
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
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Feestweek 
op de 
Crijnsschool
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HUIS ZOEKEN?
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

Negentig jaar kloosterleven in Nuenen 1887-1997

Het Sint Elisabethgesticht in 
Nuenen, geschiedenis    
en architectuur
Door Karin Aarts-Janssen

Afgelopen donderdag werd in de raadszaal van Het Klooster het boek 
'Negentig jaar kloosterleven in Nuenen, 1887-1977' gepresenteerd. Een 
uitgave van Heemkundekring De Drijehornick. Een nieuw boek over het 
Klooster in Nuenen. Een prachtig boek van de auteurs Tjeu Hermans, Hans 
Korpershoek, Jos Thielemans en Ger van Erkel (helaas overleden). Een boek 
om trots op te zijn.

In het boek wordt de geschiedenis van 
het klooster en het kloosterleven be-
schreven. Het klooster waarbinnen de 
zusters van JMJ (Jezus, Maria, Jozef )
hebben gewoond en gewerkt. Deze 
zusters verrichtten veel belangrijk 
werk in de zorg en in het onderwijs 
maar ook op sociaal-maatschappelijk 
terrein waren zij zeer betrokken. Na 
het overnemen door particuliere in-
stellingen van het meeste werk van de 
zusters, kwam er een eind aan deze 
tijd. Het verschijnen van dit boek 
brengt een mooie herinnering terug.

Tijdens de presentatie heerste een 
feestelijke stemming. Roland van Pare-
ren sprak woord van dank uit aan de 
auteurs en aan allen die het tot stand 
komen van dit boek mogelijk hebben 
gemaakt. Het eerste exemplaar werd 
aangeboden aan Laetitia Aarnink, Pro-

vinciaal Overste van JMJ, de oorspron-
kelijke congregatie van de zusters in 
Nuenen. Zij heeft het voorwoord mo-
gen schrijven en bedankt de schrijvers 
voor deze waardevolle aanvulling op 
de algemene geschiedenis van de con-
gregatie. Het tweede exemplaar is voor 
Pastor Hans Vossenaar. Met gepaste 
humor kwam ook van hem een dank-
woord aan alle betrokkenen.

Tjeu Hermans, een van de auteurs, 
sprak als derde en vertelde over de tot-
standkoming van het boek en over de 
grote betekenis van het klooster voor 
de gemeenschap van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten. Die grote betekenis 
vormde de aanleiding de geschiedenis 
van het kloostergebouw met zijn be-
woners in een boek vast te leggen. Het 
boek is voor € 25,00 te koop bij Bruna, 
Risjamo en bij de Heemkundekring.

De tijd vliegt, het Boordhuys bestaat alweer 8 jaar!

Prachtige tuinkamer het 
Boordhuys geopend
Door Mariët Jonkhout

nder het toeziend oog van vele gasten, waaronder wethouder 
Martien Jansen, verrichtte burgemeester Maarten Houben op zeer 
bijzondere wijze de opening van de prachtige nieuwe tuinkamer 
van het Boordhuys. De sleutel werd hem aangereikt door een valk 

die voor de gelegenheid aan kwam vliegen en op de arm van de burge-
meester ging zitten.

Na lovende woorden voor en door 
gastvrouwen Karin en Karlijn van der 
Grinten werd de sleutel in het slot ge-
stoken en was de opening een feit. 
Met de bouw van deze prachtige Tuin-
kamer bij het Boordhuys zijn er in het 
Atelier nog meer mogelijkheden en 
faciliteiten, want deze uitbreiding 
grenst direct aan de achterzijde van de 
Studio. Het maakt het Boordhuys, ze-
ker samen met ook het vernieuwde 
terras ‘futureproof ’. 

Voorafgaand aan de opening werd er 
een concert in het buitentheatertje 
door Johnny Rosenberg en zijn trio 
gegeven. Alle aanwezigen waren on-
der de indruk van dit mooie optreden. 
Johnny met zijn bijzondere stemge-
luid lijkend op Michael Bublé, kwam 
volledig tot zijn recht in het theatertje. 
Hij bracht een heerlijk geluid, in een 
zeer gevarieerd programma met nos-
talgie, romantiek en pure gitaarvirtuo-
siteit. Het was genieten!

Het Boord huys
Het Boordhuys is een echt familiebe-
drijf waar gasten verrast worden en 
verwachtingen overtroffen. Met ple-

zier en vol overgave! Of het nu gaat om 
een vergadering, management trai-
ning, creatieve brainstorm, teambuil-
ding sessie of fusie onderhandeling. 
Met verse kreeft, klassieke clubsand-
wiches, zomerse tapas of winterse 
stamppot. De keuken is het kloppend 
hart van het domein. Alles is huisge-
maakt: “wij koken met verse seizoens-
gebonden producten, het liefst direct 
uit de regio en zo mogelijk biologisch”.
Het Boordhuys bestaat uit twee delen 
met een geheel eigen karakter. Het 
Huys voelt als thuis met haar rustieke 

woonkeuken, een sfeervolle huiska-
mer met open haard, een stijlvolle bo-
venkamer en diverse break-out-
rooms. Het Atelier is het moderne 
deel, bij uitstek geschikt voor bijeen-
komsten waarbij meer ruimte nodig 
is. Beide delen hebben diverse zitjes 
en terrassen. Verder is er een intiem 
buitentheater en een grote eigen gratis 
parkeerplaats achter het huis.
www.boordhuys.nl

Camping de Kievit:   
‘Speeltuin onder de Sterren’
Zaterdag 8 juli kan er weer gekampeerd worden in speeltuin De Kievit aan 
de Kerkstraat. Vanaf 18.00 uur gaat de speeltuin open zodat kinderen 
samen met hun ouders of grootouders een tent kunnen opzetten om een 
nachtje in de speeltuin te blijven slapen. Nog even de tent uitproberen voor 
de grote vakantie, gecombineerd met een leuk programma en de volgende 
ochtend een heerlijk ontbijt.

Ook dit jaar worden er weer leuke din-
gen tijdens Camping de Kievit gedaan. 
Er kan worden gekeken naar filmpjes, 
geknutseld en voor de wat oudere kin-
deren is er een nachtspel. Uiteraard 
mag er ook gespeeld worden in de 
speeltuin. Het winkeltje is vanaf 18.00 
uur open. De volgende ochtend gaan 
de campinggasten genieten van een 
lekker en compleet verzorgd ontbijt.
Speeltuin de Kievit gaat zondag 9 juli 
om 13.30 uur gewoon weer open en 
daarom moeten de tenten voor 12.00 
uur weer opgeruimd zijn.
Het evenement is voor kinderen van 2 
tot en met 10 jaar, begeleid door mini-
maal één volwassene. De kosten zijn 4 
euro per persoon inclusief ontbijt. 

Aanmelden kan via het inschrijffor-
mulier op www.speeltuin-dekievit.nl. 
Betalingen moeten worden voldaan 
op 8 juli bij de entreetafel.

Samen werken aan 
de zorg
De eerste bijeenkomst van PEER op 27 
februari was een groot succes. Daar-
om is er op 25 juni weer een PEER.

Johan Ebberink is een expert op het ge-
bied van medezeggenschap en partici-
patie in de zorg. Zijn boek Leem  en 
ook de nota waardigheid en trots 
(2015) is de inspiratie voor deze mid-
dag op zondag 25 juni. Gedachten hier-
bij zijn: Hoe kan medezeggenschap in 
de zorg werken? Waarin kan je partici-
peren en waarin niet? Medezeggen-
schap, versterkt dat de democratie? 
Het thema voor de middag ‘medezeg-
genschap en participatie in de zorg’ 
wordt samengevat in de pakkende ti-
tel’. Samen werken aan de zorg’. Judith 
Tesser is deze middag de dagvoorzit-
ter. Zij is zelfstandig Communicatie 
Regisseur in de technologiesector.

 Tjeu Hermans reikt het eerste boek uit aan zuster Laetitia Aarnink        foto Cees van Keulen



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

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

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

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

AFVALWEETJE

Leging Groene container:  € 1,-. In de zomer-
maanden wordt de bak elke week opgehaald.

Gemeente Nuenen 

      
 
COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door Het Nederlandse Rode 
Kruis.

VERKEER
Processie Valkenswaard-Handel 17 juni en 18 juni
In het weekend van 17 juni en 18 juni vindt de jaarlijkse processie 
Valkenswaard-Handel en vice versa plaats. Deze processie trekt door 
Nuenen en rust een half uurtje uit in het park. De verwachte aan-
komst in het park op zaterdag is ± 9.00 uur. Zondag op de terugweg 
wordt het gezelschap verwacht om ± 15.15 uur.

Afsluiting Spoorwegovergang Eeneind
In de nacht van zondag 18 juni op maandag 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.

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

HOORZITTING BEZWAARSCHRIFTEN-
COMMISSIE ALGEMENE KAMER
Op maandag 26 juni 2017 is er een hoorzitting van de algemene 
kamer van de commissie voor de bezwaarschriften in het gemeen-
tehuis. De volgende zaken komen aan de orde:

1. om 20.00 uur het bezwaarschrift ingediend namens Laco Nue-
nen B.V. tegen het besluit van 14 december 2016 waarbij het 
verzoek om handhaven op te treden tegen Anytime Fitness is 
afgewezen.

2. om 20.30 uur het bezwaarschrift ingediend tegen het besluit 
van 8 december 2017 waarbij geconstateerd is dat geen sprake 
is van overtreding van een wettelijk voorschrift aangaande het 
geluid.

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

VAKANTIESLUITING 
POLITIESTEUNPUNT 
NUENEN
Het politiesteunpunt in het gemeentehuis aan de Jan van Schijnvelt-
laan 2 in Nuenen gaat dicht tijdens de vakantieperiode. Die loopt 
van zaterdag 15 juli t/m zondag 27 augustus.

Bureau Geldrop-Mierlo geopend
Het politiebureau aan de Laan der vier Heemskinderen 15 in 
Geldrop-Mierlo blijft in deze periode wel open volgens de normale 
openingstijden (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur, zaterdag 10.00-
16.00 uur, zon- en feestdagen gesloten). Iedereen uit Nuenen kan 
daar ook terecht. Bij het doen van aangifte kunt u hiervoor een 
afspraak maken via het algemene politienummer 0900 - 8844.

Minder bezoek aan steunpunt
De afgelopen jaren heeft basisteam Dommelstroom gemerkt dat 
het bezoek aan het politiesteunpunt in Nuenen in de vakantiemaan-
den terugloopt. Er waren dagen dat er zich niet één bezoeker meld-
de. Daarom is er dit jaar voor gekozen om het steunpunt in de va-
kantieperiode te sluiten. Dit betekent niet dat we de burger niet goed 
van dienst kunnen zijn. Door de sluiting werken de beschikbare 
agenten meer op straat. De politie rekent dan ook op het begrip 
van de inwoners van Nuenen. Vanaf maandag 28 augustus is het 
steunpunt weer geopend volgens de gebruikelijke tijden: dinsdag 

t/m donderdag van 10.30 uur tot 13.30 uur en woensdagavond van 
17.00 uur tot 19.00 uur.

JAARPROGRAMMA BOA’S
Nuenen controleert op uitstallingen & terrassen
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische 
wijze aandachtspunten voor de opsporingsambtenaren (boa’s) zijn 
benoemd. In de komende weken letten we extra op het thema uit-
stallingen en terrassen. Op de naleving van andere regels wordt 
uiteraard ook toegezien. 

Uitstallingen
Onder uitstallingen wordt verstaan: het uitstallen van koopwaar op 
het weggedeelte voor een winkelpand. In onze Reclamenota staan 
de regels over uitstallingen. Voor het plaatsen van uitstallingen is 
geen vergunning nodig. Uw uitstalling moet wel voldoen aan de 
regels uit de reclamenota, anders is de uitstalling verboden. Zo dient 
bijvoorbeeld:
- de uitstalling aan de voorgevel van het pand te worden geplaatst, 

dus niet aan de straatzijde;
- de uitstalling niet hoger dan 1,80 meter te zijn;
- een doorloopruimte van 1,20 meter gehanteerd te worden;
- de uitstalling te passen bij het branchepatroon van een winkel;
- een uitstalling de toegang naar een woning of winkel niet blok-

keren;
- de uitstalling geen hinder of gevaar op te leveren voor het verkeer.
Dit zijn enkele voorbeelden van de regels. U kunt alle regels vinden 
in de Reclamenota.

Terrassen
Voor het uitstallen van een terras is een vergunning nodig. De voor-
waarden van een vergunning voor het stallen van een terras verschil-
len per situatie. Er wordt onder meer gekeken naar de openbare 
orde en veiligheid, de verkeersveiligheid, vrije doorloopruimte, 
brandveiligheid, etc. Informatie over uw mogelijkheid om een terras 
te stallen kunt u bij ons opvragen. Als u in het bezit bent van een 
terrasvergunning, let dan op dat u voldoet aan de voorwaarden van 
de vergunning. 

Regelgeving
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving. 
Overtredingen die door de boa’s worden geconstateerd kunnen, 
zonder het geven van een waarschuwing, leiden tot een boete. De 
regels zijn terug te vinden in de Reclamenota en de Algemene Plaat-
selijke Verordening (APV). Deze verordeningen zijn te vinden via 
www.overheid.nl. 
 
Hebt u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen hebt over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt 
u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer 
(040) 2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nue-
nen.nl. 

EFFECT CAMPAGNE     
NUL VERKEERSDODEN
Het NUL-effect!
Er is een meting gedaan naar het effect van de campagne NUL ver-
keersdoden Brabant. De gegevens over 2016 en de jaren ervoor zijn 
binnen en wat blijkt? Er is al heel wat bereikt. Mét en dankzij vele 
Brabanders. Maar er blijft nog veel te leren en te verbeteren. Reden 
om ons samen onverminderd te blijven inzetten voor NUL verkeers-
doden!

Eigen gedrag
In 2016 noemen Brabanders voor het eerst het eigen gedrag het 
belangrijkste element van verkeersveiligheid. Maar liefst 48% geeft 
na het zien van de campagne aan, bewuster te zijn van dat eigen 
gedrag. Brabanders maken zich het meeste zorgen over roekeloos 
rijgedrag, smartphonegebruik en alcohol- en drugsgebruik. Dit sluit 
aan op het gekozen jaarthema van de campagne. 

 
Bekijk het complete NUL-effect op https://www.nulverkeersdoden-
brabant.nl/nul-effect/

Organiseer een pubquiz!
Wil jij je ook (blijven) inzetten voor NUL verkeersdoden? Ben je lid 
van een (sport)vereniging? Heb je misschien zelf een pub of ken je 
een gezellige locatie? Dan kun jij zélf op een leuke, gezellige manier 
aandacht vragen voor veilig gedrag in het verkeer. Hoe? Organiseer 
een pubquiz met een knipoog naar verkeersveiligheid! De pubquiz 
is kant en klaar te vinden op: www.nulverkeersdodenbrabant.nl/
toolkit-2017

Brabant gaat voor NUL verkeersdoden
In de provincie Noord-Brabant werken gemeenten, provincie, poli-
tie, Rijkswaterstaat, en ook scholen gezamenlijk aan de verkeers-
veiligheid, onder het motto: Brabant gaat voor NUL verkeersdoden. 
Samen stimuleren we Brabanders alert te zijn in het verkeer. Dat is 
hard nodig, want in 90% van de gevallen komt een ongeluk door 
menselijk gedrag; niet opletten, door rood rijden. Daar kun je dus 
zelf wat aan doen! 

 
DERDE EDITIE NIEUWSBRIEF 
VERGUNNINGHOUDERS UITGEKOMEN
Nuenen moet in 2017 69 zgn. vergunninghouders 
(vluchtelingen met een verblijfsvergunning) huis-
vesten en inburgeren. Om dit samen met inwo-
ners en betrokkenen te laten slagen, is goede 
informatie belangrijk. Daarom heeft de ge-
meente voor dit project een speciale elektroni-
sche nieuwsbrief in het leven geroepen. Het 
derde nummer is deze week uitgekomen. U kunt 
zich voor de nieuwsbrief opgeven door een e-mail-
tje te sturen naar inburgerenvergunninghouders@nue-
nen.nl onder vermelding van Nieuwsbrief en het e-mailadres waar 
de nieuwsbrief naar toe kan worden gestuurd.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 05-06-2017 EN 09-06-2017
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie   Omschrijving  
Mauritsgaarde 38  Verplaatsen voordeur woning  

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie   Omschrijving  
Hoevensestraat 10 Plaatsen van tuinafscheiding  
De Vlos 12  Verbouwen woning  
Mauritsgaarde 8  Verbouwen woning / gevel  

BINNENGEKOMEN AANVRAAG APV EN BIJZONDERE WETTEN
Locatie   Omschrijving  
Sophiastraat  Buitenspeeldag Panakkers 14 juni  
De Huikert 35  Kindervakantieweek Gerwen
    16-18 aug  
Park   Welkom Picknick Parochie 26 aug  
Pastoorsmast 12  Vlooienmarkt Scouting 16-17 sep 

VERLEENDE VERGUNNINGEN APV EN BIJZONDERE WETTEN
Locatie   Omschrijving  
Park 25   Horeca bij Van Goghmert 11 jun  
Vondelstraat  Standplaats i.v.m. avondvierdaagse  
Vincent van Goghplein Standplaats Tast Toer Foodtruck  
De Polder 1 Gerwen Gerwens Gezelligheids Toernooi 
    10-11 juni  
Papenvoortse Heide 4a Paardensport Eventing Nuenen 15 juli 
De Huikert 35  Harley Weekend 1-2 sept  

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

Amsterdam-Amstelland Brabant Zuid-Oost Brabant-Noord Drenthe

Flevoland Fryslân Gelderland-Midden Gelderland-Zuid

Gooi en Vechtstreek Groningen Haaglanden Hollands Midden

IJsselland Korps Landelijke Politiediensten Kennemerland Limburg-Noord

Limburg-Zuid Midden en West Brabant Noord- en Oost-Gelderland Noord-Holland Noord

Rotterdam-Rijnmond Twente Utrecht Zaanstreek-Waterland

Zeeland Zuid-Holland-Zuid

vts Politie Nederland Politieacademie
Police academy of the Netherlands

Korps
Divisie of district
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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

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

 

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

Vaderdag
Barbecue dag!!

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

SPECIAL

weekaanbiedingen 
donderdag 15 juni t/m woensdag 21 juni

Koolrabi
 2 stuks 1,25
Gekookte bieten  
pan klaar   1/2 kilo 1,25

Bleek-kaas salade     
 250 gram 1,79

Nectarine      
 1/2 kilo 1,25

Savooiekool      
 panklaar 1/2 kilo 0,89

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

Verras vader
met onze lekkernijen

Acties week 24 : geldig maandag 12  t/m zaterdag 17 juni 2017_____________________________________________________

Brood van de week:
Kloosterbrood
100% volkorenbrood, met zonnepitten, 
sesamzaad en lijnzaad, 2x halve € 1,95   € 189_____________________________________________________

Vaderdag 
Slagroomschnitt nu € 600_____________________________________________________

Zomercake
Vanillecake omhuld met 
sinaasappelchocolade nu € 395_____________________________________________________

8 Snoezige soesjes
Soesjes in de smaken aardbei, 
limoncello, pistache, sinaas nu € 395_____________________________________________________

5 Kwarkbolletjes
 nu € 200_____________________________________________________

Vaderdag sensatie
Schelpbodem, gevuld met chocolademousse 
en afgewerkt met slagroom
 nu € 995

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tips voor Vaderdag! 

Chivas Regal 12y in tin 
Scotch Whisky 0,7lt. €29,95 

Jägermeister 1lt. 
+ 4 flesjes Ginger beer €19,95 

Glen Moray 16y 
Single Malt 0,7lt. €39,95 

Gorter 
 Jonge Jenever 1lt. €10,95 

Menard  
VSOP Cognac 0,7lt  €25,95 
Diverse Bierpakketjes 
     België   vanaf   €3,95 
Regionaal   vanaf   €4,50 

Acties geldig van 15 juni t/m 30 juni 

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

ALGEMEEN FYSIOTHERAPIE

OEDEEMTHERAPIE

TAPING

STEUNKOUSEN

ORTHOMOLECULAIRE TOEPASSINGEN

NIEUWE STIJL FYSIOTHERAPIE

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

wijken Nuenen Oost
(± 250 kranten) 

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

PER DIRECT

VADERDAG

TIP!

GEMAK

Rib Eye steak 
100 gram .................................................2,25
Shoarma pakket
vlees + brood + saus ................................6,95
250 gr. Leverworst +
Stuk Grillworst       samen ......4,00
Pork Belly Mustard
100 gram  ................................................1,50
Beierse frikadel
100 gram  ................................................1,25
4 Gegrilde 
Kippenpoten  ...............5,00

SPECIAL
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Lezing Detox en Ontgiften in Nuenen
Inmiddels alweer 10 jaar woonachtig in de Betuwe: Marianne Folmer. Nog 
altijd verbonden met Nuenen waar haar roots liggen, zal ze op 15 juni een 
lezing geven met als titel ‘Detox en Ontgiften’.

Rietmussen, een 
plantenwandeling 
met het IVN
Het IVN nodigt u uit mee te gaan met 
een wandeling door de Rietmussen. 
Dit is een heel mooi gebied. Het begint 
al aan het Achterbos, waar u op het 
pad een rij karakteristieke knotwilgen 
ziet staan, die onderhouden worden 
door een groep koene mannen die deel 
uitmaken van de knotgroep IVN. Vel-
den en beemden, een licht glooiend 
landschap, smalle percelen grond, die 
aflopen naar de Dommel en daar afwa-
teren,  zorgen voor een gevarieerd 
landschap. De wandeling voert u door 
een elzenbroekbos met vele soorten 
zegge. U treft sleutelbloemen aan en 
misschien bloeit de gele lis nog. Laat u 
verder verrassen door de vele soorten 
planten die daar groeien in het deels 
zeer ijzerrijke gebied en geniet van het 
concert dat de vogels u zullen bezor-
gen. Als u veel geluk heeft, treft u de 
ijsvogelvlinder aan. Speciaal voor hun 
terugkeer zijn er luwe open plekken in 
het bos gemaakt die er op hun beurt 
weer voor zorgen dat er op die plaats 
een bijzondere vegetatie ontstaat. 
Maandag 19 juni Rietmussen. Start 
wandeling: per fiets om 19.00 uur van-
af het Klooster te Nuenen.
Start wandeling ter plaatse iets later 
vanaf de kenmerkende rij knotwilgen 
aan het Achterbos, hoek Soeterbeek/ 
Soesterbeekseweg/Boord.
Stevig waterdicht schoeisel wordt aan-
bevolen. Info: Paula van Agt tel. 
2844414.

Is het de kool en de geit te willen sparen?
Zowel in Nuenen als in Son en Breugel hebben de colleges van B&W hun raden 
voorgesteld om meer tijd te nemen om te komen tot een wederzijdse keuze van 
fusie met elkaar, dan wel een samengaan met Eindhoven of zelfstandig blijven. De 
provincie heeft aan beide gemeenten gevraagd om voor 1 juli hun keuze te bepa-
len. Maar daar komt nu niets van terecht. Blijkbaar in verlegenheid gebracht, 
heeft de provincie nog niet gereageerd op deze onverwachte move van beide ge-
meenten en mogelijk niet te weten wat zij daar mee aan moet. Is het van beide 
gemeenten elkaar napraten, geen keuzes durven te maken, gebrek aan bestuurs-
kracht dan wel het rekken van besluitvorming tot na de gemeenteraadsverkiezin-
gen volgend jaar? Van een referendum onder de burgers van Nuenen is nog steeds 
geen sprake en transparantie ontbreekt over deze zeer belangrijke stap naar de 
bestuurlijke toekomst van beide gemeenten. Of zouden er toch nog enkele licht-
puntjes zijn, het zogenaamde ‘voortschrijdend inzicht’, waardoor men probeert 
zowel de kool als de geit te sparen? Door het aanstaande vertrek van gemeentese-
cretaris Nick Scheltens naar het bijna 40.000 tellende inwoners Geldrop-Mierlo ( 
een promotiesprong) en de overstap van gemeentesecretaris Jan van Vlerken van 
Geldrop-Mierlo naar Nuenen (wellicht met behoud van zijn salaris, maar ook 
reeds bekend met het fuseren van gemeenten) wordt er blijkbaar toch achter de 
schermen iets in gang gezet wat lijkt op ‘de kool en de geit te willen sparen’. Zo 
blijven de beide gemeenten maar doormodderen om in ieder geval tot na de ver-
kiezingen van 2018 de handen schoon te houden van een aanstormende fusie of 
herindeling. En de burgers? Zij worden weer een half jaar langer in onwetendheid 
gelaten en hebben het nakijken wat er over hun hoofden heen wordt beslist.

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen.

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

Ingezonden brieven

Met ongeloof en verslagenheid hebben 
wij kennis genomen van het plotseling 
overlijden van onze Nuenense Witte Esdoorn 

                                           Acer Saccharinum

• Nuenen 8 mei 1920           * Nuenen 6 juni 2017

Echtgenote van Aesculus hippocastanum (Witte paardenkastanje)  
nabij Stationsweg 6, Eeneind (Nuenen)

Je was de dikste van deze boomsoort in Nederland. Verdrietig maar dankbaar 
hebben wij na 97 jaar trouwe dienst afscheid genomen van je. Jij brak slechts 
een been maar toch heeft men doen besluiten euthanasie te moeten plegen op 
de mooiste boom van Nuenen. Monumentaal, een bron van zuurstof en beeld-
bepalend voor de Aloysiushof, de Kerkstraat en Nuenen. Wij zijn intens verdrie-
tig met dit verlies. 

De begrafenis heeft inmiddels  plaatsgevonden.

Tijdens deze inspirerende lezing krijg 
je makkelijk toepasbare tips aangereikt 
om je lichaam te helpen gezond te 
houden en te ondersteunen bij het 
ontgiften/ontzuren. Een enorm dank-
bare ondersteuning voor ons lichaam. 
Marianne vertelt vanuit haar eigen er-
varing en doet dat met passie. Ont-
vangst met een passende kruidenthee 
uit eigen tuin en een zelfgemaakte lek-
kernij. 

Je bent van harte welkom op donder-
dag 22 juni van 19.00-21.00 (inloop 
vanaf 18.45). Voor meer informatie: 
https://www.facebook.com/Vitalotte.
Locatie: Instituut Zilverschoon – Berg 
51 – 5671CB Nuenen 
Opgeven: 040-2300025 of info@insti-
tuut Zilverschoon.nl. Maximaal 20 
deelnemers. Bijdrage € 15,-.

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

Sigrid Hielkema-Tas 
en Monique van Heesch-Toirkens
uitvaartverzorgers Nuenen c.a. en 

Geldrop-Mierlo 

ADVERTORIAL

De juiste woorden vinden na een overlijden kan best moeilijk zijn. En toch 
wil men nabestaanden graag laten weten dat er met hen meegeleefd wordt. 
Een steunbetuiging, in welke vorm dan ook, wordt vaak zeer gewaardeerd. 
Steeds vaker wordt hiervoor ook een online condoleanceregister gebruikt.

De voordelen van online condoleren
Veel mensen ervaren het als prettig 
om rustig de tijd te nemen voor het 
schrijven van de juiste woorden. 
Bij het online condoleanceregister 
vindt u ook de gegevens rondom de  
uitvaart. Uw bericht bereikt de  
nabestaanden direct en kan snel ge-
deeld worden met andere betrokke-
nen.

Online condoleren via onze website
Het online condoleren geeft mensen 
meer mogelijkheden en nabestaanden  
ervaren dan ook absoluut een meer-
waarde. Wij bieden u een op maat 
gemaakt condoleanceregister op 
www.vdstappen.nl/condoleren met 
de volgende voordelen: 
•  Het is makkelijk toegankelijk en  
 ook via uw smartphone prima te  
 bereiken.
•  Na toestemming van nabestaan- 
 den voor plaatsing kunt u hier de  
 rouwkaart vinden en een persoonlijk 
 bericht achterlaten.
•  Om de privacy te waarborgen is  
 uw reactie niet zichtbaar voor  
 derden maar wij sturen deze direct  
 door naar de nabestaanden. 
•  U kunt hier een persoonlijk rouw- 
 boeket bestellen.
 

Ons condoleanceregister heeft daar-
naast voor nabestaanden het voor-
deel dat ze de link en daarmee ook 
de rouwkaart kunnen delen via  
e-mail en op social media. Dit is  
gemakkelijk wanneer men niet alle 
postadressen kent van mensen die 
men wil uitnodigen of informeren.

Altijd goed!
De reacties op ons online condo-
leanceregister zijn zeer positief. De 
steunbetuigingen, vaak ook uit onver- 
wachte hoek, worden door nabe-
staanden als positief ervaren. Ons 
online condoleanceregister is een 
integer hulpmiddel om uw medeleven  
door te geven. Daarnaast blijft elke 
andere vorm van steunbetuiging  
uiteraard meer dan welkom en zeer 
gewaardeerd. Volg uw hart en kies 
de manier die bij u past. De nabe-
staanden zullen uw boodschap of 
gebaar, hoe dan ook, zeker waarderen.  

Online condoleanceregister als uitbreiding
van onze diensten

Energiebesparing 
door LED 
verlichting bij 
tennisbanen van 
TV de Lissevoort
TV de Lissevoort is in 2017 gestart 
met een aantal projecten op gebied 
van duurzaamheid en energiebe-
sparing. Het eerste project wat nu is 
afgerond is het aanbrengen van LED 
Sportveldverlichting op tien buiten-
tennisbanen en twee binnenbanen 
in de ballonhal.

Na een gedegen voorbereiding en aan-
besteding is gekozen voor leverancier 
Datronics. Dit bedrijf heeft afgelopen 
periode de hogedruk kwiklampen ver-
vangen door LED armaturen van het 
fabricaat AAA-Lux. De verlichting 
werkt door middel van een dynami-
sche schakeling die door spelers zelf 
bediend wordt. Deze dynamische 
schakeling is zodanig ingericht dat de 
verlichting op de banen zo efficiënt 
mogelijk ingezet kan worden. Bij in-
schakelen van de verlichting gaan de 
lampen eerst naar 10 % verlichting, de 
zogenaamde oriëntatieverlichting. Op 
de banen zelf komt een knoppenkast 
met schakelknoppen waar de spelers 
de verlichting volledig kunnen inscha-
kelen. 

Medewerking van spelers is uiteraard 
ook erg van belang omdat zij bij het 
verlaten van de baan de verlichting zelf 
weer dienen uit te schakelen. Mocht 
dat niet gebeuren worden de lampen 
na een bepaalde periode automatisch 
uitgeschakeld.

De LED verlichting geeft een aanzien-
lijke verbetering in helderheid van het 
licht en daardoor betere tenniscondi-
ties in de avonduren. De tennisbanen 
zijn goed verlicht zijn met de nieuwe 
LED verlichting.
Daarnaast leveren de LED armaturen 
een forse besparing op in stroomver-
bruik en een forse verlaging van de uit-
stoot van CO2. Op jaarbasis wordt 
20000 KWh stroom bespaard en wordt 
10500 kg minder CO2 uitgestoten. 
TV de Lissevoort heeft gebruik kun-
nen maken van de subsidieregeling 
Energiebesparing en duurzame ener-
gie sportaccommodaties. Mede daar-
door verdient deze investering zichzelf 
terug en wordt een bijdrage geleverd 
aan duurzaam en maatschappelijk on-
dernemen.
Dit jaar staan er nog een tweetal pro-
jecten op stapel om het energiever-
bruik verder terug te dringen, namelijk 
het reduceren van het motorvermogen 
van de ballonhal en het plaatsen van 
zonnepanelen.

Oprichting PvdA Regio 
Eindhoven: fusie van 6   
PvdA afdelingen
Op vrijdag 16 juni is het zover: de dag van de fusie van de PvdA afdelingen: 
Eindhoven, Best, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Samen vor-
men zij de nieuwe afdeling PvdA Regio Eindhoven.

 ‘Samen staan we sterk’. Dat is niet al-
leen een van de ideologische uitgangs-
punten van de PvdA. Ook de dagelijk-
se praktijk van een politieke ledenver-
eniging vraagt om daar vorm en 
inhoud aan te geven. Tegen deze ach-
tergrond hebben 6 PvdA-afdelingen: 
Best, Eindhoven, Nuenen, Son en 
Breugel, Veldhoven en Waalre beslo-
ten de krachten te bundelen en be-
stuurlijk samen verder te gaan als Pv-
dA afdeling Regio Eindhoven.
Met de bestuurlijke samenwerking 
wordt nagestreefd om de lokale activi-
teiten inhoudelijk beter én efficiënter 
te ondersteunen. En daar bovendien 
een regionale dimensie aan toe te voe-
gen, zodat door krachtenbundeling de 
slagkracht wordt vergroot.
Deze samenwerking heeft niet tot doel 
het dagelijkse politieke handwerk in de 
verschillende gemeenten te uniforme-
ren. Dat wordt immers uitgevoerd 
door de lokaal gekozen gemeente-
raadsleden. Immers zij zijn verbonden 
en verankerd in de lokale samenleving.  
Op vrijdag 16 juni worden tijdens af-
zonderlijke Algemene Ledenvergade-
ringen de zes afdelingen opgeheven. 
Aansluitend vindt de oprichtingsver-

gadering plaats. De voorzitter van de 
landelijke PvdA Hans Spekman en Li-
liane Ploumen zullen hierbij aanwezig 
zijn.
De leden van de afdeling gaan tijdens 
de oprichtingsvergadering ook hun 
bestuur kiezen. Het beoogde nieuwe 
bestuur bestaat uit vertegenwoordi-
gers uit alle gemeenten in de nieuwe 
afdeling. Daarnaast worden de beoogd 
voorzitter  Mary Fiers, Jos Theelen 
(beoogd secretaris) en Robert Tops 
(beoogd penningmeester) benoemd. 
Om 18 uur is het dan tijd om te proos-
ten op de nieuwe afdeling en gezamen-
lijk nog een drankje te drinken om de 
start van de PvdA Afdeling Regio 
Eindhoven te vieren. De nieuwe afde-
ling heeft dan in totaal meer dan 700 
leden.                                                                                                                                                                                 

Op de foto van links naar rechts de be-
oogde bestuursleden: onder Jos Thee-
len - secretaris, Mary Fiers -voorzitter, 
Necla Kocak – Eindhoven, Wim Arts 
– Nuenen, boven Hans Overbeek – 
Son en Breugel, Janpeter Hazelaar- 
Waalre, Henk Breukel – Best, Robert 
Tops – penningmeester, Johan Dunne-
wijk – Veldhoven. 

75ste Gildedag Kring Kempenland  nabij het Evoluon, geslaagd maar kon beter

Uitslagen Heilige Kruisgilde Gerwen
 
Ondanks dat er voor het H Kruisgilde voor een prijs in de optocht weinig 
te behalen viel, kan het gilde toch terug zien op een zeer geslaagde 
gildedag. Het gilde kon huiswaarts keren met zes eerste prijzen. Er was 
een eerste prijs voor het tamboerskorps, met een vooral perfect 
uitgevoerde March of the bongo’s, goed voor 161,5 punten.
 
Ondanks het stormachtige weer ook 
een eerste prijs voor Bart v. Lieshout 
in de klasse A vendelen, de hoogste 
klasse individueel vendelen.
  
Discipline.
Bijzonder was de prijs gaaischieten, 
die Antoinette v/d Schriek wist te 
winnen, een   gildenzuster tussen een 
typische mannensport. Roland v/d 
Berk wist een eerste prijs te behalen in 
de klasse Abazuinblazen met 66,5 
punt. Petra Bunthof wist met 65 pun-
ten beslag te leggen op een eerste 

plaats bazuinblazenklasse B met pro-
motie.
Hennie Hommersom legde beslag op 
de eerste prijs bazuinblazen klasse C 
met 59 punten.
 
Op 10 juni 2018 is het wederom krin-
gildedag nabij het Evoluon te Eindho-
ven. Wilt u eens wat meer informatie 
over het gilde, binnenkort is er op de 
Schutsherd weer een Gezellige   Ger-
wense Middag! Kom eens kijken en 
laat je informeren. Je bent van harte 
welkom.
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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

Country dansen   
in Lieshout
Komend weekend organiseert The 
Black Longhorn weer de maandelijkse 
Country Dance Party. Dit gebeurt op 
zaterdagavond 17 juni. We dansen in 
de grote zaal van het Dorpshuis in 
Lieshout. Alle populaire line- en part-
nerdansen worden zoals altijd keurig 
achter elkaar gezet door Country-DJ 
Henk. De nadruk ligt hierbij op echte 
country muziek. Volop genieten dus 
en alleen kijken mag ook. Aanvang is 
20.00 uur.
Graag tot ziens dus op zaterdag 17 juni 
bij The Black Longhorn: Dorpshuis-
Lieshout, Grotenhof 2, Lieshout. Tele-
fonische info: 0499-422088. www.
blacklonghorn.nl 

De Dommel       
van Peer tot de Maas
Op 19 juni organiseert WLG een lezing in den Heuvel te Gerwen, die wordt 
verzorgd door Jan Vlemmix en Piet van den Heuvel, beiden lid van de Nue-
nense Heemkundekring ‘De Drijehornick’. Ze doen uitgebreid het verhaal 
over hun gedeelde interesse voor de rivier de Dommel en zijn geschiedenis. 

Zij trokken er op uit om het hele 
stroomgebied uitgebreid en gedetail-
leerd in kaart te brengen en op papier 
te zetten. In 2009 hielden zij een grote 
expositie in het pand van Eindhoven in 
Beeld. Zij zijn co-auteurs van het boek 
‘De Dommel door Eindhoven, en de 
betekenis van die stadsrivier vanaf de 
vroege middeleeuwen tot nu’.
De lezing beperkt zich niet tot Eindho-
ven, maar start met een bespreking 
van de oorsprong van de Dommel, 
geeft informatie over de instroom in 
Dieze en Maas en verder veel info over 
het gehele stroomgebied. Tijdens de 
lezing krijgt u een groot aantal mooie 
afbeeldingen te zien. 

De lezing, die gratis toegankelijk is 
voor alle geïnteresseerden, vindt plaats 
op 19 juni in den Heuvel te Gerwen en 
begint om 14.00 uur. De Inloop is open 
vanaf 13.30 uur voor koffie en thee.

Voor meer informatie over de WLG 
zie de website: www.digitaal-dorps-
plein-gerwen.nl, of mail naar werk-
groepleefbaarheidgerwen@gmail.
com. Telefonisch is de WLG bereik-
baar via nr. 06 41102625.

Handelse Processie     
door Gerwen en Nuenen
De processie Valkenswaard - Handel trekt dit weekeinde door de gemeente 
Nuenen c.a. Zaterdagmorgen 17 juni is er een rustpauze in het Park in Nue-
nen-centrum gepland, zo tussen half tien en tien uur. Daarna trekt de stoet 
verder via de Gerwenseweg naar Gerwen-dorp (zie foto) en dan naar Lies-
hout en door de rest van Laarbeek richting Gemert. Zondagmiddag 18 juni 
zo tussen half drie en drie uur trekt de processie door Gerwen en dan langs 
de Gerwense windmolen De Roosdonck. Omstreeks half vier staat de door-
komst Park Nuenen op het programma.

Historie
Al meerdere eeuwen vertrekt op zater-
dagochtend in het voorlaatste volle 
weekeinde in juni, klokslag 06.00 uur, 
een processie van Valkenswaard naar 
Handel; een voettocht van 40 kilome-
ter naar het Mariabedevaartsoord, 
Onze Lieve Vrouw van Handel. Deze 
traditionele bedevaart heet in de 
volksmond de Handelse processie. De 
bedevaart bestaat uit een lange stoet 
pelgrims gevolgd door tientallen paar-
den met huifkarren. Het geheel wordt 
ondersteund door een harmonie en 
trekt als een kleurrijk lint door de Bra-
bantse straten, lanen en dreven. Zon-
dagmorgen wordt vanuit Handel om 
kwart over tien de terugreis aanvaard. 
Omstreeks negen uur ‘s avonds wor-
den de bedevaartgangers door veel be-
langstellenden onthaald in Valkens-
waard.

Op zaterdagmiddag komt rond half 
vier arriveert de stoet in het Handelse 
processiepark. Hier worden de pel-
grims welkom geheten door de pas-
toor en wordt het lied "Kinderen van 
Maria" gezongen, waarna de bedevaart 
voor die dag wordt ontbonden.
 
Pelgrims bezoeken dan de Mariakapel 
om een kaarsje op te steken en een 
weesgegroet te bidden uit dankbaar-
heid, troost en steun. Veel pelgrims 
gaan hierna naar huis en komen de 

volgende ochtend weer terug om mee 
te lopen naar Valkenswaard. Anderen 
overnachten in Handel, veelal bij gast-
gezinnen.

Bavaria of Maria
Eeuwen geleden, toen er nog veel men-
sen in wonderen geloofden, werd de 
Brabantse bevolking gemotiveerd en 
gestimuleerd om naar Handel te gaan 
omdat daar veel wonderen plaatsvon-
den. Ook vanuit Valkenswaard trok 
men toen naar Handel. Tegenwoordig 
doen mensen – jong en oud - om di-
verse redenen aan de pelgrimsvoet-
tocht mee.  De Nuenense zanger Ge-
rard van Maasakkers heeft er een lied 
aan gewijd met als titel Salve Regina. 
Een greep uit de tekst:

“Paternoster-prevelaars, vaders, doch-
ters lopen blaren
Voor de sport, of voor de devotie
Muzikanten blazen de meute in de maat
Voor de kinderen van Maria
Kinderen van Maria, kinderen van 
Maria door de straten

De Handelse Processie trekt zaterdag en zondag door Gerwen, hier ter hoogte van café de 
Stam aan de Gerwenseweg....(foto Cees van Keulen)

Ook over andere activiteiten van WLG 
kunt u daar terecht . Wilt u het zich ge-
makkelijk maken en op tijd op de 
hoogte zijn van aanstaande activitei-
ten, schrijf u dan in voor de nieuws-
brief.
 
 

Jubileumconcert   
Jocanto 50 jaar
Op 15 juni 2017 bestaat Jongerenkoor Jocanto 50 jaar. Dit wordt gevierd 
met een feestelijk jubileumconcert in Het Klooster in Nuenen, op zaterdag 
17 juni, aanvang 19.30 uur. 

50 jaar geleden is het koor opgericht 
door de familie Van Maasakkers onder 
de naam Jongerenkoor Nuenen. Na 30 
jaar is de naam van het koor veranderd 
naar Jongerenkoor Jocanto. ‘Io canto’, 
waar Jocanto van afgeleid is, betekent 
in het Italiaans ‘ik zing’. Nu nog zingt 
het koor iedere vrijdagavond. De zang 
wordt ondersteund door het combo, 
een groep muzikale talenten die ook 
eigen instrumentalen speelt. Naast de 
repetities en optredens worden er leu-
ke activiteiten georganiseerd.
 
Jocanto wordt door enkele oud-leden 
omschreven als een plek om te groei-
en, jezelf te kunnen zijn en vrienden 
voor het leven te vinden. Dit is in de 
afgelopen 50 jaar niet veranderd. Om 
het 50-jarige bestaan van het Jonge-
renkoor te vieren, geeft het koor een 
jubileumconcert. Ook gaan de koorle-
den in het jubileumjaar nog veel leuke 
activiteiten ondernemen, zoals de 
koorweek naar Tsjechië, waar het koor 
samen met een Tsjechisch koor zal 
zingen, het Allerzielen concert in no-
vember en de reünie aan het eind van 
het jubileumjaar.
 
Ook met u wil Jocanto graag feest vie-
ren. Daarom nodigt het koor u uit voor 
het jubileumconcert in Het Klooster. 

Jocanto neemt u als live publiek mee in 
de speciale jubileumaflevering van 
JocPop. Tijdens de show brengt het 
koor u de Jocanto hits van de afgelo-
pen 50 jaar, met onder andere Music of 
the Night, Het regent zonnestralen, 
Somebody that I used to know en de 
Game of Thrones theme. U wordt uit-
genodigd om deel te nemen aan de 
prijsvraag en de enige echte JocPop ju-
bileumquiz. Ook maakt u kennis met 
verschillende Jocanto VIPS.

De gastoptredens van O'nyx vocal 
group, een elfkoppig professioneel 
koor en Gerard van Maasakkers, die 
als grondlegger van Jocanto een be-
zoek brengt aan de show, zorgen voor 
extra kijk- en luisterplezier.

Jocanto heeft heel veel zin in het jubi-
leumconcert en hoopt u te mogen ont-
moeten tijdens deze onvergetelijke 
avond. Kaarten voor het concert kos-
ten € 10,- per stuk en zijn tot en met 
vrijdag 16 juni verkrijgbaar via de web-
site www.jocanto.nl en tot en met za-
terdagmiddag bij Beeldwinkel Verhal-
len te Nuenen (alleen contant betalen). 
Heeft u op 17 juni nog geen kaarten 
weten te bemachtigen? Dan kunt u ze 
voor aanvang van het concert tegen 
contante betaling aan de deur kopen.

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

Datum  Locatie  Omschrijving  
07-06-2017 Nuenen c.a. Verordening op de heffing en de 
     invordering van de leges 2017  

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

En ze spelen Salve, Salve, Salve regina.
't Jonge spul loopt achteraan, voor de 
huifkar-karavaan
En de discotheek in Handel komt al 
dichterbij
Links en rechts wordt al gesjanst
Achter de laatste rozenkrans
Komen ze voor Maria, voor Ria of Ma-
ria
Bavaria of Maria, of allebei
Maar ze brallen Salve, Salve, Salve re-
gina”

Sleutelbos gevonden
Donderdag 8 juni, toen ik het week-
blad Rond de Linde uit de brieven bus 
haalde, lag er op de oprit bij onze brie-
venbus aan de Mulakkers 1 een sleutel-
bosje met 4 sleutels eraan. Wie ze kan 
beschrijven kan ze komen ophalen bij 
familie Adriaans. Met vriendelijke 
groet, José Adriaans.

Kids Society Erica opent 
nieuwe dagopvanggroep in 
Kindcentrum De Nieuwe Linde
Vanaf 28 augustus, na de zomervakantie, opent de nieuwe dagopvang-
groep ‘De Zeehondjes’ haar deuren voor kinderen van 0-4 jaar. Op het Kind-
centrum bieden we samen met de basisschool en het peuterwerk vanaf dat 
moment opvang en onderwijs voor kinderen van 0-13 jaar.

Verbouwing
Om enkele oude ruimtes geschikt te 
maken voor kinderopvang is er eerst 
een verbouwing nodig. Wij nemen de 
linker voorvleugel van het gebouw in 
gebruik die vroeger door de school 
werd gebruikt als vergader/teamruim-
te, opslag, garderobe en dergelijke. De 
lokalen worden omgevormd tot een 
prachtige, eigentijdse groepsruimte 
die fris oogt. 
Ook creëren we er een rustige, aparte 
kinderslaapkamer. Zo maken we onze 
nieuwe groep warm en gezellig, zodat 
het voor de kinderen en onze mede-
werkers echt een fijne plek wordt. De 
kinderen krijgen toegang tot een eigen 
tuin en buitenspeelplek. Wij verwach-
ten rond 2 juli klaar te zijn met de ver-
bouwing.

Inloopmoment
Voor alle geïnteresseerden, zoals (aan-
staande) ouders of grootouders ope-
nen wij vóór de zomervakantie al even 
onze deuren. Dan kun je alvast komen 
kijken hoe leuk de ruimtes binnen en 
buiten worden en kennis maken met 
de mensen van Kids Society Erica. Wij 
heten je van harte welkom met een 
kopje koffie, thee of fris met iets lek-
kers. Onze deur aan de van Duijnho-
venlaan 15 staat open op: 7 juli van 

10.00 uur tot 15.00 uur
12 juli van 16.00 uur tot 18.00 uur

Zo hebben we er weer een fijne dagop-
vanglocatie bij, waar we met kinderen 
en ouders kunnen zorgen voor kinder-
opvang van nu, en herinneringen voor 
later! Wil je jouw kind vast opgeven 
voor deze groep of wil je liever een 
persoonlijke rondleiding? Neem dan 
contact op met het Servicebureau van 
Kids Society Erica op 040-263 35 155 
of mail naar info@kidssociety.nl.



www.restaurantpezzaz.nl

Terrine van gerookte vis 
mierikswortel crème, radijs, biet en mesclun sla 

Vitello basilico
kalfsrosbief met basilicummayonaise en huis gedroogde tomaat

Runderbouillon
shiitake, lente-ui, taugé 

Romige aspergesoep  
gekookte ham, ei en peterselie

(vegetarisch te bestellen zonder gekookte ham)

***

Gebakken scholfilet 
bulgur, voorjaarsgroente en witte wijnsaus met citroen

Runder diamanthaas
Stroganoff op “Pezzaz” wijze, gegrilde roseval aardappel

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

***

Aardbeien “Romanoff”
gemarineerde aardbeien, vanille-ijs en Romanoff saus  

Brownie van pure chocolade   
bananen ijs, kokos crème

3 soorten kaas van de kaastafel 
3 gangen €25,50 
4 gangen €29,50 

VADERDAG GENIETEN BIJ PEZZAZ!
GEOPEND VANAF 17:00 UUR!

Wist u dat wij het Pezzaz keuzemenu iedere woensdag 
en donderdag aanbieden voor €32,50 all-in?

Leuke tip voor als uw zoon of dochter is geslaagd!

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop en blues. (Einaudi, Tiersen)

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

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

Olijf
r e s t a u r a n t
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Reserveren kan telefonisch of 
via www.restaurantolijf.nl/reserveren

SCHAAL EN SCHELPDIEREN

Van donderdag 15 juni t/m dinsdag 20 juni 

staan schaal- en schelpdieren centraal.

Een speciaal menu naast onze huidige kaart

5 gangen menu € 50,-

coquille / Hollandse garnalen

soft shell krab

kreeft

fruits de mèr warm

aardbei / aloë vera / groene thee

Vanaf donderdag 22 juni nieuwe zomerkaart.

Dan is ook de Fruits de Mèr weer te bestellen.

 

 

 

 

w i j  z o e k e n  p e r  d i r e c t  

 

S C H O L I E R E N ,  S T U D E N T E N ,  F U L L T I M E ,   

P A R T T I M E  M E D E W E R K ( S T ) E R S  

Functie 
Je zorgt ervoor dat alle materialen goed klaargezet worden zodat ze naar de 
Evenementen- en Bouwprojecten kunnen worden getransporteerd. Je krijgt 
instructie en wordt aangestuurd om alles klaar te maken voor transport. Nadat de 
materialen verhuurd zijn moeten ze worden gecontroleerd, schoongemaakt, 
nageteld en eventueel gerepareerd. Je werkt in teams. Het is heel afwisselend, 
soms hectisch en je bent veel buiten.  

Gevraagd 
Wij zijn op zoek naar jonge mensen in de leeftijd van 16 – 20 jaar, die parttime of 
fulltime beschikbaar zijn om bovenstaande werkzaamheden uit te voeren.  
Je beschikt over logistiek en praktisch inzicht en doorzettingsvermogen en vindt 
het fijn om “met je handen” te werken. Je bent fysiek gezond en in goede conditie. 
Je vindt het fijn om in de “open lucht” te werken en samen met anderen een klus 
te klaren. 

Wij bieden 
De mogelijkheid om naast school of andere werkzaamheden aan de slag te gaan. 
De uren zijn altijd in overleg. Je maakt kennis met de Evenementen- en Bouw 
branche en wat er zich achter de schermen afspeelt. 
Als je geïnteresseerd bent neem direct contact op met Wim van der Heijden, 
telefoon nr. 040-2913475 of 06-52042695. 

 

 

 

 

 

Freyja, sterk in hekwerk 
De Huufkes 32 
5674 TM  NUENEN 
tel. 040 -291 34 75 

Freyja, sterk in hekwerk 

Gespecialiseerd in verhuur van Bouw- 
en Evenementen hekwerk. Voor het 
tijdelijk afzetten en beveiligen van 
evenementen of bouw projecten 
verhuren wij diverse soorten hekwerk, 
zeilhekken, dranghekken, stage 
barriers met vele accessoires  
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Nieuwe inwoner
Aan de Tomakker 143 in Nuenen is op 16 mei Reiner Visscher geboren. Een 
mooi bord (gemaakt door vriendinnen uit Noord-Limburg) maakt dat dui-
delijk. Reiner, je bent van harte welkom in onze gemeente!

Oproep
Stuur een foto met toelichting van een opvallende (geboorte)aankondiging in 
Nuenen, Gerwen, Nederwetten of Eeneind naar redactie@ronddelinde.nl.

Muziek op schoot

Boekstartochtend voor ouders 
met baby en/of dreumes
Mama’s en Papa’s, maar ook Opa’s en Oma’s, allemaal zijn ze welkom met 
hun dreumes van 1 – 2 ½ jaar in de vestigingen van Bibliotheek Dommeldal, 
voor een ochtend met boekjes en muziek. 

Francisca Storm is viooldocente voor 
beginners en gevorderden. Met en-
thousiasme draagt ze haar muziek-
kennis en muziekplezier over aan kin-
deren. Ook aan de kleintjes die naar de 
Boekstartochtenden komen van Bi-
bliotheek Dommeldal. Samen met de 
kindjes zingen, dansen en naar muziek 
luisteren. En samen muziek maken. 
Want muziek maakt slim! Spelender-
wijs stimuleert het de ontwikkeling op 
veel gebieden. Maar het is vooral ook 
leuk. En speciaal! Een moment tussen 
kind en (groot)ouder. Samen even alles 
om je heen vergeten. En daarna nog 
even nagenieten met een leuk boek of 
nog even ronddwalen door de biblio-
theek. Want met papa of mama of oma 
of opa, boekjes uitzoeken, maakt de 
Boekstartochtend compleet!

Boekstart is een landelijk project waar-
mee bibliotheken het lezen met baby's, 
dreumesen en peuters stimuleren Sa-
men lezen schept een band tussen ou-
der en kind en is goed voor de taalont-
wikkeling.
Voel je vrij om te kiezen voor de vesti-
ging en de datum van je voorkeur.
De Boekstartochtenden (met muziek 
op schoot) zijn op: 

27 juni in vestiging Nuenen, van 10.15-
11.15 uur.
29 juni in vestiging Son en Breugel, van 
10.15-11.15 uur.
30 juni in vestiging Geldrop, van 11.15-
12.15 uur.
5 juli in vestiging Mierlo, van 10.15-
11.15 uur.

Nieuwe haring 2017 in Nuenen
 
Maandag 19 juni zingt Zingerij Dwarsgetuigd vanaf 13.00 uur in het Park op de 
markt in Nuenen bij Vishandel De Beer. Dwarsgetuigd zingt de liederen van de 
zee over de visserij en de oude zeilvaart. Het optreden staat in het teken van Vlag-
getjesdag, de week waarin de nieuwe haring aan wal is gebracht. Tijdens het op-
treden kunnen bezoekers kennis maken met de nieuwe haring bij Vishandel De 
Beer. Zing mee! Geniet! Eet de nieuwe haring!

We zoeken naar een goede manier om sociaal-cultureel centrum Het Klooster in te 
zetten voor de gemeenschap, activiteiten te ontwikkelen en een thuishaven te zijn 
voor verenigingen. En dat op basis van een exploitatiemodel waarmee we weer jaren 
vooruit kunnen. We zijn daarvoor op zoek naar een  

Kwartiermaker 
De kwartiermaker heeft als taak: 

 Het gebruik van Het Klooster voor sociaal culturele verenigingen/stichtingen
optimaliseren 

 Het opzetten van een exploitatiemodel (verhuur, maar denk ook aan horeca, theater) 
 Het inrichten van een governancemodel 
 Een voorstel te doen voor vervolgstappen / doorontwikkeling 

De ideale kwartiermaker is (dus) een schaap met 5 poten. Je kunt niet zonder kennis 
van de lokale netwerken en het verenigingsleven in Nuenen. Maar je moet ook weten 
‘hoe het werkt’ in de horeca en de culturele- en theatersector. Omdat het gaat om de 
exploitatie van een sociaal-culturele accommodatie, is het belangrijk dat je ook zicht 
hebt op financiële processen. Je bent een samenwerker pur sang; gezien het belang 
van Het Klooster in het dorp Nuenen heb je immers met veel verschillende partijen 
en belangen te maken.  

Herken jij je in dit profiel? Interesse? Laat het ons dan weten! Je kunt contact 
opnemen met Martin Versluijsen via (040) 2631 631 of m.versluijsen@nuenen.nl

Openluchtconcert    
Sinti Jazz Guitar Gerwen
 
In Gerwen wordt woensdagavond 28 juni een openluchtconcert verzorgd 
door de deelnemers aan het Sinti Jazz Guitar Camp. De gipsy-muzikanten 
Paulus Schäfer, Fapy Lafertin en Nous’che Rosenberg geven een driedaagse 
masterclass aan 24 gevorderde gitaristen uit Amerika, Australië, Denemar-
ken, Groot-Brittannië, Italië, Noorwegen, Slovenië, Tsjechië, Duitsland, Bel-
gië en natuurlijk ook uit Nederland.

 
Het Guitar Camp wordt afgesloten 
met een openbaar concert op woens-
dagavond 28 juni. Tijdens de master-
class volgen de deelnemers workshops 
om de techniek van ritme- en solowerk 
te verbeteren en dat gebeurt onder lei-
ding van drie erkende gipsy-gitaris-
ten. Door het geven van een openbaar 
concert laten de deelnemers horen wat 
ze opgestoken hebben van de master-
class. 
 

Thuiswedstrijd voor Paulus Schäfer
Voor Paulus Schäfer is het Camp in 
Gerwen een thuiswedstrijd. De andere 
topgitaristen zijn Fapy Lafertin uit Sas 
van Gent, de nestor van de sinti jazz, 
en Nous’che Rosenberg uit Nuenen 
is lid van The Rosenberg Trio.
  
Woensdagavond 28 juni vanaf acht uur 
treden de deelnemende cursisten op 
en daarbij is een beperkte groep toe-
schouwers van harte welkom. De en-
tree bedraagt tien euro met aanmel-
ding vooraf via info@sintimusic.nl. Let 
op: wie het eerst komt, het eerst maalt.
 
Hart van de gipsy jazz
Gipsygitarist Paulus Schäfer uit Ger-
wen is de initiatiefnemer van het camp 
dat nu voor de derde maal wordt ge-
houden. Fapy Lafertin heeft in de 70-er 
jaren de gipsy jazz levend gehouden en 

Nous’che Rosenberg is de ritme-gita-
rist van het wereldvermaarde The Ro-
senberg Trio.

Paulus woont in Gerwen en Nous’che 
in Nuenen; beiden wonen in de ge-
meente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten. Onze gemeente wordt wel ge-
zien als het hart van de gipsy jazz. Mu-
zikanten uit de hele wereld komen 
naar Gerwen om zich door deze topgi-
taristen te laten onderwijzen en inspi-
reren in de typisch Nederlandse stijl 
van de gipsy jazz. Gitaristen als Sto-
chelo Rosenberg, Feigeli Prisor, Paulus 
Schäfer en Mozes Rosenberg zijn be-
kende vertegenwoordigers van deze 
jazzstijl. De wijze waarop deze Sinti-
gitaristen de swingende gipsy jazz aan-
pakken is uniek en oogst alom bewon-
dering.  
 
Concert bij Huysven Gerwen
Open lucht concert Sinti Jazz Guitar 
Gerwen, woensdag 28 juni, locatie Het 
Huysven, Huikert 35, 5674 RG Nuenen 
(Gerwen). Poort open om 19.30 uur, 
aanvang: 20.00 uur, entree tien euro, 
toegangskaarten reserveren via  info@
sintimusic.nl. Prima bereikbaar per 
fiets, parkeergelegenheid    auto’s op 
Kerkplein in dorpskom Gerwen.

Drie gipsyjazzgitaristen verzorgen de mas-
terclass in Gerwen: Paulus Schäfer, Fapy 
Lafertin en Nous'che Rosenberg......

(foto Sinti Music)

Ontmoetingsavond Ruilkring 
Nuenen
Nuenen kent een actieve, florerende ruil-kring; het is een ruilnetwerk met 
leden, die onderling diensten en/of goederen uitwisselen. Geld komt er niet 
aan te pas. Het idee is heel simpel: je doet iets voor een ander of je laat iets 
door een ander voor jou doen bijvoorbeeld je ramen wassen. Heb je inte-
resse, lees dan even verder….

De Ruilkring in Nuenen werkt met een 
systeem waarbij diensten en produc-
ten worden geruild binnen een groep 
van ingeschreven leden. Er wordt ge-
bruik gemaakt van een fictief betaal-
middel. In Nuenen is dit betaalmiddel 
@ (apentaartje). Eén uur dienstverle-
ning komt overeen met 4 @. Alle dien-
sten zijn daarbij gelijkwaardig. De 
Ruilkring (internationaal LETS ge-
noemd wat staat voor: Local Exchange 
Trading System) is geen stichting of 
vereniging maar een groep van gere-
gistreerde leden. 

Een voorbeeld
Henk helpt Anke met haar tuin, Anke 
doet boodschappen voor Jan, Jan repa-
reert een fiets voor Inge, Inge geeft een 
voetmassage aan Jolanda, enzovoort. 
Het aanbod aan diensten is rijk en ge-
varieerd. Om er enkele te noemen: on-
der de noemer Bloem en Tuin hebben 
zich 15 personen aangemeld, onder 
Administratie 11 mensen, onder Crea-
tief 15 mensen, Eten en Drinken ook 
15, ICT 11 personen enz. enz. Zo zijn 
er nog 16 andere categorieën. Teveel 
om stuk voor stuk op te noemen…..

Open ontmoetingsavond 22 juni
Er zijn verschillende soorten activitei-
ten. Maandelijkse komen de leden bij 
elkaar op de zogenaamde ontmoe-
tingsavonden bedoeld om het ruilen 
van diensten en goederen te bevorde-
ren, om enige sociale samenhang te 
bewerkstelligen, om ervaringen uit te 
wisselen en om nieuwe leden te intro-
duceren. 

Wil je zo’n avond een keertje bijwonen 
om te kijken of de Ruilkring Nuenen 
iets voor je is? Kom dan donderdag 22 
juni rond 19.30 uur naar De Weverkes-
hof, Jhr. Hugo van Berckellaan 5, 5671 
CH Nuenen. Als je eerst wat meer in-
formatie wilt, kijk dan op de website 
www.letsnuenen.nl of stuur een mail-
tje naar info@letsnuenen.nl.
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 PUZZELHOEKWeek 24

Kruiswoord

Horizontaal: 1 langwerpig stuk gebak 10 heel goed! 11 godsdienst v.d. moslims 
13 moeder 14 deel v.h. lichaam 17 aan Zee 19 grootmoeder 20 mechanische trap 
21 gevechtsvliegtuig 22 notabene 24 Vrije Universiteit 25 modern 27 achter 
28 tweespraak 31 niet doen 34 vierhandig zoogdier 35 onaangepast mens (afk.) 
36 overrompeld 40 zeuren 44 lage rivierstand 45 slee 46 middelbaar onderwijs 
47 muzieknoot 48 oude vochtmaat 49 vleesgerecht 51 nakomeling 52 karaat 
54 klassiek zangspel 56 koolmonoxide 57 verdovend middel 60 land in Azië 
63 groot projectiel.

Verticaal: 1 broeder 2 paling 3 naamloze vennootschap 4 deel v.d. Balkan 
5 deel v.e. theepot 6 hoofdstad van Albanië 7 spil 8 hoge berg 9 zangnoot 
10 tekenfilmhertje 12 staat in Amerika 13 deel v.h. gezicht 15 houten pennetje 
16 daarbinnen 18 zo goed als nieuw 23 noodsignaal 26 lichtstraal 
29 deel v.e. korenhalm 30 grootvader 32 volledig dronken 33 insect 
36 platte kant 37 muze v.h. minnedicht 38 bijbelse figuur 39 schop 
40 Arabische titel 41 vorstendom 42 dopheide 43 Romeinse keizer 
50 lied 53 langs 55 vragend vnw. 58 paardenkracht 59 United Nations 
61 hectogram 62 namelijk.

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

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

H V I N A E P U P V

U V S T E M K R O M P IJ

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

S L A K T S N C B O N D

T T O O S T D U W E N E

P L IJ S

W L E E S T B O D E M S

O K E R K R A V F E T A

D U O Z A A G S E L T I L

K L Z E I L K N A P C D

A H O R I E N O S O

P A G O D E T I S S U E

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

Oplossingen wk 23
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

V U U R V R E T E R

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

ATTENTIE
BEEST
BEKER
BELEID
BLUES
ISLAM
JAMMERAAR
KALFJE
KEBAB
LARVE
LUWTE
MARSMUZIEK
NESTOR
NOVIET
ONBENUL
SCHARRELEN
TERRASMUUR
TRAPPER
UITSTEL
VAKJE
VEEARTS
VIDEOBAND
VILLA
VUILNISBAK
VUIST
WANEN
ZONODIG

K R U U M S A R R E T H
K A S T R A E E V R A L
O A L C T E I V O N U L
R R B F H B K T A N E V
L E Z S J A S E E K U I
U M P O I E R B B I J D
W M M P N N N R S A W E
T A O A A O L T E L B O
E J N N L R D I E L E B
E R L E T S T I U I E A
A T T E N T I E G V S N
K E I Z U M S R A M T 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 4 2
8 6

7 1
9 8

8 9
2 3 6 5
9 1 3

7 4 8
3 1 7 5

week 22, Dhr. F. Hunting, Nuenen

Feestweek op de Crijnsschool
Na Pinksteren vierde de Crijnsschool de hele week feest vanwege het 40-ja-
rige bestaan van de school. Dat was ook wel een feestje waard, want waar 
heel wat scholen last hebben van krimpende leerlingenaantallen heeft de 
Crijnsschool de laatste jaren een lichte groei doorgemaakt!

Op dinsdag 6 juni kwamen alle kinde-
ren via een kasteelpoort op het school-
plein binnen in sprookjesland. In de 
speelzaal opende directeur Thijs van 
Moorsel officieel de feestweek met 
hulp van feetje Jetje Omnia, Ali en Ba-
ba.
Die drie sprookjesfiguren hadden op 
hun beurt weer gezorgd voor andere 
sprookjesfiguren, die een aantal gewel-
dige Meervoudig Intelligente work-
shops verzorgden. Zo was er o.a. een 
workshop Berimbau maken bij piraat 
Geert, een bijzonder instrument dat 
de kinderen ook nog leerden bespelen. 
Er was een dansworkshop bij fee Mar-
leentje en een workshop feestlied-rap-
pen bij Ali. Later op de dag kon nog ge-
sprongen worden op een stoer sprook-
jeskasteel. 

Op woensdag 7 juni konden de Crijns-
kinderen zich heerlijk uitleven tijdens 
de Sprookjessportdag op de EMK-vel-
den. De kleuters vingen spinnen bij 
Hans en Grietje, er was een sponzen-
spel, een stormbaan en nog tal van an-
dere sprookjesspelen. 

Donderdag 8 juni kwamen er flink wat 
bussen voorrijden op de Heikampen 
om de kinderen te vervoeren naar hun 
schoolreis. De kleuters genoten volop 
bij de Hooiberg in Bladel, de midden-
bouw ging naar Toverland en de bo-
venbouw had als bestemming de Efte-
ling. De kinderen en de begeleiders 
hadden het reuze naar hun zin!

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

Vrijdag 9 juni werd de feestweek afge-
sloten met een spektakel in sporthal de 
Hongerman (met dank aan PCN en 
Rietpluim die hun gymlessen op deze 
ochtend anders invulden). Kinderen 
en leerkrachten traden op voor ouders, 
grootouders en genodigden…met 
Sprookjes natuurlijk! Hele serieuze 
sprookjesboek-sprookjes waren het 
niet hoor, al probeerde Jetje Omnia die 
wel voor te lezen. De kleuters hadden 
een Klein Duimpje feestlied. Meneer 
Thijs werd in zijn rol van Hansje door 
Grietje op last van de heks vetgemest. 
Er waren meesters die in een tutu 
dansten in een Indische waterlelie. De 
dwergen van de groepen 3, 4 en 4/5 
wasten samen met Sneeuwwitje een 
berg vieze sokken. Groep 7 en 8 voer-

den een alternatieve Roodkapje ten to-
nele, groep 5 en 6 hadden een dans 
met marionetten (Pinokkio) op een 
top 40 nummer. En verder was er het 
optreden van de kleren van de keizer 
door een aantal leerkrachten waarbij 
juf Maria uiteindelijk als blote keizer 
tot grote hilariteit van de kinderen en 
het publiek bevroor op de skipiste. 
Ali rapte zich, tenslotte, met alle kin-
deren en leerkrachten, naar het einde 
van de feestweek (op de melodie van 
We will rock you van Queen): In Nue-
nen staat de Crijnsschool, mijn school. 
Die 40 jaar geleden hier op deze plek 
ontstond. En we vieren nu feest. Wij 
zijn tevree, handen omhoog en klap 
met ons mee. Zingen: Wij zijn, wij zijn 
De Crijnsschool, wij zijn, wij zijn de 
Crijnsschool!!
De Crijnsschool bedankt alle kinde-
ren, ouders, leerkrachten van nu en de 
afgelopen 40 jaar, die bij hebben gedra-
gen aan dat speciale ‘Crijnsschool, 
mijn school’ gevoel dat Ali zo mooi 
verwoordde. Op naar de 50 jaar!

Winnaar notenactie 
BigBand Nuenen
Tijdens het optreden van BigBand Nuenen op de Van Goghmert konden passan-
ten het aantal noten raden. Daarmee kon een Bavaria biertour voor vier personen 
gewonnen worden. De winnaar is geworden: familie Wiedmann uit Roosenburg. 

Zomeravondfestival op 
Heuvelplein in Gerwen

Heuvelplein Gerwen • Toegang gratis

Zomeravond
Festival
Drumfanfare Jong Leven
Aspirantenorkest G.M.K.
Harmonieorkest G.M.K.

Slagwerkgroep van 
Brassband “De Vooruitgang”

De Gerwense 
Dorpsmuzikanten

Zaterdag 24 juni 
Aanvang 19.30 uur

Op zaterdagavond 24 juni wordt voor de 
zevende keer het Zomeravondfestival 
gehouden. Het festival wordt georgani-
seerd door de gezamenlijke Gerwense 
muziekverenigingen. In een gezellige 
sfeer vinden optredens plaats van har-
monie het Gerwens Muziekkorps, 
drumfanfare Jong Leven, blaaskapel De 
Gerwense Dorpsmuzikanten, het aspi-
rantenorkest van het Gerwens Muziek-
korps en de slagwerkgroep van Brass-
band De Vooruitgang.  Het festival wordt 
gehouden op het Heuvelplein in Ger-
wen. Het festival begint om 19.30 uur en 

eindigt rond de klok van 24.00 uur. U 
bent van harte welkom om onder het ge-
not van een drankje te genieten van een 
gezellige muzikale avond in een onge-
dwongen sfeer. De toegang is gratis.

Groei economie gunstig     
voor vastgoedmarkt
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de groeiverwachting voor de Nederlandse 
economie deze week voor de tweede keer op rij naar boven bijgesteld. Voor dit 
jaar verwachten de economen van de bank een groei van de economie met 
2,5%, het hoogste niveau in liefst tien jaar tijd. 
Dat is goed nieuws dat ook effect op de woningmarkt zal hebben. Want derge-
lijke berichten werken positief uit op het consumentenvertrouwen, een belang-
rijk element in het koopgedrag van de consument. Daarbij is – als gevolg van de 
reële groei – inkomensverbetering te verwachten en die mag volgens DNB nog 
wel wat forser uitvallen om de economie verder te stimuleren. Die inkomens-
verbetering leidt immers tot stijging van consumptie en investeringen en de 
stijging daarvan heeft weer verdere groei van de economie tot gevolg.
Tot zover het algemene economielesje. Als we inzoomen op de gevolgen voor 
de vastgoedsector, dan is het logisch te veronderstellen dat die meeprofiteert 
van het gegroeide consumentenvertrouwen en de inkomensverbetering. Dat 
staat zo vast als een huis.
Waar de huidige woningvoorraad volstrekt onvoldoende is om de groeiende 
vraag te beantwoorden, is de bouwproductie een steeds grotere factor van be-
tekenis aan het worden. De bouwsector boekte het eerste kwartaal al om een 
omzetgroei van 5,5%, blijkt uit cijfers van Rabobank. Deze bank verwacht voor 
dit jaar een groei van tussen de 4 en 5%. De omzet van de woningbouw steeg in 
2016 met 6,5 en de productie met ongeveer 8%. Hier wordt de groei geremd 

door capaciteitsproblemen, zeggen de economen van de Ra-
bobank. Het groeitempo zakt in de nieuwbouw door on-

voldoende beschikbaarheid van direct uitvoerbare 
bouwplannen. De trage uitvoering van planologische 
procedures (mede als gevolg van drastische perso-
neelsreducties bij de gemeenten) speelt een rol. Ook 

tekort aan vakkundige medewerkers bij de bouwbe-
drijven gaat meer en meer de grenzen van de groei be-
palen.

Zo blijkt telkens weer dat overheid en bedrijfsleven zich 
in de crisistijden onvoldoende voorbereiden op het ma-

ken van een snelle omschakeling als de betere tijd aan-
breken. Dat is jammer, want daardoor kunnen we nu 

niet ten volle profiteren van het steeds zonniger 
economische klimaat. 

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

Woningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Het juiste aantal noten was 158. De familie raadde 157. 
Doel van de actie was sponsoring van Nuenens Swing-
time. Tijdens dit optreden ondersteunt de BigBand een 
nationaal bekende musicus. Recent was dat het Paulus 
Schäfer Trio en op zondagmiddag 25 juni wordt dat gita-
rist Peter Tiehuis.

Avondvierdaagse weer van start
De avond4daagse is weer gestart en is nog tot vrijdag 16 juni 

Foto’s Frank van Welie, LON
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Wette's Dorpsfestijn 2017
Op 23 juni gaat het jaarlijks terugkerende Wette’s Dorpsfestijn weer van 
start. Van vrijdag tot en met maandag 26 juni staan er weer allerlei activitei-
ten gepland. De locatie is hetzelfde als in de afgelopen jaren, namelijk ach-
ter Brasserie de Kruik op het parkeerterrein van de sportvelden van 
Nederwetten.

Voor een aantal activiteiten is het ver-
plicht om in te schrijven. Dit kan door 
een mailtje te sturen naar wettes-
dorpsfestijn@outlook.com of door het 
contactformulier in te vullen op de 
website: www.wettesdorpsfestijn.nl.

Vrijdag 23 juni
Pubquiz: Met maximaal 6 personen 
per team strijd je tegen vele andere 
deelnemers, waarin je kennis over ver-
schillende onderwerpen wordt getest. 
Deelname is gratis. aanvang quiz: 
20.00 uur. Inschrijven is verplicht. Ui-
teraard is publiek altijd welkom.

Zaterdag 24 juni
Kindermiddag: Tussen 13.30 en 16.30 
uur is het kindermiddag. Er zijn ver-
schillende spellen, attracties (zoals 
springkussens) en knutselactiviteiten 
voor kinderen aanwezig. Het belooft 
een gezellige middag te worden. Deel-
name is gratis. Inschrijven is niet no-
dig.

Vanaf 20.30 uur speelt de Nuenense 
coverband In Flow het (tent)dak eraf. 
Kom genieten van de bekende klassie-
kers onder het genot van een lekker 
drankje. Toegang is gratis.

vrijdag ZATERdag

MAANdag
12.30 INSCHRIJVEN KAARTEN
13.30 AANVANG KAARTEN IN DE TENT
17.00 PRIJSUITREIKING
17.30 LIVE MUZIEK VAN MARC ELBERS

12.00 aanvang levend stef stuntpiloot met
         aansluitend de prijsuitreiking
16.00 feest(avond) met dj Jeroen

20.00 aanvang pubquiz
          (gratis, wel inschrijven)

13.30 kindermiddag (vrije inloop)
20.30 live muziek In flow 
          (nuenense coverband)

ZONdag

2 3  J U N I 2 4  J U N I

2 6  J U N I2 5  J U N I

PR
OG
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M

M
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TENT OPEN: 19.00 - 01.00 UUR TENT OPEN: 12.00 - 01.00 UUR

TENT OPEN: 11.00 - 00.00 UUR TENT OPEN: 12.00 - 00.00 UUR

Zondag 25 juni
Levend Stef Stuntpiloot: Ook dit jaar 
spelen we weer het knotsgekke en al-
tijd verrassende Levend Stef Stuntpi-
loot. Met al 3 jaar op rij vele deelne-
mende teams (van 4 personen), hopen 
we ook dit jaar weer op een sportieve 
en hilarische middag. Ook voor pu-
bliek is dit een spektakel om te zien. 
Inschrijven is verplicht. Inschrijfgeld 
per team is €10,-. Aansluitend wordt 
de avond afgesloten met de muzikale 
tonen van DJ Jeroen.

Maandag 26 juni
Traditiegetrouw wordt er op maandag 
vanaf 13.30 uur gekaart (inschrijven 
vanaf 12.30 uur) in de tent. Zowel rik-
ken als toepen zijn de spellen die deze 
middag gespeeld worden door jong en 
oud. Aansluitend zal de prijsuitreiking 
volgen, met als afsluiting live muziek 
van Mark Elbers. We hopen iedereen te 
zien op het Wette’s Dorpsfestijn 2017!

Mooie punten voor Showkorps 
O&V op Nederlandse 
Kampioenschappen
Afgelopen zaterdag werden voor de 19de keer de Open Nederlandse Kam-
pioenschappen Show gehouden in Assen. De top van de Nederlandse show-
wereld komt zich hier met elkaar meten in aanloop naar het Wereld Muziek 
Concours van juli in Kerkrade.

Voorbereiding
Showkorps O&V | Nuenen is al vroeg 
in de ochtend vertrokken richting As-
sen om de tijd voordat ze hun show 
draaien zo goed mogelijk te besteden. 
Na nog een korte repetitie met volle-
dige run op een parkeerterrein in As-
sen is het tijd om richting het Achilles 
1894 stadion te vertrekken waar de 
showwedstrijden plaatsvinden. De 
korpsen uit de jeugd- en basisklasse 
hebben hun shows al in de ochtend ge-
draaid als het korps bij het stadion 
aankomt. 

Uitvoering 
Om 15.10 is het tijd voor Showkorps 
O&V om het veld te betreden. Er volgt 
een uitvoering die staat als een huis, of 
beter gezegd als een circustent. Het 
openingsdeel zet het thema van de 
show Circus Spectacular! stevig neer, 
het circus is gearriveerd in Assen. Tij-
dens deel twee komen de paarden en 
olifanten tot leven met nummers als 
Black Beauty en The Baby Elephant 
Walk. Het derde deel is het rustpunt in 
de show. Solisten Willem en Noortje 
Jansen brengen de emotie van de bal-
lad Send in the Clowns prachtig over 
op het publiek. Tijdens het clowneske 
deel vier is er zo veel te zien dat het pu-
bliek bijna niet weet waar te kijken. De 
clownscapriolen van de twirlers en de 
levende kanonskogel die gevormd 
wordt door de muzikanten zorgen 
voor een visueel zeer interessant stuk. 

Er wordt vervolgens knallend afgeslo-
ten met een combinatie van het toe-
passelijke Dit is het Einde en het terug-
kerende thema uit deel één, de cancan.

Uitslag
Na afloop is het korps zeer tevreden 
met de neergezette prestatie. De live-
blog van korpsmuziek.nl bestempelt 
de uitvoering als een echt leuke show 
voor de taptoes. Gelukkig wordt het 
door de jury ook goed beoordeeld. 
Met een mooie 80.52 punten kan 
Showkorps O&V supertrots terugke-
ren naar Nuenen.

Foto Erik Tipker

Vrouwencentrum 
De vlinder
Kleding- en speelgoedverkoop. Extra 
openingstijd zaterdag 24 juni van 
11.00 tot 15.00 uur. Lokatie: Sportlaan 
12, ß5671 GR Nuenen.
www.vrouwencentrumdevlinder.nl

Werkzaamheden aan rioolput Europalaan Nuenen

Waterschap De Dommel constateert 
betonrot bij periodieke inspectie 
In een grote put in het riool langs de Europalaan in Nuenen is betonrot gecon-
stateerd. Het betreft een put in de rioolleiding van Waterschap De Dommel 
die het rioolwater transporteert van het gemeentelijke riool naar de     riool-
waterzuivering aan de Van  Olden-barneveltlaan in Eindhoven.  
Om grotere problemen te voorkomen 
is het nodig dat de schade aan het riool 
wordt hersteld. Die herstelwerkzaam-
heden beginnen eind augustus en wor-
den uitgevoerd door de firma Van Kes-
sel Speciale Technieken en Producten 
uit Tilburg . De oplevering is begin ok-
tober voorzien. Om de werkzaamhe-
den veilig uit te voeren zal het fietsver-
keer langs de noordzijde van Europa-
laan ter plaatse tijdelijk worden 
omgeleid over het fietspad aan de 
zuidzijde.  

Betonrot
Waterschap De Dommel zorgt voor 
schoon, voldoende en veilig water. Da-

gelijks stromen er miljoenen liters af-
valwater door de rioolbuizen om ver-
volgens op de rioolwaterzuivering in 
Eindhoven gezuiverd te worden, voor-
dat het wordt geloosd op rivier de 
Dommel. Het riool moet uiteraard in 
goede staat verkeren. Het waterschap 
monitort daarvoor periodiek al zijn ri-
olen op betonrot volgens een meerja-
renplan. Bij een van die controles werd 
duidelijk dat het beton van de grote 
put bij de Europalaan sterk is aangetast 
en gerenoveerd moet worden. De kos-
ten hiervan bedragen circa € 300.000,-. 
Als de werkzaamheden gereed zijn, 
kan de put weer tientallen jaren mee.
www.dommel.nl

Evenement raakt bekend en groeit 

Geweldige sfeer en veel blije mensen bij Zin Zen & Zo  
Door Nannie van den Eijnden

Deze vierde editie overtrof alles: het weer was uitstekend, de Opwettense 
Watermolen een perfectie locatie, de live muziek bijzonder en sprekers en 
standhouders die zich spontaan hadden aangemeld voor het geven van 
workshops en lezingen. Vooral de sfeer was geweldig, er waren heel veel 
blije mensen!

Het concept van Monique van Laarho-
ven en Angélique Verhees ‘ZIN om te 
doen, ZEN om te voelen & ZO om te 
genieten’ slaat aan. Beide organisato-
ren hebben een praktijk als therapeut 
en startten dit initiatief twee jaar gele-
den. “Ik voel flow en ben dankbaar” 
vertelt Monique. “Ik zie de verbinding. 
Wat een goede plek en wat een bijzon-
dere mensen. Het ontroert me. Een be-
zoeker zei dat ze de tip van haar leven 
had gekregen, dat is zó waardevol. 
Daar doen we het voor. Het gaat om 
het gevoel en om ontmoeten”. Door de 
lage entreeprijs van € 3,50 is het inspi-
rerende programma met kunst, wo-
nen, winkelen, proeverijen, lezingen, 
gezond leven en bewustwording voor 
iedereen toegankelijk. “Je kunt de hele 
dag komen ‘therapieën’ en halen wat je 
nodig hebt” voegt ze toe. 

De eerste editie vond plaats op het pri-
véterrein van bekenden van Angélique 
in Maarheeze in 2015. Vorig jaar wa-
ren er maar liefst twee evenementen, 
een bij de Daatjeshoeve in Nederweert 
en een bij Liverdonk in Mierlo. “Dat 
ging heel goed. Mensen beginnen het 
te herkennen. We zijn steeds op zoek 
naar sprekers en standhouders met 

passie, die andere mensen op een ho-
ger niveau willen brengen. Bezoekers 
kunnen kiezen uit een lange lijst van 
onderwerpen”. Een greep uit het veel-
zijdige aanbod: mesologie, shiatsu en 
tuina massage, tuininrichting, homeo-
pathie, kleur & interieurdesign, etheri-
sche oliën, sierbeitelen in steen en 
beeldhouwen, wooncomfort, feng-
shui, geometrie, klankschalenconcer-
ten, talentscreening, coaching, thera-
pie, opstellingen, atlascorrectie, voe-
ding, yoga, tassen en schilderijen.

De bijzondere live muziek werd ge-
bracht door de jonge talenten Lisa van 
Melick, samen met haar vader en door 
Daan Vangeneugden. Een speciaal po-
dium gaven Monique en Angélique 
aan de Stichting Kuychi, die zich sinds 
2003 inzet voor de vergeten kinderen 
van Peru. Deze stichting is voortgeko-
men uit het initiatief van Helena van 
Engelen. Zij volgde in 2001 intuïtief de 
roep van haar ziel en verliet Nederland 
om een huis, school en gezondheids-
centrum te bouwen in de heilige vallei 
in Peru, waarmee ze kansarme kinde-
ren een thuis en een toekomst gaf. He-
lena vertelde het verhaal van haar pro-
ject en gaf samen met schrijfster Han-

Monique van Laarhoven (links) en Angélique Verhees.

nah Cuppen een lezing over Hannah’s 
boeken ‘Liefdesbang’ en ‘Liefdesroep’, 
die gaan over de transformatie van 
angst naar liefde in relaties en het vol-
gen van de roep van je ziel.

Angélique kijkt net zo enthousiast, blij 
en tevreden terug op deze dag als haar 
collega. “Het leuke is dat je zo’n be-
wuste mensen ontmoet, die meer uit 
het leven willen halen. Wauw! Het is 
niet zomaar een braderie, het is een 
‘happening’ waarbij iedereen puur is. 
Mensen voelen hier hun hart écht. Ze 
kiezen bewust voor zichzelf. Hoeveel 
waarde hecht je aan jezelf? Je kunt bo-
ven een leven vol patronen uitstijgen” 
zegt ze treffend. Zin Zen & Zo reikt je 
van alles aan om bewust zo’n ander le-
ven te creëren. 

www.facebook.com/zinzenenzo/
www.balancecoaching.nl
www.despreekkamer.eu
www.facebook.com/daanvangeneugden
www.facebook.com/lisa.vanmelick

De Beekse Tuin’s got talent
Door Karel Werschkull

Op zondag 11 juni hielden de bewoners van de Beekse Tuin hun eerste on-
derlinge cultuurfestival: ‘De Beekse Tuin’s got talent’. 

De middag begon met een culturele route langs twee fotografen, een beeldhou-
wer en een klassiek pianiste, die een huiskamerconcert gaf. Daarna volgde het 
verrassingsbuffet, waarbij iedere deelnemer iets te eten had gemaakt om ook met 
anderen te delen. Het cultuurevenement werd afgesloten met een open podium 
waar jonge en jong-van-geest talenten hun vaardigheden lieten zien en horen: 
drums, harp, een diabolo-act, viool, acrobatiek met een eenwiel-fiets, enkele gi-
taarmuziek en een elektrisch orgel. Een mooie, warme, gezellige namiddag met 
veel talent. Wijkbewoners die niet geweest zijn hebben wel iets moois gemist. Tot 
volgend jaar!

Repair Café 
Laarbeek 
Op 21 juni organiseert RCL weer een 
middag waar men terecht kan met de-
fecte huishoudelijke materialen, kle-
ding, kleine meubels en fietsen. Deze 
middag vindt plaats in het Dorpshuis 
Grotenhof 2 te Lieshout van 13.30 uur 
tot 16.00 uur. Info 06-58842046.

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

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



BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

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

LINDEBLAADJES

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

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

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

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

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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.

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

uw WONINGINRICHTERMaandag t/m zaterdag geopend

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

BANKEN

NIEUWHoekbank v.a. € 3.995,-- in stof
v.a. € 5.495,-- in leder

Hoekbank v.a. € 2.997,-- in stof
Hoekbank v.a. € 2.174,-- in stofgroep 6

Hoekbank v.a. € 1.756,-- in stof

in onze showroom
Met relaxfunctie mogelijk

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

Nagelstudio ALTA GRACE 
• Medische pedicure: Dia-
betes/reuma Ik kom ook 
bij u thuis! (ook in de 
avonduren). KADOTIP: 
Kadobonnen te verkrijgen. 
Marieke: 06- 50 57 11 83.

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 

• ontwerp & advies 
• aanleg & onderhoud

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

• decoratie & renovatie
• tuincoaching

Van ontwerp tot realisatie

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

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

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

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

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

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

Print
boekjes | scripties

direct mail | bouwtekeningen

Drukwerk
huisstijl | flyers

folders | brochures

Reclame
banners | LED frames
borden en panelen

WWW.PR INTENDRUK .COM print   en   druk

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

VERLOREN Op 8 juni 
kom Nuenen horloge met 
schakelarmband zilver/
goud kleurig, tel. 2838902

TE KOOP originele VOL-
VO velgen met i.z.g.st. win-
terbanden 17 inch 235/65 
VOLVO XC 90 model 2004, 
€ 750,- tel. 06-52373272.

SCHOLIER GEZOCHT 
om de tuin en gebouwen 
bij een woonboerderij te 
helpen onderhouden. Maai-
en, schoffelen, hegknip-
pen, schilderen, klussen: 
0402834498.

TE KOOP: Mooie Me-
chelse herder, met stam-
boom, reu, 18 mnd. Voor 
70% afgericht. Tel. 06-
22515168. 

VERLOREN in Nuenen 
medio mei. Suzuki auto-
sleutel e.a. Met o.a. Tover-
land kids etui. Tegen belo-
ning terug te bezorgen op 
tel.nr. 06-46721856. Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Bezorgers voor Rond de Linde: 
Vakantiebezorgers

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

LEUKE BIJVERDIENSTE

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

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

Loodgietersbedrijf Jaspers. 
Werkzaamheden: centrale 
verwarming, airco, water, 
gas & sanitair, badkamer 
compleet, zink- en koper-
werk, bitumen dakbedek-
king. www.jaspersinstalla-
ties.nl; tel. 06-51497161
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Maand juni
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur, Woensdag 19.00 uur
ingang tennisvelden sportpark De Lissevoort

t/m 2 juli
Expositie Atelier & Beeldentuin 

Ruimte in beeld 
Dubbestraat 9A Nuenen

t/m 16 juni
Avondvierdaagse Wandelsportvereniging 

Nuenen. Locatie: start en finish vanaf sport-
park ‘de Lissevoort’ m.u.v. vrijdagavond dan 

is finish in het Park

t/m 25 juni 
tentoonstelling kunst voor Namibie 

Apollohuis, Tongelresestraat Eindhoven

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
10.00 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 juni
19.30 uur Jubileumconcert 

Jocanto 50 jaar
Het Klooster in Nuenen

Zaterdag 17 juni
20.00 uur Country Dance Party 

Dorpshuis-Lieshout

Zaterdag 17 en zondag 18 juni 
Paardensportspektakel/springconcours

Rijvereniging St. Clemens
Terrein windmolen ‘De Roosdonck’ aan 

Gerwenseweg 2

Zondag 18 juni
12.05 uur Sacramentsprocessie Gerwen

 Centrum van Gerwen

Zondag 18 juni
14.00 uur So Nice Jazzcombo 

Weverkeshof

Zondag 18 juni
14.00 uur KNHB Interland Nederland - 

Australië
HC Nuenen, Lissevoort

Zondag 18 juni
15.30 uur Doorkomst Processie Valkens-

waard-Handel
Park Nuenen

Maandag 19 juni
13.00 uur Zingerij Dwarsgetuigd
 Nieuwe haring 2017 in Nuenen

Markt in Nuenen bij Vishandel De Beer

Maandag 19 juni
14.00 uur Leziing: De Dommel van 

Peer tot de Maas
door Jan Vlemmix en Piet van den Heuvel

Den Heuvel te Gerwen

Maandag 19 juni
IVN wandeling: Rietmussen

19.00 uur Per fiets  vanaf Het Klooster te 
Nuenen. Start wandeling iets later hoek 
Soeterbeek/Soesterbeekseweg/Boord

Woensdag 21 juni
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek

Dorpshuis te Lieshout

Donderdag 22 juni 
09.00 uur Cultuur Overdag: busreis 
naar de Hermitage in Amsterdam

info@cultuuroverdag.nl

Donderdag 22 juni 
19.00-21.00 Lezing Detox en Ontgiften 
Instituut Zilverschoon, Berg 51 Nuenen

Donderdag 22 juni 
19.30 uur Ontmoetingsavond 

Lets Ruilkring Nuenen
De Weverkeshof, Jhr. Hugo van 

Berckellaan 5 Nuenen

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

Sportvelden van Nederwetten, Terrein aan 
Koppeldreef

Zaterdag 24 juni 
11.00-15.00 uur 2e handskleding/-

speelgoedwinkel 
Vrouwencentrum de Vlinder, Sportlaan, 

Nuenen

Zaterdag 24 en zondag 25 juni
13.00 - 17.00 uur expositie 

Smeulders = Open Beekstraat 23 Nuenen

Zondag 25 juni
09.00 uur tot 14.00 uur Kofferbakverkoop

Brassband De Vooruitgang
Terrein achter sporthal De Hongerman aan 

Hoge Brake

Zondag 25 juni
12.00 uur Ok-Moi’s tweede 

zeepkistenrace  
Dorpsstraat van Lieshout

Zondag 25 juni 
13.30-17.00 uur Het Van Gogh- kerkje 

is open is voor publiek
Papenvoort Nuenen

Dankbetuiging 
Langs deze weg willen wij U hartelijk bedanken voor uw medeleven bij 
het overlijden van ons moeder, oma en overgrootmoeder 

Grada van de Laar - Donkers 
De bezoekjes van familie, vrienden en kennissen en de liefdevolle zorg 
van Archipel Thuis en De Akkers tijdens haar leven zijn een enorme 
steun voor ons geweest. 

Uw aanwezigheid bij het afscheid, de bloemen, troostende woorden 
en de mooie eucharistieviering, gevoegd bij alle herinneringen aan 
haar, geven ons de kracht om de draad weer op te pakken. 

Heel veel dank, Kinderen, 
 Kleinkinderen en 
 Achterkleinkinderen 

Christian Science
Het thema voor de dienst van a.s. 
zondag sluit mooi aan bij de op dit 
moment populaire TVserie ‘The 
Mind of the universe’. 

Onder andere deze twee stellingen uit 
het Leerboek van Mary Baker Eddy ko-
men hier aan de orde: 
Schriftverklaring. 
Bijbel: Genesis 1:1: in den beginne 
schiep God de hemel en de aarde.
Sleutel tot de Heilige Schrift: Het on-
eindige heeft geen begin. Dit woord 
begin is gebruikt in de betekenis van 
het enige – dat wil zeggen, de eeuwige 
waarheid en eenheid van God en de 
mens, het heelal inbegrepen. Het 
scheppend Beginsel – Leven, Waar-
heid en Liefde – is God. Het heelal 
weerspiegelt God. Alles wat is, is gees-
telijk geschapen. Gemoed (Mind), niet 
de stof, is de schepper.
U bent hartelijk uitgenodigd om deze 
dienst die bestaat uit muziek, zingen, 
bijbellezing, gebed en het uitwerken 
van het thema, bij te wonen. De dienst 
begint om 10.30 uur. Locatie: Park-
straat 54 (congrescentrum BtB). www.
christianscience.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 17 juni 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger mevrouw M. 
Habraken.
Zondag 18 juni 09.30 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorganger pastor 
W. Kalb. 

Misintenties
Zaterdag 17 juni 18.30 uur: Antoon en 
Gerda Vereijken; Anna Kluijtmans – 
Swinkels.
Zondag 18 juni 09.30 uur: Jac van den 
Bosch (vanwege verjaardag); Joop 
Sterenborg; Jef van Nuenen; overle-
den ouders Jan en Miet Dijstelbloem 
- Knoops; Noud van Rooij en Marie 
van Rooij - van de Kam; Jan Ulijn; 
Frans Dingen; Lotte van Rooij en Leo 
van Hevelingen; Piet Rooijakkers en 
overleden ouders; Nell Schoenmakers 
- Bressers; Grada van de Laar- Don-
kers; Nell Gies - Vos.

Mededelingen
In onze parochie zijn gedoopt Julie 
van den Dries en Julan van Keulen. 
Wij wensen de families van harte pro-
ficiat en veel geluk.
In onze parochie zijn overleden Ma-
rietje de Vries - Klomp, Van Brun-

schothof 58 en Ben van Rooij, Zuider-
klamp 95. Wij wensen de families en 
vrienden veel troost en sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl 

Zondag 18 juni 11.00 uur: viering met 
Parochiekoor, voorgangers  werk-
groepleden.

Misintenties
Gerard Donkers; Martje van Lierop - 
van der Maat; Toon Arts; Christ Coo-
len; Marietje van de Water, vanwege 
verjaardag; familie P. Schuts; Greet 
Dekkers - Cuijten

Mededeling
Afgelopen week is in onze parochie 
mevr. Greet Dekkers - Cuijten van de 
Sien de Grootstraat 40, op 88-jarige 
leeftijd overleden. We wensen familie 
en vrienden veel sterkte en troost toe 
bij het verwerken van dit verlies.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 18 juni 09.30 uur: viering met 
volkszang, voorganger Pastor S. Kuijpers.

Misintenties
Piet Coolen; Cissy Rooijackers-Duijg-
huizen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl
 
Zondag 18 juni 10.00 uur. In deze 
dienst gaat voor onze kerkelijk werker 
P. Flach. Er is kindernevendienst voor 
kinderen van de basisschool. De col-
lecte is voor Kerk in Actie, binnen-
lands diaconaat. Hoewel de verbou-
wing nu aardig vordert, is er nog even 
geen koffiedrinken na de dienst. Don-
derdag 22 juni wordt in de zaal boven 
weer Open Huis gehouden voor een 
kop koffie en ontmoeting met ande-
ren. Iedereen is welkom. Als u slecht 
ter been bent, kunt u met de lift naar 
boven. Binnenkort zullen we elkaar 
weer gewoon beneden kunnen tref-
fen! 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 15 juni. Feest van het Al-
lerheiligst Sacrament. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis.  
Vrijdag 16 juni. 07.15 uur H. Mis.  
Zaterdag 17 juni. 08.30 uur H. Mis, H. 
Gregorius Barbarigo, bisschop en be-
lijder.  
Zondag 18 juni. Plechtige viering van 
Sacramentsdag. 07.00 uur H. Mis; 
10.00 uur gezongen Hoogmis, zondag 
na Pinksteren; 12.15 uur Sacraments-
processie. Na de processie tuinfeest.  
Maandag 19 juni. 18.30 uur H. Mis, 
gedachtenis van H. Juliana van Falco-
niëri, maagd.   
Dinsdag 20 juni. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Silverinus, paus en 
martelaar. 
Woensdag 21 juni. 07.15 uur H. Mis, 
H. Aloysius van Gonzaga, belijder. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

Sacramentsprocessie 
trekt feestelijk door 
Gerwen
Op zondag 18 juni is het in de katho-
lieke Kerk Sacramentsdag. In Gerwen 
trekt de aloude sacramentsprocessie 
door het dorp. Deze processie trekt 
uit onder de leuze ‘Feest van geloof’. 
Om 07.00 uur is er een stille H. Mis. De 
plechtige Latijnse Hoogmis begint 
om 10.30 uur. Even na 12.00 uur be-
gint de stoet met het Allerheiligste.

Het feest is nu bijna 800 jaar oud; begon-
nen door de H. Juliana van Luik. Het 
centrale deel van de processie is de pries-
ter met monstrans met het Allerheiligste 
onder een baldakijn. Verder trekken er 
bruidjes mee die bloemen strooien; er 
zijn groepen die heiligenbeelden mee-
dragen. Ondertussen bidden en zingen 
de meelopende gelovigen. Er zijn twee 
rustaltaren, waar een moment van aan-
bidding is. De processie zal ongeveer 
twee uur duren.  Om ca. 14.00 uur is de 
stoet weer terug in de middeleeuwse 
Clemenskerk. Na afloop van de kerkelij-
ke plechtigheid is er een feest in de tuin 
van de priorij. Daar vieren de proces-
siegangers feest met koffie en taart. 

Bedevaartreis naar Lourdes
Lourdesgroep Bisdom ‘s Hertogenbosch begeleidt al jaren de bedevaart-
reizen naar Lourdes die aangeboden worden door Het Huis voor de Pel-
grim. De Lourdesgroep bestaat uit vrijwilligers die voor u vele hand- en 
spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lourdes. B.v. koffers dragen, 
rolstoel rijden en hulp in het hotel. De reis is voor jong en oud, ziek en ge-
zond. Bij iedere reis zijn Nederlandse artsen en verpleegkundigen 
aanwezig 

Bent u bij CZ verzekerd en hebt u een 
medische achtergrond, vraag dan bij 
ons naar de hoge korting op de reis die 
wij u kunnen bieden. De reis die door 
Lourdesgroep Bisdom ‘s Hertogen-
bosch wordt ondersteund is:
De vliegreis van 2 t/m 7 september. 
Vliegtuig vertrek vanaf vliegveld 
Maastricht.
Vanaf Den Bosch en Eindhoven wor-
den er bussen geregeld naar Maas-
tricht.(bij de prijs inbegrepen)
Bel ons gerust voor meer informatie en 
het aanvragen van een uitgebreide 
brochure.
Joke Hoekman 06 - 42347729
Peter v.d. Brand  06 - 44340035
Wilma Caiffa 06 -12157507(’s avonds)
Veel informatie kunt u vinden op de 
site: www.lourdesgroepbisdomsherto-
genbosch.nl.

Zaterdag 24 juni 
19.30-24.00 uur Zomeravondfestival 

Gerwense Muziekverenigingen
Heuvelplein, centrum van Gerwen
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Naar Tour de France-start in 
Düsseldorf en het NK wielrennen
 
Wielerliefhebbers staat nu al in de startblokken voor de Tour de France, het 
grootste wielerspektakel op aarde. Zaterdag 1 juli start de Ronde van Frank-
rijk in Duitsland. Vanuit Düsseldorf gaat het een dag later naar België en dan 
naar Frankrijk. De finish in Parijs is zondag 23 juli. Belangstellenden kunnen 
met de bus van de Nuenense Wielervrienden mee naar Düsseldorf, er zijn 
nog enkele plaatsen beschikbaar.

 
Een week eerder, op zondag 25 juni, 
staat het Nederlands kampioenschap 
op de weg voor profrenners op het 
programma. Dit NK wordt verreden 
over 231 km in het Gelderse Montfer-
land en ook daar zijn de Nuenense 
Wielervrienden aanwezig. Supporters 
kunnen zich ook opgeven voor de NK-
bus.  
 
Aanmelden bij Nuenense
 Wielervrienden
Aanmelden voor beide busreizen kan 
vanaf nu onder het motto: wie het 
eerst komt, het eerst maalt. De organi-
satoren laten weten: vol is vol.  Aan-
melden via het mailadres: nuenense-
wielervrienden@gmail.com en niet-
leden van de Nuenense Wielervrienden 
betalen slechts 17,50 euro per persoon. 
Het vertrek van de busreizen van de 
Nuenense Wielervrienden is bij de 

thuishaven: café de Stam Gerwense-
weg 38, Gerwen.  
 
Utrecht, Apeldoorn, Düsseldorf, 
Brussel
Na Utrecht, start Tour de France in 
2015, en Apeldoorn, start van Giro vo-
rig jaar, geven de Nuenense Wieler-
vrienden nu voor de derde keer acte de 
présence bij de start van een grote ron-
de. De dagtrip op 1 juli gaat naar Düs-
seldorf om van dichtbij de tijdrit over 
13 km mee te maken. In 2019 gaat de 
Tour de France van start in de hoofd-
stad van onze zuiderburen, in Brussel. 
De Nuenense Wielervrienden, met als 
bestuur René Coolen, Jan van Maasak-
kers, Martien Jansen en Jan Wesen-
beek, zijn nu al bezig met de voorbe-
reidingen voor de trip naar Brussel. Dit 
jaar staat er ook weer het Wielercafé in 
de Stam Gerwen op het programma. 

Wielersport

Tom Dumoulin, magistraal winnaar van 
de Giro 2017, droeg ook vorig jaar al de ro-
se leiderstrui in de Ronde van Italië. Die Gi-
ro ging in Apeldoorn van start en de Nue-
nense Wielervrienden waren daar aanwe-
zig….(foto Cees van Keulen)

Noteer de datum: dinsdag 28 novem-
ber. Voor meer informatie over de 
Nuenense Wielervrienden: 06- 83 53 
51 94 Jan Wesenbeek.

Oefeninterland Hockeyvrouwen 
Nederland – Australië bij HCN
Op 18 juni organiseert Hockeyclub Nuenen om 14.00 uur de oefeninterland 
tussen de dames van Oranje tegen het nationaal damesteam van Australië. 
Dit zijn de nummers 1 en 4 van de wereld! Deze bijzondere eer valt ons te 
beurt mede in verband met ons 75 jarig bestaan dit jaar.

Het Nederlands Elftal Dames speelt in 
voorbereiding op de Rabo Euro Hoc-
key Championships 2017 (18 tot en 
met 27 augustus 2017) meerdere inter-
lands in Nederland. Deze interlands 
maken deel uit van de Rabo Super Se-
rie.

De laatste kaarten zijn nog verkrijg-
baar via https://hockey.nl/evenement/
kaartverkoop-rabo-super-serie/ maar 
vol=vol!

14.00 - 15.30 uur Nederland - Australië
15.30 uur Handtekeningen speelsters

Open Nuenens 
kampioenschap 
vissen voor jeugd 
op zondag 18 juni
Het goede weer trekt vele fanatieke 
jeugdige vissers naar de Nuenense 
wateren. Ken of ben jij ook zo’n jon-
ge fanatieke visser? Lees dan zeker 
verder!

Op zondag 18 juni organiseert de 
jeugdcommissie van HSV ’t Pluimke 
het Open Nuenens kampioenschap 
vissen voor jeugd. Aan deze wedstrijd 
mag iedereen meedoen, ook vissers 
die geen lid zijn van HSV ’t Pluimke. 
Deze wedstrijd wordt gevist op de ge-
meentevijver. Om 09.00 wordt er ge-
loot, waarna tot 12.00 uur gevist zal 
worden.
Als visser dien je in het bezit te zijn van 
een zwemdiploma A. Indien je niet in 
het bezit hiervan bent, is het verplicht 
dat je onder begeleiding van een ou-
der/volwassene bent. Alleen dan kun 
je deelnemen. De maximum leeftijd is 
17 jaar.
Voor iedere deelnemer zal een prijsje 
klaarliggen na de wedstrijd! Je kunt je 
opgeven door voor zondag 18 juni te 
bellen naar 040-2838631. Zorg voor 
een hengel, leefnet en goede zin.

Hopelijk tot zondag!
Jeugdcommissie HSV ‘t Pluimke

Hockey

Promodorp/horecaplein/DJ
Aansluitend Optreden Pleun Bierbooms 
oud lid HCN winnares the Voice of Hol-
land 2017. Kom kijken en aanmoedi-
gen!

Europees kampioen    
Muaythai breekt arm
Door Karin Aarts-Janssen

De 10 jarige Nuenenaar Abdul Malik Gadaborcher is op 21 mei Europees 
kampioen Muaythai geworden en wil dolgraag naar de wereldkampioen-
schappen. Maar wat een pech! Twee weken geleden brak hij bij het fietsen 
op straat zijn arm.

Abdul Malik won in zowel 2016 en 
2017 in zijn categorie een Nederlandse 
titel bij de NK Muaythai Jeugd en na 
twee keer Nederlands kampioen te 
zijn geworden, greep hij nu ook de 
gouden plak bij de strijd om de Euro-
pese titel. Hierdoor werd hij geselec-
teerd voor de Wereldkampioenschap-
pen op 2 augustus in Thailand.
Abdul Malik traint vijf keer per week 
bij sportschool Duran Gym in Eindho-
ven. Op jonge leeftijd ging hij al met 
zijn broer mee en wilde hij ook in de 
ring staan, maar hij was hiervoor toen 
nog te jong. Tijdens een proefles zag 
de trainer al snel in hem een opko-
mend talent. Vanaf zijn zesde jaar gaat 
hij met veel plezier iedere dag trainen 
en is hij niet meer uit de sportschool 
weg te slaan. 
Muaythai oftewel thaiboksen is een 
explosieve sport gebaseerd op sporti-
viteit, discipline en wederzijds respect. 
Je kunt er veel energie in kwijt en krijgt 
er meer zelfvertrouwen door. Anders 
dan bij boksen mag je bij thaiboksen 
ook je knieën en ellebogen gebruiken. 
Op 2 augustus wordt in Thailand ge-
streden om de titel van wereldkampi-
oen. Abdul Malik gaat er voor en geeft 
de strijd niet op. Zijn coach doet er al-
les aan hem alsnog klaar te stomen 
voor deze wedstrijd. Een paar weken 
rust en dan alsnog de training hervat-
ten want hij maakt een goede kans we-
reldkampioen te worden. 
Om deze unieke kans te grijpen, zoekt 

hij nog veel steun en sponsors voor de 
reis en het verblijf. Iedere donatie is 
welkom al is het maar een klein be-
drag. Alle beetjes helpen. Doneren 
kunt u via deze link http://nl.dreamor-
donate.com/dromen/wereldkampi-
oenschappen-muay-thai/ Abdul Malik 
wil de beste van de wereld worden.

Oproep aan hardlopend 
Nuenen – Heeloopjemee.nl
Ben jij zo'n hardloper, die vaak alleen hetzelfde rondje loopt, die niet in vast 
clubverband kan of wil hardlopen. Zou je het prettig vinden om regelmatig 
met andere hardlopers samen te lopen, meer motivatie te krijgen en/of er-
varingen en tips van anderen op te doen. Wij ,Karin en Jan, lopen al ruim een 
jaar zo'n twee maal per week samen, waarvan één keer op zondagmorgen. 
Ook lopen we met regelmaat een wedstrijdje. Het samen lopen blijkt leuk. 
Wellicht hebben anderen ook behoefte aan het samen hardlopen. Onder 
het motto: ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd’ willen we dit in Nuenen 
opstarten.

Iets over onszelf:
Karin: Ik heb vroeger ook hardgelo-
pen, nu tennis ik al een paar jaar. Sinds 
een jaar heb ik het hardlopen weer op-
gepakt na zo'n 20 jaar niets met hard-
lopen te hebben gedaan. Het hardlo-
pen geeft mij voldoening en toch ook 
ontspanning

Jan: Ik loop mijn rondjes al vanaf 1995. 
Eerst vanuit Lonu , later voor mezelf. 
Dit omdat mijn werkzaamheden in de 
avonduren in mijn praktijk als sport-
maseur (Massage Citrex) niet te com-
bineren waren met de tijden bij Lonu. 
Lopen geeft mij rust en ik geniet van 
de omgeving. Prestatie is niet mijn eer-
ste vereiste. Plezier wel.

Wil jij meelopen? Dat kan. Samen lo-

pen door Nuenen en omgeving. Geen 
verplichting. Op zondagmorgen om 
09.30 uur starten vanuit de Kiosk in 
het Park. Dus 09.25 uur aanwezig zijn. 
De eerste keer zal zijn op 25 juni.  

Heeloopjemee? Leuk! Aanmelden mag 
en is voor de eerste keer wel prettig, 
maar het hoeft niet persé. Zorg dat je 
op tijd bent. Heb je nog vragen , bel of 
app (voorkeur) gerust. Tel: 06-
53864838. Tot zondag 25 juni 09.25 uur.

De kampioenen van TV Wettenseind voorjaarscompetitie 2017

Gemengd dubbel 17+ Team 1 tweede klasse

Herendubbel 50+ tweede klasse

Gemengd dubbel 17+ Team 2 tweede klasse Herendubbel 50+ derde klasse

DD35+ eerste klasse, voor de derde keer op rij kampioenDames 17+ derde klasseDamesdubbel 17+ eerste klasse

Atletiek

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail rdel@onsnet.nu
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Open Nuenens 
Kampioenschap buurtsoftbal
Wie mag zich Nuenens Kampioen softbal gaan noemen? Op zaterdag 26 augus-
tus gaat Honk en Softball Club Nuenen de allereerste editie organiseren van het 
Open Nuenens Kampioenschap buurtsoftbal. Dus alle buurt-, wijk-, of straatver-
enigingen, families of vriendenclubs die een leuke sportieve activiteit zoeken, 
kunnen zich hiervoor inschrijven. Een team bestaat uit minimaal 9 personen van-
af 16 jaar. Er wordt gespeeld volgens de zogenaamde slowpitch regels, een vereen-
voudigde versie van softball waardoor iedereen makkelijk kan meedoen. Al het 
spelmateriaal wordt uiteraard verzorgd door HSCN. Inschrijven of meer infor-
matie: mail naar redactie@hscn.nl.  Inschrijven kan tot 15 augustus.

MC3 Hockey Kampioen
Afgelopen zaterdag konden de meisjes van de C3 van Hockey Club Nuenen voor 
het eerst van hun leven kampioen worden. Na een laatste mooie en enerverende 
reeks van vier gewonnen wedstrijden, kwam Oranje Rood uit Eindhoven op be-
zoek. Ook al was een gelijkspel voldoende, de meiden begonnen gretig en lieten 
vanaf het begin zien snel de wedstrijd naar zich toe te willen trekken. Het talrijke 
aanwezige publiek zag Rebecca al vlot de 1-0 maken. Oranje Rood kwam op ge-
lijke hoogte en toen haperde de machine even. Echter net voor rust scoorde Lieve 
de 2-1. Na rust waren er voldoende kansen maar het lukte steeds net niet om te 
scoren. Maar toen Lieve ook de 3-1 en de 4-1 maakte, was er dolle vreugde. Dat 
Oranje Rood de stand nog op 4-2 bracht, was voor de statistieken.  
De kurken knalden, de bloemen werden uitgereikt en het kampioenschap was 
een feit. De meiden hebben een enorme ontwikkeling dit seizoen laten zien. Wils-
kracht, energie leveren en altijd in een goed resultaat geloven, hebben er voor 
gezorgd dat dit hoogtepunt gezamenlijk gevierd kon worden.

Op de foto (vlnr) staand: Faye, Lieve, Kim, Meike, Bente, Iris, Annemijn en Silke  
Gehurkt: Floor, Lilly, Silke, Anne en Rebecca

GSBW  -  EMK 1-0 

EMK terug naar 4e klasse
Door Cor Groenen

EMK kreeg afgelopen zondag de laatste kans om ook komend seizoen in de 
3e klasse te voetballen. Tegen GSBW moest het in een wedstrijd op neutraal 
terrein winnen, om dat te realiseren. 

Op het kunstgras van het Beerse Boys 
veld was er in de warming up al direct 
een tegenvaller voor EMK. Spits en 
grote aanjager van EMK Tom van Elst 
kon niet starten in de 1e helft. In de 
15e minuut was er de eerste kans voor 
EMK, maar Rick Slaats schoot de bal 

naast. Rick van der Hoeven had in de 
30e minuut pech dat zijn schot via de 
paal naast ging. Direct hierna kwam 
GSBW na balverlies aan EMK zijde op 
een 1-0 voorsprong. Dat was tevens de 
ruststand. Met een aantal wissels aan 
EMK zijde (van Elst en Sanders) begon 

RKSV Nuenen JO15-5 – Oirschot Vooruit JO15-2
Na een spannende reguliere speeltijd 3-3. Einduitslag na een eveneens 
spannende penaltyreeks 7-6!
 
Staand vanaf links: Harold van Bree (coach), Joost van Bree, Noah Potters, Joshua Smilde.
Knielend vanaf links: Noah Heijster, Bjorn Middel, Siebe van Rooij, Ryan Schuman, Stan van 
den Elsen, Bonne Beenen, Tijn Krikke, Martijn Lauwers, Caelin van Kolk en Ruben van Tilburg. 

SOFTBAL

Springwedstrijd Nuenen
Na een jaar afwezigheid zal er dit jaar opnieuw een springwedstrijd in Nue-
nen plaatsvinden. Op zaterdag 17 en zondag 18 juni organiseert PVN rijver-
eniging Sint Clemens uit Nuenen een springwedstrijd voor paarden aan de 
rand van het centrum van Nuenen.
Op deze unieke locatie, achter de historische molen De Roosdonck, tegenover de 
“ijsbaan” aan de Gerwenseweg, zullen 2 dagen in het teken staan van de springs-
port. Zowel regionale, nationale als internationale rijders zullen aan de start van 
dit evenement verschijnen en strijden om de diverse ‘grote’ prijzen.
Voor het volledige programma en de startlijst verwijzen wij u naar www.con-
cours.nl of de facebook pagina. 
U bent van harte welkom om dit evenement bij te wonen, voor de kinderen is er 
een springkussen aanwezig en de toegang is gratis.
Foto is doorgemaild. Onderschrift:
Een actiefoto van een eerdere wedstrijd.

men aan de 2e helft waarbij de tegen-
stander continu met de rug tegen de 
muur stond. Het lukte EMK echter 
niet om te scoren en zodoende degra-
deerde het team van Toon van der Loo 
en Rutger Maters na een moeilijk sei-
zoen met een groot aantal blessures 
naar de 4e klasse. 
Aan de nieuwe trainer voor het ko-
mend seizoen, Tom Vroomen, de niet 
makkelijke taak om de zaak weer op te 
rit te krijgen.

Paardensport

Fietstocht 
Lionsclub
Een aantal Lions Clubs uit de regio 
Eindhoven organiseert zondag 2 juli 
een fietstocht voor het goede doel. De 
tocht van 25 of 40 kilometer start tus-
sen 12.00 uur en 13.00 uur vanaf Son, 
Nuenen of Eindhoven. Inschrijven 
vanaf 10 euro. De opbrengsten komen 
ten gunste van het goede doel Wens-
Ambulance Brabant. Zie ook www.
fiets-tocht.nl.

LIONS CLUBS IN REGIO EINDHOVEN NODIGEN U UIT OM  
MEE TE FIETSEN VOOR HET GOEDE DOEL: 

AFSTANDEN:	 	25km	–	40km		
START:	 	tussen	12.00h-13.00h	
STARTLOCATIE:		Nuenen,	Son	of	Eindhoven	
	
AFSLUITING:	 	Barbecue	&	Borrel	om	16.00h		
OP	LOCATIE: 	Blokhut	ScouQng	GF	BernadoSe	

	Van	Oldenbarneveltlaan	(naast	nr	1.)	te	Eindhoven	
	
KOSTEN	DEELNAME:	€17,50	P.P.	(excl.	drank	bij	barbecue)	

	
INFORMATIE	en	AANMELDEN	via	website:	www.fiets-tocht.nl	

Wielersport
Kittel, Greipel, Groenewegen, Terpstra en Van Aert blikvangers in Ster ZLM Toer

Ster ZLM Toer met topsprinters 
en andere grote namen
Met de nationale kampioenschappen en de Tour de France voor de deur, 
staan deze week heel wat internationale toprenners aan de start van de Ster 
ZLM Toer – GP Jan van Heeswijk. De vijfdaagse wielerkoers in het zuiden van 
Nederland en de Belgische Ardennen is woensdag 14 juni gestart in Westka-
pelle en heeft een sterk deelnemersveld. Liefst zeven teams die over enkele 
weken ook de Tour de France rijden doen mee en op de startlijst staan na-
men van toprenners als Marcel Kittel, André Greipel, Dylan Groenewegen, 
Niki Terpstra en wereldkampioen veldrijden Wout van Aert.

Opnieuw kiezen een aantal van de bes-
te sprinters ter wereld voor de Ster 
ZLM Toer. Duits kampioen André 
Greipel is één van hen. De Ster ZLM 
Toer in combinatie met het Duits kam-
pioenschap zint mij wel. Daarom kom 
ik graag naar deze koers.”
Greipel kan zich gaan meten met an-
dere sprinters van een groot kaliber 

zoals Marcel Kittel en Dylan Groene-
wegen.die graag  komen om te sprin-
ten”, zegt Ster ZLM Toer voorzitter 
Anton Ganzeboom. “En zij kunnen 
ook meedoen voor de eindzege. Dat 
liet Greipel wel zien toen hij in 2015 
het klassement won. Maar ik denk dat 
er genoeg concurrentie is, want ik zie 
renners als Niki Terpstra en Wout van 

Aert hoge ogen gooien. Zelf ben ik ook 
erg benieuwd naar de Sloveen Primoz 
Roglic van LottoNL-Jumbo, die als 
klassementsrenner juist voor onze 
koers kiest in aanloop naar de Tour de 
France.”

Van Westkappelle tot Oss
Het Ster ZLM Toer peloton krijgt ook 
dit jaar weer een gevarieerd parcours 
voorgeschoteld, met kansen voor 
sprinters, aanvallers en klassements-
renners. 

Live verslag op social media
De Ster ZLM Toer zet actief in op so-
cial media. Van start tot finish zal ie-
dere dag een live Twitterverslag ge-
daan worden via @SterZLMToer. Op 
de Facebookpagina van de Ster ZLM 
Toer, die te bereiken is via www.face-
book.com/SterZLMToer wordt de fi-
nish van de etappes live getoond. Ook 
verschijnen op de genoemde accounts 
reacties van de betrokken renners.

Etappeschema Ster ZLM Toer - Grote 
Prijs Jan van Heeswijk 2017: 
Woensdag 14 juni:  1e etappe Proloog 
Westkapelle 7,5 kilometer
Donderdag 15 juni:  2e etappe  Tholen 
- Hoogerheide 86,6 kilometer
Vrijdag 16 juni:  3e etappe  Buchten - 
Buchten 210,0 kilometer
Zaterdag 17 juni:  4e etappe Verviers - 
La Gileppe 186,0 kilometer
Zondag 18 juni:  5e etappe  Oss – Oss 
180,9 kilometer

Alle actuele informatie over de Ster 
ZLM Toer is te volgen op de website 
www.sterzlmtoer.nl of via twitter.com/
sterzlmtoer en facebook.com/sterzlm-
toer.André Greipel voert het peloton aan. (Foto Peter van Rooij)

Kienen in Lieshout
Elke woensdagavond is er kienen in 
Café 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 prach-
tige prijzen winnen. Dus graag tot 
ziens in Cafe Van Lieshout.



www.henkvanrooijfietsen.nl

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

#
#

overtuigd?
KL

A
A

SE
N

 | 
VA

N
D

EU
RS

EN
.C

O
M

Onze voordelen
voordeel 7

de beste 
nederlandse mer-

ken

voordeel 6

gratis leenfiets 

bij onderhoud of 

reparatie

voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 
onderhoud

voordeel 4
deskundig advies

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 2
iedere dag testdag

voordeel 1

de beste 

service

voordeel 14

garantie op 

reparaties

voordeel 13

snelservice bij 
reparatie 

zonder afspraak

voordeel 12
gratis software update bij onderhoud

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

voordeel 10

gratis montage 

accessoires

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fiets

En dit alles tegen 
concurrerende prijzen

Grote keuze in elektrische fietsen van 
Batavus, Gazelle, Sparta en Koga

  

ook gebruikt!

 

waardebon|RdL

waardebon|RdL
2 binnen en 2 buitenbanden 

CST maat: 28 5/8 3/8 en 28 1x1/2

                Nu met bon
   van 53.96 voor € 25.-

(geldig tm 1 juli 2017)

Diamant fietsdrager geschikt voor 2 elektrische 
fietsen nu van € 379.- voor € 349.-

en nu met bon, nog gratis oprijgoot t.w.v.

€ 31.95
(geldig tm 1 juli 2017)
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