
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

ZE
 W

EE
K:

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.

Perfecte 
Picknick 
in het Park
Nuenen

Vijfde
 Blues’m 
festival 
Nuenen
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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

Jac Hilt 
neemt  afscheid 
als trainer 
bij NKV

Zie advertentie achterpagina
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Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl

HUIS KOPEN?
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

Al bijna negentig jaar actief

Vereniging DOEN! uit 
Nederwetten organiseert 
gezellige activiteiten
Door Caroline van Nes

rie goedlachse dames nemen plaats aan de keukentafel en het duurt 
niet lang voordat er vol enthousiasme gepraat wordt over de jaarlijk-
se ‘Wèttegij’t?!’ quiz, Nederwetten en de vele  activiteiten die ze orga-

niseren. Secretaris Marga Arts en penningmeesters Dorine Renders en 
Carolien Sengers laten weten dat bestuurslid Erwin van der Velden, de eni-
ge man in het gezelschap, helaas niet aanwezig kan zijn bij het gesprek, 
maar ook zonder hem is het een drukte van belang. ‘Zo gaat het elke verga-
dering’, begint Dorine. ‘Daarom duurt het vaak zo lang, maar het is wel heel 
gezellig!’ En dat laatste is vooral waar het om gaat bij de activiteiten die 
DOEN! organiseert voor het dorp. Het moet vooral gezellig zijn, een leuke 
tijd met elkaar hebben en daarbij spelen sport en spel een grote rol. 

Van links naar rechts: 
Marga Arts, Dorine Renders, Erwin van der Velden, Carolien Sengers.

De vereniging is al in 1929 opgericht, 
destijds KPJ: Katholieke Plattelands 
Jongeren. Opgericht voor jongeren, 
maar tegenwoordig is de vereniging er 
voor de inwoners van Nederwetten 
van alle leeftijden. Een frisser imago, 
de leeftijdsgrens is losgelaten en sinds 
2013 is er dus een nieuwe naam: 
‘DOEN!’ Elke vijf jaar organiseert de 
vereniging een speciaal feestweekend 
om het jubileum te vieren, met een 
sportieve tienkamp voor kinderen, 
maar ook een straten playbackshow 
en gezellige feestavonden.     
Dorine vertelt: ‘Bij elke activiteit die 
we organiseren, proberen we zoveel 
mogelijk rekening te houden met wat 
andere verenigingen doen. In zo’n 
klein dorp hoop je gewoon dat ieder-
een mee kan doen. Mensen willen niet 
kiezen, ze vinden alles gezellig.’ Caro-
lien vult aan: ‘Het gaat ook echt om 
dingen doen, vandaar de naam. Kie-
nen, touwtrekken over water, de Wèt-
tegij’t?!quiz, high tea, kook work-
shops, speurtochten en knutselen 

voor kinderen, voor elk wat wils. En 
we organiseren deze activiteiten vaak 
niet alleen voor de leden van onze 
vereniging, maar voor het hele dorp. 
Het is extra leuk om zoveel mogelijk 
dorpsgenoten te laten deelnemen. We 
zijn volgens mij de enige vereniging 
die geen clubhuis heeft, maar dat mis-
sen we eigenlijk niet. Meestal gebrui-
ken we De Koppelaar en vergaderin-
gen zijn afwisselend bij de leden van 
het bestuur thuis.’ 
Touwtrekken over water
Een van de meest populaire activitei-
ten, waar mensen van ver buiten Ne-
derwetten aan meedoen, is touwtrek-
ken over water. Dit evenement wordt 
elk jaar in augustus gehouden, op het 
weiland van een boer. Marga: ‘We or-
ganiseren dit al jaren, dit jaar op 20 
augustus, het wordt al de achtender-
tigste keer. Het is eigenlijk altijd op de 
derde zondag van augustus, mensen 
kunnen er dan rekening mee houden. 
De leden organiseren mee, iedereen 
heeft zijn of haar eigen taak, vaak al ja-
renlang dezelfde, het is inmiddels een 
goed geoliede machine. In de loop der 
jaren doen er steeds meer jeugdteams 
mee, jongens en meisjes door elkaar, 
maar in een eigen klassement.’ Dorine: 
‘Iedereen wil erbij zijn, het wordt ook 

1 juni Alpe d’HuZes

Opgeven   
is geen optie
Vandaag 1 juni vindt voor de 12e 
keer het evenement Alpe d’HuZes 
plaats. Onder het motto ‘OPGE-
VEN IS GEEN OPTIE’, beklimmen 
ruim vierduizend deelnemers één 
tot zes keer lopend of fietsend de 
Alpe d’Huez.

Diverse teams uit Nuenen doen 
mee, waaronder Team Ploegsma en 
Team Met Hart en Wiel. De redac-
tie van Rond de Linde wenst alle 
deelnemers heel erg veel succes. Zet 
‘m op; opgeven is geen optie! Lees 
over de ervaringen van Team Hart 
en Wiel in de column van Niek.     

echt al in de agenda’s geblokt, zelfs de 
vakantie wordt er omheen gepland’.
Rabobank Clubkas
De vereniging probeert zo laagdrem-
pelig mogelijk te zijn en de eigen bij-
drage per activiteit zo laag mogelijk te 
houden. Het verkrijgen van subsidie 
en van sponsorgelden wordt steeds 
lastiger. Maar soms zijn er initiatieven 
van bedrijven, waarmee de clubkas 
mooi gespekt kan worden. Leden van 
Rabobank Dommelstreek  brachten 
hun stemmen uit  voor de Rabobank 
Clubkas Campagne. Dit jaar werd op 
24 mei in Nederwetten de uitslag van 
de campagne bekendgemaakt en wer-
den de cheques meteen uitgereikt. 

‘We hebben de meeste stemmen be-
haald in de Rabobank Clubkas Cam-
pagne en zijn daarmee de winnaar van 
Nederwetten’, zegt Marga trots. ‘Daar 
zijn we superblij mee en we gaan het 
geld zeker een goede bestemming ge-
ven! Denk aan allerlei activiteiten voor 
onze jeugd maar ook een nieuwe Wèt-
tegij’t?!quiz in april 2018.’

De eerstvolgende activiteit van DOEN! 
is een high tea. Deze vindt plaats op 
zaterdag 10 juni, alle lekkernijen zijn 
zelf gemaakt door de leden. U kunt u 
hiervoor inschrijven op info@doenne-
derwetten, tot en met 2 juni, prijs voor 
leden € 7,50, niet-leden € 10,-. 

20 jaar Het Nuenens 
Mannenkoor 
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 jl., 20 jaar gele-
den werd opgericht. Het korenfestival vindt plaats in het Park te Nuenen. Aan-
vang programma 12.30 uur. De toegang is gratis. Het Park in Nuenen wordt 
daartoe gezellig ingericht. Tijdens het festival zijn bij leden van het NMK loten à 
€ 1,- te koop voor een grootse tombola. Na afloop, om ongeveer 17.15 uur, vindt 
de trekking plaats. Ook is de jubileum CD te koop voor € 10,-. Kortom: een ge-
zellige muziekmiddag in het hart van Nuenen. Bij minder goed weer vindt het 
festival plaats in Het Klooster, eveneens gelegen aan het Park. In dat geval begint 
het programma om 12.50 uur. 

★ 1997 - 2017 ★20jaar

 Sleutelbos 
gevonden
Ter hoogte van de Mgr. Frenkenstraat/
Maerdonk in Gerwen, is een sleutel-
bos gevonden. Via het tel. nummer 
06-44990964 met vermelding van de 
bijzonderheden van de sleutels is de 
bos terug te krijgen.



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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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

Leg een knoop in de PMD zak als u deze aanbiedt. Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

GEMEENTEHUIS GESLOTEN 
Het gemeentehuis in Nuenen is gesloten op:
Tweede Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

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

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

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

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

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

Oversteek parcours
Op twee plaatsen krijgt het verkeer de gelegenheid het parcours te 
kruisen onder toezicht van de organisatie. De Berg kan worden 
gekruist vanuit de Beekstraat naar de Weverstraat en andersom. 

Ook kan het parcours worden gekruist op de Boordseweg ter hoog-
te van de Voirt en de Beukenlaan.

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

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

5. Ontdek daarna of je een nieuw apparaat mag uitkiezen!

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

INZAMELING TAXUSSNOEISEL
Heeft u een taxushaag? Doneer uw snoeiafval in de strijd tegen 
kanker. 
Vanaf 6 juni 2017 kan Stichting Taxus Taxi weer worden ingeschakeld 
voor het kosteloos ophalen van taxussnoeisel. Taxussnoeisel bevat 
de stof taxol. Deze stof heeft een kanker remmende werking. Gooi 
daarom uw snoeisel niet weg maar neem contact op met de taxus-
taxi. Via www.taxustaxi.nl/afspraak is het heel gemakkelijk om een 
afspraak te maken. Zij komen binnen 24 uur het snoeisel bij u op-
halen. Het snoeisel moet wel zuiver zijn, dus zonder stenen, zand of 
blad. 

Uitgiftepunt tassen en
opvangzeilen
Ook zijn er dit inzamelseizoen 
weer gratis materialen te ver-
krijgen. Deze worden niet 
meer aan huis gebracht maar 
kunnen vanaf 2017 opge-
haald worden op diverse uit-
giftepunten, binnen het werk-
gebied van de stichting. Hier-
voor zijn zij een samenwer-

king aangegaan met Boerenbond en Welkoop. Daarnaast zijn er 
nog een aantal andere uitgiftepunten waar de Taxus Taxi Tassen en 
opvangzeilen te verkrijgen zijn. Zeer binnenkort zijn de uitgiftepun-
ten online te vinden via www.taxustaxi.nl. De stichting Taxus Taxi 
is sinds 2009 actief. Blijf up to date via de website of volg de stich-
ting via Facebook en/of Twitter. 

VERGUNNINGEN PERIODE   
22-05-2017 EN 26-05-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie  Omschrijving
Eikenlaan 12 Uitbreiden van woning  
Dennenlaan 2B Vervangen carport door berging  

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie  Omschrijving
Wastronahof Buurtfeest De Boschhoeve 8 juli  
Nuenen c.a. Aanwijzing toezichthouders Drank- en 
   Horecawet  
Hoge Brake Kofferbakverkoop 25 juni  

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

 

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

Zo doet u mee
1. Ga naar de milieustraat met uw elektrische apparaat of ka-

potte spaarlamp 
2. Lever je oude spullen in
3. Ga ter plekke op je smartphone naar wecycle.nl/inleveren
4. Klik op CHECK IN en support het goede doel

Info over tijdelijke huisvesting 
aan vergunninghouders
Van meet af aan was het waarschijnlijk dat tijdelijke huisvesting nodig zou 
zijn om de aan Nuenen toegewezen vergunninghouders (was 81, is nu 69) 
een dak boven het hoofd te kunnen geven. 

De voorraad sociale huurwoningen is 
nu eenmaal te klein om alle toegewe-
zen vergunninghouders (vluchtelingen 
met een verblijfsvergunning) onder te 
brengen. Bovendien is het streven om 
dermate veel extra woonruimte te cre-
eren en 50-50 te verdelen over vergun-
ninghouders en Nuenenaren die al op 
de wachtlijst staan. In eerste instantie 
wordt altijd geprobeerd om vergun-
ninghouders gewoon onder te brengen 
in bestaande (woon-)huizen. Maar dat 
lukt in Nuenen niet voor alle vergun-
ninghouders. Om toch aan de opgeleg-
de taak te kunnen voldoen, is tijdelijke 
woonruimte nodig. Iedereen begrijpt 
overigens dat er extra tijdelijke woon-
ruimte nodig is. Er is minder eenstem-
migheid bij bewoners over wáár deze 
tijdelijke woonruimte vervolgens moet 
komen.  

Aanvankelijk hoorde tijdelijke huisves-
ting in Gerwen, Nederwetten en Een-
eind nadrukkelijk tot de mogelijkhe-
den. Maar door het volledig ontbreken 
van voorzieningen in deze kleine ker-
nen is er toch voor gekozen om de 
eventuele tijdelijke huisvesting in Nue-
nen te realiseren. Inmiddels zijn vier 
potentiële locaties (Wettenseind, Wit-
te-Hondpad, Hongermanpad, Pas-
toorsmast) geselecteerd uit de lange 
lijst die een paar maanden geleden nog 
meer dan veertig locaties telde. 

Tijdens de gesprekken met (vertegen-
woordigers van) inwoners die vlakbij 
de potentiële locaties wonen/werken, 
kwam het onderwerp 'veiligheid' ter 
sprake. Maar er is op basis van de feiten 
geen reden om dit onderwerp op de 
agenda te zetten.

Op 10 en 11 mei zijn (vertegenwoordi-
gers van) aanwonenden/belangheb-
benden van de vier potentiële locaties 
waar mogelijk tijdelijke huisvesting ge-
realiseerd gaat worden, op het gemeen-
tehuis uitgenodigd om te worden bijge-
praat. Een aantal kritische opmerkingen 
werd gemaakt die de gemeente zich in 
de oren knoopt. 
• Zoals voortaan ruimer aanwonen-

den/belanghebbenden uitnodigen 
voor een buurtgesprek.

• In de toekomst meer rekening met 
schoolvakanties houden zodat men-
sen thuis zijn en ook kunnen komen.

• Het meest besproken onderwerp wa-
ren de door de gemeente gehanteerde 
selectiecriteria om op vier potentiële 
locaties voor tijdelijke huisvesting uit 
te komen.

Na gesprekken met dorps- en wijkra-
den, inloopavonden en direct aanwo-
nenden, wordt de laatste hand gelegd 
aan het integrale plan over de huisves-
ting en inburgering van 69 vergunning-
houders. Dit plan wordt eerst intern 
besproken door het college van burge-
meester en wethouders en dan in de 
raadscommissie Samenleving. Daarna 
staat het plan op de agenda van de ver-

gadering van de gemeenteraad op 6 juli 
a.s. Inwoners kunnen zowel bij de 
raadscommissie (commissie Samenle-
ving: 14 juni)  als bij de raadsvergade-
ring (6 juli) hun standpunt naar voren 
brengen (meespreken resp. inspreken). 
Aanmelding is daarvoor nodig. Volg de 
officiële berichtgeving hierover op de 
gemeentepagina in Rond de Linde en 
de website van de gemeente.
 
Wanneer kan ik bezwaar maken?
Na de vergadering van de gemeenteraad 
op 6 juli kan het college van burgemees-
ter en wethouders een zgn. 'omgevings-
vergunning' verlenen voor de huisves-
ting op exacte locaties. Vervolgens 
hebben belanghebbende inwoners van-
zelfsprekend de mogelijkheid om for-
meel bezwaar te maken tegen deze om-
gevingsvergunningen die de huisvesting 
juridisch regelen. Tot het afgeven van de 
omgevingsvergunning(en) is het af-
wachten en is er nog geen bezwaar mo-
gelijk.

Informatie
Kijk op: www.nuenen.nl bij Inburgering 
vergunninghouders. Of stuur uw vraag 
naar:  inburgerenvergunninghouders@
nuenen.nl  Bellen kan ook: 040 - 2 631 
631.   

Kienen in Lieshout
Op vrijdag 2 juni organiseert Carna-
valsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. Omdat de jackpot 
vol zit worden er op deze avond twee 
extra ronden gekiend zodat de jackpot 
er zeker uitgaat. De avond begint om 
20.00 uur en de zaal is open om 19.00 
uur. Iedereen is welkom.

2 0 1 7

21 t/m 30 juli
Landgoed Gulbergen

Nuenen
www.bloementuin.nl



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

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

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 Kalkoen schnitzels 
................................................................4,95
Bij 500 gram saté vlees
bakje saté saus  ................GRATIS

Oerhammetjes
Per stuk  ..................................................3,00
Filet d'asperge
100 gram  ................................................1,80
100 gr. Gebraden Rosbief+
100 gr. Gebraden gehakt samen ..3,50
'Tre Colore' 100 gram 
Spies van kalfsvlees, courgette en tomaat  2,25

Voor de best
belegde broodjes!!

SPECIAL

SPECIAL

KOOPJE

KOOPJE weekaanbiedingen 
donderdag 1 juni t/m woensdag 7 juni

Hollandse bospeen
 per bos 0,99
Hollandse courgette  
pan klaar   2 stuks 0,99

Huzaren salade     
 hele kilo 4,99

Mango      
 per stuk 1,49

Hollandse peultjes      
 100 gram 1,49

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Lekker!! Voorjaar.....
Acties week 22 : geldig maandag 29  t/m zaterdag 3 juni2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Tijgerbruin
2x halve € 1,95   € 189_____________________________________________________

Donuts
 3+1 GRATIS_____________________________________________________

Sinaasbavaroisevlaai
Hardewenerbodem, frisse sinaasbavaroise 
en slagroom
half 7,95
 nu € 1495_____________________________________________________
Bij aankoop van één brood:

Rozijnenbollen

 4+2 GRATIS_____________________________________________________

BBQ Festijn + Kruidenboter
breekbrood met div. broodjes 

 nu € 350

Vincent van Goghplein 99, 5671 DV Nuenen
T 040-2840333 | E info@neworiental .nl | W neworiental .nl
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AFHAAL MAANDMENU JUNI
RESTAURANT "NEW ORIENTAL"

VOOR 2 PERSONEN € 19.50 * 

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

3) SATÉ AJAM (2 STUKS)

4) BABI PANGANG IN ZOET PIKANTE SAUS
5)  LONG HA TJAP YU 
 PLAKJES ATLANTISCHE TONGSCHARFILET “DEEP FRIED” UIT DE  
 KLEINE WOK, IN EEN ZACHT ROMIGE LICHT PIKANTE SAUS VAN   
 KREEFT EN CHINESE GARNALEN, MET UI EN PAPRIKA

6)  FOE YONG HAI MET VARKENSVLEES
EI-OMELET GEVULD MET GROENTEN, VARKENSVLEES EN STUKJES 
HAM IN EEN  VOLLE ROMIGE ZOETE TOMATENSAUS

7)  HAK CHIEUW TJA KAI PIEN
 PLAKJES MAISKIPFILET GEBAKKEN UIT DE WADJANG, MET EEN   
 SAUS VAN GROVE ZWARTE PEPER EN SOJA EN EEN WOLKJE VAN  
 ZWARTE KNOFLOOK

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

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

M.I.V. 20 JUNI HANTEREN WIJ ONZE 
ZOMER-OPENINGSTIJDEN IN MAANDEN:

 
JUNI - JULI - AUGUSTUS

Ma .-Wo .-Do .- vanaf: 16 .00 uur, Vr .- Zat .- Zon .- vanaf: 12 .00 uur
DINSDAGS GESLOTEN!!!!!  Keuken is geopend tot 21 .30 uur

Div. 
broodspecialiteiten 
speciaal voor de BBQ

Zomerfris salade     
 250 gram 1,79

Paraguayos      
 halve kilo 1,29

Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei is een samenwerkingsverband van de gemeenten Nuenen, Son en Breugel en Geldrop-Mierlo en 
operationeel sinds 1 januari 2014. Hieronder vallen de bedrijfsvoeringonderdelen Financiën, Belastingen, Planning & Con-
trol, P&O en I&A/DIV en daarnaast het taakveld Dienstverlening (Publiekszaken, Sociale Zaken en Telefonisch Informatie 
Centrum (TIC)). Dit laatste taakveld wordt alleen voor Nuenen en Son en Breugel uitgevoerd. Met ruim 150 medewerkers 
opereert de Dienst Dommelvallei vanuit haar uitvalsbasis in Mierlo. 

Afdeling Dienstverlening 
De afdeling Dienstverlening is het eerste aanspreekpunt voor inwoners, bedrijven en instellingen van de gemeenten 
Nuenen c.a. en Son en Breugel. De afdeling bestaat uit de clusters KCC, Werk en Inkomen en Beleid en Advies. De werk-
zaamheden van trouwambtenaar worden uitgevoerd binnen het cluster KCC.

Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (trouwambtenaar)
Voor de gemeenten Nuenen en Son en Breugel zijn wij op zoek naar proactieve en zelfstandig werkende collega’s die, voor 
het voltrekken van huwelijken en geregistreerde partnerschappen, op afroepbasis willen fungeren als

Trouwambtenaar
We zoeken vier nieuwe collega’s 

Als trouwambtenaar verzamel je aan de hand van een persoonlijke brief van het bruidspaar, eventueel gevolgd door een 
gesprek, relevante informatie over hun persoonlijke achtergrond en wensen. Vervolgens bereid je een toespraak voor die 
hierbij aansluit en voltrek je het huwelijk of partnerschap. Je bent samen met de gemeentebode verantwoordelijk voor een 
goede gang van zaken gedurende de ceremonie.

Je beschikt over de volgende eigenschappen
•	 Je	bent	representatief
•	 Je	bent	communicatief	vaardig	zowel	mondeling	als	schriftelijk
•	 Je	bent	de	Nederlands	en	Engelse	taal	machtig
•	 Je	stelt	de	wensen	van	het	bruidspaar	centraal,	bent	empathisch	en	hebt	inlevingsvermogen
•	 Je	kunt	zelfstandig	werken

Verdere vereisten en informatie
•	 Het	is	belangrijk	dat	kandidaten	in	ieder	geval	beschikbaar	zijn	in	de	drukke	trouwmaanden	mei	t/m	september.	Daar-

naast is het in Son en Breugel en Nuenen voor bruidsparen mogelijk om op elk moment van de dag en elke dag van 
het jaar te trouwen.

•	 De	vergoeding	vindt	plaats	per	voltrokken	huwelijk	of	geregistreerd	partnerschap.

Meer informatie:
Wil je meer weten over de functie, neem dan contact op met Yvonne van Zutven of Lilian Hilgerdenaar, bereikbaar via te-
lefoonnummer	040-2631513	of	0499-491428	.	Vragen	over	de	procedure	kun	je	stellen	aan	Jeroen	Evers	(cluster	P&O)	
bereikbaar via telefoonnummer 088-1631112. 

Reageren:
Als je belangstelling hebt voor deze functie, stuur dan uiterlijk dinsdag 13 juni 2017 je sollicitatiebrief met CV (als bijlage 
samen in één bestand), naar sollicitaties@dienstdommelvallei.nl. Je kunt je sollicitatie richten aan het cluster P&O van 
de Dienst Dommelvallei. Vermeld a.u.b. op de brief de vacante functie.

De kennismakingsgesprekken voor deze procedure staan gepland op woensdagochtend 21 juni 2017.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

KOOPJE



AUTOBEDRIJF VD WILDENBERG
 Europalaan 2 - Nuenen - Telefoon: (040) - 283 17 74 / www.wildenberg.nl

nu
€9,95

VAKANTIEAKTIE

Airco check  GRATIS
Airco vullen van 75,00 nu € 60,00
Airco desinfectie van 35,00 nu € 30,00
(reinigen airco)

UW AUTO WORDT OP DE 10 BELANGRIJKSTE 
PUNTEN GECONTROLEERD

UITLIJNEN!!!!
• Trekt uw auto naar links of rechts?
• Slijten uw banden scheef af?
• Staat uw stuur scheef?

Kom dan naar First-stop en 
laat uw auto uitlijnen met de 
nieuwste 3D uitlijnapparatuur

nu van € 65,00 

voor € 50,00
* actie geldig tot 1 augustus 2017 op vertoon van deze advertentie

ALLE 
BANDEN 
35% 
KORTING✂

✂

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

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

Olijf
r e s t a u r a n t

 

B e r g  1 8 - 2 0   |   N u e n e n   |   ( 0 4 0 )  2 9 1  3 4  7 6

Reserveren kan telefonisch of 
via www.restaurantolijf.nl/reserveren

PINKSTERWEEKEND BIJ OLIJF
LUNCH 32,50
zaterdag, zondag en maandag

- 3 gangen voor / hoofd / zoet

- verfrissende spoom

- koffie of thee compleet

DINER 37,50
zondag en maandag

- 4 gangen voor / tussen / hoofd / zoet

- verfrissende spoom

- koffie of thee compleet

Bij mooi weer op ons gezellige terras.

Binnen staat de airco aan.

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

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

wijk Nuenen Oost
(omg. Anderegglaan ± 235 kranten)

(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

€17,95 
(voor 2 á 3 personen)

Maandmenu
voor afhalen

7 dagen in de week geopend van 16.00 - 21.30

www.tongah-nuenen.nl

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

Bestel online op bestelllen.tongah-nuenen.nl

Canton Kai
(Kip in pikante tomatensaus)

***
Babi Pangang

***
Tjap Tjoy

***
Sate kip 2 stuks

***
Chun Kun Loempia 6 stuks

***
Kroepoek

 ***
Bami, Nasi of Rijst

Wij doen ook bezorgen!

Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen • T 040-283 1200
E drij.mes@iae.nl • W www.drukkerijmesserschmidt.nl

XL PRINTEN

MULTI PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN
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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

Crafty Gardens 2017

Jubileumeditie bij 
Tuincentrum Soontiëns
Op zondag 4 juni a.s. vindt alweer voor de tiende keer de Crafty Gardens 
plaats op het buitenterrein van Tuincentrum Soontiëns aan de Urkhovense-
weg in Eindhoven. De markt met handgemaakte en creatieve artikelen be-
gint om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

In verband met het tienjarig bestaan 
staan er dit jaar een aantal extra activi-
teiten op het programma. Zo zal het 
duo “Boomen en Velde” gedurende de 
dag voor de muzikale omlijsting zor-
gen. Poppenkast Pluim vermaakt on-
dertussen het jeugdige publiek met in-
teractieve voorstellingen. Daarnaast 
zijn er verschillende andere kinderac-
tiviteiten en kunnen kinderen zich 

gratis laten schminken door een pro-
fessionele grimeur. Bakker Meelmuts 
verzorgt een BBQ.
Uiteraard staat er dit jaar ook weer een 
vijftigtal kramen op de markt met de 
mooiste zelfgemaakte artikelen uit al-
lerlei disciplines, zoals sieraden, speel-
goed, knuffels en nog veel meer. Je 
kunt ook zelf aan de slag in één van de 
creatieve workshops.

Oranje Fonds collecteert voor 
Budovereniging De Hechte Band 
De inwoners van Nuenen c.a. kunnen binnenkort een enthousiaste collec-
tant aan de deur verwachten. Van 6-10 juni vindt de Oranje Fonds Collecte 
plaats. Budovereniging De Hechte Band uit Nuenen doet hieraan mee. Met 
de opbrengsten kunnen zij hun eigen organisatie draaiende houden én 
steunen zij sociale projecten in Noord-Brabant.
 
Opbrengst
Deelnemende organisaties mogen de helft van de opbrengst houden en besteden 
aan hun doelstelling. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld iets extra’s doen voor de 
doelgroep of voor de vrijwilligers, of noodzakelijk onderhoud bekostigen. De an-
dere helft van de opbrengst gaat naar sociale projecten in Noord-Brabant.
www.oranjefonds.nl/collecte.

Vrijwilligersuitje      
De Zonnebloem
Op 24 mei had de Zonnebloem afdeling Nuenen haar jaarlijks vrijwilligers-
uitje. Wie zin had in dit uitstapje had zich ingeschreven om een gezellige dag 
te beleven met de collega‘s. Iedereen was uitgenodigd om 14.00 uur bij 
Sportpaviljoen ‘De Lissevoort’, het ideale startpunt voor de vrijwilligersdag. 

De vrijwilligers gingen deze middag 
voor een complete Van Gogh–erva-
ring. Er werden 2 groepen gevormd: 
groep één, maakte een wandeling on-
der begeleiding langs de palen met de 
historie van Vincent van Gogh. De an-
dere groep maakte een grote ronde 
met de fiets. Op pad met Vincent, naar 
plekken waar Vincent van Gogh ge-
schilderd heeft rondom Nuenen. 
Nadat ze alles gezien en ervaren had-
den, keerde iedereen weer terug op de 
Lissevoort voor een welverdiend kopje 
koffie of thee met een lekkere punt ge-
bak. Een hapje en een drankje ontbrak 
er ook niet aan. Er werd zelfs een quiz 
gedaan waar een aantal prijzen bij te 
winnen waren. Er werd ijverig gewerkt 
en iedereen had er reuze zin in. Het 
was dringen bij het zoeken naar de 
antwoorden van de quiz. Ook de bar-
dienstvrijwilligers Mien en Geert van 
de Lissevoort hadden de vrijwilligers 
goed in de watten gelegd. Er ontbrak 
niets, zelfs het weer was geweldig.
Om 17.00 uur werd iedereen uitgeno-
digd om naar Hobbycentrum de 
Dorpswerkplaats te gaan voor een 
heerlijk buffet. De avond werd afgeslo-
ten met een bedankje aan de organisa-

Taizé-vesper in het 
Van Gogh Kerkje
Op eerste Pinksterdag, zondag 4 juni is 
er weer een Taizé-vesper, met als the-
ma ‘krijg de Geest’. Ook op deze chris-
telijke feestdag is de vesper in het van 
Gogh Kerkje. Op welke wijze voel jij je 
verlicht? Krijg je ook wel een de geest? 
Door in deze vesper de tijd te nemen 
en te bezinnen en proberen te zoeken 
naar dát moment. De stilte en het luis-
teren zijn die momenten voor over-
denken en mediteren.
Rust vind je ook tijdens het zingen of 
het luisteren naar mooie meditatieve 
liederen uit Taizé. Deze liederen uit 
Taizé zijn eenvoudig en mooi van me-
lodie. Door deze melodieën een aantal 
keren achter elkaar te zingen, of door er 
alleen maar naar te luisteren, ervaar je 
verstilling en kom je tot rust. De vesper 
is in het sfeervolle kleine kerkje aan de 
Papenvoort in Nuenen en begint om 
19.30 uur. Vooraf is er pianomuziek.

Taizé-vesper in het Van Gogh Kerkje
Op eerste Pinksterdag, zondag 4 juni is er weer een Taizé-vesper, met als thema 
‘krijg de Geest’. Ook op deze christelijke feestdag is de vesper in het van Gogh 
Kerkje. Op welke wijze voel jij je verlicht? Krijg je ook wel een de geest? Door in 
deze vesper de tijd te nemen en te bezinnen en proberen te zoeken naar dát mo-
ment. De stilte en het luisteren zijn die momenten voor overdenken en medite-
ren.
Rust vind je ook tijdens het zingen of het luisteren naar mooie meditatieve liede-
ren uit Taizé. Deze liederen uit Taizé zijn eenvoudig en mooi van melodie. Door 
deze melodieën een aantal keren achter elkaar te zingen, of door er alleen maar 
naar te luisteren, ervaar je verstilling en kom je tot rust. De vesper is in het sfeer-
volle kleine kerkje aan de Papenvoort in Nuenen en begint om 19.30 uur. Vooraf 
is er pianomuziek.

tie en alle vrijwilligers keerden zeer te-
vreden huiswaarts. Maar ook de vrij-
willigers die niet op de vrijwilligers dag 
waren, werden verrast met een ijs-te-
goed bon. De Zonnebloem bedankt 
ijssalon Italië op de Vincent van 
Goghstraat hartelijk voor deze geste. 

Jac Schuurmans clubkampioen tafeltennis
Vorige week dinsdag werd het tafeltennisseizoen van de TTV Nuenen officieus 
afgesloten met de strijd om de felbegeerde titel van clubkampioen. Na een avond 
met spannende wedstrijden maar waarbij ook het plezier niet ontbrak, werd de 
eerste plaats door Jac Schuurmans verdiend gewonnen. De nummer 2 en 3 wer-
den Jacques van de Linden en Geert Bons.
Volgende week sluiten we het seizoen officieel af met een gezellig dubbelspeltoer-
nooi. Vanaf 5 september is iedereen weer van harte welkom om te pingpongen 
en/of te tafeltennissen en zo kennis te maken met deze leuke sport.

Spectaculaire acties  in het Pinksterweekend 

70 jarig jubileum van 
Adventure Store
Adventure Store, de sport & outdoor speciaalzaak aan de Kastanjehout-
straat 3 te Mierlo-Hout (Helmond), viert dit jaar haar 70 jarig jubileum. Dit 
zal tijdens het Pinksterweekend worden opgeluisterd met 70 spectaculaire 
acties op het gebied van sport, camping, recreatie en outdoor.

Sport
Op de sportafdeling zijn er volop stunt 
acties met de tennis-, voetbal- en hoc-
key artikelen. Ook voor de hardlopers 
en de trailrunners is er een 15% kor-
tingsactie op de hele collectie Salomon 
schoenen. Met de gratis voet- en loop 
analyse krijgt u naast deze aantrekke-
lijke korting ook het juiste advies. Voor 
de fietsers hebben we ook een ruime 
keuze, of u nu gaat mountainbiken, ra-
cen, of gewoon een blokje om, wij heb-
ben de juiste artikelen voor een ge-
slaagde rit. Uiteraard is er met de zo-
mer in aantocht ook een gigantische 
collectie bad- & beach kleding, slip-
pers en sandalen uitgestald op circa 
400m2 ruimte, waarbij dit met recht 
de grootste bad & beach winkel van de 
regio de Peel genoemd mag worden. 

Camping
Zowel voor de festivalgangers, maar 
ook voor de mensen die er met de tent 
op uit trekken als de mensen die kam-
peren in een luxe caravan of camper, 
voor camping artikelen kunt u bij Ad-
venture Store terecht. Uiteraard voor 
de tenten, er zijn zelfs compleet op-
pompbare tenten, maar ook voor alles 
wat er verder bij komt kijken.
Een grote slaapafdeling met slaapzak-
ken, luchtbedden en matten voor een 
goede nachtrust, comfortabele meu-
bels om te relaxen, alle zaken omtrent 
eten & drinken, verlichting, koelboxen 
en nog veel meer! En ook op de cam-
pingafdeling heel veel voordeel met de 
70 jarig jubileum acties.

Outdoor
De wandelafdeling staat in het teken 
van de komende zomer. De recreatieve 
vakantie wandelaar en de fanatieke 4 
daagse lopers komen helemaal op ni-
veau met de collectie (berg) wandel-
schoenen, accessoires en outdoor kle-
ding van de Adventure Store. Ook 
voor de bagage die in de rugzak mee 
gaat en gadgets zoals een nieuw mes of 
de nieuwste lichtgewicht verrekijker, u 
staat versteld van het aanbod. Natuur-
lijk ook voor de mensen die met de 
fiets, motor, auto of vliegtuig reizen. 
De winkel is bomvol met acties, dus 
wees er snel bij en laat u verassen.

Recreatie
Naast de collectie zwembaden & boten 

gaat de aandacht dit Pinksterweekend 
uit naar de barbecue afdeling. Op zo’n 
200m2 staan er complete collectie 
bbq’s van o.a. Boretti, Campingaz, 
Cobb en Weber, met zowel veel keuze 
in bbq’s op gas, stroom en natuurlijk 
houtskool. Uiteraard ook voor alle 
denkbare accessoires en de brandstof 
als houtskool, briketten en gastanks en 
vullingen kunt u bij ons terecht. Naast 
de vele prijsacties hebben we dit week-
end op de hele collectie Weber barbe-
cues een korting van 20% uitgekeerd in 
weber accessoires. Dus het is nu of 
nooit. Ook voor vaderdag is een BBQ 
natuurlijk een ideaal cadeau.

De inwendige mens: Weber Barbecue 
demonstraties op 2e Pinksterdag!
Naast alle acties in de winkel kunt u op 
2e Pinksterdag bij Adventure Store te-
recht voor een officiële Weber Barbe-
cue Demonstratie. Naast de beginse-
len van het Weberen leert u hier ook 
de fijne kneepjes. U kunt alles vragen 
aan de kok, Marc Hehermann. Deze 
Weber kok heeft deelgenomen aan TV 
kookwedstrijden op zowel de regiona-
le als landelijke TV zenders. Met Indo-
nesische ouders en familie in Surina-
me en Marokko begrijpt u dat deze kok 
culinair zeer veelzijdig is. Kom langs, 
ook als u niets nodig heeft, en kijk even 
over de schouder mee van deze top 
kok. Het is zeker de moeite waard! 

Adventure Store vind u aan de Kastan-
jehoutstraat 3 in Mierlo-Hout (Hel-
mond). De winkel is geopend tijdens 
het Pinksterweekend op vrijdag van 
9.30 tot 21 uur, op Zaterdag van 9.30 
tot 17 uur en op 2e Pinksterdag van 12-
17 uur. Voor meer informatie kijkt u 
op www.adventurestore.nl.
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2e Pinksterdag
geopend
12.00-17.00 uur

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

Beide showrooms zijn naast elkaar gelegen!  Nijverheidsweg 1, Brugstraat 67 Mierlo, Tel. 0492-661584
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Grandeur 1000 Boxspring 
- Hoofdbord Single 10 cm. dik, 110 cm. hoog,
 oversized. Ook maathoudend leverbaar
- 2 boxsprings voorzien van een 7-zone pocketvering interieur
- 2 gestofferde 7-zone pocketvering matrassen,
 standaard of stevig ligcomfort
- Topdekmatras koudschuim
- Wenge blokpoten
- Keuze uit 9 kleuren, stof Madryt tegen meerprijs
- Ook leverbaar in 210 cm. lengte (meerprijs)

VLAK (Box 20 cm. hoog)
120/140/160/180 x 200 cm vanaf  €799,-
 
ELEKTRISCH VERSTELBAAR (Box 30 cm. hoog)
120/160/180 x 200/210 cm           vanaf  € 1799,-

voor

2043,-
Elek. verstelbaar

160 x 200 cm

Hoekbank Rana
Uitgevoerd in stof met verstelbare hoofdsteunen en 
chromen poten. Breedte 264x242 cm.
Voor 1199,--. 
* Optie verstelbare zitdiepte: 120,-

Hoekbank Friso
Uitgevoerd in zachte ribstof incl. 3 lende kussens. 
Breedte 314x248.

voor

1199,-

 

voor

1199,-

1 juni, breaking news, team hart en wiel 
fietst en loopt nu op de alpe d’huzes
 
Vandaag, 1 juni, als je dit leest, zijn we op de Alpe d’HuZes aan het fietsen en lopen. Met 
een vooruitziende blik (uit ervaring) zal het een dag zijn van zweten, afzien, vloeken en 
soms zelfs de gedachte waar doe ik dit voor. Echter, we hebben 6 maanden getraind en 
ons stinkende best gedaan om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het KWF. En met 
de hulp van velen uit Nuenen en van ver erbuiten, kunnen we zeggen dat dat is gelukt. 
Ons doel was €25.000, wat per deelnemer van ons team een bijdrage is van €2500. We 
hebben ons doel overtroffen en mogen een bedrag van € 45.000 bij schrijven op de re-
kening van het KWF.

De voorbereidingen liepen prima.
 Totdat...
Een van onze teamleden tijdens een training in Limburg net iets te hard een heuvel afreed, 
de bocht niet volgens plan kon maken en over de kop in de berm terecht kwam. Een ongeluk 
zit in een klein hoekje. Met een paar stevige fracturen in de schouder heeft hij helaas af moe-
ten zeggen. Erg vervelend, want het team is niet meer helemaal compleet zonder hem.
 
De afgelopen keren schreef ik al over de overweldigende steun die we hebben mogen on-
dervinden in Nuenen. Flessenactie bij de AH, verkoop polsbandjes bij Thesaurie, diner bij 
Olijf en vele giften en donaties. Nogmaals, dank voor deze steun en bijdragen. Hierdoor 
komt het doel steeds dichterbij, kanker de wereld uit trappen.

 
Maar terug naar vandaag, 1 juni. 
Eindelijk de berg op en kijken of 
het lukt. Hopelijk zijn de weergo-
den ons gunstig gezind en is het 
droog en niet te warm. Individuele 
doelstellingen van 1x tot wel 6x de 
berg op. We gaan ervoor.

Wilt u ons vandaag volgen, ga 
dan naar de site www.opgevenis-
geenoptie.nl en zoek naar het 
team Hart en Wiel. Bedankt voor 
de steun en groeten vanaf de 
Alpe d’HuZes namens het team 
’Nuenen fietst met Hart en Wiel’.

NIEK
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Perfecte Picknick in het Park
Door Edwin Coolen

‘Een super dag! Alles viel op z’n plek. Echt boven verwachting’, aldus Perjan 
Kuijten namens de stichting Van Gogh Los. Zij organiseerden zondag voor 
de tweede keer Picknick in het Park, een gratis gezinsevenement in het Nue-
nense Park, de groene oase in het centrum.

De sfeer was zondag dan ook zeer ge-
moedelijk: families, gezinnen of vrien-
den uit één straat zaten op en rond de 
kleedjes die ze zelf mee hadden ge-
bracht, in de zon of in de schaduw on-
der de bomen. Op het podium waren 
(dans)optredens en livemuziek, lekker 
eten en drinken bij diverse foodtrucks. 
De organisatie had overal voor ge-
zorgd; er was zelfs een groot video-
scherm geregeld met daarop voetbal, 
Formule 1 en de spannende ontkno-

ping van de Giro (winnaar: Tom Du-
moulin).

Volgens de eerste weersvoorspellingen 
zou het boven de 30 graden uit gaan 
komen. Perjan: ‘We hadden daarvoor 
onze maatregelen genomen. Zo waren 
er vernevelaars, badjes en water stand-
by. Maar dat was gelukkig niet nodig.’
Picknick in het Park (PIHP) is zo’n eve-
nement dat een vaste plek in de agenda 
heeft verdiend.

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

In deel 37 van de rubriek ‘Nuenen op het randje’ 
een foto van café De Nieuwe Klomp, het huidige Berkenbos aan de Opwet-
tenseweg. Het café werd tegelijk met het naastgelegen woonhuis in 1930 
gebouwd door Jan van den Wildenberg en had als huisnummer D85. Hoe-
wel het café aanvankelijk niet liep is dat later toch nog goed gekomen. Op 
bijgaande foto’s drie bekende kasteleins: v.l.n.r. Wijnand de Vries, Ceel Smul-
ders en René Raaijmakers. Zie ook het boek Nuenen op het randje, p. 150-
151.

Wachten met feestvieren 
na ‘bevrijdende verjaring’
Uit de afleveringen van de Rijdende Rechter weten we hoe hoog emoties kun-
nen oplopen wanneer mensen zich een stukje grond toe-eigenen dat aan een 
ander behoort. Dat kan de buurman zijn, maar ook de gemeente. Het element 
‘verjaring’ duikt dan nogal eens op. De Hoge Raad heeft onlangs een belangrijke 
uitspraak gedaan in een lang slepende zaak.
De uitspraak heeft betrekking op iemand die sinds 1971 eigenaar van een stuk 
grond is. Op ‘enig moment’ heeft deze eigenaar een deel van een bosperceel 
daarachter omheind met een afrastering en er twee boshutten en een deel van 
een jeu-de-boulesbaan gerealiseerd. In 2003 laat de gemeente weten dat ze 
hier werkzaamheden wil uitvoeren en de gebruiksovereenkomst opzegt. Vol-
gens de eigenaar is er echter geen gebruiksovereenkomst en is hij door verja-
ring eigenaar van de grond geworden. Hij heeft die immers meer dan twintig 
jaar in bezit.
Het geschil leidt tot een juridische procedure. De rechtbank Oost-Brabant stelt 
de gemeente in het gelijk. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch daarentegen ver-
nietigt het vonnis van de rechtbank: de man heeft de strook door verjaring in 
eigendom verkregen. De Hoge Raad is het daarmee eens. Er is niet gebleken dat 
de man zich slechts als ‘gebruiker’ mocht beschouwen. Zijn handelingen op de 
strook grond kunnen worden gezien als het uitoefenen van feitelijke macht ‘met 
de pretentie rechthebbende te zijn zodat er sprake is van ondubbelzinnig bezit’.
Nu de man de grond meer dan 20 jaar in bezit heeft, is hij door ‘bevrijdende 

verjaring’ eigenaar geworden van de strook. Niettemin kan 
de gemeente als oorspronkelijke eigenaar een vordering 

tot schadevergoeding wegens onrechtmatige daad 
ßinstellen tegen de nieuwe eigenaar. En het recht om 
schadevergoeding te vorderen, verjaart dan weer vijf 
jaar vanaf het moment dat de benadeelde bekend is 
geworden met zijn eigendomsverlies. Is de benadeel-
de niet bekend met het eigendomsverlies – bijvoor-
beeld omdat het vanaf de weg niet te zien was - dan 

verjaart de vordering pas na twintig jaar. Dus je kunt na 
twintig jaar weliswaar een succesvol beroep doen op be-

vrijdende verjaring, maar met feestvieren moet je dan 
nog vijf tot twintig jaar wachten. De rekening kan 
immers nog komen!

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Achter de Berg 
is het weer rustig!
Het hemelvaartweekend is traditioneel het lange weekend van het geza-
menlijk kamp van de speltakken van Scouting Lieshout–Mariahout. Dit jaar 
vond het gezamenlijk kamp plaats op het Scouting  Labelterrein ‘Achter de 
Berg’ in Nistelrode.

De woensdag begon met het opzetten 
van maar liefst 10 tenten! Het avond-
eten wat bestond uit shoarma, kipfilet 
met groente, en de voorgegaarde hele 
kippen gingen in rap tempo richting 
maag. Daarna was er de dropping; ruim 
15 kilometer hadden de groepen voor 
de boeg. Als je goed liep tenminste….

Donderdag werd het een gezellige 
drukte met de aankomst van 21 wel-
pen. Het middagprogramma bestond 
uit een speurtocht waarbij 9 foto's van 
locaties gevonden moesten worden. 
Het geheel moest binnen 2 uur worden 
voltooid. Te laat binnen? Helaas geen 
punten… Vervolgens kregen de wel-
pen en de scouts/explorers uit iedere 
groep elk 60 pittige vragen. Menig 
creatief antwoord werd ingevuld, maar 
de jury was streng (doch omkoopbaar).

Vrijdag, begon vroeg....heel vroeg. Enke-
le welpen waren zo ook onder de indruk 
van ons mooie kampterrein, dat ze bijna 
collectief ‘s-morgens om 6 uur al wakker 
waren.... of waren ze het ontvangst co-
mité voor de Bevers aan het voorberei-
den? Onze allerjongsten arriveerden 
rond de klok van 10. Ze hadden er duide-
lijk zin in! Hiermee was de bezetting van 
ons meikamp compleet; maar liefst 52 
kinderen en 21 begeleiders bivakkeerden 
op een prachtige locatie.
Het middagprogramma bestond uit 
een zevental 'workshops', waarin scou-
ting vaardigheden centraal stonden. 
De workshop teambuilding van Mark 
V. veroorzaakte de nodige hilariteit 
daar de groep staand op een grondzeil, 
dat zelfde grondzeil zo klein mogelijk 
moest opvouwen, zonder er ook maar 
een stap vanaf te mogen zetten. 

Zuster Caroline verzorgde de work-
shop EHBO, en deed dat op zeer pro-
fessionele wijze. De workshops vuur 
maken stond onder leiding van onze 
eigen 'master'-pyromaan Isack, die de 
avond ervoor de temperatuur van het 
kampvuur wist op te stoken richting 
6.523 graden Celsius, resulterend in de 
eis dat voor volgend jaar een kampter-
rein op de Zuidpool werd gekozen.
Koken stond onder begeleiding van 
keukenprinses Jessie. Zij gaf iedereen 
een appeltje om te schillen waarna de-
ze vervolgens met kaneel en suiker in 
aluminium folie kon worden ver-
warmd en smakelijk worden opgege-
ten. Boeienkoning Eric verzorgde de 
knoop workshop, en heeft menig 
puntje op de i gezet bij enkele leden, 
zodat deze de knopen nog netter kun-
nen maken.
Onze creatief met kurk specialiste 
Anita gaf uiteraard de clinic: 'hoe tover 
ik een wit doek om in een heus kunst-
werk'. Nou.... laat de kids maar los! En-
kele doeken zijn op dit moment in 
bruikleen bij o.a. het van Gogh muse-
um. 
Voor de laatste workshop tocht tech-
nieken, werden ome Joop en Mark S. 
(alias Bigfoot) ingezet. Beide heren 
hebben zich verbaasd over de kennis 
die onze leden hebben over de tocht 
techniek ‘strippenkaart’. Menig welp 
liep vlekkeloos de tocht van de eigen 
speltak.
Na dit alles werd de BBQ aangemaakt. 
En of ze honger hadden! In de wijde 
omtrek is tot op dit moment geen 
puntbroodje meer te verkrijgen en de 
varkensvleesprijzen schijnen onver-
klaarbaar gestegen te zijn.
Het slotstuk en tevens afsluiting van 
het kamp was de 'Scouting got talent' 
talentenjacht. Guusje Meeuwis en 
tweelingbroer, hoogstaande gooche-
laars, bekende moppentappers en zelfs 
K3 was er. Al hadden we twijfels bij 
Josje; het zag en klonk toch echt als 
een Jos... Na de prijsuitreiking was het 
nog lang onrustig. 
Zaterdagochtend stonden na het ont-
bijt al snel de ouders op het terrein om 
hun kinderen op te halen. Velen met 
kleine oogjes, zwarte handen maar bo-
venal met vele ervaringen en mooie 
herinneringen. 

Het zit erop.... Meikamp 2017 is klaar! 

Vlooienmarkt 
Mariahout
Op vrijdagmiddag 2 juni tot en met 
zaterdag 3 juni 12 uur komt buurt-
vereniging de Benadettebuurt nog 
bruikbare spullen in Mariahout en 
omstreken ophalen. 

Deze spullen worden op zondag 4 juni 
van 9.30 tot 13.00 uur te koop aange-
boden. De verkoop vindt plaats in het 
rustieke openluchttheater van Maria-
hout. Deze gezellige markt, waar de 
kinderen kunnen spelen en de ouders 
gebruik kunnen maken van het terras, 
wordt elk jaar druk bezocht. 
De entree bedraagt € 2,00 p.p. (tot 12 
jaar gratis).

Girowinnaar Tom Dumoulin spuit 
champagne in Nuenen.......
Tom Dumoulin, de Nederlandse winnaar van de Ronde van Italië (Giro 2017), 
heeft al menige fles Astoria-champagne leeggespoten. En dat zal hij de ko-
mende dagen wel blijven doen. Astoria brengt ook prosecco op de markt 
en  bij wijnhandel/slijterij André van Lieshout,  Parkstraat 10 in Nue-
nen,  zijn  deze heerlijke dranken te koop. Tegen een redelijke prijs kun je 
daar een echte fles Astoria aanschaffen. Een leuke idee om bij een feestelij-
ke gelegenheid zo'n vermaarde fles te ontkurken.

In de etalage van genoemde zaak zijn 
ook de drie Nederlandse kopmannen 
die actief waren in de Giro nog even te 
zien. Winnaar Tom Dumoulin (Sun-
web), Trek-renner Bauke Mollema (die 
zevende werd) en ook Nuenenaar Ste-
ven Kruijswijk. 

Lotto-Jumboman Kruijswijk ging 
vroegtijdig ziek naar huis. Hij stond 
toen nog tiende in de algemene rang-
schikking.  Binnenkort klimt Steven 
weer in het zadel. Hij gaat van start in 
de Ronde van Zwitserland, die van 10 
tot en met 18 juni wordt verreden. 

Later in het seizoen staat de Ronde van 
Spanje op zijn programma. 

(foto Cees van Keulen) 
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DIPLOMA B: 
Bibi-Anne Benen, Bram Beniers, Cato Verhagen, Daan Welp, Elysa Elich, Johan 
Evers, Lize Meelhuysen, Maxim Lemeshko, Merel Heersema, Nienke vd Velden, 
Noa Kuijken, Parker Elfrink, Siebren Odijk, Willem Kleinpenning, Lena Vrielink, 
Lizzy Kraaijvanger en Quarali Mora Gonzalez. 
 

DIPLOMA C: 
Bink de Laat, Koen de Laat, Lucas Robert Langendoen, Tessa v Geffen, Twan 
Verhappen, Hannah Appelhof, Fleur v Beek, Thomas Maathuis en Fedde de Fost.

Namens alle medewerkers van Feel Fit Center Nuenen 
van harte gefeliciteerd met deze top prestatie. 

GESLAAGD VOOR 
HET ZWEMDIPLOMA 

IN HET ZWEMBAD 
VAN LACO 
SPORTCENTRUM NUENEN

powered by

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

DIPLOMA A: 
Etienne Verhaar, Ishana Nandelall, Jip Zwanenberg, Louise vd Wielen, Milou van 
Weezel, Chloe vd Vorst, Britt Smeets, Semmy v Pouderoijen, Nick vd Munckhof, 
Christean Kreike, Bram vd Klein, Luuk de Kat, Nora van ‘t Hof, Amber Hagelaar, 
Lot vd Dungen, Danique Driesen, Kayleigh Dekkers, Fedde Debets, Willem Buys, 
Ties Bouwman, Daan Boele, Luik vd Biezen en Merlijn Arts. 

ZATERDAG 27 MEI  2017

Goats A Gogofestival in Het Klooster 

Kom dansen en genieten met Johnny 
Rosenberg en nog veel meer!
De vonken zullen er vanaf springen op 3 juni in het Nuenense Klooster. Mu-
sici en artiesten treden voor het goede doel belangeloos op, en dat zijn niet 
de eerste de beste. The Rosenbergs komen met swingende gypsy jazz, Afri-
can Lembo verzorgt een denderende djembé-presentatie, jazzformatie 
Dwaal2 vertolkt eigenzinnig repertoire, The Band o’ Men brengt sfeervolle 
akoestische nummers en Meijer & De Groot sluiten af met swingende ameri-
cana en bluesrock. 

Het benefietfestival, georganiseerd 
door Don Croonenberg en Greet de 
Bruijn, krijgt ondersteuning van De 
Wilde Ganzen. Don Croonenberg: 
‘Met Stichting MOV uit Eindhoven 
werken we al een poos aan onderwijs 
voor jonge meisjes in midden-Kenia, 
maar voedsel- en watergebrek hebben 
de afgelopen tijd voor veel problemen 
gezorgd. De veestapel is sterk uitge-
dund. Vee is echter vrijwel het enige 
waar de mensen van kunnen bestaan, 

dus is het hoog tijd om in actie te ko-
men om de zelfredzaamheid van de lo-
kale gemeenschap te versterken. We 
richten ons op geiten omdat dit de eni-
ge dieren zijn, naast kamelen, die tegen 
het klimaat bestand zijn. Echt fantas-
tisch dat al die muzikanten zich belan-
geloos inzetten, en chapeau voor Het 
Klooster dat graag gastheer van dit fes-
tival wil zijn.’

Greet de Bruijn: ‘Behalve de muziek is 
er meer te doen. We laten korte film-
clips zien waarop de mensen uit Kenia 
zelf uitleggen hoe nijpend de situatie 
is. Er komen studenten langs met een 
ludieke actie. Er is een loterij en er 
wordt gezorgd voor Afrikaanse ver-
snaperingen. Dit wordt een festijn 
waar je later met plezier aan zult terug-
denken. Veel muziek, veel te doen en 
te weten dat je je medemensen in Ke-
nia hebt kunnen helpen, dat geeft een 

3 JUNI   

Kaartjes: via www.loyaalleven.nl 
of aan de kassa
• tot 18 jaar: €10,-
• 18-64: €20,-
• vanaf 65: €15,- 

Kom dansen en genieten!

+
hapjes, fi lmpjes 

en een loterij. Echt waar,
dit wil je 

niet missen!

The Rosenbergs
met virtuoze gypsy jazz 

African Lembo
geeft een daverende Djembé-presentatie

Meijer & De Groot
brengt swingende Americana, onderscheiden met de 
Akademia Music Award in Los Angeles

Dwaal2
met eigenzinnige jazz

The Band o’ Men 
 sfeervolle akoestische muziek

Goats

In samenwerking met Stichting MOV Eindhoven, De Wilde Ganzen, Het Klooster, alle artiesten en alle vrijwilligers! 

Het Klooster in Nuenen
Van 20.00 tot 00.30

Voor het goede doel
Dit benefi etfestival wordt ondersteund door De Wilde Ganzen. 

De volledige opbrengst gaat naar gemeenschappen in Midden-
Kenia, waar grote behoefte is aan vee. Essentieel voor het 

levensonderhoud én voor onderwijskansen voor de kinderen.

a gogo

Goats a gogo poster A4 def.indd   1 15-05-17   18:15

goed gevoel. Dat De Wilde Ganzen ons 
project geadopteerd hebben, dat zegt 
ook wel wat.’ Als bedrijven of organisa-
ties zich aangesproken voelen om mee 
te doen, stuur dan een berichtje naar 
www.loyaalleven.nl.
Kom zaterdag 3 juni naar Het Klooster 
in Nuenen van 20.00 tot 00.30 uur.

Entree
Tot 18 jaar: € 10,- / 18-64 jaar: € 20,- 
Vanaf 65 jaar: € 15,-. Kaartjes: aan de 
kassa bij Het Klooster of via www.lo-
yaalleven.nl. Meer weten? Bel Don 
Croonenberg 06-21930746.

Molen De Roosdonck opnieuw geschilderd

De trots van Hennie Merks    
staat er weer picobello bij
De Gerwense schilder Gerrit van den Tillaart heeft de Gerwense molen geschil-
derd. Alle wieken zijn machinaal geschuurd, afgewassen, voorgelakt en afgelakt. 
Zo’n 20 liter verf is gebruikt. “Dit is het mooiste project dat ik in die 48 jaar in m’n 
vak heb gedaan en ik denk dat ik wel 1000 keer op de foto ben gezet. Ik wist niet 
dat hier zoveel verschillende nationaliteiten kwamen!” straalt Gerrit. 

Fotografie: Frank van Welie, hoffotograaf LON en Cees van Keulen

Vrijwilligersavond 
Parochie Heilig Kruis Nuenen
  
Traditiegetrouw nodigt de parochie in de maand mei haar vrijwilligers en 
hun partners uit voor een gezellige avond. De laatste jaren wordt deze 
avond gehouden in de kerk. De achterste helft wordt speciaal voor deze ge-
legenheid gezellig ingericht met tafeltjes en stoeltjes, parasols en een bloe-
metje op de tafels. Dit jaar was de avond op 16 mei. 
 
Na een korte viering werden de men-
sen in het achterste deel van de kerk 
ontvangen om onder het genot van 
een kopje koffie met iets lekkers en een 
hapje en een drankje gezellig bij te 
buurten en een keer verwend te wor-
den voor het vele werk dat de vrijwilli-
gers voor de parochie verrichten.  Tij-
dens deze avond worden ook de vrij-
willigers van het jaar bekend gemaakt. 
Het is min of meer traditie om zowel 
een dame als een heer tot vrijwilliger 
van het jaar uit te roepen. 
 
Dit jaar viel de eer te beurt aan Riky 
van Weert die al vele, vele jaren in heel 
veel groepen actief is, o.a. de bezoe-
kersgroep, de avondwake-groep, be-
zorger van het parochienieuws, de 
groep die op zondag de koffie verzorgt.  
De mannelijke kandidaat was Coen 
Swüste. Hij verzorgt al meer dan tien 
jaar de website van de parochie. Als u 
het nog niet gedaan heeft, is het de 
moeite waard om er eens op te kijken. 
Er staat veel interessante informatie op 
en Coen zorgt ervoor dat ook het laat-
ste nieuws zo snel mogelijk op de site 

staat.  Helaas kon Coen door omstan-
digheden niet op de vrijwilligersavond 
aanwezig zijn. Enkele dagen later is de 
bijbehorende prijs vergezeld van een 
bos bloemen bij hem thuis aan hem 
overhandigd.  Beiden vrijwilligers wa-
ren zeer verrast en blij dat deze eer hen 
te beurt viel. 

Sacramentsprocessie     
trekt door Gerwen
Zondagmiddag 18 juni rond twaalf uur gaat er een sacramentsprocessie rond-
trekken in Gerwen. Deze traditionele processie gaat uit van de ultraconservatieve 
priesterbroederschap Pius X. Zondagmorgen wordt er eerst een hoogmis opge-
dragen in de oude Clemenskerk met als voorganger pater Carlo de Beer. Daarna 
vertrekt de processie vanaf de kerk door de Gerwense straten. De route loopt 
langs diverse altaren die tijdelijk worden opgericht. De processie is dit jaar op Va-
derdag en trekt meestal aardig wat bekijks. Diverse (amateur)fotografen schieten 
de nodige plaatjes van dit jaarlijkse gebeuren.

Popkoor Parkstreet 
organiseert echte-
mannen-avond
Ben je een man, kun je zingen, houd 
je van popmuziek en is je maandag-
avond vrij? Dan zijn wij op zoek naar 
jou!  Graag nodigen we je uit voor 
een avond speciaal voor mannen op 
maandagavond 12 juni van 20.00-
22.00 uur in de Broedersbar van Het 
Klooster te Nuenen.

Parkstreet is een gemengd koor en 
wordt ondersteund door een band. 
Naast muziek maken vindt Parkstreet 
de choreografie ook belangrijk. Onze 
choreograaf maakt op elk nummer een 
passende choreografie die het num-
mer versterkt. 

Parkstreet staat onder leiding van diri-
gente Hendrikje van der Linde-Soet-
hout. Via de zang en dans verbindt zij 
mensen. Niemand kan zonder deze 
dingen. Laat het je raken! Beleef dit ge-
voel door bij ons koor te zingen! Kij-
ken, zien, beleven, buiten je gebaande 
paden treden, even stilstaan en genie-
ten of actief deelnemen. Dat geeft je 
meer dan de wereld je normaal biedt. 

Voor meer informatie kun je bellen met 
Astrid de Hesselle (06 41772884), onze 
website bezoeken www.parkstreet.nl, 
onze Facebook pagina bekijken of ge-
woon komen op 12 juni. Graag tot dan, 
wij kijken uit naar je komst!

Cultuur Overdag: 
op 13 juni terug 

naar de 
 seventies

Op dinsdag 13 juni vertoont Cultuur 
Overdag in Het Klooster de film ‘Kol-
lektivet’. De film speelt in de jaren 70. 
Een echtpaar leidt een gelukkig leven 
met hun dochter. Als ze besluiten met 
een paar vrienden een woongemeen-
schap op te richten, zet een liefdesaf-
faire binnen de groep de zaak op 
scherp. Aanvang film 10.30 uur, foyer 
open vanaf 10.00 uur. Kaarten voor de 
film zijn op werkdagen te koop aan de 
balie van Het Klooster à € 6,50 (inclu-
sief koffie/thee). Zie ook www.cultuur-
overdag.nl.
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Verkiesbaar in Eindhoven?
Wat veel inwoners al lang weten, begint de politiek nu ook te beseffen. Nue-
nen gaat fuseren. Als het aan de PvdA ligt tenminste. Het is beter voor de 
inwoners en geeft direct de kans om de bezem eens flink door de politiek te 
halen. Onderlinge vetes en het vliegen afvangen, hebben bijgedragen aan 
het gebrek aan vertrouwen in de Nuenense politiek. 

Ook in de PvdA. Het is tijd voor veran-
dering. Het komende voorjaar zijn er 
verkiezingen. Jij kunt dan stemmen 
voor verandering, maar je zou er ook 
onderdeel van uit kunnen maken. Stel 
je verkiesbaar. Door op de lijst van een 
politieke partij te gaan staan, kun je 
verkozen worden en zelf aan de ver-
nieuwing bijdragen. Ben jij sociaal en 
democratisch dan pas je goed bij de 
PvdA. Jij kunt onder meer bijdragen 
aan het realiseren van meer sociale 
huurwoningen, waardig en trots oud 
worden, een sterk vangnet voor men-
sen die het financieel moeilijk hebben 
of het behouden van de natuur, cul-
tuur- en sportvoorzieningen in Nue-
nen. Meld je via secretariaatpvdanue-
nen@onsbrabantnet.nl en de PvdA 
neemt contact met je op. Na de fusie 
met Eindhoven ben je dan over een 
tijdje misschien wel de eerste volksver-
tegenwoordiger uit Nuenen in de ge-
meenteraad van Eindhoven.

PvdA-inloop
Vrijdag 2 juni is het weer de eerste vrij-
dag van de maand. Het is inmiddels 
een traditie geworden dat de PvdA af-

Kamp en natuur 
voor Rudyard 
Kipling
De welpen van scouting Rudyard 
Kipling waren uitgenodigd op cam-
ping Zeldenrust. Bij de blokhut was 
een eigen camping gemaakt. Op za-
terdagmorgen om 10.00u. opende 
de slagboom en konden de ‘gasten’ 
hun tenten opzetten en spullen 
klaarleggen. Er was een vuurtje en 
ook het afwassen na de macaroni-
maaltijd gebeurde buiten in de 
open lucht. Voor het avondspel trok 
het gezelschap naar het dorp waar-
bij ze opdrachten kregen als: ‘Vraag 
naar de geschiedenis van Schafrath’ 
of  ‘maak een gekke selfie met de 
aardappeleters’ met als afsluiting 
een ijsje. Op zondagmorgen sloot 
de campingpoort om 12.00u. en zat 
de 2e editie van camping Zeldenrust 
er alweer op. 

Out-stam jaarlijkse kampuitje
De Out-Stam is de nieuwste gemengde 
speltak binnen de scoutinggroep Ru-
dyard Kipling. De leden (voornamelijk 
oud-leden en oud-leiding) zijn 23 jaar 
en ouder. Dit weekend (jaarlijks kamp-
weekend) waren ze naar de scouting-
blokhout van St Martinus in het Zuid-
Limburgse Mechelen gegaan. Naast 
een gps-tocht naar het drielandenpunt 
in Vaals kregen ze een rondleiding en 
proeverij bij Brouwerij Gulpener. 
Een spelletje Kubb bij het kampvuur  
‘s avonds maakte het weekend hele-
maal af.

De Hei op met de Esta’s
De Esta-groep heeft zaterdag veel ge-
leerd over het ven en de groep hielp 
mee jonge bomen uit de heide te ver-
wijderen. Een heidegebied blijft geen 
heide als bomen een kans krijgen. Ook 
kregen ze twee mini-excursies naar 
één van de vele reeën-slaapkamers in 
het bos en een zoektocht naar vlees-
etende planten. En deze beschermde 
plantjes hebben ze ook gevonden! 

Openlucht Country dansen in Lieshout
Op maandagmiddag 5 juni (Tweede Pinksterdag) organiseert The Black Long-
horn traditiegetrouw weer de jaarlijkse Openlucht Country Dance Party tijdens 
de braderie in Lieshout. De fanatieke ploeg medewerkers zorgt weer voor een 
fantastische dansvloer en Country-DJ Henk draait de muziek, met natuurlijk de 
nadruk op pure country. De opzet van deze middag is om een breed publiek ken-
nis te laten maken met het country-familie gevoel. Toegang en deelname is geheel 
gratis. De dansvloer, met daarbij een gezellig gedeeltelijk overdekt terras en ho-
reca en toiletgelegenheid, is te vinden op het grote veld in de Floreffestraat. Dus 
graag tot ziens tijdens de braderie op Tweede Pinksterdag in Lieshout. Aanvang is 
12.30 uur.  Meer info? Website: www.blacklonghorn.nl of email: info@blacklong-
horn.nl.

Gemeentesecretarissen Geldrop-Mierlo en Nuenen ruilen van organisatie

Nieuwe gemeentesecretaris  
in Nuenen
Met ingang van 1 juli is de heer J. van Vlerken benoemd in de functie van ge-
meentesecretaris van Nuenen. De heer van Vlerken is tot die tijd gemeente-
secretaris in de gemeente Geldrop- Mierlo en volgt in Nuenen de heer N. 
Scheltens op. De heer Scheltens wordt per 1 juli benoemd als gemeentese-
cretaris in de gemeente Geldrop-Mierlo.

De gemeentesecretarissen van de ge-
meente Nuenen en de gemeente 
Geldrop-Mierlo hebben vanuit per-
soonlijke ambities de mogelijkheid van 
onderlinge ruiling van functies be-
spreekbaar gemaakt in zowel de res-
pectievelijke besturen als organisaties. 

Toen dit initiatief door de beide colle-
ges werd ondersteund, is het voorge-
legd aan de ondernemingsraad in bei-
de gemeenten. Ook zij hebben hier-
over positief geadviseerd.   Het college 
van Nuenen beschouwt de functieruil 
als positief vanuit de mobiliteits-ge-
dachte die beide organisaties nastre-
ven. De benoeming van de heer J. van 

Vlerken gaat in op 1 juli van dit jaar. 
Op dezelfde dag wordt eervol ontslag 
verleend aan de heer N. Scheltens die 
de afgelopen jaren veel voor de ge-
meente Nuenen heeft betekend. 

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.

deling Nuenen c.a. dan met elkaar een 
glas drinkt in Café Schafrath om de 
landelijke en lokale politiek met elkaar 
en andere geïnteresseerden te bespre-
ken. 
Er zijn weer onderwerpen en vragen te 
over om het met elkaar over te hebben. 
Nog altijd onduidelijk is de bestuurlij-
ke toekomst van Nuenen. En in het 
verlengde daarvan de gemeenteraads-
verkiezingen van maart 2018, waar-
schijnlijk de laatste van Nuenen als 
zelfstandige gemeente. Zie hierboven. 
En zijn we er nu uit met Het Klooster? 
We willen toch dat dat het warm klop-
pend hart van Nuenen blijft? En hoe 
moet het nu verder met de coalitieon-
derhandelingen in Den Haag? 
Voor vragen en problemen met instan-
ties waar u alleen niet uitkomt, is er het 
nuenen@pvda-ombudsteam.nl. 
Dit geldt voor leden en niet-leden. 
Gratis.
Vanuit fractie, bestuur en ombuds-
team zal steeds iemand aanwezig zijn. 
Naast PvdA-leden zijn ook andere ge-
interesseerden van harte welkom. 
Graag tot ziens op vrijdagavond 2 juni 
vanaf 21.00 uur bij Café Schafrath.

Vijfde Blues’m festival Nuenen
Komende zondag, Eerste Pinksterdag, is de vijfde editie van het openlucht 
Blues festival Blues’m in Het Park in Nuenen. Tussen 14.00 uur en 20.00 uur 
spelen daar vier verschillende bands in verschillende blues-stijlen. Op de 
avond ervoor, zaterdag 3 juni, is de warming-up van het festival in Café 
Schafrath aan het Park in Nuenen. Vanaf 21.00 uur speelt dan de band Blues 
Treat, met zangeres Monica als frontvrouw.

Het programma voor zondag 4 juni
14.00 uur: Ramblin’ Dog. Een akoesti-
sche vier-mans bluesband, publieks-
prijswinnaar van de Dutch Blues Chal-
lenge 2016, met muzikanten uit Nue-
nen en Eindhoven spelen eigen en 
bestaande nummers.

15.30 uur: AJ Plug. AJ Plug won The 
Best Blues Vocal Award 2016. Haar 
rauwe, ongepolijste stem doet denken 
aan Janis Joplin en Beth Hart. De 
blues-stijlen van de band gaan van 
rock naar ballads.

De Boerderij Op Stelten bij SJO. Juventud
Drie dagen lang vol spel, spektakel, sport en veel gezelligheid tijdens het jeugdweekend op het sportpark van RKVV 
Nederwetten, vorig weekend. De organisatie had een gevarieerd programma samengesteld rond het thema De 
Boerderij Op Stelten.

Vrijdagavond werd er geopend met 
een groot verjaardagsfeest, Maud de 
Laat was namelijk jarig. Alle kinderen 
werden getrakteerd op lekkere soesjes. 
Daarna was het zover: de Juventud's 
Boerendorpsquiz. Een map vol met 
vragen, opdrachten en spelletjes die de 
teams moesten uitvoeren. Inmiddels 
staan alle antwoorden online op www.
juventud.nl. Helaas gooide regen wat 
roet in het eten van de quiz, maar 
daarna werden er allerlei grappige 
spelletjes in de kantine gespeeld, zoals 
een taart opeten zonder handen, een 
doos tissues leeg trekken en ga zo maar 
door. Van slapen is niet veel terecht ge-
komen, het werd die nacht erg laat.
Zaterdagochtend werd er gevoetbald 
en na de lunch gingen alle jeugdleden 
op de fiets richting Mariahout. Op het 
terrein van Bosven Outdoor werden er 
diverse survival activiteiten gedaan, 
zoals hutten bouwen, hakbijl gooien, 
boomstam hakken en vuur maken. Na 
de frietjes op de fiets terug voor een 
vrije avond op het sportpark. Zondag 

stond de boerentienkamp op het pro-
gramma: koe melken, hoefijzer gooien, 
klompenrace, eieren gooien maar ook 
waterspellen. De tienkamp werd afge-
sloten met een groot klieder en bras-
spektakel waarbij de teamleiders cen-
traal stonden. Meel, appelmoes, ket-

17.00 uur: Steven Troch Band. Deze 
Belgische band wordt gezien als een 
van de beste blues bands van dat land. 
Zanger en harmonica speler Steven 
Troch won diverse harmonica con-
tests.

18.30 uur: Detonics. Wonnen in 2016 
de Dutch Blues Challenge en vertegen-
woordigde Nederland in Memphis en 
Denemarken. 50-er jaren West Coast 
Swing blues. Beide dagen is de entree 
gratis. Zie ook: www.bluesmnuenen.
nl

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Cultureel Centrum Van der Leegte
Ik ga als Kwartiermaker Cees aan de slag. Ik ben ‘een schaap met vijf poten’ 
en ga een rapport opstellen met oplossingen voor alle problemen rond Het 
Klooster. Ik word rijkelijk beloond. De 19 gemeenteraadsleden belonen mij 
voor het rapport met het lieve sommetje van veertig duizend euro, jaja, 
40.000 euro!

Ik kreeg afgelopen dagen nogal wat    
reacties met het dringende advies: 
meld je aan als Kwartiermaker. Dat doe 
ik bij deze.

Dank nu al bij voorbaat aan alle indie-
ners van ideeën voor Het Klooster. Ik 
ga jullie plannetjes verwerken in het 
rapport en strijk zelf die 40.000 euro 
op. Dankjewel allemaal.
Gezien de nuttige wenken voor een 
winstgevende aanpak zal het rapport 
in rap tempo op tafel liggen. Nu al heb 
ik ideeën te veel om allemaal in het 
rapport op te nemen. Snel van start 
dus.

Het Klooster biedt onderdak aan Uit-
vaarthuis Raaijmakers. Een verhuizing 
van het Aardappeleterssteegje naar 
het Park is snel geregeld. De gemeente 
biedt uitvaartondernemer Raaijma-
kers dit alternatief aan, de rechtszaak 
kan stopgezet worden en iedereen blij. 
Ook de huidige buurman van het uit-
vaarthuis en bezwaarmaker. Hij zegt 
het niet prettig te vinden als hij in een 
wielrenshirtje naar buiten komt terwijl 
er mensen bij een rouwauto staan. De 
sportieve fietsers van de kleurrijke 
ToerClub Nuenen hebben daar geen 
enkele moeite mee. En kort parkeren 

kan er nu al voor de deur van Het 
Klooster.

Even terug in de tijd. Het Klooster da-
teert van 1887 en bood jarenlang on-
derdak aan een klooster en een kleu-
terschool. In 1937 werd in een aan-
bouw een verpleeghuis en een 
kraamkliniek geopend. En wie is in 
deze kraamkliniek ter wereld geko-
men? Inderdaad, Wimke van der Leeg-
te, de huidige succesvolle ondernemer 
Wim van der Leegte. Hij is geboren in 
Het Klooster. Doop Het Klooster om 
in Cultureel Centrum Van der Leegte 
met Wim als hoofdsponsor. Klinkt niet 
gek voor een gesticht, en de gemeente 
is van alle financiële sores rond dit his-
torische gebouw verlost. De naam 
LEEGte past precies!

Kwartiermaker Cees gaat volgende 
week naar Het Klooster. Daar wordt 
een boek over 90 jaar kloosterleven in 
Nuenen gepresenteerd. De geschiede-
nis van Het Klooster, een bijzonder en 
beeldbepalend gebouw in het Nuenen-
se Park. Een uitgave van heemkunde-
kring De Drijehornick. Daarna te koop 
voor iedereen, onder meer in het 
Heemhuis en bij Bruna Parkstraat. 
Wordt vervolgd!

chup, hagelslag... van alles werd er 
gebruikt. Het team van Tom Raaijma-
kers (lichtblauw) had het jeugdkamp 
gewonnen. 
Voor de foto’s zie binnenkort www.ju-
ventud.nl en www.facebook.com/ju-
ventud.



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 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

 PUZZELHOEKWeek 22

Kruiswoord

Horizontaal: 1 kleiner aantal 6 sukkel 12 bekende 13 Hongaarse steppe 
15 grafvaas 16 telwoord 18 gezet 19 kort geleden 20 rekening-courant 
22 bijbelse figuur 25 gouden tientje 26 Israëlische badplaats 29 volwassen 
30 zuurdeeg 32 verdovend middel 34 onmetelijk 36 bekrompen 
37 uit nalatenschap verkrijgen 39 vuurspuwend monster 41 reproductie 
43 houtsoort 45 world wide web 47 aaneenschakeling 49 bruto 50 bedelmonnik 
52 namiddag 53 zeehond 55 paling 56 toverheks 58 niet tegen 
59 staat in Amerika 61 trompet 63 meetkundig lichaam 64 verzoekschrift.

Verticaal: 1 bedankt (Frans) 2 riv. in Oostenrijk 3 de onbekende (afk.) 
4 aanwijzend vnw. 5 riv. in Spanje 7 vrouwtjesaap 8 bovenste dakrand 
9 symbool voor neon 10 loofboom 11 proeftijd 12 dieet houden 14 longziekte 
17 Amerikaanse boerderij 18 drugs 21 blijven steken 23 volgorde 24 aardewerk 
27 keet 28 dwingeland 30 landelijk 31 vet goedje 33 Amerika (afk.) 
35 nieuw (in samenst.) 38 hoefdier 40 vervelend persoon 41 vloeibaar metaal 
42 duivel 44 glazen deksel 46 wereldkampioenschap 48 oprijlaan 50 bekendheid 
51 lang vrouwenkleed 54 hevig 55 grote bijl 57 vernis 58 etter 60 zangnoot 
62 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

S N E D I G E I G E E L

M O D O P E L O O T A H

A N G E L V V D M E K K A

A D E N B O D E M N O E N

G E L B O L R IJ K L I D

D D W A N G S N A C K S

O S V U

S O K I D O S L E E T S

M A T S O M T A L H O P

A R T S P R O E F Z E U R

S T O O M O O K W O E D E

H I L A D E E Z A U E I

S L O K O P N E S T O R

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

Oplossingen wk 21
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

D U I S T E R N 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.

ALLEEN
BEZETEN
CLEOPATRA
COMBO
FAZANT
HALFAAP
HOSPITAAL
KLUNGEL
KOREN
NOGMAALS
OPHEF
PANEEL
POLLEN
PUREE
RACETEAM
RIVALITEIT
SNOEPEN
SPRONG
STAPEL
SUBJECT
TENOR
TOKIO
TONROND
TRIOMF
WATERIG
WINST
WORTELKNOP

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

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 7
6 2
2 8 4

3
3 1 2 4

2 7 5 4
5 9

3 4 9 1 8
8 6 5 4 3

week 20, Dhr. / Mw. Jansen Nuenen.

LINDEBLAADJES

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.

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.

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

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

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

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

040	283	1675

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

De Pinckart 42
5674 CC NUENEN
040 - 283 63 83 

Buitenweg 7
5683 PM BEST
0499 - 37 29 30 

AL MEER DAN 35 JAAR
DE SPECIALIST IN

GEBOORTEKAARTEN
TROUWKAARTEN
UITNODIGINGEN

WWW.PR INTENDRUK .COM
print   en   druk

Trimsalon
Knip ze Hip

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

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

10% KORTING

tegen inlevering

van deze bon

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

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

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

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

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

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

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 

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

• Verzekeringen
• Hypotheken
• Pensioenen
• Financieringen

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

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

Vakantiebezorgers
(Zomervakantie) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

2 0 1 7

21 t/m 30 juli
Landgoed Gulbergen

Nuenen
www.bloementuin.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 juni
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur 
Woensdag 19.00 uur ingang tennisvelden 

sportpark De Lissevoort

t/m 2 juli
Expositie Atelier & Beeldentuin 

Ruimte in beeld 
Dubbestraat 9A Nuenen

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
09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal

Watermolen van opwetten

Vrijdag 2 juni
20.00 uur Kienen in Lieshout

 het Dorpshuis in Lieshout

Vrijdag 2 juni
Gala Pleincollege Nuenen

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

Zaterdag 3 juni 
17.30-23.00 uur 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
met o.a. Johnny Rosenberg 

 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 maandag 5 juni

Pinksteren

Zondag 4 juni
09:30-13:00 uur Vlooienmarkt
openluchttheater van Mariahout

Zondag 4 juni
12.00-18.00 uur Kikkerconcert 

IVN Laarbeek 
de Bimd, Beekseweg in Aarle-Rixtel

Zondag 4 juni
14.00-20.00 uur Blues’m festival Nuenen

Park Nuenen
Zondag 4 juni

19.30 uur Taizévesper Van Goghkerkje 

Maandag 5 juni
11.00-17.00 uur 2e Pinksterdag braderie
13.30 uur Openlucht Country Dance Party

Centrum van Lieshout

Maandag 5 juni 
12.30 uur Korenfestival 

20-jarig jubileum van Het Nuenens 
Mannenkoor

rondom het Park Nuenen

Dinsdag 6 en donderdag 8 juni 
19.00 tot 20.30 uur Inschrijven 

Avondvierdaagse
sportcomplex De Drietip

 6 t/m 10 juni 
Collecte Oranje Fonds

10 en 11 juni
Gerwens gezelligheidstoernooi
Voetbalvereniging R.K.G.S.V.

Zondag 11 juni 08.00 uur Van 
Gogh wielertochten Café Schafrath

Zondag 11 juni 
11.00-17.00 uur Van Goghmèrt

Centrum Van Nuenen

Zondag 11 juni 
13.00- 17.30 uur Lieshout Culinair

voor Café de Koekoek, Lieshout

Zondag 11 juni 
13.30 uur Ierse sessie

Weverkeshof

Maandag 12 juni
20.00-22.00 uur Popkoor Parkstreet 

echte-mannen-avond
Het Klooster

Dinsdag 13 juni
11.00-13.00 uur Modehuis Rovers 

Jo van Dijkhof             

Dinsdag 13 juni
11.30 uur Cultuur Overdag: 

Film ‘Kollektivet’
Het Klooster  

13 tot en met 16 juni
Avondvierdaagse Wandelsportvereniging

Locatie: start en finish vanaf sportpark ‘de 
Lissevoort’ m.u.v. vrijdagavond dan is finish 

in het Park

Woensdag 14 juni 
Buitenspeeldag

Woensdag 14 juni 
13.30-17.00 uur Het Van Gogh-kerkje

 is open voor publiek
Papenvoort Nuenen

Vandaag is mijn lieve vrouw, moeder en oma rustig in haar slaap 
gestorven. Door de invloed van de ziekte van Alzheimer leefde zij in 
een wereld die onbereikbaar was voor anderen. Voor haar en haar 
omgeving was dat niet altijd makkelijk.

Wilhelmina Elisabeth Maria 
van Geelkerken-van de Meulengraaf

(Mien)
echtgenote van

Gerrit van Geelkerken
 Helmond, 27 april 1932 † Nuenen, 25 mei 2017

25 mei 2017
Jo van Dijkhof 21, 5672 DA Nuenen

De crematie heeft reeds plaatsgevonden.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 3 juni 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers pastor J. Vos-
senaar en pastoraal werker J. Deckers.
Pinksteren, zondag 4 juni 09.30 uur: 
viering, parochiekoor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en pastoraak wer-
ker J. Deckers.
Maandag 5 juni 10.00 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.

Misintenties
Zaterdag 3 juni 18.30 uur: Pastor Henk 
Gerrits (vanwege geboortedag); Pastor 
Freek Groot; Pastor Jan van Ooster-
hout; Jos Bex; Riet van Rooy - van 
Teeffelen.
Zondag 4 juni 09.30 uur: Pastor Henk 
Gerrits (vanwege geboortedag); Pastor 
Freek Groot; Pastor Jan van Ooster-
hout; Antoon en Francien van der Lin-
den - Meulendijks; Cees Meulendijks; 
Jan van Deurzen (nms. de buurtbewo-
ners); Frans Thijssen (vanwege sterf-
dag); Jo Relou - van Happen; Riek San-
ders en Miet Sanders; overleden ou-
ders Sanders - de Greef; Jeanni van 
Lierop - van Eijk; Willy Spaanjaars; 
overleden ouders Vermeulen - Don-
kers en familie; Nell Gies – Vos; Jo Je-
gerings.
Maandag 5 juni 10.00 uur: geen inten-
ties.

Mededelingen
In onze parochie is overleden me-
vrouw Barbara Timmers - van der 
Horst, Margot Begemanstraat 9. Wij 
wensen de familie en vrienden veel 
troost en sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

Extra collecte
In het Pinksterweekend, 3 en 4 juni, is 
er een extra collecte voor de Week van 
de Nederlandse Missionaris. Het the-
ma is ‘Geloven in de ander: samen 
werken aan een betere wereld’. Vanuit 
dat vertrouwen zetten honderden mis-
sionair werkers zich wereldwijd belan-
geloos in voor de lokale bevolking. Zij 
werken en leven waar arme en uitge-
sloten mensen werken en leven, en la-
ten hen weten: ‘Ik geloof in jou’. Mede 
door onze financiële bijdrage kan de 
WNM hen steun in de rug geven. De 
parochie beveelt deze extra collecte 
dan ook van harte aan.

Sponsoractie Zr. Bonnie
De tussenstand van de opbrengst van 
de sponsoractie voor zuster Bonnie 
bedraagt € 735,90 waarvan € 500,- is 
geschonken door het Gerwens Ge-

mengd Koor. 
De actie duurt tot einde juni, zodat u 
eventueel uw gift nog kunt deponeren 
in de brievenbus van de kerk te Ger-
wen of in de collectebus achter in de 
kerk van Nederwetten óf op de bank-
rekening van de parochie (NL 32 RA-
BO 0137 40 42 47 t.n.v. RK Parochie 
Heilig Kruis Nuenen ca.) onder ver-
melding van “gift voor zuster Bonnie”. 
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Pinksterzondag 4 juni 11.00 uur: vie-
ring met Parochiekoor, voorganger 
pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Toon Arts; Gerda Rooijakkers - van 
den Acker; Bert Verhagen; Pastor Jan 
van Dooren; Pastor Freek Groot; Sjef 
en Lena Saris; Wim en Anna Van Erp - 
Wuijtenburg en hun zoon Henk; Har-
rie Douven.

Mededelingen
Afgelopen vrijdag is de heer Toon 
Arts, uit de Mgr. Frenkenstraat 54 op 
77 jarige leeftijd overleden. Donderdag 
1 juni vindt de uitvaart plaats om 11.00 
uur in deze kerk, waarna bijzetting op 
onze begraafplaats zal plaats vinden.
We wensen familie en vrienden veel 
troost en sterkte toe bij het verwerken 
van dit verlies.

Extra collecte en Sponsoractie
Zr. Bonnie
Zie kerkbericht H. Clemenskerk Nue-
nen.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Pinksterzondag 4 juni 09.30 uur: vie-
ring met Gregoriaans koor, voorgan-
ger S. Kuijpers.

Misintenties
Jan van Heugten; Pastor Freek Groot; 
Frans Raaijmakers; Piet en Ilse Ren-
ders.

Extra collecte en Sponsoractie Zr. 
Bonnie. Zie kerkbericht H. Clemens-
kerk Nuenen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl
  Zondag 4 juni vieren we het Pinkster-
feest. In deze dienst gaat voor onze 
kerkelijk werker P. Flach. De dienst be-
gint om  10.00 uur. Er is kinderneven-

dienst voor kinderen van de basis-
school. De collecte is voor Kerk in Ac-
tie en de Pinksterzendingsweek. 
Hoewel de verbouwing nu aardig vor-
dert, is er nog even geen koffiedrinken 
na de dienst. Donderdag 8 juni wordt 
in de zaal boven weer Open Huis ge-
houden voor een kop koffie en ont-
moeting met anderen. Iedereen is wel-
kom. Als u slecht ter been bent, kunt u 
met de lift naar boven. Onze kerk is 
elke zondag geopend. Een overzicht 
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 de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 1 juni. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis, H. Angela de Merici, 
maagd.   
Vrijdag 2 juni. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur Lof, 18.30 uur H. 
Mis, votiefmis van het H. Hart van Je-
zus; gedachtenis van H. Marcellinus, 
Petrus en Erasmus, martelaren.  
Zaterdag 3 juni. Eerste zaterdag van de 
maand. 08.30 H. Mis, vigilie van Pink-
steren. Daarna uitstelling tot 12.30 uur.  
10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 4 juni. Hoogfeest van Pink      
steren. 08.30 uur Veni Creator, gezon-
gen Hoogmis; na de mis de kinderze-
gen.  
Maandag 5 juni. Tweede Pinksterdag. 
08.30 uur gezongen Hoogmis.  
Dinsdag 6 juni. 18.30 uur H. Mis in de 
Pinksterweek. 
Woensdag 7 juni. 07.15 H. Mis, qua-
tertemperdag.   
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Bedroefd, maar vervuld van mooie en fijne herinneringen, 
hebben wij afscheid genomen van

C.J. Risseeuw
Kees

echtgenoot van

Ini Risseeuw-van Brakel
Badjoebang, Indonesië, 20 mei1939                            Eindhoven, 25 mei 2017

 Nuenen: Ini Risseeuw-van Brakel

 Wezep: Frank en Yvonne Risseeuw
  Kjell
  Meagan

 Helmond: Mike en Gertie Risseeuw
  Vera
   Lars

Wij nemen op donderdag 1 juni afscheid van Kees.

Herinner mij in de stralende zon.
Glimlach als je aan me denkt.

Wist u dat......?
Rond de Linde 

geheel in Nuenen
vervaardigd wordt?
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De organisatie van de Van Goghfietstoertocht berust bij ToerClub Nuenen. Iedereen kan meedoen aan deze fietstocht…..  
(foto Cees van Keulen)

 
Keuze uit drie afstanden
Deelnemers kunnen kiezen uit drie af-
standen: 100, 125 of 150 kilometer. De 
rustige toerrijders kiezen meestal voor 
de 100 km en de meer getrainde toer-
fietsers gaan 125 of 150 km fietsen.
 
Route door de Meijerij
De toertocht voert door fietsvriende-
lijke gebieden ten noorden van Nue-

nen, door de Meijerij richting provin-
ciehoofdstad ’s-Hertogenbosch.  De 
deelnemers aan de tocht komen onder 
meer in de plaatsen Nijnsel, Eerde, 
Wijbosch, Heeswijk Dinther, Engelen, 
Bokhoven, Vlijmen, Haren, Liempde, 
Son en dan via Nederwetten weer te-
rug bij Schafrath. De tochten over drie 
afstanden zijn uitgepijld en ook in gps 
beschikbaar.  Deelnemers dienen zich 

Zondag 18 juni wordt de Van Gogh-fietstoertocht verreden van Nuenen 
door de Meijerij naar Den Bosch en omgeving. Daarna gaan de deelnemers 
via een andere route weer terug naar het vertrekpunt bij café Schafrath aan 
het Park in Nuenen. Iedereen kan deelnemen aan deze fietstocht en de orga-
nisatie is bij Toerclub Nuenen in goede handen.

voor vertrek in te schrijven bij café 
Schafrath Park 35 in Nuenen. Dat kan 
zondagmorgen 18 juni tussen acht en 
negen uur. Deelname kost voor leden 
van de Nederlandse Toerfietsunie 
(NTFU) drie euro en voor andere deel-
nemers vier euro. Voor meer informa-
tie zie ook de site van de organise ren-
de toerclub: www.tcnuenen.nl

Dat gaat naar Den Bosch toe…

Van Gogh-fietstoertocht voor iedereen  
 

Girowinnaar Tom Dumoulin heeft 
twee nieuwe fans in Gerwen
De magistrale Girowinnaar Tom Dumoulin heeft er in Gerwen in ieder geval 
twee nieuwe fans bij. Het zijn de 7-jarige Uma en 9-jarige Sterre, die samen 
met Pa Harmen van Dijk in ‘wieler’café de Stam in hun woonplaats Gerwen 
de slotrit live volgden. Pa Van Dijk was vorig jaar ook al present en zag toen 
hoe de plaatselijke favoriet Steven Kruijswijk tegen een ijsberg reed.

Of Uma en Sterre over een paar jaar in 
de voetsporen zullen treden van de 
Gerwense wielrenster Truus Wouters-
Smulders wisten ze nog niet. Om het 
wielrennen van dichtbij mee te maken 
kan de keuze ook vallen op een rol als 
rondemiss. Harmen van Dijk kan dan 
vol trots als vader van de missen de 
wielerwedstrijden beleven.

Tom Dumoulin was poepnerveus op 
het startpodium voor de tijdrit in Mi-
laan. 'Kenner' Harmen was gespannen 
en hoopte vurig op een overwinning 
voor Tom Dumoulin. Zijn dochters 
volgden met belangstelling de verrich-
tingen van de renners en keken met 

open mond naar de huldiging door de 
rondemissen. 

Steven Kruijswijk naar huis
De Nuenense profrenner Steven 
Kruijswijk was er in Milaan niet meer 
bij, hij was een dag eerder al naar huis 
gegaan. Hij werd in de prognoses ge-
noemd als serieuze kanshebber voor 
een plaats op het erepodium van deze 
honderdste editie van de Giro. 

Zijn landgenoten Tom Dumoulin en 
Bauke Mollema haalden wel een top 10 
plaats. Dumoulin als winnaar van het 
algemeen klassement en Mollema ein-
digde eervol op de zevende plek.     

Wielerfan Harmen van Dijk kijkt met zijn dochters Sterre (links) en Uma live in de Stam 
naar de slotrit van de Giro…..(foto Frank Maes)

Wielersport Kampioenen TV de Lissevoort 
Voorjaarscompetitie tennis 
De KNLTB Voorjaarscompetitie tennis zit er weer op. TV de Lissevoort kan vijf competitieteams 
als kampioenen huldigen: één juniorenteam gemengd t/m 17 die landelijke competitie speelde, 
twee teams van vrijdagavond gemengd dubbel 35+, één damesteam vrijdagavond dames dubbel 35+ 
en één herenteam maandagmiddag 50+. Van harte proficiat allemaal!

Bij TV de Lissevoort hebben bijna 400 spelers op alle dagen van de week in 54 dames, heren of gemengde teams meegedaan 
aan de districs- of landelijke voorjaarscompetitie van de KNLTB. Vooral op vrijdagavond was het erg druk op de tennisba-
nen en in het paviljoen. Na de wedstrijden werd er nog altijd gezellig nageborreld. In het clubweekend van TV de Lissevoort 
zullen op zaterdag 17 juni de kampioenen gehuldigd worden.

TV de Lissevoort

Van Goghloop en scholierenloop
Zaterdag 3 juni is het weer zover! De Van Goghloop en de scholierenloop 
vinden plaats in ons mooie Nuenen. De organisatie van dit sportieve evene-
ment voor jong en oud(er) is in handen van LONU, Loopgroep Nuenen. 

Zowel deelnemers als toeschouwers 
zijn van harte welkom, niks zo leuk als 
aangemoedigd te worden door en-
thousiaste Nuenenaren. 

Programma
Nieuw dit jaar is een gezamenlijke 
warming-up, verzorgd door 'Sport met 
Joost' uit Nuenen. Deze warming-up 
zal (afhankelijk van het verloop van de 
avond) plaatsvinden rond 19.15 uur. 

Wedstrijd  Tijd 
Scholierenloop 
Groep 1 & 2  17.30 uur 
Groep 3 & 4  17.40 uur 
Groep 5 & 6  18.20 uur 
Groep 7 & 8  18.30 uur 

Halve marathon  19.30 uur 
5 km    19.40 uur 
10 km   19.40 uur 
15 km   19.40 uur 

* Tijden zijn onder voorbehoud van 
weersomstandigheden.

Inschrijven
De voorinschrijving voor de verschil-
lende afstanden is inmiddels gesloten. 
Na-inschrijving kan op de wedstrijd-
dag zelf vanaf 18.00 uur bij Sportcen-
trum Feel Fit (Drietip), Sportlaan 4 in 
Nuenen. 
Het na-inschrijfgeld bedraagt € 8,- 
voor de 5 kilometer en voor de overige 
afstanden (10, 15 en halve marathon) 
bedraagt de na-inschrijving € 9,-. 

Verzorging
De kleedaccommodatie bevindt zich 
in Sportcentrum Feel Fit en ligt op on-
geveer 500 meter van de start. Bij start/
finish zijn noodtoiletten aanwezig en 
langs het parcours staat om de 2,5km 
een verzorgingspost voor de lopers. 
Rond het parcours en aan de finish zijn 
EHBO’ers aanwezig. Voor meer infor-
matie ga naar www.vangoghloop.nl of 
www.lonu.nl

Bewegen is gezond
Wist u al dat beweging het beste medi-
cijn voor vele kwalen is. Nou, het is 
niet slechts een gezegde, het is de 
waarheid. Er is veel wetenschappelijk 
bewijs dat aantoont dat regelmatige 
beweging en vooral hardlopen, ge-

zondheidsvoordelen heeft, des te meer 
redenen om lekker mee te doen met de 
Van Goghloop!

Scholierenloop 
foto actie van Albert Heijn Nuenen
Al vele jaren is Albert Heijn de gouden 
afstand sponsor van de scholieren-
loop. Albert Heijn Nuenen vindt het 
belangrijk om op diverse manieren een 
bijdrage te leveren aan de Nuenense 
gemeenschap, de scholierenloop voor 
de groepen 1 t/m 8 is hier een mooi 
voorbeeld van. 

Voor deze editie van de scholierenloop 
heeft Albert Heijn wederom een spe-
ciale actie. Er worden foto's gemaakt 
door een fotograaf van de scholieren 
met hun startnummer, voor, tijdens en 
na de scholierenloop. Hieruit worden 
er willekeurig een aantal gekozen en 
vanaf 6 juni staan deze foto's op de 
Facebookpagina's van Albert Heijn: 
facebook.com/AlbertHeijnParkstraat 
en facebook.com/AlbertHeijn-Kern-
kwartierNuenen.

Sta je op de foto dan heb je een leuke 
prijs gewonnen! Daarvoor ga je per-
soonlijk met je startnummer naar Al-
bert Heijn in de Parkstraat. Het prij-
zenpakket bestaat uit leuke prijzen 
waaronder tickets voor de Efteling, 
tassen met 'kinderboodschappen' en 
enkele bioscoopbonnen. Houd de 
Facebookpagina's van de Nuenense 
Albert Heijn's dus goed in de gaten.

KBO deelt ruim 
mee in de RABO 
Clubkas Campagne
De KBO heeft ook dit jaar weer ruim 
mee kunnen delen in de Rabo Clubkas 
Campagne. Op 19 mei jl. kon voorzit-
ter Gonnie Lucassen tijdens een fees-
telijke uitreiking in het Nuenense park 
een cheque van € 794,22 in ontvangst 
nemen. Het geld zal besteed worden 
aan de aanschaf van nieuw meubilair, 
dat hard aan vervanging toe is, in de 
grote ruimte van het Trefpunt.

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu
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SPORT
Programma

Voetbal

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

•  Altijd 10% met  klantenkaartspaarsysteem
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Persoonlijke en deskundige bediening
•  Vertrouwd adres sinds 1947

  Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 11 JUNI 2017. 

WEBER 

UITGEKEERD IN ACCESSOIRES (VAN ORIGINELE ADVIES PRIJS)

OP HELE COLLECTIE

2e PINKSTERDAG OPEN 
VAN 12.00-17.00 UUR

Weber Barbecue 
Demonstraties op 

2e Pinksterdag
Barbecue Demonstratie door 

KL
A

A
SE

N
 | 

VA
N

D
EU

R
SE

N
.C

O
M

Marc Hehermann.
VAN 12.00-17.00 UUR

20% KORTING 

BBQ

Café René wint sponsortoernooi 
van RKVV Nederwetten
Afgelopen vrijdag 26 mei stroomde vanaf 18.00 uur sportpark 'De Koppel' 
van RKVV Nederwetten vol. Na een hapje, drankje en praatje werd om 19.00 
uur gestart met de wedstrijden waarin sportiviteit hoog in het vaandel 
staat. 

Onder perfecte weersomstandigheden 
en een gezellige sfeer speelde ieder 
team vier poulewedstrijden, waarna de 
halve finales en de finale volgden. Deze 
finale werd gespeeld door de teams 
van Café René en SG Hoveniers. Uit-
eindelijk trokken de mannen van Café 
René aan het langste eind en mogen 
zich nog een jaar titelhouder noemen. 
De minstens zo belangrijke sportivi-
teitsprijs werd dit jaar gewonnen door 
Kees & Mart Huijbers (resp. Kees 
Huijbers installaties en Mart Huijbers 
Architectenbureau).

Op deze mooie warme avond werd 
nog lang nagepraat en gedronken, 
waar binnen in het Piet Renders Pavil-
joen de voetjes van de vloer gingen. 
Behalve één vervelende blessure (bij 
deze willen we Evy nogmaals beter-
schap en een voorspoedig herstel toe-
wensen) was het wat ons betreft een 
zeer geslaagde avond. 

De organisatie wil bij deze alle sponso-
ren, vrijwilligers en deelnemers nog-
maals hartelijk bedanken voor jullie 
hulp en aanwezigheid. 

Café René wint sponsortoernooi bij RKVV Nederwetten.

EMK -  De Raven 2 - 2

EMK treft Hapert in finale ronde
Door Cor Groenen

EMK begon goed aan de tweede wedstrijd in de strijd om klasse behoud. Al 
na 40 seconden gaf Rick Frederiks een goede voorzet vanaf links, maar spits 
Giel van Korven kon de bal slechts in het zijnet schieten. 

In de 15e minuut moest EMK doelman 
Cuppen zijn team voor een achter-
stand behoeden na een schot van een 
volkomen vrijstaande De Raven speler. 
In de 26e minuut ging een schot van 
Dennis Degens over het doel. Ook van 
Korven zag zijn koppoging naast gaan. 
Na deze actie zakte het team van EMK 
ver weg. In de 34e minuut kwam De 
Raven op een verdiende voorsprong 
uit een corner vanaf de linkerkant. Di-
rect hierna hadden De Raven EMK 
echt pijn kunnen doen, maar doelman 
Cuppen was een sta in de weg. EMK 
kreeg in de 41e minuut de kans op de 
gelijkmaker, maar het schot van Ruud 
Boerema ging over het doel. In de laat-
ste minuut van de eerste helft was het 
wederom EMK doelman Cuppen die 
zijn team op de been hield. Met inval-
lers Sjef Sanders en Tom van Elst be-
gon EMK aan de tweede helft. Deze 
wissel was al in de 49e minuut succes-
vol. Een steekbal van S https://www.

nkvnuenen.nl/userfiles/nkv1/1288_
jac_hilt_1.jpg anders werd door van 
Elst binnengeschoten. Van Elst liet in 
de 60e minuut zijn waarde zien voor 
EMK door in de 60e minuut een voor-
zet van Ruud Boerema bij de 2e paal 
met zijn hak in het doel te brengen 
vanuit een moeilijke hoek. De Raven 
kwamen in de 74e minuut nog aan een 
verdiend gelijkspel na een misver-
stand in de EMK verdediging waar 
men dacht aan buitenspel. Van Elst en 
van Korven hadden daarna EMK nog 
op een overwinning kunnen brengen, 
maar dat was gezien de wedstrijd te 
veel van het goede geweest.

EMK treft a.s. zaterdag tegenstander 
Hapert in een uitwedstrijd. Maandag 
5 juni volgt dan de return op sport-
park Wettenseind, waar de beslissing 
zal vallen in deze nacompetitie.  
Edwin Cuppen was deze wedstrijd de 
Man of the Match aan EMK zijde.

 

Tom van Elst bezig met een actie.

TV Nederwetten 
ontvangt donatie 
uit Rabo Clubkas
Namens Tennisvereniging Neder-
wetten willen wij iedereen bedan-
ken die een stem op onze vereni-
ging heeft uitgebracht tijdens de 
Rabo Clubkas campagne 2017.

Tijdens de spannende bekendmaking 
van de resultaten door het Rabo Cam-
pagneteam mochten we een bedrag 
van € 111,20 in ontvangst nemen. Een 
mooi geldbedrag waar we zeker een 
passende bestemming voor zullen vin-
den.

Korfbal

Kijk voor meer info op:

korfbal.nl

Aanvang 10.00 uur

Locatie:

Sportpark 
Wettenseind,
Nuenen

NK B & C-jeugd
Kruisfinales 
A-jeugd

3 juni 2017

Georganiseerd
door:

NK B en C Jeugd en   
Kruisfinales A Jeugd Dameskorfbal
Op zaterdag 3 juni a.s. vinden in Nuenen de Nederlandse Kampioenschap-
pen B & C jeugd en de Kruisfinales A jeugd Dameskorfbal plaats. Het KNKV 
nodigt u uit om naar deze dag vanaf 10.00 uur topdameskorfbal te komen 
kijken op de velden van NKV,  Sportpark Wettenseind te Nuenen.  
Het wedstrijdprogramma 

ziet er als volgt uit:
 
Veld 1 Veld 3 
10 Kruisfinale C Kruisfinale C 
11. Kruisfinale B Kruisfinale B 
12. Finale C Plek 3/4 C 
13. Finale B Plek 3/4 B 
14. Prijsuitreiking C & B  
15. Kruisfinale A – 1  
17. Kruisfinale A – 2   
 
De winnaars van de beide Kruisfinales 
A plaatsen zich voor de finale die op 
zondag 11 juni a.s. zal plaatsvinden bij 
korfbalvereniging Swift in Velden. 
Voor alle laatste nieuwtjes omtrent dit 
evenement, kun je via bovenstaande 
site de knop NK B-C/ kruisfinales A 
dames raadplegen.

VOETBAL

RKGSV GERWEN
Maandag 5 juni
SVEB 1 - RKGSV 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30

EMK NUENEN
Zaterdag 3 juni
Hapert 1 - EMK 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 .00
maandag 5 juni
EMK 1 - Hapert 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30

KORFBAL

NKV NUENEN
Zaterdag 3 juni
NK dameskorfbal finales  .  .  .  .  .  .  . 10 .00

Jac Hilt neemt    
afscheid als trainer bij NKV
Afgelopen zondag hebben NKV 1 en NKV 2 hun laatste wedstrijd gespeeld 
van het veldseizoen, helaas beiden verloren maar gezien de omstandighe-
den en de tegenstanders valt er met de uitslag te leven. Op het einde is het 
altijd leuk om terug te kijken naar het afgelopen seizoen, wat is er gebeurd? 
Wat hebben we gepresteerd en wat is er nu echt belangrijk?

We zijn dit jaar gestart met een selectie 
met eigenlijk van alles wat, spelers/
speelsters met enorm veel ervaring, 
spelers/speelsters die al even mee-
draaien en sommige nieuwe spelers in 
de selectie met enorm veel inzet, am-
bitie en enthousiasme. Voor de trainer 
eigenlijk de ideale samenstelling van 
een groep.

Je gaat dan in overleg met bestuur en 
de spelersgroep de doelstellingen en 
ambitie vaststellen en dit was snel dui-
delijk; met NKV 1 kampioen worden 
in de zaal en handhaven op het veld, 
met NKV 2 zo hoog mogelijk eindigen 
met in de zaal én op het veld.
Het volgende is dan het samenstellen 
van de ploegen, wie speelt er in 1 en 
wie gaat er in 2 spelen. Dit is voor een 
trainer altijd een momentje, er moeten 
keuzes gemaakt worden en die neem je 
op basis van kwaliteit, balans en eigen 
inzicht. Je gaat spelers blij maken en 
teleurstellen, dit hoort bij selecteren. 
Het belangrijkste is om van een ploeg 
zo snel mogelijk een team te maken.
Het begin van de veldcompetitie van 
NKV 1 en 2 willen we gebruiken om 
het grote doel te bereiken, en dat is 
kampioen worden in de zaal. Nu gaat 
dat voor NKV 1 even niet zoals ge-
pland en verliezen we alle wedstrijden 
op het veld, NKV 2 pakt de punten 
daar waar nodig.
Dan gaan we de zaal in met 2 teams. 

NKV 1 wordt ongeslagen kampioen en 
NKV 2 doet tot het laatst mee om de 
hoofdprijs, een geweldige prestatie 
van beide teams. Ik zeg met nadruk 
teamS, als je alles over hebt met elkaar 
en voor elkaar dan stijg je tot grotere 
hoogtes en wordt je beloond met kam-
pioenschappen en een ouderwets 
NKV feest!

We starten met het 2e deel van de 
veldcompetitie, NKV 1 weet er te doen 
staat: punten te pakken om degradatie 
te voorkomen en NKV 2 moet de pun-
ten blijven pakken om boven aan mee 
te blijven doen. Dit gaat met wisselen-
de resultaten, NKV 2 pakt volop pun-
ten en speelt nog lang mee voor het 
kampioenschap maar eindigt keurig in 
de top van hun klasse. NKV 1 speelt 
prima, heeft soms het geluk niet aan de 
zijde en geeft een nieuwe dimensie aan 
mooi verliezen. Helaas is degradatie 
wel een feit.

Moet je nu stellen dat het seizoen ge-
slaagd is vanwege het kampioenschap 
van NKV 1 en de beide bijna kam-
pioenschappen van NKV 2 of is het 
seizoen nu mislukt omdat we zijn ge-
degradeerd op het veld met 1?

Voor mij als trainer is het seizoen zeer 
geslaagd en dan niet vanwege de kam-
pioenschappen of degradatie maar 
vanwege het feit dat ik met een fantas-
tische groep heb mogen werken die 2 
teams zijn geworden. Waar we er op de 
moeilijke momenten altijd en onvoor-
waardelijk er voor elkaar waren, waar 
spelers en speelsters zich hebben ont-
wikkeld, dingen hebben laten zien die 
we nooit verwacht hadden, verant-
woordelijkheid hebben getoond en ge-
nomen. Spelers afscheid hebben geno-
men van de selectie maar zo enorm 
belangrijk zijn geweest door hun in-
breng en ervaring. Dit is de kracht van 
de selectie en van NKV.

Iedereen en allemaal bedankt, 
De trainer Jac Hilt

Wijziging 
startplaats bij 
WandelSportVer. 
Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmor-
gen- en woensdagavondwandeling 
bij de Nuenense wandelsportveren-
ging WSV is in de maand juni de in-
gang van de tennisvelden op sport-
park De Lissevoort. 

Op zondagmorgen om 09.00 uur en op 
woensdagavond om 19.00 uur vertrek-
ken 2 groepen, ieder in een eigen tem-
po, voor een sportieve wandeling van 
maximaal 2 uur door de mooie Nue-
nense omgeving. Iedereen is welkom 
om ook eens vrijblijvend mee te wan-
delen. Vooraanmelden daarvoor is niet 
nodig, men kan zich melden op de 
startlocatie.
Voor nadere informatie: www.wsvnue-
nen.nl. Ook kunt u mailen naar het se-
cretariaat, secretariaat-wsv@outlook.
com

De 48e 
Avondvierdaagse 
van Nuenen
Van 13 tot en met 16 juni kan men weer 
meedoen met de avondvierdaagse.

Iedere avond wordt er om 18.30 uur 
gestart vanuit het clubgebouw van de 
honk- en softbalvereniging aan de Lis-
sevoort. Een aangepaste rolstoelroute 
gaat over verharde wegen.

Voorinschrijven kan op 6 en 8 juni van 
19.00 tot 20.30 uur in sportcomplex de 
Drietip. Kosten € 3,00 p.p., dit is inclu-
sief een medaille.
Het is ook mogelijk om in te schrijven 
op de eerste loopavond bij het startbu-
reau. Dan bedraagt het inschrijfgeld      
€ 4,00 p.p. inclusief een medaille.

Bij het inschrijven ontvangt u een pro-
grammaboekje met de beschrijving 
van alle wandelingen.
Voor meer informatie en voor de rou-
tekaartjes kijk op www.wsvnuenen.nl.



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

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

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

VINDT U IN DE 
ACTUELE FOLDER 

EN IN ONZE 
FILIALEN

Rond de Linde

Vanaf ontwerp t/m
verspreiding van 

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

gratis entree!

GITAARLES
VOOR 

50-plussers

Geen noten
Begeleiden 

liedjes                                                                                                                                               
jaren ’60 en ‘70

Info:
nicovandewetering@kpnmail.nl

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

IEDERE ZONDAG OPEN
10.00 -17.00 UUR

DAGELIJKS VERSE AARDBEIEN 
& (GESCHILDE) ASPERGES

Een groot assortiment: 
Groente-/kruidenplanten, 

perkplanten en hangpotten 
tuinplanten

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

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

ALGEMEEN FYSIOTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE

TAPING

STEUNKOUSEN

PILATES

ORTHOMOLECULAIRE TOEPASSINGEN

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

www.fysiotherapiehendrix.nl | Kloosterstraat 15 | 06-19416234 | Nuenen

OPENT12 JUNI

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

Autoschade Groeneveld is een gespecialiseerd autoschadeherstelbedrijf en 
bestaat sinds 1930. Autoschade Groeneveld is gevestigd in Eindhoven en 
is gespecialiseerd in het hoogwaardig herstellen van autoschades inclusief 
de totale schadeafwikkeling. Wij onderscheiden ons van andere autoscha-
deherstelbedrijven door onze klantgerichtheid, ons hoog kwaliteitsniveau en 
de effectieve bedrijfsvoering. Wij zijn voor BMW, Mini, Jaguar, Landrover, 
Aston Martin, Rolls Royce en Tesla een erkende gecertificeerde repara-
teur. Voor zowel de traditionele en alternatieve reparatietechnieken alsmede 
het herstellen van aluminium carrosserieën en elektrische auto’s is onze 
moderne werkplaats volledig uitgerust en zijn onze medewerkers op het 
hoogste niveau getraind.

Wij zijn op zoek naar een:

Administratief Medewerker 
ter ondersteuning van de schade afdeling

met enige kennis van Word, Excel en de Engelse taal, 
een affiniteit met auto’s is een wens geen pre.

Specifieke vaardigheden voor deze functie zullen verkregen worden door 
interne training.

Wij bieden je een full - time baan met prettige werksfeer, een beloning naar 
ervaring en capaciteiten in een uiterst modern bedrijf.

Als je geïnteresseerd bent, man of vrouw en ben je tussen 18 en 30 jaar, 
stuur dan je sollicitatie met c.v. naar:

Autoschade Groeneveld B.V.       
 
t.a.v. Hans van Moll
Esp 200
5633 AC Eindhoven
e-mailen kan ook: hans@autoschade-groeneveld.nl
internet site: www.autoschade-groeneveld.nl
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