
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.nldrij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant

Provinciebestuur 
ontmoet 
Nuenense 
jongeren

Het Varenpad

Schoolvoetbal-
toernooi Nuenen, 
Gerwen en 
Nederwetten
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AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Aanleveren week 19 
redactioneel en

advertenties 
In verband met Hemelvaart 

verschijnt Ronde de Linde op 
woensdag 9 mei. Redactionele 

artikelen  en advertenties 
zijn in te zenden  

tot maandag 7 mei 12.00 uur. 

GerwenZO! heeft nog enkele  
tweekappers en vrijstaande  
bungalows te koop.

Bezoek ons informatiecentrum en kom 
alles te weten over prijzen, materialen  
en het uiterst duurzame karakter van 
deze prachtige woningen!

INFOCENTRUM OPEN OP:
dinsdag: 16.00 - 20.00

donderdag: 14.00 - 17.00

zaterdag: 10.00 - 12.00

of op afspraak.

INFOCENTRUM 
Ter Warden 30 - Gerwen
info@gerwenzo.nl  
040 - 34 00 009
    gerwenzo    gerwenzo

WWW.GERWENZO.NL

INFOCENTRUM OPEN OP:

BOUWRIJP MAKEN

BEGONNEN!

Kom langs in onze kliniek voor een afspraak of rond-
leiding, zodat we ons kunnen voorstellen en u 
laten zien wat we kunnen. Daarna kunt u uw 

hond gratis wassen in de hondenwas-
straat t/m 05/05/18. Liefst v.t.v. 

bellen voor een afspraak op 
040-7200862

Graag maken wij kennis met u 
en uw huisdier! 

hond gratis wassen in de hondenwas-hond gratis wassen in de hondenwas-hond gratis wassen in de hondenwas-
straat t/m 05/05/18. Liefst v.t.v. 

bellen voor een afspraak op 
040-7200862

Formateurs zetten in op coalitie 
van W70, CDA, GroenLinks en SP
 
Op basis van het verslag van de informateurs, hebben in de afgelopen 
weken gesprekken plaatsgevonden met de fracties van W70, CDA, Groen-
Links, SP, D66 en Combinatie Nuenen c.a.

Voornoemde gesprekken zijn - zonder 
uitzondering - zeer constructief verlo-
pen. De formateurs zijn tot de conclu-
sie gekomen, dat het door alle partijen 
gewenste krachtige nieuwe college 
van burgemeester en wethouders het 
meest voor de hand ligt middels het 
formeren van een coalitie met W70, 
CDA, GroenLinks en SP. De komende 
weken zal daarom verder worden ge-
sproken met deze vier partijen, met als 
insteek het vormen van de nieuwe co-
alitie. De inzet van de formateurs, is 
om een zo breed mogelijk gedragen 
coalitieakkoord te presenteren. Daar-

om wordt ook aan de overige raads-
fracties (D66, Combinatie Nuenen 
c.a., VVD en PvdA) gevraagd inbreng 
te leveren voor voornoemd akkoord. 
Zij kunnen deze input desgewenst 
sturen naar beide formateurs.
 

De formateurs, Ralf M.M. Stultiëns
  en Rianne Donders-de Leest

 KBO Nuenen huldigt   
groot aantal jubilarissen 
Donderdag 19 april heeft KBO Nue-
nen maar liefst 36 leden gehuldigd die 
25 jaar lid waren. Met een gemiddelde 
leeftijd van 85 jaar, waarvan de oudste 
94 jr. en de jongste 76 jr. oud is, waren 
zij op 1 januari jl. 25 jaar lid. In totaal 
telt de KBO Nuenen 1750 leden. Van 
hen waren 23 jubilarissen aanwezig 
om gehuldigd te worden. De overige 
13 jubilarissen waren verhinderd of 
konden anderszins niet aanwezig zijn. 
Ze werden door het bestuur in het 
zonnetje gezet en met een bloemetje 
en oorkonde namens KBO Brabant 
gefeliciteerd. Zie foto 1.
Daags daarna, op vrijdag 20 april, was 
het de beurt aan 15 gastvrouwen en 

een gastheer om gehuldigd te worden 
die, variërend van 10 tot 27 jaar, met 

grote regelmaat wekelijks de huishou-
delijke dienst binnen de KBO Nuenen 
verzorgen. In totaal bestaat het gezel-
schap gastvrouwen uit 38 personen. 
De jubilerende gastvrouwen ontvin-
gen, onder dankzegging voor hun zeer 
gewaardeerde inzet in al die jaren, van 
het bestuur een bloemetje. Zie foto 2.

Speeltuin de Kievit 
met Koningsdag
Vrijdag 27 april is het alweer Konings-
dag. Zo ook in de Speeltuin. Zoals af-
gelopen jaar zal ook nu weer de fiets-
tocht beginnen en eindigen in de 
speeltuin. Fietsen, bolderkarren en 
andere toegestane vervoersmiddelen 
kunnen in de Kievit versierd worden. 
Nadat alle versierde voertuigen hun 
ronde hebben gemaakt, zal de wisse-
ling van de Jeugdburgemeester plaats-
vinden en vindt tevens de prijsuitrei-
king plaats voor de mooiste fiets. Dit 
alles onder begeleiding van Burge-
meester Houben en met medewerking 
van het Oranje Comité Nuenen.

De speeltuin zal ook ’s middags de sfeer 
erin houden. Tussen 14.00 en 15.00 uur 
komt, als het weer het toelaat, UC 
Dance een spetterend optreden geven. 
Daarna vertrekken zij naar het park 
waar ze nog een optreden geven. 

De toegang is tijdens Koningsdag gra-
tis. Uiteraard staat het team van en-
thousiaste vrijwilligers weer klaar om 
de bezoekers te ontvangen.
Kortom, het speelseizoen is weer be-
gonnen!

Oranjemarkt
Op de Oranje markt met Koningsdag, georganiseerd door het Oranje 
Comité Nuenen, staan dit jaar bijna 100 kramen rond het Park. Het Oranje 
Comité wil graag het volgende nog onder de aandacht brengen: De Oran-
je Markt is geen vrijmarkt, ‘dekenzitters’ of deelname op eigen initiatief 
zónder kraam inschrijving is niet toegestaan; de opbouw is van 10.30 uur 
-11.00 uur; de inrijdrichting is vanaf de Berg naar het Park. 
Zie voor de indeling en meer informatie: 
www.facebook.com/oranjecomitenuenen

Workshopstraatje
In het workshopstraatje voor de kerk 
staan Crea at Syl en Creatievetijd. Syl-
via Verhappen van crea@syl en Ingrid 
Maertens van Creatievetijd delen al-
weer een jaar samen een atelier op 

Sectie-C in Eindhoven, een plek voor 
een creatieve workshop, cursus, kin-
derfeestje, vrijgezellendag of team-
dag. Kinderen  kunnen op Koningsdag 
badzout maken en een memobord 
mozaïeken.

Foto 2

Foto 1
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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U bent van harte welkom op: 
Dinsdag 8 mei 2018 tussen 17.00 uur en 20.00 uur. Locatie: Café 
Zaal van de Burgt, Heuvelplein 21, 5471 JH Beek en Donk
Loop gerust binnen op het moment dat het voor u uitkomt. We 
staan voor u klaar om tekst en uitleg te geven aan de hand van te-
keningen en schetsen. Uiteraard beantwoorden we graag uw vragen. 
Er zullen verschillende medewerkers van de aannemer Boskalis en 
de provincie aanwezig zijn. 

VERGUNNINGEN      
PERIODE 15-04-2018 EN 23-04-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Rullen 9a, Nuenen het uitbreiden van de woning 
Laan door de Panakkers,  het oprichten van Jenaplanschool 
Nuenen Het Mooiste Blauw 
Laan door de Panakkers, Nuenen Het oprichten van 27 woningen 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Berg 58a, Nuenen het oprichten van een woonhuis met 
 bijgebouw 
Bakertdreef 10, Nuenen het plaatsen van een tijdelijke woonunit
Vrouwe Cecilialaan 1,  het vervangen van het raamkozijn en 
Nuenen de voordeur 
Margot Begemannstraat 9 Ontwerp omgevingsvergunning 
 brandveilig gebruik 
Beekstraat 45a Plaatsen dakkapel aan voorzijde 
Antoniusschutlaan 2 Ontwerp omgevingsvergunning 
 oprichten woning 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Pastoorsmast 3 Verlenging beslistermijn met 6 weken 
Berg 5 Verlenging beslistermijn met 6 weken 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Park Nuenen Picknick in ‘t park 
Huikert, Nuenen Melding afsluiting jazz guitar kamp 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen Doorkomst OLAT-wandeling 
Nuenen Café Ons Dorp, terras 

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

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

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

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

AFVALWEETJE

Deze week worden op diverse plaatsen nieuwe 
ondergrondse containers voor inzameling van 
glas en textiel geplaatst.

Vervolg op pagina 5

taal te ontvangen via: 

Gemeente Nuenen 

NIEUWE NIEUWSBRIEF OVER   
NIEUWE NUENENAREN NET VERSCHENEN
Er is weer een actuele Nieuwsbrief over de voort-
gang van de huisvesting en integratie van 
de aan Nuenen toegewezen vergunning-
houders. Een jubileumnummer met 
een feestelijk tintje: het tiende num-
mer. Er staan korte portretten in van 
allerlei mensen die zich hier inzetten 
om er een succes van te maken. 
Nieuwsbrief 10 staat op Nuenen.nl: 
ga naar de speciale pagina Inburgering 
Vergunninghouders, via één klik onder-
aan de homepage te bereiken. Scroll 
vervolgens naar het midden van de nieuwe 
pagina waar alle Nieuwsbrieven staan. 

PRESENTATIE PLAN SPELEN EN BEWEGEN 
IN NUENEN ZUID
Op 7 mei a.s. om 19.30 uur presenteren we in het paviljoen van 
strandbad Enode een plan voor spelen en bewegen voor een groot 
deel van Nuenen Zuid.
De openbare ruimte van Nuenen is mooi en ruim opgezet. Dit willen 
we zo houden, maar we willen de hele openbare ruimte wel beter 
gebruiken om te spelen, te bewegen én te ontmoeten. Voor zowel 
jong als oud.

INLOOPBIJEENKOMST GROOT ONDERHOUD 
N615 NUENEN - BEEK EN DONK 8 MEI 2018
Provincie Noord-Brabant voert vanaf half mei tot en met eind sep-
tember 2018 onderhoudswerkzaamheden uit aan de provinciale 
weg N615 tussen Nuenen en Beek en Donk. Het asfalt van de N615 
met bijbehorende fi etspaden en de aanwezige verkeerslichten en 
software worden vervangen. Aanvullend op de onderhoudswerk-
zaamheden van de provincie wil de gemeente Laarbeek een aantal 
kleine verkeerskundige aanpassingen aanbrengen die passen binnen 
het groot onderhoud. De werkzaamheden lopen vanaf de Bosweg 
ten noorden van de kom Gerwen tot de rotonde met de N279 in 
Beek en Donk.
Aannemer Boskalis nodigt u graag uit voor de inloopbijeenkomst 
over de werkzaamheden, planning en omleidingsroutes rondom het 
groot onderhoud aan de provinciale weg N615 Nuenen - Beek en 
Donk. 

Een plan
De komende vier jaar willen we per buurt het beleid uitvoeren. Per 
buurt maken we plannen met de bewoners. Dit kunnen kleine aan-
passingen zijn. Het eerste plan is gemaakt voor een groot deel van 
Nuenen Zuid (het gebied op de kaart). Er zijn al twee bijeenkomsten 
geweest met bewoners. Hun gedachten, ideeën en schetsen zijn 
verwerkt tot een plan voor spelen en bewegen in Nuenen Zuid.

Bijeenkomst
Bent u benieuwd naar het resultaat? Kom op 7 mei a.s. naar de 
presentatie van het plan. Na de presentatie gaat u met uw buurt-
bewoners in gesprek over de ideeën, het inrichtingsplan en over 
buurt- en beweegactiviteiten.
U kunt zich aanmelden via spelen_bewegen@nuenen.nl 
Vermeld naam, adres en eventueel organisatie. 
Kom kijken en praat mee!

Nieuwe ‘Ontdek Vincent-tafel’ in gebruik genomen

Niet ieder voor zich,   
maar juist gezellig samen
Snel na de introductie van de iPad had het Vincentre 
in 2011 een 20-tal stuks in huis, met daarop de spe-
ciale app ‘Explore Vincent’. Een mooie combinatie 
van de nieuwste techniek met een educatief ele-
ment om Vincent van Gogh op speelse wijze beter 
te leren kennen. Nu zijn de iPads versleten, ze wer-
ken niet meer, het nieuwe is er al lang vanaf, en ie-
dereen heeft een smartphone.

Tijd voor een andere techniek, met op-
nieuw een hoog educatief gehalte. 
Voor jong en oud is er nu de ‘Ontdek 
Vincent’-tafel. Vorige week donderdag 
hebben De Vrienden van het museum 
deze tafel officieel aan het Vincentre 
overhandigd.
“Deze tafel nodigt uit om er met z’n al-
len omheen te gaan staan. Dat valt di-
rect op, en is tegelijk het grote verschil 
met de iPads vroeger. Toen ging ieder 
voor zich aan de slag. Nu is dat met 
meerdere personen tegelijk. Lekker ge-
zellig, en we communiceren weer met 
elkaar in plaats van met een apparaat”, 
zegt Jan Kees Lemkes, die als voorzitter 
van de stichting Van Gogh Village Nue-
nen de ‘Ontdek Vincent’-tafel officieel 
in ontvangst nam van De Vrienden.
Voorzitter Wim Monté van De Vrien-
den organiseerde een heel team vrij-
willigers om te zorgen dat er weer van 
alles te leren valt over Van Gogh. Soms 
op serieuze wijze, soms in de vorm van 
een spel. Aan deze tafel ontdek je bij-
voorbeeld zijn stamboom, schilderij-
en, een tijdlijn, de locaties en de pasto-
rietuin. Maar ook een memoryspel, 
puzzel en quiz ontbreken niet. “Je bent 
al gauw een kwartier bezig als je alle 
onderwerpen wilt verkennen. Spelen-
derwijs leer je een heleboel. Je maakt 
kennis met, je speelt mee, je test je 
kennis en je verdiept jezelf. Vrijwel ie-
dereen die dagelijks met een compu-
ter, iPad of telefoon omgaat, kan met 
deze tafel direct aan de slag. Een ge-
bruiksaanwijzing is helemaal niet no-
dig”, zegt Wim Monté.

Bestuursvoorzitter Jan Kees Lemkes neemt de nieuwe digitale ‘Ontdek Vincent’-tafel in 
ontvangst van Wim Monté, namens De Vrienden van Van Gogh.

Oud-bestuurders gemeente 
Nuenen c.a. bezoeken Heemhuis
Het Genootschap van oud-bestuurders van de gemeente Nuenen c.a. heeft vorige 
week een bezoek gebracht aan het Heemhuis van heemkundekring De Drijehor-
nick. Oud-wethouder Roland van Pareren trad als voorzitter van de heemkunde-
kring als gastheer op. De oud-bestuurders van de gemeente Nuenen c.a. maakten, 
voor zover zij als lid van de heemkundekring het al niet wisten, kennis met de ac-
tiviteiten van de heemkundekring. Bestuursleden van De Drijehornick leidden het 
gezelschap rond op de verdieping waar de verzameling van tienduizend bidprent-
jes werd getoond evenals de archieven van het opgeheven Gerwens Gemengd 
Koor, van galerie Het Weefhuis en van de vele schenkingen die de heemkunde-
kring de laatste tijd heeft ontvangen. Ook werd een presentatie gegeven van oude 
foto’s van het Nuenen tussen 1890 en 1910 gemaakt door Jan de Kruijff. De Drije-
hornick kreeg recent van de zoon van Jan de Kruijff zo’n kleine 300 glasnegatieven 
geschonken met de oude opnamen. Het gezelschap van oud-burgemeesters en 
oud-wethouders komt een paar keer per jaar bij elkaar.

De oud-burgemeesters Willem Ligtvoet (vierde van links) en Harry Terwisse (vijfde van links) 
poseren voor het Heemhuis van De Drijehornick met de oud-wethouders v.l.n.r. Roland van 
Pareren, Gerard de Laat, Ad van Beek, Cor Molenaar, Godfried Schijven, Hans Blekxtoon en 
Marijke Moviat (foto: Herman Bulle)
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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

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

4 Kipschnitzels
“Puur kipfi let” ........................................6,95
Asperge Gehakt
fantasie
100 gram .................................................1,95
Gebraden Rosbief
“Uit eigen keuken”, 100 gram .................1,95
Bos Asperges
“Schnitzel met groene asperge 
en mascarpone”, 100 gram ......................1,75
4 Runder
Minute steaks ...............6,50
Filet d’Asperge
100 gram .................................................1,80

Voor de Best Belegde Broodjes!!!
Koningsdag geopend van 8.00 tot 14.00 uur

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

weekaanbiedingen 
donderdag 26 t/m woensdag 2 mei

Broccoli
 1/2 kilo  0,99
Courgette       
pan klaar   2 stuks 0,99

Aardappel salade     
 hele kilo 3,98

Rode druiven pitloos     
 1/2 kilo 1,49

Wokgroenten          
 1/2 kilo 0,99

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Heerlijke specials
voor bij de asperges!

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

Koningsdag open van 
08.00 tot 14.00 uur

ORANJE BOVEN
Acties week 17 : geldig maandag 23 t/m zaterdag 28 april

_____________________________________________________

Brood van de week:  
Woudkorn 
Donker meergranenbrood met 
diverse zaden. 2 x ½  € 1,95   € 189
_____________________________________________________

Sinaasbavaroisvlaai
Zachte boden, banketbakkersroom, 
sinaasappelbavarois, fris opgemaakt.
Half € 7,95 NU € 1495
_____________________________________________________

Oranje tompoucen
Slagroomtompouce met 
oranje chocoladekrullen 
   4+1 GRATIS
_____________________________________________________

Oranjecake 
Roombotercake overgoten 
met sinaaschocolade   € 395
_____________________________________________________

Eierkoeken 
   4+1 GRATIS

ORANJE BOVENORANJE BOVEN

Kwam u vanmorgen weer 
gebroken uit bed?

Of wilt u liever uitgerust
      wakker worden?

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl
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Mensen met een reumatische aandoening hebben niet alleen te maken met  hun ziekte, maar ook 
met veranderingen in het dagelijks leven. 
Daarom richten de reumatologen van de Sint Maartenskliniek zich naast de medische zorg ook op 
het leren omgaan met de gevolgen van reuma op uw dagelijks leven. Voortaan bieden zij de 
persoonlijke, hoogwaardige reumatologische zorg ook in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop.

Voor meer informatie: www.maartenskliniek.nl/reumatologie

De beste reumatologische zorg voor u
Nú en in de toekomst

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

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

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

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

worden.

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

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

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

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

MENU GIRASOL  
 24,50

VOORGERECHTEN

Soupe au pistou       
Rijkelijk gevulde Provençaalse groentesoep

Salade de veau     
Frisse lentesalade met zacht gegaard kalfsvlees en asperges

Garnalencocktail       
Cocktail van gekookte garnalen met romige whiskeysaus

Kikkerbilletjes       
Gesmoorde kikkerbilletjes in kruidenboter met bosui

HOOFDGERECHTEN

Steak bordelaise       
Gegrilde Black Angus steak met bordelaise saus

Varkenshaas        
Gebakken varkenshaas met Serranoham en honingtijmsaus

Zeebaars 
Zeebaarsfilet met Bouchot mosseltjes en een saus van bouillabaisse

Bretons vispotje       
Rijkelijk gevuld vispotje uit Bretagne geserveerd met brood

NAGERECHTEN

Sinaasappel   
Frisse mousse van sinaasappel met kletskop en ijs

Crème brûlée       
Zachte crème met lavendel, gekarameliseerd met rietsuiker

Fromages        
Selectie van diverse soorten kaas

RESERVEREN? 
040 202 5037

Park 63  -  5671GC, Nuenen
Restaurantratatouille.nl  -  info@restaurantratatouille.nl

Ratatouille
nuenen

beddenspecialistnuenen.nl
Opwettenseweg 81 Nuenen - Tel. 040 - 284 00 13

 Ga naar:             
De beddenspecialist uit 

Nuenen!

Voor:

Een nieuw bed!

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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

Sara’s zelfvertrouwen 
gaat met danspassen 
vooruit
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

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.

© 2018 - “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: admin@ronddelinde.nl
Ook voor verspreiding van folders.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

Ernstige chronische pijnen    
bij oude (en jonge) mensen:    
acupunctuur is ook voor     
heel oude mensen vaak een oplossing
Mevrouw Thomassen (niet haar echte naam) is een inmiddels 85-jarige da-
me. Tot haar 58ste jaar werkte zij als drogiste en schoonheidsspecialiste in 
haar eigen drogisterij- en salonketen. Zij voerde indertijd veel elektrische 
epilatie-behandelingen uit. Daardoor zat zij vaak in eenzelfde houding te 
werken. Met als voorspelbaar gevolg: schouder- arm- en nekklachten. Een 
jaar of twintig (!!!) geleden behandelde ik haar voor het eerst, omdat ze zelfs 
met pijnstillers als Oxycodon (een mor� ne-achtige pijnstiller) en slaappillen 
niet meer kon slapen. Zo veel pijn had ze… Echt verschrikkelijk was dat. 

Röntgenfoto’s, MRI- en bloedonder-
zoek hadden geen afwijkingen kun-
nen aantonen. En zoals het zo vaak 
gaat als een klacht niet door harde 
gegevens kan worden onderbouwd, 
suggereerde haar omgeving dat het 
bij mevrouw Tomassen: “wellicht tus-
sen de oren zat”. Nu reageerde deze 
voormalige zakenvrouw hier zeer as-
sertief op. Ze ging op zoek naar een 
invalshoek binnen de geneeskunde 
die kon vaststellen wat er echt aan de 
hand was. En die haar vervolgens zou 
kunnen helpen. Zo kwam ze bij medi-
sche acupunctuur en bij mij terecht. 

Tijdens het uitgebreide onderzoek 
stelde ik vast dat zij last moest heb-
ben van enkele blokkades (vastzitten-
de wervels) in haar wervelkolom. We 
spraken een behandelplan af waarin 
ik klassieke acupunctuur (met minus-
cule naaldjes) zou combineren met 
elektro-acupunctuur (met zachte 
stroompjes). Van beide behandelwij-
zen zou ze nauwelijks iets voelen, zo-
als overigens de meeste patiënten.
Verder zou ik met mijn handen zachte 
duwtjes geven op haar rug en in haar 
nek (acupressuur). Ik zou op die ma-
nier haar lichaam zo stimuleren, dat 
de wervelblokkades zouden worden 
opgeheven. 
Twee maanden en tien behandelin-
gen later sliep mevrouw Tomassen 
weer: nu zonder slaappillen. Ze kon 

zich weer redelijk pijnloos bewegen. 
Nog twee maanden later waren al 
haar klachten verdwenen. De afgelo-
pen jaren zag ik haar regelmatig terug 
voor telkens enkele behandelingen. 
Blokkades hebben namelijk de nei-
ging terug te komen. Bij de eerste ver-
schijnselen meldt mevrouw Tomas-
sen zich dan ook direct. Waardoor de 
klachten opnieuw in korte tijd verhol-
pen kunnen worden. 

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

Dokter Lieveld vertelt...

Ernstige chronische pijnen    

Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur in Nuenen. 

Dokter Lieveld vertelt...Dokter Lieveld vertelt...Dokter Lieveld vertelt...

Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig

Nuenen c.a. heeft ook met 
Nuenen-West eigen identiteit
Wie rond het middaguur door Nuenen-West � etst, ziet groepjes mensen 
wandelen. Brood in de hand. De Campus Nuenen pauzeert. Dit deel van 
Nuenen is een dorps woon- en werkgebied. Het had ook een stukje Eindho-
ven kunnen zijn, maar Nuenense bestuurskracht heeft dat voorkomen. 

meer woningen bouwen en het uit-
breidingsplan in Nuenen-West stag-
neerde daardoor. De gemeente Nue-
nen c.a. bleef zitten met de schuld. De 
gemeenteraad kon weinig anders dan 
de onroerend goedbelasting sterk op-
schroeven. Nuenenaren hebben zo 
honderden euro’s extra betaald omdat 
de gemeente Eindhoven contractbreuk 
pleegde. Gelukkig heeft Nuenens be-
stuurskracht bewezen dat het mogelijk 
is op dit moment weer gemiddelde 
WOZ-tarieven te kunnen hanteren. 

Eigen identiteit
In het nieuwe woningbouwconvenant 
hebben de negen gemeenten in Zuid-
oost-Brabant afgesproken dat de 
oostrand, Mierlo, Nuenen, Laarbeek, 
een dorps karakter houdt. In het zui-
den, Aalst-Waalre, de planning van 
luxe en op status gericht wonen. De 
westkant, Veldhoven, Meerhoven het 
bouwen van woningen met een meer 
stedelijk aanzien. De noordrand van 
de regio, Best en Son en Breugel is 
voor forenzengezinnen. En het cen-
trum van de regio, de stad Eindhoven, 
ja dat is internationaal, design, heeft 
een magneetfunctie. Met het huidige 
woonconvenant kunnen de gemeen-
ten in de stadsregio Zuidoost Brabant 
zelfstandig vooruit tot na 2030 om zo 
zelf vorm te geven aan hun eigen iden-
titeit. Misschien moet de provinciale 
politiek nog eens heroverwegen waar 
hun bestuurlijke prioriteiten liggen, 
waarmee ze alle gemeenten onder-
steunen, in plaats van te stoken in een 
prima samenwerking. Nuenen c.a. 
heeft bewezen best op eigen benen te 
kunnen staan, inlijving door Eindho-
ven is onnodig. Meer informatie over 
de strijd tegen de annexatie van Nue-
nen c.a. door Eindhoven zie de website 
van het actiecomité.
www.nuenenzelfstandig.nl

De negen onafhankelijke gemeentebe-
sturen van de stadsregio Zuidoost-
Brabant hebben eind 2017 een conve-
nant gesloten over woningbouw. Elk 
van die gemeenten kan nieuwe wonin-
gen bouwen van het soort dat ze zelf 
willen. Ieder zijn eigen sterkte, biodi-
versiteit in de woningbouw, dankzij 
vruchtbare samenwerking. De provin-
cie beloofde deze samenwerking te ho-
noreren door in haar plannen de 
bouw-wensen van de negen gemeen-
ten op te nemen. Hieruit blijkt de be-
stuurskracht die met samenwerking is 
op te bouwen. Daarom is het zo scha-
delijk dat een ambitieuze provinciebe-
stuurder daar doorheen probeert te 
fietsen en één (willekeurige?) gemeen-
te op de strafbank zet.

Contractbreuk 
Het vorige woningbouwconvenant uit 
2005 is inmiddels vervallen. In dat 
convenant was opgenomen dat de ge-
meente Nuenen c.a. voor Eindhoven 
zou gaan bouwen, omdat de stad Eind-
hoven ‘vol’ zou zijn. Het risicovolle be-
sluit om voor Eindhoven te bouwen, 
heeft Nuenen prima opgepakt. Voor 
de grondaankopen om de uitbreiding 
Nuenen-West mogelijk te maken om 
zodoende voor Eindhoven te bouwen, 
moest de gemeente Nuenen c.a. zich 
in de schulden steken. Er was immers 
een afspraak met Eindhoven. Maar 
Eindhoven ging intussen toch zelf 

Voor de grondaankopen om het plan Nue-
nen-West voor Eindhovense woningzoeken-
den mogelijk te maken, moest de gemeente 
Nuenen c.a. zich in de schulden steken 
(foto: Roland van Pareren)

Nieuwe Nuenense   
gemeenteraad zoek…
Hebben we een nieuwe gemeenteraad gekozen, zijn ze niet vindbaar op de 
NUENEN/site. Voor een leek onbekend dus. En onbekend maakt onbemind. 
Of de bestuurskracht toegenomen is ga ik sterk betwijfelen. Burgemeester 
Maarten Houben is verantwoordelijk voor de communicatie vanuit het ge-
meentehuis. Er ligt dus werk op de plank voor de eerste burger! 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 26 april 2018

Nieuwe Nuenense   
gemeenteraad zoek…

Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Zal mij benieuwen wanneer dit hoofd-
pijndossier is opgelost. Noem het nieu-
we dossier maar voor het gemak NRZ: 
Nieuwe Raad Zoek. Dat past mooi in 
het alfabetrijtje Arhi, Betaalbare huur-
woningen, Hongerman, KAFI, Klooster, 
Sinti-locaties, Uitvaartcentrum, Ver-
keersonveiligheid, Zwembad. Geen tijd 
voor fabels, hier de feiten op een rij.

Vorige maand, op woensdag 21 
maart, hebben we in onze mooie ge-
meente een nieuwe gemeenteraad 
gekozen. Er zijn negen nieuwe raads-
leden uit de stembus gerold. Negen 
zittende leden maken plaats voor ne-
gen nieuwe volksvertegenwoordi-
gers. Met dank aan: Toos van de Ven 
(W70), Bas Smouter (SP), Tom van den 
Boomen (CDA), Chris Eeuwhorst 
(VVD) en Hans Pijs (Lijst Pijs). 

Wie er wel gekozen zijn? Die vraag 
stelde een goede vriend van mij uit 
Eindhoven en ik verwees hem naar de 
site van de gemeente. Hij is zo iemand 
die de hele dag met (a)sociale media 
bezig is. Kijk eens bij nuenen.raadsin-
formatie.nl/leden. Tot zijn en mijn ver-
bazing staat daar anno 24 april nog 
steeds de oude opstelling, dus 11 
fracties met 19 raadsleden. Prominent 
met foto in het smoelenboek van de 
gemeenteraad: Chris Eeuwhorst, Bas 
Smouter, Hans Pijs, Frank Huijink en 
Tom van den Boomen. En bij de laat-
ste drie (zie foto) ook nog eens de ver-
melding Fractievoorzitter. Dat dunkt 

me de koekoek. Als lid van een één-
mansfractie ben je altijd voorzitter 
van de fractie. Of die fractie nou PvdA, 
VDB of Lijst Pijs heet. Het is al ruim een 
maand geleden dat wij met ruim 60% 
van de stemgerechtigde inwoners 
naar de stembus gingen. 

Kijken die nieuwe en reeds geïnstal-
leerde raadsleden lelijk op hun neus. 
Jammer voor de dames Judith Tesser, 
Anneke Coolen-Pero en Bertje van 
Stiphout-van Keulen. En ook voor de 
heren Cees Meijvis, Jan Wesenbeek en 
Theo Albers, om er maar een paar te 
noemen. De officiële website van de 
gemeente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten laat onze volksvertegenwoor-
digers lelijk in de kou staan. Dat wordt 
meteen opletten geblazen voor deze 
raadsleden. Of ze de eerste maandver-
goeding van ca. 600 euro wel op hun 
rekening gestort krijgen. En mocht 
Hans Pijs deze maand die vergoeding 
ontvangen, mondje dicht! Lekken 
mag niet meer in Nuenen c.a. 

Twee erepenningen  

Dorpsraad Gerwen   
o�  cieel geïnstalleerd
Burgemeester Maarten Houben heeft de nieuw gekozen dorpsraad Gerwen 
dinsdagavond 24 april o�  cieel geïnstalleerd. Hij spelde ook de erepenning in 
brons op bij twee leden, die na tien jaar trouwe dienst afscheid namen van de 
dorpsraad.  Jan Bekkers (links) en Ton Tenback (midden) waren blij verrast.  

De leden van de dorpsraad poseren samen met burgemeester Maarten Houben (v.l.n.r.): 
Ad Donkers, Brian de Bart, Anja van Berlo, Maarten Houben, Karin Hurkens, Matty Verkuijlen, 
Ruurd van Heijst (met voorzittershamer) en Reinoud Lantman.  (Foto’s Cees van Keulen)

Zangworkshop door 
Groep ’78 zingt!
Schrijf je in voor onze zangworkshop 
en word een echte zanger of zangeres.
De gratis zangworkshop vindt plaats op:
16, 23, 30 mei en 6 juni. 20.00-22.00 uur. 
Buurthuis De Boemerang. Planetenlaan 
1a, Eindhoven. Schrijf je in via info@
groep78zingt.nl o.v.v. Zangworkshop.

Wie zijn wij?
Groep ’78 zingt! is een Eindhovens 
koor bestaande uit 15 leden, waaron-
der een combo samengesteld uit een 
gitarist, een basgitariste en een toetse-
nist. Ons repertoire bevat zowel oude-
re als recentere artiesten, zowel rustige 
ballads als swingende popsongs.  Ben je 
enthousiast geworden of nieuwsgierig?
Bezoek onze Facebookpagina of
ww.groep78zingt.nl

Laat Nuenen  
het weten...

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws 

wat u vindt dat Nuenen moet 
weten. Plaats GRATIS 

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl



www.kik-textilien.nl
Alleen zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten voorbehouden.

KiK Textilien und Non-Food B.V. • Nassauplein 30 • 2585 EC Den Haag (Hoofdkantoor NL)
Een fi liaal in uw buurt vindt u op www.kik-textilien.nl
Voor de nieuwsbrief: gewoon klikken en op de hoogte blijven!

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

IETS MEER 
mode.

Meer mode, meer keuze, MEER bij KiK.

Blouses
Maten: 34-44
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KuBra presenteert: ‘Bewonder!’ Vernissage 

Acht Brabantse Kunstenaars te 
gast bij SHE-Art Gallery Nuenen
In SHE-Art Gallery, gelegen aan De Huufkes 34 in Nuenen, gaat op 5 mei de 
nieuwe expositie ‘KuBra presenteert: Bewonder!’ van start met op zondag 6 
mei om 15.30 uur de feestelijke vernissage. In de sfeervolle, inspirerende 
galerie exposeren van 5 tot en met 20 mei, naast de vaste kunstenaars, acht 
kunstenaars aangesloten bij stichting KuBra ‘Kunstenaars uit Brabant’. 

Hanneke Bollen (realistische schilde-
rijen met een abstracte twist), Eduard 
Linders (olieverfschilderijen, Vlakke-
land; beleving en beelden vanuit de 
polder), Paula Groote (gekleurde flu-
weelzachte keramische sculpturen), 
Anjo Brohm (glazen sieraden en ab-
stracte, organische objecten) Franca 
Schuurmans (fascinerende kerami-
sche vrouwenbeelden) en Anne van 
den Heuvel (kleurrijke textiele kunst-
werken met geluiddempende wer-
king).

De expositie wordt zondag 6 mei om 
15.30 uur geopend. Tijdens deze expo-
sitie is SHE-Art Gallery, De Huufkes 
34, 5674TM Nuenen, geopend woens-
dag en vrijdag t/m zondag van 5 t/m 20 
mei. Openingstijden: woensdag 12.00 
tot 17.00 uur, vrijdag van 14.00 tot 
19.00 uur, zaterdag van 12.00 tot 17.00 
uur en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. 
De toegang is vrij. Op de zondagen is 
een van de kunstenaars aanwezig.  

Stichting KuBra 
Het kunstenaars collectief KuBra 
(Kunstenaars uit Brabant) kent ruim 
135 deelnemers die allemaal werken en 
wonen in Brabant (NL). De kunste-
naars hebben onder andere als doel om 
hun werk gezamenlijk te exposeren in 
verschillende samenstellingen, op di-
verse locaties in Nederland en België. 
www.stichtingkubra.nl 
www.sheartgallery.com 

Tijdens de expositie ‘Bewonder!’ tonen 
de kunstenaars beeldende fragmenten, 
als een soort van handleiding, bij een 
ontmoeting tussen de mens en het le-
ven. Authentieke gedachtesprongen 
worden raakvlakken en vormen een te-
genwicht tussen persoonlijke beleving 
en natuur. De getoonde werken hebben 
meditatieve kwaliteiten in zich met een 
uitstraling van een serene rust. Ze ge-
ven een inzicht in verschillende crea-
tieve processen die op het eerste ge-
zicht absurd en toevallig lijken. Door 
het spelen met perspectief en het zoe-
ken naar grenzen, ontstaat er een span-
ningsveld tussen twee en driedimensi-
onaliteit. Een soort van flirten tussen 
plaats, toeschouwer, beeld en de kun-
stenaar met zijn vormcreaties. Diversi-
teit die op een speelse wijze een uitda-
ging kan zijn om een natuurlijke kort-
stondige verbintenis aan te gaan. 

In vogelvlucht: Annelies Schooneman 
(schilderijen, verstilde mystieke land-
schappen), Wil van Gemert (olieverf-
schilderijen, realistische stillevens), 

LAVfotografie

Ik was bij de informatieavond van de provincie Noord-Brabant in Het Klooster aangaande 
de mogelijke herindeling en wil graag mijn ervaringen met anderen delen. 
De gedeputeerde Spierings heeft een ingestudeerd, vooringenomen standpunt en wil 
daar geen millimeter van afwijken. Zij doet haar uiterste best haar toehoorders er van te 
overtuigen hoe slecht Nuenen het heeft gedaan en doet. Zij geeft bij herhaling aan dat het 
standpunt van GS gebaseerd is op het bestuurskrachtonderzoek van 2013. Dit onderzoek 
is een nulmeting. In recenter onderzoek aangetoonde verbeteringen laat ze volledig bui-
ten beschouwing. Afgaande op de berichtgeving in de media gelden die verbeteringen be-
paald niet voor Eindhoven. Dat Eindhoven miljoenen heeft binnengehaald, is een verdien-
ste van de regio als geheel. Haar opmerking dat zij bepaalde rapporten niet op de website 
van de gemeente heeft kunnen vinden slaat nergens op. Alle rapporten aangaande deze 
zaak horen op haar bureau te liggen.
Het gebrek aan bestuurskracht in Nuenen hangt de gedeputeerde steeds weer op aan: KA-
FI, Klooster en lekken. Dossiers als muziekgebouw, ijsbaan en Tongelreep zijn er in Eindho-
ven niet bepaald als hamerstuk door gegaan. Dat Nuenen niet voldoende heeft gehaald 
uit het cultureel erfgoed van Vincent van Gogh is volkomen misplaatst. Het resultaat is dat 
zij (en in haar de provincie) in mijn ogen respectloos en ongeloofwaardig over komt.
Eerder heb ik al eens opgemerkt dat de provincie gebrek aan visie en durf heeft, door niet 
voor een regio brede aanpak te gaan. Het is nog erger. De provincie verschuilt zich achter 
het feit dat de gemeentes in de regio de aanbeveling van de commissie Demmers in dezen 
niet hebben omarmd. Alsof de provincie hierin geen eigen verantwoordelijkheid heeft.
Als ik mijn naam noem, wordt die vaak verward met Nauta. Ter verduidelijking zeg ik dan: 
nee Nota, kind van de rekening. Ook uit geluiden uit mijn omgeving krijg ik de indruk dat 
voor de provincie Nuenen het kind van de rekening is.
Ik wil hier nog aan toevoegen dat het in een gemeente in de eerste plaats gaat om de men-
sen. En die vinden een andere factor belangrijker: namelijk sociale-welbevinden en daarin 
scoort Nuenen zeer hoog. Hille Nota, Molvense Erven 244, 5672 HS Nuenen

Nuenenaar voor meer dan 40 jaar

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.
De redactie heeft allertijden het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brieven

 
In de Rond de Linde van 19 april maakt Wim Metsemakers korte metten met het opportunis-
me van de voorstanders van een zelfstandig Nuenen. Hij somt een aantal problemen op 
waarmee onze gemeente in de toekomst te maken te krijgt als niet wordt besloten met Eind-
hoven te fuseren. Deze problemen zijn niet gering en kregen in de verkiezingscampagne voor 
de gemeenteraadsverkiezingen niet de aandacht die ze verdienen.
De bezorgdheid van Metsemakers is terecht. Hij stapt over de waan van de dag heen en on-
derbouwt zijn zorgen op een gedegen wijze. Hij pleit voor het gezonde verstand, om wat ver-
der te kijken in plaats van de waan van de dag te laten bepalen hoe over de fusie met Eindho-
ven gedacht moet worden. De plaatselijke politiek mag zich daarop aangesproken voelen. 
Terecht is zijn somberte over de gevolgen van het pleiten voor een zelfstandig Nuenen c.a. 
Sinds jaren wordt in Nuenen niet meer gebouwd voor starters en jongeren. En dat terwijl de 
Nuenense bevolking een van de snelst vergrijzende van Nederland is. Niet bouwen voor deze 
doelgroep betekent dat jongeren en jonge gezinnen noodgedwongen hun toevlucht zoeken 
naar omliggende grotere gemeenten waar wel woonruimte voor hen beschikbaar is. Zij 
gaan naar Helmond of Eindhoven. Deze emigratie is desastreus voor Nuenen. De vergrijzing 
zal nog sterker zijn en de basis voor verenigingen, onderwijsinstellingen, muziekgezelschap-
pen wordt smaller en smaller. Het leidt op den duur naar teloorgang het sociaal en cultureel 
leven, waaraan Nuenen nu nog zo rijk is. Ofschoon al jaren in bouwprogramma’s plannen 
worden gemaakt om voor jongeren en jonge gezinnen te bouwen komt daar in de praktijk 
niets van terecht. Het zijn de projectontwikkelaars die eigenaar zijn van de bouwgronden en 
het ligt niet in hun aard om voor de genoemde doelgroep te bouwen. De grondprijzen zijn 
daarvoor immers veel te hoog. Wanneer Eindhoven onderhandelt met projectontwikkelaars 
worden de kansen om goedkopere woningen te bouwen vele malen groter. Deze stad heeft 
vanwege zijn schaalgrootte een veel betere onderhandelingspositie.
Verduurzaming in Nuenen? Geen schijn van kans. Voor verduurzaming zijn grote investerin-
gen nodig. Noch de gemeente Nuenen, noch de woningcorporatie Helpt Elkander is finan-
cieel niet sterk genoeg om dat te financieren. 
Om over de WMO nog maar te zwijgen. Daar moet een grote inhaalslag gemaakt worden. 
Nuenen hield daar geld aan over, terwijl andere met Nuenen vergelijkbare gemeenten veel 
beter presteerden en de zorg die nodig was voor hulpbehoevende ouderen wel beschikbaar 
stelden. Zij kwamen geld tekort! Dat belooft grote problemen in een zich alsmaar vergrijzend 
Nuenen.
Waarom dan geen fusie met Eindhoven, terwijl de Nuenense politiek in het verleden fusie 
met andere gemeenten noodzakelijk achtte juist vanwege het beter toegerust zijn om de 
grote taken te kunnen aanpakken? 
Wim Metsemakers is met zijn pleidooi te fuseren met Eindhoven een man naar mijn hart. Zijn 
bezorgdheid over de dreigende teloorgang van Nuenen is terecht en zal naar ik hoop de ogen 
van veel Nuenenaren die voor zelfstandigheid kozen openen. 

Jan Wesenbeek, fractievoorzitter PvdA Nuenen

Sam’s kledingactie helpt bij opbouw onderwijs    
in de Centraal Afrikaanse Republiek.

Sam’s Kledingactie
De inzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood in Nue-
nen, vindt weer plaats op 28 april bij de Clemenskerk.

van financiering. Hierbij wordt de fi-
nanciële steun afhankelijk gemaakt van 
de resultaten die bereikt worden. Als 
een school goed presteert stelt het daar-
mee de financiële ondersteuning veilig.

Doel van het project is het geven van 
goed onderwijs aan kinderen van 6 tot 
14 jaar, en in het bijzonder kinderen 
die geleden hebben onder het geweld. 
Vaak zijn dit kinderen die terugkeren 
naar hun geboortgebied, nadat ze ge-
vlucht zijn. Meestal hebben deze kin-
deren al meer dan een jaar geen onder-
wijs meer kunnen volgen. Om het on-
derwijs weer op gang te krijgen zorgt 
Cordaid voor goede scholen en school-
materialen. Daarnaast biedt Cordaid 
hulp aan de dorpen waar de scholen 
staan en aan het onderwijspersoneel 
van de scholen.

Kleding schenken voor onderwijs in 
crisisgebieden:

Sam’s Kledingactie zamelt al 50 jaar 
kleding in voor mensen in nood. Sa-
men met honderden vrijwilligers 
wordt jaarlijks honderdduizenden ki-
lo’s kleding ingezameld. De netto-op-
brengst van de kleding wordt besteed 
aan hulpprojecten over de hele wereld.

Voor informatie
Telefoon: +31 (0) 88-20 80 100.
Email: degoede@samskledingactie.nl.

In Nuenen kunnen gebruikte en nog 
bruikbare kleding en schoenen ingele-
verd worden op het kerkplein van de 
Heilige Clemenskerk, Park 55 van 
10.00 tot 12.30 uur. Sam’s Kledingactie 
dankt iedereen voor de kledingdona-
ties en voor de hulp aan het project 
van Mensen in Nood. De netto-op-
brengst van de ingeleverde kleding 
komt ten goede aan het onderwijs in 
de crisisgebieden in de Centraal Afri-
kaanse Republiek.

Sam’s Kledingactie in Udenhout heeft 
voor dit voorjaar, in samenwerking 
met hulporganisatie Mensen in Nood 
van Cordaid, een nieuw doel uitgeko-
zen. De opbrengsten van de ingeza-
melde kleding gaat voor de eerste helft 
van 2019 naar een bijzonder project in 
de Centraal Afrikaanse Republiek. De 
Centraal Afrikaanse Republiek is een 
straatarm land midden in Afrika met 
bijna 5 miljoen inwoners. Het land 
wordt al jaren geteisterd door burger-
oorlogen en het is ontwricht door de 
aanhoudend geweld. Bijna een miljoen 
mensen is hun huis ontvlucht en leeft 
als vluchteling. Bijna de helft van de 
bevolking heeft structureel te weinig 
voedsel, tweederde heeft geen toegang 
tot schoon drinkwater en gezond-
heidszorg. Onder deze zware omstan-
digheden schiet het onderwijs tekort.

Onderwijs voor kinderen van 6 tot 
14 jaar:
Cordaid is in 2017 een project gestart 
waarbij 18 scholen in crisigebieden in 
de Centraal Afrikaanse Republiek on-
dersteund worden. Dit project wordt 
uitgevoerd in samenwerking met het 
Ministerie van Onderwijs en lokale 
partners en kent een bijzondere manier 

Fysiotherapie Kwiek 1 jaar!
Op dinsdag 1 mei bent u welkom om deel te nemen aan de Kwiek beweegroute in 
groepsverband met na a� oop ko�  e/ thee met iets lekkers. Wij bestaan die dag 1 jaar! 
Het vertrek- en tevens eindpunt is bij Fysiotherapie Kwiek aan de Vincent van Goghstraat 
139. Deelname is gratis. Om 13.00 uur starten we met wandelen en vanaf 14.00 uur is er 
gelegenheid om kennis te maken met de fysiotherapeuten en de praktijkruimte te be-
kijken. Tot ziens! Contactpersonen: Ellen Raessens en Lieke Braam, 06-33183114.

Wereldwinkel 
donatie
Rinske Stege, oud inwoonster van Nue-
nen, woont en werkt in Zuid-Afrika. 
Naast managen van een lodge, is ze be-
trokken bij de ontwikkeling en uitvoe-
ring van diverse projecten in de omlig-
gende arme community. Via deze weg 
wil ze graag de Nuenense Wereldwin-
kel en al haar klanten heel hartelijk be-
danken voor de meer dan geweldige 
bijdragen aan de matrassen in het be-
jaardenhuis in Zuid Afrika. In het 
dorpje Huntington heeft de Savanna 
Trust onlangs het allereerste bejaar-
denhuis in de gehele omgeving ge-
opend. Door de enorme toestroom van 
ouderen die extra hulp nodig hebben, 
waren ze al snel genoodzaakt drie extra 
slaapzalen aan te bouwen om uiteinde-
lijk 70 ouderen onderdak te geven. Die 
zijn nu bijna klaar. Inmiddels hebben 
ze via een ziekenhuis tweedehands 
bedden kunnen bemachtigen en met 
de ongelooflijke donatie van € 500,- 
van de Wereldwinkel gaan ze nu ma-
trassen aanschaffen. De oudjes bij het 
Hlayisekani project kunnen bijna niet 
wachten tot het allemaal klaar is. 
Namens hen allen heel erg bedankt 
voor de bijzondere bijdrage!
 
 

Laarbeekse 
wandeltochten
Nog even en het is weer zover: op za-
terdag 2 juni en zondag 3 juni organi-
seert buurtvereniging De Vijver de 
Laarbeekse wandeltochten. Evenals 
vorig jaar is de startlocatie Pluk Pan-
nenkoekenhuis.
Vanuit deze prachtige locatie hebben 
we weer twee verschillende wandel-
tochten uitgezet. Op zaterdag loopt u 
dus een andere route dan op zondag! U 
kunt kiezen uit afstanden van 5, 10, 15, 
20, 30 of 40 kilometer. Vooral deze 
laatste afstand is natuurlijk een goede 
oefening voor diegenen die de Nij-
meegse vierdaagse en/of de Kennedy-
mars gaan lopen. Zoals u ziet, voor ie-
dere wandelaar (zowel geoefend als 
ongeoefend) een haalbare afstand. De 
routes gaan door het groenste dorp 
van Nederland 2016. U zult zien dat de 
gemeente Laarbeek deze titel niet voor 
niets heeft gewonnen! De wandelingen 
zijn helemaal uitgepijld en gaan over 
B-wegen, onverharde paden, door 
bossen, over fietspaden, langs water-
loopjes, vennen en poeltjes enz., kor-
tom, door de mooiste gebieden ron-
dom Laarbeek. Onderweg wordt 
gezorgd voor veld/wagenposten waar 
u wat kunt drinken en waar tevens EH-
BO aanwezig is.
Nieuw: dit jaar zijn bij het inschrijven 
de routes ook verkrijgbaar als GPX en 
GDB bestanden, bedoeld voor uw tele-
foon of navigatiesysteem. Hiermee 
hopen wij tegemoet te komen aan de 
wens van diverse wandelaars om de 
routes te lopen via hun navigatie.

Startlocatie: Pluk Pannenkoekenhuis, 
Koppelstraat 35, 5741 GA Beek en 
Donk. Vanaf 07.30 uur kunt u starten 
voor de 20, 30 en 40 kilometer.
Vanaf 09.00 uur kunt u starten voor de 
5, 10 en 15 kilometer.
De kosten bedragen € 2,50 per per-
soon per dag. Voor leden van de 
landelijke wandelbond bedragen de 
kosten € 2,00 per persoon per dag.
U kunt per dag inschrijven, dus u kunt 
ook één van de twee dagen deelnemen 
(twee verschillende routes). 
Voor meer informatie kunt u een kijkje 
nemen op onze website: 
www.laarbeeksewandeltochten.nl

Sam’s kledingactie helpt bij opbouw onderwijs    
laatste afstand is natuurlijk een goede 
oefening voor diegenen die de Nij-
meegse vierdaagse en/of de Kennedy-
mars gaan lopen. Zoals u ziet, voor ie-
dere wandelaar (zowel geoefend als 
ongeoefend) een haalbare afstand. De 
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autoschades

Alle merken
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VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

040 - 843 853 0
Enodedreef 8a
5674 TG Nuenen
info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie 
specialist van 
Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

•	Ben	je	13	jaar	of	ouder
•	Verdien	je	eigen	geld
•	Bezorgen	op:	
	 woensdagmiddag	of	donderdag
Ben jij geïnteresseerd?
Bel of mail zo snel mogelijk!

040-283	12	00	/	admin@ronddelinde.nl

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

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers in:

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

NUENEN / LIESHOUT 

Iedere woensdag & 
donderdag: 

Onbeperkt Spareribs!
prijsDEAL

€ 15,00www.parkstreetbbqgrill.nl
Parkstraat 25a | Nuenen | 040 744 0270

Rond de Linde 

Dé krant van Nuenen
iedere donderdag 

digitaal op www.ronddelinde.nl 

verkocht

Zuiderklamp 11 Nuenen
Vrijstaande villa centraal gelegen in villawijk Zuiderklamp. Deze 
uitgebouwde woning is geheel instapklaar met een tuin op het zonnige 
zuiden, een extra kamer op de begane grond, een royale geheel 
vernieuwde leefkeuken, een vijftal slaapkamers en 2 badkamers op de 
verdieping. De villa is rustig en vrij gelegen aan een verkeersluw pleintje. 

•	 Inhoud:	824	m3
•	 Woonopp:		204	m2
•	 Bouwjaar:	1975
•	 Vraagprijs:	€	795.000,-		k.k.

verkocht

Het	Puyven	27	Nuenen
Geschakelde woning met garage met een vrij uitzicht aan voor- en 
achterzijde gelegen in woonerf in Nuenen-Zuid op loopafstand van 
voorzieningen als winkels, sportaccommodaties, scholen alsmede de 
uitvalswegen. De mogelijkheid bestaat om deze woning aan te passen 
naar een semi-bungalow met een slaapkamer op de begane grond.

•	 Inhoud:	429	m3
•	 Woonopp:	128	m2
•	 Bouwjaar:	1974	
•	 Vraagprijs:	€	259.000,-		k.k.

verkocht

Lindenlaan	9	Nuenen
Op prachtige locatie gelegen in hartje centrum Nuenen ligt deze jaren 
30 woning, gelegen op een perceel van meer dan 400m2. De woning 
is voorzien van een 3 tal slaapkamers en een diepe achtertuin met vrij 
uitzicht. Koper dient rekening te houden met modernisering kosten.

•	 Inhoud:	356	m3
•	 Woonopp:	102	m2
•	 Bouwjaar:	1930
•	 Vraagprijs:	€	239.000,-		k.k.

verkocht

Laan	ter	Catten	68	Nuenen
Zeer ruime halfvrijstaande hoekwoning met vier grote slaapkamers, een 
schitterend dakterras en een privacy biedende achtertuin gelegen op 
zonzijde. De woning ligt in het kindvriendelijke Nuenen-Oost grenzend 
aan een schitterend stukje gemeentegroen. In de directe omgeving zijn 
diverse scholen, sportfaciliteiten en het buitengebied. 

•	 Inhoud:		400	m3
•	 Woonopp:	140	m2
•	 Bouwjaar:	1992
•	 Vraagprijs:	€	339.000,-		k.k.

verkocht

Koolmeeshof	12	Nuenen
Deze instapklare tussenwoning is gelegen in Nuenen Zuid, voorzien 
van 4 slaapkamers, een moderne keuken en badkamer en een vaste 
trap naar de zolder. De diepe achtertuin is gelegen op het westen en is 
onderhoudsvriendelijk aangelegd.

•	 Inhoud:	350	m3
•	 Woonopp:	120	m2
•	 Bouwperiode:	1960	-	1970
•	 Vraagprijs:	€	265.000,-		k.k.

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

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

Borchgreve	6	Nuenen
Geschakelde twee-onder-een-kapwoning met garage, uniek gelegen 
in gewilde woonwijk Nuenen-Oost aan een verkeersarme straat met 
een vrij uitzicht over de Hooidonkse Beek.  De woning beschikt over een 
ruime L-vormige woonkamer, 4 slaapkamers en een badkamer. Op zolder 
is er mogelijkheid voor het realiseren van een vijfde slaapkamer.

•	 Inhoud:	428	m3
•	 Woonopp:		156	m2
•	 Bouwjaar:	1995
•	 Vraagprijs:	€	419.000,-	k.k.

te koop

Schietbergen	91	Nuenen
Modern geschakeld woonhuis met een aangebouwde berging, 
3 slaapkamers en een geheel vrij gelegen achtertuin. De woning is rustig 
gelegen aan een woonerf in een groene en kindvriendelijke omgeving, 
op korte afstand van winkelcentrum ‘Het Kernkwartier’, scholen en 
sportgelegenheden alsmede de uitvalswegen.

•	 Inhoud:	261	m3
•	 Woonopp:	93	m2
•	 Bouwjaar:	1981
•	 Vraagprijs:	€	229.000,-		k.k.

Draviklaan	42	Nuenen
In rustige woonomgeving in Nuenen-Zuid gelegen ruime geschakelde 
woning met garage, woonkamer met uitbouw aan achterzijde, 
4 slaapkamers, luxe keuken en een moderne badkamer. De woning is 
zowel aan de voor- als achterzijde vrij gelegen aan gemeenteplantsoen. 
Een ideale gezinswoning met veel ruimte.

•	 Inhoud:	410	m3
•	 Woonopp:	146	m2
•	 Bouwjaar:	1973
•	 Vraagprijs:	€	309.500,-		k.k.

Zuiderklamp	12	Nuenen
Zeer ruime vrijstaande villa (990 m³) met inpandige garage, 6 slaapkamers, 
uitgebreide keuken, 2 badkamers, zonnepanelen, gesitueerd op een 
perceel van 1010 m² eigen grond met schitterend aangelegde tuin, centraal 
gesitueerd ten opzichte van winkelvoorzieningen, buitengebied, openbaar 
vervoer en uitvalswegen naar Eindhoven en Helmond.

•	 Inhoud:	990	m3
•	 Woonopp:	250	m2
•	 Bouwjaar:	1976
•	 Vraagprijs:	€	795.000,-		k.k.

Mgr.	Cuytenlaan	36	Nuenen
Royale twee-onder-een kapwoning met privacybiedende achtertuin, 
4 slaapkamers waarvan 1 slaapkamer + badkamer en suite op de begane 
grond en 1 badkamer op de eerste verdieping. De woning is gelegen in 
het centrum van Nuenen op loopafstand van winkels, sportgelegenheid 
en er bestaat een mogelijkheid tot dubbele bewoning.

•	 Inhoud:		540	m3
•	 Woonopp:		184	m2
•	 Bouwjaar:	1976
•	 Vraagprijs:	€	393.000,-		k.k.

te koop te koop te koop te koop

Uit de oude doos
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Burgemeester niet gefopt
In het jaar van mijn Dwèrsklippelprinsdom komen barbier Peer en ik tot 
de conclusie dat Het Park versierd kan worden met een ijzeren raamwerk 
omvattend een mens� guur, die dwèrsheid uitdraagt. Dit ijzerwerk ont-
ving Peer ooit van de Oirschotse carnavalsvereniging. Toenmalig burge-
meester Réne Gerrits laat zich makkelijk overhalen om het ‘kunstwerk’ te 
onthullen. 

Met mijn mogelijkheden om als re-
dacteur gemakkelijk met de ge-
meenschap te communiceren, breng 
ik het nieuwe monument sterk on-
der de aandacht. Bovendien blaas ik 
de authenticiteit en het belang bo-
venmatig op. Een honderdtal perso-
nen komt op de bewuste zondag-
middag hulde brengen aan de 
eigenzinnigheid van Nuenen. Te 
midden van de verzamelde ‘menigte’ 
laat de burgemeester onzekerheid 
merken als hij mij aanspreekt met de 
woorden: “Verdomme Vermeulen, 
d’er zit onder die doek toch wel een 
monument!” Nu kan gesteld worden, 
dat het ons lukte een monument in 
Het Park te realiseren zonder bouw-
tekening, zonder toestemming, zon-
der gekift, noch het gejank door de 
Nuenense Raad en evenmin dat hor-
tende gehuil van borstkloppende in-
woners.

Godfried het eerste
Het grote publiekelijke en carnava-
leske succes van het realiseren van 
het monument is niet herhaalbaar, 
eenmaal onthuld, is onthuld. Een 
nieuwe activiteit voor de OudPrinsen 
is gewenst. Die grijsgehoede mannen 

willen nog steeds in de schijnwerpers. 
En dus: Op de juiste wijze ontwikkelt 
de groep OudPrinsen het kleinood, 
de verkleinde versie van het monu-
ment ‘D’n Dwèrsklippel’. Het eerste 
model wordt gevat in een gipsen ba-
sis. De unieke ‘Dwèrsklippel met witte 
voetje’ is ontstaan! Godfried Schijven 
is in die tijd binnen de politiek ‘de ge-
beten hond’. Ik zie hoe men hem in en 
buiten vergaderingen onheus beje-
gent. Maar Godfried blijft stoïcijns de 
sociaal democraat en roeit zelfs tegen 
de stroom in. Mijn waardering steek 
ik in RdL niet onder stoelen of ban-
ken. Godfried ontvangt het eerste 
‘Witte voetje’.
Memorabel dat kleine kleinood. Het 
is door menig Nuenenaar gekocht, 
immers je kunt niet zonder. Bij ge-
brek aan een souvenir koopt ook 
menig toerist het. Pracht bron van 
inkomsten: eikenhouten voetje (gra-
tis verworven door houtzager Wil-
lem Steenbekkers), figuur (FL1,- ge-
last en gescopeerd door smederij op 
de Berg), garantie van echtheid (gra-
tis gedrukt door Willem Mes-
serschmidt) en voorzien van handte-
keningen van diverse OudPrinsen.) 
Te koop voor Fl. 27,50. OudPrinsen 

hebben enkele jaren bier ervan ge-
dronken.

Badpak wordt monokini
Directeur Beeren van Tweka heeft ook 
‘het Witte Voetje’ ontvangen ter be-
vestiging van zijn ondernemings-
moed om in crisistijd op het Eeneind-
se industrieterrein een nieuwe fabriek 
te laten bouwen. Na Bierens van RA-
ZOB zal Harrie Beeren de derde ont-
vanger worden van het ‘Witte Voetje’. 
Maar vermeldenswaardiger is het dat 
op een middag burgemeester Harrie 
Terwisse (met echtgenote) en ik uit-
genodigd zijn om een Tweka wereld-
primeur te beleven. Het valt me wat 
tegen als ik onzeker de directiekamer 
van Tweka binnenkom. Niks nie, geen 
toeten, geen bellen, gewoon wat Ah-
rend kantoormeubilair. Na welkom 
volgt uitleg over badmode, textiel-
soorten, kunststof materialen. En dan 
de pit van de activiteit op die middag: 
Tweka heeft een badpak ontwikkeld, 
dat met een woeps verandert in een 
monokini. De vloer wordt een cat-
walk, deur gaat open, een trippelende 
hooggehakte en gebruinde manne-
quin verschijnt. Ze loopt de directie-
kamer op en neer, doet de aangekon-
digde woeps en staat daar dan 
volborstig in monokini te pronken. 
Jammer, foto’s maken mag niet. Een 
folder zou later nog volgen.

Wil Vermeulen
Voormalig hoofdredacteur

 ModeEventNuenen groot succes!
Het ModeEventNuenen dat afgelopen zondagmiddag voor het eerst werd geor-
ganiseerd door het Centrummanagement Nuenen is een groot succes geworden. 
Zeker ook door het mooie weer was het gezellig druk in het centrum van Nuenen.
De vele belangstellenden zagen op de catwalk in de Parkstraat diverse flitsende 
modeshows aan zich voorbijtrekken. Als eerste werden de voorjaarscollecties van 
Schijvens Mode, Shoeby en Optiek Verhoeven getoond. Daarna waren José Cuij-
pers Mode, Crooijmans Mannenmode, Smolders Schoenen en Ten Cate aan de 
beurt en werden de nieuwste, schoenmode, dames- & herenmode, lingerie en 
badmode geshowd. Teamkappers verzorgde de kapsels van de modellen en de be-
zoekers genoten tijdens de presentaties van een drankje bij Parkstreet BBQ & 
Grill. Ook kon men bij Etos terecht voor het laten lakken van nagels. 
Daarna was het de beurt aan de modezaken aan de Vincent van Goghstraat. Hier 
showden modellen van Linc, Marilot, Richella en Wendy' s JeansShop hun voor-
jaarscollectie. De kapsels werden verzorgd door Haar & Wonderwaar. Het pu-
bliek kreeg ook nu, genietend van een ijsje van de ijssalon of van een hapje en 
drankje van Fratelli een goed overzicht van wat allemaal 'in' is komend seizoen.
Daarnaast kon men ook bij Corries visstekje terecht voor een heerlijk visje of wat 
leuke nieuwe spulletjes scoren voor het interieur bij Ooit hebberie & Woongerei. 
Al met al een geweldige nieuwe activiteit in het centrum van Nuenen en zeker 
voor herhaling vatbaar.

Koningsspelen op de Crijnsschool
Op vrijdag 20 april vierden de kinderen van de Crijnsschool onder een 
prachtig ‘oranje zonnetje’ de Koningsspelen op twee locaties. Bij de feeste-
lijke opening met de Fitlala-dans startten de kinderen van groep één t/m 
acht allemaal op de Heikampen. De kleuters bleven op deze locatie en onder 
begeleiding van ouders en leerkrachten werden door hen de 12 Konings-
spelletjes met veel plezier gespeeld en op een kaart afgekruist.

zo’n heerlijk weer. Tussendoor werden 
alle kinderen verwend met gezonde én 
snoeptraktaties en bij de afsluiting was 
er voor iedereen nog een verfrissend 
ijsje. 
Mede door de hulp van heel veel ou-
ders was het weer een geslaagd festijn. 
Ook de gastvrijheid van EMK en NKV 
werd erg gewaardeerd. Bedankt alle-
maal voor jullie bijdrage! 

De kinderen van groep drie t/m acht 
vertrokken na de openingsdans onder 
begeleiding van ouders en leerkrach-
ten richting de velden van EMK en 
NKV. Bij NKV werden per klas drie  
wedstrijden gespeeld, voetbal, korfbal 
en knots-hockey. In gemixte groepjes 
mochten de kinderen uit heel veel 
spelletjes kiezen, waarbij de waterspel-
letjes natuurlijk favoriet waren met 

Provinciebestuur ontmoet Nuenense jongeren

Gedeputeerde Spierings tussen de Nuenense jongeren….  (foto’s Cees van Keulen)

Een helicopterview van de raadzaal in Het 
Klooster tijdens de ontmoeting van de pro-
vincie met Nuenense jongeren….

Afgelopen maandag kwam provinciebestuurder Anne-Marie Spierings naar 
Het Klooster in Nuenen om een kopje ko�  e te drinken met jonge inwoners. 
Bij de ko�  e werden worstenbroodjes en belegde broodjes geserveerd. In 
de raadzaal genoten zo’n veertig mensen van deze door de provincie aange-
boden ko�  etafel. Doel van de bijeenkomst: van gedachten wisselen over de 
geplande herindeling van de gemeenten Eindhoven en Nuenen. 

Die herindeling is wettelijk geregeld in 
de Wet Arhi: Wet Algemene Regels 
HerIndeling. De provincie Noord-Bra-
bant heeft een herindeling gepland, zeg 
maar een samenvoeging van de twee 
gemeenten. Commissaris van de Ko-
ning, prof.dr. Wim van de Donk, heeft 
dit per openbare brief namens het col-
lege van Gedeputeerde Staten (GS) aan 
iedereen laten weten. GS schrijft: “Wij 
zijn tot het oordeel gekomen dat het 
politiek-bestuurlijk samenspel tussen 
college en raad van de gemeente Nue-
nen c.a. jarenlang gebrekkig heeft ge-
functioneerd, dit in de afgelopen twee 
jaar niet is verbeterd en er geen duur-
zaam perspectief is op verbetering, dat 
een zelfstandig voortbestaan van de ge-
meente Nuenen c.a. rechtvaardigt.”  

Lekken en KAFI
Ter illustratie van het gebrekkige sa-
menspel tussen de Nuenense gemeen-
teraad en het college van burgemees-
ter en wethouders wordt in de provin-
ciale brief onder meer het volgende 
opgevoerd. “Het regelmatig lekken van 
vertrouwelijke informatie uit de raad 
en de weinig constructieve samenwer-
kingsbereidheid binnen de raad wat 
meerdere malen leidt tot vertraging in 
besluitvorming over een aantal dos-
siers met een hoog politiek-bestuurlijk 
gehalte.” Een greep uit die dossiers: si-
tuatie rond Het Klooster, leefbaarheid 
van het centrum, hoge gemeentelijke 
lasten voor bewoners en benutten van 
de grotere potentie van Vincent van 
Gogh voor Nuenen c.a. “Het ontbre-

ken van regie vanuit de raad en het col-
lege ten tijde van het KAFI-onderzoek 
naar fraude in de organisatie” zo staat 
te lezen in die brief. En “Gebrek aan 
consistentie in de besluitvorming over 
de bestuurlijke toekomst.” 

Identiteit kernen
Tijdens het herindelingproces zal de 
provincie aandacht vragen voor een 
aantal belangrijke onderwerpen. “Dit 
zijn identiteit van de kernen, nabijheid 
van bestuur en organisatie van de 
zorg.”  De regie van dit proces is in 
handen van het dagelijks provinciebe-
stuur en namens het college van GS 
kwam gedeputeerde Spierings maan-
dag 23 april naar deze ontmoeting met 
Nuenense jongeren in Het Klooster. 
Volgende maand komt gedeputeerde 
Spierings weer naar Nuenen, dan om 
te discussiëren met het Ondernemers 
Contact Nuenen (OCN). Binnenkort 
aandacht voor de ontmoeting met de 
Nuenense jongeren in de nieuwsuit-
zendingen van de Lokale Omroep 
Nuenen, bij KPN te vinden op kanaal-
nummer 1436.

Studiereis Zuid-Afrika
Van 21 april tot 6 mei verruilen 24 leerlingen van Helicon de schoolbanken 
voor de sto�  ge savannes in Zuid-Afrika voor een educatieve culturele reis. 

over jacht en stroperij, gedrag van die-
ren en de relatie tussen bijen en olifan-
ten op diverse locaties zoals Moholo-
holo Rehabilitation Centre, Daktari 
Bush School & Wildlife Orphanage, 
Hoedspruit Endangered Species Cen-
tre en het Reptile Park. Ook gaan ze de 
natuur te voet, te paard en met de auto 
verkennen in de hoop de big 5 te mo-
gen ontmoeten!

Kruger National Park
De reis wordt afgesloten met een 
2-daags bezoek aan het beroemde 
Krugerpark en een overnachting in Jo-
hannesburg. Hierbij zullen de leerlin-
gen nog een stukje cultuur opsnuiven 
met een bezoek aan Cradle of human-
kind. Al met al een uitdagende en leer-
zame studiereis, waarbij leerlingen 
zicht krijgen op de schoonheid maar 
ook de verschillen op deze wereld. 

Waar er doorgaans gepraat wordt over 
natuurlijk gedrag van dieren in dieren-
tuinen, worden de dieren nu opge-
zocht in hun eigen natuurlijke leefom-
geving om het gedrag te bestuderen. 
Het eerste deel van de reis vindt plaats 
in Hoedspruit waar de leerlingen deel 
gaan nemen aan community work 
waarbij ze o.a. de honden in het dorp 
zullen voorzien van een gezondheids-
check. Daarnaast krijgen zij lessen 

Helicon leerlingen Dier tijdens een vorige 
reis naar Zuid-Afrika

Scheepsboulevard 1, Helmond
(0492)  52 39 83, info.mh@helicon.nl

Gezellige Koningsspelen De Dassenburcht 

Rond 09.30 uur werd het startschot 
van de sportdag gegeven.
De kinderen van groep 1 t/m 4 namen 
enthousiast deel aan diverse leuke 
spelletjes rondom de school zoals 
doelschieten, blikgooien, koekhappen, 
estafette, skippybal-races, touwtrek-
ken en een klimrekparcours. Vol pas-
sie, concentratie en sportiviteit gingen 
de kinderen deze uitdagingen aan en 
werden deze spellen gezellig gespeeld.
Ook de kinderen van groep 5 t/m 8 wa-
ren sportief en gedreven bezig met een 

Op vrijdag 20 april vond de jaarlijkse sportdag van Basisschool De Dassen-
burcht plaats. Het weer werkte gelukkig goed mee en alle kinderen arriveer-
den ‘s morgens gekleed in sportieve out� ts op het schoolplein. Er werd 
gestart met een lekker Koningsontbijt in de klas.

slagbaltoernooi op de honkbalvelden 
van HSCN in Nuenen. In teams werd er 
tegen elkaar gespeeld in 2 poules, met 
als inzet een plekje in de finaleronde.
Na deze poulewedstrijden vond de fi-
naleronde plaats waar er werd ge-
speeld om een podiumplaats. Onder 
luid applaus en gejuich moedigden de 
kinderen elkaar aan.
De sportdag werd traditioneel afgeslo-
ten met het Koningslied ‘Fitlala’, waar-
op vele kinderen luidruchtig meedans-
ten en zongen. Tot slot werd iedereen 

nog getrakteerd op een ijsje. Een lekke-
re start van de voorjaarsvakantie.
Basisschool de Dassenburcht dankt al-
le ouders voor de fijne en enthousiaste 
hulp tijdens deze geslaagde sportdag 
en HSCN voor het beschikbaar stellen 
van de honkbalvelden.
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Nuenen werkt krachtig aan haar toekomst
Het opiniestuk van de heer W(im) Metsemakers in de verschillende kranten kenmerkt zich 
door een zakelijke toon. Het stuk is gebaseerd op zijn jarenlange en succesvolle ervaring 
als eindverantwoordelijke in grootschalige organisaties. Een verademing te midden van 
alle emotionele discussies rondom de door de provincie opgelegde fusie van Nuenen met 
Eindhoven. 
Toch zal het niet verbazen dat wij het niet eens zijn met de stelling dat wij - ik spreek hier 
namens GroenLinks Nuenen- niets willen doen. Wij willen inderdaad niet meewerken aan 
een dictaat dat wij opgelegd krijgen waarbij de onderbouwing kant nog wal raakt. Dat is 
inmiddels voldoende aangetoond. Wij willen ook niet meeschrijven aan een herindelings-
ontwerp waarbij de uitgangspunten niet ter discussie staan. Je wil tenslotte ook niet mee-
praten over de vorm van het schavot als de veroordeling al vaststaat.
Wat wij wèl willen is vanuit onze eigen kracht stap voor stap werken aan onze toekomst. 
Dat betekent het versterken van onze uitgangspositie die inmiddels kerngezond is. Ga 
maar na: veel hoofdpijndossiers zijn vlot getrokken en afgerond en voor het overige zijn 
de contouren middels beleidsnotities door de raad vastgesteld en zullen in de komende 
raadsperiode worden afgerond. De financiën zijn op orde en er is ruimte voor een structu-
rele verlaging van de ozb. Met de verkleining van het aantal fracties van 11 naar 8 en ten 
opzichte van vier jaar geleden nog maar twee ‘oude’ raadsleden en waarschijnlijk een ge-
heel vernieuwd college, is er alle vertrouwen dat er niets meer aan te merken zal zijn op de 
bestuurskracht.
Wij willen meewerken aan een sterke regio - het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) functio-
neert al heel behoorlijk - maar dan opgebouwd van onder af. Niet van boven afgedwon-
gen, met z’n allen tegelijk, samen met Eindhoven en met echte democratische invloed van 
Nuenen. Gedragen door een gedegen voorbereide volksraadpleging, waar wij een groot 
voorstander van zijn, willen wij toewerken aan een fusie met Son en Breugel om ons op die 
manier nog extra te versterken.
Tenslotte zijn wij ervan overtuigd dat wij niet bang hoeven zijn voor de risico’s, zoals die 
door de heer Metsemakers aan het einde van zijn stuk zijn genoemd. Zoals minder facilite-
ring van verenigingen, slechtere ouderenzorg, jeugdzorg en Wmo gerelateerde zaken, 
minder geld voor armoedebestrijding, nauwelijks geld voor verduurzaming en minder 
geld voor financiering van sociale woningbouw en uitbreiding groen. Wij doen het op veel 
van de door hem genoemde punten al heel goed, onze financiële positie laat het toe en wij 
zijn uitstekend in staat op eigen kracht de volgende stappen te zetten.

Boudewijn Wilmar, Fractievoorzitter van GroenLinks Nuenen c.a..

Nuenen, onderdeel van Centrumstad?
In de discussie over het al dan niet geannexeerd worden door Eindhoven komen er soms 
merkwaardige dingen voorbij. In dit blad stond afgelopen week een artikel van dorpsge-
noot Wim Metsemakers, groot voorstander van ''Mainport-Brainport-Centrumstad''. Het 
klinkt nogal hoogdravend, maar het gaat dus gewoon om een getalsmatig uitgebouwd 
Eindhoven, dat door een reeks annexaties véél meer overheidsgeld in handen denkt te krij-
gen, structureel. Dat valt nog te bezien. Want naast besluitvorming op rationele gronden 
bestaat er ook nog zoiets als een gunfactor. Wat dat betreft komt heel Zuid(oost) Neder-
land er al jaren bekaaid af. Als de A67 in de Randstad had gelegen was die al lang over de 
volle lengte driebaans geweest, net zoals de snelweg naar Tilburg. We kunnen hier wel pie-
pen en argumenteren, maar Den Haag bepaalt of er geld komt. Of niet. Vage beloften bie-
den geen enkele garantie. In Groningen kunnen ze erover meepraten.

Zoiets kan bij een annexatie door Eindhoven ook gebeuren. Wie geeft ons de garantie dat 
de huidige bewoners van Nuenen c.a. er op vooruit gaan als het grote ''Mainport-Brain-
port-Centrumstad'' straks een flinke berg geld in handen krijgt? Waar blijft dat geld? Is 
borging van de sociale cohesie in het ''stadsdeel'' Nuenen, waar Wim Metsemakers het 
over heeft, écht een issue voor de bestuurders van Mainport-Brainport-Centrumstad? Wie 
het weet mag het zeggen. Ik heb mijn twijfels.
We kunnen hier in Nuenen wel eens terecht(!) klagen over politieke zaken die slecht lopen, 
maar tegelijkertijd willen er maar weinig mensen weg uit onze gemeente. Het vereni-
gingsleven hier is super, het voorzieningenniveau is in alle opzichten goed. Het is hier pri-
ma wonen, ook in sociaal opzicht. Ik ben trots op mijn mooi ingerichte, levendige en gezel-
lige dorp en dat is mede te danken aan ons gemeentebestuur en onze lokale ambtenaren. 
Dat positieve geluid hoor ik veel te weinig.
Maar... als we meegaan in het doemdenken van meneer Metsemakers dan staat ons zonder 
annexatie weinig goeds te wachten en liggen er grote risico's op de loer. Leest u even mee?
Wim Metsemakers: "Zonder annexatie door Eindhoven is er een risico op minder facilite-
ring van verenigingen, slechtere ouderenzorg, slechtere jeugdzorg (zeg maar alles wat 
WMO gerelateerd is) het schooltje in Nederwetten komt onder druk te staan, er is minder 
geld voor armoedebestrijding, er is nauwelijks geld voor verduurzaming van ons dorp, er 
is minder geld voor sociale woningbouw en minder geld voor uitbreiding van het groen." 
Nou, denk ik dan, dat is nogal wat. En dat soort dingen  gaat het uitgebouwde Eindhoven 
in de toekomst allemaal voor ons oplossen? Ondanks de problemen die ze nu zelf hebben? 
Ik heb mijn twijfels.

Gelukkig zijn het allemaal spookgedachten van Wim Metsemakers, aannames zonder 
enige onderbouwing. Het gaat ons hier qua maatschappelijke voorzieningen en woonge-
not heel goed. Ik heb geen aanleiding om te denken dat dit zonder de steun (?) van Eindho-
ven allemaal de mist ingaat en dat ons dorp maatschappelijk en financieel ten onder gaat 
als we ons niet meteen aansluiten bij ‘Mainport-Brainport-Centrumstad’.
De klapper van het verhaal staat aan het einde: "Met meer samenwerking zijn we er niet, 
want in een wirwar van samenwerkingsverbanden begrijpt de burger niet meer waar wel-
ke besluiten vallen." Beste mijnheer Metsemakers, u onderschat blijkbaar de intelligentie 
van de doorsnee Nuenenaar. Dat is jammer en onnodig. Volgende keer hoor ik van u 
graag échte argumenten voor een annexatie.

Hans van der Linden, Sophiastraat 20, 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.
De redactie heeft allertijden het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brievenHet Varenpad
De afgelopen tijd is er in de lokale media negatieve en eenzijdige berichtge-
ving voorbij gekomen over het Varenpad te Nuenen. Met name de kap van 
de berkbomen is veel Nuenenaren niet ongemoeid gebleven. 

• Dat zeer veel bewoners een hogere 
mate van gezondheidsklachten on-
dervonden door de aanwezigheid 
van de bomen (hooikoorts- ber-
kenallergie)?

• De bewoners het behoud van groen 
juist hoog in het vaandel hebben 
staan? Dit is duidelijk naar voren is 
gekomen uit de gesprekken met de 
bewoners, een uitgebreide enquête 
en op de bijeenkomst. Alle voors 
en tegens zijn besproken. Maar de 
argumenten om de bomen te laten 
staan wogen niet op tegen de over-
last die men hiervan ondervond.

• Dat de gemeente een plan voor een 
nieuwe groenstructuur heeft ge-
maakt en bewoners inspraak heb-
ben gehad? 

De berichtgeving had veelal een nega-
tieve lading. De bewoners van wonin-
gen grenzend aan het Varenpad wer-
den neergezet als zeurpieten en groen-
haters. De gemeente zou meewerken 
aan de kap van bomen zonder daar 
goede argumenten voor te hebben.

Maar wist u dat:
• Dit besluit niet van de een op het 

andere moment is genomen (een 
groot deel van de bewoners had al 
jaren contact met de gemeente 
over de bomen)?

• Het besluit/gevoerde beleid geheel 
binnen de kaders van het (nieuwe) 
bomenbeleidsplan valt?

• De bomen in dit geval binnen een 
meter van erfgrens en aan de tuin-
kant van de woningen stonden? 
Ook de bomendichtheid was vele 
male hoger dan bijvoorbeeld bij de 
bomen aan de Vallestap.

• De bewoners vrijwel het gehele jaar 
ernstig gehinderd werden in het 
gebruik van hun tuin door een 
sneeuw aan ‘berkenboomvliesjes’?

• Dit buitenproportioneel veel on-
derhoudswerk aan tuin en huis op-
leverde? Sommige bewoners gaven 
aan zelfs schade te ondervinden.

• Dat ook de veiligheid (takken die 
bij harde wind afbreken en in de 
tuinen terecht kwamen) een rol 
heeft gespeeld?

• Dat goede samenwerking met de 
gemeente heeft geleid tot een geza-
menlijke plant-dag op 14 april jl. 
waarop een 30-tal bewoners en een 
6-tal medewerkers van de gemeente 
de handen uit de mouwen hebben 
gestoken door zelf de aanplant te 
verzorgen, met een prachtige aan-
geplante groenstrook als resultaat!

Inmiddels telt het Varenpad acht nieu-
we bomen. Er zijn planten en struiken 
geplant en er is een kruiden laag inge-
zaaid. Dit alles júist ter bevordering 
van de flora en fauna. Uiteraard moet 
het een en ander nog gaan groeien en 
bloeien. Maar nu al ziet het er veelbe-
lovend uit! 

Wij, bewoners van de woningen gren-
zend aan het Varenpad hebben de be-
handeling van het dossier door de ge-
meente juist als zeer positief ervaren. 
Wij zijn blij dat de gemeente de uitslag 
van de enquête serieus heeft genomen 
en heeft verwerkt in haar onderhouds-
plannen omtrent het Varenpad. Wij 
denken dat dit dossier bovendien een 
goed voorbeeld is van samenwerking 
tussen bewoners en gemeente in het 
kader van burgerparticipatie!

Namens de bewoners willen wij dan 
ook aangeven trots te zijn op het eind-
resultaat maar ook op de wijze waarop 
dit tot stand is gekomen!

Bewonersgroep (Berkenbomen). 

Verrassend en gevarieerd 
Voorjaarsconcert van NMK
Het is voor de vriendinnen en vrienden en sponsors van Het Nuenens Man-
nenkoor (NMK) een dierbare jaarlijkse traditie: het Voorjaarsconcert in een 
intieme ‘onder ons’ ambiance als dank voor hun vriendschap en ondersteu-
ning. Ook dit jaar werd het op vrijdagavond 20 april weer een mooie muzi-
kale belevenis in een geheel gevulde Raadzaal in ons Nuenens cultureel 
centrum Het Klooster. 

liggen en dan ook enthousiaste reacties 
bij de aanwezigen ontlokten. Onder 
andere ‘Blue Spanish Eyes’ en het be-
kende ‘Sloop John B’ van de Beach 
Boys. Maar de meest bekende ever-
green van het concert was toch ‘Bohe-
mian Rhapsody’ van Freddy Mercury 
met diens groep Queen. Dit nummer 
voerde vele jaren lang de top 2000 lijst 
aan in december. Het NMK bracht het 
met enthousiasme en flair met een 
prachtige pianobegeleiding van Arno 
ter Burg die ook de overige nummers 
vakkundig ondersteunde. Als afsluiting 
van het concert volgde nog een swin-
gend uitgevoerd ‘When the saints go 
marching’ in’. Het concert stond als al-
tijd onder de inspirerende leiding van 
de vaste dirigent van het NMK, Paul 
Hotterbeekx. Het enthousiaste eindap-
plaus was tenslotte meer dan voldoen-
de reden voor een bij de meeste toe-
hoorders nog goed bekende ‘back tot 
he sixties’ toegift: ‘House of the rising 
sun’ en ‘Sealed with a kiss’. 

Na het concert werd nog geruime tijd 
met elkaar nagepraat in de Broeders-
bar in Het Klooster, waarna iedereen 
voldaan huiswaarts ging. 

Het NMK had daarbij deze keer een 
bijzonder muzikaal duo uitgenodigd 
waarmee het afwisselend optrad. De 
Nederlandse altzangeres Sigrid 
Bröcheler die op gitaar werd begeleid 
door de van oorsprong Uruguayaanse 
gitarist Daniel de Moraes Aguilar. Bei-
den hebben hun muzikale sporen 
ruimschoots verdiend. Sigrid na een 
studie aan het Brabantse conservato-
rium in veelvuldige solo optredens en 
musicals, Daniel eerst in Uruguay en 
na diens verhuizing naar Nederland als 
gitaardocent en begeleider van een 
groot aantal topartiesten. Hun profes-
sionele kwaliteit was dan ook te horen 
aan de prachtige en perfect uitgevoer-
de songs die ze als duo ten gehore 
brachten, een mix van theaterliedjes en 
Latijns-Amerikaans repertoire, zoals 
bij voorbeeld het prachtige ‘Ik zou jou 
het liefste in een doosje willen doen’ op 
tekst van Annie M. G. Schmidt en het 
mooie ‘Mas que nada’ van Jobim. Een 
klaterend applaus van het publiek werd 
dan ook hun deel. Dit karakter van be-
kende songs kenmerkte ook het optre-
den van het NMK. In hoofdzaak een 
aantal Engelstalige songs die stevig in 
ons collectieve geheugen verankerd 

Wandeltocht van  
4 op 5 mei om onze 
vrijheid te vieren
Een mensenleven lang leven we hier 
op dit kleine stukje aarde al in vrede 
en vrijheid. We vergeten wel eens 
dat we het voorrecht hebben om in 
vrede en vrijheid te leven; dat hier 
het recht op vrije meningsuiting en 
gelijke behandeling voor iedereen 
in de grondwet is verankerd.

Om die vrijheid te vieren, organiseert 
Amnesty in de Nacht van de Vrijheid 
van 4 op 5 mei een sponsorwandel-
tocht die letterlijk en figuurlijk van het 
donker naar het licht gaat.
De tocht van in totaal zestig kilometer 
bestaat uit drie etappes, die afzonder-
lijk, of in zijn geheel kunnen worden ge-
lopen.  Het tijdschema is als volgt: Vrij-
dag 4 mei 19.00 uur: Vertrek vanaf NM 
Kamp Vught naar de dodenherdenking 
en aansluitend vertrek eerste etappe 
Vught - Schijndel (16 km). 24.00 uur: 
Vertrek tweede etappe Schijndel - Ge-
mert (22 km). Zaterdag 5 mei 06.00 uur: 
Vertrek derde etappe Gemert - Eindho-
ven (22 km). Aankomst rond 11.00 uur 
bij het Airborne monument, met aan-
sluitend een korte ceremonie en ontbijt 
voor de deelnemers. Deelnemers wordt 
gevraagd minimaal € 25,- in te leggen, 
liefst meer. Het geld wordt besteed aan 
mensenrechtenverdedigers. 
De tocht is geheel verzorgd, zonder ex-
tra kosten worden de wandelaars on-
derweg van consumpties voorzien. Een 
ontbijt bij de start in Gemert, koffie en 
thee op drie pauzepunten onderweg, 
en lunch na aankomst in Eindhoven. 
Mensen die van wandelen houden, die 
vrijheid en vrede hoog in het vaandel 
hebben staan en die graag in contact 
komen met gelijkgestemde wande-
laars, zijn van harte uitgenodigd om 
mee te lopen. In verband met de orga-
nisatie voor en tijdens de tocht is aan-
melden verplicht: https://nachtvande-
vrijheid.amnesty.nl. Amnesty kijkt met 
plezier uit naar je aanmelding! Meer 
informatie: info@nachtvandevrijheid.
amnesty.nl; kijk ook op Facebook; tel. 
0492-368362.

Uitzendingen LON-TV
Vanaf 19-04-2018 te zien in het programma Nuenen Nú :
• Referendum : ja of neen
• Erin Dekkers, kampioene boksen
• Open Koffie voor ondernemers in de Watermolen
• Tentoonstelling Foto Momentum
• Modeltreincomplex Werner Ulrich
• Gesprek met burgemeester Houben
• Op het herhalingskanaal de herhaling van de live uitzending van het derde 

gesprek met gedeputeerde Anne-Marie Spierings in Het Klooster
De uitzending van Nuenen Nú wordt dagelijks ververst met nieuwe onder-
werpen. De tv-uitzendingen van Nuenen Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 en 23.00 uur.
LON TV op KPN kanaal 1436 !! www.omroepnuenen.nl
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Nuenen krijgt eigen wijkteam voor verzorging en verpleging thuis

‘Ze helpen me om regie over 
mijn eigen leven te houden’
Op 1 mei start het nieuwe wijkzorgteam van Savant Zorg in Nuenen. Heeft u 
(tijdelijk) hulp nodig vanwege een ziekte of beperking, dan komt het wijk-
zorgteam van Savant graag bij u thuis voor verpleging en verzorging. Zodat 
u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Het team bestaat uit 
wijkverpleegkundigen, verzorgenden en gespecialiseerde verpleegkundi-
gen. Inwoners van Nuenen, Nederwetten en Gerwen mogen een beroep 
doen op het wijkzorgteam.

Want een helpende hand in het huis-
houden, dat is fijn.

Elke week inloopspreekuur va. 3 mei
Heeft u een vraag, hulp nodig bij een 
verwijzing of wilt u zorg aanvragen? U 
bent van harte welkom tijdens het we-
kelijkse inloopspreekuur voor geheel 
vrijblijvend advies. Elke donderdag 
van 13.00-14.00 bij Goesting, Park 61 
in Nuenen. Ook kunt u contact opne-
men met het wijkzorgteam in Nuenen 
via de Klantenservice van Savant Zorg: 
(0492) 572 000.

Savant Zorg is zorgaanbieder in Zuid-
oost-Brabant. U kunt bij deze zorgaan-
bieder terecht voor professionele ver-
zorging en verpleging, behandeling en 
begeleiding en huishoudelijke onder-
steuning. Daarnaast biedt Savant wo-
nen met verpleegkundige zorg in 
woonzorgcentrum Savant van Lenthof 
aan de Kerkstraat in Nuenen. Dat is 
veilig en vertrouwd wonen speciaal 
voor mensen met dementie. 
www.savant-zorg.nl

“Niets is zo persoonlijk als zorg. Daar-
om kiezen we bij Savant voor een ande-
re aanpak en gaan we dieper op de zorg-
vraag in.” Doré-Anne Manders is wijk-
verpleegkundige en coördinator van de 
thuiszorg voor de inwoners van Nue-
nen. Zij legt de meerwaarde van het 
wijkzorgteam uit. “We blijven zo dicht 
mogelijk bij het vertrouwde dagritme. 
Bij het beantwoorden van de hulpvra-
gen worden familie en vrienden nauw 
betrokken. Zij vervullen namelijk een 
belangrijke rol als mantelzorger.” 
Collega verpleegkundige Robin de Jong 
vult aan: “Als alle neuzen dezelfde kant 
op staan, betekent dat betere zorg voor 
onze klanten.” Dat bevestigt ook Thea. 
Zij krijgt al enige tijd thuiszorg van Sa-
vant Zorg. “Na een lange revalidatie 
wilde ik dolgraag naar huis. Ik had al-
leen zo’n grote zorgvraag dat geen en-
kele thuiszorgorganisatie in Nuenen 
me wilde helpen. Doré-Anne besloot 
uit te zoeken of er écht geen mogelijk-
heid was. Nou, die was er dus wél!”

Thea is blij met de komst van het nieu-
we wijkzorgteam in Nuenen: “Ze heb-
ben oog voor mij als mens. Naast mijn 
verpleging en verzorging telt ook mijn 
welzijn. Wil ik een keer vroeg op of 
juist later naar bed; alles is bespreek-
baar. Dat helpt om zoveel mogelijk re-
gie over mijn eigen leven te houden. Ik 
merk dat ze vooral kijken naar wat ik 
nog wel kan. Dat voelt goed.”

 Robin: “We willen uitblinken in wijk-
zorg. Elke dag werken we aan de beste 
combinatie van zorgvraag, mantelzorg 
en wijkverpleging. Daarmee onder-
steunen we onze klanten bij een zo 
zelfstandig mogelijk leven in hun eigen 
omgeving.” Naast wijkzorg biedt Sa-
vant nu ook huishoudelijke ondersteu-
ning voor de inwoners van Nuenen. 

Wijkverpleegkundige Doré-Anne Manders in gesprek met Thea over haar wensen voor 
verpleging en verzorging thuis. 

Verpleegkundige Robin de Jong heeft veel 
zin om 1 mei te starten met het nieuwe 
wijkzorgteam van Savant in Nuenen.

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

Onder de uitverkoren boeren die mochten figureren in 
de film ‘Lust for Life’ over Vincent van Gogh uit 1955 bevond zich ook Fried 
‘Putten’ ofwel Raaijmakers die de rol van de opa van Sien de Groot kreeg 
toebedeeld. In het echte leven was Fried een echt natuurmens, een vrijgezel 
en stroper die het boerenwerk op Boord als dekmantel gebruikte. Het filmi-
sche uitstapje naar Amsterdam heeft de Nuenense boeren geen windeieren 
gelegd. Onder het mom van compensatie voor de mis te lopen oogst regel-
de ‘mister’ Grad Peeters een schadeloosstelling door Metro-Goldwyn-Mayer 
en het feest kon beginnen. De oogst werd uiteraard gewoon binnenge-
haald. Fried Putten werd 92 jaar oud en overleed in 1982.  In het boek Nue-
nen op het randje, bladzijde 70, leest u er meer over.

Bijeenkomst  
‘Veilig (� nancieel) 
ouder worden’
Mensen blijven steeds langer zelf-
standig thuis wonen als ze ouder 
worden. Het is daarom van belang 
te weten wat men zelf kan doen om 
veiligheid in en om het huis te be-
vorderen. Én te weten wat de aan-
dachtspunten zijn om � nancieel 
veilig ouder te worden. Om senio-
ren hierover te informeren organi-
seerde marktteam Nuenen van 
Rabobank Dommelstreek op dins-
dag 17 april in Het Klooster een 
bijeenkomst met een informatief 
programma over dit thema, waar-
bij ruim 100 bezoekers aanwezig 
waren.

Inhoud programma
Bezoekers kregen tips van wijkagent 
Jos de Visser over o.a. babbeltrucs en 
inbraakpreventie, notaris Anne van 
Uden van Fokkema Marks Wachters 
notarissen vertelde over notariële vol-
machten, het (levens)testament en 
verklaring van erfrecht. Adviseur da-
gelijkse bankzaken van Rabobank 
Dommelstreek, Marian Latijnhouwers 
verzorgde tot slot een presentatie over 
veilig internet- en mobielbankieren 
om de financiële zelfredzaamheid te 
bevorderen. “Ik dacht dat ik alles goed 
geregeld had, maar ik moet toch nog 
een paar zaken regelen”, aldus een be-
zoekster van de bijeenkomst. 

Organisatie
De organisatie van deze bijeenkom st 
was in handen van de marktteams van 
Rabobank Dommelstreek. Marktteam 
Nuenen is een team van medewerkers 
en ledenraadleden van de bank, die de 
oren en ogen van Nuenen zijn. Het 
marktteam richt zich op de 4 thema’s 
van Rabobank, vertaald naar lokale be-
hoefte. Deze thema’s zijn: Zelfred-
zaamheid, Lokale leefomgeving, On-
dernemerschap en Food. De bijeen-
komst ‘Veilig (financieel) ouder 
worden’ werd door de 3 marktteams 
van Rabobank Dommelstreek geza-
menlijk georganiseerd ter bevordering 
van de zelfredzaamheid van senioren. 
De bijeenkomst vond op maandag 16 
april ook plaats in Geldrop en op 
woensdag 18 april in Heeze.

 Nieuwe uitgave Drijehornickels themanummer Eckart

Eckart, van heerlijkheid naar gemeente 
Nederwetten-Eckart … en verder
De nieuwe uitgave van het cultuurhistorisch magazine Drijehornickels is 
een themanummer over de geschiedenis van de voormalige heerlijkheid Ec-
kart. Omdat de heerlijkheid Eckart van 1810 tot 1821 samen met Nederwet-
ten één gemeente heeft gevormd, was dat voldoende reden voor 
heemkundekring De Drijehornick om het gebied Eckart cultuurhistorisch te 
‘annexeren’. Het themanummer over Eckart is een gezamenlijke uitgave van 
De Drijehornick en VOKE, de Vereniging Omwonenden Kasteel Eckart, die 
dit jaar het tienjarig bestaan viert. 

Eckart werd. Al in 1312 bezat edelman 
Rogier van Leefdael heerlijke rechten 
en mocht zich heer van Eckart noe-
men. Omdat Eckart eeuwenlang een 
afzonderlijk gebied was, was het kas-
teel Eckart ooit het bestuurlijk cen-
trum van de oude heerlijkheid. In 1988 
werd kasteel Eckart, door strengere 
veiligheidseisen, onbewoonbaar ver-
klaard. Een totale afbraak werd over-
wogen, maar gelukkig werd op tijd in-
gezien van welke grote historische 
waarde het was. Het gebied rond kas-
teel Eckart is tegenwoordig een open-
baar toegankelijk gebied. Als Woon-
park Eckartdal is het een volwaardig 
onderdeel van de wijk. Het voormalige 
landgoed Eckart is eigendom van de 
stichting Lunet zorg. Er wonen circa 
driehonderd mensen met een verstan-
delijke beperking.

Verdwenen en herrezen 
Het themanummer is een nadere ken-
nismaking met het eeuwenoud gebied 
Eckart dat grenst aan Nuenen, net aan 
de andere kant van de Dommel. Het 
hoofdartikel beschrijft hoe Eckart 
eerst één gemeente met Nederwetten 
vormde, daarna bijna 90 jaar met 
Woensel was verenigd, om uiteindelijk 
na sloop van boerderijen en onttrek-
ken van wegen, als twee nieuwe Eind-
hovense woonwijken Oude Gracht-
Oost en De Luytelaer te ‘herrijzen’. De 
oude naam Eckart is inmiddels ten on-
rechte aan een andere wijk in Woensel 
gegeven. 

Kasteel Eckart
In het themanummer verder aandacht 
voor de rijke geschiedenis van wat 
eerst een hoeve was en later het kasteel 

Het kasteel Eckart, eens bestuurscentrum van de heerlijkheid 
(foto: Roland van Pareren)

Het Zwaantje 
Boerderijen, woonhuizen en andere 
gebouwen op Eckart zijn in de zestiger 
jaren van de vorige eeuw gesloopt. 
Slechts één ‘boerderij’ bleef op bijna 
miraculeuze wijze gespaard, zo is te le-
zen in het artikel ‘Hoe herberg het 
Zwaantje werd behoed voor sloop’. Het 
eeuwenoude gebouw heeft als Auber-
ge Eeckaerde een nieuw leven gekre-
gen. Gastredacteur Bert Coenen, se-
cretaris van VOKE, beschrijft in het 
themanummer hoe een handtekenin-
genactie tegen hoogbouwplannen, uit-
eindelijk uitmondde in de oprichting 
van belangenvereniging VOKE.

Uitgave heemkundekring 
Het full-colour cultuurhistorisch ma-
gazine Drijehornickels wordt drie keer 
per jaar door heemkundekring De 
Drijehornick uitgegeven en wordt ge-
drukt bij Drukkerij Messerschmidt. 
De leden van de heemkundekring krij-
gen de Drijehornickels gratis in de bus. 
Voor andere geïnteresseerden is het 
tijdschrift voor € 4,50 te koop in het 
Heemhuis van De Drijehornick, Pa-
penvoort 15A, bij Jumbo Ton Grim-
berg, kantoorboekhandel Risjamo 
Kernkwartier, het Vincentre aan de 
Berg en bij Bruna Parkstraat.

Mooie lezing over Bach
Ter gelegenheid van het Bachjaar 2018 nodigde Cultuur Overdag Olga Franssen 
uit voor een lezing over de componist Bach in het Van Goghkerkje.
Zij vertelde over de schoonheid en veelzijdigheid van Bachs muziek en lichtte dat 
toe met gitaarspel en luistervoorbeelden. Moeilijke muziek werd zeer toegankelijk.
Deze lezing was voor Cultuur Overdag de 1e activiteit rondom Bach, er volgen dit 
jaar  nog meer activiteiten waarvan in 
november een Bach concert op accor-
deon door Vincent van Amsterdam en 
in december een groot Bach kerstcon-
cert met medewerking van Marcando 
en enkele solisten.
Voor informatie zie de website www.
cultuuroverdag.nl en schrijf je in voor 
de nieuwsbrief.



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 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

PUZZELHOEKWeek 17

Horizontaal: 1 omvang 7 gemanierdheid 13 en dergelijke 14 deugniet 15 vanaf 
16 Nederlands dagblad 17 ontkenning 18 als boven 20 landbouwwerktuig 21 tijdstip 
23 emeritus 25 broeder 26 inwendig orgaan 28 groet 30 omslag 32 orkaan 34 beving 
36 plaaggeest 37 bijbelse figuur 38 afbeelding 41 dubbel huwelijk 44 halfaap 45 beperkt 
47 kleur 48 als gast 49 u 51 mager 52 trekdier 53 bevel 54 duinvallei 56 marmelade 
58 blijkens de akten 60 participant 62 Militaire Politie 63 Nederlandse rivier 64 looizuur

Verticaal: Verticaal: 1 beschamend 2 eerwaarde heer 3 rivier in Rusland 4 deel van de mond 5 insect 
6 vreemde munt 7vreemde munt 7 opleghout 8 tennisterm 9 warme drank 10 heilige 11 en volgende 
12 chagrijnig 19chagrijnig 19 beroep 20beroep 20 serieus 22 Romanum Imperium 24 lepreus 
25 marterachtig dier 27marterachtig dier 27 bijwoord 28 snedig 29 dom 31 ter inzage 33 bloeiwijze 
35 vogeleigenschap 38vogeleigenschap 38 oord 39oord 39 regeringsreglement 40 leest 41 bankbriefje 42 mijns inziens 
43 dagmars 46 voorzetsel 50voorzetsel 50 behaagziek 52 voorteken 55 plechtige gelofte 
57 Japans parelduikster 59Japans parelduikster 59 anno christi 60anno christi 60 lidwoord 61 radon 62 met name

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

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

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

Oplossingen wk 16
K O G I D R A A V D N A H L I

H A A R G R O E I M I D D E L

F T A A M B E I G E N D U N K

V R R I P A T E M A N T E I V

A O P N M H V T B E N Z I N E

C O C K T A I L P R I K K E R

A N G H L R N P I U K D A B L

L O R I T D T E M G S H E O O

L P I G T E A U I D G R R X K

G V N I I N G T A L U E E E K

I O G L N B E A S C A E L R E

R L M E E E R V H E E N I D N

L G U W R R V T E N O R D D D

D E S U E G T A A Z A N E E A

K R P V P G I L L E V E N S N

O L I FA N T S H U I DO L I FA N T S H U I D

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

AFZONDERING
AROMA
AVONDMAAL
CERES
CHROOM
DIETIST
DOMEIN
ELFEN
GANZEN
GEVARENDRIEHOEK
HOGEDRUKSPUIT
INEENS
KEELHOLTE
KWARTS
LAADCAPACITEITLAADCAPACITEIT
LEIDENLEIDEN
LICHTPUNTLICHTPUNT
MERGELMERGEL
NEUTJENEUTJE
NOBELNOBEL
OPFLEURENOPFLEUREN
PERSONENBUSPERSONENBUS
PLUIS
PRIMER
RASTA
RAYON
RENTE
RUGZWEMMENRUGZWEMMEN
SCHUIT
SCORE
SLEDE
SPRINT
STAAL
STAND
STEEN
SYMBOOL
TROEF
URAAN
VLEUG
VOORZEGGEN

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

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- 
VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT 
NUENEN NUENEN 
Los de woordzoekerwoordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus:  per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.
Winnaar:

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15

16 17

18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

32 33 34 35

36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46 47

48 49 50 51 52 53

54 55 56 57

58 59 60 61 62

63 64

9 1 5 6
7

4 5 6 2
2 8 7

7 4 1 8
6 3 9

3 4 8 6
6

4 3 8 2

Sudoku

week 15, Mw. B. Bouma, Nuenen.

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

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

LOODGIETERSBEDRIJF JASPERS 
Werkzaamheden: centrale 
verwarming, airco, water, 
gas & sanitair, badkamer 
compleet, zink- en koper-
werk, bitumen dakbedekking. 
www.jaspersinstallaties.nl 
Tel. 06-51497161.

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

FEESTJE?  HUUR: 
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie 
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-; 
Verwarming, Drankkoelers, 
tafels en stoelen etc. Bezorgen 
mogelijk. Mulders Verhuur, 
Bruhezerweg 49, Helmond, 
0492-510855 of 06-27175412. 
www.ikgeefeenfeestje.nl

ERVAREN ARTS verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

Openingstijden: Ma.- vr. van 9.00 - 18.00 uur. 
Za. van 9.00 - 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

BIJLES NEDERLANDS, 
BEGRIJPEND LEZEN 
EN LEREN LEREN. Zeer 
ervaren schrijver helpt mid-
delbare scholieren met de 
Nederlandse les en leert ze 
beter studeren. Met goed 
resultaat! Bel 06-21930746.

TE KOOP: Spaanplaten, 
12mm, afm. 65,5 x 97 cm. Af-
halen € 1,00 per stuk. ± 250 
stuks. Tel. 06-51 37 32 72.

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.

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

VERLOREN: een hangertje: 
zilver met een blauw ovale 
steentje, zat verpakt in een 
klein plastic zakje. Wie heeft 
dit gevonden? Tel. 2844516.

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

Gratis Proefdruk         Vóór 13:00 uur besteld dezelfde dag verzonden               Ophalen is ook mogelijk

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

M 06-41184188
info@jenladministratie.nl
www.jenladministratie.nl

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2017”

Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag of donderdag
Ben jij geïnteresseerd?
Bel of mail zo snel mogelijk!

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

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

Rond de Linde is op zoek naar:Rond de Linde is op zoek naar:

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

VAKANTIEBEZORGERS
JULI/AUGUSTUS

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

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

(XL)PRINTEN(XL)PRINTENONTWERPENONTWERPEN NABEWERKEN

DRUKKEN

MULTI PRINTEN

www.ronddelinde.nl

Voor het Nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl  •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Maand april
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur, woensdag 19.00 uur 
Gemeentehuis fi etsenstalling vijverzijde. 

Maand mei: ingang EMK terrein Wettenseind

 Elke tweede zondag v.d. maand 
14.00-17.00 uur Ierse sessies

Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

Elke tweede zondag v.d. maand 
14.00-17.00 uur Ierse sessies

Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

Elke laatste zondag v.d. maand
20.30 uur De Liederentafel

café Schafrath Nuenen

Elke maandag 
14.00-16.00 uur Hulp bij overstap 

OnsNet naar KPN
Helpdesk SeniorWeb, Bibliotheek Nuenen

Elke dinsdag
13.00 uur Beweegroute in groepsverband 

Fysiotherapie Kwiek, V. v. Goghstr. 139 Nuenen
9.30-12.30 Foto exp. historische boeren-

interieurs. Heemhuis De Drijehornick

Elke woensdag
19.30-21.30 Foto expositie 
historische boereninterieurs

het Heemhuis van De Drijehornick, 
Papenvoort 15A

t/m oktober
Elke tweede woensdag en 

laatste zondag van de maand
 13.30-17.00 uur Van Goghkerkje open

 Papenvoort Nuenen

Donderdag 26 april
09.30 uur schuif eens aan tafel bij…. 

John van de Griendt
KBO Klooster Nuenen

Donderdag 26 april
Koningsnacht

Centrum Nuenen

 Vrijdag 27 april 
8.00-01.00 uur 

Koningsdag
 Centrum Nuenen

Vrijdag 27 april 
11.00 uur de Bavaria Kings & Queens run

Lieshout
13.00-15.00 uur Gezellige hollandse 

Koningsdagbrunch. Gasterij Jo van Dijkhof

Vrijdag 27 april
14.00-16.00 uur PVGE Presentatie gezond 

bewegen en nordic walking
Het Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 10

Zaterdag 28 april
10.00-12.30 uur Sam’s Kledingactie 
plein H. Clemenskerk Park 55 Nuenen

20.15 uur 5e editie Celtic Night Nuenen
Het Klooster

Zondag 29 april
14.00 uur Jubileumconcert Gemengd koor 
De Vrolijke Samenzang. De Regenboogkerk

20.00 uur Liederentafel 
Café Schafrath

Maandag 30 april
19.00 uur IVN wandeling. Start: Het Klooster

20.00 uur Gipsyjazz ‘Paulus Schäfer
invites…... Accordeonist Dominique Paats’

café de Stam Gerwen

30 april t/m 6 mei 
Collecte Drumfanfare Jong Leven Gerwen

Woensdag 2 mei
20.00 uur Lezing over 

‘De geschiedenis van het Eindhovens kanaal’
 Zaal de Koekoek in Lieshout

Zaterdag 5 mei 
11.30 uur Doorkomst Freedom Ride

 Son via Hooidonk-Eikelkampen-Broekdijk-
Berg-Park-Parkstraat-Europalaan-Geldropse-
dijk-Meierijlaan-Opwettenseweg-Eindhoven

Zaterdag 5 mei
20.00 uur Cultuur Overdag : 

Gerard van Maasakkers
Het Klooster

Zondag 6 mei
07.00 uur Muzikale rondwandeling 
Drumfanfare Jong Leven. Gerwen

13.00-16.00 uur Torendag 
oude St.-Clemenskerk van Gerwen

Zondag 6 mei
13.30 uur Muziekgroep ALLE HENS

Dorpsboerderij Weverkeshof
14.30-16.30 uur Optreden ‘Levensvreugd’

Jo van Dijkhof

Zondag 6 mei
15.30 uur Vernissage KuBra presenteert: 

‘Bewonder!’ SHE-Art Gallery Nuenen
De Huufkes 34 Nuenen

Donderdag 10 mei
13.00 uur De Vrolijke Samenzang 

Caratconcert in Helmond

Zondag 6 mei
19.30 uur Taizé-vesper

Van Gogh Kerkje, Papenvoort Nuenen
20.00 uur Cultuur Overdag : 

Gerard van Maasakkers. Het Klooster

Zondag 13 mei
Doorkomst OLAT wandeling

Dinsdagavond 15 mei
18.30-20.00 uur Korfbal en NKV 

door Sjors Sportief
Wettenseind 20, Nuenen

Woensdag 16 mei
Ondernemers Contact Nuenen (OCN):

Bijeenkomst met Anne-Marie Spierings. 
Plannen voor herindeling van de gemeenten 
Nuenen en Eindhoven. Het Klooster Nuenen

Woensdag 16 t/m woensdag 30 mei 
12.00-23.00 uur 

4e editie Asperges op de velden. 
Aspergevelden Raaijmakers Hoeve, 

Boord 25 Nuenen

Donderdag 17 mei
19.30 Ontmoetingsavond ruilkring Lets 

Nuenen. Met optreden van Gertje Reassens
Dorpsboerderij Weverkeshof, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 5, Nuenen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 28 april 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.
Zondag 29 april 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorganger pastor S. Kuij-
pers. 

 Misintenties
Zaterdag 28 april 18.30 uur: geen in-
tenties.
Zondag 29 april 11.00 uur: Zus Bemel-
mans - Kessels; Cor van Lierop; Anne-
ke Kluijtmans - Swinkels; Harrij van 
der Velden en overleden ouders van 
der Velden - Foederer; Louis van der 
Linden; Overleden ouders Gertrude 
van Laarhoven - Dacus en Cees van 
Laarhoven.

Mededelingen
In onze parochie zijn getrouwd Tjeerd 
Dickhoff en Steffie van der Horst. Wij 
wensen ze van harte proficiat en veel 
geluk.

In onze parochie is overleden Gerrit 
Smits, Eeuw Driessestraat 20. Hij was 
lid van ons parochiekoor. Wij wensen 
de familie en vrienden veel troost en 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Op Koningsdag 27 april is het secreta-
riaat gesloten.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 29 april 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vosse-
naar.

Misintenties 
Wilhelmina Maria van Hout - Jansen; 
Overleden ouders Donkers - Geven en 
familieleden.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 29 april 9.30 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Frans Raaijmakers en Fien Raaijma-
kers - Aalders; Toon van Rooij en Miet 
van Rooij - van Bommel.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 29 april is onze voorganger: 
pastoraal werker J. Deckers. Er is kin-
dernevendienst voor kinderen van de 

Dankbetuiging

Beste familie, vrienden, kennissen, buurtbewoners en leden van alle 
verenigingen waarbij ons pap betrokken was. Via deze weg willen wij 
jullie bedanken voor de vele reacties na het overlijden van mijn man, 
onze vader en opa.

Marinus Renders
Ze zijn voor ons een grote steun geweest. De overweldigende belang-
stelling maakt het voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te 
bedanken. Wij willen ook alle betrokken hulpverleners bedanken met 
in het bijzonder De Zuidzorg en de directe buren. 

Annie, kinderen en kleinkinderen Renders

Donderdag 26 april

 Centrum Nuenen

basisschool. De collecte is voor de 
voedselactie van ZWO in Indonesië. U 
wordt van harte uitgenodigd om deze 
dienst met ons mee te vieren. Tenslot-
te bent u, zoals altijd, op donderdag 
tussen 10.00 en 12.00 uur welkom in 
het Open Huis voor een kop koffie en 
ontmoeting met anderen. Voor meer 
informatie: zie onze website.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Donderdag 26 april. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Cletus en Marcel-
linus, paus en martelaar. 
Vrijdag 27 april. 07.15 uur H. Mis, H. 
Petrus Canisius, belijder en kerkleraar. 
Zaterdag 28 april. 08.30 uur H. Mis, H. 
Paulus van het Kruis, belijder. 10.00 
uur Godsdienstlessen. 
Zondag 29 april. Vierde zondag na Pa-
sen. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 30 april. 18.30 uur gezongen 
Mis, H. Catharina van Siena, maagd. 
Dinsdag 1 mei. 18.30 uur H. Mis, Jozef 
arbeider, echtgenoot van de H. Maagd 
Maria. 
Woensdag 2 mei. 07.15 uur H. Mis, H. 
Athanasius, bisschop en kerkleraar. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

Torendag:   
oude kerk van 
Gerwen te kijk
Op zondag 6 mei staat de oude St.-
Clemenskerk van Gerwen centraal 
bij de Peellandse Torendag. Om 
13.00 uur staan kerk, toren en prio-
rij open voor bezoek tot 16.00 uur. 

Er zijn activiteiten rondom deze ope-
ning en bezoek. Er is een rondleiding 
voor belangstellenden. In de priorij is 
een tentoonstelling over de laatste res-
tauratie van het kerkgebouw. Als enige 
middeleeuwse kerk heeft de toren nog 
een gerestaureerde kerk na de ver-
woestende orkaan van 9 november 
1800. Deze Torendag is een initiatief 
van de gemeenten van Peelland en hun 
heemkundekringen. 
De kerk staat, nog geurend naar de 
wierook, open. Ook het koor in het 
oxaal kan worden beklommen, vroe-
ger een wapenopslag. Wie verder wil, 
kan de klokkentoren beklimmen langs 
smalle en steile ladders. Buitenom zijn 
aan de kerk de bouwkenmerken van de 
jaren 1540, 1620 en 1890 goed te zien. 
Ook het muurgat voor de paarden van 
het Franse Noorder-Armee van het 
jaar 1794 is goed te zien. 
Bovendien is er een markt, opgezet 
door enkele parochianen, bij deze To-
rendag. 

Nuenens Vocaal Ensemble

Sìrin

met

Jubileumconcert

29 april 2018

Regenboogkerk
Sportlaan 5 Nuenen

Gemengd koor

DVS

Gemengde Zangvereniging

Melodia

Nuenens Vocaal Ensemble

en

Aanvang 14.00 uur

Toegang gratis

‘De Vrolijke Samenzang’  
viert negende lustrumfeest
Hoe vier je een lustrum wanneer dat al weer voor de negende keer is? Eigen-
lijk is dat niet zo moeilijk. Je bespreekt een geschikte locatie, nodigt gastko-
ren uit, roept mensen op om te komen luisteren en je hebt een concept voor 
een fantastische muzikale middag. 

laten horen. Wellicht wordt u daarna 
zo enthousiast dat u met ons mee wilt 
komen zingen.
Op 10 mei, Hemelvaartsdag, treedt 
DVS om 13.00 uur op, tijdens een Ca-
ratconcert in Helmond.
Voor info: Email: devrolijkesamen-
zang@gmail.com. Tel: 040-2906123.
www.devrolijkesamenzang.nl

Gemengd koor DVS (De Vrolijke Sa-
menzang) uit Nuenen bestaat 45 jaar. 
DVS nodigt u uit voor een concert op 
29 april, in de Regenboogkerk, aanvang 
14.00 uur. De entree en de pauzekoffie 
is gratis. Na afloop staan een paar gast-
vrouwen bij de uitgang om uw vrijwilli-
ge bijdrage in ontvangst te nemen.
Na afloop van het concert hopen wij 
met u het glas te heffen, en terug te 
blikken op 45 jaar zangplezier en tevens 
vooruit te kijken naar de toekomst, een 
gouden jubileum. Een gouden jubileum 
ligt immers in het verschiet.

De volgende koren verlenen hun me-
dewerking aan het concert:
• Gemengd koor Melodia uit 

Geldrop, olv Irene Meeuvis.
• Damesensemble Sírin, aan de pia-

no Natalia Tretiakova.
• Gemengd koor DVS Nuenen, olv 

Natalia Tretiakova.

Onder de bezielende leiding van Nata-
lia Tretiakova, dirigent en van Ton 
Toirkens aan de piano, heeft DVS de 
laatste jaren een heel nieuw repertoire 
ingestudeerd en dat willen wij u graag 

Verdachte overval op Phonehouse opgepakt
De politie hield zaterdagavond 21 april in Roermond een man aan op ver-
denking van het plegen van een overal op een telefoonwinkel in Nuenen 
eerder die dag. Uit onderzoek komt naar voren dat hij ook als verdachte van 
een overval op een telefoonwinkel in Best aangemerkt kan worden.

De overval in Nuenen vond zaterdag-
ochtend rond 9.40 uur plaats op een te-
lefoonwinkel aan de Parkstraat. Mede-
werkers werden met een mes bedreigd. 
De overvaller nam diverse mobiele te-
lefoons weg en rende de winkel uit. 
Eerder deze maand, op 10 april, werd 
een telefoonwinkel in Best overvallen. 

Onderzoek
Op de locaties is uitvoerig onderzoek 
gedaan. Gekeken werd of er sporen wa-
ren achtergelaten door de overvaller, 
die vervolgens veilig gesteld kunnen 
worden door de forensische recherche.

Aanhouding
Uiteindelijk bracht het onderzoek ons 
zaterdagavond op het spoor van de 
35-jarige verdachte die in Roermond 
rond 18.40 uur werd opgepakt. Bij een 
doorzoeking van een woning in Eindho-
ven, waar de verdachte met regelmaat 
verblijft, troffen wij zaterdag een deel 
van de gestolen mobiele telefoons uit 
Nuenen aan. De verdachte zit vast voor 
verder onderzoek en daaruit is inmiddels 
duidelijk geworden dat hij ook als ver-
dachte naar voren komt voor de overval 
in Best. We onderzoeken nog of hij bij 
meerdere overvallen betrokken was. 

 

Politieberichten
Verdachte overval op Phonehouse opgepakt
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SPORT Sjors sportief bij NKV Korfbal!
Kun je goed rennen, ben je sportief en handig met een bal? Dan is korfbal 
misschien wel de sport voor jou! Korfbal is een gemengde sport, dus voor 
jongens en meisjes. Op dinsdagavond 15 mei van 18.30 tot 20.00 uur en za-
terdagochtend 26 mei van 09.30 tot 11.00 uur is het moment om kennis te 
maken met korfbal en NKV door Sjors Sportief. 

Spannende strijd bij clubkam-
pioenschappen Z&PV Nuenen
Tijdens de jaarlijkse clubkampioenschappen afgelopen zondag was zowel 
bij de dames als bij de heren de strijd om de titels ongemeen spannend. Bij 
de dames vochten Colet Claessens, Susan Teijken, Robin Goossens en Merel 
Pha�  om de grote beker, terwijl in de strijd bij de heren tussen Sven Kardol 
en Ruud van Heerbeek de beslissing pas op de allerlaatste afstand viel.

Wil je hier graag bij zijn? Dat kan, er 
zijn voor beide momenten nog plaat-
sen beschikbaar. Aanmelden kan via 
de site van Sjors Sportief: www.sjors-
sportief.nl. Tijdens de Sjors Sportief 
training krijg je uitleg over korfbal ge-
volgd door een training en een wed-

strijdje. Bij NKV kan je niet alleen 
korfballen op het kunstgrasveld, maar 
ook beachkorfballen op ons beach-
veld. Vervolgens mag je 4 keer hele-
maal gratis meetrainen met leeftijds-
genootjes op dinsdagavond om te kij-
ken of je het leuk vindt. 
 

Sjors sportief bij NKV

Dames
Vooraf werd er al een interessant ge-
vecht verwacht tussen Colet, Susan, 
Robin en Merel. Alle vier de dames 
hebben hun specialismen en doordat 
tijdens de clubkampioenschappen zo-
wel de vlinder, rug, school, borst en 
wisselslag wordt gezwommen kon 
vooraf niet met zekerheid gezegd wor-
den wie er met de titel vandoor zou 
gaan. Uiteindelijk werden de overwin-
ningen op de 5 afstanden inderdaad 
verdeeld over deze 4 dames en dus wa-
ren de onderlinge verschillen door-
slaggevend voor de eindstand.

Heren
Bij de heren zijn Ruud en Sven al jaren 
dominant voor wat betreft de titels, al 
kregen ze dit jaar wel weer meer te-
genstand van junioren Bram Zwetsloot 
en Milan Meurs. Toch waren het 
meervoudige winnaars van de grote 
wisselbeker Sven en Ruud die uitein-
delijk moesten beslissen wie er dit jaar 
overall clubkampioen bij werd. Zowel 
de wissel als rugslag werd op zaterdag 
door Sven gewonnen, maar op zondag 
was de schoolslag met overmacht voor 
Ruud. Na de vlinderslag was de strijd 

nog volledig open en dus was het pas 
na de borstcrawl bekend wie er dit jaar 
de titel pakte.

Meiden en jongens
Ook in de jongere leeftijden was de 
strijd om de medailles gigantisch. Bij-
voorbeeld bij de jongste meisjes 
(2009/2010) waar Daphne Bilik en Ar-
lyn Schouten zeer aan elkaar gewaagd 
bleken te zijn. Bij de jongens uit dezelf-
de leeftijd waren er mooie races tussen 
Hugo Spanjers, Stijn van der Velden en 
Tijn Keij, terwijl een leeftijdsgroep ou-
der Koen van den Wildenberg, Ralph 
Spanjers en Tristan van der Wel on-
derling uit probeerden te maken wie 
zich clubkampioen mocht gaan noe-
men.  Bij de junioren was vooral de 
strijd tussen Milan en Bram er eentje 
voor de recordboeken, na 5 afstanden 
was het verschil minder dan 1 seconde.

Prijsuitreiking
Wie er nu uiteindelijk met de prijzen 
vandoor zijn gegaan en zich clubkampi-
oen 2018 mogen noemen wordt pas 
over een paar weken bekend. Dan wordt 
tijdens het clubuitje voor de hele groep 
de officiële uitslag bekend gemaakt.

LOGO feliciteert trainers Ellen, Hans en Jeroen

Weer twee gediplomeerde 
trainers voor LOGO
Op zaterdag 14 april was het praktijkexamen voor de opleiding ‘Looptrainer 
niveau 3’ van de LOGO-trainers Ellen Broekhuis, Hans van Aerle en Jeroen 
Lathouwers van LONU. Alle drie hebben ze deze pittige opleiding succesvol 
afgerond en mogen zich nu gediplomeerd hardlooptrainer LT3 noemen. 

Mede door de ondersteuning van de 
drie LOGO-praktijkbegeleiders Egon 
Triki, Jack Ernest en Yvar de Weerd 
hebben de drie cursisten dit traject op 
een succesvolle manier kunnen afron-
den. Dat LOGO deze drie begeleiders 
zelf in huis heeft, is uniek te noemen! 
Ook werkt LOGO al jaren samen met 
opleidster Irma van Gils van de Atle-
tiekunie. Haar deskundigheid en en-
thousiasme zorgen ervoor dat ook de-
ze opleiding door de LOGO-trainers 
succesvol is afgerond. 
Daarnaast promoot LOGO al jaren de 
samenwerking met omliggende loop-
groepen, zoals Lopersgroep Nuenen 
(LONU), Lopersgroep Mierlo (LGM) 

en Geldrop Runners. Samen worden 
evenementen georganiseerd, maar sa-
men worden ook opleidingen gevolgd. 
Zo heeft Jeroen Lathouwers van LO-
NU maandenlang bij LOGO zijn op-
leiding gevolgd. Ook die samenwer-
king is perfect verlopen. 

Het waren voor Ellen, Jeroen en Hans 
maanden van voorbereidingen, veel 
oefenen, observeren en nog maar eens 
oefenen, maar het is ze allemaal gelukt 
om de Atletiekunie te laten zien dat zij 
er klaar voor zijn.  LOGO wil Ellen, 
Hans en Jeroen via deze weg feliciteren 
met hun diploma en hoopt nog veel 
van hen te leren! 

Schoolvoetbaltoernooi Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten
Na enkele weken van voorbereiding was het dan op woensdagmiddag 11 april 
weer zo ver. Er hadden zich 17 jongensteams van groep zeven/acht ingeschre-
ven. In het wedstrijdschema was dit jaar ook ruimte voor een All Star team, een 
samengesteld team met kinderen van verschillende scholen, voornamelijk uit 
groep zes. Dit All Star team deed echt niet onder voor de grote jongens uit 
groep zeven en acht! Het meidenvoetbal leeft in onze gemeente, maar liefst 16 
meidenteams zijn deze middag met elkaar de strijd aan gegaan! 

naar de Wentelwiek, Heuvelwijk werd 
tweede en de Dassenburcht ging met 
de derde prijs aan de haal. De sportivi-
teitsprijs was deze middag voor de 
Nieuwe Linde. 
De school die over twee middagen het 
hoogste gemiddeld aantal punten 
heeft behaald ging er met de grote 
B&W Wisselbokaal vandoor. Dit jaar 
was Heuvelrijk de gelukkige. Zij moch-
ten uit handen van wethouder dhr. 
Pernot de beker in ontvangst nemen. 
De wethouder had voor alle kinderen 
nog een aangename verrassing, 400 ijs-
jes! Nogmaals dank daarvoor.
We kunnen terugkijken op twee  spor-
tieve en dus zeer geslaagde middagen. 
Extra dank aan de begeleiders, scheids-
rechter en Summa studenten. Tot vol-
gend jaar! 

Nadat alle teams vijf wedstrijdjes had-
den gespeeld werden alle punten bij el-
kaar opgeteld en gedeeld door het aan-
tal deelnemende teams per school. Bij 
groep zeven/acht ging Heuvelrijk met 
de eerste prijs aan de haal. De Wentel-
wiek en de Rietpluim werden respec-
tievelijk tweede en derde. De sportivi-
teitsbeker ging meer dan terecht naar 
het All Star team!
Een week later was het de beurt aan de 
groepen vijf en zes. Ook hier werd vol-
gens hetzelfde principe gespeeld. Deze 
middag hadden we 16 jongensteams 
en tien meidenteams te gast op de 
sportvelden van RKSV Nuenen. Com-
plimenten aan alle kinderen en bege-
leiders er werd heel sportief gespeeld. 
De EHBO had een rustig middagje. Bij 
groep vijf/zes ging de grote beker mee gend jaar! groep vijf/zes ging de grote beker mee 

EMK verliest nipt finale KNVB Beker (Zaal)

Trots op EMK 1 (zaal)
Door John de Jong

Na een bloedstollende finale om de KNVB Beker op vrijdag 20 april, die beide kan-
ten op kon, heeft Boca/Blue Sun Zonnestudio’s uiteindelijk met 7-6 de finale gewon-
nen. Het team van EMK en het in groten getale opgekomen publiek mogen trots zijn 
op het behalen van de finale en het was dichtbij de winst van de KNVB Beker.

ken of je het leuk vindt. 

Nieuw trainers duo 
seizoen 2018-2019 
NKV Korfbal
Als vereniging waren we op zoek 
naar een trainer die onze jonge se-
lectie naar een hoger niveau kan 
brengen. Een clubman met ambitie 
maar vooral iemand die het plezier 
in het korfbal hoog in het vaandel 
heeft staan. Na enkele gesprekken, 
denken wij deze gevonden te heb-
ben in het trainersduo Gertjan Hen-
sing en Dennis Beemsterboer. 

Beide heren zijn niet onbekend binnen 
de vereniging en staan bekend als korf-
balliefhebbers die sociaal betrokken zijn 
bij de spelers en korfbalclub. Wij wen-
sen Gertjan en Dennis alle succes toe 
om het komend seizoen onze vereniging 
NKV hoger op te brengen. Wij verwel-
komen het duo graag in seizoen 2018-
2019 voor een nieuwe uitdaging bij onze 
gezellige en ambitieuze club.
 

Gertjan Hensing (l) en Dennis Beemsterboer

Het EMK Zaal voetbalteam 

Maandagavondwandeling 

De Collse Zegge
De vogelwerkgroep van IVN-Nuenen 
wandelt op maandagavond 30 april 
met iedereen die mee wil door De 
Collse Zegge.
Om 19.00 uur vertrekken we met de 
fiets bij Het Klooster. De start van de 
wandeling is bij de Collse watermolen.
Het gebied heeft een afwisselend ka-
rakter met bos water en weiden. Inte-
ressante vogels die je hier kunt aantref-
fen zijn onder andere de kleine kare-
kiet, de tuinfluiter, de waterhoen en de 
buizerd. Zelfs de blauwborst wordt af 
en toe in het gebied gehoord en gezien.
De Collse Zegge kan in het voorjaar 
erg nat zijn. Zorg ervoor dat je water-
dichte schoenen of laarzen draagt.
Controleer bij thuiskomst altijd goed 
of je geen tekenbeet hebt opgelopen.
Wil je meewandelen met de vogelwerk-
groep? Dan ben je van harte welkom!
Meer informatie bij Roy van der Vel-
den, coordinator van de vogelwerk-
groep,  telefoon 0615902603 of mail 
roypeter40@hotmail.com.

 



Rond de Linde  Nr. 17 Donderdag 26 april 2018

SPORTVoetbal

EMK - Mariahout  1-1
Door Cor Groenen
 
EMK ontsnapte in de 4e minuut al aan een achterstand. Een doorgebroken speler 
op links wist de EMK doelman te omspelen, maar in de voortzetting belandde het 
schot op de paal. Enkele minuten later ging een inzet van Messerschmidt na een 
corner naast. Van den Bogaard had daarna pech toen een lobje over de M.H. doel-
man over het doel ging. Direct hierna strandde dezelfde speler op de doelman van 
M.H. Na zwak verdedigen op rechts bij EMK scoorde de linksbuiten van M.H. 
door de benen van de EMK doelman de 0-1. Kort hierna kwam EMK terug tot 1-1 
uit een voorzet van Rick van den Bogaard die door Johan Janssen voor goal direct 
op de slof werd genomen. EMK had daarna nog enkele kleine kansjes om op voor-
sprong te komen, maar de bal werd naast gekopt, of de bal verdween via de paal 
uit het doel aan M.H. zijde. In de 2e helft was er van beide zijde niet echte drang 
meer om de wedstrijd winnend af te sluiten en waren vooral de supporters teleur-
gesteld in de wedstrijd. Er rest EMK niet veel meer in deze competitie behalve de 
nacompetitie, maar gezien de prestaties van de laatste weken schenkt dit ook niet 
echt veel vertrouwen.

Doelpoging Rick van den Bogaard

Wederopstanding Nederwetten compleet      
na derde overwinning op rij

Fiducia - Nederwetten 0-3
Door Han Huijbers

Voor de donderdagavondwedstrijd uit tegen Fiducia was het voor iedereen 
weer haasten geblazen. Afgelopen zondag speelden beiden ploegen ook al 
tegen elkaar. Toen besliste Giel van Korven de wedstrijd met een rake vrije 
trap in Nederwettens voordeel.

Met deze jongens erbij werden de 
duimschroeven nog wat verder aange-
draaid en dat bleek uiteindelijk de nek-
slag voor Fiducia te zijn. In de 63e mi-
nuut liet de immer loerende goaltjes-
dief Toon van Rooij de openingstreffer 
op het scorebord noteren. 
De voorsprong was voor Nederwetten 
het signaal om de boel achterin dicht 
te gaan timmeren. De al weken in gro-
te vorm verkerende verdedigingsleider 
Willem van Rooij kreeg versterking 
van Niek en Giel. Zij zakten beiden een 
linie terug, waardoor spits Toon voor-
in alleen kwam te staan. 
Nederwetten kon gaan counteren, wat 
voor de snelle middenvelders Jesper, 
Niek, Christiaan en Mathijs natuurlijk 
op het lijf is geschreven. In de 83e en 93e 
minuut complementeerde Toon zijn 
hattrick die door een knappe teampres-
tatie tot stand kwam. Eindstand: 0-3.

RKPVV een maat te groot  
voor RKVV Nederwetten

RKPVV - 
Nederwetten 8-0 
Door Louis Staals

Ondanks het feit dat Nederwetten in de 
winning mood was, is dat op afgelopen 
zondagmiddag absoluut niet tot uiting 
gekomen. Slechts een half uur wist Ne-
derwetten te voorkomen dat er niet ge-
scoord werd door PVV. Vele corners 
bleven zonder rendement en een gewel-
dige knal van 5 meter afstand vond nog 
doelman Jordy van den Boogaard op zijn 
weg. De keeper moest wel even opge-
knapt worden maar hij kon de wedstrijd 
vervolgen. 
Halverwege de eerste helft moest aan-
voerder Giel van Korven weer gebles-
seerd het veld verlaten en mocht Rik van 
Lieshout het gaan proberen. Een zuiver 
doelpunt van Toon van Rooij werd ten 
onrechte afgekeurd omdat hij, komende 
van eigen helft met een mooie lob de 
PVV keeper passeerde, maar de scheids-
rechter bleef onverbiddelijk. 3 minuten 
later gaf Iliias Benhisja een voorzet die 
onbedoeld over de Nederwetten keeper 
in het doel waaide. Dat was de 1-0 en 
amper 3 minuten later knalde Tonny van 
Wijst de 2-0 binnen. Dit was ook de 
ruststand. 
Na de rust kon sterkhouder van de ach-
terhoede Willem van Rooij ook niet ver-
der en moest Tim Bunthof in zijn plaats 
beginnen. Na 15 minuten in de 2e helft 
knalde Tonny van Wijst met een af-
standsschot de 3-0 in de touwen. En 
toen ging het hard 4-0 door een eigen 
doelpunt van Rik van Lieshout. Neder-
wetten was het spoor helemaal bijster en 
enkel het harde werken van o.a Christi-
aan Baaten was het enige positieve wat 
te melden was van Nederwetten zijde. 
Van der Laak knalde de 5-0 binnen op 
aangeven van Anthony van Lierop. 
Chris Verhallen zorgde voor de 6-0. An-
thony van Lierop van PVV kreeg even 
later een rode kaart toen hij na zijn eer-
ste gele kaart zijn shirt uit trok en met 
ontbloot bovenlijf het veld af wandelde. 
Dit had zijn 2e gele, dus rode kaart tot 
gevolg. Chris Verhallen kon ondanks de 
numerieke minderheid de 7-0 binnen 
schieten toen hij ongehinderd op de Ne-
derwettense doelman af  kon lopen. 
Toen uw verslaggever al onderweg naar 
de uitgang was moest hij toch nog even 
aantekenen dat Tim Smits de 8-0 had 
binnen geschoten. Blamage voor Neder-
wetten al moet gezegd dat koploper 
RKPVV niet voor niets aan kop gaat in 
deze klasse. Volgende week beter.

De openingsfase van de wedstrijd was 
voor Nederwetten, dat enkele redelijke 
kansen kreeg, via diverse spelers, maar 
deze tot eigen frustratie niet wist te 
verzilveren. Later in de eerste helft 
kroop Fiducia uit de schulp en creëer-
de het ook enkele kansen. De van een 
schorsing teruggekeerde keeper Jordy 
van den Boogaard kreeg de kans om 
zich te onderscheiden en deed dat, 
evenals zijn collega aan de andere kant, 
op niet mis te verstane wijze.
Nederwetten rook dat er kansen lagen 
en voerde in de tweede helft het tempo 
flink op. Dit hakte er in, want de tropi-
sche temperaturen eisten hun tol. Een 
driedubbele spelerswissel in de 60e 
minuut moest weer wat extra energie 
toevoegen aan deze wedstrijd. Tim, 
Tom en Bart verlieten het veld en voor 
hun kwamen Christiaan, John en Daan 
in het veld. 

Extra ingelaste drinkpauze tijdens de wedstrijd onder tropische omstandigheden

Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Zondag 29 april
HVV Helmond 1 - Nederw. 1 . . . 14.30
Nederwetten 2 - Unitas’59 11  . 12.30
Nederwetten 3 - SBC 8  . . . . . . . . 10.00
Nederwetten 5 - HSE 3  . . . . . . . . 10.00
Maarheeze VR1 - Nederw. VR2 . 11.00

RKSV NUENEN
Zondag 29 april
Best Vooruit 2 - Nuenen 2  . . . . . 11.45
Essche Boys 2 - Nuenen 4  . . . . . 10.30
Nuenen 5 - Brabantia 4  . . . . . . . 12.00
Nuenen 6 - PSV 2  . . . . . . . . . . . . . 12.00
SBC 5 - Nuenen 7  . . . . . . . . . . . . . 10.00 
UNA 6 - Nuenen 8  . . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen 9 - Best Vooruit 7  . . . . . 14.30
Nuenen 10 - SBC 12  . . . . . . . . . . 10.00
Nuenen 12 - Unitas’59 8  . . . . . . 10.00
Woens. Boys 10 - Nuenen 13  . . 13.00

GESLAAGD VOOR 
HET ZWEMDIPLOMA 

IN HET ZWEMBAD VAN
FEEL FIT CENTER NUENEN

powered by

(0)40-2832970 | Sportlaan 4-6 | 5671 GR Nuenen | www.feelfi tcenter.nl

ZATERDAG 31 MAART 2018

ONGELOOFLIJK! MAAR LIEFST 77 KINDEREN 
WEER HUN DIPLOMA GEHAALD! PROFICIAT ALLEMAAL!

BADMEESTER BART REIKTE VANDAAG 
VOOR DE LAATSTE KEER DE DIPLOMA’S UIT. 

Ruim 170 collectanten dragen bij      
aan een landelijk dekkend netwerk van AED’s in Nederland 

Collecte Hartstichting brengt 
in Nuenen € 10.323,20 op
De jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting van 8 tot en met 14 april 
heeft dit jaar een mooi geldbedrag in Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
opgeleverd.

Nu, kunnen we jaarlijks naar schatting 
2500 levens redden.

Over de Hartstichting.
Het hart is de motor van het leven. De 
Hartstichting werkt aan concrete op-
lossingen om ieders hart zo sterk mo-
gelijk te houden, zodat iedereen uit het 
leven kan halen wat erin zit. Stap voor 
stap en op verschillende fronten tege-
lijk werken wij aan een hartgezonde 
samenleving. Dat doen wij samen met 
medewerkers, patiënten, vrijwilligers, 
donateurs, zorgprofessionals, weten-
schappers en business partners. Onze 
ambitie is om hart- en vaatziekten zo 
vroeg mogelijk te kunnen herkennen, 
opsporen én zo goed mogelijk te be-
handelen. Daartoe financieren wij we-
tenschappelijk onderzoek, geven wij 
voorlichting en werken wij aan ver-
nieuwing in de zorg en hulpverlening.

Voor meer info: hartstichting.nl. of se-
cretariaat: Ria van Happen tel. 040-
2835570 en Nelleke van de Ven tel. 
040-2833182.

Uitgesplitst 
Nuenen € 8.948,29, Gerwen: € 979,48, 
en Nederwetten: € 395,47.
 De Hartstichting bedankt de collec-
tanten en inwoners van harte voor de 
bijdrage aan de realisatie van een lan-
delijk dekkend netwerk van AED’s in 
Nederland. Dankzij de giften kunnen 
meer levens worden gered. 

Levens redden met de AED.
Ruim 170 collectanten in Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten gingen tij-
dens de collecteweek met de collecte-
bus langs de deuren. De Hartstichting 
geeft met de collecteopbrengsten 2018 
een stimulans aan de plaatsing en re-
gistratie van AED’s op openbare plek-
ken in Nederland. Dit initiatief draagt 
bij aan de realisatie van een landelijk 
dekkend netwerk van AED’s in Neder-
land. Zo kunnen meer levens worden 
gered. Jaarlijks worden 15.000 mensen 
buiten het ziekenhuis getroffen door 
een hartstilstand, vaak onverwachts. 
Reanimatie en de inzet van een AED 
binnen 6 minuten biedt de grootste 
kans op overleving. Met een landelijk 
dekkend netwerk van burgerhulpver-
leners én AED’s die zijn aangemeld bij 
het landelijk oproepsysteem Hartslag 

Wijziging startplaats 
bij WSV Nuenen
 
De startlocatie voor de zondagmor-
gen- en woensdagavondwandeling bij 
de Nuenense wandelsportverenging 
WSV is in de maand mei de ingang van 
het EMK terrein aan het Wettenseind.
Op zondagmorgen om 09.00 uur en op 
woensdagavond om 19.00 uur vertrek-
ken twee groepen, ieder in een eigen 
tempo, voor een sportieve wandeling 
van maximaal twee uur door de mooie 
Nuenense omgeving. Iedereen is wel-
kom om ook eens vrijblijvend mee te 
wandelen. Vooraanmelden daarvoor is 
niet nodig, men kan zich melden op de 
startlocatie.Voor nadere info: www.
wsvnuenen.nl Ook kunt u mailen naar 
secretariaat-wsv@outlook.com.
 

Norwood /codependent 
Zelfhulpgroep voor vrouwen 
De zelfhulpgroep Norwood/codependent voor vrouwen heeft nog ruimte 
voor enkele nieuwe deelnemers. De groep komt op donderdagavond eens 
in de twee weken bij elkaar in Helmond.

Deze groep is speciaal voor vrouwen 
die emotioneel te afhankelijk zijn van 
anderen (vaak hun partner); die te veel 
in de liefde investeren; vrouwen die 
zich herkennen in het boek ‘als hij 
maar gelukkig is’ van Robin Norwood 
en/of het boek ‘Loslaten’ van Ammy 
van Bedaf. In de groep worden erva-
ringen met elkaar gedeeld, waardoor 

men situaties gaat (h)erkennen en zo 
leert zich minder afhankelijk op te 
stellen. Deelname is gratis. Koffie en 
thee voor eigen rekening.
Voor meer informatie of aanmelding:
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost 
Brabant, helmond@zelfhulpnetwerk.nl 
of 040-2118328.  
www.zelfhulpnetwerk.nl 

 

Wederopstanding Nederwetten compleet      Wederopstanding Nederwetten compleet      Wederopstanding Nederwetten compleet      Wederopstanding Nederwetten compleet      

Fiducia - Nederwetten 0-3

voor RKVV Nederwetten

Nederwetten 8-0 
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draadloze oplader
zwart of wit
met LED indicator
incl. USB kabel
geschikt voor alle 
telefoons met 
Qi-ondersteuning

dames 
jumpsuit
zwart
polyester
maten s-xl

bloempot Toledo
kunststof
30 cm

37 cm

4.95

Candy Sandwiches 
of Candy Cables 
diverse smaken
275 gram
1 kg = 2.87

Christina Aguilera of Maroussia 
eau de toilette
Christina Aguilera: Inspire, 50 ml
Maroussia: Slava Zaitsev, 100 ml
1 l = 159.00/79.50

footies
diverse varianten en kleuren
dames: one size
heren: maten 39-46

Kinzo 
onkruidbrander
metaal
ca. 80 cm

uitrekbare tuinslang
met snelkoppeling en sproeikop

complete tuinset
textileen, antraciet
bank: 107x62x78 cm
stoel 2x: 60x62x78 cm
tafel: 90x50x41 cm

windlicht 
draad frame
diverse kleuren
metaal

bigshirt of nachtjurk
diverse varianten
katoen
maten s-xl

Spectrum tuinhoutbeits
donkerbruin
2.5 liter
1 l = 1.31

Nature giftset
5-delig

mozaiek steentjes
diverse kleuren
vierkant 2x2 cm

Kristal 
schoonmaakazijn
eucalyptus of lavendel
extra power
1 liter

trolley waterbaan
inklapbaar tot handige trolley
met golfmaker, waterpomp,
boothuis, renbaan en vele accessoires
maat ingeklapt: 51x21x66 cm

dames top viscose
diverse kleuren
viscose/elastaan
maten s-xl

strandlaken
diverse varianten
katoen
100x200 cm 
of 100x180 cm

beitsroller, blokkwast,
lakset 3-delig of afplaktape

0.79

Disney strandemmer
met accessoires

2.79

broek

viscose 
maten s-xl

4.98

Van Gils giftset
Tendenza of Initiativ
eau de toilette 75 ml 
+ douchegel 75 ml

7.95

2 paar

matraskussen
diverse prints
40x40 cm

1.87

solar lamp craquelé
2-in-1: wit/colour changing
39 cm

45 cm

2.61

1 kilo max. lengte 22.5 m

4-delig

gasbus navulling
butaan, 227 gram 
1 kg = 4.76

1.08

onze nieuwe weekactie

www.action.com
Aanbiedingen geldig van woensdag 25 april t/m dinsdag 1 mei 2018
Altijd op de hoogte blijven van acties en nieuwe producten met onze nieuwsbrief. Meld u aan op action.com/newsletter

onze nieuwe weekactie

www.action.com
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