwtrekken	over	water	20	augustus	

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

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

Datum Locatie Omschrijving 
18-05-2017	 Heikampen	5-7	 Ontwerp	 omgevingsvergunning	
Heikampen	5-7		
18-05-2017	 Gulberg	 Voorontwerp	besluit	vergunning	archeolo-
gisch	monument		
18-05-2017	 Nuenen	c.a.	 Bekendmaking	 aanwijzing	 toe-
zichthouder	
17-05-2017	 Rullen	3	 Voorontwerpbestemmingsplan	‘Ruimte	voor	
Ruimte	Rullen	ong.	Nuenen’	

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

Plastic hoesjes om reclamefolders horen NIET in 
de papiercontainer.

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

COLLECTE
Volgende	week	wordt	er	gecollecteerd	door	het	Epilepsiefonds.

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

	 	
TWEEDE EDITIE NIEUWSBRIEF 
VERGUNNINGHOUDERS UITGEKOMEN
Nuenen	moet	in	2017	69	zgn.	vergunninghouders	(vluchtelingen	met	
een	 verblijfsvergunning)	 huisvesten	
en	inburgeren.	Om	dit	samen	met	
inwoners	 en	 betrokkenen	 te	
laten	slagen,	is	goede	informa-
tie	belangrijk.	Daarom	heeft	
de	gemeente	voor	dit	project	
een	 speciale	 elektronische	
nieuwsbrief	in	het	leven	ge-
roepen.	Het	tweede	nummer	
is	deze	week	uitgekomen.	U	
kunt	zich	voor	de	nieuwsbrief	
opgeven	door	een	e-mailtje	te	
sturen	naar	 inburgerenvergun-
ninghouders@nuenen.nl onder	
vermelding	van	Nieuwsbrief	en	het	e-
mailadres	waar	de	nieuwsbrief	naar	toe	kan	worden	gestuurd.

CONTROLE OP NALEVING    
DRANK- EN HORECAWET
In	de	komende	periode	worden	binnen	de	gemeente	Nuenen	con-
troles	uitgevoerd	of	aan	de	regels	en	vereisten	uit	de	Drank-	en	Ho-
recawet	(verder:	DHW)	wordt	voldaan.	U	bent	als	ondernemer	of	
paracommerciële	instelling	verantwoordelijk	voor	de	juiste	naleving	
van	de	DHW.	In	dit	artikel	worden	een	aantal	regels	uit	de	DHW	
uitgelicht.	

Drank- en horecavergunning voor detailhandel
Een	drank-	en	horecavergunning	is	niet	nodig	als	u	in	de	detailhan-
del	zwak	alcoholhoudende	drank	verkoopt	voor	gebruik	elders	dan	
ter	plaatse.	Dit	is	bijvoorbeeld	wanneer	u	een	supermarkt,	levens-
middelenwinkel	 of	 tabaksspeciaalzaak	 hebt.	 Zwak	 alcoholhou-
dende	dranken	hebben	een	alcoholpercentage	van	minder	dan	15%	
(zoals	bier	of	wijn).	Ook	port,	vermout,	sherry,	vallen	daar	onder	
(ook	als	het	alcoholpercentage	hoger	is	dan	15%).	

Drank- en horecavergunning voor horecabedrijven en slijtersbe-
drijven
Wanneer	u	als	horecabedrijf	alcoholhoudende	drank	verkoopt	voor	
gebruik	ter	plaatse,	heeft	u	een	drank-	en	horecavergunning	nodig.	
Wanneer	u	als	slijtersbedrijf	sterke	alcoholhoudende	drank	verkoopt	
voor	gebruik	elders	dan	ter	plaatse,	heeft	u	ook	een	drank-	en	ho-
recavergunning	nodig.	

Een aantal regels uit de DHW uitgelicht
Algemene regels
Er	gelden	een	aantal	algemene	regels	voor	het	verstrekken	van	alco-
holhoudende	dranken.	
Denk	aan:	
•	 Alcohol	mag	nooit	verkocht	of	geschonken	worden	aan	een	per-

soon	die	niet	onmiskenbaar	de	leeftijd	van	18	jaar	heeft	bereikt;
•	 Het	vragen	van	een	legitimatiebewijs	bij	de	bestelling	van	alcohol	

door	een	persoon	die	niet	onmiskenbaar	de	leeftijd	van	18	jaar	
heeft	bereikt	is	verplicht;



 

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 als de barbecue
Top moet zijn!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

4 Hamburgers 
"Puur runds, uit eigen keuken" ..............5,00
Belle Helene
100 gram  ................................................1,80
250 gr. Leverworst +
250 gr. Gekookte worst ............4,50
Runder Minutesteaks

iedere 4e gratis
Carpaccio Misto
100 gram  ................................................2,60
Lasagne
"Kant en klaar", 500 gram  ......................5,00

Lekker makkelijk.
Vers belegde broodjes!!

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

KOOPJE

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

ADVIES
  OP
 AF
SPRAAK

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

Badmode  Lingerie

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

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

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

Kom langs op afspraak

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

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

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

Want lingerie en badmode kopen mag een feest zijn!       

Parkhof 1 - 5671 GD Nuenen - 040 7630415
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weekaanbiedingen 
vrijdag 26 mei t/m donderdag 1 juni

Bloemkool
 per stuk 0,99
Babyleaf   
pan klaar   per bakje 1,29

Komkommer appel dille     
salade  250 gram 1,79

Limoenen      
 1/2 kilo 0,99

Ananas      
 per stuk 1,49

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

HEMELVAARTSDAG 
DONDERDAG 

25 MEI
OPEN VAN 11.00 
TOT 16.00 UUR

 
Volop perk- en tuinplanten

uit eigen kwekerij!

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.....
Acties week 21 : geldig maandag 22  t/m zaterdag 27 mei 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Landbrood  
100% volkorenbrood 
2x halve € 1,95   € 189_____________________________________________________

Brabantse Eierkoeken

 4+1 GRATIS_____________________________________________________

Aardbeienschelp Middel

  nu € 795_____________________________________________________
Bij aankoop van één brood naar keuze:

Harde broodjes

 3+1 GRATIS_____________________________________________________

NIEUW! 
Pain d’Italia
Italiaans stokbrood met tomaten en
olijven. Half gebakken
 2 stuks nu € 195
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Muziek 'Tour de Kiosque'   
in Nuenens Park
Twee uur muziek in het Park, 120 mi-
nuten piano- en gitaarmuziek, zo maar 
even genieten...... Zaterdagmiddag wa-
ren van 14.00 uur tot 16.00 uur Leo 
Willemsen (piano) en Nico Weijns 
(zang en gitaar) te horen en te zien op 
en rond de kiosk in het Park. Klassieke 
muziek, evergreens en ook Brabants 
muzikaal erfgoed. Weinig volk trok de-
ze Muzikale Tour, een initiatief van 
stichting Elbrimale Fonds. Foto's Cees 
van Keulen

Foto Cees van Keulen

Hoe werkt dat? Breng een bezoek aan 
Holland Casino Eindhoven en ontvang 
een unieke deelnamecode bij de recep-
tie. Vul die unieke code in op de vakan-
tiezuil of online. Elke week trekt de no-
taris één winnaar. Wil je de kans ver-
groten? Dat kan, iedere gast mag elke 
week maximaal 20 codes invullen. 
Vanaf 23 mei wordt elke dinsdag een 
winnaar getrokken, en de prijsuitrei-
king vindt daarna plaats in de voor-
keursvestiging van de winnaar.
 
De droomreizen:
Een safari door Zuid Afrika, een cruise 
in de Caribbean, per camper langs de 
Westkust van de VS (met eindpunt na-
tuurlijk Las Vegas), een strandvakantie 
op de Fiji-eilanden of een walvissafari 
in Australië. Alle reizen zijn compleet 
verzorgd en inclusief zakgeld.
Op de speelautomaten kan iedereen 
bovendien € 100,- extra vakantiegeld 
winnen uit de totale prijzenpot van 
€ 600.000,- Winnaars maken ook nog 
kans op een extra vakantiecheque 
t.w.v. € 7.500,-. Alle voorwaarden en 
de uitleg van het spel zijn terug te vin-
den op www.hollandcasino.nl/actie/
vakansieweken. 
Bij Holland Casino is een totale prij-
zenpot van € 600.000,- beschikbaar. De 
prijzen worden met een tombolatrek-
king op de winnaarsavond uitgegeven. 
Deze avond wordt in Eindhoven op 
maandag 26 juni gehouden. 

Over Holland Casino
Holland Casino brengt het spannend-
ste spel, altijd gastvrij en betrokken. 
Jaarlijks bezoeken circa 5,8 miljoen 
gasten één van de veertien vestigingen 
van Holland Casino. Een uniek aanbod 
van spel in een veilige en betrouwbare 
omgeving staat centraal. Holland Ca-
sino is wereldwijd toonaangevend op 
het gebied van veilig en verantwoord 
spelen. In samenwerking met versla-

vingszorg heeft Holland Casino het 
Preventiebeleid Kansspelen ontwik-
keld. Het kansspelaanbod van Holland 
Casino staat onder extern toezicht van 
het NMi en de Kansspelautoriteit. De 
speelautomaten in Holland Casino 
hebben gemiddeld een uitkeringsper-
centage van ongeveer 92% (de wette-
lijke norm is 80%). Bij een tafelspel als 
Roulette kan dit oplopen tot 97,3%. 
Meer informatie is beschikbaar op de 
website of volg Holland Casino Eind-
hoven op Facebook. 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

Boeiende Torendag Peelland
Door Nannie van den Eijnden

Afgelopen zaterdag vond voor de zesde keer de torendag plaats, een dag 
met speciale aandacht voor de middeleeuwse torens en kerken in het Peel-
land om de geschiedenis door te vertellen en laten beleven. 

Kerken organiseerden samen met 
heemkundekringen en de Stichting Ar-
cheologisch Samenwerkingsverband 
op verschillende locaties activiteiten, 
presentaties en rondleidingen. De kerk-
torens zijn een uitdrukking van de 
Gouden Eeuw van Brabant (14e-15e 
eeuw), waarin kleine dorpen indruk-
wekkende kerken bouwden. Een route 
van zo’n 40 kilometer ging langs negen 
bijzondere kerklocaties, waaronder de 
oude Clemenskerk in Gerwen. Als eni-
ge middeleeuwse kerk in de regio heeft 
de toren nog een gerestaureerde kerk 
na de verwoestende orkaan van 9 no-
vember 1800. 

Bezoekers werden hartelijk ontvangen 
met koffie en gebak. In de toren en 
priorij werden rondleidingen gegeven 
en een film vertoond. Een tentoonstel-
ling liet zien hoeveel er dit jaar aan de 
kerk is gerestaureerd, zowel binnen als 
buiten. Zo is o.a. het kerkorgel twee 
dagen uit elkaar geweest en na restau-
ratie opnieuw gestemd.

De klokkentoren kon worden beklom-
men langs heel smalle en steile ladders. 
In de uilenkamer waren geen uilen te 
bewonderen, ze zijn weggejaagd door 
kraaien. De gastheer vertelde boeiend 
over de Latijnse missen die hier plaats-
vinden en waarom deze aan populari-
teit winnen. Deze vorm is puur en 
echt. Hier gaat het om bidden en stilte 
en daar hebben mensen behoefte aan. 
Er wordt ook nog gebiecht, als een ma-
nier om stil te staan bij de fouten die je 
wel eens maakt, onbewust en waarmee 
je een ander kwetst. 

Op zondag 18 juni is er na de hoogmis 
van 10.30 uur een Sacramentsproces-
sie in Gerwen om 12.15 uur, het feest 
van geloof. 

Ring gevonden
Op het schoolplein van KC De Nieuwe 
Linde is een zilveren ring met datum 
aan de binnenzijde gevonden. Mocht 
dit uw ring zijn, dan kunt u de ring met 
bewijs (foto) afhalen bij Juf Brigitte.

Verloren fietstasje 
met sleuteletui
Op maandagmiddag 22 mei ben ik 
mijn donkergrijs fietstasje met sleutel-
etui verloren. Waar: op een fietstochtje 
tussen Nuenen en Stiphout. Tel: 06-
47150067.

Vakansieweken: Zomerse sferen in Holland Casino Eindhoven

Bijzondere prijzen    
tijdens de vaKANSieweken 
Het is bijna zomer, en bij Holland Casino betekent dat gasten tussen 15 mei 
en 18 juni kans maken op grote vakantieprijzen. We noemen deze periode 
de vaKANSieweken. Bij elk bezoek ontvangen onze gasten bij binnenkomst 
een vakantievoucher waarmee ze kans maken op één van de vijf prachtige 
droomreizen ter waarde van € 20.000,- 

Tim:   
nieuwe inwoner in 
onze gemeente…..
De geboorte van Tim aan de Kerkak-
kers in Gerwen is opvallend ´breed´ 
bekend gemaakt. Het Gerwense gezin 
Ilona en Jan Smulders is op zondag 14 
mei verblijd met de geboorte van zoon 
Tim. Dat leverde bijgaand bord op in 
de voortuin. Proficiat Tim en nog wel 
ter wereld gekomen op Moederdag, 
dat mag niet onvermeld blijven. Wel-
kom in onze gemeente!

Oproep
Hebt u ook een opvallende aankondi-
ging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op de raam, schiet dan 
een plaatje en mail de foto met toelich-
ting naar de redactie. Of ziet u een op-
vallende geboorteaankondiging, laat 
het dan de redactie weten: redactie@
ronddelinde.nl. Dan kunnen wij onze 
fotograaf op pad sturen om het tafereel 
te vereeuwigen. 

Dank van   
de Zonnebloem
In het kader van de Rabobank clubkas 
campagne heeft de Zonnebloem afd. 
Nuenen op vrijdag 19 mei een prachti-
ge cheque in ontvangst mogen nemen 
waarop het fantastische bedrag stond 
van € 734,44.
Zij zijn hier heel erg dankbaar voor en 
danken al degenen die een of meerdere 
stemmen hebben uitgebracht op de 
Zonnebloem. Tevens willen zij de Ra-
bobank Dommelstreek heel hartelijk 
danken dat zij deze campagne moge-
lijk heeft gemaakt. Met dit bedrag kan 
weer iets heel moois voor de gasten ge-
organiseerd worden.

Stichting Leergeld 
dankt iedereen
Namens St. leergeld hartelijk dank 
voor het fantastische bedrag van 
€ 738,71 dat zij hebben mogen ont-
vangen uit de Rabobank clubkas. 

Dit bedrag gaat besteed worden aan 
het kopen van een aantal opgeknapte 
laptops en zo kunnen zij weer een aan-
tal kinderen heel blij maken.

Voedselbank dankt 
RABO Leden voor 
hun steun
De stem die leden van de Rabobank 
aan de Nuenense Voedselbank gege-
ven hebben, heeft een fantastisch re-
sultaat opgeleverd. Hun keuze is nl 
€ 1.421,91 waard geworden.
De Voedselbank heeft dit bedrag ont-
zettend hard nodig om, hopelijk heel 
snel, weer in een gebouw te kunnen 
werken dat ook aan alle hygiëne-eisen 
voldoet en betaalbaar is. De afgelopen 
tijd, bijna 10 jaar, heeft Banbouw met 
het beschikbaar stellen van het Tweka 
kantoor, het werk enorm goed onder-
steund.
Eenzelfde ondersteuning is op zeer 
korte termijn dringend nodig. 
Met verhuiskosten is rekening gehou-
den, maar de noodzakelijke verbouw-
kosten komen onverwacht. Een nieu-
we locatie en de inrichting moet na-
tuurlijk aan de eisen van de Voedsel-en 
Warenwet voldoen, maar een locatie 
moet nu betaalbaar zijn en nog lange 
tijd betaalbaar blijven, dat is nog be-
langrijker. 
Het RABO bedrag is dan ook zeer wel-
kom. Veel dank nogmaals.
www.voedselbanknuenen.nl

Onderwijsrobot Eddy op Heuvelrijk
Brede school Heuvelrijk heeft een logé. Het is Eddy, de onderwijsrobot. 
Sinds woensdag 17 mei is hij op de school in Gerwen. Kinderen uit groep 
7 en 8 gaan Eddy programmeren en kunnen vervolgens aan andere groe-
pen laten zien wat de robot kan. Ze zijn al begonnen om de robot een 
verhaal te laten vertellen met bewegingen erbij. Meneer Michiel van de 
Crijnsschool heeft er op zijn school al een hele tijd mee gewerkt en heeft 
op Heuvelrijk een demonstratie en uitleg gegeven. Nu blijft Eddy dus 
een tijdje op Heuvelrijk.

Tweede pinksterdag 
braderie in Lieshout
Op pinkstermaandag 5 juni wordt in 
het centrum van Lieshout voor de 30e 
keer een braderie gehouden. Naast de 
vele kramen en kinderattracties op de-
ze markt, kunt u onder het genot van 
een hapje en een drankje op de gezelli-
ge terrassen bij de plaatselijke horeca 
genieten van muziek. De entree voor 
deze drukbezochte en kindvriendelijke 
jaarmarkt is gratis en duurt van 11.00 
tot 17.00 uur.
De Lieholter Blaaskapel verzorgt van 
14.00 tot ± 16.00 uur ter hoogte van 
Prinsenhof een optreden met vrolijke 
en vlotte blaasmuziek. Countryclub 
‘The Black Longhorn’ houdt op het Flo-
reffeveld haar Country Dance Party. 
Verenigingen en ondernemers uit 
Laarbeek wordt de mogelijkheid gebo-
den - voor eigen gebruik en uitsluitend 
voor de verkoop van ‘non-food’ pro-
ducten - een kraam of een grondplaats 
te huren voor de schappelijke prijs van 
€ 25,- . Een grondplaats heeft dezelfde 
afmeting als een reguliere markt-
kraam. Gegadigden kunnen uiterlijk 
tot 31 mei contact opnemen met bra-
derielieshout@gmail.com
Reguliere marktkooplieden en verko-
pers van ‘food’ producten alsmede ge-
gadigden van buiten Laarbeek dienen 
tijdig contact op te nemen met ‘Orga-
nisatie- en adviesbureau Koolen en 
Koolen’ uit Tilburg via hun website.
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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

Slapeloosheid, angsten, (examen)stress 
en acupunctuur
Janneke was 17 jaar en deed eindexamen vmbo-t. Het jaar daarvoor was ze 
gezakt. Ze had last van examenstress en daardoor sliep ze ook slecht. 

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

Dokter Lieveld vertelt...

Janneke behandelde ik voor het eerst in 
haar tweede examenjaar, vlak voor haar 
mondelinge schoolexamens Neder-
lands, Duits en Engels. Ook al kon ik 
haar toen slechts drie keer behandelen, 
gingen deze examens beter dan ver-
wacht. Ze was wel zenuwachtig, maar 
lang niet zo erg als anders. Ze kon zich 
redelijk concentreren en haar kennis 
was niet ‘weggesmolten,’ zoals anders.
De rest van dat schooljaar behandelde 
ik Janneke voor en tijdens de volgende 
examenperiodes. Toen het centrale exa-
men in mei begon, blokkeerde ze niet. 
Ze kon zich goed concentreren en rus-
tig nadenken. Ze had telkens tijd over 
om haar antwoorden te noteren. Uitein-
delijk slaagde ze dan ook met een 7,8! 
Overigens, ook wij volwassenen heb-
ben regelmatig last van stress. Het ge-
ven van een presentatie op het werk, 
het vertellen over een onderzoek op 
een congres of een lastige boodschap 
brengen tijdens een vergadering. Dit 
soort werk levert veel mensen spanning 
op. We gaan piekeren en slecht slapen.

Een remedie is onszelf te trainen om op 
een goede manier over de bedreigende 

situatie na te denken. Dus niet: ‘zo’n be-
langrijke presentatie moet perfect zijn, 
anders ga ik af.’ Maar wel: ‘het is natuur-
lijk onmogelijk om onder deze omstan-
digheden een perfect verhaal te hou-
den. Gelukkig mag ik best een paar 
foutjes maken. Trouwens, wat goed van 
mezelf dat ik dit ga doen.’ Ook fantase-
ren over enge situaties waarin we iets 
belangrijks heel goed doen, blijkt te hel-
pen. 
Echter, ook nare privézaken kunnen ons 
veel spanning opleveren: een (vecht)
scheiding, de dood van een naaste of de 
ontdekking van een ernstige ziekte.
Slapeloosheid, akelige gedachten over 
fouten die we gaan maken, angsten en 
stress kan ik met medische acupunctuur 
vaak heel effectief bestrijden. Maar 
waarom geen rustgevend pilletje geno-
men? Dat is toch makkelijk: even door-
slikken en klaar. Echter, dit type medica-
tie neemt vaak een deel van je creativiteit 
en inventiviteit weg. Bij muzikanten ver-
mindert het dikwijls zelfs het gevoel 
voor melodie en ritme. Acupunctuur 
geeft geen nare bijwerkingen: integen-
deel. Onze energie, creativiteit en intelli-
gentie worden juist gestimuleerd. 

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

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

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

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
Collse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Raadsvergadering    
werd weer een lange zit
Door Gerrit van Ginkel

Op 18 mei kwam de Nuenense raad bijeen om enkele harde noten te kraken. 
Het aanvangstijdstip van 14.00 uur met een pauze van een uur om 17.00 
uur, deed het ergste voor een lange zit weer vermoeden. Inderdaad was het 
tegen 23.00 uur toen de voorzitter de vergadering afblies. 

Bedrijventerrein Eeneind-West
De status van het bedrijventerrein 
Eeneind-West werd door inspreker 
Jack Aldenhoven bijgepraat. Hij kwam 
met het laatste nieuws dat modegigant 
Zara op het laatste moment afgehaakt 
was bij een perceel van 35 ha. Uitein-
delijk kozen ze onlangs voor een loca-
tie in Lelystad omdat de bouwhoogte 
van 35 meter die zij wensten, daar 
makkelijker te realiseren was. 
Via Brainport en 1-Loket lopen ook 
contacten en daardoor zijn er meerde-
re partijen die een stuk grond willen 
afnemen. Er zijn meerdere partijen ge-
interesseerd in percelen van vijf tot 
tien hectare maar ook tot drie hectare 
bestaat er concrete interesse. Vooral 
de grotere percelen zijn in de regio 
zeer moeilijk te vinden en dat recht-
vaardigt de essentiële factor om van 
Eeneind-West een succesvol en com-
pleet bedrijventerrein te maken, vol-
gens J. Aldenhoven.

Het Klooster
Het zoveelste document en raadsvoor-
stel stond op de agenda om het toe-
komstbestendige exploitatiemodel te 
presenteren. Enkele onderdelen uit het 
raadsvoorstel waren terug te vinden in 
het door W70 ingediende amendement 
dat na enkele handmatige wijzigingen 
en tegemoetkomingen een bijna onlees-
baar document werd. Wat wel vaker ge-
beurt bij deze raad is dat na een uur dis-
cussie het amendement unaniem werd 
aangenomen. De belangrijkste onder-
delen waren het aanstellen van een pro-
fessionele kwartiermaker die de wensen 
en eisen gaat inventariseren en even-
tueel het medeverantwoordelijkheid 
dragen van verenigingen, ouderenbon-
den, ondernemers, instellingen, zorg-
partners en commerciële partijen.
Hij gaat dat doen voor een bedrag van 
50.000 Euro en moet eind dit jaar klaar 
zijn met zijn bevindingen. Tevens wordt 
van hem gevraagd te onderzoeken of de 
vorming van een stichting of coöperatie 
tot de mogelijkheden behoort.

De Helpt Elkander deal
Sinds de deal tussen Helpt Elkander en 
de Gemeente Nuenen werd gesloten is 
vooral de VVD actief om alle inzicht te 
krijgen in hetgeen daar is besloten. Op 
detailniveau wil deze partij via de Wob 

(Wet Openbaarheid van Bestuur) en in 
haar rol om als politieke partij het Col-
lege te controleren. Feit is wel dat een 
raadsmeerderheid eerder instemde 
met de kaders van het te lopen traject 
en een volmacht aan Wethouder Per-
not gaf om de onderhandelingen te 
doen en het langlopende dossier tot 
een einde te brengen. Het is op zijn 
minst opmerkelijk dat sommige partij-
en nu zo indringend op de deal ingaan 
met de Wob in de hand en refereert aan 
hun kaderstellende en controlerende 
taak naast de uitvoering van het bud-
getrecht en de taak van een raadslid.
Acht volle ordners en 28 pagina’s aan-
vullende toelichtende tekst hebben de 
VVD 50 uren gekost om de complexe 
materie enigszins te doorgronden.
De reacties van de partijen waren heel 
verschillend zoals D66 die constateer-
de dat er geen nieuwe verontrustende 
feiten aan het licht zijn gekomen. We 
kunnen over gaan tot de orde van de 
dag, sprak deze partij.

Ongelooflijk complex
De SP had het over een ongelooflijk 
complex verhaal maar je kunt er geen 
onderdelen uithalen. Daar overheerste 
wel de gedachte dat er in vertrouwelijke 
gesprekken beter bijgepraat had kun-
nen worden. Helpt Elkander is integer 
en kan die rol goed invullen vond de SP.
Groen Links vroeg zich af wat de VVD 
wilde met dit agendapunt. Er staat een 
streep onder het verleden en daarmee 
is de kous af, besloot GL.
De PvdA kwam tot andere sommen en 
uitkomsten en voor hen is een aantal 
zaken nog niet duidelijk.
Het CDA is de weg kwijt. Ieder deel van 
de deal wordt nu uit elkaar gerafeld.
De Combinatie memoreerde dat de me-
diation over vier onderdelen handelde. 
De deal handelde over 40 projecten.
Lijst Pijs constateerde dat al sinds 2012 
gesprekken gevoerd zijn met Helpt 
Elkander.
Lijst van den Boomen vroeg zich af 
waarom er zo geheimzinnig is gedaan.
W70 vertelde dat Helpt Elkander so-
ciale huurwoningen moet bouwen.
De VVD verwachtte dat er een vervolg 
zou komen bij de behandeling van de 
jaarrekening, de kadernota en de be-
groting.
Zij besloten veelzeggend dat het een 
goede deal was voor degene die aan de 
juiste kant van de tafel zat.

Zo was het....en zo is het gelukkig nu..... !
Eerder dan verwacht en gehoopt hebben Het Brabants Landschap en Waterschap De Dom-
mel ingespeeld en actie ondernomen op mijn ‘noodkreet’ voor een noodzakelijk en spoedig 
herstel van de abominabele toestand van sommige onverharde wandelpaden in ‘t Nuenen-
se Broek (zie mijn artikel in RdL van 18/05). Dezer dagen is een aanvang gemaakt met het 
herstel van betrokken wandelpaden. Dank daarvoor! En nu maar hopen dat zich bij een 
volgende uitdieping van sloten of bomenkap de herstelde wandelpaden intact blijven.
Rest nog een opknapbeurt van de brede weggekapte strook langs de verharde weg Het 
Broek. we zullen er maar van uitgaan: komt tijd, komt raad.

Rens Kuijten, Vondelstraat 7,Nuenen
 

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

Ingezonden brieven

zo was het…….. en..... zo is het gelukkig nu !

Van Santvoort Makelaars 
uitgeroepen tot beste 
nieuwbouwmakelaar in Brabant
Van Santvoort Makelaars in Eindhoven is de best presterende nieuwbouwma-
kelaar in de provincie Brabant. Op de landelijke ranglijst neemt het kantoor 
zelfs de derde plaats in. Dat blijkt uit een onderzoek van Fontys Hogeschool, 
Vastgoed Media en onderzoeksbureau Immowise, dat de woningmarkt on-
derzoekt. Het onderzoek is gebaseerd op de transactiegegevens van woning 
website Funda. De uitkomsten zijn gepubliceerd in het vakblad Vastgoed. 

Bij het vaststellen van de ranglijst is 
o.a. gekeken naar het aantal nieuw-
bouwtransacties van de makelaarskan-
toren ten opzichte van het totaal aantal 
nieuwbouwtransacties in de provincie. 
“Wij zijn uiteraard erg blij met dit re-
sultaat”, zegt makelaar Pieter van Sant-
voort. “Wij hebben het nieuwbouw-
specialisme door de jaren heen opge-
bouwd en veel geïnvesteerd in het 
verder ontwikkelen van o.a. marke-
tingtechnieken. Die zijn voor nieuw-
bouwwoningen toch heel anders dan 
voor de verkoop van bestaande wonin-
gen. Uiteraard zijn en blijven we in dat 
segment eveneens zeer actief. Onze 
kennis van de lokale en regionale 
markt is groot, omdat we vanuit meer-
dere kantoren in de regio opereren.” 

Jack Aldenhoven van Ban Bouw in 
Nuenen is één van de projectontwik-
kelaars/bouwers in de regio. Hij doet al 
heel lang zaken met Van Santvoort: 
“Knap hoe ze zich ontwikkeld hebben 
tot nieuwbouwmakelaar. Het is echt 
een specialisme. Je moet niet alleen de 
markt goed kennen, maar ook veel 
kennis hebben van nieuwe ontwikke-

lingen in de woningbouw. Wij betrek-
ken Van Santvoort zo vroeg mogelijk 
in het ontwikkelproces, omdat hij ook 
goed kan adviseren over productont-
wikkeling, prijsstelling en marketing.” 

Carlo van Dommelen van ontwikke-
laar BPD (voorheen Bouwfonds), een 
andere grote opdrachtgever van Van 
Santvoort Makelaars, benadrukt in het 
vakblad Vastgoed eveneens het belang 
van een vroegtijdige betrokkenheid: 
“Met name op het gebied van markt-
ontwikkeling en doelgroepenanalyse is 
Van Santvoort een belangrijke advi-
seur. Je moet goed op elkaar ingespeeld 
zijn. Daarom doen we het liefst zaken 
met echte nieuwbouwspecialisten met 
wei we een langdurig, structureel part-
nerschap opbouwen.” 

Van Santvoort heeft behalve het kan-
toor in Eindhoven ook makelaarskan-
toren in Helmond, Eersel, Nuenen en 
Deurne.

Gezellig middagje uit? 
Lieshout Cultinair!
Lekker, gezellig, verrassend eten, om-
geven door vrienden en bekenden, on-
der het genot van een drankje en live 
muziek, dat is Lieshout Cultinair. Lies-
hout Cultinair vindt plaats op zondag 
11 juni van 13.00- 17.30 uur. Locatie: 
op straat voor Café de Koekoek.
De organisatie is al vier jaar in handen 
van buurtvereniging Dorpsstraat- Kui-
perstaat in samenwerking met Café De 
Koekoek.
Entreekaartjes zijn alleen verkrijgbaar 
in de voorverkoop en kosten € 12,50. 
Hiervoor krijg je 10 verschillende ge-
rechtjes uit 10 verschillende landen. 
Het koor Rejoice uit Mariahout komt 
de middag muzikaal opluisteren en er 
is ook Surinaamse live muziek. 
Voor kinderen kost een kaartje € 3,-. 
Hiervoor krijgen ze een frietje, zakje 
chips en drinken. Ook staat er een 
groot springkussen, kunnen de kinde-
ren geschminkt worden en is er in de 
zaal ‘Karel’s kinderdisco’.
Kaartjes zijn tot en met tweede pink-
sterdag (5 juni) verkrijgbaar bij Top 1 
toys van Berlo en Café De Koekoek aan 
de Dorpsstraat in Lieshout.
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Veiligheid door samenwerking
Of het nu gaat om een veilige werkplek of een veilige woonomgeving, Bra-
bant Veilig begeleidt gemeenten, bedrijven, wijkpreventieteams en indivi-
duele bewoners naar meer veiligheid. De expertise en jarenlange ervaring 
binnen de beveiligingsbranche stellen Brabant Veilig in staat een krachtige 
invulling te geven ten aanzien van een veilige woonomgeving wat resul-
teert in rust en leef-genot.

Ieder situatie is anders. Dat maakt dat 
het advies afwisselend en dynamisch 
is. Gemeenten hebben meestal een ad-
viserende taak waarbij zij het burgeri-
nitiatief promoten en bedrijven heb-
ben vooral te maken met verzekerings-
eisen. Zo is er vanuit iedere invalshoek 
een andere behoefte. Bij de individuele 
bewoner speelt emotie een grotere rol 
dan bij een bedrijf die na een inbraak 
morgen weer aan de gang moet (conti-
nuïteit). Daarom is maatwerk zo be-
langrijk waarbij niet voorbij mag wor-
den gegaan aan de materiële en emoti-
onele gevolgschade.

Vanuit het Politie Keurmerk kan en 
mag Brabant Veilig woonwijken en uw 
individuele woningen scannen. Deze 
zogenaamde woonveilig scan zorgt er-
voor dat de bewoners geïnformeerd 

worden zonder dat daar aanleiding 
voor is. Vanuit deze preventiegedachte 
krijgen de bewoners inzicht of de aan-
wezige preventiemaatregelen afdoen-
de zijn en of dat er verbeterpunten zijn 
volgends de huidige richtlijnen. 

De woonveilig scan is ontstaan omdat 
de meeste mensen zich pas oriënteren 
als er iets gebeurd is wat hun veilig-
heidsgevoel heeft aangetast. Met ander 
woorden veiligheid wordt pas belang-
rijk als het te laat is. Brabant Veilig geeft 
belanghebbenden daarom gratis en 
vrijblijvend preventieadvies. Met een 
inspectierapport ziet men in één oog 
opslag hoe en waarmee het beste bevei-
ligd kan worden tegen inbraak, brand, 
overval. Daarnaast ontvangt de bewo-
ner een woonveilig certificaat en een 
Brabant Veilig-preventiebordje voor op 

Uw woning wordt volgens 
de huidige richtlijnen van 
het Politie Keurmerk 
Veilig Wonen 
gecontroleerd op:

Op basis van uw Woonveilig-scan 
ontvangt u een gratis inspectie 
rapport.

Inbraakwerendheid

Brand

Verlichting

Demonstratie huidige 
inbraak technieken

--------------------------------------------------

BRABANT VEILIG 
Coöperatie U.A.

De Pinckart 54
5674 CC Nuenen
040 - 7 820 240
info@brabantveilig.nl
www.brabantveilig.nl

WOONVEILIG-SCAN

❏✓

❏✓

❏✓

❏✓

❏✓

Vraag nu uw gratis 

woonveilig scan aan

het pand dat wordt verstrekt wanneer 
de woning is voorzien van de minimale 
inbraakwerende maatregelen. 
Om meerwaarde voor onze relaties te 
creëren gaat Brabant Veilig Coöperatie 
proactief samenwerkingsverbanden aan 
met lokaal betrokken partners zoals 
Veldsink Adviesgroep in Nuenen. Als 
klanten ons preventief advies opvolgen 
en daadwerkelijk maatregelen treffen, 
dan worden zij beloond door Veldsink 
Adviesgroep. Met het woonveilig certi-
ficaat krijgt u namelijk korting op de in-
boedelverzekering. Logisch, want de 
kans op een geslaagde inbraak wordt 
met 95% verminderd. Dit alles onder 
onze slogan: Veiligheid door Samen-
werking. Wilt u weten wat het voordeel 
voor u kan zijn? Bel dan Veldsink Ad-
viesgroep Nuenen: 040-2635900.
Steeds meer wijkpreventieteams wer-
ken met Brabant Veilig samen om een 
hele wijk naar een hoger veiligheidsni-
veau te krijgen. Zo begeleidt Brabant 
Veilig bij de opzet van de Buurt 
WhatsApp. Ook de organisatie van de 
zogenaamde wijkschouw valt onder de 
werkzaamheden van Brabant Veilig 
waarbij wijkagenten, het buurtpreven-
tieteam en de bewoners de wijk in-
specteren. Onveilige situaties worden 
inzichtelijk gemaakt en besproken om 
zo de bewoners te attenderen en be-
wust te maken op de risico’s. Daarna 
kan, als sluitstuk, iedere bewoner zich 
individueel inschrijven voor de woon-
veilig scan.

Wenst een klant het preventieadvies 
uit te laten voeren dan heeft Brabant 
Veilig een eigen installatie tak voor de 
uitvoering zodat, na de eerste vertrou-
welijke gesprekken, niet een ander on-
bekend installatiebedrijf in huis komt. 
Mocht u naar aanleiding van dit artikel 
vragen of opmerkingen hebben, neem 
dan gerust contact op met team- Bra-
bant Veilig. Wij staan u graag te woord!! 

Brabant Veilig 
De Pinckart 54, 5674 CC Nuenen 
+31 (0)40 - 7820240 
info@brabantveilig.nl 
www.brabantveilig.nl 
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PostNL past netwerk brieven-
bussen in Nuenen c.a. aan
 
PostNL past de komende tijd in gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten het 
netwerk van brievenbussen aan. De reden voor de aanpassing is dat we in Ne-
derland steeds minder post versturen. Brievenbussen die weinig worden ge-
bruikt, verwijderen of verplaatsen we naar plaatsen waar veel mensen komen 
zoals winkelcentra, supermarkten of locaties aan het begin van een woonwijk.
 
Voor iedereen bereikbaar
PostNL heeft de locaties van de brie-
venbussen met de gemeente en lokale 
belangenorganisaties zoals ANBO, 
Unie KBO, PCOBm I(e)derin en LvKK 
vastgesteld. Samen is gekeken of brie-
venbussen voor iedereen bereikbaar 
blijven. Ook voor mensen die wat min-
der goed ter been zijn. Brievenbussen 
bij ziekenhuizen en zorginstellingen 
blijven om die reden dan ook staan. 
Ook het aantal verlaagde brievenbus-
sen blijft ongewijzigd. Bij het bepalen 
van de locaties houden wij rekening 
met de afstandseis voor brievenbussen 
zoals vastgelegd in de Postwet.
 

Veranderingen
Sinds 13 maart 2017 voeren we de eer-
ste veranderingen in het netwerk van 
brievenbussen in Noord-Brabant door. 
In de gemeente Nuenen Gerwen en 
Nederwetten blijven 11 brievenbussen 
en er verdwijnen 12 brievenbussen. De 
aanpassingen zijn op 23 juni aanstaan-
de gerealiseerd. Onderstaande brie-
venbussen worden verwijderd:
Weverstraat 56 5671BD, Berg 47 
5671CB, Voirt 44 5671HD, Refeling 5 
5672CG, Zuiderklamp 6 5672HD, 
Tweevoren 30 5672SC, Anna Walra-
venlaan 11 5673AE, Laan Ter Catten 
56 5673BC, Oosterklamp 2 5673KN, 
Opwettenseweg 132 5674AD, Boord 
53 5674NC, Laar 15 5674RC.
 
Meer informatie
Als een brievenbus vervalt, wordt dit 
minimaal drie weken van tevoren op de 
betreffende brievenbus zelf aangege-
ven. Bewoners ontvangen op het huis-
adres een brief met informatie over de 
veranderingen. Informatie is ook te 
vinden op www.postnl.nl/brievenbus. 
De locatiewijzer op deze pagina helpt 
bij het vinden van de dichtstbijzijnde 
brievenbus.

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

Wil jij beter omgaan met stress, je hoofd leegmaken of gewoon 
heerlijk ontspannen…?

PLEQ the place to be….yourself
1. Ook zo'n volle agenda?
2. Zorg je altijd voor een ander en vergeet je jezelf?
3. Voel je onrust in je lichaam?
4. Heb je een oplaadpunt nodig? 
5. Loop je jezelf wel eens voorbij?

Hard werken hoeven we niet te leren. We gaan vaak maar door en door.
Rust nemen en ontspanning zoeken voor jezelf is vaak een issue. Is dit her-
kenbaar voor je en wil je echt iets doen voor jezelf. Maak dan kennis met 
deze diepe ontspanningsmeditatie Gewoon ME-time. Dus zet je zelf eens 
bovenaan op dat prioriteitenlijstje. 

Deze meditatie is een techniek van 
diepe ontspanning. Slapen met een 
spoor van bewustzijn. Het is een syste-
matische methode om totale fysieke, 
mentale en psychische ontspanning 
teweeg te brengen. Een uur ontspan-
ningsmeditatie is te vergelijken met 
zo’n drie tot vier uur slaap. In deze toe-
stand kunnen spanningen geleidelijk 
worden losgelaten: spierspanningen, 
emotionele spanningen en mentale 
spanningen! Het verbetert je slaappa-
troon, minder stress en je wordt er blij 
van. Hoe werkt het?  Heel eenvoudig. 
Je ligt ontspannen op de grond onder 
een dekentje, net als bij de eindont-
spanning bij een yogales. Je beweegt 
niet. Je hoeft niets anders te doen dan 
te luisteren naar de instructies van de 
trainer die het bewustzijn tot rust 
brengt met woorden en beelden. Het is 
een uitdaging om gedurende de les 
niet in slaap te vallen. Mocht het des-

ondanks toch gebeuren, dan is dat niet 
erg; onbewust registreer je de instruc-
ties toch en kom je in een diepe ont-
spanning. We beginnen met een paar 
ademoefeningen en meridiaanstrek-
kingen om het lichaam los te maken. 
De meditatie zelf duurt ongeveer 45 
minuten. Ervaring niet noodzakelijk. 
Iedere maandag van 20.30 - 21.30 uur. 
Kosten voor een losse les € 15,- ( in-
dien je geen lid bent van PLEQ adem-
trainingen). Relax & feel good.

PLEQ the place to be….yourself.
Centrum voor Persoonlijke ontwikke-
ling, Inspiratie, Verdieping, Balans en 
Ontspanning voor een Happy Healthy 
You.
Naast de inspirerende workshops, zijn 
er lezingen, kun je een coachsessie 
boeken en nog veel meer. Voor meer 
informatie neem contact op via www.
depleq.nl of bel 06 41398807.

Aanhaken    
bij een breigroep?
Breien is goed voor de motoriek en 
voorkomt dat uw handen verstijven. 
In Nuenen is sinds een aantal jaren 
een breigroep actief. Georganiseerd 
door het Nationaal Ouderenfonds 
ontmoeten wij elkaar in de Klooster-
staat met ‘Samen breien’. 

Geen grote truien, immers, deze zijn te 
zwaar! Maar kleine producten. Breien 
blijkt ook een gunstig effect te hebben 
op onze hersenen, welke hard werken 
om de creatieve patronen onder de knie 
te krijgen. Maar ook de kaakspieren 
worden getraind. Onder het breien 
wordt vooral ook gezellig gepraat en 
praten en breien gaan heel goed samen. 
De dames breien voor diverse opdrach-
ten en projecten o.a. voor Innocent 
drankjes en Kringloop de Tweede Kans.
Het eerste kopje koffie of thee wordt u 
aangeboden door het Nationaal Oude-
renfonds afdeling Nuenen. Karin Lieu-
wen is aanwezig als gastvrouw. Daar-
naast is vaak deskundige begeleiding 
aanwezig.

Op dit moment is er weer plaats in de 
groep en zijn nieuwe deelnemers van 
harte welkom. Aan deelname zijn geen 
kosten verbonden. Voor garen, wol en 
patronen kan gezorgd worden.
Iedereen is van harte welkom, van be-
ginnend tot gevorderd. Loop gerust 
eens binnen.
Elke donderdagmiddag van 13.30-
15.30 uur in het gebouw van de Zuid-
zorg, Kloosterstraat 15, 5671 BG Nue-
nen. Voor meer informatie:
Karin Lieuwen 040-2838952. Liesbeth 
Deckers  040-2845855. Ruud Moviat 
040-2835000.
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Voorjaarsboeken-
markt Weverkeshof
Op zaterdag 27 mei wordt weer de 
Voorjaarsboekenmarkt gehouden in 
de Weverkeshof. Vergeet niet uw va-
kantieboeken te komen uitzoeken!! 

Van 10 uur tot 4 uur ‘s middags:
•	 reisgidsen	van	over	heel	de	wereld
•	 kinderboeken	
•	 thrillers	
•	 literatuur	uit	binnen-	en	buitenland	
•	 romans	in	alle	soorten	en	maten

Voor	weinig	geld	is	lekker	lui	lezen	in	
de	vakantie	geregeld.	Toegang	gratis.
Jhr.	Hugo	van	Berckellaan	5	in	Nuenen	
(achter	het	gemeentehuis).
www.weverkeshof.nl

Moeder Overste       
voor Het Klooster…..
De negentien gemeenteraadsleden zijn het met elkaar eens: Het Klooster 
krijgt een nieuwe Moeder Overste. Nog dit jaar moet ‘dit schaap met vijf po-
ten’ een rapport opstellen met oplossingen voor alle problemen rond Het 
Klooster. Moeder Overste wordt rijkelijk beloond. De gemeenteraad heeft 
voor het zoveelste rapport het lieve sommetje van veertig duizend euro (ja-
ja, 40.000 euro!) over.
Dat betalen ze niet uit eigen zak, dat komt uit de schatkist van de gemeente. 
En intussen blijft het huilen met de pet op…..

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Wat	heb	ik	opgetekend	tijdens	de	ge-
meenteraadsvergadering	 van	 afgelo-
pen	donderdag?	Wij	als	raad	draaien	al	
een	hele	tijd	om	de	hete	brij	heen.	Nog	
steeds	geen	duidelijkheid	voor	vereni-
gingen	 die	 hier	 een	 dak	 boven	 hun	
hoofd	zoeken.	Er	komt	geen	program-
ma	met	professionele	voorstellingen	in	
het	theater,	niet	dit	jaar	en	ook	niet	in	
het	 eerste	 half	 jaar	 van	 2018.	 Mis-
schien	 is	het	ook	te	 laat	voor	het	sei-
zoen	2018/2019.	Nog	steeds	geen	ex-
ploitant	die	snel	een	pilsje	kan	tappen.	
En	dat	allemaal	wat	het	kloppend	hart	
van	onze	gemeente	 zou	moeten	wor-
den:	het	sociaal-cultureel	centrum	Het	
Klooster.

Wethouder	 Joep	Pernot	werkt	 samen	
met	 zijn	 ambtenaren	 hard	 aan	 Het	
Klooster.	 Twee	 jaar	 geleden	 al	 is	 ge-
start	met	de	eerste	pagina	voor	een	in-
tegraal	 exploitatiemodel	 voor	 Het	
Klooster.	 Er	 werd	 toen	 nog	 gepraat	
met	 Kloosterdirecteur	 Henri	 Mole-
naar	om	te	komen	tot	een	nieuwe	pres-
tatieovereenkomst.	 Molenaar	 streek	
jaarlijks	 een	 slordige	 halve	 ton	 euro’s	
gemeentelijke	subsidie	op.	Ook	een	ge-
meentelijke	 lening	 van	 75.000	 euro	
hielp	niet	om	het	hoofd	boven	water	te	
houden.	 Molenaar	 failliet	 en	 het	 ge-
meentebestuur	 zou	 snel	 komen	 met	
een	voldragen	toekomstplan	voor	Het	
Klooster.	Mooi	niet	dus.	 Inmiddels	 is	
al	weer	een	jaar	verstreken	en	gaat	het	
nog	maanden	duren	tot	er	een	papie-
ren	 plannetje	 ligt.	 Wel	 is	 beheerder	
Rob	Pieters	als	soort	 tussenpaus	aan-
getrokken.	Van	Paus	tot	Moeder	Over-
ste,	een	kleine	stap……

Nou	 er	 toch	 voor	 40.000	 euro	 een	
kwartiermaker	 gezocht	 wordt,	 zeg	
maar	een	nieuwe	Moeder	Overste,	kan	
Henry	 van	 Vlerken	 wellicht	 aange-
trokken	 worden	 als	 5-daagse	misdie-
naar.	 Henry	 is	 al	 de	 plaatselijke	 cen-
trummanager	 voor	 twee	 dagen	 in	 de	
week.	Krijgt	hij	met	een	zevendaagse	
werkweek	mooi	zijn	handen	vol…..

20 jaar Het Nuenens Mannenkoor 

Groot Korenfestival in het park: 
‘20 jaar zin in zingen’
Op maandag 5 juni (2e Pinksterdag) organiseert Het Nuenens Mannenkoor 
een korenfestival met negen andere koren ter gelegenheid van het feit dat 
het koor op 14 april, 20 jaar geleden werd opgericht. 

Het	Nuenens	Mannenkoor	heeft	zich	
in	 de	 voorbije	 periode	 qua	 omvang	
goed	weten	 te	 handhaven	 in	 een	we-
reld	 waar	 mannenkoren	 het	 moeilijk	
hebben.	Zo	heeft	het	NMK	als	gevolg	
van	het	succes	van	de	georganiseerde	
muzikale	workshop,	 in	De	Watermo-
len	 van	 Opwetten	 in	 januari,	 zeven	
man	als	nieuw	lid	mogen	inschrijven.	
Een	mooie	 gelegenheid	 voor	 hen	 om	
zich	 tijdens	 het	 korenfestival	 aan	 het	
publiek	te	presenteren.
Het	 korenfestival	 vindt	 plaats	 in	 het	
Park	te	Nuenen.	Aanvang	programma	 12.30	 uur.	 De	 toegang	 is	 gratis.	 Het	

Park	in	Nuenen	wordt	daartoe	gezellig	
ingericht.	Er	komen	twee	podia.	
De	koren	treden	twee	keer	op	tijdens	
deze	middag.	Voor	koffie	en	thee	kan	
men	terecht	bij	de	NMK-	stand.	Ook	is	
de	 jubileum	CD	 te	 koop	 voor	 €	 10,-.	
Kortom:	 een	 gezellige	muziekmiddag	
in	het	hart	van	Nuenen.

Deelnemende koren zijn:
Vriendenkoor	Echt	uit	Echt,	
Zanggroep	Xango	uit	Lieshout,
Vocal	Group	8	to	the	bar	uit	Son/Best,
Zanggroep	Midòre	uit	Nuenen,	
Shantykoor	De	Klotvaarders	uit	Deurne,
Gouda's	Liedertafel	uit	Gouda,
The	Salty	Dogs	uit	Mierlo,
De	Vrolijke	Samenzang	uit	Nuenen	en	
natuurlijk	het	jubilerende	Het	Nuenens	
Mannenkoor	o.l.v.	Paul	Hotterbeekx.
  
Tijdens	 het	 festival	 zijn	 bij	 leden	 van	
het	NMK	loten	à	€	1,-	te	koop	voor	een	
grootse	tombola.	Na	afloop,	om	onge-
veer	17.15	uur,	vindt	de	trekking	plaats.	
Aansluitend	houdt	de	band	 ‘His	Mas-
ters	Noice’	de	stemming	er	tot	ca.	19.00	
uur	in.	U	bent	van	harte	welkom	!!!!!	

Bij	minder	goed	weer	vindt	het	festival	
plaats	in	Het	Klooster,	eveneens	gele-
gen	aan	het	Park.	 In	dat	geval	begint	
het	programma	om	12.50	uur.

★ 1997 - 2017 ★20jaar

 

Shanty’s in de Stam: Het kleine 
café aan de Gerwense haven.....
Zeematen in het café zongen uit volle borst mee met de shantyzangers achter 
de microfoons. Er klonken met passie gezongen zeemansliederen, de Stam leek 
zondagmiddag 21 mei wel even het kleine café aan de Gerwense haven.....

Shanty’s	zijn	traditionele	werkliederen	
die	 aan	 boord	 van	 oude	 zeilschepen	
worden	gezongen.	En	er	klonken	ook	
melancholische	liederen	die	meer	ver-
tellen	over	het	harde	leven	aan	boord	
van	 oude	 zeezeilschepen.	 Bezoekers	
beleefden	een	gezellige	middag	en	de-
den	zelf	alsof	ze	ooit	ook	zeelui	zijn	ge-
weest.	 Veelvuldig	 klonk	 er	 een	 ver-
diend	applaus	op	in	het	ShantyCafé.

Tres Hombres
De	 organisatie	 van	 dit	 eerste	 Shanty	
Café	 in	 onze	 gemeente	 was	 bij	 Tres	
Hombres	Shanty	Crew	in	prima	han-
den.	De	drie	mannen	van	deze	groep,	
Horst	 Rickels,	 Adrian	 Snoodijk	 en	
Walther	van	Heeswijk,	beten	de	spits	
af	 en	wisselden	 de	 plekken	 achter	 de	
microfoons	af	met	solist	Fred	Winkel	
uit	Apeldoorn	en	met	de	vijf	leden	van	
Chanting	Lads	 uit	Heusden.	Dirigent	
en	 componist	 Horst	 Rickels	 toverde	
prachtige	 klanken	 uit	 zijn	 accordeon	
(zie	foto)	en	concertina.

Tres Hombres Shanty Crew
Horst	Rickels,	Adrian	Snoodijk	en	Wal-
ther	van	Heeswijk	hebben	ruim	een	jaar	
geleden	 Tres	 Hombres	 Shanty	 Crew	
opgericht.	De	groep	 zingt	 authentieke	
shanty’s	 en	 ook	 eigen	 composities	 en	
bespeelt	daarbij	diverse	 instrumenten.	
De	groep	is	ambassadeur	van	het	pro-
fessioneel	varend	zeilschip	Tres	Hom-
bres,	waarmee	de	zeilende	handelsvaart	
nieuw	leven	wordt	ingeblazen.	
Voor	meer	informatie: 
treshombresshantycrew.com

De Harp leren spelen   
met Sjors Creatief 
Alle kinderen van Nuenense basisscholen krijgen de kans ‘kennis te maken’ 
met o.a. verschillende sporten en muzieklessen door het initiatief Sjors 
Sportief. Inmiddels is de eerste ronde proeflessen, voor het kennis maken 
met de harp, geweest. Kinderen van groep 3 t/m 6 konden zich inschrijven 
en kregen les van Inge Frimout-Hei. Inge is afgestudeerd aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag en geeft met heel veel plezier harples aan kin-
deren vanaf 6 jaar. Tevens geeft ze leiding aan haar jeugd harporkest; het 
Blue Planet Harp Ensemble.

Tijdens	de	lessen	hebben	de	kinderen	
de	noten	op	de	harp	geleerd	met	leuke	
liedjes	en	hebben	ze	samen	een	verhaal	
gemaakt	met	harpgeluiden.	Ook	heb-
ben	de	kinderen	geleerd	samen	te	spe-
len	zoals	in	een	echt	orkest.	Ook	heb-
ben	ze	een	spel	gedaan:	voorspelen	en	
naspelen.
Woensdag	7	en	14	juni	staan	er	nog	2	
gratis	 proeflessen	 gepland.	 Opgeven	
voor	 deze	 proeflessen	 kan	 via	 www.
sjorscreatief.nl.
De	kinderen	die	les	krijgen	bij	Inge	Fri-
mout-Hei	maken	ook	deel	uit	van	het	
Blue	Planet	Harp	Ensemble	dat	regel-
matig	 mooie	 optredens	 verzorgt.	 Zo	
zal	 er	 in	 december	 2017	 weer	 een	
kerstconcert	 worden	 gegeven	 in	 de	

Clemenskerk	en	wordt	er	hard	gewerkt	
aan	de	voorbereidingen	van	een	‘spet-
terend’	concert	dat	in	juli	2018	zal	gaan	
plaatsvinden.	 Het	 spelen	 in	 een	 echt	
orkest	stimuleert	enorm	om	met	ple-
zier	te	blijven	oefenen.	Lijkt	het	je	leuk	
om	hieraan	mee	te	doen?	Kom	naar	de	
proefles.	Daarna	kun	je	beslissen	of	je	
je	wilt	inschrijven	voor	het	nieuwe	les-
jaar	 2017-2018.	 Kinderen	 die	 (nog)	
geen	 eigen	harp	hebben,	 hoeven	niet	
zelf	 een	harp	 te	kopen,	maar	kunnen	
deze	 huren.	 Neem	 gerust	 contact	 op	
met	Inge	voor	meer	informatie.	
Kom	harp	spelen	en	maak	deel	uit	van	
dit	prachtige	ensemble!	
Facebook	Blue	Planet	Harp	Ensemble	
en	www.blueplanetharp.nl

Boek van Mirjam Langenhuijsen

‘Het hart, een ander 
kompas in deze tijd’
Deze	week	verscheen	Het	Boek	van	het	
Hart,	geschreven	door	Mirjam	Langen-
huijsen.	 Een	 ervaring	 van	 een	 ‘alles	
overstijgende	Liefde	 en	Licht’,	 bewoog	
Mirjam	dit	boek	te	schrijven	om	men-
sen	bewuster	te	maken	van	wie	ze	wer-
kelijk	zijn.	‘Ik	zie	Liefde	als	de	essentie	
van	 de	mens	 en	 noem	dat	 bewustzijn	
het	Licht	 in	 jou.	De	meesten	zijn	zich	
daar	nog	niet	zo	van	bewust,	omdat	ze	
meer	afgestemd	zijn	op	het	ego/ik-be-
wustzijn.	De	gevolgen	daarvan	zie	je	in	
de	wereld.	Contact	krijgen	met	de	ener-
gie	van	het	hart,	verandert	dat	ego/ik-
bewustzijn.	 Er	 ontstaat	 een	 verande-
ring	tot	in	je	denken,	doen	en	laten,	een	
andere	omgang	met	 jezelf,	met	de	an-
der	en	de	natuur.	Een	verandering	waar	
onze	wereld	om	vraagt,’	aldus	Mirjam.
Mirjam	wil	haar	boek	graag	in	Nuenen	
onder	 de	 aandacht	 brengen	 want	 ze	
kwam	al	vanaf	haar	jeugd	in	Nuenen:	
aan	 de	 hand	 van	 haar	 vader	 naar	 de	
kleine	drukkerij	op	de	Berg.	Zij	heeft	
als	kind	nog	in	het	ouderlijk	gezin	de	
Rond	de	Linde	vergaard,	een	handma-
tig	werkje	om	het	blad	in	elkaar	te	vou-
wen.	 Haar	 moeder	 is	 achter	 de	 Cle-
menskerk	begraven.
Het	Boek	van	het	Hart	is	in	Nuenen	te	
verkrijgen	 bij	 Bio-Lekkers,	 Parkstraat	
3F,	bij	de	Stille	Kracht	op	de	Berg	(tot	
half	 juni)	 en	 onder	 andere	 via	 www.
bol.com.	 ISBN	 978-90-825408-3-3	
Hardcover,	 276	 FSC-pagina’s	 met	 21	
fullcolour	illustraties,	€	19,90.	Zie	ook	
www.bewegingvanhetgoudenhart.nl

Nuenense  
Demi Jongbloed 
gekroond tot Miss 
Teen Noord-Brabant
Zaterdag 20 mei vond dé finale van 
Miss Beauty of Noord-Brabant plaats 
in de Cour, Terheijden! Op deze 
avond streden negen Teens (15-18 
jaar) voor de titel Miss Teen of Noord-
Brabant en dertien Beauty’s (18-26 
jaar) voor de titel Miss Beauty of 
Noord-Brabant 2017. Nieuw dit jaar 
is dat we ook een Brabantse finalist 
(vanaf 18 jaar) voor Miss World Ne-
therlands hebben gekroond. Gedu-
rende verschillende ronden (intro-
ductieronde, bikinironde én gala- 
vragenronde) presenteerden de 22 
finalisten zich aan het publiek en 
juryleden. 

Demi	Jongbloed	(16	jaar)	uit	Nuenen	is	
gekroond	tot	Miss	Teen	of	Noord-Bra-
bant	2017.	Daphne	Albers	(20	jaar)	uit	
Etten-Leur	 mag	 zich	 Miss	 Beauty	 of	
Noord-Brabant	 2017	 noemen.	 Beide	
dames	gaan	nu	door	naar	het	nationale	
traject	voor	miss	Teen	en	miss	Beauty	
of	The	Netherlands.	Deze	finale	zal	in	
september	 plaatsvinden.	 Suzan	 Ha-
gendijk	 (19	 jaar)	 uit	 Etten-Leur	 is	 dé	
Brabantse	finalist	die	kans	maakt	op	de	
titel	Miss	World	Netherlands.	Deze	fi-
nale	vindt	plaats	in	juni.	

Demi	heeft	naast	een	hoofdtitel	ook	de	
speciale	titel	Miss	Popularity	of	Noord-
Brabant	 gekregen.	 Zij	 heeft	 de	 afgelo-
pen	 periode	 de	 meeste	 stemmen	 bin-
nengehaald	bij	het	publiek.	Alle	finalis-
ten	 hebben	 zich	 de	 afgelopen	 twee	 en	
een	 halve	 maand	 goed	 ingezet	 voor	
Stichting	 Haarwensen.	 Samen	 hebben	
de	Brabantse	finalisten	€	3997,56	opge-
haald.	 De	 komende	 periode	 zullen	 de	
drie	winnaressen	workshops	krijgen,	fo-
toshoots	hebben	en	zich	 inzetten	voor	
het	goede	Doel	Stichting	Haarwensen.
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verkocht

Tomakker 19 Nuenen
In Nuenen oost gelegen tussenwoning voorzien van een open keuken, 
woonkamer, 2 slaapkamers, badkamer en onderhoudsvriendelijke 
achtertuin. De woning is tevens gelegen nabij basisschool en 
sportgelegenheid en op fietsafstand van het gezellige centrum van 
Nuenen.

•	 Inhoud:	242	m3
•	 Woonopp:	78	m2
•	 Bouwjaar:	1983
•	 Vraagprijs:	€	179.000,00	k.k.

verkocht

Schout	Leytengaarde	2	Nuenen
Uitgebouwde hoekwoning met carport, inpandige garage, 
vernieuwde moderne keuken, overkapping/veranda, 4 slaapkamers 
en onderhoudsvriendelijke mooi aangelegde achtertuin. De woning 
is gelegen in Nuenen oost in een kindvriendelijke wijk nabij diverse 
voorzieningen en basisscholen.

•	 Inhoud:	447	m3
•	 Woonopp:	127	m2
•	 Bouwjaar:	1993
•	 Vraagprijs:	€	315.000,00	k.k.

verkocht

Tomakker	162	Nuenen
DIRECT VERKOCHT! Halfvrijstaand woonhuis met garage en 
een privacybiedende achtertuin. De woning is gelegen in een 
kindvriendelijke en groene woonomgeving in Nuenen oost.

•	 Inhoud:400	m3
•	 Woonopp:	125	m2
•	 Bouwjaar:	1983
•	 Vraagprijs:	€	299.500,00	k.k.

verkocht

Het	Puyven	167	Nuenen
Volledig instapklare en ruim uitgebouwde woning met carport gelegen 
in een rustige en kindvriendelijke woonomgeving. De woning is voorzien 
van een ruime woon-/eetkamer, een vernieuwde keuken, 2 slaapkamers 
op de verdieping en een geheel betegelde badkamer. Tevens is er een 
mogelijkheid tot het slapen en baden op de begane grond.

•	 Inhoud:	402	m3
•	 Woonopp:		122	m2
•	 Bouwjaar:	1973
•	 Vraagprijs:	€	299.500,00	k.k.

verkocht

Heikampen	4	Nuenen
DIRECT VERKOCHT! Ruime tussenwoning met doorzon woonkamer, deels 
open keuken, 4 slaapkamers en een op het westen gelegen achtertuin 
met eigen achterom. De woning is gelegen in Nuenen zuid nabij het 
winkelcentrum Kernkwartier.

•	 Inhoud:	380	m3
•	 Woonopp:	135	m2
•	 Bouwjaar:	1976
•	 Vraagprijs:	€	225.000,00	k.k.

u w  v e r t r o u w e n  w a a r d  s i n d s  1 9 8 1

Boord	40	Nuenen
Uitgebouwde twee-onder-één kapwoning met 3 slaapkamers, doorzon 
woonkamer, badkamer op de begane grond, ruime zolderverdieping 
en grote garage. De woning is gelegen in een landelijke omgeving, 
aan de rand van Nuenen en op fietsafstand van Eindhoven, scholen en 
sportgelegenheden.

•	 Inhoud:	420	m3
•	 Woonopp:	128	m2
•	 Bouwjaar:	1952
•	 Vraagprijs:	€	399.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Schepen	v	Durenlaan	13	Nuenen
Ruime twee-onder-één kapwoning met inpandige garage, 4 
slaapkamers, 2 badkamers, ruime leefkeuken, bergzolder en op het zuid 
oosten gelegen achtertuin met overdekt terras voorzien van elektrisch 
rolluik. De woning is gelegen in Nuenen oost op fietsafstand van het 
gezellige centrum van Nuenen en natuurgebied Papenvoortse Heide.

•	 Inhoud:	560	m3
•	 Woonopp:	166	m2
•	 Bouwjaar:	1991
•	 Vraagprijs:	€	375.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

De	Vroente	86	Nuenen
Instapklare modern uitgevoerde geschakelde woning met eigen 
parkeergelegenheid, op zonzijde gelegen achtertuin en maar 
liefst 4 slaapkamers gelegen in een autoluwe en kindvriendelijke 
woonomgeving in Nuenen-Zuid en de achtertuin grenst aan een 
groenvoorziening met speeltuin.

•	 Inhoud:	439	m3
•	 Woonopp:	150	m2
•	 Bouwjaar:	1976
•	 Vraagprijs:	€	275.000,00		k.k.

nieuw	aanbod

De	Spijkert	24	Nuenen
Op zoek naar een nieuwbouwperceel in een reeds bestaande wijk, op 
steenworp afstand van de gemeente Eindhoven, maar toch in het fraaie 
Nuenen, dan hebben wij een uitgelezen kans voor u!Het betreft een 
perceel ter grootte van 619 m2 gelegen in buurtschap “Eeneind”, met de 
mogelijkheid tot het bouwen van een vrijstaand “droomhuis” inclusief 
een eventuele garage.

•	 Oppervlakte:	619	m2
•	 Vraagprijs:	€	235.000,00	v.o.n.	

bouwperceel

Huyakker	12	Nuenen
Keurig afgewerkte instapklare hoekwoning met carport en eigen 
parkeergelegenheid, een zeer diepe achtertuin gelegen op de zonzijde 
met een overdekt terras, ruime L-vormige woonkamer, open keuken, 
4 slaapkamers en een ruime badkamer. De woning is gelegen in een 
rustige kindvriendelijke woonomgeving in kerkdorp Gerwen 

•	 Inhoud:	392	m3
•	 Woonopp:	130	m2
•	 Bouwjaar:	1999
•	 Vraagprijs:	€	289.000,00	k.k.

nieuw	aanbod

Berg	19	-	5671	CA	Nuenen		 T	(040)	283	30	57		 www.metselaarsmakelaardij.nl		 Volg	ons	nieuwste	aanbod	op	facebook

Django, unieke film met bijzondere 
muziek door Rosenberg Trio
Door Nannie van den Eijnden

Je wordt hoe dan ook geraakt. Enerzijds door de indrukwekkende realisti-
sche beelden over het leven en de vervolging van de zigeuners tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Anderzijds door de prachtige muziek van de grote 
gipsjazzmuzikant Django Reinhardt, gespeeld door het Rosenberg Trio. Sto-
chelo heeft op speciaal verzoek van de regisseur drie nummers voor de film 
gecomponeerd. 

Hij kwam ze tijdens een optreden in 
Frankrijk vragen voor deze film. Regis-
seur Etienne Comar wist precies wat 
hij wilde. Er was nog nooit een biogra-
fische film over het leven van de bij-
zondere Manouche jazzmuzikant 
Django Reinhardt gemaakt en als goe-
de vertolkers van hun grote inspiratie-
bron hebben Nonnie, Nous’che en Sto-
chelo Rosenberg zich zijn muziek he-
lemaal eigen gemaakt. Ze zijn ermee 
opgegroeid, Django’s unieke stijl zit 
gewoon in hun genen. Tijdens een on-
gelukkige val brak Stochelo zijn pink, 
waardoor de filmopnamen weken stil 
hebben gelegen. De regisseur wachtte 
geduldig tot hij weer gitaar kon spelen. 
Het resultaat van de samenwerking is 
verbluffend, de film en de muziek pas-
sen perfect bij elkaar. “De jongens uit 
Nuenen” zoals ze zichzelf noemen blij-
ven er nuchter onder, ze zijn door een 

samenloop van omstandigheden be-
roemd geworden en gaan gewoon ver-
der met mooie muziek maken en op-
treden. Met hun rol in deze film is wel 
een grote jongensdroom uitgekomen. 
Op diverse plaatsen geven ze na afloop 
van de film een geweldig concert. Op 
onze facebookpagina waren daar al fo-
to’s en fragmenten van te zien. 

Art in Listening stopt er mee
Door Karin Aarts-Janssen

Een aantal jaar presenteerde een aantal vrijwilligers van Art in Listening 
klassiek en jong talent in het theater het klooster in Nuenen. Regelmatig 
was er op zondagochtend een koffieconcert.

De organisatie achter deze concerten 
was in handen van de School voor 
Praktische Filosofie en Spiritualiteit 
uit Eindhoven. Gebleken is dat muziek 

en filosofie heel goed samen gaan, ge-
luk en stilte is hun drijfveer en om van 
muziek te kunnen genieten, is stilte 
noodzakelijk.

Tien jaar lang heeft de school een po-
dium geboden aan jonge talenten van 
de top van diverse muziekscholen en 
conservatoria. Op deze manier kon-
den deze talenten ervaring opdoen om 
hun carrière verder vorm te geven.

Afgelopen zondag was het laatste kof-
fieconcert van dit seizoen.

Dit keer ‘Het Laureaten - Concert’, door 
studenten van het Fontys Conservato-
rium in Tilburg met Tom Sanderman 
op saxofoon, Sofia Gantois op dwars-
fluit, Kelly Poukens als sopraan en 
Seoie Jung op piano.

Gala Pleincollege Nuenen 2017
Vrijdag 2 juni is het zover! Na de centrale examens, maar nog vóór dat de 
uitslagen bekend zijn, vindt het jaarlijkse gala van Pleincollege Nuenen 
plaats. Onze examenleerlingen vieren op gepaste wijze het einde van hun 
schoolcarrière op Pleincollege Nuenen. 

Ook dit jaar verwachten wij dat het 
een hele happening zal zijn. De voer-
tuigen zullen zich wederom opstellen 
in de straat Lindenhof, om vervolgens 
via de Kerkstraat richting het Klooster 
te rijden waar het feest uiteindelijk zal 
losbarsten. Van 19.00 uur tot 21.00 uur 
zal hier enige verkeershinder door 
ontstaan. Bij voorbaat onze excuses 
voor het mogelijke ongemak.
Wij hopen op goed weer en op veel be-
langstelling van familie, vrienden en 
kennissen, maar zeker ook de inwo-
ners van Nuenen. Het is voor ons elke 
keer weer een geweldige ervaring zo-
veel aandacht te mogen ontvangen. 
Kom dus ook dit jaar een kijkje nemen! 

Veldsink breidt uit 
in Twente
Veldsink Groep in Nuenen heeft 
haar positie in Twente versterkt 
door de overname van Stopel Be-
drijfsverzekeringen in Almelo. 

Stopel is gespecialiseerd in verzekerin-
gen voor werkmaterieel en transport 
en heeft een eigen cover op dit gebied. 
De 22 medewerkers blijven werkzaam 
in Almelo, evenals directeur en mede-
aandeelhouder Ronny Roescher.

Vorig jaar nam Veldsink een meerder-
heidsbelang in Velten Groep te Rijs-
sen. Velten is eveneens vooral actief op 
het gebied van bedrijfsverzekeringen, 
met daarnaast de gecertificeerde arbo-
dienst Assist Verzuim. Beide kantoren 
gaan nauw samenwerken en vormen 
met 85 medewerkers een sterke for-
matie in Noordoost Nederland. 

Met deze overname zijn er nu ruim 
600 medewerkers werkzaam bij Veld-
sink Groep en gaat de eigen omzet 
door de 50 miljoen grens heen. 

Links de heer Ronny Roescher en rechts de 
heer Henri Veldsink.
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 MAAR WIST U EIGENLIJK DAT:
•	 HC	Nuenen	eerst	Swift	heette?
•	 Swift	snel	betekent?
•	 De	officiële	oprichtingsdatum	24	mei	1942	was?
•	 Dit	toen	een	tweede	pinksterdag	was?
•	 De	club	is	opgericht	door	zowel	mannen	als	vrouwen?
•	 Er	direct	van	beide	een	team	samengesteld	kon	worden?
•	 De	naam	Swift	in	september	1942	veranderde	naar	HC	Nuenen?
•	 Er	diverse	verhalen	de	ronde	gaan	over	de	clubtenue	kleuren?
•	 Dit	kom	omdat	de	mannen	en	vrouwen	in	verschillende	kleuren	spelen?
•	 Van	oorsprong	de	clubkleuren	rood-wit	waren?
•	 De	mannen	speelden	in	een	rood	shirt	met	witte	broek	en	de	vrouwen	in	

een	wit	shirt	met	rode	rok?
•	 Er	in	de	Tweede	Wereldoorlog	geen	rode	shirts	voor	de	heren	beschikbaar	

waren?
•	 Besloten	werd	witte	shirts	rood	te	verven?
•	 Oprichter	Sjef	van	Santvoort	een	set	blauwe	shirts	cadeau	kreeg?
•	 De	kleur	blauw	hierdoor	geïntroduceerd	werd	bij	de	heren?
•	 Het	mooiste	verhaal	die	van	het	doormidden	knippen	van	de	Nederland-

se	vlag	is?
•	 De	club	een	mooi	vaderlands	tintje	gaf	met	rood-wit-blauw	ten	tijde	van	

de	oorlog?
•	 Er	lange	tijd	geen	eigen	hockeyvelden	ter	beschikking	waren?
•	 Er	voor	het	spelen	werd	uitgeweken	naar	weilanden	en	sportclubs	in	de	

omgeving,	waaronder	RKSV	Nuenen?
•	 Er	dus	gehockeyd	werd	op	een	voetbalveld?
•	 De	club	uiteindelijk	definitief	neerstreek	op	‘Sportpark	de	Lissevoort’?
•	 Dit	sportpark	gedeeld	moest	worden	met	meerdere	sportclubs?
•	 Vele	jaren	ook	het	clubhuis	gedeeld	werd?
•	 Later	alle	verenigingen	hun	eigen	accommodatie	kregen?
•	 Er	in	1984	2	1/2	kunstgrasveld	neergelegd	is?
•	 HC	Nuenen	hiermee	de	eerste	club	in	de	wereld	werd	met	meer	dan	twee	

kunstgrasvelden?
•	 Deze	velden	gerealiseerd	zijn	door	allerlei	acties	van	de	eigen	leden?
•	 Dat	de	club	eerst	6	velden	en	een	oefenstrook	had?
•	 Voor	de	aanleg	van	het	kunstgras	3	velden	‘geruild’	werden	met	de	
	 Gemeente	Nuenen?
•	 Op	die	velden	nu	de	Populierenhof	gebouwd	is?
•	 De	eerste	kunstgrasvelden	zand-instrooivelden	waren?
•	 Er	in	1991	nog	een	kunstgrasveld	bijkwam?
•	 Dit	twaalf	jaar	later	een	semi-waterveld	werd?
•	 In	2015	het	kunstgras	op	veld	B	vervangen	is	door	een	vol-waterveld?
•	 Veld	B	hiermee	het	officiële	hoofdveld	is	geworden?
•	 Op	dit	veld	op	18	juni	de	vrouweninterland	Nederland	–	Australië	
	 gespeeld	gaat	worden?
•	 U	van	harte	welkom	bent	hier	te	komen	kijken?
•	 De	club	een	aantal	feestelijkheden	organiseert	vanwege	het	75-jarig	

bestaan?
•	 De	aftrap	hiervoor	is	gegeven	met	een	geweldig	galafeest	op	vrijdag	19	mei?
•	 Hier	ook	veel	oud-leden	bij	aanwezig	waren?
•	 De	precieze	datum	van	het	75-jarig	bestaan	vandaag,	woensdag	24	mei	is?

HC	Nuenen	75	jaar

*

*



BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

Informatie verspreiding: 
040-2831200 / rdel@onsnet.nu

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. 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 

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

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

Tijdelijke      
opslag?

Lieshout

06-5386 3512
www.abonne.nl

éABONNE

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

TE KOOP GEVRAAGD: 
Fietsen, snorfietsen en op-
knapfietsen. Tel. 06-46830117.

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

uw WONINGINRICHTERMaandag t/m zaterdag geopend

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

UIT VOORRAAD 
LEVERBAAR in 
small, medium 
en large

Meer dan 100 modellen 
in de winkel

R E L A X F A U T E U I L S

Uit voorraad leverbaar

Hemelvaartsdag Donderdag 
25 mei geopend 11.00 - 17.00 uur

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

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2016”

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

HEMELVAARTSDAG &
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

Dommeldal

“Ik ga op vakantie 
en neem mee….”

Toch zeker ook een e-Reader!
Met gratis e-books van mijn Bibliotheek!

Aanbieding: 
e-Reader met korting

 i.c.m. een 3-jarig abonnement.

www.bibliotheekdommeldal.nl

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

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl
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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 25 juni 
13.00 tot 17.00 uur Expositie van de 

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

Het Weefhuis

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
05.00 uur Dauwtrappen met IVN

Vanaf Het Klooster

Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag
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
20.00 uur Kienavond van KBO 

Grote Zaal van het Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 27 mei 
 10.00-16.00 uur Voorjaarsboekenmarkt

Weverkeshof
10.30 schapen scheren door 

Maarten Appelboom op het Lobroec

Zaterdag 27 mei 
13.00-17.30 uur Ouder-Kind 
Toernooi & Seizoenafsluiting 

Sportpark RKGSV Gerwen SJO. Juventud

Zaterdag 27 en zondag 28 mei
13.00-17.00 uur expositie 

Smeulders = Open
Ellie Kuijpers, schilderijen en mozaïeken

Beekstraat 23 Nuenen

Zondag 28 mei
08.00 uur Fietsspektakel Bzet de bosduvels

start vanaf het Oranjeplein Mariahout

Zondag 28 mei
10.00 uur Wandeling IVN Laarbeek

 vanaf tennispark tussen Lieshout en Maria-
hout. Provinciale Weg 22 te Lieshout 13.00-21.00 uur Park Nuenen

Zondag 28 mei 
13.30-17.00 uur Het Van Gogh- kerkje 

is open is voor publiek. Papenvoort Nuenen 
14.30-16.30 uur Optreden Emc

Jo van Dijkhof

Zondag 28 mei 
20.30 uur Liederentafel Schafrath

Café Schafrath

Maandag 29 mei
19.00 uur plantenwandeling met het IVN

Vertrek per fiets vanaf Het Klooster
Start wandeling iets later vanaf de Collse 

watermolen

Woensdag 31 mei
19.00 uur Tennisavond bij TV Wettenseind

  Wettenseind 22 in Nuenen

Donderdag 1 juni
10.30 uur cultuur overdag: 

Docufilm ‘Russian Ark’
Het Klooster

Donderdag 1 juni
20.00 uur Herinneringsconcert 

voor nabestaanden
H. Clemenskerk, Park te Nuenen

Vrijdag 2 juni
Gala Pleincollege Nuenen

Lindenlaan-Lindenhof-Kerkstraat-Park-
Vincent van Goghstraat-Park
aankomst Klooster Nuenen

Zaterdag 3 juni 
17.30-23.00 urur 23e editie Van Goghloop 

en de 15e editie Scholierenloop 
Centrum Nuenen

Zaterdag 3 juni
20.00 uur Goats a GoGo: 

muziekfestival voor het goede doel
Het Klooster

Zaterdag 3 juni
21.30 Optreden Blues Treat

Cafe Schafrath Nuenen

3 t/m 5 juni
Internationale stationaire motorenshow

Landgoed Gulbergen 
Schoutse Vennen 15 Nuenen

Zondag 4 juni t/m maandag 5 juni
Pinksteren

Zondag 4 juni
Taizévesper: Van Goghkerkje 
aan de Papenvoort Nuenen

14.00-20.00 uur Blues’m festival Nuenen
Park Nuenen

Maandag 5 juni
11.00-17.00 uur 2e Pinksterdag braderie

Centrum van Lieshout

Maandag 5 juni 
12.30 uur Korenfestival 

20-jarig jubileum van Het Nuenens 
Mannenkoor. Rondom het Park Nuenen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Hemelvaartsdag 25 mei 10.00 uur: vie-
ring, met harpmuziek, voorganger 
pastor S. Kuijpers.
Zaterdag 27 mei 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger de heer J. Haan.
Zondag 28 mei 09.30 uur: viering, vo-
cale omlijsting, voorganger pastor S. 
Kuijpers. 

Misintenties
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.
Zaterdag 27 mei 18.30 uur: Pastor Jan 
van Oosterhout ( vanwege sterfdag); 
Harrie en Maria van Grotel.
Zondag 28 mei 09.30 uur: Pastor Jan 
van Oosterhout ( vanwege sterfdag); 
Paul Perrée; Joost van der Graaf en In-
eke Hilberink; Ien Vermeulen - Kars-
makers; Riky van Rooij - Schellekens; 
Nell Gies - Vos; Johan en Oda van Ke-
menade - Pepers; Piet Royakkers en 
overleden ouders van Heugten - Schee-
pers; Jan en Grada van de Laar-Don-
kers (vanwege trouwdag)

Van Gogh- kerkje 
Het Van Gogh- kerkje aan de Papen-
voort in Nuenen is open voor publiek 
van 13.30-17.00 uur op:
Zondag 28 mei. Woensdag 14 juni. 
Zondag 25 juni. Woensdag 12 juli. 
Zondag 30 juli. Toegang is gratis. 
www.vangoghkerkje.nl

Mededelingen
In onze parochie zijn overleden Grada 
van de Laar - Donkers, Margot Bege-
mannstraat 9, en Jos Jacobs, Dra-
viklaan 4. Wij wensen de families en 
vrienden veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

Op Hemelvaartsdag, donderdag 25 
mei is het secretariaat gesloten.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 28 mei 11.00 uur: viering met 
Parochiekoor, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties 
Piet van Dijk; Gerda Rooijakkers - van 
den Acker.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 28 mei 09.30 uur: viering met 
volkszang, voorgangers werkgroepleden.

Misintenties
Bea Schenkels; Fien Raaijmakers-Aal-
ders en Frans Raaijmakers.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl
Zondag 28 mei: ds. C. Crouwel. Aan-
vang 10.00 uur. Er is kinderneven-
dienst voor kinderen van de basis-
school. De collecte is voor het ZWO-
project in Indonesië. I.v.m. de 
verbouwing is er na de dienst helaas 
geen koffiedrinken. Binnenkort zal dat 
weer mogelijk zijn! Donderdag 1 juni 

wordt in de zaal boven weer Open 
Huis gehouden voor een kop koffie en 
ontmoeting met anderen. Iedereen is 
welkom. Als u slecht ter been bent, 
kunt u met de lift naar boven. Onze 
kerk is elke zondag geopend. Een over-
zicht van de activiteiten, kunt u vinden 
op de website of op ons publicatiebord 
aan de gevel van De Regenboog.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 25 mei. Hemelvaart van de 
Heer. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Vrijdag 26 mei 07.15 uur H. Mis, H. Fi-
lippus Nerius, belijder; gedachtenis 
van H. Eleutherius, paus en martelaar. 
Begin van de Pinksternoveen. 
Zaterdag 27 mei 08.30 uur. H. Mis, H. 
Beda de Eerbiedwaardige, belijder en 
kerkleraar; gedachtenis van H. Johan-
nes I, paus en martelaar. 10.00 uur 
Godsdienstlessen. 
Zondag 28 mei. Zondag na Hemel-
vaart. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 29 mei. 18.30 uur H. Mis, H. 
Maria Magdalena van Pazzi, maagd. 
Dinsdag 30 mei. 17.30 H. Lof van de 
meimaand. 18.30 H. Mis, gedachtenis 
van H. Felix I, paus en martelaar. 
Woensdag 31 mei. Feest van de H. 
Maagd Maria, Koningin. 07.15 uur H. 
Mis, gedachtenis van H. Petronilla, 
maagd. 
Donderdag 1 juni. 17.30 uur H. Lof. 
18.30 uur H. Mis, H. Angela de Merici, 
maagd. 
De geschiedenis van het kerkgebouw en 
de toren vanaf begin 15de eeuw staat op 
www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Kerken 
in Peelland ook op Facebook ('Kerken in 
Peelland') en op YouTube ('Kerken in 
Peelland Gerwen WMV').

Voorlichtingsbijeenkomst Bescherming 
van privacygevoelige informatie 
Doelstelling en inhoud:
Zomaar wat situaties in een vrijwilli-
gersorganisatie/vereniging:
•	 “Stuur,	samen	met	het	inschrijffor-

mulier, ook even een kopietje van 
je ID-kaart mee.” 

•	 “Ik	maak	wel	een	kopie	van	het	le-
denbestand op een usb-stick, dan 
kun jij thuis de brieven uitwerken.” 

•	 “Zet	het	maar	in	Dropbox	en	stuur	
me de link door.” 

Maar realiseert u zich als organisatie 
aan welke regels u zich moet houden 
bij het opslaan van privacygevoelige 
informatie? En weet u welke maatrege-
len u moet nemen om misbruik van 
die informatie te voorkomen? Kent u 
de consequenties als sprake is van mis-
bruik van gegevens? 

Na deze voorlichtingsbijeenkomst: 
•	 Bent	u	inhoudelijk	op	de	hoogte	van	

wat wel en niet mag met betrekking 
tot de registratie van persoonsgege-
vens. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
een ledenadministratie, gegevens 
over uw vrijwilligers en deelnemer-
slijsten van uw clubactiviteiten; 

•	 Kent	u	de	wettelijke	eisen	met	be-
trekking tot de bescherming van 
persoonsgegevens en weet u welke 
voorzorgsmaatregelen uw organi-
satie kan nemen om misbruik van 
gegevens te minimaliseren. 

Er wordt ingegaan op diverse aspecten 
van belang bij het nemen van goede 
beveiligingsmaatregelen om ongeau-
toriseerd gebruik van gegevens te 
voorkomen (inclusief praktische tips). 
Met deze kennis kunt u zorgen dat uw 
organisatie voldoet aan de wettelijke 
eisen (en daarmee hoge boetes voorko-
men) én uw leden/vrijwilligers garan-
deren dat hun gegevens veilig bij u zijn. 

Voor wie? 
Voor bestuursleden van vrijwilligersorga-
nisaties in Nuenen c.a. en Son & Breugel.
Datum en tijd 
Dinsdag 27 juni van 19.30-21.30 uur
Locatie 
Steunpunt ‘De Goudvink’, Goudvinkhof 
12a, 5672 EM Nuenen Kosten Gratis. 
Iedere deelnemer ontvangt na afloop 
de presentatie en een map met achter-
grondartikelen. 
Aantal deelnemers Maximaal 20 
Trainer(s): Marian Vissers (Stg. Dwers-
Verband) Ismene Borger (LEVgroep) 
Rob Hulsebos (Adviseur Cyber Secu-
rity) Herby Hulsebos (Adviseur Data, 
Privacy, Security).

Deze voorlichtingsbijeenkomst wordt 
georganiseerd door Stichting Dwers-
verband in samenwerking met LEV-
groep/steunpunt vrijwilligerswerk. In-
fo/Aanmelden via: www.lerenmetlev.
nl/vrijwilligerscollege

Open ochtend  ‘Zingen voor je Leven’
Vrijdag 2 juni organiseert ‘Zingen voor je Leven’ regio Eindhoven een open 
ochtend. ‘Zingen voor je Leven’ is een koor voor iedereen die op één of an-
dere manier met kanker te maken heeft (gehad). Dat kan zijn als patiënt, 
mantelzorger, familie, vriend of nabestaande.

Liederentafel
Op zondag 28 mei is het weer zover. U 
kunt gezellig komen zingen bij de Lie-
derentafel in Café Schafrath. We heb-
ben iemand bereid gevonden om een 
gevarieerd programma samen te stellen 
voor het eerste gedeelte van de avond. 
Na de pauze zingen we nummers die de 
gasten kiezen uit de pas vernieuwde lie-
derenbundel. U kunt erbij zijn, op zon-
dagavond 28 mei om 20.30 uur Café 
Schafrath, Park 35, Nuenen. Tot dan.

Het koor komt eens per 14 dagen bij 
elkaar in een sfeervolle ruimte in het 
centrum van Eindhoven. De ochten-
den beginnen met wat stem-en li-
chaamsoefeningen. Na een gezellige 
pauze wordt er volop gezongen o.l.v. 
een professionele dirigent. We zingen 
liederen ‘overal vandaan’. Ochtenden 
van plezier, ontmoeting, herkenning 
en heerlijk je geluid laten horen, voe-
len dat je leeft.
Bij ‘Zingen voor je Leven’ kan iedereen 
meedoen. Zangervaring is niet nodig. 

Plezier in het zingen en samen zijn, 
daar draait het om! En zo laten we onze 
mooie, krachtige klank ontstaan.

Kom meezingen en de sfeer proeven. 
Kom je laten horen. 
Je bent van harte welkom!

Vrijdag 2 juni van 09.30 tot 12.00 uur.
Dommelhoefstraat 1a Eindhoven. 
Voor informatie en aanmelding: zin-
genvoorjeleveneindhoven@gmail.com
www.zingenvoorjeleven.nl

Een plantenwandeling 
met het IVN
Maandag 29 mei organiseert het IVN 
een plantenwandeling naar de Collse 
Zegge. Dit is een prachtig natuurge-
bied bij de Collse watermolen.
In dit gebied groeien diverse soorten 
zegge en dit gebied is dan ook hiernaar 
vernoemd. De wandeling voert ons 
door een sappig gebied, er zijn wat 
ijzerrijke slootjes en er is de sterk me-
anderende Kleine Dommel. Dit moe-
rassige gebied heeft zijn eigen speci-
fieke flora zoals het moerasvergeet-
mij-nietje en de beekpunge en telt vele 
bomen waaronder de els, es, populier 
en wilg. De vogels zullen zorgen voor 
een prachtig concert en de wandeling 
tot een feest maken.
Vertrek per fiets om 19.00 uur vanaf 
Het Klooster in Nuenen. Start wande-
ling iets later vanaf de Collse watermo-
len. Stevig waterdicht schoeisel wordt 
aanbevolen. Inlichtingen: Paula van 
Agt, tel: 2844414.



GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

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

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

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

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

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

worden.

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

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Wordt (gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekering! 

Wielstraat 22 
5664 HP Geldrop 

040-78 78 488
www.chiropractieavalon.nl 

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

U kunt ook terecht voor: 

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

 PUZZELHOEKWeek 21

Kruiswoord

Horizontaal: 1 gevat 6 dooier 11 middelbaar onderwijs 12 drugs 13 boomscheut 
14 uitroep van verbazing 16 dierlijk wapen 18 politieke partij 20 bedevaartplaats 
22 pl. in Zuid-Jemen 23 vloer 25 middaguur 26 haarversteviger 27 dik en rond 
28 welgesteld 30 deksel 31 het moeten 33 borrelhapje 35 Olympische Spelen 
36 Vrije Universiteit 38 in orde 41 slijtproces 45 schaakterm 47 eindbedrag 
48 grote hoeveelheid 49 klimplant 51 medicus 53 experiment 55 drammer 
56 wasem 58 eveneens 59 toorn 60 haars inziens 61 deel v.e. bureau 
63 bijbelse figuur 65 legsel v.e. vogel 66 veelvraat 67 wijze grijsaard.

Verticaal: 1 peilstift 2 lusthof 3 roeipen 4 Internet Protocol 5 sleep 6 niet hier 
7 in opdracht 8 kleefstof 9 voedsel 10 livreiknecht 11 sterrenbeeld 15 voetbalterm 
17 ruilmiddel 19 van de 21 draaistroom 23 boete 24 delfplaats 27 legerplaats 
29 stuk grond 32 Oosterse braadpan 34 regieaanwijzing 37 volleybalterm 
38 Duitse keizer 39 afsluitmiddel 40 tv- en radiobedrijf 41 prikken 42 vreesachtig 
43 geurige drank 44 dekkleed 46 dierentuin 50 vader of moeder 52 in je eentje 
54 onderofficier 55 hartig 57 tam 59 bijenproduct 62 muzieknoot 64 pers. vnw.

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

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

A S N E U E I N D A

R G S N O B C E N T K A

D I P D I E R T D I K

B A K B O N U S T Y D

O R P A R E N N W N V

H A P T O U R N E E B A R

M L A B N G E L F P Y

T G V S T I C K M E P

S A R D M E I M H E S

P R R A A F A M O R R K

Y N O T A O O I T A

T A P K A S T O E R S A A I

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

Oplossingen wk 20
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

S C H U T S L U I S

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.

APRIL
ARENA
BERAAD
CHAMPAGNE
CIPRES
FOLIE
GAPPEN
GARDEROBE
GEDENKBOEK
GRUTTO
KAPEL
KEUREN
OEROS
OPEEN
PAGANINI
PRAUW
SCHEERZEEP
TORPEDEREN
UITBRENGEN
VANWEGE
VATEN
VEENBES
VERDI
VIETNAM
VOETPOMP
VOLKSWOEDE
WOERD

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

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 2
3 7 5

6 4 3
2 6 1

7 8
6 9 5

2 5 3
8 7 4

1

week 19, Mw. van Dam, Lieshout.

Dagelijks verse 
aardbeien

van de volle grond
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PRINTEN

ONTWERPEN
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DRUKKEN

ROND DE LINDE ook op uw vakantie-adres
iedere donderdag digitaal op

www.ronddelinde.nl 
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Winnaars Voorjaars Enkelspel 
Competitie BC Nuenen
Paul Brom, Elske Gravesteijn en Stefan Rutjens zijn de winnaars geworden 
van de Voorjaars Enkelspel Competitie (VEC) die BC Nuenen organiseerde in 
de periode februari tot en met mei.

Een deelnemersveld van 28 spelers 
startte op 10 februari eerst met voor-
rondes. Deze bestonden uit korte snel-
le wedstrijden van slechts 1 game. Na 7 
wedstrijden zou een nieuwe indeling 
in eindrondes volgen gebaseerd op de 
eindstand van de voorrondes. Al snel 
werd duidelijk dat een aantal spelers 
zich in die wedstrijdformat had ver-
slikt. Immers, een vroeg opgelopen 
achterstand kon niet altijd meer wor-
den hersteld. Hierdoor wist een aantal 
favorieten zich niet te plaatsen voor de 
hoogste klassen in de eindronde.
De eindronde kende 7 poules waarin 
gespeeld werd om een volledige (best 
of 2 games) wedstrijd. In deze poules 
waren de spelers vaak zeer aan elkaar 
gewaagd. In de hoogste klasse zou de 
winnaar komen uit de laatste partij. 
Hierin wist Stefan Rutjens in een slo-
pende wedstrijd een achterstand nog 

om te buigen in een 22-20 overwin-
ning in de 3e game. Hij was daarmee 
de overall eindwinnaar.
De andere 2 wisselbekers gingen naar 
Elske Gravesteijn die de beste vrouw 
was en naar Paul Brom die de beste 
niet-competitiespeler was. Al met al 
een geslaagde competitie die volgend 
jaar zeker opnieuw zal worden georga-
niseerd.

‘Gezonde’ clinic BCL

Fysiotherapeut Bas Keursten die de clinic 
verzorgde

Badminton

Badminton Club Lieshout heeft in sa-
menwerking met Fysiotherapie Kem-
ps/Rijf een clinic gehouden om de bad-
mintonners nóg gezonder te laten 
sporten. Naast adviezen over lopen en 
warming up werd de clinic ook ge-
bruikt om direct wat passende oefe-
ningen te doen. Op deze wijze biedt 
Badminton Club Lieshout aan alle le-
den een extra service om, zo mogelijk, 
blessurevrij te blijven.
Namens fysiotherapie Kemps/Rijf is 
fysiotherapeut Bas Keursten vooraf 
komen kijken op een normale speel-
avond van Badminton Club Lieshout. 
De fysiotherapeut heeft daarbij goed 
gelet op het gedrag van de spelers en 
op de wijze van opwarmen, de wijze 
van lopen en de wijze van spelen. Ver-
volgens is Bas op een volgende speel-
avond van de Lieshoutse badminton-
ners nadere uitleg komen geven. 

Oud scheidsrechter Piet Smulders (81) 
fluit wedstrijd bij RKSV Nuenen
Piet Smulders is ruim 50 jaar erg actief geweest bij RKSV Heeze. Als voetbal-
ler, trainer, scheidsrechter en vanaf de jaren 90 als terreinknecht en algehele 
vrijwilliger op ‘Het Lamrek’. Sinds de zomer van 2016 woont hij in verpleeg-
tehuis Archipel Akkers. Om de bewoners een zo aangename tijd te bezorgen 
en zich thuis te laten voelen, organiseren de medewerkers voor hen ‘dingen 
van vroeger’.

Piet vertelde altijd enthousiast over 
zijn scheidsrechter verleden en dat 
was voor de medewerkers reden con-
tact te zoeken met RKSV Nuenen. En 
daar is wat moois uitgekomen! Op 
maandag 15 mei werd een vriend-
schappelijke wedstrijd georganiseerd 
tussen twee jeugdteams en de 81 jarige 
Piet mocht deze wedstrijd fluiten. In 
scheidsrechters tenue en onder luid 
applaus van de vele bezoekers/bewo-
ners van Archipel Akkers, die speciaal 
voor deze wedstrijd waren gekomen, 
betrad hij samen met alle spelers het 
hoofdveld. De wedstrijd duurde 2 x 30 
minuten en ondanks zijn in de afgelo-
pen jaren ingeleverde conditie, heeft 
hij de wedstrijd naar een sportief einde 
gefloten.

Onze dank gaat vooral uit naar Jeroen 
Moviat en naar de jeugdspelers die 
zo’n geweldige sportieve wedstrijd 
hebben neergezet.

Medewerkers Archipel Akkers.

Steven Kruijswijk in top 10 van Giro

Live de Giro volgen met   
de Nuenense Wielervrienden
Nederlandse wielrenners hebben in de Ronde van Italië toegeslagen. Tom 
Dumoulin (Sunweb) rijdt bij het ter perse gaan van deze editie in de leiders-
trui van de Giro. Tom greep het rose leiderstricot in de tijdrit op 16 mei en 
zette al zijn belagers op meer dan twee minuten. En zaterdag won hij op ma-
gistrale wijze de 14de etappe met aankomst op de Oropa-klim. De Nuenen-
se Wielervrienden volgden de rit en vierden deze overwinning in café de 
Stam in Gerwen, de thuishaven van de wielervrienden.

Bron: Cover Girospecial 2017 van Wieler Revue.

Wandeling IVN Laarbeek 
Op zondag 28 mei zullen gidsen van het IVN proberen weer een boeiende 
wandeling voor u verzorgen. Ditmaal zal de wandeling vertrekken vanaf het 
tennispark tussen Lieshout en Mariahout aan Provinciale Weg 22 te Lies-
hout. De omgeving van Moorselen zal op deze dag worden bezocht. Onder 
leiding van de IVN-gidsen is er op deze 28e mei de gelegenheid om ’n boei-
ende wandeling mee te maken, die vanaf 10 uur ongeveer twee uur zal du-
ren, dus tot ongeveer 12 uur.

Voor de landbouw was dit gebied de 
Moorselen niet geschikt, en daarom is 
het ontsnapt aan ontginning, en is het 
in eigendom van de gemeente geble-
ven. De blauwachtige kleur van de ver-
schillende zeggesoorten die hier voor-
komen, zijn er de oorzaak van, dat dit 
soort voedselarme graslanden blauw-
graslanden worden genoemd. In de 
voedselrijke omgeving van Laarbeek is 
dit voedselarme gebied dus heel uit-
zonderlijk. In het gebied komen wel 
zo’n 200 bomen, struiken, zeggesoor-
ten, grassen, russen, biezen en planten 
voor. Verder is er ’n unieke bevolking 
van vogels, waaronder de watersnip, 
en in sommige jaren broedt ook het 
porseleinhoen hier. In de omgeving 
zitten weidevogels als de kievit.
Misschien zal ook het gebied het Keel-
gras worden bezocht. Vroeger was het 
’n moerassig gebied, maar daar is niet 
zo veel meer van over. Het grootste 
stuk is in de jaren ’60 door de in die tijd 
nog onafhankelijke gemeenten Aarle-
Rixtel, Lieshout, Beek en Donk en 
Stiphout gebruikt als vuilnisstort-
plaats. De vuilnisstortplaats is al meer 
dan 30 jaren niet meer in gebruik, en 

de stortplaats werd bedekt met een 
dikke laag zand, die afkomstig was uit 
de toenmalig uitgegraven visvijver van 
Lieshout. De vuilnisbelt werd aange-
plant met inheemse loofboomsoorten. 
Het werd een natuurbos en geen pro-
ductiebos. 

De geelgors laat momenteel weer in ver-
schillende gebieden van Laarbeek zijn liedje 
horen. Dit liedje lijkt zozeer op het begin van 
de vijfde symfonie van Beethoven, dat som-
migen menen dat Beethoven bij het com-
poneren geïnspireerd was door het liedje 
van de geelgors. Foto: Leo van den Heuvel. 

Schaapscheren op het Lobroec
Op zaterdag 27 mei (bij droog weer) vanaf 10.30 uur zal Maarten Appel-
boom zijn schapen gaan scheren op het Lobroec. De toegang is gratis en ie-
dereen is welkom.

Volwassen Drentse Heideschapen 
worden jaarlijks geschoren en leveren 
daarbij enkele kilo’s wol per schaap. De 
typische, sluike, harige structuur met 
veel lengte is minder geschikt om te 
spinnen. De bijzondere structuur 

maakt de wol echter wel uitermate ge-
schikt om te vilten.
Waarschijnlijk zullen dan ook de jonge 
rammen met de schapenboer naar 
huis gaan en blijven de ooien met de 
jonge ooitjes aan het Lobroec staan.

VoetbalGiro kleurt Oranje
Donderdag (Hemelvaartsdag) is de 
etappe Moena - Ortisei over 137 km in 
de Fassa-vallei in de Dolomieten met 
aankomst bergop. Vanaf 13.15 uur zit-
ten de wielervrienden weer in de Stam 
aan de buis gekluisterd om de verrich-
tingen van Tom Dumoulin, Bauke 
Mollema en Steven Kruijswijk (zie foto, 
cover van Girospecial 2017 van Wieler 
Revue) te volgen. Want landgenoot 
Bauke Mollema (Trek) staat zesde in 
het algemeen klassement en Nuene-
naar Steven Kruijswijk (LottoNL-Jum-
bo) past met zijn tiende plek nog pre-
cies in de top 10. Inderdaad: de Giro 
kleurt Oranje!

Deze week volgen vanaf vandaag 
(woensdag) nog vier bergritten op rij 
en zondag 28 mei finisht de Ronde van 
Italië in Milaan met een vlakke tijdrit. 
Drie Nederlanders in de top 10, wie 
weet wat er nog allemaal te gebeuren 
staat in Italië. Zondag in Milaan wordt 
dat allemaal duidelijk.

De Roostenzangers 
zoeken projectleden
Op 28 oktober geeft het Eind-
hovens Gemengd Koor ‘De Roos-
tenzangers’ een bijzonder concert 
dat in het teken staat van 500 jaar 
Reformatie (op 31 oktober 1517 
spijkerde Maarten Luther zijn vijf-
ennegentig stellingen aan de deur 
van de Slotkerk in Wittenberg). 
Componisten zoals J.S. Bach, Hein-
rich Schütz, George Philippe Tele-
mann, Felix Mendelssohn Barthol-
dy en Gabriel Rheinberger komen 
hierbij aan bod.

Projectleden
Liefhebbers van deze mooie muziek 
worden van harte uitgenodigd om op 
projectbasis aan dit concert deel te ne-
men, vooral sopranen, tenoren, bari-
tons en bassen. Alten worden gezien 
de stemverhoudingen binnen het koor 
alleen nog in uitzonderingsgevallen 
toegelaten.

Open repetitie 1 juni
Het koor houdt op donderdag 1 juni 
van 20.00 uur tot 22.30 uur een open 
repetitie in het Wijkcentrum Fab28, 
Fabritiuslaan 28 te Eindhoven om be-
langstellenden geheel vrijblijvend ken-
nis te laten maken met het repertoire, 
de dirigent en de leden van De Roos-
tenzangers en het nieuwe project.

Het Eindhovens Gemengd Koor ‘De 
Roostenzangers’ is weliswaar in Eind-
hoven gevestigd, maar heeft ook leden 
uit Best, Geldrop, Mierlo, Nuenen, 
Son en Breugel en Waalre. 

Nadere informatie over het koor en 
het project vindt u op:
 http://roostenzangers.dse.nl

De Dirty Daddy’s, 
Gerard Ekdom  
en DJ Ricky Berkers 
in Nederwetten
CV de Wetters viert haar 44 jarig be-
staan met een grandioos feestweekend 
15-16-17 september. Zaterdagavond 
treden de Dirty Daddy’s, Gerard Ek-
dom en DJ Ricky Berkers op tijdens het 
Pop-Up fest.

Kaarten zijn verkrijgbaar via:
www.cvdewetters.nl

AANVANG: 19.30 UUR

WWW.CVDEWETTERS.NL

CVDEWETTERS.NL!

NEDERWETTEN
JARIG
JUBILEUM

THE DIRTY DADDIES

DJ GERARD EKDOM

DJ RICKY BERKERS

GA VOOR KAARTEN NAAR

16 SEPTEMBER 2017
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Medailles en limieten    
voor Z&PV Nuenen bij RZK
Tijdens het eerste weekend van de Regionale Zomerkampioenschappen 
hebben de zwemmers van Z&PV Nuenen 16 medailles en 8 limieten voor de 
Nederlandse Junioren en Jeugdkampioenschappen in de wacht gesleept. 
Dit betekent dat de ploeg die zich heeft geplaatst voor de NJJK nu uit 10 per-
sonen bestaat

Limieten NJJK
Op zaterdag was er een duo limiet 
(200m + 50m voor Chris Verhoeven 
op de rugslag. Met 2.41.96 had hij geen 
moeite met de gevraagde 2.43.85 en 
dus mag hij de 200 en 50rug zwemmen 
bij de NJJK. Flore Meulendijks wist 
datzelfde te bereiken door op de 
200school met 2.57.75 de limiet te 
slechten en voor Milan en Floris lever-
de de 200vrij de duo 200 + 50m limiet 
op. Milan dook met zijn 2.08.61 onder 
de gevraagde 2.10.27 en Floris bleef 
met 2.23.36 ook ruim onder de voor 
hem benodigde 2.25.24. Voor Floris 
was dit extra speciaal, want het bete-
kende zijn allereerst limiet voor een 
Nederlands Kampioenschap.

Medailles
Op het gebied van medailles wist Bram 
Zwetsloot in 1 weekend al 3 gouden 

medailles in de wacht te slepen. Op zo-
wel de 50vrij, 50school en 200vrij was 
hij de snelste bij de jongens uit 2002.
Ook Merel Phaff mocht 3 maal naar 
het podium, met zilver op de 50vlinder 
en 100rug en brons op de 200vlinder. 
Zilver was er ook voor Milan op de 
50vrij en Bram op de 200wissel, brons 
voor Jelmer North op de 1500vrij, 
Chris op de 200wissel, Flore op de 
100school. Daarnaast pakte de heren 
4x200vrij ploeg zilver en was er twee-
maal brons voor de jongens junioren 
estafetteploeg.

Huldiging Marja Huizing
Op zondag werd de wedstrijdsecreta-
ris van Z&PV Nuenen Marja Huizing 
ook nog in het zonnetje gezet. Reeds 
25 jaar is zij official bij zwemwedstrij-
den, iets waarvoor ze vanuit de regio 
werd bedankt met een mooi cadeau.

Bronzen jongens estafette (vlnr Bram, Chris, Alexander Nijst, Milan)

Zomertennis bij  
TV Wettenseind 
TV Wettenseind in Nuenen wil 
mensen graag kennis laten maken 
met de tennissport. Om tennislief-
hebbers de gelegenheid te geven 
om de sport (weer) op te pakken, 
hebben we wegens groot succes in 
2016 opnieuw een bijzonder leuke 
zomeraanbieding. 

Actie
In de maanden juli en augustus mag 
iedereen die geen lid is van een vereni-
ging tijdelijk lid worden bij TV Wet-
tenseind voor 25 euro. Omdat in je 
eentje tennissen lastig is, hebben we 
dit jaar een nieuwe actie. Als je met 
twee personen gebruik wilt maken van 
deze aanbieding betaal je slechts 40 
euro (20 euro per persoon). Wil je 
graag alleen tennissen? Dan zijn er in 
de zomermaanden ook toss-avonden 
op maandag en woensdagavond vanaf 
19.00 uur. Tijdens deze avonden kun je 
je melden bij het paviljoen van TV 
Wettenseind. De’ toss-master’ deelt je 
dan in en dan kun je (telkens een half 
uur) tennissen met andere leden. 

Tennissen in juli en augustus
Je mag in de twee zomermaanden on-
beperkt spelen op het tennispark van 
TV Wettenseind. De borg voor een 
pasje is 25 euro, en bij inlevering van 
het pasje ontvangt het tijdelijk lid de 
borg retour. Bij interesse stuur een e-
mail naar info@tvwettenseind.nl met 
als onderwerp ‘zomerlidmaatschap’. 
Voor meer informatie bezoek onze 

Facebook-pagina @Tennis-
VerenigingWettenseind of 
website via www.tvwet-
tenseind.nl. We verwel-
komen je graag op ons 

mooie park!

Nuenense Diana Smits 
rondemiss in Ster ZLM Toer
 
Diana Smits uit Nuenen is opnieuw gekozen tot rondemiss van de Ster ZLM 
Toer. De 22-jarige Diana was in de vorige editie van deze internationale wie-
lerkoers ook al rondemiss. Samen met Gina van den Berkmortel uit Deurne zal 
Diana Smits ook dit jaar de bloemen, felicitaties, welverdiende kusjes en lei-
derstruien uitdelen in deze vijfdaagse rittenkoers. Het is gebruikelijk dat er 
ieder jaar andere rondemissen zijn. De organisatoren waren vorig jaar zo te-
vreden over het optreden van Diana en Gina, dat het duo opnieuw gekozen is.
 
De Ster ZLM Toer gaat woensdag 14 
juni van start in Westkapelle en eindigt 
op zondag 18 juni met de 5e etappe 

Oss - Oss. Veel toprenners gebruiken 
deze etappewedstrijd als laatste voor-
bereiding op de Tour de France. Met 

Rondemiss Diana Smits deelt ook dit jaar de bloemen uit bij de Ster ZLM Toer. 
foto Cees van Keulen

Kennismaken met tennis voor 
6-10 jarigen bij TV de Lissevoort
Ook dit jaar kunnen bij tennisvereniging de Lissevoort kinderen tussen de 6 en 10 
jaar kennis maken met tennis. Hiervoor worden vijf speelse lessen bal- en slag-
vaardigheid gegeven. Kinderen hoeven geen lid te zijn en tennisrackets heeft de 
vereniging eventueel voldoende in bezit. De cursus à € 30,- start in de week van 6 
juni, de lessen van 45 minuten zijn op dinsdag en/of vrijdag. Belangstellenden 
kunnen vóór 30 mei mailen naar: kjelbeks@hotmail.com om uw kind in te schrij-
ven, of zie: www.tvdelissevoort.nl

Opening vernieuwde 
tennisbanen Nederwetten
Met het doorknippen van een lint van kunstgras, werden afgelopen weekend de ver-
nieuwde tennisbanen in Nederwetten geopend door één van de leden. Verder roem-
de Armand Baas Becking, van tv Nederwetten, de vooruitziende blik van de voor-
gaande besturen en de inzet van de enthousiaste vrijwilligers: ‘Dank zij alle inspan-
ningen hebben we als vereniging weer een nieuwe mijlpaal kunnen realiseren: de 
aanleg van een nieuwe grasmat inclusief drainage én de installatie van de nieuwste 
led-verlichting.’ Na deze activiteit werd de uitslag van de interne wintercompetitie 
bekend gemaakt en tenslotte was het tijd voor de overheerlijke BBQ, mede mogelijk 
gemaakt door hoofdsponsor Grillbar Slinders. Zie ook www.tvnederwetten.nl

name de beste sprinters uit het ren-
nersveld starten in deze koers. Vorig 
jaar werd de Ster ZLM Toer gewonnen 
door Sep Vanmarcke. Eerdere win-
naars zijn onder meer: Lars Boom, 
Mark Cavendish, André Greipel en 
Philippe Gilbert.
 
Rondemiss korfbalt in Nuenen
Diana Smits is in het dagelijks leven 
werkzaam als bewegingsagoog en 
woont inmiddels in Geldrop. Ze stu-
deerde in 2016 af aan de Fontys Hoge-
school Eindhoven voor de opleiding 
Sport en Bewegingseducatie. “Vorig 
jaar heb ik een onwijs leuke week ge-
had samen met Gina en inmiddels zijn 
we echte vriendinnen”, vertelt Diana. 
“Dit jaar verwacht ik weer een mooie 
Ster ZLM Toer. Ik hoop dat het weer 
goed is en wens alle renners alvast veel 
succes toe.” In haar vrije tijd korfbalt 
Diana bij NKV in Nuenen.
Rondemiss Gina van den Berkmortel 
(26) woont in Deurne en werkt in het 
Elkerliek Ziekenhuis Helmond. Zij is 
lid van fietsclub Manders Dames en 
voetbalt bij SV Deurne. De twee ron-
demissen hebben al aardig wat erva-
ring met het huldigen van wielrenners. 
Zo was het duo vorig jaar ook al actief 
tijdens de 50ste editie van de Grote 
Ronde van Gerwen.
 
Etappeschema Ster ZLM Toer
Woensdag 14 juni: 1e etappe Proloog 
Westkapelle; Donderdag 15 juni: 2e 
etappe Tholen - Hoogerheide; Vrijdag 
16 juni: 3e etappe Buchten - Buchten; 
Zaterdag 17 juni: 4e etappe Verviers - 
La Gileppe; Zondag 18 juni: 5e etappe 
Oss - Oss.
Voor actuele informatie, zie 
www.sterzlmtoer.nl

TV de Lissevoort

Zwemmen

Tennis

NKV 1 wint overtuigend van Ready’60
Zondag 21 mei, de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen, de laatste thuiswedstrijd 
in NKV 1 van Dennis Beemsterboer en Gertjan Riet. Dennis ‘pas’ enkele jaren lid 
van NKV maar ontzettend belangrijk voor de NKV selectie met zijn nuchtere blik 
en zijn positieve en motiverende woorden, voor zowel NKV 1 als NKV 2. Gertjan 
Riet, opgegroeid bij NKV, die zich in dit seizoen zelfs ontwikkeld heeft tot ware 
puntspeler bij NKV 1. Maar die ook de grootste afnemer is van Hansaplast tape 
om iedere wedstrijd weer door te komen. NKV 1 was er op gebrand om een mooie 
wedstrijd neer te zetten met als doel 2 punten. Tegenstander Ready’60, het eerste 
van NKV nog wat recht te zetten na de verloren wedstrijd eerder dit seizoen. 
NKV begon sterk en kwam makkelijk op een 3-0 voorsprong. Sfeer was goed, spel 
was goed en de kansen werden keurig afgemaakt. NKV liep met gemak uit naar 
8-2 halverwege de eerste helft. Dat beloofde een mooie wedstrijd te worden. 
Maar aan het einde van de eerste helft was het ondanks voldoende kansen lastig 
om te scoren, de afronding ontbrak. Ready scoorde wel en de ruststand was 10-5.  
De tweede helft heeft NKV verdedigend de wedstrijd binnen gehaald, met uitste-
kend verdedigend werk van o.a. Sofie, Chantal en Gertjan werden de puntspelers 
van Ready’60 uitgeschakeld en had NKV daardoor de tijd om de scoringsmachine 
weer op gang te krijgen. En dat lukte, NKV liep verder uit, Ready’60 legde zich 
neer bij de verloren wedstrijd en de eindscore werd 15-9. 
Na de wedstrijd woorden van dank voor Jac Hilt, die de NKV selectie dit seizoen 
fantastisch geholpen heeft door de rol van hoofdtrainer op zich te nemen. Volgende 
week de laatste wedstrijd van het seizoen in Roosendaal tegen Keep fit’70, met de 
goede lijn inmiddels ingezet ziet NKV 1 deze wedstrijd met vertrouwen tegemoet.

Korfbal

TV De Lissevoort kampioen
 
Het 1ste jeugdteam van Tennisvereniging De Lissevoort is zondag kam-
pioen geworden in de landelijke competitie 1e klasse gemengd t/m 17 jaar.  
Sam Jans, Mick van der Voort, Elise Wolf en Pauline van Tilburg moest voor 
het laatste duel naar Eijsden, het alle zuidelijkste dorp van Nederland. Ze 
hadden nog minimaal 3 punten nodig voor de eindoverwinning. Het werd 
uiteindelijk zelfs een knappe 4-2 overwinning in een rechtstreeks duel met 
de enig overgebleven concurrent. Zodoende namen zij de beker mee terug 
naar Nuenen. Een knappe prestatie daar zij zelf pas 16 jaar en jonger zijn. 
Van harte proficiat!

TV de Lissevoort
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Programma

Voetbal

VOETBAL 
RKSV NUENEN
Zaterdag 27 mei 2017
Waalre VE1 - Nuenen VE1  .  .  .  .  .  . 16 .30

EMK
Zaterdag 27 mei 2017
EMK VE1 - EFC VE1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 .30
Zondag 28 mei 2017
EMK 1 - De Raven 1    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30

RKGSV GERWEN
Zaterdag 27 mei 2017
Braakhuizen VE3 - RKGSV VE1  .  . 16 .00

RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 27 mei 2017
Tivoli VE1 - Nederwetten VE1   .  . 16 .00

NKV KORFBAL
Zondag 28 mei 2017
Keep Fit ‘70 1 - NKV 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
DKC 3 - NKV 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .30

Schäfer Notarissen  
Internationale U17 
toernooi 2017
Met trots presenteren wij het deel-
nemersveld van alweer de 12e edi-
tie van het Schäfer Notarissen Inter-
nationaal U17 Toernooi.

De complete Belgische top zal dit jaar 
acte de présence geven; Club Brugge, 
Anderlecht, KRC Genk en AA Gent zijn 
hierbij prachtige namen. Fortuna Düs-
seldorf, Desportivo Brasil, FC Gronin-
gen, ADO den Haag, AZ, en Roda JC 
complementeren het deelnemersveld.
Het Schäfer Notarissen U17 Internatio-
naal Toernooi trekt deze editie samen 
op met de Stichting Special Talents. 

Al met al een uitgelezen mogelijkheid 
om op Hemelvaart 25 mei de talenten 
van de toekomst te bekijken. Het toer-
nooi start om 10.00 uur, RKSV Nue-
nen aan de Oude Landen.

R.K.G.S.V. ontvangt € 1.750,- 
extra van VriendenLoterij
Een grote verrassing voor voetbalvereniging R.K.G.S.V. uit Nuenen van de 
VriendenLoterij. De club is één van de succesvolste deelnemers aan de 
VriendenLoterij Belmaanden in april en ontvangt eenmalig een extra bijdra-
ge van 1.750 euro. De Belmaanden zijn een initiatief van de VriendenLoterij 
om clubs en verenigingen in Nederland op een sympathieke en structurele 
manier financieel te ondersteunen. R.K.G.S.V. gaat het geld gebruiken om 
de jeugdelftallen te steunen.

Joost Looijmans, lid van de sponsor-
commissie bij R.K.G.S.V.: "Wat een ge-
weldige verrassing! We zijn de actie in 
eerste instantie gestart om onze jeugd-
teams te sponsoren, maar nu de actie 
zo succesvol is verlopen kunnen we 
ook nieuwe materialen aanschaffen. 
Deze bijdrage is enorm welkom. Een 
voetbalclub draaiende houden kost 
veel geld."
 
Van februari tot en met mei vinden de 
VriendenLoterij Belmaanden plaats. 
In april belden tal van clubs en vereni-
gingen clubleden en hun aanhang met 
de oproep mee te spelen met de Vrien-
denLoterij. De helft van ieder verkocht 
lot komt direct ten goede aan de club-
kas van de club. De belactie van 
R.K.G.S.V. leverde de club maar liefst 
83 loten op. Als de 83 loten een jaar 
blijven meespelen, dan kan R.K.G.S.V. 
7.802 euro bijschrijven aan de clubkas.
 

Verrassing
De VriendenLoterij keert tijdens de 
Belmaanden per kalendermaand extra 
geldbedragen uit aan de 7 clubs en ver-
enigingen die de meeste loten hebben 
verkocht. R.K.G.S.V. eindigde in april 
op de derde plaats en ontvangt 1.750 
euro. Dit bedrag komt bovenop de 
structurele inkomsten die clubs en 
verenigingen vanaf de VriendenLoterij 
Belmaanden genereren.
 
Structurele financiële steun
Deelnemers van de VriendenLoterij 
hebben de mogelijkheid om voor een 
zelfgekozen organisatie mee te spelen. 
Steeds vaker kiezen deelnemers er-
voor om hun eigen club of vereniging, 
zoals de voetbalclub, te steunen. Clubs 
en verenigingen die nog niet aangeslo-
ten zijn bij de VriendenLoterij kunnen 
zich aanmelden via: 
www.vriendenloterij.nl/clubs
 

R.K.G.S.V. uit Nuenen ontvangt een eenmalige extra bijdrage van € 1.750,- van de Vrienden-
Loterij. Fotocredits: Bastiaan Musscher Fotografie.

Jongens RKSV Nuenen   
JO11-1 kampioen!
Na een zenuwslopende week was het vorige week zaterdag toch zover: de 
jongens van RKSV Nuenen JO11-1 bekroonden een prachtig seizoen met 
het kampioenschap!! Net als bij de spelers van Feyenoord sloegen de zenu-
wen op het laatste moment toe, maar haalden ze de titel in de laatste thuis-
wedstrijd op overtuigende wijze binnen.

Nieuwe kampioenen bij  
Ons Genoegen
Op de jaarlijkse feestmiddag van de Nuenense biljartvereniging Ons Ge-
noegen zijn na een spannende competitie de prijzen weer uitgereikt. Ze 
spelen hun wekelijkse wedstrijden in de Schutshut van de St. Antoniusschut 
op het Eeneind.

Het hele seizoen waren de jongens van 
JO11-1 al ongeslagen en stonden ze 
bovenaan in hun competitie. Wilhel-
mina Boys uit Best was het enige team 
dat hen nog kon afhouden van het 
kampioenschap. Uit tegen dit team 
zou een gelijkspel volstaan. Maar die 
maandag sloegen de zenuwen toe en 
kregen de Nuenense Boys de bibbers 
in de benen. Ze werden verslagen met 
de ontluisterende score van 7-2.
Twee dagen later kregen ze opnieuw 
de kans om kampioen te worden, uit 
bij FC Eindhoven. De zenuwen waren 
nog niet helemaal onder controle en de 
nederlaag van maandag speelde mee in 
de kopjes. Het regende kansen voor 
Nuenen, maar de bal wilde er gewoon 
niet in. Slechts een keer vond Nuenen 
het net. Terwijl Eindhoven uitblonk in 
effectiviteit: 2 kansen, 2 goals. 

Dan moest het thuis maar gebeuren! 
De laatste wedstrijd, de laatste kans 
om het kampioenschap binnen te ha-
len. Zaterdag was het prachtig voetbal-
weer, het publiek was in groten getale 
gekomen met spandoeken en toeters 
nog verstopt in tasjes. De coach zei te-
gen de jongens dat ze ‘gewoon met 
heel veel plezier moesten voetballen’ 
en dat hebben ze gedaan! 

Samenspelend, elkaar de kansen gun-
nend en elkaar aanmoedigend lieten 
de jongens van RKSV zien waarom ze 
de hele competitie bovenaan hebben 
gestaan. Na een ietwat onwennig begin 
werd het een mooie wedstrijd, die 
overtuigend met 6-0 werd gewonnen. 
Niet alleen de jongens waren dolblij, 
ook de vele fans langs de kant konden 
eindelijk hun spandoeken en toeters 
tevoorschijn halen.
Na de wedstrijd volgde de grote ontla-
ding. De kampioenstruien en bekers 
mochten eindelijk dan toch uit de ver-
pakking gehaald worden. Daarna volg-
de een huldiging in de kantine van 
RKSV. En als klapstuk stond een grote 
versierde vrachtwagen klaar om de 
kampioenen een ereronde te rijden 
door Nuenen. Het was een fantastische 
dag, een kampioensteam waardig, die 
de jongens nooit meer zullen vergeten.

De kampioenen van RKSV Nuenen JO11-1 met hun coaches: (v.l.n.r.) Robert, Cas, Jesse, 
Wout, Rens, Willem, Casper, Tom, Daan. Onderste rij: Jayden, Guus, Sjors, Cas, Tim, Mike.

De biljart vereniging is met een leden-
bestand van 13 leden goed gevuld om-
dat er per competitieavond niet meer 
dan 6 partijen gespeeld kunnen worden.
In de libre competitie ging Paul Kem-
per tussentijds met een straatlengte 
voorsprong aan de leiding. In de twee-
de competitiehelft verloor hij echter 
veel wedstrijden maar wist met slechts 
twee punten voorsprong de eindzege 
naar zich toe te trekken.

Ferry Biesters werd als Cumming Man 
goede tweede en voor de derde plek 
geldt een ex-aequo met Leo Verspaget 
en Martien Smits.

Wekelijks wordt er na de libre wed-
strijden nog een competitie bandsto-
ten gespeeld.
De winnaar hierbij werd Gerrit van 
Ginkel en de tweede plaats was in deze 
discipline voor Leo Verspaget.

De winnaars bij Ons Genoegen (links) Paul Kemper won het libre en Gerrit van Ginkel won 
het bandstoten.

Gezelligheids-
Toernooi RKGSV
In het weekend van 10 juni en 11 juni 
vindt het Gerwens Gezelligheidstoer-
nooi (GGT) plaats bij voetbalvereni-
ging RKGSV te Gerwen. Door toene-
mende interesse krijgt deze 17de editie 
twee teams meer: 18.
In de beginfase van het toernooi in de 
jaren ’90, werden er teams uit heel Ne-
derland en het buitenland uitgeno-
digd, tot Canada aan toe. Vanwege de 
vele aanmeldingen is de organisatie 
zich meer op de regio gaan richten. 
Nagenoeg alle deelnemers kennen el-
kaar waardoor de sfeer op het toernooi 
nog gezelliger is geworden. Dit jaar 
zijn er deelnemers van onder andere 
voetbalvereniging Marvilde, RKSV 
Nuenen, RKVV Nederwetten, VV 
EMK, Gemert en RKGSV.
Ook dient een team altijd uit tenmin-
ste 1 vrouwelijke speler te bestaan. De 
aanwezigheid van de dames geduren-
de de wedstrijden en daarbuiten is als 
zeer prettig ervaren.
Er is een barbecue op zaterdagavond 
en DJ Angelo. De entree voor het GGT 
is gratis. Voor de kinderen is er een 
speeltuin en een luchtkussen aan het 
sportpark aan de Polder te Gerwen.

Sponsortoernooi 
RKVV Nederwetten
Vrijdagavond 26 mei organiseert RKVV 
Nederwetten hun jaarlijks 6 tegen 
6-sponsortoernooi. Evenals in voor-
gaande jaren is het deelnemersveld nok-
kie-vol en zullen de teams op vriend-
schappelijke wijze wat potjes met elkaar 
voetballen, om daarna rechtstreeks door 
te kunnen gaan naar de vernieuwde kan-
tine in het Piet Renders Paviljoen. Vanaf 
18.00 uur staat er een frietkar klaar met 
friet. Aanvang toernooi 19.00 uur. Na af-
loop is er muziek van dj Many Moore.

De Raven - EMK 0 - 3

Verdiende overwinning EMK
Door Cor Groenen

In de strijd om klassebehoud trof EMK een periodekampioen uit de 4e klas-
se, De Raven uit Luyksgestel. In de eerste helft waren er wat kleine kansjes 
aan beide zijden. Giel van Korven zag in de 4e minuut zijn schot over het 
doel gaan. In de 28e minuut kreeg Geert-Jan Kemperman een kans maar zijn 
schot werd door een verdediger geblokt. In de 39e minuut ging een kopbal 
over EMK doelman Cuppen en via de paal naast.

Direct na rust kreeg EMK twee kop-
kansen, maar deze leverden niets op. 
In de 53e minuut kreeg EMK een vrije 
trap te nemen. Ronnie Jansen schoot 
deze ouderwets in de linkerbovenhoek 
van het doel van De Raven (0-1). Giel 
van Korven kon kort hierna EMK op 
een grotere voorsprong brengen maar 
zijn kopbal ging over het doel. In de 
70e minuut was het op rechts Geert-
Jan Kemperman die EMK op een 0-2 
voorsprong schoot. Na goed storen 
van Sjef Sanders in de 77e minuut 

kreeg Robbie van de Ven de kans om 
de score verder uit te breiden maar hij 
had geen geluk in de afwerking. Na 
goed voorbereidend werk van Dennis 
Degens in de 82e minuut was het Giel 
van Korven die de 0-3 voor EMK bin-
nenschoot.
Een mooie start in deze nacompetitie 
voor EMK. Zondag om 14.30 uur 
wacht de return op het Wettenseind te 
Nuenen. Ronnie Jansen was deze wed-
strijd de ‘Man of the Match’ aan EMK 
zijde.

Dennis Degens versnelt tussen de tegenstanders

Biljarten



Pak je kans
In de afgelopen jaren hebben meerdere kandidaten succesvol deelgenomen aan het 
werk-leertraject. We starten daarom met een nieuw traject en zoeken 9 klantgerichte 
collega’s, die stage willen lopen en de opleiding medewerker Publiekszaken willen 
volgen. De afdelingen Publiekszaken (PZ) van de diverse gemeenten zijn op zoek naar 
gemotiveerde kandidaten die werkervaring op willen doen in combinatie met een 
vakgerichte opleiding medewerker Publiekszaken. 

Wat ga je doen 
De afdeling Publiekszaken verleent administratieve ondersteuning op het gebied van 
afhandelen en uitreiken van reisdocumenten, rijbewijzen en het maken van afspraken. 
Je neemt de telefoon aan, geeft algemene informatie en schakelt door. Je ontvangt 
burgers en klanten aan de centrale balie en je verwijst door. Je stage loop je een jaar 
lang bij één gemeente of een half jaar in twee gemeenten. Het betreft de periode medio 
september 2017 tot medio september 2018. In deze periode ga je ook 8 uur per week 
een studie volgen.

Wat vragen wij
Je beschikt minimaal over een MBO werk- en denkniveau. Je bent bereid 8 uur per 
week de opleiding ‘medewerker Publiekszaken’  te volgen naast 12 uur stage. Je kunt 
goed mondeling en schriftelijk communiceren en je hebt een klantgerichte instelling. 
Daarnaast heb je enige ervaring met het werken op de computer. 
Als je een WW-uitkering hebt en de opleiding wil volgen, geef dit dan voor het 
sollicitatiegesprek aan het UWV door. De adviseur werk van het UWV beoordeelt of 
de opleiding gevolgen heeft voor je uitkering. Waarschijnlijk zal slechts in uitzonderlijke 
situaties toestemming worden gegeven.

Wat bieden wij 
Wij bieden jou de mogelijkheid om de opleiding ‘medewerker Publiekszaken’ 
vakinhoudelijk op MBO 3-niveau te volgen, die wij volledig vergoeden. Hiervoor wordt 
een opleidingscontract afgesloten. De reiskosten voor het volgen van de opleiding 
worden vergoed (locatie opleiding is St. Oedenrode). Voor de stage wordt geen 
stagevergoeding toegekend. Je komt in een leuke collegiale werkomgeving en wordt 
door medewerkers van de gemeenten begeleid. De werkervaringsplaats geeft je de kans 
om, met je opleiding en behaalde diploma, op zoek te gaan naar een baan! 

Meer informatie Dienst Dommelvallei
Voor Dienst Dommelvallei is één werkervaringsplaats beschikbaar. Dienst Dommelvallei 
is een samenwerkingsverband van de gemeenten Nuenen, Son en Breugel en Geldrop-
Mierlo. Meer informatie over Dienst Dommelvallei is terug te vinden op de internetsite: 
http://www.dienstdommelvallei.nl/ Wil je meer informatie over de werkervaringsplaats 
bij Dienst Dommelvallei, bel dan met Jeroen Evers, personeelsconsulent, tel. 088-1631112.

Interesse?
Schrijf ons een enthousiaste brief waarom juist jij de kans moet krijgen op een 
werkervaringsplaats. Geef hierbij duidelijk aan naar welke gemeente(n) jouw voorkeur 
uitgaat (zie rechterzijde). In verband met de vakantieperiode vinden de gesprekken in 
juni plaats. Geef daarom aan in welke periode jouw vakantie valt. De gesprekken voor 
Dienst Dommelvallei vinden plaats op dinsdag 20 juni 2017. Solliciteren kan uitsluitend 
via https://vacatures.werkeninnoordoostbrabant.nl/ vóór 6 juni 2017. Bij definitieve 
plaatsing voor een werkervaringsplaats is het noodzakelijk om een Verklaring Omtrent 
Gedrag te kunnen overleggen of aan te vragen. De kosten hiervan worden vergoed.

Opgeleid worden tot medewerker Publiekszaken en werkervaring opdoen 
bij één van de deelnemende gemeenten?

Wij zoeken kandidaten voor circa 20 uur per week
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