
W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

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

De Stille 
Kracht 
valt stil

90 jaar 
Nuenens 
kloosterleven 
in boekvorm

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand
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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

Jubilaris 
Bart van der Wijst 
van EMK 
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TAXATIE?
Puur | Professioneel | Persoonlijk

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

040-2951080 | www.anderegg.nl

HYPOTHEEK NODIG?

Collse Hoefdijk 16a  5674 VK Nuenen

Financieel Bedrijfsadvies
Verzekeringen • Hypotheken

deskundig & persoonlijk 
laagste hypotheekrente

betaalbaar advies

Van Goghmèrt 2017
De tweede zondag in Nuenen is de dag van de Van Goghmèrt. Een grootse 
braderie in het centrum van Nuenen.  Zondag 11 juni staan er ongeveer 145 
kramen opgesteld en zijn de meeste winkels geopend, in totaal zo’n 200 
deelnemers. Standhouders en winkeliers geven speciale kortingen en aan-
biedingen. De braderie is van 11.00 uur tot 17.00 uur en loopt vanaf de 
hoek Parkstraat-Voirt-Lindenlaan tot aan de lindeboom op de Berg plus de 
Vincent van Goghstraat. Entree is gratis.

Het thema van deze 34ste editie is ‘die-
ren’. De kinderboerderij staat dit jaar 
opgesteld bij de lindeboom, met be-
halve boerderijdieren ook lama’s en 
alpaca’s. En de speurtocht naar letters 
voor kinderen staat natuurlijk in het 
teken van dieren, net als de prijzen. 
Hiervoor is een wedstrijdkaart nodig, 
af te halen bij de Bavaria-wagen in het 
Park tegenover restaurant Comigo. 
Verder staan voor de kinderen zes 
springkussens opgesteld in het Park. 

Vanaf 13.00 uur is er livemuziek: te-
genover Café Ons Dorp/Café René 
speelt Duo Markant, bij Comigo Rou-
te 66 en op de Berg, tegenover Le Sou-
ris, de Nuenense Big Band. Verder tre-
den er drie dansscholen op: DéDé 
Dansballet om 12.30 uur op het Park-

hof, later op de middag in de pauze 
van Route 66 bij Comigo. Op dat po-
dium treedt van 12.30 uur tot 13.30 
uur 2Dance op. De derde dansschool 
geeft demonstraties buikdansen op 
het Parkhof en een diskjockey van Es-
taloca.

Kermis zaterdag – roze zaterdag

Nuenen kleurt 8 juli alle tinten roze
Door Mariët Jonkhout

aterdag 8 juli gaat het gebeuren dan kleurt Nuenen vanaf een uur of 
vijf in de middag, langzaam roze. Het is de dag waarop voor het eerst 
in de Nuenense geschiedenis ‘Roze Zaterdag’ gevierd gaat worden 
en waarop vele live- en travestie-acts de revue zullen passeren.

In Geldrop was zijn organisatie van 
‘Roze Zaterdag’ jarenlang een door-
slaand succes en Mark Cornelis, bijge-
staan door de volledige teams van 
New Oriental, De Griek Nuenen, De 
Bengel en door Bart & Marina van de 
Ven, verwacht dat het in Nuenen al-
leen nog maar beter gaat worden. “Het 
wordt een mega-feest op het Vincent 
van Goghplein en voor ons is het zelfs 
al tijdens de voorbereidingen ‘smullen’ 
van wat er allemaal gaat komen.
Zaterdag 8 juli dus staat er op het Vin-
cent van Goghplein een tien meter 
groot podium opgesteld met de rug 
naar Arcadia. Er aan vast zit een zes 
meter lange catwalk, waarop de arties-
ten richting de kermis het publiek in 
kunnen lopen en naast het podium 
bevindt zich een gigantisch groot LED 
scherm dat het mogelijk maakt om 
zelfs de meest verre toeschouwers een 
dichtbij gevoel te geven.

Voor ieder wat wils
Het plein gaat open om 17.00 uur en 
vanaf 18.00 uur zal een DJ, die ook kan 
zingen, binnenloop muziek verzorgen. 
Vanaf 18.30 uur zullen de eerste live-
optredens beginnen en als de kermis 
om 19.00 uur is aangezegd door Het 
Gilde en de Burgemeester, zullen deze 
laatsten ‘de meisjes’ in een parade, via 
het kermisterrein naar het podium be-
geleiden, waar ze acte de présence zul-
len geven tussen de verschillende live-
optredens door, Met als moment 
suprême de officiële opening van Roze 
Zaterdag door Hertogin Victoria om 
20.00 uur.
Naast de hertogin treden onder ande-
re Anita van de Dolly Dots, Bonnie St. 
Claire, Johnny Rosenberg en Mark El-
bers op. En als klap op de vuurpijl be-
treedt Koningin-Moeder van de Gay’s 
2017, Karin Bloemen het podium. 

Een bijzondere wijnbeleving bij Sans Oreille
Door Caroline van Nes

eventien jaar geleden opende Marianne Coolen haar wijnwinkel ‘Sans 
Oreille’ in Nuenen, in de Vincent van Goghstraat. Tien jaar geleden 
verhuisde ze met de winkel naar de Opwettenseweg, waar een proef-

lokaal aanwezig is. Een goede keuze, want ze heeft nu veel meer ruimte. Ze 
kan gasten ontvangen voor een lunch of diner, tussen de wijnflessen. Als 
het mooi weer is, wordt er gegeten en gedronken op het gezellige terras, 
ingericht in mediterrane sferen. Marianne en haar man Ronald Daniëls, zijn 
echte bourgondiërs; wijn en spijs zijn hun passie, vandaar dat ze met veel 
enthousiasme verschillende wijnarrangementen organiseren. 

huiskamerrestaurant. Het accent ligt 
bij ons vooral op de wijn. Mensen 
kunnen uit alle wijnen kiezen die wij 
in huis hebben. En in alle prijsklassen. 
We kijken er naar uit nieuwe gasten te 
mogen begroeten.” 
Voor meer informatie en reserverin-
gen www.sansoreille.nl en www.
airdnd.nl.

Marianne vertelt: “Ik blijf gewoon 
mijn wijnwinkel runnen, maar ik vind 
het zo leuk gasten een totale wijnbele-
ving te laten meemaken en verschil-
lende wijnen te laten proeven, dat ik 
meer mensen kennis wil laten maken 
met het horecagedeelte van Sans 
Oreille.” Genieten van bijzondere wij-
nen en lekker eten, in een huiselijke 
sfeer.

High wine of volledig diner
Een high tea kent iedereen, maar het is 
bij Sans Oreille ook mogelijk met een 

groep vrienden, collega’s of familie te 
genieten van een high wine. “De gas-
ten krijgen dan drie verschillende gla-
zen wijn, met bijpassende hapjes, 
waarbij ik iets vertel over de wijn en 
waarom juist dat eten erbij past”. Maar 
ook een volledig gastronomisch diner 
is mogelijk. Marianne: “We doen alles 
samen, maken alles zelf. We hebben 
veel gegeten en gedronken, kookles-
sen en wijncursussen gegeven, nu wil-
len we graag anderen laten genieten.”
Ronald neemt de gasten mee op een 
culinaire wereldreis, waarbij de sma-
ken van de Indonesische, Italiaanse en 
Franse keuken elkaar afwisselen. Ma-
rianne adviseert over bijpassende wij-
nen. 

Air DnD
In navolging van Air BnB, is er nu ook 
Air DnD, wat staat voor Air Drink ‘n 
Dine. Deze organisatie, waar Sans 
Oreille bij is aangesloten, heeft als 
doel de passie en kwaliteiten van hob-
bychefs toegankelijk te maken voor 
iedereen. Marianne vertelt: “Ik merk 
dat sommige mensen een beetje klaar 
zijn met uit eten gaan in normale res-
taurants, dan is dit een unieke manier 
van uit eten gaan, in een zogenaamd 

Waar ze, naast het verzorgen van on-
getwijfeld een geweldig optreden, 
door burgemeester Maarten Houben 
gehuldigd wordt als Ambassadrice 
van Roze Zaterdag Nuenen”.
Het is zeker meer dan de moeite waard 

om, naast een rondje kermis, het Vin-
cent van Goghplein met een bezoek te 
vereren. Mocht het onverhoopt rege-
nen of de zon te heftig schijnen, een 
deel van het plein zal voorzien zijn van 
parasols en vocht is meer dan voorra-
dig, te koop met munten, die voor 
deze gelegenheid speciaal verkocht 
worden. De toegang is VOLLEDIG 
GRATIS, de dresscode een tintje roze. 
Kom ook genieten en kleur mee! 
Roze Zaterdag Nuenen wordt mede 
mogelijk gemaakt door Hoevenaars 
geluid, LED Screen Rental Holland, 
Drukkerij Messerschmidt en vele an-
deren.

Gedurende de kermis wordt het Vincent van Goghplein

HET DIVAPLEIN
Geniet van diverse optredens onder het genot van een 

drankje van deze gezellige avond.
Zitbankjes, Staantafels, terrasje alles is aanwezig deze dag, 

3 grote bars.
2 hele grote parasols zorgen voor bescherming voor het 

zonnetje en eventueel bij minder weer.

Karin Bloemen

Bonnie 
st Claire

Johnny 
Rosenberg

Anita Heilker 
(Dolly Dots)

Huldiging van Karin Bloemen als Ambassadrice Roze 
Zaterdag Nuenen door burgemeester Houben 

8 Juni vanaf 17.00 op het vincent van gogh plein

Live optredens van diverse lokale artiesten
Mark Elbers, Mark Peeters,Lise Verheijden, 

Dayen, Novi Dijk

ROZE ZATERDAG

Diverse spetterende Travestie optredens

Van Gogh-
fietstoertocht   
voor iedereen  
 
Zondagmorgen 11 juni (en niet 18 
juni) wordt de Van Gogh-fietstoer-
tocht verreden van Nuenen door de 
Meijerij naar Den Bosch en omgeving. 
Aan de tocht kan iedere fietser deelne-
men. 

Het vertrekpunt is bij café Schafrath 
aan het Park in Nuenen. Tussen acht 
en negen uur kunnen deelnemers zich 
inschrijven. Er is keuze uit drie afstan-
den: 100, 125 en 150 kilometer. De or-
ganisatie berust bij Toerclub Nuenen. 

Voor meer informatie zie ook de site 
van de organiserende toerclub: www.
tcnuenen.nl.

Sleutelbos 
gevonden
Op vrijdag 2 juni is er op de Opwet-
tenseweg/Wolvendijk een sleutelbos 
gevonden. De eigenaar kan contact 
opnemen met telefoonnummer 06-
46591981.



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.

Afspraak
maken!

Gemeentezaken?

Maak uw afspraak via www.nuenen.nl

Maak uw afspraak via 
www.nuenen.nl

AFVALWEETJE

Leging Groene container: € 1,-, in de maanden juni, 
juli en augustus wordt de bak elke week opgehaald!

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

 

 

 

 

COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door de Maag Lever Darm 
Stichting.

VERKEER
Afsluiting Wettenseind donderdag 8 juni 2017
Er vinden wegwerkzaamheden plaats op donderdag 8 juni van 09.00 
uur tot 16.00 uur op Wettenseind. Er is besloten om de weg overdag 
af te sluiten. 

Verkeersmaatregelen Van Goghmert 11 juni 2017 
Op zondag 11 juni vindt in het centrum van Nuenen de Van Gogh-
braderie plaats. Op deze dag zijn de volgende straten tussen 06.00 
uur en 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer:
•	 Parkstraat	(van	Voirt/Lindenlaan	tot	Park)
•	 Straten	rondom	het	Park
•	 Vincent	van	Goghstraat	(van	Park/Berg	tot	Margot	
 Begemannstraat)
•	 Berg	(van	Park/Vincent	van	Goghstraat	tot	Weverstraat)
•	 Berg	(van	Berg/Lindeboom	tot	Beekstraat)
Bewoners die in de bovengenoemde straten wonen wordt geadvi-
seerd om hun voertuig voor 06.00 uur buiten het afgesloten gebied 
te parkeren, anders is het niet meer mogelijk weg te rijden.

Avondwandelvierdaagse 13 juni t/m 16 juni 2017
De avondvierdaagse vindt dit jaar plaats van dinsdag 13 juni t/m 
vrijdag 16 juni. 
De laatste wandelavond op vrijdag 16 juni eindigt bij Het Klooster. 
Men vertrekt dan in optocht vanaf de vijver bij het gemeentehuis 
naar het park voor Het Klooster. Dit weggedeelte is vanaf 20.00 uur 
enige tijd afgesloten voor alle verkeer.

Afsluiting Spoorwegovergang Eeneind 
In de nacht van zondag op maandag 18-19 juni van 00.00 uur tot 
06.00 uur wordt de spoorwegovergang Eeneind afgesloten voor al 
het verkeer.
De werkzaamheden aan het spoor worden uitgevoerd door BAM 
infra Rail BV.

GETUIGENOPROEP 
POLITIE NUENEN
Op maandag 24 april 2017 rond 18.25 uur is er op de Europalaan 
te Nuenen geprobeerd om een bromfietser opzettelijk aan te rijden. 
Kort daarvoor werd de bromfietser op de Refeling al door een van 
de automobilisten afgesneden. De bestuurder van de personenauto 
ging hierop voor de bromfietser in de berm stil staan.
Dit alles zou gedaan zijn door twee mannen in twee verschillende 
zwarte personenauto's.
Heeft u iets gezien of bent u getuige geweest van een van deze inci-
denten? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 en 
vermeld hierbij het registratienummer 2017085073.

TEXTIELINZAMELING 
Op vrijdag 16 juni wordt er huis aan huis textiel opgehaald. U ont-
vangt hiervoor een speciale zak in uw brievenbus.

COMMISSIEVERGADERINGEN IN JUNI
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen, deze ver-
gaderingen zijn in de commissiekamer in het gemeentehuis (be-
halve commissie Samenleving- raadzaal, Het Klooster), aanvang 
19.30 uur.
Agenda en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.raadsin-
formatie.nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis. 

14 juni Commissie Samenleving  LET OP: Gewijzigde locatie: Raad-
zaal in Het Klooster, aanvang 19.30 uur
 
Onderwerpen
•	 Projectplan	 vergunninghouders:	 huisvestiging	 inburgering	 en	

participatie
•	 Verordening	voorzieningen	huisvesting	onderwijs	Nuenen	
•	 Zienswijze	begroting	WSD

15 juni Commissie ABZFin Commissiekamer in het Gemeentehuis, 
aanvang 19.30 uur
 
Onderwerpen
•	 Bestuurlijke	toekomst	gemeente	Nuenen	c.a.
•	 Wijziging	Gemeenschappelijke	Regeling	BLINK	i.v.m.	toetreding	

Heeze-Leende
•	 Zienswijze	begroting	gemeenschappelijke	regeling	BLINK
•	 2017-19	RIB	Tussentijdse	rapportage	1e	kwartaal

20 juni Commissie Ruimte Commissiekamer in het Gemeentehuis, 
aanvang 19.30 uur
 
Onderwerpen
•	 Bestemmingsplan	Nuenen-Centrum,	herziening	uitvaarthuizen
•	 Moorven	2	Verklaring	van	geen	bedenkingen
•	 Beleidsplan	speelruimtevoorzieningen
•	 Beleidsplan	openbare	verlichting	2018-2027

21 juni Gecombineerde commissie (jaarrekening & kadernota), 
Commissiekamer in het Gemeentehuis, aanvang 19.30 uur 

Onderwerpen
•	 Jaarstukken	2016	(Het	raadsvoorstel	wordt	uiterlijk	op	vrijdag	

9 juni 2017 gepubliceerd)
•	 Jaarrapportages	grondexploitaties	
•	 Kadernota	(Het	raadsvoorstel	wordt	uiterlijk	op	vrijdag	9	juni	

2017 gepubliceerd)

Extra raadsvergadering
29	juni	Bestuurlijke	Toekomst	gemeente	Nuenen	c.a.

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

PROJECTPLAN VERGUNNINGHOUDERS 
BIJ COMMISSIE SAMENLEVING 14 JUNI IN 
'HET KLOOSTER'
Om 19.30 uur op woensdag 14 juni vergadert 
de raadscommissie Samenleving in de Raad-
zaal in 'Het Klooster' o.a. over het project-
plan Huisvesting, inburgering en participatie. 
Dit plan voorziet in de huisvesting en integra-
tie van  69 vergunninghouders (vluchteling 
met een verblijfsvergunning) die Nuenen in 
2017	gaat	opnemen.	Het	volledige	Project-
plan staat op de website van de gemeente www.nuenen.nl / over 
de gemeenteraad / vergaderkalender. Klik vervolgens bij woensdag 
14 juni op 'Samenleving' voor de agenda en alle documenten.

Inwoners/belanghebbenden kunnen bij de vergadering van de raads-
commissie	hun	mening	over	het	projectplan	naar	voren	brengen.	Zij	
moeten zich daar wel vooraf voor aanmelden:
Aanmelden om mee te spreken op 14 juni: 040 - 26 31 679 of e-mailen 
naar: griffie@nuenen.nl 

Inhoudelijk reageren kan via 040 - 2 631 631 of e-mailen naar: in-
burgerenvergunninghouders@nuenen.nl

Let op: er is nog geen keuze gemaakt op welke van de vier potenti-
ele locaties mogelijk tijdelijke huisvesting komt. De reacties op het 
voorstel die tijdens de vergadering van de raadscommissie naar 
voren worden gebracht, worden meegenomen in de afwegingen. 
Eerst wordt het projectplan nog op 6 juli door de gemeenteraad 
besproken waarna het college van burgemeester en wethouders in 
juli een definitief besluit neemt. Voor de goede orde: formeel bezwaar 
maken kan pas als het college van burgemeester en wethouders een 
besluit genomen heeft en een zgn. 'omgevingsvergunning' verleent. 
Naar verwachting medio juli 2017. Wanneer formeel bezwaar mo-
gelijk is, worden inwoners/belanghebbenden geïnformeerd. 

AFVALINZAMELING
Tarief groene container: € 1,00
Om	inzameling	van	groente-,	fruit-,	tuinafval	en	etensresten	(GFT+E)	
in Nuenen te stimuleren, is het tarief voor het legen van de groene 
container flink omlaag. Op deze manier kunt u uw groene container 
gebruiken en vaker aanbieden, waardoor (stank)overlast tot het 
verleden behoort. De ophaaldagen zijn afgestemd op het seizoen. 
Snoeiafval kunt u gratis brengen naar de milieustraat of één van de 
14 speciale groenbakken. 

Afval scheiden
Het doel is om in Nuenen zo min mogelijk restafval te produceren 
en zo veel mogelijk afval te scheiden, zodat het kan worden herge-
bruikt. Als u uw afval goed scheidt, kan het behoorlijk schelen in de 
kosten. U hoeft dan de grijze (en duurste) container minder vaak 
aan te bieden.
€ 1,00 per leging
Om	de	GFT-container	te	stimuleren	is	het	tarief	omlaag	gebracht.	
Dit betekent dat de container ook met een klein laagje erin aange-
boden kan worden voor een klein bedrag. Op deze manier kan de 
geuroverlast van de groene container, zeker in de zomermaanden, 
worden beperkt.
 
Legingen per seizoen
In juni, juli en augustus kunt u de container elke week aanbieden. 
In april, mei, september en oktober wordt de container elke twee 
weken opgehaald. In de wintermaanden, als er weinig tuinafval is, 
wordt de groene container eens per maand opgehaald.
  
Snoeiafval gratis brengen
 Als u veel tuin en/of snoeiafval heeft kunt u dit gratis brengen naar 
de milieustraat of naar één van de 14 vaste plekken waar groenbak-
ken staan. De locaties van de groenbakken staan in de afvalkalender. 
Als u een aanhanger vol heeft en de milieustraat is open, kunt u het 
beste doorrijden naar de milieustraat. Daar is meer ruimte voor 
snoeiafval, dit voorkomt dat de groenbakken snel vol zijn. Na het 
weekend worden de groenbakken allemaal leeggemaakt. 
Heeft u vragen over de afvalinzameling? Kijkt u dan in de afvalka-
lender op afvalkalender.nuenen.nl of neem contact op met de ge-
meente Nuenen 040 2631631. Heeft u een klacht of opmerking over 
afval of de inzameling? Dan kunt u een melding maken op www.
nuenen.nl.

KEN JIJ EEN KANJER     
DIE EEN LINTJE VERDIENT?
Verraste blije gezichten. Spontane reacties 
en mooie herinneringen. De uitreiking van 
een Koninklijke onderscheiding blijft een 
bijzonder moment. Ken jij iemand die 
waardering verdient, omdat hij of zij zich 
al vele jaren voor onze gemeenschap inzet? 
Meld deze kanjer dan nu aan voor een 
lintje. Aanvragen voor de Lintjesregen 
2018 moeten 1 augustus 2017 bij de gemeente Nuenen binnen zijn.

Een Koninklijke onderscheiding is een blijk van waardering voor 
jaren van intensieve maatschappelijke inzet. Concreet moet iemand 
minimaal vijftien jaar, minimaal zes uur in de week vrijwilligerswerk 
verrichten. Deze verdiensten moeten ook actueel zijn.

Lang traject
Waarom moet je een lintje zo ver van tevoren aanvragen? Er komt 
nogal wat bij kijken. De aanvrager moet veel informatie verzamelen. 
Die info kan via de burgemeester, de Commissaris van de Koning, 
het Kapittel als adviesorgaan, de betrokken minister en uiteindelijk 
Zijne	Majesteit	zelf	leiden	tot	de	ondertekening	van	het	Koninklijk	
Besluit.

Begin tijdig
Ken je iemand die je wilt voordragen? Of wil je meer informatie over 
het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding? Neem dan tijdig 
contact op met de medewerkster Kabinetszaken via tel. 040-2631631 
of mail: b.schulkes@nuenen.nl
Samen kun je dan bekijken of iemand in aanmerking kan komen. 
En op welke manier de aanvraag het beste kan worden ingediend. 
Het aanvragen van een lintje is gratis. Op www.lintjes.nl staat meer 
informatie. Bij het tabblad Voordragen vindt je ook het aanvraag-
formulier.

Bijzondere gelegenheid
Je	kunt	ook	een	lintje	aanvragen	dat	tijdens	een	bijzondere	gelegen-
heid wordt uitgereikt. De aanvraag hiervoor moet zes maanden van 
tevoren binnen zijn bij de gemeente. Er zijn wel regels aan verbonden. 
Neem voor de zekerheid even contact op met de gemeente.



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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

   

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

Zondag op de Van Goghmèrt zijn wij 
er bij met overheerlijke broodjes!!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

SPECIAL

KOOPJE

KOOPJE

weekaanbiedingen 
donderdag 8 juni t/m woensdag 14 juni

Hollandse venkel
 1/2 kilo 0,79
Cherrytomaatjes   
pan klaar   per bakje 0,79

Broccoli salade     
 250 gram 1,79

Geschrapte worteltjes      
 1/2 kilo 1,79

Witte druiven pitloos     
 1/2 kilo1,99

Perssinaasappels
10 stuks 1,99Godfried de Vocht De Echte Bakker

Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

Lekker!! Voorjaar.....
Acties week 23 : geldig maandag 5  t/m zaterdag 10 juni 2017_____________________________________________________

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

6 Rozijnenbollen
 nu € 2,-
_____________________________________________________

Hollands appeltaartje
met slagroom nu € 6,-_____________________________________________________

Sinaasbavaroisevlaai
Half nu 7,95
  Heel nu € 1495_____________________________________________________

Donuts
 3+1 GRATIS_____________________________________________________

Frans kruidenbrood
Frans stokbrood 
met kruidenboter smaak nu € 250

Pieter van der Straten
M. 06-54783555Uw contact bij aan- en verkoop:

E. helmond@meerderemakelaars.nl
W. www.meerderemakelaars.nl

President Rooseveltlaan 55
vraagprijs: € 439.000,- k.k.

TE KOOP IN HELMOND
VRIJSTAANDE WONING

Deze woning staat op een perceel van 887 m2, heeft
een charmante, bescheiden uitstraling en biedt veel 
mogelijkheden.
Ligging: Vlakbij Warande, Centrum en Ziekenhuis.
Indeling: Entree, ruime hal met toegang tot de
garderobe met toilet, woonkamer, keuken, eetkamer
en de trap naar de eerste verdieping.

Woonkamer met parketvloer, openhaard, grote raam-
partijen en toegang tot de achtertuin. Op de verdieping
zijn 5 slaapkamers en een badkamer. Tevens is er toe-
gang tot een vliering en extra bergruimte.
Heel praktisch is de grote garage met een zolder en
aan de achterzijde een grote overdekte buitenruimte.
De tuin ligt op pal zuid!

OPEN
HUIS!
ZA 10/06 16.00 – 17.00 U

Molendreef 5
vraagprijs: € 595.000,- k.k.

TE KOOP IN LIESHOUT
VRIJSTAANDE WONING

Er zijn verschillende huizen in Lieshout te koop, echter
zijn wij van mening dat deze woning zich absoluut on-
derscheidt, door stijl, staat van onderhoud maar vooral
ook door de gunstige (rustige) ligging aan de rand van
het dorp, en door de vele gebruiksmogelijkheden.
De woning heeft veel leefruimte met thans 5 slaap-
kamers, maar met de mogelijkheid tot wel 8. Absoluut
een fijn familiehuis met veel privacy en rust. Kom kijken
en laat u verrassen! U bent van harte welkom.

Perceel: 1.201 m²
Woonopp.: 353 m²
Inhoud: 1.300 m³
Bouwjaar: 1980
Gerenoveerd: van 2009 tot 2016

OPEN
HUIS!
ZA 10/06 16.00 – 17.00 U

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

Gepaneerde schnitzels
4 stuks  ..........................................6,95
Varkenshaas medaillons
                         iedere 4e gratis
Bij 150 gr. Beenham
100 gr. Beenham salade .......Gratis
Filet d'asperge
100 gram  ................................................1,80
Carpaccio Misto
100 gram  ................................................2,60
Gegrilde spareribs
Met gratis saus, 500 gram  .......................6,00

KOOPJE

SPECIAL

Voor de beste broodjes                    
op de Van Gogh Mèrt!!
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Bedankdag     
gastvrouwen D’n Inloop
Woensdagmiddag 31 mei werd de jaarlijkse bedankdag gehouden voor de 
gastvrouwen van D’n Inloop. Van veertien gastvrouwen waren er zeven af-
wezig. We hebben van twee gastvrouwen afscheid moeten nemen, vanwege 
gezondheidsproblemen. Hartelijk bedankt voor jullie jarenlange inzet. 

De middag begon om twee uur natuur-
lijk met koffie, thee en een heerlijke 
aardbeientaart. De stemming zat er al 
snel in, er werden herinneringen naar 
boven gehaald over de oprichting van 
D’n Inloop. Dat is alweer bijna twintig 
jaar geleden. We waren zes dagen per 
week, twee maal per dag en zondags     
s ’middags open. Er was altijd bezoek 
en er werden door menig Nuenense 
vrouwen verhalen opgehaald. Sommi-
gen hadden in Het Klooster op school 
gezeten of daar hun kinderen gekre-
gen. Maar die tijden van druk bezoek is 
nu verleden tijd. Wegens te weinig be-
langstelling zijn de openingsdagen te-
ruggebracht naar maandag, woensdag 
en vrijdag. Waarvan binnenkort de 
woensdag ook zal verdwijnen. Ik doe 
tevens een oproep aan alle Nuenena-

ren “Laat D’n Inloop niet in de steek en 
loop eens binnen op maandag of vrij-
dagmiddag. De koffie en thee is gratis 
en onze gastvrouwen staan altijd voor 
u klaar!”

De middag was heel gezellig met een 
hapje en een drankje waar iedereen 
van genoot. Half vijf ging het gezel-
schap richting huis met een mooi bloe-
metje en voldaan van de gezellige mid-
dag. Dames bedankt dat jullie er wa-
ren, mede door jullie was het zo 
gezellig!

Rietje Kop- Plasmeijer
Ans Rooswinkel

P.S. Vakantiesluiting 24-07 t/m 13-08. 
Vanaf 14-08 weer open op maandag en 
vrijdag.

Een van de vier jonge ooievaars, boven het spoor van Gulbergen, in actie
Foto: Petra van Laarhoven.

Vrijwilligersavond     
Parochie Heilig Kruis Nuenen 

Afgelopen week heeft u kunnen lezen dat de parochie haar vrijwilligers en hun 
partners uit had genodigd voor een gezellige avond. Tijdens deze avond werden 
ook de vrijwilligers van het jaar bekend gemaakt. Vorige week werd alleen de foto 
van Riky van Weert afgedrukt.
  
Van de mannelijke kandidaat, Coen Swüste, is vorige week helaas de foto niet op-
genomen daarom deze week nog even zijn vermelding. Coen 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 laatste nieuws zo snel mogelijk op de site staat.  

De Vank

Daar komt u voor naar Stiphout!
Mr. Strikstraat 3, Stiphout, schuin t.o. kerk. 
0492 - 523271 • Open van 9.30-18.00 uur. 

Nu volop 
keuze met 

korting
Zoals: 
Jurkjes

bloesjes
shirts
rokken
broeken

maat 38 t/m 48

90 jaar Nuenens kloosterleven 
in boekvorm
Heemkundekring De Drijehornick uit Nuenen brengt een boek uit over 90 
jaar kloosterleven in Nuenen (1887-1977). Het is samengesteld door de au-
teurs Tjeu Hermans, Hans Korpershoek, Ger van Erkel en Jos Thielemans.

Aanleiding voor het boek is de grote 
betekenis van het kloostergebouw met 
zijn bewoners, inwoners en bezoekers 
voor de Nuenense gemeenschap. Veel 
inwoners van Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten kennen Het Klooster nog 
uit de tijd dat de zusters van de Con-
gregatie JMJ daar de zorg hadden voor 
het onderwijs, de zieken en bejaarden, 
de wijkverpleging en verschillende ne-
venactiviteiten. Weliswaar heeft het 
klooster zijn oorspronkelijke functie 
voor het onderwijs en de zieken- en 
bejaardenzorg verloren toen de zusters 
in 1977 vertrokken, maar het gebouw 
heeft tot op de dag van vandaag nog 
steeds een sociale en maatschappelijke 
functie. 

Gebouw en bewoners
Het boek begint met een schets van de 

woon- en werkomstandigheden van de 
bevolking van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten in de tweede helft van de 
negentiende eeuw. In verschillende 
hoofdstukken wordt het leven en wer-
ken van de zusters in en buiten Het 
Klooster beschreven en ook aan de 
viering van het 100-jarig bestaan van 
het klooster wordt aandacht besteed. 
Verder is er een beschrijving van de ar-
chitectuur van het oorspronkelijke 
kloostergebouw.
Ook aan bod komt het roerige leven 
van Het Klooster nadat de zusters het 
in 1977 hadden verlaten en de ge-
meente Nuenen c.a. de nieuwe eige-
naar was geworden. Een actiecomité 
behoedde het markante gebouw voor 
de sloop en het ging daarna onderdak 
bieden aan de bibliotheek en de kloos-
terkapel werd raadszaal. Opvolgend 

In 1887 gebouwd als St. Elisabethsgesticht aan het Heieind, is het klooster aan het huidige 
Park nog steeds een markant gebouw met een sociale en maatschappelijke functie

kwam de uitbreiding met theaterzaal 
en muziekschool.

Het boek ‘Negentig jaar kloosterleven 
in Nuenen, 1887-1977’ (190 pagina’s, 
A4) is vanaf 9 juni voor €  25,- onder-
meer verkrijgbaar in Nuenen bij Risja-
mo, Kernkwartier, Bruna Parkstraat 
13, Vincentre Berg 29 en tijdens de in-
loopuren in het Heemhuis van De 
Drijehornick, Papenvoort 15A. In 
Eindhoven bij boekhandel Van Piere, 
Nieuwe Emmasingel 48.

Dubbelkorige muziek door 
Tourdion en Tourdion
Om dubbelkorige muziek te laten horen hebben twee kamerkoren uit de re-
gio hun krachten gebundeld voor het zomerconcert met de titel ‘Van Am-
bacht & Genieën’. Het kamerkoor Tourdion uit Eindhoven en het vocaal en-
semble Tourdion uit Nuenen/Helmond verzorgen op 10 en 11 juni concerten 
in Breugel en Helmond. 

Het Kamerkoor Tourdion, opgericht in 
1979, staat onder leiding van Monique 
Joosten. 

Het Vocaal Ensemble Marcando ont-
stond in 1990 en wordt sinds 2014 ge-
dirigeerd door Tom Suters.

Zaterdag 10 juni, 20.00 uur, St. Gen-
ovevakerk Breugel (Sint Genoveva-
straat 14) .

Zondag 11 juni, 20.00 uur, Elkerliekka-
pel Helmond (Wesselmanlaan 25), in 
de reeks Lambertus concerten. 

Beide concerten zijn gratis toeganke-
lijk. 
www.kamerkoortourdion.nl
www.marcando.nl 

 

VAN AMBACHT 
& GENIEËN 
Inspirerende meesters door de eeuwen heen 
Een concert met werk van muzikale meesters, die door de eeuwen 

heen het ambacht hebben doorgegeven aan de volgende 

generaties. We horen Schütz’ dubbelkorigheid terug in de 

composities van  J.S. Bach. Schütz, die op zijn beurt goed naar 

Gabrieli luisterde in de San Marco in Venetië. Mendelssohn-

Bartholdy, die na lange tijd als eerste weer de Mattheus Passie 

van J.S. Bach uit het stof haalde en uitvoerde. Knut Nystedt, die 

aan een koraal van J.S. Bach een eigentijdse klankkleur gaf. 

 

  

 

 

                      
 

  
Zaterdag 10 juni 2017,  

20.00 u 
Genovevakerk,  

(Son en) Breugel 
 

Toegang gratis 

To  

Zondag 11 juni 2017, 
20.00 u 

(in reeks Lambertus 
Concerten)  

Auditorium 
Elkerliekziekenhuis  

Helmond  
 

Toegang gratis 

Toegang  gratisHelmond  
Toegang  gratis 

 

Door: 
Kamerkoor Tourdion, 

dirigent Monique 

Joosten & 
Vocaal Ensemble 

Marcando,  
dirigent Tom Suters    

 

 

 

 

Donaties na afloop 
welkom 

 

VOOR MEER INFO: 
www.kamerkoortourdion.nl 

www.marcando.nl 

Vrijwillige donatie na 
afloop van ieder 
concert welkom! 

 

 

De bouw in de Kerkstraat verloopt voorspoedig.
Foto: Peter Coppens

KBO Lieshout 
naar Sevenum, 
Rotterdam en 
Kevelaer
In de tweede helft van juni staan er 
voor de Lieshoutse seniorenvereni-
ging een aantal reisjes gepland. 

Van maandag 12 juni tot en met vrij-
dag 16 juni gaan maar liefst 73 leden 
fietsend op vakantie. Vanuit het Tulip 
Inn Hotel in Sevenum maken de fiet-
sers tochtjes in de omgeving en langs 
de Maas.

Rotterdam is de reisbestemming op 
woensdag 21 juni. Om 08.30 uur gaat 
de touringcar vanaf het Dorpshuis in 
Lieshout richting de havenstad. In Rid-
derkerk bezoekt men het Chocolade 
Atelier van Noppen. ’s Middags is er 
een rondvaart door de Rotterdamse 
haven en daarna bezoeken de senioren 
de Markthal. De dag wordt afgesloten 
met een diner in restaurant De Ruif in 
Wagenberg. Aanmelden voor deze 
dagreis kan nog tot dinsdag 13 juni bij 
de Inloop. 

Een jaarlijkse traditie is de bedevaart 
naar Kevelaer. Dit jaar op donderdag 
29 en vrijdag 30 juni. Fietsers over-
nachten, automobilisten kunnen er-
voor kiezen om voorafgaande aan de 
mis met de fietsers te dineren in het 
Priesterhuis.
De mis begint om 19.00 uur in de 
Kaarsenkapel. Voorgangers zijn Pater 
Wester en Broeder Joseph. Muzikale 
medewerking is er van Seniorenkoor 
‘Vogelenzang’. Inschrijven tot en met 
dinsdag 20 juni bij de Inloop.

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

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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

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

vervolg van pagina 2

Vervolg op pagina 6Gemeente Nuenen 

HERINNERING: HERSTART 
ROOKMELDERPROJECT! 
Op dit moment is de tweede fase van het 
rookmelderproject van start gegaan.  Met 
dit project willen we het aantal brandslacht-
offers verlagen. De vrijwilligers kunnen een 
brandveiligheidscheck bij u doen. Hierbij 
kunnen zij u adviseren over rookmelders, 
maar ook over bijvoorbeeld koolmonoxidemelders. 

De eerste rookmelder kost € 17,50 en elke volgende € 15,- per stuk. 
Dit tarief is inclusief plaatsingskosten, advies en brandveiligheids-
check. De vrijwilligers nemen contact op met de bewoners die zich 
hebben aangemeld om een afspraak te maken. Het bezoek van de 
vrijwilligers duurt maximaal 30 minuten en vindt altijd plaats met 
twee personen, voorzien van herkenbare kleding van het project 
NuenenBrandveilig en een legitimatiebewijs.

Woont u binnen het blauw omrande gebied van de onderstaande 
plattegrond en wilt u graag meer weten over de brandveiligheid in 
uw woning? Tot en met de maand juli kunt u zich aanmelden mid-
dels het online aanmeldformulier, via de website van de gemeente 
(www.nuenen.nl, onder het kopje ‘projecten en initiatieven’)  of via 
telefoonnummer 040-2631 631. U kunt hier ook voor overige vragen 
over het project terecht. 

Inwoners uit de volgende wijken kunnen zich nu aanmelden: Mol-
vense Erven, Het Puyven, De Vroente, Tweevoren, Zuiderklamp, 
Heikampen, Schietbergen, De Witte Put en De Zandschel.

 

 

BEPERK DE KANS OP EEN 
NATUURBRAND!
In onze gemeente en in de omliggende gemeenten kennen we mooie 
natuurgebieden. Zowel inwoners als bezoekers trekken graag de 
natuur in voor een wandeling of fietstocht. In droge periodes neemt 
de kans op een natuurbrand toe. Wat kun je doen om een natuur-
brand te voorkomen? En wat als je toch geconfronteerd wordt met 
een (beginnende) brand tijdens je wandeling of tocht? Deze afbeel-
ding vertelt jou op een eenvoudige manier wat je beter wel en niet 
kunt doen.

 

VERGUNNINGEN     
PERIODE 29-05-2017 EN 02-06-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen

Locatie Omschrijving  
Molvense Erven 190 Plaatsen dakkapel voorzijde woning  

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving  
Van Veldekestraat 4 Uitbreiden van woning  
Loenys van Lancveltlaan 9 Wijzigen van voorgevel van woning  

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving  
Van Veldekestraat 1 Plaatsen overkapping  

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving  
Pastoorsmast 3 Oprichten van bedrijfshal  

BINNENGEKOMEN AANVRAAG APV EN BIJZONDERE WETTEN
Locatie Omschrijving  
Park 25 Terrasuitbreiding bij Nuenen Kermis  
Park 1 Nachtwacht Rally, puzzelrally 2 juli  
Parkstraat 3 Terras incl. tapwagen Nuenen Kermis  
Vincent van Goghplein Pasar Mundiaal 13 augustus  

VERLEENDE VERGUNNINGEN APV EN BIJZONDERE WETTEN
Locatie Omschrijving  
Kerkstraat 10 Camping De Kievit 8-9 juli  
Vincent van Goghplein/straat Roze zaterdag en familiedag 
  8-9 juli  

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

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

Datum Locatie Omschrijving  
31-05-2017 Nuenen c.a. Financiële verordening gemeente 
   Nuenen 2017  
31-05-2017 Nuenen c.a. Verordening vertrouwenscommissie
   herbenoeming burgemeester 2017  

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

 

Shockwave therapie laat 
chronische pijn verdwijnen 
Een nieuwe therapie biedt uitkomst bij klachten als een hielspoor, peesont-
stekingen, slijmbeursontstekingen en tennisellebogen. Door enkele behan-
delingen met shockwave therapie kunnen deze - vaak chronische - pijn-
klachten verdwijnen. Zelfs bij verkalkingen! 
 
Sinds enkele jaren wordt shockwave the-
rapie toegepast. De werking ervan is in-
middels wetenschappelijk bewezen. Vaak 
zijn patiënten met chronische klachten al 
met medicatie of fysiotherapie behan-
deld, zonder tijdelijk of blijvend succes. 
Shockwave therapie verhoogt de gene-
zingskans tot maar liefst 85 %.  

Echografisch onderzoek 
Allereerst voert de chiropractor een 
onderzoek uit , vaak in combinatie met 
een echo. De uitkomst bepaalt of ie-
mand in aanmerking komt voor 
shockwave therapie. Het pijngebied 
wordt gelokaliseerd en de bron van de 
pijn wordt achterhaald.  

Shockwave behandeling 
Daarna wordt de pijnlijke plaats be-
handeld met krachtige trillingen, de 
zogenaamde shocks, die het lichaam 
tot genezing aanzetten. In gemiddeld 
4-5 behandelingen zijn de meeste 
klachten verholpen of duidelijk min-
der. De behandeling is vaak wel gevoe-
lig, maar kan prima zonder verdoving 
plaatsvinden. 

Welke klachten? 
•	 Chronische schouderklachten, met 

of zonder kalkafzetting op de pezen  
•	 Chronische	 elleboogpijn	 (tennis-	

of golferselleboog)  
•	 Pijn	net	onder	de	knieschijf		
•	 Chronische pijn aan de achillespees  
•	 Hielpijn/	hielspoor	
•	 Chronische	nek-,	schouder-	of	rug-

pijn	en	spanning	(trigger	points)		
•	 Slijmbeursontsteking	of	pijn	aan	de	

zijkant van de heup 

•	 Andere vormen van peesproblemen 

Vergoeding 
Shockwave therapie is internationaal 
erkend. Desondanks zijn zorgverzeke-
raars in Nederland nog afwachtend. 
Onderzoek en behandeling wordt dan 
ook vergoed als een normaal consult 
chiropractie. 

Shockwave bij Chiropractie Avalon 
Chiropractie Avalon  biedt zowel echo 
als shockwave therapie aan. Kijk voor 
meer informatie op www.chiroprac-
tieavalon.nl 

 

Wordt (gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekering! 

Wielstraat 22 
5664 HP Geldrop 

040-78 78 488                           
www.chiropractieavalon.nl 

 

Shockwave en echo 
Kom langs voor een gratis kennismaking 

U kunt terecht voor: 

- Chronische schouderklachten, met of zonder kalkafzetting  
- Chronische elleboogpijn (tennis- of golferselleboog)  
- Pijn net onder de knieschijf  
- Chronische pijn aan de achillespees   
- Hielpijn (hielspoor) en pijn onder de voet 
- Heupklachten, oa slijmbeursontsteking 
- Andere chronische peesproblemen 

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

 

Sleutelbos verloren
“Verloren vrijdag jl. 2 juni tussen ca 14 
en 16.00 uur grote sleutelbos tussen 
Park,	Jan	Linders	en	ijssalon.	Hartelijk	
dank alvast aan de vinder! Graag even 
bellen naar 06 460 95 738.”

Kofferbakverkoop
Zondag 25 juni organiseert Brassband De Vooruitgang weer een kofferbak- 
en bolderkarverkoop. Voor bezoekers is de markt op het terrein achter 
Sporthal De Hongerman aan de Mantelmeeuwlaan/Hoge Brake in Nuenen 
van 9.00 tot 14.00 uur toegankelijk. De entree bedraagt € 2,00 inclusief een 
kopje koffie of thee; kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. Dit 
jaar is er ook livemuziek en een springkussen.

Verkopen
Iedereen	 die	 bruikbare	 spullen	 (kle-
ding, speelgoed, huisraad) zelf wil ver-
kopen dient met een auto of bestelbus 
met of zonder aanhanger tussen 7.30 
uur en 8.30 uur naar Sporthal De Hon-
german in Nuenen te komen. Inschrijf-
geld 10 euro. De voertuigen worden in 
rijen neergezet en de verkopers stallen 
hun spullen uit voor de auto op een 
zeil, een kleed of kraampje. Recht van-
uit de kofferbak. Verkopers kunnen 
een plek reserveren via de website; vol 
is vol. Verkopers bepalen zelf de prijs 
van hun artikelen en hoeven daarvan 
geen deel af te staan aan de organisatie. 
Voor de schoolgaande jeugd tot 12 jaar 
bestaat de mogelijkheid om vanuit een 
bolderkar te verkopen voor € 2,50 per 
bolderkar. Zie ook www.kofferbakver-
koopnuenen.nl.

09.00 - 14:00   
terrein achter 

SPORTHAL DE HONGERMAN 
WWW.KOFFERBAKVERKOOPNUENEN.NL  

zondag  

Marga van Esch werkt  40 jaar    
bij Albert Heijn - Parkstraat

Op 13 juni werkt Marga van Esch 

precies 40 jaar bij Albert Heijn. De 

volledige 40 jaar heeft ze ook 

gewerkt in het filiaal van Albert 

Heijn aan de Parkstraat. 

Al die tijd heeft ze met veel plezier 

aan de kassa gewerkt. 'Kinderen 

van toen, zijn nu klant'. 

Natuurlijk wordt Marga in het 

zonnetje gezet en vrijdag 9 juni 

viert ze haar feestje met de klanten 

in de winkel. Marga, proficiat!
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Galafeest van het Pleincollege 
Veel bekijks in het dorp bij het galafeest van het Pleincollege, afgelopen vrijdag. Vanuit de Kerkstraat linksaf via de Van Goghstraat 
richting klooster werden de dames in galajurk en heren in smoking in de mooiste en opvallendste voertuigen voor de deur afgezet 
en ontvangen door een lakei.

Foto’s Lize Coolen

Keurig KorenFestival kleurt Park
Je wordt twintig en trommelt negen koren op om een feestje in het Park in Nuenen te 
vieren. Dat was genieten geblazen: voor zangeressen en zangers, voor bezoekers en 
vrijwillige werkers. Tweede Pinksterdag organiseerde het Nuenens Mannenkoor ter 
gelegenheid van het twintig jarig bestaan dit Korenfestival. Gelukkig trok het goede 
weer ook veel publiek naar de twee locaties. De optredende koren van buiten onze 
gemeente: zanggroep Xango uit Helmond, shantykoor de Klotvaarders uit Deurne, 
Vriendenkoor uit Echt, Gouda's Liedertafel, vocal groep 8 to the bar uit Son en Breu-
gel en the Salty Dogs uit Mierlo. En uit Nuenen: de Vrolijke Samenzang, zangroep 
Midòre en natuurlijk het Nuenens Mannenkoor.                               (foto’s Cees van Keulen)

Evenementenweekend in beeld Nuenens Mannen Koor
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St. Antoniusschut    
heeft nieuwe koning
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens het jaarlijkse koningschieten bij de St. Antoniusschut op het Een-
eind afgelopen zaterdag 3 juni jl., heeft Henk-Jan Eikelboom zich opnieuw 
tot koning geschoten. Na 87 schoten gaf het laatste gedeelte van de houten 
koningsvogel zich gewonnen. Om dit te raken bewees Henk-Jan meteen dat 
hij het schieten al aardig onder de knie krijgt. De strijd tussen 19 zeer gemo-
tiveerde schutsbroeders vond plaats onder droge maar dreigende omstan-
digheden. De spanning was voelbaar tijdens het koningschieten door de ge-
motiveerde schutters.

Henk-Jan Eikelboom behoort tot de 
‘nieuwe’ generatie Gildebroeders en is 
met z’n 33 jaar een van de jongere aan-
was. Hij is daarnaast niet minder en-
thousiast om zich allerlei facetten van 
het Gildewezen eigen te maken. Hij is 
in korte tijd klaargestoomd onder be-
geleiding van Martien Smits als stan-
daardruiter, (de persoon die slalomt 
met een paard voor het gilde uit, red.) 
om de weg vrij te maken. Daarnaast 
wil hij zich bekwamen in het vendelen. 
Hij houdt zich op dit moment bezig 
met de organisatie van een vlakbaan-
competitie op het schutsterrein aan de 
Mulakkers.
Twee dagen later op 2e Pinksterdag, 
op de jaarlijkse Kringgildedag in Eind-
hoven bij het Evoluon, glom hij vol 
trots met zijn paard en koningsvogel 
om de Antoniusschut aan te voeren tij-
dens de optocht van 52 gilden.
Het Koningsbier dat de schutsbroe-
ders nog tegoed hadden van zijn vorige 
koningschap werd zeer op prijs gesteld 
door de broeders. Twee lekker gekoel-
de biertjes (een licht en een donker) 

stonden klaar voor iedereen. Dat het 
bier afkomstig was van een Nuenense 
brouwerij was ook een goede keuze.

Plantenwandeling 
IVN, Nieuwe Erven, 
Wilhelminakanaal 
en Ruweeuwsels
Het IVN nodigt u uit om mee te gaan 
met een plantenwandeling. Deze 
voert u door twee prachtige gebie-
den en laat u de schoonheid zien 
van het Wilhelminakanaal. 

Aan het begin van de twintigste eeuw 
is het gebied, dat nu Nieuwe Erven 
heet, ontgonnen. De turf werd gesto-
ken en met behulp van kunstmest en 
gier werd de arme zandgrond bewerkt 
teneinde het te kunnen gebruiken als 
bouw- en weiland. In 1910 begon de 
aanleg van het Wilhelminakanaal. De 
waterkanten en bermen van dit kanaal 
zijn rijk aan planten en dieren en die-
nen als ecologische verbindingszone. 
De Ruweeuwsels is een prachtig ge-
biedje dat zeer rijk is aan planten, bo-
men en vogels. Het is moerassig. Het 
Brabants Landschap wil dit gebied 
weer teruggeven aan de natuur: als er 
een boom omwaait, blijft deze als het 
even kan liggen. Er komen dan allerlei 
dieren die hier veel plezier aan beleven 
en die ook nog spelenderwijs de boom 
recyclen. De els en de wilg zijn bomen 
die we in de toekomst zullen gaan aan-
treffen, zij horen in dit gebied.
Talloze bloemen, planten, vogels en in-
secten zorgen in dit gebied voor een 
schitterend geheel. De gidsen kunnen 
u veel vertellen als u dat wilt.

Datum: maandag 12 juni
Start wandeling vanaf hoek Lisse-
vensedijk/Rullen 4a. Vertrek: per fiets 
om 19.00 uur vanaf het klooster te 
Nuenen. Start wandeling iets later 
vanaf de aangegeven plaats. Info: Paula 
van Agt, tel. 2844414.

Henk-Jan is een echte verenigingsman 
en is lid van Scouting Panta Rhei waar 
hij in de organisatie zit van de jaarlijkse 
vlooienmarkt, hij is medeorganisator 
bij de PGN van het jaarlijkse zeilkamp 
en is een fervent kleiduivenschutter.
In de tijd die nog overblijft is hij als af-
gestudeerd Werktuig Bouwkundig In-
genieur projectleider wegenbouw, 
werkzaam voor Rijkswaterstaat. Op 
dit moment heeft hij onder meer de re-
novatie van de aanlegsteiger van Den 
Helder/Texel onder handen. De groot-
scheepse renovatie van de Velser tun-
nel bij IJmuiden had hij eerder onder 
zijn hoede.
Dat deze drukbezette gildebroeder 
nog tijd over heeft voor zijn partner 
Stella is volgens hem een kwestie van 
goed plannen.

De installatie van de nieuwe koning bij de St. Antoniuskapel op het Eeneind.
Achter de hoofdman Dré Bemelmans, in het midden de koning Henk-Jan en op de voor-
grond vendelier Willy van der Heyden die de vendelhulde brengt. (foto Theo van Vijfeijken)

Vergunninghouders    
zijn bijna allemaal geplaatst
Door Gerrit van Ginkel

Voor slechts 8 statushouders dienen nog woonunits geplaatst te worden en 
een locatie te worden bepaald omdat voor de overige 61 de locaties inge-
vuld zijn in het huisvestingprogramma.

Portefeuillehouders voor huisvesting, 
inburgering en participatie van ver-
gunninghouders zijn de wethouders 
Van Brakel (Sociaal domein) en Jansen 
(Ruimte). Wethouder Van Brakel is co-
ordinerend wethouder voor dit pro-
ject. Voor de inhoudelijke uitwerking 
en realisatie is een projectteam samen-
gesteld bestaande uit een projectleider, 
assistent projectleider, overall coördi-
nator en communicatieadviseur.
Het grootste deel (24) van de status-
houders zal worden ondergebracht bij 
Helpt Elkander en Woonbedrijf via 
mutaties in hun bestanden. De ge-
meente Nuenen zal 12 vergunning-
houders onderbrengen in gemeentelijk 
eigendom. De gemeente Eindhoven 
brengt tijdelijk 15 statushouders onder 
en door woningsplitsing en kamerge-

wijze verhuur en overige huisvesting 
door coöperaties en particulieren wor-
den nog eens 10 vergunninghouders 
geplaatst.

De beslismomenten
Op 23.05 is het projectplan behandeld 
in het College van B&W.
Op 14.06 wordt het projectplan be-
handeld in de Commissie Samenleving 
in Het Klooster.
Op 06.07 wordt het plan ter goedkeu-
ring voorgedragen aan de Gemeente-
raad.
In juli 2017 volgt het collegevoorstel 
over de locatie van de tijdelijke woon-
units.
De uitwerking en de realistatie van de 
huisvesting lopen van juli t/m deceme-
ber 2017.

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Dwèrs op de Berg…
Ruim twintig jaar geleden was Nuenen, Gerwen en Nederwetten door-
komstplaats van de Tour de France. Rabobank startte dat jaar met een prof-
ploeg en vanuit Den Bosch reed de kleurrijke rennerskaravaan via Nuenen 
weer terug naar Den Bosch. De komende jaren zal Nuenen niet als etappe-
plaats opgenomen worden in route van de Tour de France of de Giro. De 
plaatselijke Berg komt niet in aanmerking voor punten voor de bergtrui.

De tweehonderd profcoureurs ge-
volgd door honderden auto’s en mo-
toren komen de Berg niet meer over. 
En de reclamekaravaan al helemaal 
niet. Helaas, pindakaas. Onlangs was 
het raak op de Berg: twee vrachtauto’s 
kwamen bij het passeren met elkaar 
in aanraking. De Berg was afgesloten 
voor alle verkeer. Geen Tour dus, geen 
Giro… Zelf de sportieve fietsers van 
de actieve ToerClub Nuenen waren 
aangewezen op een omleiding.

Jammer ook voor de plaatselijke klim-
geit Steven Kruijswijk. Hij heeft reeds 
eieren voor zijn geld gekozen en 
woont in Monaco. Mild klimaat, prima 
uitvalsbasis voor trainingsritjes en 
voor veelverdieners ook een gunstig 
belastingklimaat. Woutje Poels, Bauke 
Mollema, Chris Froome wonen er ook 
en Max Verstappen koos domicilie in 
een belendend appartement.

Zaterdag start Nuenense Steven in 
Zwitserland. Hij gaat daar bewijzen 
dat hij toch echte klimmersbenen 
heeft. Steven is gisteren 30 jaar ge-
worden (Perre, Sophie en Steven: 
PROFICIAT!!). De Nuenense profren-
ner zit nu in zijn sterkste jaren als wiel-
renner. Steven blijft natuurlijk ge-
woon Nuenenaar. In 1996 zag hij als 
jongetje van 9 jaar in zijn geboorte-
plaats de Tour passeren op de Berg. 
Na een korte voetbalcarrière bij de 
plaatselijke groenwitters koos hij voor 
wielrennen met als specialiteit klim-
men….Geen berg kan hoog genoeg 
zijn voor hem.

Het is niet jammer voor de verkeers-
deskundigen van de gemeente. Van 
een foutje kun je veel leren. Het ver-
keer dat zich dwèrs door de dorps-
kommen van Nuenen, Gerwen en Ne-

derwetten probeert te wringen wordt 
een halt toegeroepen. De gemeente 
probeerde al met verkeersdrempels, 
verkeerssluizen en wegversmallingen 
het zware vrachtverkeer in goede ba-
nen te leiden. Nuenen laat dat soort 
maatregelen van de tekentafels ver-
dwijnen. De totale oplossing wordt 
gevonden in een unieke combinatie 
van verkeersplateaus en blauwe zo-
nes. Geen eigen innovatie, gewoon 
afgekeken bij onze zuiderburen. Dit 
onder het motto: Beter goed gejat 
dan zelf slecht bedacht.

De verkeersdeskundigen die destijds 
de geniale inrichting van het Park 
hebben uitgedokterd gaan dat con-
cept ook toepassen voor de Parkstraat 
en de omgeving van Het Klooster. 
Blauwe zones, éénrichting verkeer 
wordt géénrichting verkeer. Verkeers-
arme woonstraten, geen doorgang 
voor (vracht)auto’s, de wandelende 
en fietsende consument krijgt voor-
rang.

En snelheid is geboden, want de ene 
na de andere winkel sluit. Boekhandel 
Van de Moosdijk en Ter Stal zijn al 
dicht, Zeeman gaat ook uitvaren en 
de Marskramer ziet ook geen gat 
meer in de Nuenense thuismarkt. En 
middenstanders warm krijgen voor 
vestiging op de Berg lukt ook nauwe-
lijks.

Dus geen Tour meer, ook geen Giro en 
voorlopig ook geen winkels. Wel een 
toertocht voor gewone fietsers. Toer-
fietsers krijgen zondag de kans om de 
etappe Nuenen – Den Bosch v.v. te 
volbrengen. Kom op, stap op je fiets 
en rij vrolijk mee. Zondagmorgen 11 
juni, op tijd opstaan, want het vertrek 
is tussen acht en negen uur.

Rose koeien in de wei     
bij windmolen Ro(o)sdonck
Acht koeien, netjes op een rij, staan in de wei bij windmolen De Roosdonck aan 
de Gerwenseweg. Het is de wei van Fons Linders en de locatie staat in de winter 
bekend als ijsbaan. Tijdens de Pinksterdagen trok dit tafereeltje aardig wat aan-
dacht, ook van Vincent Van Gogh-aanbidders. Vincent schilderde geen rose koei-
en. Toch lang geen gekke kleur, ook niet voor een 'rooi schildersmenneke'. Enke-
le intellectuele fietsers van ToerClub Nuenen zagen een direct verband met Tom 
Dumoulin (Tom van de Molen). Wielrenner Tom Dumoulin won de Ronde van 
Italië en hij kleurde Maastricht tijdens de huldiging rose. Het kan ook zijn dat die 
toerfietsers een klap van de molen hebben gekregen. Onze fotograaf Cees van 
Keulen zag het haarscherp: het Nuenen van Vincent van Gogh kleurt nu  een 
beetje rose...... 

Gregoriaans Koor    
zingt buiten Nuenen
Afgelopen donderdag 1 juni was het gregoriaans koor van de parochie Nue-
nen te gast op het landgoed Glorieux in Eindhoven voor een bijzonder op-
treden onder leiding van Tom Suters. Op uitnodiging kwamen de gregoria-
nen zingen voor de Broeders van Dongen, die bijeen waren voor een reünie 
het paradijselijke landgoed rondom de Burgh. Het gregoriaans koor was 
verzocht een presentatie te geven van gregoriaanse gezangen door het jaar 
heen. Als twaalf apostelen stonden de gregorianen, waaronder enkele zan-
gers van andere Nuenense koren, onder een galmluifel opgesteld in de 
akoestiekrijke kapel. 

Vocale bloemlezing
Peter van Overbruggen, voorzitter van 
het koor, hield een inleiding over het 
ontstaan van het gregoriaans en de be-
tekenis vroeger en nu. Vervolgens 
klonk een vocale bloemlezing met de 
hoogtepunten uit het kerkelijk jaar. 
Bekende hymnes werd door de aanwe-
zigen uit volle borst meegezongen. Na 
afloop klonk een warm applaus voor 
de geleverde prestatie, die bij de koffie 
nog loffelijk werd besproken. 

Uitstap naar Weert
Het koor zingt in en buiten de paro-
chie niet alleen bij uitvaarten, maar 

ook elke derde zondag van de maand 
in een van de Nuenense kerken, meest-
al in Nuenen-dorp. 

Op 18 juni zingt het gregoriaans koor 
in de reguliere zondagsviering van 
9.30 uur in de H. Clemenskerk in Nue-
nen. En op zondag 25 juni gaat het 
koor weer buitengaats om de Mis van 
10.00 uur op te luisteren in de dekenale 
kerk St. Martinus in Weert. Dat is dan 
ook in het kader van de jaarlijkse koor-
uitstap. Wie het koor in het beziens-
waardige Weert wil beluisteren, is van 
harte welkom.

 

 

 

 

23 Juli 2017 

 

 

 Kijk  voor  meer  informatie  op   www.cvdewetters.nl 

of   stuur   een   e-mail   naar  

dewettensebraderie@gmail.com 

  

? 
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De Stille Kracht valt stil

Richard en Ton    
zoeken de stilte op
Door Nannie van den Eijnden

Na 19 jaar sluiten Richard van Haren en Ton Scheepers de deur van hun win-
kel ‘De Stille Kracht’ aan de Berg 40. Ze gaan met pensioen, even niets doen. 
Als ze dat kunnen allebei, want het helpen van mensen zit hen in het bloed 
en dat kruipt meestal waar het niet gaan kan.

“Dit was mijn praktijkruimte” vertelt 
Ton in het kleine kamertje naast de 
winkel dat nu al leeg is. Alleen zijn di-
ploma kruidengeneeskunde en schil-
derij hangen er nog. “Die leegte voelt 
raar. Hier gaf ik de boyamassage, een 
vier uur durende lymfemassage die je 
iemand maar een keer mag geven en 
die een leven lang doorwerkt. Als je de 
reactie hebt gehad, heeft er in het li-
chaam een totale verandering plaats 
gevonden. Mensen kwamen van hein-
de en verre voor deze behandeling, als 
ze een burnout hadden bijvoorbeeld. 
Soms kwam er jaren later iemand naar 
de winkel om te zeggen: ‘Ik heb er nog 
steeds plezier van’. Als je de behande-
ling niet goed uitvoert, kan iemand he-
lemaal de weg kwijt raken. Ik heb deze 
bijzondere massage 1 op 1 van iemand 
geleerd”. Deze behandelingen waren 
zwaar voor Ton en tegelijk gaven ze 
heel veel voldoening. “Ik voelde in de 
winkel wat hier gebeurde” vult Richard 
aan. “Ooit zag het hier helemaal blauw”. 

Ton (71) werkte altijd in de geest van 
zijn moeder Len en - voor wie dat nog 
niet wist - naar haar is de winkel dan 
ook vernoemd. Zij was de altijd aan-
wezige stille kracht. Haar vriendelijke 
gezicht is door Ad Dams in 1987 in een 
portrettekening vereeuwigd en hangt 
boven het altaartje, waarop een lichtje 
brandt. “Ik vroeg mijn moeder me bij 
m’n werk te helpen, ze heeft me hier al-
tijd in gesteund” vervolgt Ton. Zijn va-
der is op 48-jarige leeftijd gestorven 
zonder dat hij die heeft gekend en zijn 
moeder bleef met acht kinderen ach-
ter. “Alles kon thuis, ze was nooit nega-
tief. Mijn moeder was een drager”. Ton 
heeft zijn zus Riet op haar sterfbed be-
geleid en zij zei altijd: “Jij bent net onze 
vader”. Het was Riet die de winkel in 
1998 opende. Ze was destijds ziek en 
kon amper komen, maar leefde op en 
ging met veel meer energie naar bui-
ten. In de winkel was de hemel heel 
dichtbij, het was een krachtige plek 
waar bijzondere dingen gebeurden. 

Dierenvrienden
Richard en Ton hebben elkaar op de 
voetbalclub in Best ontmoet, daar 
voetbalden ze allebei. Richard voelde 
zich niet gelukkig in zijn werk en vroeg 
in 1988 aan Ton: “Wil je met mij een 
zaak beginnen? Ik durf dat alleen maar 
met jou”. Samen begonnen ze een die-
renspeciaalzaak met trimsalon in de 
Weverstraat, ‘De Dierenvriend’, deze 
heeft 10 jaar bestaan. De dagelijkse 
praktijk was dat net zo vaak de baasjes 
zelf als de dieren werden behandeld.

Richard (63) wilde altijd in het koster-
huisje aan de Berg naar binnen kijken, 
maar dat ging niet. “De rolgordijntjes 
waren meestal dicht. Toen ze een keer 
open waren wist ik: ‘Hier kom ik in’. Ik 
was er helemaal verliefd op. Zeven jaar 
later stonden we hier in het pand, een 
heel speciale ruimte. De mensen die 
ons trouw waren in ‘De Dierenvriend’ 
bleven onze klanten. Heel veel mensen 
kenden ons. Wat ik prettig vond was 
dat ik sturend kon werken en daarbij 
toch iedereen in zijn waarde laten op 
zijn eigen ontwikkelingsweg. We heb-
ben veel vertrouwen en openheid ge-
kregen van mensen. Er zijn heel bij-
zondere dingen gebeurd. Soms werd ik 
uit mekaar getrokken van de drukte en 
was m’n energie helemaal op na 2,5 uur 
in de winkel te hebben gestaan”. De po-

sitieve reacties die Richard de afgelo-
pen tijd in de winkel heeft gekregen 
waren hartverwarmend en hebben 
diepe indruk op hem gemaakt. 

Stilvallen valt niet mee
Ton is vanaf 2002 al gepensioneerd en 
heeft de afgelopen jaren wat gezond-
heidsproblemen gehad. “Wat ik ook 
mankeerde, ik bleef altijd tincturen 
maken en thee voor het behandelen 
van klachten. Nu maak ik voorjaars-
thee”. Zijn kruidentuin bloeit krachtig 
en intensief als nooit tevoren. Alle thee 
wordt gemaakt in stilte, zonder mobie-
le telefoon, met een kruidengebed en 
als deze speciaal voor iemand is be-
doeld, wordt zijn naam genoemd. Ton 
houdt de kruiden ook tegen zijn hart 
en vraagt of ze hun werking mogen 
doen. Hij vindt het moeilijk om te 
stoppen. “Mensen helpen vind ik zo 
fijn”. Hij heeft veel zieken en sterven-
den begeleid en met artsen samenge-
werkt in het Catharinaziekenhuis. 
Nooit kreeg hij enige tegenwerking. 

Richard gaat eerst ontspannen en zijn 
hart volgen. Hij is spontaan begonnen 
met tomaten kweken bij Ton in de kas. 
Dankzij hun trouwe medewerker Mar-
leen Koenders die hier 14 jaar met heel 
veel liefde en plezier heeft gewerkt, 
kon hij de winkel een aantal weken per 
jaar loslaten en afreizen naar zijn favo-
riete land Cuba.

Overname van het assortiment
Alle producten van De Stille Kracht 
blijven in Nuenen te koop. De etheri-
sche oliën gaan naar kookwinkel Em-
brasse van Mieke Braskamp, Berg 28A. 
Alle andere producten behalve de wie-
rook gaan naar de biologische winkel 
met lunchroom Bio-Lekkers, Park-
straat 3F. Hannie, Wil en Maria ver-
bouwen van 19 tot en met 21 juni hun 
winkel en heropenen op donderdag 22 
juni onder een nieuwe naam. 

De laatste dag
Op zaterdag 17 juni is De Stille Kracht 
voor het laatst open van 10.00 tot 17.00 
uur. Dan zijn Richard en Ton beiden 
aanwezig en serveren ze thee met iets 
lekkers. “Het was een cadeau om hier 
te mogen zijn, een uniek pand op een 
mooie plek” besluiten ze unaniem. 

Nieuwe bestemming
De gelukkige koper, die net als Richard 
en Ton meteen verliefd was op het 
pand in de gouden driehoek van Vin-
centre, Lindehof en het huis van Van 
Gogh, is een commerciële onderne-
mer die het met zijn hart heeft ge-
kocht. Arjan van de Vondervoort wil 
het toonaangevende pand eerst in goe-
de staat brengen en is bereid daarin te 
investeren om het toekomstbestendig 
te maken voor de komende 50 jaar. 

Hij is daarover in gesprek met de ge-
meente en verwacht dat er op korte 
termijn nog niet veel aan het kosters-
huisje gaat gebeuren. De restauratie 
van het dak zal prioriteit krijgen en 
daarvoor zoekt hij samenwerking met 
een partij die is gespecialiseerd in re-
novatie van dit type panden, dat onder 
Monumentenzorg valt. Arjan wil er 
geen winkel van maken. Wel wil hij 
graag in contact komen met mensen 
die Nuenen een warm hart toedragen 
en die ideeën hebben voor een nieuwe 
bestemming van dit karakteristieke 
pand. Een website is daarvoor in de 
maak. 

Richard van Haren en Ton Scheepers sluiten dankbaar de deur van hun winkel.

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

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl
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Jubilarissen      
bij de RKVV Nederwetten
Vrijdag 2 juni jl. zijn tijdens de vrijwilligersavond  bij RKVV Nederwet-
ten vier jubilarissen gehuldigd. 

Jaarvergadering 
RKGSV
Op donderdag 15 juni is om 20.30 
uur in de kantine de jaarlijkse alge-
mene ledenvergadering van voet-
balvereniging RKGSV.  

Tijdens deze vergadering wordt door 
het bestuur verantwoording afgelegd 
aan de leden en worden de beleids-
voornemens voor het komend jaar be-
kend gemaakt. Daarnaast zal er een 
toelichting gegeven worden op de laat-
ste stand van zaken met betrekking tot 
de bouwplannen van Gerwen ZO op 
het terrein van RKGSV.
Ook dit jaar heeft de club jubilarissen 
die gehuldigd zullen worden. Iets waar 
RKGSV zeer trots op is! Alle leden zijn 
hierbij uitgenodigd voor de jaarverga-
dering.

Nieuwe inwoner
Aan de Boordseweg is Liz geboren 
en aan de Pijlkruidhof is Duuk gebo-
ren. Mooie borden maken dat dui-
delijk. Liz en Duuk,, jullie zijn van 
harte welkom in onze gemeente!

Oproep
Stuur een foto met toelichting van een 
opvallende (geboorte)aankondiging in 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten of Een-
eind naar redactie@ronddelinde.nl. De Beekse Tuin has got talent!

Op zondag 11 juni om 16.00 uur organiseren de buurtbewoners van De 
Beekse Tuin hun eigen talentenshow in de wijk. Iedereen kan er zijn unieke 
talent laten zien via een kunstroute en een open podium, gecombineerd 
met een verrassingsbuffet. 

Kun je schilderen, fotograferen, schrijven, toneelspelen, beeldhouwen of andere 
kunst maken, goochelen of acrobatische toeren uithalen? Laat het zien aan je 
buurtgenoten! Wil je meedoen of ken je iemand die iets bijzonders kan? Meld het 
bij Karel Werschkull op nummer 53 of mail naar k.werschkull@hccnet.nl

Statiegeld voor Global Exploration
Ik ben Gaby Sondagh, (15 jaar) en ik zit 
in 4VWO van het Eckartcollege. Ko-
mende zomer ga ik met 22 anderen op 
stage naar Thailand en Cambodja. Dit 
is in samenwerking met Stichting Glo-
bal Exploration. Onder het motto ‘To-
gether One World’ zullen we daar in 
contact komen met leeftijdsgenoten 
en we zullen veel van elkaar en elkaars 
culturen leren. Ook zullen we samen 
de handen uit de mouwen steken. We 
gaan bijvoorbeeld bomen planten, ge-
bouwen opknappen, lessen geven en 
nog veel meer! Voor de projecten waar 
we gaan helpen is geld nodig. Daarom 
vraag ik u voor de allerlaatste keer om 
hulp. De hele maand juni kunt u uw 
statiegeldbonnen doneren bij Jumbo 
Ton Grimberg, De Smidse 1 in Nue-
nen. Hartelijk bedankt.

vlnr: Koen van Gorp, Peter Raaijmakers, 
Pim van Rooij, Henk Hendriks. Stuk 
voor stuk geweldige clubmensen.

Ook is Theo Den Ouden gehuldigd voor 
28 (!) jaar jeugdtrainerschap bij onze 
vereniging. Het grootste deel bij RKVV 
Nederwetten en de laatste jaren bij de 
fusieclub sjo Juventud.

Nederwettenaar en hoofdtrainer Den-
nis Wouterse gaat na drie mooie jaren 
voor een nieuwe uitdaging bij de Mil-
heezer Boys.



Rond de Linde  Nr. 23 Donderdag 8 juni 2017

Wist u dat......

.....het 
18 juni

vaderdag is!

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

Dokter Lieveld vertelt...

Hoe komt het dat zo veel mensen last 
hebben van hooikoorts? 
 
Over hooikoorts, immunotherapie 
en medische acupunctuur
Het aantal mensen met hooikoorts 
blijft in de hele wereld als maar stij-
gen. De oorzaak van hooikoorts is dat 
ons immuunsysteem de pollen van 
bomen, kruiden en grassen als vijan-
den ervaart. Waarop het alarm slaat 
en de verdediging in gang zet, waar-
door de klachten ontstaan. Echter, 
ons immuunsysteem hoort helemaal 
niet te reageren op de pollen van bo-
men, kruiden en grassen. 
Volgens professor Wytske Fokkens, 
hoogleraar keel-, neus- en oorheel-
kunde, kwam hooikoorts vroeger niet 
voor: niet in het oude Egypte, het 
oude Rome en niet  in de Middeleeu-
wen. Ook in de vijftiger jaren van de 
vorige eeuw werd hooikoorts nauwe-
lijks gezien. Ze beschouwt allergieën, 
vooral hooikoorts, nu als  volksziekte 
nummer 1. Professor Fokkens vindt 
het jammer dat hooikoorts vaak on-
derschat wordt, ook door artsen. 
Waar de toename van het aantal hooi-
koortspatiënten aan ligt? Er zijn niet 
meer pollen in de lucht. Wel is er de 
luchtverontreiniging. Volgens som-
mige wetenschappers zou die onze 
luchtwegen gevoeliger gemaakt heb-
ben. Professor Fokkens denkt dat dit 
niet alles kan verklaren. Hoe raar het 
ook mag klinken: we leven volgens 
haar in een te schone wereld. Onze 
voorouders werden groot tussen vuil, 
modder, dieren, rottende planten, uit-
werpselen en ongezuiverd drinkwa-
ter. Daardoor leerde hun immuunsys-
teem heel goed wat kwaad kon en 
wat niet. In ons hygiënische tijdperk 
leert ons immuunsysteem dat niet 
meer.   
 
Nu hoeven we natuurlijk niet terug 
naar de viezigheid van de Middeleeu-

wen. Er zijn ook minder smerige ma-
nieren om hooikoorts uit te bannen, 
zoals immunotherapie. Zo zijn er ex-
perimenten met patiënten die drie 
jaar lang elke dag een pilletje met 
plantenpollen innamen. In de vierde 
zomer  hadden ze geen hooikoorts-
klachten meer. Een nadeel was dat 
het vier jaar duurde voor het hielp. 
Een ander nadeel was dat een aantal 
proefpersonen allergisch reageerde 
op de medicatie zelf. 
Totdat we veilige en snel werkende 
immunotherapie-pillen hebben, kunt 
u zich wenden tot een arts voor medi-
sche acupunctuur. De kern van medi-
sche acupunctuur is namelijk dat het 
op ons  immuunsysteem werkt. Met 
medische acupunctuur heb ik in meer 
dan 20 jaar veel hooikoortspatiënten 
van hun klachten kunnen verlossen. 
Medische acupunctuur ís immuno-
therapie.  

Buitenspeeldag 
wijk Panakkers
Op woensdagmiddag 14 juni zal de 
wijk Panakkers voor het eerst deel-
nemen aan de Nationale Buiten-
speeldag! De Sophiastraat is die 
middag autovrij, zodat de kinderen 
uit deze wijk op straat kunnen 
spelen. 

Een springkussen, enkele andere acti-
viteiten en wat te eten en te drinken, 
daar wordt voor gezorgd maar het is 
vooral de bedoeling dat kinderen lek-
ker op straat hun gang kunnen gaan, 
zonder gehinderd te worden door ove-
rig verkeer.

De Sophiastraat is op 14 juni van 13.00 
tot 17.30 afgezet, buiten spelen kan 
van 13.30 tot 17:00.
Van de ouders wordt verwacht dat ze 
zelf het toezicht houden over hun kin-
deren. Een mooie gelegenheid om el-
kaar tegen te komen en (verder) te le-
ren kennen. Graag even aanmelden via 
wijkverenigingpanakkers@gmail.com 
(naam, leeftijd en adres)

Internetbankieren    
voor ouderen
Onder het motto ‘Ouderen langer zelfstandig’ organiseert KBO Nuenen, in 
samenwerking met PVGE Nuenen, dit jaar een aantal gratis toegankelijke 
bijeenkomsten om senioren te informeren over meerdere aspecten van lan-
ger zelfstandig blijven.

In dit kader verzorgt op 15 juni me-
vrouw Marian Latijnhouwers van Ra-
bobank Dommelstreek een volgende 
presentatie. Zij informeert u over in-
ternetbankieren en gaat ook in op vei-
lig bankieren. De volgende aspecten 
komen aan de orde: gebruik en beheer 
van uw bankpas en creditcard, veilig 
omgaan met uw pincode, hoe pas ik de 
opnamelimiet op mijn bankpas aan en 
hoe kan ik alert zijn op babbeltrucs en 
nepmails.

Senioren laten soms hun bankzaken 
door de kinderen regelen. Daarom 
wordt ook aandacht geschonken aan 
notariële en bancaire volmachten en 
aan het tegengaan van misbruik van 
uw bankrekening.

Kunt u (weer) 2 uurtjes helpen? 

Inzamelingsactie 
Voedselbank 
Nuenen bij 
supermarkten 
Op vrijdag 30 juni vanaf 10.00 uur 
en zaterdag 1 juli vanaf 09.00 uur 
vindt weer de inzamelingsactie voor 
de Voedselbank Nuenen plaats. Met 
150 vrijwilligers, die twee uurtjes 
helpen, is deze jaarlijkse klus goed 
te klaren. De opbrengst is noodza-
kelijk als jaarbasis voor de wekelijk-
se voedselpakketten.

Kunt u even helpen? Laat het ons zo 
snel mogelijk weten via voedsel-
banknuenen@gmail.com zodat we u in 
kunnen plannen. Vermeld in de mail 
welke dag en welk dagdeel uw voor-
keur heeft en bij welke supermarkt u 
wilt helpen.

Wat wordt er van u verwacht? 
In een van de supermarkten bij het in-
gangspoortje een boodschappenlijstje 
aanreiken of na de kassa de producten 
aannemen die gegeven worden.

Uw beloning is eeuwige dankbaarheid 
van alle Nuenenaren die noodgedwon-
gen voor een pakket in aanmerking ko-
men. Het team en bestuur van Voed-
selbank Nuenen en vooral de mensen 
die de wekelijkse pakketten dringend 
nodig hebben, rekenen op u.

Kunst voor Namibië 
In het kader van het 10-jarig bestaan van de Stichting Connected to Namibia 
(CTN) wordt een tentoonstelling georganiseerd in Het Apollohuis in Eindho-
ven van 9 t/m 25 juni 2017.

De tentoonstelling ‘Çonnected to Na-
mibia maakt het verschil’ zal op vrijdag 
9 juni om 19.00 uur worden geopend 
door Sophie Gobits – van Beek  die de 
kunst en deze stichting een warm hart 
toedraagt. Het doel van de tentoon-
stelling is geld genereren voor projec-
ten in Namibië door de verkoop van 
kunstwerken.

Deelnemende kunstenaars
Fé Bazelmans, Mathieu Berden, Wim 
Borst, Jeroen Duijf, Cécile van Eeden, 
Ria van Eyk,  Franciscus & Francis-
cus,  John Geven,  Noortje Hae-
gens,  Niek Hendrix,  Rik van Ier-
sel,  Maria van Kesteren,  Guus Koen-
raads,  Stijn Kriele,  Lotte van 
Lieshout,  Bert Loerakker,  Paul Pan-
huysen,  Leonie van Santvoort,  Ron 
van de Ven,  Elvira Wersche.  Van de 
verkochte werken gaat 50% naar de 

kunstenaar en 50% naar Connected to 
Namibia. In 2007 heeft Toos Verbrug-
gen de stichting opgericht en zij is nog 
steeds de drijvende kracht achter de 
projecten. Samen met de lokale part-
ners worden de projecten gerealiseerd, 
waarbij vooral de betrokkenheid van 
de Namibische mensen wordt bevor-
derd.

Openingsdagen: vrijdag 16 en 23 juni 
van 13.00 tot 21.00 uur. Zaterdag en 
zondag: 10, 11, 17, 18, 24 en 25 juni van 
13.00 tot 18.00 uur. De tentoonstelling 
wordt georganiseerd door Toos Ver-
bruggen en Koos Koenraads. Het 
Apollohuis, Tongelresestraat 81, Eind-
hoven stelt de grote ruimte op de be-
gane grond beschikbaar. Meer infor-
matie over Stichting Connected to Na-
mibia en de projecten is te vinden op: 
www.connectedtonamibia.nl.

Nuenense kunsthandel haalt opdracht Gemeente Wageningen binnen

Deel kunstcollectie   
gemeente in verkoop
De gemeente Wageningen heeft besloten een deel van haar voormalige col-
lectie BKR-kunstwerken en aangekochte kunstwerken ter verkoop aan te 
bieden via Kunsthandel Art Dumay. Er worden ongeveer 300 werken afge-
stoten en per opbod verkocht via de veilingsite www.catawiki.nl. Een deel 
van de collectie blijft behouden als kerncollectie en vormt daarmee de nieu-
we culturele identiteit van de gemeente Wageningen. 

Hoe ontstond de collectie 
De Beeldende Kunstenaars Regeling 
liep van 1956 tot 1987 en gaf kunste-
naars de mogelijkheid zich volledig 
aan hun beroep te wijden. In ruil voor 
kunstwerken, die zij bij de gemeente 
inleverden, kregen de kunstenaars een 
uitkering. 

Uitvoering en begeleiding door erva-
ren partij 
Als ervaren speler in de verkoop van 
BKR-werken neemt Kunsthandel Art 
Dumay (Park 75, Nuenen) de uitvoe-
ring van de verkoop voor haar reke-
ning. Meer informatie over Art Dumay 
vindt u op www.artdumay.nl.

Online veiling
De werken worden gefaseerd aangebo-
den op Catawiki.nl en aangeboden met 
een  startbod van 1 euro. De kunstwer-
ken worden online aangeboden en ge-
veild in 3 fases  van 16-23 juni, 23-30 
juni en 30 juni - 7 juli. De veilingen 
vindt u hier: www.catawiki.nl. Op deze 

site kunt u in de zoekbalk intypen: 
Kunstcollectie Gemeente Wagenin-
gen. De eerste veiling zal vanaf 16 juni 
om 12.00 uur online staan. 

Alle overige informatie vindt u op 
www.artdumay.nl of via Officema-
nagement@artdumay.nl.

Samen aan tafel
’Samen aan tafel’ is het thema dat de 
parochie en de protestantse ge-
meente Nuenen hebben gegeven 
aan de oecumenische dienst die 
zondag 11 juni vanaf 10.30 uur 
wordt gehouden in de H. Clemens-
kerk in Nuenen. 

In die viering zijn de bewoners van Ec-
kartdal de dierbare gasten van de Nue-
nense kerken. De verwachting is dat de 
dienst met de bewoners van Eckartdal 
ook dit keer weer zal uitblinken in on-
gedwongenheid en spontaniteit.

U bent van harte welkom in de oecu-
menische dienst en bij de maaltijd die 
na afloop wordt gehouden op het kerk-
plein. Er is voldoende zitgelegenheid 
en er wordt gezorgd voor zoetigheid, 
hartigheid, koffie, thee en fris. U zult 
niet snel uitgepraat raken met elkaar 
want de levendige muziek van accor-
deonist Hans Bloos gaat daar zeker een 
bijdrage aan leveren. 
  

Schapen scheren     
op Weverkeshof
 
Vroegere tijden herleven op zaterdag 17 juni vanaf 11.00 uur tijdens het 
schapen scheren op Weverkeshof een jarenlange traditie op Weverkeshof.

Tot slot legt mevrouw Latijnhouwers 
een aantal voorbeelden uit haar jaren-
lange praktijkervaring bij Rabobank 
Dommelstreek aan u voor. Tevens is er 
voldoende ruimte om vragen te stellen.

De presentatie vindt plaats, in het 
Trefpunt van de KBO in het Klooster, 
begint om 10.00 uur en duurt, incl. 
pauze tot ca. 11.30 uur. De presentatie 
is toegankelijk voor alle inwoners van 
Nuenen. Deelname is gratis 

Zowel de Kempische Heide schapen 
als de Drentse Heide schapen van We-
verkeshof en de Border Collie club 
Nuenen worden op die dag   van hun 
vacht verlost. Na al die zomerse war-
me dagen zullen ze wel blij zijn dat hun 
warme jas uit mag.

Het scheren en/of knippen  lijkt soms 
een beetje pijnlijk voor het schaap, 
maar dat is niet zo. Ze worden overal 
een beetje gekriebeld en dat vinden ze 
best fijn. Niet scheren is namelijk geen 
optie, dan komen er vieze beesten in 
de wol, die vinden het daar lekker 
warm, maar het schaap kan daar erg 
ziek van worden. Zodra het weer een 
beetje warmer wordt is het sche-
ren dus een feest voor de schapen.

Schapen scheren vraagt een combina-
tie van fysiek overwicht op het dier, 
rustig en gedecideerd optreden en 
handigheid met het scheerapparaat of, 
voor de ambachtelijke scheerders on-
der ons, met de schaapscheer.

Peter van Haastrecht en Anfred van 
Roosmale zijn zeer bedreven in het 
scheren met een scheerapparaat, een 
tondeuse en de schaar. Het is altijd 
weer spannend om dit te zien. Voordat 
de scheerapparaten werden uitgevon-
den knipte men alle schapen met een 
schaar. Daarvoor werden schapen ge-

schoren met een scherpe steen! Dat 
moet veel en zwaar werk zijn ge-
weest.  Het scheren op Weverkeshof 
gebeurt nog op traditionele wijze, met 
de schaar dus.

Weverkeshof nodigt iedereen uit om 
dit  traditionele schouwspel van het 
schaapscheren op zaterdag 17 juni tus-
sen 11.00-15.00 uur  te komen bekij-
ken. Bij regen wordt er niet geschoren. 
Dat kan helaas niet. Dan is de vacht te 
nat en wordt de huid van het schaap 
beschadigt.

De entree is zoals altijd gratis en in de 
gezelligste huiskamer van Nuenen of 
op het terras is het met een passende 
versnapering altijd goed toeven.



LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

 PUZZELHOEKWeek 23

Kruiswoord

Horizontaal: 1 dreigend gevaar 6 denkbeeldige boze man 11 deel v.e. vis 
12 jong hondje 14 ultraviolet 16 spraakorgaan 18 scheef 20 monnikskleed 
21 Noord-Europeaan 23 Aziaat 24 fideel 25 slijmerig dier 27 tasto solo 28 na 
Christus 29 vereniging 30 heildronk 32 dringen 34 Pools autokenteken 35 koude 
lekkernij 37 schoenvorm 40 vloer 44 berggeel 46 kroon 47 algemene vergadering 
48 Griekse schapenkaas 50 tweetal 51 zaagmeel 53 duivenhok 54 Koninklijke 
Landmacht 55 mastdoek 56 geleerd 58 compact disc 59 raamscherm 60 Ned. 
omroep 62 tempel 63 papieren zakdoek.

Verticaal: 2 naamloze vennootschap 3 reeks 4 tegen 5 wit tafellinnen 
6 vertrouwd 7 heldendicht 8 ogenblikje 9 a priori 10 groene heester 
13 rangtelwoord 15 ineenstorting 17 mijnproduct 19 kwitantie 20 nachtgewaad 
22 schaakterm 24 gewicht 26 afnemer 29 benul 31 Spaanse uitroep 33 uitstaand 
36 Russische brandewijn 37 pausennaam 38 kunstleer 39 spijl 40 ring met netje 
41 deel v.e. fornuis 42 in gezelschap van 43 overschot 45 kletskoek 49 zenuwtrek 
51 nulpunt 52 speer 55 kielwater 57 baarsachtige vis 59 hectare 61 Sovjet-Unie.

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

M I N D E R H A N N E S

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

U R N E L F D I K P A S

R C H A A R O N S G T

E I L A T R IJ P D E S E M

N O P I U M E N O R M A

B O E R S E R V E N

Z D R A A K K O P I E D

E S S E N W W W S E R I E

B T N F A K I R S N M

R O B A A L K O L P R O

A L A S K A B A Z U I N

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

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

Oplossingen wk 22
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

G E V A N G E 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.

ALARM
AUDIO
BIZON
BONEN
DEENS
DOODKALM
ETMAAL
FLYER
HAKEN
LAMEL
LEDEN
LEEST
LESAUTO
NEGLIGE
OPSLOKKEN
PEGEL
PINCODE
PLEINWACHT
REISGEZEL
ROULETTE
STRAFMAAT
UITSPANSEL
VAREN
VERNIS
VOOROUDERS
ZANGER
ZIELIG

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

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 3 1
9 7

5 7 3
2 5 8

2
7 4 9

2 8 6 9
8 2 5
1 7 6

week 21, Mw. M. Dillen, Nuenen

Openingstijden:
Ma.- vr. van 13.00 - 17.00 uur

Za. van 10.00 - 17.00 uur
Zo. van 10.00 - 12.00 uur

Eddy van Gennip
Collse Hoefdijk 26, Nuenen

Tel. 040 - 295 27 34

VERSE ASPERGES

OOK AARDBEIEN

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

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

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

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

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

Martijn Fischer
zingt Hazes

zaterdag 10 juni - 20:30 uur

Bert Gabriëls
‘van mij mag het’

vrijdag 30 juni - 20:00 uur

Openluchttheater Mariahout

Centrum voor Training & Coaching

Ademtrainingen | Ontspanningsmeditaties | 
Inspirerende workshops | Persoonlijk leiderschapstrainingen

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

18 juni: Morning energizer ademtraining & ontbijtsmoothie

23 juni: Introductietraining Persoonlijk leiderschap

25 juni: AdemXperience & kom soep

2 0 1 7

21 t/m 30 juli
Landgoed Gulbergen

Nuenen
www.bloementuin.nl
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

2 0 1 7

21 t/m 30 juli
Landgoed Gulbergen

Nuenen
www.bloementuin.nl
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Evenementenweekend in beeld

Open lucht festival Blues'm Nuenen
Eerste Pinksterdag staat het Nuenense Park in het teken van Bluesmuziek. Van twee tot even na zevenen 
was het traditionele blues dat klonk als een klok... Topartiesten op het podium van bands die luisteren 
naar de volgende namen: Ramblin' Dog, AJ Plug, Steven Troch Band (België) en Detonics. En in en rond het 
Park liefhebbers, fans en toevallige passanten. Sunny Blues Nuenen tekent voor de organisatie en de stich-
ting Parkevenementen ondersteunt en faciliteert dergelijke evenementen. Een sfeervolle happening, met 
actieve en dansende festivalgangers. Blues'm Nuenen is een begrip in de Blueswereld!
Berry Leurink en Cees van Keulen, twee hobbyfotografen, realiseerden bijgaande sfeerreportage.

Van Gogh loop
Foto’s: Lize Coolen en Peter Coppens.
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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.

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

Donderdag 8 juni 
19.00 tot 20.30 uur 

Inschrijven Avondvierdaagse
sportcomplex De Drietip

 t/m 10 juni 
Collecte Oranje Fonds

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

Locatie: De Polder 1

10 t/m 25 juni 
tentoonstelling kunst voor Namibie 

Apollohuis, Tongelresestraat Eindhoven

Zondag 11 juni 
08.00 uur Van Gogh-fietstoertocht

Café Schafrath

Zondag 11 juni
10.30 uur Samen aan tafel, 

oecumenische dienst 
Clemenskerk Nuenen

Zondag 11 juni 
11.00-17.00 uur Van Goghmèrt

Centrum Van Nuenen

Zondag 11 juni 
13.00- 17.30 uur Lieshout Cultinair

voor Café de Koekoek, Lieshout

Zondag 11 juni 
13.30 uur Ierse sessie

Weverkeshof

Zondag 11 juni
16.00 uur De Beekse Tuin has got Talent

De Beekse Tuin, Nuenen

Zondag 11 juni
16.30 uur Nuenen zingt

Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Maandag 12 juni
 Plantenwandeling IVN

19.00 uur Vertrek per fiets vanaf het klooster 
te Nuenen. Start wandeling iets later, 

hoek Lissevensedijk/Rullen 4a

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 

Nuenen. Locatie: start en finish vanaf sport-
park ‘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 is voor publiek
Papenvoort Nuenen

Donderdag 15 juni
10.30 uur Presentatie internetbankieren 

voor ouderen
KBO-afd. Klooster Nuenen

Zaterdag 17 juni
09.45 uur Doorkomst Processie 

Valkenswaard-Handel
Park Nuenen

Zaterdag 17 juni
11.00-15.00 uur schapen scheren 

op Weverkeshof

Zaterdag 17 en zondag 18 juni 
Paardensportspektakel/springconcours

Rijvereniging St. Clemens
Terrein windmolen ‘De Roosdonck’ aan 

Gerwenseweg 2

Zondag 18 juni
12.15 uur Sacramentsprocessie Gerwen

 Centrum van Gerwen

Zondag 18 juni
13.30 uur So Nice Jazzcombo 

Weverkeshof

Zondag 18 juni
15.30 uur Doorkomst Processie 

Valkenswaard-Handel
Park Nuenen

Zondag 18 juni
14.00 uur KNHB Interland 

Nederland - Australië
HC Nuenen, Lissevoort

Donderdag 22 juni 
09.00 uur Cultuur Overdag: busreis naar de 

Hermitage in Amsterdam
Inschrijven door vóór 15 mei via info@

cultuuroverdag.nl

Vrijdag 23 t/m maandag 26 juni
Wette’s Dorpsfestijn

Locatie: Terrein aan Koppeldreef

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 10 juni 18.30 uur: Abdijvie-
ring, voorganger pastoraal werker J. 
Deckers.
Zondag 11 juni 10.30 uur: Oecumeni-
sche viering, volkszang, voorgangers 
pastores van beide kerken. 

Misintenties
Zaterdag 10 juni 18.30 uur: Drieka van 
de Tillaart.
Zondag 11 juni 10.30 uur: Frans Thijs-
sen; Henk Vrijaldenhoven; Tine van 
Lier - Vrijaldenhoven; Martien de 
Groot; ouders Vrijaldenhoven; ouders 
van Keulen; Nell Gies - Vos; Nic Ma-
gis.

Mededelingen
De oecumenische viering van aan-
staande zondag is om 10.30 uur! Be-
woners van Eckartdal zijn dan onze 
gasten. Na de viering is er een feeste-
lijke maaltijd op het kerkplein. Schuif 
aan en voel u welkom! Bij slecht weer 
zijn we gedwongen de maaltijd te ver-
plaatsen naar binnen in de Clemens-
kerk.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 11 juni 11.00 uur: Eerste Com-
munieviering met kinderkoor, voor-

gangers  pastor J Vossenaar en pasto-
raal werker P. Peters.

Misintenties 
Toon Arts; Gerda Rooijakkers van den 
Acker; Piet van de Water, wegens sterf-
dag; Martien Saris, vanwege verjaar-
dag.

Mededelingen
De oecumenische viering in de H. Cle-
menskerk in Nueuen van aanstaande 
zondag is om 10.30 uur! Bewoners van 
Eckartdal zijn dan onze gasten. Na de 
viering is er een feestelijke maaltijd op 
het kerkplein. Schuif aan en voel u wel-
kom! Bij slecht weer zijn we gedwon-
gen de maaltijd te verplaatsen naar 
binnen in de Clemenskerk.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 11 juni 09.30 uur: viering met 
volkszang, voorganger S. Kuijpers.

Misintenties
Frans Raaijmakers.

Mededelingen
De oecumenische viering in de H. Cle-
menskerk in Nuenen van aanstaande 
zondag is om 10.30 uur! Bewoners van 
Eckartdal zijn dan onze gasten. Na de 
viering is er een feestelijke maaltijd op 
het kerkplein. Schuif aan en voel u wel-
kom! Bij slecht weer zijn we gedwon-
gen de maaltijd te verplaatsen naar 
binnen in de Clemenskerk.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl
 
Zondag 11 juni is er een gezamenlijke 
dienst in de H. Clemenskerk, samen 
met de cliënten van Meare/Eckartdal. 
De dienst begint om   10.30 uur. Het 
thema van deze dienst is 'Samen aan 
tafel '. Er is ruimte om samen te zingen, 
bidden en luisteren naar verhalen. Na 
de dienst is er een feestelijke maaltijd 
op het plein voor de kerk. Als u zich 
hiermee verbonden voelt bent u  van 
harte welkom.

Donderdag 15 juni is er weer Open 
Huis. Voor een kop koffie en ontmoe-
ting met anderen bent u van harte   
welkom. Onze kerk is elke zondag ge-
opend. Een overzicht van de activitei-
ten, 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 8 juni. 17.30 uur H. Lof; 
18.30 uur H. Mis, gedachtenis H. Pri-
mus en Felicianus, martelaren.  
Vrijdag 9 juni. 07.15 uur H. Mis, H. 
Margaretha, koningin en weduwe. 
Zaterdag 10 juni. 08.30 uur H. Mis, H. 
Barnabas, apostel. 10.00 uur gods-
dienstlessen. 
Zondag 11 juni. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis, Vierde zondag na Pinkste-
ren. 
Maandag 12 juni. 18.30 uur H. Mis, H. 
Antonius van Padua, belijder en kerk-
leraar. 
Dinsdag 13 juni. 18.30 uur H. Mis. H. 
Basilius, bisschop en kerkleraar. 
Woensdag 14 juni. 07.15 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Vitus, Modestus en 
Crescentia, martelaren.   
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

Een hand die zwaaide als we gingen 
dat ze dan zei: ‘wanneer kom je weer?’ 

zijn herinneringen aan ons mam 
die nu, voor altijd, van ons afscheid nam.

Omringd door haar kinderen is rustig ingeslapen

Greet Dekkers - Cuijten
*Maarheeze, 13 augustus 1928        †Helmond, 5 juni 2017 

weduwe van Toon Dekkers
Hans† en Maria
 Inge en Roy, Loet
 Sanne en Giel
Lizette† en Harry
 Rob en Nadine
 John
Anita en Piet
 Melissa ♥ en Frank
 Peter en Kim
Toine en Corina
 Tony
 Lian en Jasper
Marlène en Jos
 Kristy
 Myrthe

Sien de Grootstraat 40, 5671 DD  Nuenen
De uitvaartdienst is op zaterdag 10 juni om 10.30 uur in de 
Sint-Clemenskerk, Heuvel 17 te Gerwen.
 
Aansluitend begeleiden we  ons moeder naar haar laatste rustplaats 
bij ons vader op de parochiebegraafplaats te Gerwen.

Indien u zich persoonlijk betrokken voelt bent u van harte welkom.

Mogen wij u 
uitnodigen voor de 
communieviering?
De afgelopen maanden hebben de 
communicanten zich voorbereid op 
hun Eerste Communie. De voorberei-
ding en de dienst staan in het teken van 
‘wij gaan maaltijd vieren’; tijdens de 
communieviering zullen we daarom 
samen de maaltijd vieren met Jezus, sa-
men zingen en samen bidden. De vie-
ring wordt opgeluisterd door het kin-
derkoor onder leiding van Christel de 
Brouwer. 
Wij nodigen u van harte uit op zondag 
11 juni om samen met de kinderen uit 
Gerwen hun Eerste Communie te vie-
ren in de St. Clemenskerk (in Gerwen). 
De communieviering begint om 11:00 
uur. 
We hopen op een mooie zondag! Sa-
men met u maken we er graag voor de 
communicanten een onvergetelijke 
dag van. 

Een feestelijke samenzang!
Zondagmiddag 11 juni half 5 is ieder-
een weer uitgenodigd mee te komen 
zingen in het Van Goghkerkje. Deze 
keer wordt extra bijzonder, want het 
koor Caritas, (onder leiding van diri-
gent Ed Kronenburg) verleent haar 
medewerking. Evenals organist Ge-
rard Habraken. Het zijn liederen uit 
verschillende kerkelijke tradities en 
uit verschillende landen. Het is zowel 
zelf zingen ván, als luisteren náár 
prachtige muziek. We hopen dat u er 
bij bent.

Kienen in Lieshout
Elke woensdagavond is er kienen in 
Cafe Van Lieshout aan de Dorpsstraat 
58 in Lieshout i.s.m. Biljartvereniging 
‘De Klos’. Aanvang 20.00 uur. Zaal 
open om 19.00 uur.
Hier kunt u prachtige prijzen winnen. 
Dus graag tot ziens in Cafe Van Lies-
hout.

Zomerbridgedrive
De bridgeclub van de KBO organiseert 
dit jaar evenals vorige jaren een zo-
merdrive in de vakantieperiode voor 
de thuisblijvers op de woensdagmid-
dag van 13.00 tot 16.00 uur.
Ook niet-leden zijn welkom om deel te 
nemen.
De speelmiddagen zijn van woensdag 
21 juni tot en met 19 juli in het Kloos-
ter, zaal het Trefpunt , de afdeling van 
de KBO. Belangstellenden kunnen 
contact opnemen met: Beike Rooijac-
kers tel. 040-2832399 of Yvonne Dros 
tel. 040-2839292.
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SPORT
Programma

Voetbal

Single kampioenschappen 
jeugd BCL 
Bij de Clubkampioenschappen Single bij de jeugdgroep van Badminton Club 
Lieshout werd Luuk Gevers de beste bij de Aspiranten, Ainara Vandegard was de 
winnaar bij de Junioren. Bij de Aspiranten deden vijf jeugdleden mee in een on-
derlinge poule. Bij de Junioren werd de strijd gestreden door twee jongens en één 
meisje.

H.C. Nuenen, Lissevoort 8, 5671 BS Nuenen
Tickets €10,- | Meer informatie en verkoop via www.hockey.nl/rabosuperserie

oranjehockey

 
Interland
Nederlands Elftal Dames
18 juni 2017 - 14.00 uur

Nederland 
Australië

Jubilaris Bart van der Wijst 
van EMK ontvangt de Zilveren 
speld van de KNVB
Door Jacques Ribot

Op zaterdag 3 juni 2017 heeft Bart van der Wijst uit handen van de KNVB ver-
tegenwoordiger  Ad van de Kimmenade, de zilveren waarderingsspeld ont-
vangen. Dat gebeurde bij de prijsuitreiking van het EMK – penaltytoernooi.

Bart is sinds 1 juni 1976 lid van de 
voetbalvereniging EMK. Bart was dus 
al 16 jaar toen hij lid werd van EMK. 
Het sportpark lag letterlijk aan de 
voordeur van het ouderlijk huis. Bart 
was speler maar zou zich vrij snel ont-
wikkelen tot één van de motoren bij 
EMK, als leider van jeugdteams, F-co-
ordinator, en begeleider op diverse 
jeugdkampen van EMK. Bart was ge-
durende jaren lid van de jeugdcom-
missie met aandachtsgebied techni-
sche zaken (tot 1988). Hij was later 
lange tijd leider van EMK-2. Hij was 
daarnaast gedurende vele jaren mate-
riaalbeheerder bij EMK en zorgde er 
tegelijk voor dat sponsors hun steentje 
bijdroegen bij het aanschaffen van ma-
terialen. Van 1989 tot 1996 was Bart 
bestuurslid bij EMK in de functie van 
penningmeester met daarbij het aan-
dachtsgebied accommodatie. Bart 
heeft continu veel vrije tijd geïnves-
teerd  in EMK. Hij werd gewaardeerd 
als EMK-er van het jaar in 1992, en Lid 
van Verdienste EMK in 2008.  De hele 
familie werd betrokken bij diverse ac-
tiviteiten van EMK, van het wassen 
van kleding tot opslag van materialen. 
Kortom Bart was in het verleden een 
duizendpoot bij EMK. Het virus van 
dienstbaarheid is daarmee overge-
waaid naar de kinderen.
In 2012 organiseerde Bart van der 
Wijst voor het eerst een jaarlijks terug-

kerend penaltytoernooi inmiddels be-
kend in de wijde omgeving en waaraan 
nu tientallen teams deelnemen. Dat 
heeft Bart letterlijk van de grond af aan 
voor mekaar gekregen inclusief de 
sponsoring. Nu Bart meer dan 40 jaar 
lid is van EMK, wilde het bestuur aan-
dacht schenken aan de nog actieve ju-
bilaris die heel veel betekent voor de 
vereniging. Er werd een verzoek ge-
daan bij de KNVB dat gehonoreerd 
werd met de waarderingsspeld in zil-
ver. Het mooiste is dat Bart dit kreeg 
bij de prijsuitreiking van “zijn” toer-
nooi. Voor Bart was het een verrassing 
en een moment van emotie dat hij kon 
delen met familie en alle aanwezigen.    

Bart van der Wijst van EMK 
ontving de Zilveren KNVB speld

Korfbal Vereniging NKV 
Door Reinoud Lantman

De Nuenense Korfbal Vereniging NKV was afgelopen zaterdag de trotse 
gastheer van een achttal verenigingen en hun supporters op het Wet-
tenseind. Er werd gestreden om het Nederlands Kampioenschap Dames 
jeugd in de leeftijdscategorieën C en B. 

NKV is een korfbalvereniging waar ge-
mengd korfbal gespeeld wordt, dus 
jongens en meisjes samen.
Het was dus een hele eer dat het KNKV 
ons vroeg om dit toernooi te organise-
ren. Dameskorfbal wordt hoofdzake-
lijk in de zuidelijke provincies gespeeld 
en het was dus niet verbazend dat de 
verenigingen niet ver uit de buurt kwa-
men.
Bij de C jeugd streden Dakos uit Some-
ren, de Korfrakkers uit Erp, de Peel-
korf uit Ysselstein en Rosolo uit Reu-
sel. Het waren uiteindelijk de dames 
van Rosolo die gehuldigd konden wor-
den als Nederlands Kampioen Dames 
C jeugd.
In de categorie B jeugd waren de Korf-
rakkers, de Peelkorf en Rosolo weer 

van de partij maar werd Spes uit Mils-
beek verrassend Nederlands Kam-
pioen Dames B. De dames ontvingen 
de beker uit handen van Wethouder 
Joep Pernot die dit enthousiast en met 
inspirerende woorden deed.
Na dit toernooi werden nog twee wed-
strijden gespeeld. De kruisfinales voor 
een plaats in de finale NK dames jeugd 
A. Ook hier weer de bekende namen 
Peelkorf, Korfrakkers en Rosolo. De 
vierde vereniging was Swift uit Velden 
en zij spelen uiteindelijk de finale te-
gen Rosolo A1 uit Reusel.

Voor Swift is dit bijzonder want de fi-
nale wordt georganiseerd  door Swift 
zelf en speelt zich af op 11 juni in Vel-
den.

Korfbal

EMK-Hapert 3-6

Hapert declasseerd 
EMK
Wedstrijdverslag 
Maandag 5 juni 2017
In dit tweeluik viel 1 ding op. Tot 2 
keer toe gaf EMK een 2-0 voorsprong 
weg. Zaterdag gebeurde dat pas rond 
de 70e minuut. In de 2e ontmoeting 
kwam EMK er na de 2-0 voorsprong, 
waarvoor weer Tom van Elst verant-
woordelijk was, niet meer aan te pas. 
EMK zakte terug en hanteerde alleen 
nog de lange bal. Dat is iets wat het 
niet moet doen, maar, wat schijnbaar 
sluipt dat telkens weer in het team. 
Binnen 2 minuten kwam Hapert op 
gelijke hoogte. En in de laatste minuut 
van de eerste helft kwam Hapert zelfs 
op een 3-2 voorsprong. 

Wie in de 2e helft een offensief van 
EMK had verwacht kwam bedrogen 
uit. Hapert dicteerde het spel en kwam 
op een 6-2 voorsprong. Hier kon EMK 
slechts nog 1 doelpunt tegenover stel-
len, en zo verdiende Hapert een pro-
motie in de 3e klasse. A.s. zondag 
krijgt EMK nog een laatste kans om 
klassebehoud, maar het zal dan wel 
met een andere instelling in het veld 
moeten staan. Want vandaag zakte het 
door de zogenaamde ondergrens. 

Hapert - EMK    2 - 2
Door Cor Groenen

Gespeeld op zaterdag 3 juni. Al na 3 
minuten kwam EMK op een 0-1 
voorsprong. Na een actie van Rick 
Slaats kwam de bal voor de voeten 
van Tom van Elst, die de bal in de 
rechterhoek schoot. 

Hapert kreeg daarna een kans maar 
het schot ging over. In de 10e minuut 
werd een overtreding in het straf-
schopgebied op van Elst bestraft met 
een penalty. Rick Slaats liet de Hapert 
doelman geen kans en schoot de 0-2 
binnen. EMK kreeg hierna nog enkele 
mooie kansen, maar het verzuimde 
om de genadeslag toe te dienen aan 
Hapert. Na rust was de eerste kans 
voor Hapert, maar ook dat schot ging 
over. In de 54e minuut schoot Chris-
tian Messerschmidt de bal loeihard 
op de lat. EMK zakte hierna ver weg 
en Hapert geloofde weer in hun kans. 
Een vrije trap voor Hapert werd over 
doelman Cuppen binnengekopt (1-2). 
En het werd nog erger voor EMK toen 
in de 90e minuut een schot van de 
rand strafschopgebied prachtig werd 
binnen geschoten. Hapert verdiende 
op basis van de 2e helft zeker dat punt, 
en EMK bleef met een slecht gevoel 
over de 2e helft achter. 

Badminton

VOETBAL 

EMK
Zondag 11 juni 2017
GSBW 1 - EMK 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30

TTV Nuenen sluit 
seizoen af met 
dubbelspeltoernooi
Op de laatste speelavond van dit sei-
zoen heeft de tafeltennisvereniging 
Nuenen 2016-2017 afgesloten met 
een dubbelspeltoernooi. Gespeeld 
werd in twee poules met wisselende 
partners waarbij minder goede spe-
lers extra punten voor kregen. Dus 
gelijke kansen voor iedereen op de 
felbegeerde ijsbonnen.

De nummers 1 en 2 van elke poule, 
speelden een kruisfinale. Het team 
Henry Lodewijks en Jac Schuurmans 
viel buiten de prijzen en eindigde op 
een eervolle tweede plaats. De felicita-
ties gingen naar Geert Bons en Jaap 
Lintermans.

Succesvolle 23e editie van de 
Van Goghloop  
Door Marieke IJsendoorn

De weergoden waren iedereen zeer goed gezind, afgelopen zaterdag tij-
dens de 23e editie van de Van Goghloop en de 15e editie van de Scholieren-
loop. Het was wellicht iets aan de warme kant voor de lopers maar de regen 
bleef weg tot vlak voor de binnenkomst van de laatste hardloopster. 

Allereerst waren rond de klok van 
17.30 uur de 415 Nuenense basisscho-
lieren aan de beurt. Wat was het een 
schitterend gezicht om de jeugd zo fa-
natiek en met veel plezier te zien hard-
lopen en wat kwamen ze met voldane 
snoeten over de finish om daarna 
glunderend naar hun supporters te lo-
pen met hun welverdiende medaille 
om de nek. 

Ietsje later dan gepland vertrokken de 
hardlopers voor de halve marathon ge-
volgd door de start van de 5, 10 en 
15km. Totaal liepen er 736 hardlopers 
mee tijdens de vier verschillende af-
standen. Er werd goed en fanatiek ge-

lopen en het was heel mooi om jong en 
oud samen te zien lopen door ons 
mooie dorp. Respect voor iedereen die 
mee heeft gedaan aan één van de vier 
afstanden en zijn/haar eigen uitdaging 
is aangegaan. 

LONU kan als organisatie terugkijken 
op een succesvol hardloop evenement 
met dank aan de vele enthousiaste 
deelnemers, juichend publiek, muzi-
kale ondersteuning en vele sponsoren 
en vrijwilligers die het evenement 
weer mogelijk hebben gemaakt. Ga 
voor de uitslag en verdere informatie 
en foto's naar: 
www.vangoghloop.nl en www.lonu.nl. Geslaagde Regionale Kampioen-

schappen voor Z&PV Nuenen
Ook het tweede weekend van de Regionale Zomer Kampioenschappen 
heeft voor Z&PV Nuenen weer volop successen opgeleverd. De eindscore na 
2 weekenden: 12 keer goud, 7 keer zilver en 8 keer brons en meer dan 100 
persoonlijke records.

Zoals altijd bij dergelijke toernooien 
zijn er een aantal zwemmers die de 
goudhaantjes zijn. Ditmaal waren dat 
voor de ploeg uit Nuenen Diede 
Struijk, Flore Meulendijks en Bram 
Zwetsloot.
Helaas moest paralympische zwem-
ster Diede het eerste weekend door 
ziekte aan haar voorbij laten gaan, 
maar het tweede weekend wist ze vier-
maal goud te halen. Het was echter 
Bram die de grootste gouden greep 
deed, maar liefst 6 maal stond hij op de 
hoogste trede van het podium.
In de zilveren categorie was Merel 
Phaff de veelverdiener met vier tweede 
plaatsen, tweemaal op de rugslag en 
tweemaal op de vlinderslag. Daarmee 
zorgde ze er mede voor dat alle indivi-
duele door Z&PV Nuenen gewonnen 
medailles naar deelnemers aan de Ne-
derlandse Junioren en Jeugdkampi-
oenschappen gingen. Want naast 
Bram, Diede, Flore en Merel was er 

ook nog eremetaal voor Milan Meurs 
(zilver) en Jelmer North, Alexander 
Nijst en Chris Verhoeven (brons) 
Zij krijgen op de NJJK verder nog ge-
zelschap van Floris Sonneveld (indivi-
dueel) en Victor de Kousemaeker (es-
tafettes), wat het totaal aantal deelne-
mers op 10 en starts op 50 brengt. Dit 
toernooi is van 15 t/m 18 juni even-
eens in het Pieter van den Hoogen-
band zwemstadion in Eindhoven.
De estafettes bij de jongens junioren 4, 
die ook zullen starten bij de NJJK, gre-
pen verder nog brons op de 4x200vrij 
en 4x100wissel, terwijl de herenploeg 
zilver pakte op de 4x200vrij.
Maar de spannendste wedstrijd was 
zonder twijfel de 4x100m wisselslag bij 
de dames. Daarop wist het team be-
staande uit onder andere Merel, Robin 
Goossens en Anneloes Peulen de con-
currentie uit Horst met precies 0.02 
seconden te verslaan en mochten zij 
dus het goud in ontvangst nemen.

Zwemmen



 

Wordt (gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekering! 

Wielstraat 22 
5664 HP Geldrop 

040-78 78 488                           
www.chiropractieavalon.nl 

 

Shockwave en echo 
Kom langs voor een gratis kennismaking 

U kunt terecht voor: 

- Chronische schouderklachten, met of zonder kalkafzetting  
- Chronische elleboogpijn (tennis- of golferselleboog)  
- Pijn net onder de knieschijf  
- Chronische pijn aan de achillespees   
- Hielpijn (hielspoor) en pijn onder de voet 
- Heupklachten, oa slijmbeursontsteking 
- Andere chronische peesproblemen 

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

 

 EENMALIGE AANBIEDING:
Partytenten/Overkappingen/Parasols Opruiming

Op vrijdag 9 juni 2017 van 09.00 tot 17.00 verkoopt Sorara Nuenen,
Park 51 (Naast de RK kerk)

al haar showmodellen met kortingen oplopend tot meer dan 50%

Sla nu uw slag, u kunt nu nog de hele zomer van uw nieuwe aankoop genieten!
Er zijn diverse modellen, maten en uitvoeringen te koop zowel van

de partytenten, de overkappingen als de parasols.
 

Daarnaast hebben we ook nog een aantal zijpaalparasols, parasolvoeten
en ligbedden tegen aantrekkelijke prijzen te koop.

Sorara Outdoor Living verkoopt een hoogwaardig assortiment parasols en partytenten
dat uitsluitend via internet verkocht wordt. Alle parasols zijn verkrijgbaar in diverse kleuren

en afmetingen, afb eeldingen zijn ter illustratie, kleuren en afmetingen zijn ter plekke te zien. 

Overkapping/Partytenten 
vanaf € 140,-

Parasols met middenpaal 
van € 299 - € 149 

voor slechts € 75,- per stuk

www.sorara.eu
www.vansantvoort.nl

Berg 2 - 4 -  Nuenen -  tel. 040-2833708  -  info@nuenen.vansantvoort.nl

Opwettenseweg 74 Nuenen

VRIJWILLIGE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
sluitingsdatum 23 juni 2017 - 11.00 uur

Kijkdagen: 
zaterdag 10 juni van 11.00 tot 13.00 uur 
dinsdag 13 juni van 18.00 tot 19.30 uur

Zeer exclusief, uitgebouwd en uiterst luxe 
afgewerkt vooroorlogs herenhuis (inhoud 
ca. 1.150 m3) met een multifunctionele 
accommodatie, garage en onder 
architectuur aangelegde achtertuin.
Perceel bedraagt 687 m2.

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl
DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN

Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 
smolders.schoenen@planet.nl

BEGIN UITVERKOOP

10% 30%
50%20%
40%

M.U.V. DOORLOPENDE COLLECTIE. 
OPEN TIJDENS VAN GOGHMÈRT 

Smolders 
Schoenen 

Nuenen

DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53 

smolders.schoenen@planet.nl60%

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

DAMESMODE
VERKOOP

(met diverse kortingen!)

Locatie: Gasterij Jo van Dijkhof
Jo van Dijkhof 1

Nuenen

Datum: dinsdag 13 juni 2017
Tijd: 11.00 tot 13.00 uur

Wij verwelkomen u graag en 
hopen u daar te zien!

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

Een groot assortiment: 
Groente-/kruidenplanten, 

perkplanten en hangpotten 
tuinplanten

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

VAN DE VOLLE GROND 
& (GESCHILDE) ASPERGES

IEDERE ZONDAG OPEN
10.00 -17.00 UUR

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

JENL
administratie.nl 

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2016”

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

2 0 1 7

21 t/m 30 juli
Landgoed Gulbergen

Nuenen
www.bloementuin.nl

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!
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