
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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De enige échte Nuenense krant Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nldrij.mes@iae.nl
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

GRATIS WAARDEBEPALING
VAN UW WONING?

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

GROOTS IN PRECISIE

Een technisch beroep leren 
in de praktijk?

Kies voor een goed betaalde baan 
en interne opleiding bij

DE ROOY IN NUENEN.
Wij stomen jou klaar 

voor het vak van metaalbewerker.

Voor meer informatie check onze website: www.rooy.nl
of neem contact op met Marloes Joosten 

m.joosten@rooy.nl  |  040-281 34 59)

WOW! 

AANLEVEREN WEEK 19 
REDACTIONEEL EN ADVERTENTIES 
In verband met Hemelvaart ver-
schijnt Ronde de Linde op woens-
dag 9 mei. Redactionele artikelen  
en advertenties zijn in te zenden 

tot maandag 7 mei 12.00 uur. 

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 12/05/18. 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 12/05/18. Liefst v.t.v. 

bellen voor een afspraak op 
040-7200862

Twee Koninklijke Onderscheidingen     
in Nuenen c.a. op Koningsdag 2018
Door Gerrit van Ginkel

urgemeester Maarten Houben heeft samen met de jeugdburgenees-
ter op donderdag 26 april twee Koninklijke Onderscheidingen uitge-
reikt bij de decorandi thuis. Op het Gemeentehuis verzamelde een 

groep van ongeveer 20 personen bestaande uit de Burgemeester, wethou-
ders, enkele raadsleden, ambtenaren, fotografen en persvertegenwoordi-
gers, leden van het Oranjecomiteé en met de accordeonist Willem Muziek, 
die vooral het ijs brak bij binnenkomst bij de gedecoreerden. Deels fietsend 
en deels met de auto werd het eerste adres aangedaan.

Terwijl Willem Muziek voor de zo-
veelste keer ‘Oranje Boven’ inzette 
was de tweede stop in Nuenen-oost bij 
Mevrouw Toos van de Ven, Schout 
Aertslaan, geboren op 23 april 1944.
Zij werd gedecoreerd als Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau.
Misschien was daar de verrassing iets 
minder groot omdat haar huiskamer al 
vol zat met familie en kennissen, maar 
de dankbaarheid was zeer oprecht.

Toos van de Ven zet zich al vele jaren 
in voor de inwoners van de gemeente 
Nuenen c.a. Haar grote en niet afla-
tende maatschappelijke betrokken-
heid vormt de rode draad van haar 
hele leven. Zij heeft zich ingezet voor 
o.a. literatuuravonden, heeft een 
sportvereniging opgericht en steun 
geboden aan onderwijs en gezond-
heidszorg in diverse Afrikaanse ont-
wikkelingslanden. Maar ook represen-
tatie komt in haar loopbaan steeds 
terug. Lid van een ondernemingsraad, 
een medezeggenschapsraad en na-

tuurlijk in diverse hoedanigheden in 
de Nuenense gemeenteraad. Aanvan-
kelijk als burgercommissielid (2000-
2002), van 2002 tot 2018 als raadslid. 
Zij vertegenwoordigde politieke partij 
W70. Zij is fractievoorzitter geweest 
(2002-2015) en stond in 2010 en 2014 
als formateur aan de wieg van de toen-
malige collegeakkoorden en colleges. 
Daarnaast was zij waarnemend voor-
zitter van de Nuenense gemeenteraad. 
In zijn speech memoreerde Burge-
meester Houben haar verbondenheid 
met Afrika waar zij veel projecten sa-
men met haar man Ger, opstartte.

Twee Koninklijke Onderscheidingen     Twee Koninklijke Onderscheidingen     Twee Koninklijke Onderscheidingen     

Pieter Struik met partner Magriet

Als eerste werd de heer Pieter Struik 
aan het Vredehof in Nuenen, geboren 
op 6 juli 1965, gedecoreerd als Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau.

Hij was echt totaal verrast en was ‘s 
morgens nog naar zijn werk gegaan. 
Daar werd hem verteld dat er bezoek 
voor hem was, beneden aan de balie.
Toen Pieter daar een bestuurslid van 
zijn Badmintonclub Club Nuenen zag 
staan, begon het bij hem te dagen. 
Pieter Struik heeft zich vanaf 1982 in-
gezet op allerlei manieren voor Bad-
minton Club Nuenen. Eerst als gewoon 
lid. Vanaf 1988 heeft hij talrijke func-
ties bekleed, o.m. diverse bestuurs-
functies w.o. secretaris, penningmees-
ter en voorzitter. Hij heeft deze functies 
vervuld in voor de club moeilijke tij-
den. Zijn tomeloze inzet heeft de fi-
nanciële ondergang van Badminton 
Club Nuenen voorkomen. Daarnaast 
heeft Pieter Struik zijn sporen verdiend 
als jeugdtrainer 2000-2915) en web-
master (vanaf 2000). Tenslotte was hij 
tussen 1990 en 1997 bestuurslid van de 
Stichting Badminton Promotie Nue-
nen. Daarnaast was hij in die jaren zo’n 
25 uur per week betrokken bij alles wat 
er speelde rondom het eerste team. In 
die periode veroverde Badminton Club 
Nuenen vijf keer de nationale titel. 
Uit de speech van Burgemeester M. 
Houben bleek dat Pieter een fervent 
voetballiefhebber is en vorig jaar het 
kampioenschap van Feijenoord wilde 
vieren, en een week te vroeg boekte in 
een hotel in Rotterdam.
In de haast opgetrommelde buurtbe-
woners zorgden verrassend snel voor 
Oranjegebak en Oranjebitter zodat de 
bijeenkomst stijlvol afgesloten kon 
worden.

Joy Bloos nieuwe 
jeugdburgemeester
Op koningsdag nam ze in speel-
tuin De Kievit onder toeziend 
oog van vele kinderen en burge-
meester Maarten Houben het 
stokje over van Lynn Gevers, Joy 
Bloos is vanaf nu een jaar lang 
jeugdburgemeester van Nue-
nen. Samen met haar twee wet-
houders, Janne Vogels en Floor 
Scholder zal zij haar taak zo 
goed mogelijk uit gaan voeren 
en we zullen haar ongetwijfeld 
bij een flink aantal evenemen-
ten en activiteiten tegenkomen. 
We wensen het drietal  succes en 
uiteraard ook heel veel plezier.

Joy Bloos

Toos van de Ven met partner Ger



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 

Rond de Linde  Nr. 18 Donderdag 3 mei 2018

 60 

Bij een hittegolf: 
•  Drink per dag twee liter water.
•  Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.
 
Ordeverstoring 
•  Ga niet tegen de mensenstroom in.
•  Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
 autoriteiten op.
•  Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
•	Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
 batterijen.
•  Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
 om overbelasting van het net te voorkomen.
•  Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
 van uw gemeente of op www.crisis.nl. 
 Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
 andere manier geïnformeerd. 

Overstroming
•	  Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
 Schakel gas en elektriciteit uit.
•  Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
•  Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
 calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Consumeer geen kraanwater, geen regenwater, 
 geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
 etenswaren.
•  Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
 dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
•	Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
 ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
 doek voor uw neus en mond.

Grote brand
• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
 en ambulance.
•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
 en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

Ziektegolf 
•  Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
 gebruik meteen weggooit.
•  Was regelmatig uw handen.
•  Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft. 

Instortingsgevaar 
•  Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
 meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en   
 bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
•  Gebruik geen liften.
•  Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
 liggen en maak zo mogelijk geluiden
 op pijpen of buizen. 
•	Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen   
 andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer  
Bij extreem slecht weer:
• Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
 afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
•  Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten, 
 water, dekens en warme kleding mee.

Wat te doen bij een noodsituatie?
Ook in Nederland kunnen we te maken krijgen met een noodsituatie of ramp. Het is verstandig u hierop voor te bereiden.

Zorg altijd voor een noodpakket.
U kunt zich bijvoorbeeld voorbereiden op een noodsituatie door een noodpakket samen te stellen. In een noodpakket zitten spullen die u 
helpen u in noodsituaties enige tijd te redden. Een noodpakket bevat in ieder geval: een radio op batterijen; een zaklamp; een eerstehulp-
doos; lucifers in waterdichte verpakking; waxinelichtjes; warmhouddekens; een gereedschapsset en een waarschuwingsfluitje. Daarnaast 
is het verstandig in ieder geval enkele flessen water in huis te hebben. Ga ook na wat voor uw specifieke gezinssituatie onmisbare 
producten zijn. Kijk voor meer tips op www.nederlandveilig.nl.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving. 
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp  
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen. 
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op  
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.
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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!

INLOOPBIJEENKOMST 8 MEI 
ONDERHOUD N615    
NUENEN - BEEK EN DONK
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. 
 

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. 

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

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

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

keren;
• de uitstalling geen hinder of gevaar op te leveren voor het verkeer.

Dit zijn enkele voorbeelden van de regels. U kunt alle regels vinden 
in de Reclamenota.

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

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

ONKRUID MILIEUVRIENDELIJK BESTRIJDEN 
In het voorjaar komt het nieuwe groen boven de grond. Ook het 
onkruid groeit erg snel. De gemeente bestrijdt het onkruid op een 
milieuvriendelijke manier zonder gebruik te maken van chemische 
middelen. Sommige mensen gebruiken chemische bestrijdingsmid-
delen zoals Roundup, maar ook azijn om onkruid te bestrijden. Dit 
kan echter ook op een milieuvriendelijke manier gedaan worden. 
Zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen of 
azijn blijft de verharding en het oppervlakte- en grondwater schoon.

Chemievrije tips om onkruid te bestrijden
Onkruid op verharding heeft meestal zand nodig om zich te vestigen. 
Door regelmatig het zand op te vegen kunt u voorkomen dat onkruid 
opkomt op de verharding. Met een onkruidkrabber en wat lichame-
lijke inspanning is dit onkruid tussen de voegen te verwijderen. De 
laatste jaren zijn er ook mobiele gasbranders, elektrische branders 
en stoomapparaten te koop. Kale grond is een ideale kiemplek. Door 
op kale stukjes grond bodembedekkers, struiken of bomen te plan-
ten, blijft er voor de onkruiden minder grond en licht over om te 
groeien. Houtsnippers, kiezels of antiworteldoek werken ook pre-
ventief. 

Meer tips?
Meer tips kunt u vinden op schoon-water.nl, onkruidvergaat.nl, en 
milieucentraal.nl.

VERGUNNINGEN     
PERIODE 22-04-2018 EN 29-04-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Het Puyven 25 Plaatsen wanden in carport 
Pastoorsmast 14 Wijzigen gebruik voor muziekfestijn 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Bernhardstraat 2 Uitbreiden zijkant woning 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Molenkamp 16 Uitbreiden bedrijfsruimte 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a. Avondvierdaagse Nuenen 5 t/m 8 juni 
Vincent van Goghplein 99 Horeca Restaurant New Oriental 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
23-04-2018 Papenvoortse Heide 4 Melding activiteitenbesluit milieu-
  beheer, veranderen van een 
  paardenhouderij. 
23-04-2018 Nuenen c.a. Algemeen aanwijzingsbesluit 
  Apv Nuenen c.a. 2018 

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

Hebt u medicijnen over die u niet meer gebruikt? 
Deze kunt u inleveren bij de milieustraat en bij de 
meeste apotheken. Gooi medicijnen nooit in de wc 
of door de gootsteen. Resten van medicijnen zijn 
moeilijk uit het water te zuiveren.

Vervolg op pagina 5

taal te ontvangen via: 

Gemeente Nuenen 

AFVALINZAMELING
Tijdelijke wijziging door Hemelvaartsdag
In verband met Hemelvaartsdag is er op donderdag 10 mei geen 
afvalinzameling van de PMD zakken en GFT+E (groene container). 
De inzameling is verzet naar ZATERDAG 12 mei. Let op dat u niet 
de PMD-zakken en containers al te vroeg buiten hangt/zet!

Plastic niet bij groenafval
Bij de korven voor het groenafval treffen we regelmatig groenafval 
in plastic zakken aan. Dat is niet de bedoeling. Gooi de plastic zak-
ken met groenafval leeg in de korf en neem het plastic mee naar huis 
voor in de PMD-zak. Dan kan de vrachtwagen het groenafval met 
de kraan opknijpen en het groenafval afvoeren zonder plastic ertus-
sen. Samen doen we meer!

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.



Iedere week andere achtergrond
3 versies: Fruit, Brood en Vlees

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag  . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 18.00
Vrijdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 20.00 
Zaterdag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 - 17.00KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

Voor ideeën en recepten:
www.tebak.keurslager.nl

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

4 Runder 
Hamburgers
“Uit eigen keuken”................................   4,00
Gebraden Rosbief
100 gram .................................................1,95
Kip Figo
100 gram
“Kipfi let gevuld met roomkaas en vijgen” 1,95
Kipkokos salade
100 gram .................................................1,50
Varkenshaas 
Medaillons 100 gram ........1,95
Caprese al forno
100 gram .................................................2,45
Kipkokos salade
per stuk ...................................................2,50

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

weekaanbiedingen 
donderdag 3 t/m woensdag 9 mei

Bospeen
 per bos  1,49
Spinazie gewassen         
pan klaar   per zak 1,49

Bleek-kaas salade     
 250 gram 1,99

Minneola     
 hele kilo 2,79

Ananas        
 per stuk 1,79

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Ook voor de 
best belegde broodjes!

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

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

Super acties !!!

www.slijterijvanlieshout.nl

Duits Witbier 0,5lt. €1,20 
3

Koffielikeur 0,7lt.  €18,50 

Jonge Jenever 1lt. €12,25 

Aix de Provence        €13,50 
Domaine de Paris        €8,50

Acties geldig van 3 t/m 31 mei 

NIEUW!!!

TOPPER

BROODJE
VD WEEK

Acties week 18 : geldig maandag 30 april t/m zaterdag 5 mei
_____________________________________________________

Brood van de week:  
Monnikenbrood 
Donker meergranenbrood in ronde vorm.
2 x ½  € 1,95   € 189
_____________________________________________________

Tropicalvlaai
Zachte bodem, banketbakkersroom, 
bavarois van diverse tropische vruchten, 
opgemaakt met slagroom en vruchten.
Half € 7,95   € 1495
_____________________________________________________

Worstenbroodjes
Onze specialiteit
   NU SLECHTS 5 VOOR € 500
_____________________________________________________

Appelfl appen 
superaanbieding !
   2+2 GRATIS
_____________________________________________________

Eierkoeken 
   4+1 GRATIS

Kuilen 1, Nuenen
Tel. 040 - 2831974

PERKPLANTEN
DIVERSE 
SOORTEN 
UIT EIGEN
KWEKERIJ

O.A. GERANIUM, PETUNIA, 
VLIJTIG LIESJE, BEGONIA ENZ.

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

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

NUENEN / LIESHOUT 

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

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

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!

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

admin@
ronddelinde.nl

Vanaf ontwerp 
tot en met 

verspreiding 
van uw folders!



WWW.WOENSXL.NL

BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE LEUKE 
EVENEMENTEN EN ACTIES IN WOENSXL!

150 winkels, supermarkten en warenhuizen voor zowel 
uw dagelijkse boodschappen als uitgebreid winkelen, 

gezellige horeca & makkelijk, dichtbij en goedkoop parkeren.

5 & 6 MEI 
Kinderparadijs

Weekend
WOENSXL STAAT EEN WEEKEND LANG VOL SPEELATTRACTIES. 

KOM SPRINGEN, KLIMMEN, DRAAIEN, TREINTJE RIJDEN 
EN ONTMOET JOUW MARVEL SUPER ACTION HERO

NOG MEER 
ZOMERSE LOOKS 

VINDT U IN DE 
ACTUELE FOLDER 

OF IN ONZE 
FILIALEN.

T-shirt
Maten: 34-48
T-shirt
Maten: 34-48
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www.kik-textilien.nl
Een fi liaal in uw buurt vindt u op www.kik-textilien.nl
Voor de nieuwsbrief: gewoon klikken en op de hoogte blijven!

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

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

Iets meer mode, iets meer keuze, IETS MEER bij KiK.

IETS MEER 
Fashion.

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

 Rond de Linde elke donderdag
op www.ronddelinde.nl 
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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:

 Braderie Lieshout
Op Pinkstermaandag 21 mei wordt in 
het centrum van Lieshout voor de 31e 
keer een braderie gehouden. Naast de 
vele kramen en kinderattracties op de-
ze markt , kunt u onder het genot van 
een hapje en een drankje op de gezelli-
ge terrassen bij de plaatselijk horeca 
genieten van muziek. 
De Lieholter Blaaskapel verzorgt van 
14.00 uur tot ca. 16.00 uur een optre-
den met vrolijke en vlotte blaasmu-
ziek. Countryclub ‘The Black Long-
horn’ houdt vanaf 13.00 uur op het 
Floreffeveld haar Country Dance Par-
ty. De entree voor deze drukbezochte 
en kindvriendelijke jaarmarkt is gratis 
en duurt van 11.00 tot 17.00 uur.
Verenigingen en ondernemers uit 
Laarbeek wordt de mogelijkheid gebo-
den - voor eigen gebruik en uitsluitend 
voor de verkoop van ‘non-food’ pro-
ducten - een kraam of een grondplaats 
te huren voor de schappelijke prijs van 
€ 25,- . Een grondplaats heeft dezelfde 
afmeting als een reguliere marktkraam. 
De aangeboden ‘waar’ moet passen in 
het beeld van een braderie (geen ‘rom-
melmarkt’). Gegadigden kunnen uiter-
lijk tot 14 mei contact opnemen met 
braderielieshout@gmail.com
Reguliere marktkooplieden en verko-
pers van ‘food’ producten alsmede ge-
gadigden van buiten Laarbeek dienen 
tijdig contact op te nemen met ‘Orga-
nisatie- en adviesbureau Koolen en 
Koolen’ uit Tilburg via hun website.

Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig 

Politiek en annexatie   
van Nuenen c.a.
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen was het signaal duidelijk: de burger 
heeft massaal voor lokale politieke partijen gekozen. Als reden werd ge-
noemd, dat de afstand tussen de burgers en de (Haagse) politiek steeds gro-
ter wordt. De lokale politici daarentegen zijn benaderbaar en houden zich 
met zaken bezig die voor de burger herkenbaar zijn en voor de burger ook 
van directe invloed. 

annexatie van Haren door Groningen. 
Ook hier heeft de provincie het heft in 
eigen hand genomen en samen met mi-
nister Ollongren (D66) de herindeling 
bij de burgers van Haren door de strot 
gedrukt. Argumenten speelden hier 
geen enkele rol. De gemeente Haren 
zou ‘bestuurlijk en financieel niet-toe-
komstbestendig’ zijn. De glazen bol van 
de provinciebestuurders en de D66-mi-
nister blijkt relevanter dan feiten en ge-
fundeerde standpunten van de burgers. 
Ook in het geval Haren werd door de 
woordvoerders van de meeste fracties 
(inclusief D66) in de Tweede Kamer 
vastgehouden aan onterechte (wens)
beelden en alle kritiek daarop naast 
zich neergelegd. Van bovenaf opgeleg-
de besluiten zonder argumenten. D66 
heeft in de Tweede Kamer laten zien 
wat democratie betekent. 

Beschamende vertoning 
Wij hebben dit tot nu toe ook in Nue-
nen meegemaakt, waar gedeputeerde 
Spierings (D66) tijdens alle informa-
tiebijeenkomsten zich dezelfde hou-
ding heeft aangemeten: bij je (verou-
derde) standpunt blijven en zeker niet 
reageren op kritische kanttekeningen. 
Een beschamende vertoning. Eerst de 
toekomst van een zelfstandig Nuenen 
c.a. als onmogelijk kwalificeren en ver-
volgens de jongeren van Nuenen, de 
toekomst, uitnodigen! Hoe verzin je 
het? Misschien wacht mevrouw Spie-

Als dan ook nog blijkt dat de landelijke 
partijen zich steeds vaker regionaal or-
ganiseren en dus een regionale agenda 
erop na (gaan) houden, dan zullen de 
lokale partijen in de toekomst nog ver-
der groeien. En dat is iets wat de lande-
lijke partijen niet willen. Een voor-
beeld van zo’n regionale agenda levert 
D66 Nuenen, die eerst voor zelfstan-
digheid van Nuenen c.a. was, later 
voor samengaan met Son en Breugel 
en weer later voor een annexatie door 
Eindhoven. Als Nuenen op zou gaan in 
Eindhoven komen de lokale partijen 
nauwelijks meer aan de bak. De groot-
ste partij in Nuenen, een lokale partij, 
krijgt na een annexatie hooguit twee 
zetels in de gemeenteraad van Eindho-
ven. Voor de landelijke partijen veran-
dert er niet veel in een grote gemeen-
teraad. Maar de lokale partijen zijn 
dan zover teruggebracht dat ze nauwe-
lijks of geen invloed meer kunnen uit-
oefenen en op termijn zullen die dan 
ook verdwijnen. Een handige politieke 
zet zo’n annexatie, maar heeft niets 
met democratie van doen. 

Annexatie Haren 
Zitten de politici wel voor het belang 
van de burgers of hebben ze een eigen 
agenda? Dat laatste lijkt in ieder geval 
zo. Met name D66 (Democraten 66) 
laat zich van een dictatoriale en uiterst 
ondemocratische kant zien. Zie het 
Tweede Kamerdebat onlangs over de 

 Behoud het goede in Gerwen bij 
herindeling Nuenen c.a. met Eindhoven
In de groene woonkern Gerwen hebben bewoners een aantal zaken op een rijtje gezet die 
behouden moeten worden bij de herindeling van Nuenen c.a. met Eindhoven. Dat ge-
beurde tijdens de bewonersavond op 9 april in dorpshuis D’n Heuvel. De organisatie hier-
van berustte bij het provinciebestuur. De lijst met wensen, zorgen, kansen en ´Wat niet 
verloren mag gaan´ maakt onderdeel uit van het ontwerp voor de herindeling volgens de 
Wet Arhi, de Algemene Regels HerIndeling.
Het dagelijks bestuur van onze provincie, dat is het college van Gedeputeerde Staten o.l.v. 
commissaris van de koning Wim van de Donk, werkt nu aan een herindelingsontwerp tot 
samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven. Half mei zal het ontwerp ge-
publiceerd worden.

Gerwens geluid
Een kleine 100 inwoners waren aanwezig bij de bijeenkomst op 9 april en daar werd het 
Gerwens geluid gewikt en gewogen. Belangrijk bij het behoud van het goede in Gerwen 
zijn met name de groene buffers tussen de dorpen en tussen Eindhoven en Helmond. Ook 
moeten de voorzieningen voor ouderen behouden worden en waar mogelijk verbeterd 
worden. Ook de scholen in de kleine kernen Gerwen en Nederwetten mogen niet verloren 
gaan. De dorpsraad en het dorpshuis moeten blijven, sportvoorzieningen, verenigingen 
en jeugdactiviteiten mogen niet verloren gaan. Dat alles zorgt voor de leefbaarheid in de 
kleine kern Gerwen, met ook aandacht voor duurzaamheid en bladkorven in diverse stra-
ten. Kunst en cultuur moeten ondersteund worden, verkeersveiligheid moet beter en ook 
openbaar vervoer voor ouderen. Meer CPO-bouwen voor ouderen is gewenst.

Jeugd heeft toekomst
Inbreng van jeugd is nodig. Organiseer een inspraakavond speciaal gericht op jeugd en 
jongeren (ontmoeting jongeren en provincie is inmiddels al gehouden in Het Klooster op 
23 april). Adviezen zijn er ook voor het huidige gemeentebestuur. Zoals: ‘Gemeenteraad in 
nieuwe samenstelling moet actief in proces meedoen’ en ‘Grijp je kans en ga mee onder-
handelen’ en ‘Meepraten over herindeling’. Herindeling levert een betere en meer zekere 
economische toekomst en slagkracht op, met name voor de jeugd. Samengevat: de inrich-
ting van de toekomst van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten is bestemd voor 
alle inwoners met speciale aandacht voor de jeugd. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Meer informatie over Veerkrachtig Bestuur 
Nuenen c.a. is te vinden op de site: 
www.brabant.nl/vkbnuenen.

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

De groene dorpskern Gerwen moet leefbaar blijven (foto Rina Bekkers)

Activiteiten voor ouderen in dorpshuis D’n 
Heuvel, zoals biljarten (foto Cees van Keulen)

26 April 1961 - 20 April 2018

In memoriam Jack Adams
Op zaterdag 21 april 2018 kregen wij het dramatische bericht dat Jack plotse-
ling was overleden. 

De door hem bedachte systematiek 
sloeg zo aan dat cursisten uit de hele 
regio ervoor naar Nuenen kwamen.

Niet alleen zijn kennis sloeg aan bij 
cursisten en collega’s, maar ook zijn 
hele persoonlijkheid: altijd even be-
hulpzaam, altijd zijn geduld bewarend, 
altijd bereid om cursisten extra lessen 
te geven, en ook niet te vergeten zijn 
humor. Kortom een perfecte Senior-
Web ambassadeur.
Jack, we zullen je missen. Je was een 
geweldige collega.

Wij hebben van Jack afscheid geno-
men op zijn verjaardag in een indruk-
wekkende, hartverwarmende en lief-
devolle afscheidsdienst en wensen zijn 
vrouw Margé en dochter Laura na-
mens het SeniorWeb Nuenen heel veel 
sterkte toe.

SeniorWeb Nuenen.

Jack werd in het voorjaar van 2014 
door een van zijn Gerwense dorpsge-
noten bij SeniorWeb geïntroduceerd. 
Dit bleek de start te zijn van een zeer 
geslaagde samenwerking. Jack voelde 
zich er helemaal thuis.
Aanvankelijk zou hij gaan assisteren 
bij een van de eerste Android tablet-
cursussen. Het bleek echter een dus-
danig ingewikkelde zaak te zijn dat de 
beoogde docent zich terugtrok en de 
verantwoordelijkheid voor de cursus 
geheel naar Jack toegeschoven werd. 
Hij kreeg te maken met een enorme 
variëteit aan merken en types. Jack 
moest hier lijn in zien te krijgen en dat 
is prima gelukt.

Al snel bleek hij een geduldige leraar te 
zijn die de Nuenense senioren veel kon 
leren over het gebruik van computers, 
tablets en smartphones.
Zijn werk werd uitermate gewaar-
deerd en zo trad hij op 9 juli 2014 toe 
tot het bestuur.

Hij kreeg hierin de portefeuille Educa-
tie. Zijn interesse was echter veel bre-
der en al snel trad hij ook op als ‘ver-
huiscoördinator’  voor de herhuisves-
ting van ons leslokaal bij de bibliotheek 
in het gemeentehuis.

Jack ontwikkelde de Android cursus-
sen voor tablets steeds verder en later 
ook voor smartphones met een nog 
veel grotere variëteit aan merken en 
types.

rings op het moment van ‘voortschrij-
dend inzicht’, een bekende methode bij 
politici, waarna ze een ander stand-
punt kan innemen. Mogelijkerwijs 
heeft ze het meest recente ‘bestuurs-
krachtonderzoek 2017’ van de ge-
meente Nuenen c.a. inmiddels gelezen 
en kan ze de D66-glazen bol aan de 
kant leggen. Wellicht komt er nog een 
moment van bezinning. In ieder geval 
heeft deze uitholling van de democra-
tie geleid tot het oprichten van de 
stichting ‘Actiecomité Nuenen c.a. 
Zelfstandig’. Democratie komt immers 
van onderaf en daar passen geen opge-
legde besluiten bij. Meer informatie 
over de strijd tegen de annexatie van 
Nuenen c.a. door Eindhoven zie de 
website van het actiecomité:
www.nuenenzelfstandig.nl

Bene� et Dani   
& de strijd tegen 
Duchenne
Op 3 juni 2018 van 11.00 tot 20.00 
uur zal een groots bene� etevene-
ment plaatsvinden bij voetbalver-
eniging SBC in Son en Breugel om 
geld in te zamelen voor de strijd te-
gen Duchenne (spierdystro� e). Het 
wordt gepresenteerd door Theo van 
Veghel en DJ René Ulehake.

Er is vermaak voor jong en oud met o.a 
een springkussen en ballonnenclown. 
Vanaf ongeveer 12.00 uur treden ver-
schillende artiesten op, waaronder 
Django Wagner, Ferry de Lits, Grad 
Damen, Jordy van de Boer, Danny 
Canters, Wesley Klein, Jan Tol.

Inzamelingsactie emballagebonnen
Jumbo steunt deze actie. U kunt uw 
emballagebonnen aan dit goede doel 
geven. Van 20 tot en met 30 juni en de 
maand september bij Jumbo Kern-
kwartier en de hele maand oktober bij 
Jumbo De Smidse. 

Zondag 3 juni vanaf 11.00 uur, Sport-
park Schuttersheide (SBC), Afrika-
laan, 2, 5691ZH Son en Breugel.
https://www.facebook.com/events/ 
215628112533941??ti=ia
www.go-tickets.nl/event/stichting-
dani-de-strijd-tegen-duchenne/dani-de-strijd-tegen-duchenne/

Maandagavondwandeling Boktse Beemden
Maandag 7 mei wandelen vogelgidsen van het IVN- Nuenen met iedereen 
die belangstelling heeft door de Boktse Beemden. Om 19.00 uur vertrekken 
we met de � ets bij Het Klooster. De start van de wandeling is, in tegenstel-
ling tot andere jaren, in Nederwetten bij de Oude Toren. We steken daar de 
brug over om de Boktse Beemden te bezoeken.

De wandeling voert deels langs de 
Dommel en deels door weideland-
schap dat fungeert als overloopgebied. 
Het gebied kent een grote variatie aan 

vogels, waaronder de waterral, de klei-
ne karekiet, de torenvalk en de wiele-
waal.
De Boktse Beemden kunnen in het 
voorjaar erg nat zijn. Zorg ervoor dat 
je waterdichte schoenen of laarzen 
draagt. Controleer bij thuiskomst al-
tijd goed of je geen tekenbeet hebt op-
gelopen.
Wil je meewandelen met de vogel-
werkgroep? Dat kan! Je bent van harte 
welkom.
Meer informatie bij Roy van der Vel-
den, coordinator van de VWG, tele-
foon 0615902603 of mail roypeter40@
hotmail.com.
www.ivn.nl/nuenen
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Passende zorg, 
juist thuis!
Bij Savant staan uw leefstijl en wensen 
centraal wanneer u thuis zorg of onder-
steuning nodig heeft.
Deze zorg ontvangt u op een betrouwbare 
en respectvolle manier van onze betrok-
ken verzorgenden en verpleegkundigen. 

Als u kiest voor Savant dan kunt u rekenen 
op passende zorg bij u thuis of in het 
nieuwe woonzorg centrum Savant van 
Lenthof. Om aan de zorgvraag in Nuenen 
tegemoet te komen, is deze maand een 
geheel eigen wijkteam gestart. Zo biedt 
Savant u verschillende mogelijkheden om 
langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. 

U kunt bij Savant terecht voor
•  verzorging en verpleging thuis
•  wonen met verpleegzorg
•  behandeling en begeleiding
•  huishoudelijke ondersteuning
•  thuisbegeleiding

Advies of zorg aanvragen
Heeft u vragen over zorg of welzijn of 
wilt u graag meteen zorg aanvragen? 
De wijkverpleegkundige van Savant 
Zorg komt graag bij u langs. Aan het 
bezoek zijn geen kosten verbonden. 
Maak direct een afspraak en neem 
contact op met onze Klantenservice. 

U bent van harte welkom 
tijdens het inloopspreekuur bij 

Goesting, Park 61 in Nuenen. 

Elke donderdag van
13.00 - 14.00 uur 
inloopspreekuur

Kom gerust langs voor vrijblijvend 
advies, hulp bij een verwijzing 

en het aanvragen van zorg.

Doré-Anne Manders is wijkverpleegkundige 
bij Savant in Nuenen. Heeft u (tijdelijk) hulp nodig 

vanwege een ziekte of beperking, dan komt het 
wijkzorgteam graag bij u thuis. Zodat u zo lang 

mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen.

(0492) 572 000 
klantenservice@savant-zorg.nl 

www.savant-zorg.nl

“ Door mijn driewielfi ets voel ik me weer stabiel tijdens het fi etsen.”

Voordelen van een aangepaste fi ets via Medipoint Thuisservice
•  Persoonlijk advies aan huis van onze adviseurs
• Directe afstelling van de fi ets op uw lichaam
•  Uitleg over het fi etsen op een aangepaste fi ets
•  Proeffi etsen onder begeleiding in uw eigen buurt
•  Diverse modellen verkrijgbaar tegen scherpe prijzen

Maak vrijblijvend een afspraak!  088 - 10 20 100 (optie 3)  www.medipoint.nl/thuisadvies

* Vraag de adviseur naar de voorwaarden.

Nu tot 
25% 

korting!*

Advies bij mij thuis
Ervaar de zekerheid van een aangepaste fi ets

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

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

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

www.ronddelinde.nl 

Voor Max is 
rust nu het 
beste medicijn
Max is 15 jaar oud, maar mentaal 
is hij niet veel ouder dan een 
baby. In zijn jonge leven heeft 
hij al te veel te verduren gehad. 
Nu ligt hij in het ziekenhuis om te 
herstellen van meerdere heftige 
operaties. Zijn lichaam vraagt om 
rust. De ontspannende klanken 
van Noena’s mondharmonica 
helpen daarbij.
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De Koningsspelen op   
Brede School De Wentelwiek
Ook dit jaar heeft Brede School De Wentelwiek deelgenomen aan de Ko-
ningsspelen. Op vrijdag 20 april kwamen om klokslag 08.20 uur alle sportief 
geklede en oranje uitgedoste leerlingen de school in. Natuurlijk her en der 
was ook nog een PSV shirt te zien. Ook die sportieve prestatie bleef niet 
onopgemerkt.

Een halve eeuw bijpraten  
met John van de Griendt
Kun je bijna 50 jaar afwezigheid inhalen aan uitwisseling van nieuws en 
ideeën, wanneer je zolang uit het dorp bent weg geweest?

ken van de pakketten die gedoneerd 
zijn door de Jumbo. Naast bewegen 
vindt de Wentelwiek ook gezond eten 
en drinken belangrijk. Dus kregen de 
leerlingen heerlijke appels, tomaatjes, 
stukjes komkommer te snoepen.

Toen het einde van de sportdag nader-
de kregen alle leerlingen van hun eigen 
juf of meester een welverdiende oor-
konde. En omdat het zulk mooi weer 
was, besloot juf Yvonne alle kinderen 
te trakteren op een heerlijk waterijsje. 
In de tussentijd werden alle punten 
opgeteld en mochten de eerste 3 win-
naars ook nog een mooi prijsje uitzoe-
ken. Wat een goed begin van de meiva-
kantie.
De etenswaren die over zijn, zijn ge-
schonken aan de Voedselbank.
Deze dag is mede mogelijk gemaakt 
door alle hulpouders die ook vandaag 
weer het beste uit zichzelf en uit de 
kinderen hebben gehaald. Ouders be-
dankt.

Brede school De Wentelwiek wenst 
jullie allen een fijne en zonnige meiva-
kantie!

baas, in Nederland nog veel stijver en 
vormelijker dan in zijn nieuwe woon-
plaats Detroit. De eerste Kerst ver-
scheen John dan ook keurig in pak op 
een Kerstbijeenkomst bij zijn werkge-
ver thuis, terwijl verder iedereen zeer 
casual gekleed bleek te gaan.

In zijn straat woonden wel 10 nationa-
liteiten (Brits, Indiaas, Japannees, Ita-
liaans, Nederlands, ect) en iedereen 
ging hulpvaardig, gezellig en respect-
vol met elkaar om. Van de onderlinge 
verschillen kun je ook genieten, bij-
voorbeeld bij het eten.
Want bij elkaar over de vloer komen 
betekent in de USA altijd eten, bij 
voorkeur, als het goed weer is, een 
BBQ.

De dag begonnen we met dansen in de 
aula bij het koningsnummer van dit 
jaar ‘FITlala’ . En fit zijn de kinderen op 
de Wentelwiek zeker. Ruim 220 leer-
lingen, 25 ouders, 15 teamleden dans-
ten onder begeleiding van 2 studenten 
van Summa Sport de sterren van de 
hemel.
Hierna begonnen de Koningsspelen 
pas echt.

De leerlingen werden verdeeld over 20 
teams en in alle teams zaten kinderen 
uit groep 1 tot en met 8. Op de Wentel-
wiek vinden wij 21 -eeuwse vaardighe-
den belangrijk en deze kwamen ook 
tijdens de Koningsspelen naar voren. 
Iedere groep kon punten verdienen 
voor samenwerking, sportiviteit, pro-
bleem oplossend vermogen en hulp-
vaardigheid.
Wat zijn de juffen en meesters trots op 
al hun leerlingen. Met daarbij een ex-
tra pluim voor leerlingen die als een 
echte juf of meester hun groepje bege-
leidden. Zij lieten duidelijk zien dat ze 
in alle jaren (op school) al heel veel ge-
leerd hebben. Tussendoor werden de 
leerlingen getrakteerd op eten en drin-

John van de Griendt, die bijna een hal-
ve eeuw als Nuenense Amerikaan leef-
de en werkte in Detroit, deed afgelo-
pen donderdagmorgen bij ‘De KBO 
Schuif ’ lezing hiervoor zijn uiterste 
best.
En een zestig koppig publiek, voor een 
deel oude bekenden van hem, schoven 
bij hem aan tafel, gretig om naar zijn 
Amerikaans avontuur te luisteren.

John kwam tijd tekort om alle kleine 
en grote verschillen met het leven en 
werken in Nederland op te noemen.
Wat hij vooral waardeert aan de Ver-
enigde Staten is de ongedwongen en 
vrije sfeer waarin mensen elkaar bena-
deren. Zeker eind jaren 60 waren de 
omgangsvormen, bijvoorbeeld met de 

Misschien dat afstanden hier ook hun 
werk doen, want hij is wel eens met 
een vliegtuigje bij vrienden gaan ont-
bijten. Bij ieder dorp liggen altijd een 
of twee landingsstrips, waarvan men-
sen die bij elkaar op bezoek gaan, ge-
bruik kunnen maken.

Hij heeft zijn American Dream waar 
kunnen maken, met een goede baan in 
de pijpleidingindustrie, een mooi huis 
aan de rivier, met aan de overzijde uit-
zicht op Canada, en een grote tuin 
waar de hertjes vrijelijk in en uit lopen. 
Met name in het weekend gaan we de 
natuur in of het water op met de boot. 
Want echt lange vakanties hebben 
Amerikanen veel minder dan hier in 
Europa.

Zo liet John een waaier aan verschillen 
zien: zoals het onbegrijpelijke Ameri-
kaanse systeem van maten en gewich-
ten, of de hier onbekende Gender Re-
veal Party waarbij de a.s. ouders aan fa-
milie en bekenden feestelijk meedelen 
of hun toekomstige spruit een jon-
gentje of een meisje zal worden. Of het 
gegeven dat Amerikanen eigenlijk am-
per met mes en vork eten, maar uit-
sluitend een vorkje prikken.

Zijn publiek genoot zichtbaar om eens 
kennis te maken met wat andere kan-
ten van Amerika, dan die we zo stereo-
tiep steeds terugzien via de Europese 
media.

KBO Lieshout   
in mei
KBO Lieshout Kienen
Op vrijdag 4 mei wordt er weer een 
kienavond georganiseerd door KBO 
Lieshout. De avond is vrij toegankelijk 
voor iedereen, lid of geen lid van onze 
Seniorenvereniging. Aanvang kienen 
20.00 uur in het Dorpshuis, Grotenhof 
2 in Lieshout. De zaal is vanaf 19.00 
uur open. 

KBO Lieshout Leesclub 
De volgende bijeenkomst van de KBO 
Lieshout Leesclub is op dinsdag 8 mei 
in Franciscushof. Aanvang 20.00 uur. 
Gekozen is voor het boek Reddende 
Engel van Renate Dorrenstein. De bij-
eenkomsten worden geleid door me-
vrouw Nelleke van Vlokhoven, die als 
docente Nederlands garant staat voor 
het niveau. 
 
Lieshouts Bridgetoernooi
KBO-Lieshout Bridgeclub en Bridge-
club ‘De Poort van Binderen’ organise-
ren samen het ‘Lieshouts Bridgetoer-
nooi’ op zaterdag 12 mei in het Dorps-
huis te Lieshout. Aanvang 13.30 uur. 
Inschrijven is mogelijk voor leden van 
Seniorenvereniging KBO-Lieshout, 
BC ‘De Poort van Binderen’ en overige 
inwoners van Laarbeek. Inschrijven 
kan tot uiterlijk 8 mei à 10,00 euro per 
paar, inclusief gratis kop koffie en 
prachtige prijzen. Voor meer informa-
tie: Jan van Asseldonk 0499-423006 of 
Jan van Zuijlen 06-21666820. Zie ook 
www.poortvanbinderen.nl/toernooi.

Bedevaartgangers kunnen op dinsdag 
15 mei mee naar Handel met de vier 
KBO’s van Laarbeek. De organisatie is 
dit jaar in handen van de afdeling Beek 
en Donk. Om half drie begint de mis in 
de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw 
ten Hemelopneming. Na afloop is er 
gelegenheid samen koffie te drinken in 
Gemeenschapshuis De Bron. Wie niet 
op eigen gelegenheid naar Handel kan, 
kan zich melden bij de Inloop. Meerij-
den kost 1,50 euro per persoon. De au-
to’s vertrekken om kwart voor twee 
vanaf het Dorpshuis. Wie een bede-
vaartganger in de auto mee wil nemen, 
graag even melden bij de Inloop.

De Inloop is iedere dinsdagmorgen in 
het Dorpshuis van Lieshout, van 10 
uur tot half twaalf. Loop eens binnen 
en maak kennis met een dynamische 
en gezellige seniorenvereniging. 

De weg kwijt……….
Een � inke storm begin dit jaar was voldoende om een groot bewegwijze-
ringsbord nabij bushalte Kerkakkers aan de Smits van Oyenlaan in Gerwen 
plat te leggen. Het Gerwense bord ligt plat en iedereen raakt de weg kwijt. 
Wie zou het bord weer in de oorspronkelijke staat moeten oprichten? De ge-
meente plaatste er een waarschuwingsbord bij. U bent gewaarschuwd, hier 
ligt een ANWB-bord plat. Niemand kan de juiste weg volgen. Waar is hier de 
nooduitgang? Uw columnist stelt een onderzoek in.

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen
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De weg kwijt……….
Een � inke storm begin dit jaar was voldoende om een groot bewegwijze-
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Onze Koninklijke Nederlandse Toeris-
tenbond ANWB (Algemene Neder-
landsche Wielrijders-Bond) is een 
kleine 120 jaar geleden begonnen om 
de verkeersdeelnemers wegwijs te 
maken in ons land. De bekende blau-
we ANWB-borden met witte belette-
ring kent iedereen wel. Nou wil het 
geval dat die club op 1 april 2013 
(géén 1 aprilgrap) deze historische rol 
heeft overgedragen aan de Nationale 
Bewegwijzeringsdienst, afgekort tot 
NBd.

Dus de ANWB is niet langer verant-
woordelijk voor de bewegwijzering in 
ons land. De Nationale Bewegwijze-
ringsdienst is op 1 januari 2015 offi-
cieel van start gegaan. Ook de rood-
witte fietsborden en paddenstoelen 
worden beheerd door de NBd. Deze 
nieuwe club draagt zorg voor een sa-
menhangend en eenduidig systeem 
van bewegwijzering op het hele we-
gennet in Nederland. 

En wat is nou de rol van de gemeente 
in dit geval zie ik u denken. Dat zit zo. 
Rijkswaterstaat is onderdeel van het 
samenwerkingsverband dat de NBd 
vormt samen met gemeenten (dus 
ook met onze gemeente Nuenen c.a.), 
provincies en Waterschappen. Verte-
genwoordigers van de koepels (VNG, 
IPO, UvW) en RWS vormen samen de 
stuurgroep. Afkortingen opzoeken in 
Google a.u.b. Mocht u een beschadigd 
bord aantreffen, dan kunt u dit mel-
den bij de betreffende wegbeheerder 
of bij de NBd op de site: www.beweg-
wijzeringsdienst.nl.
Misschien is dat wel de reden, waar-
om het oude bord er nog steeds ligt. 
Want er zijn nieuwe borden op komst. 
ANWB ligt plat, nieuw bord is onder-
weg. Waar moet dat bord geplaatst 
worden? De NBd is de weg kwijt. 
Mocht u de vrachtauto zien met het 
nieuwe bord, dan stuurt u de chauf-
feur gewoon naar Gerwen. In Gerwen 
is niemand de weg kwijt.

Jaarlijkse open dag Zondag Waterdag 
staat voor de deur
Op zondag 6 mei van 10.00 tot 16.00 uur organiseert Waterschap De Dom-
mel weer een nieuwe editie van Zondag Waterdag. Rond het Waterschaps-
huis en de rioolwaterzuivering in Boxtel vinden tal van activiteiten plaats. 
Leer hoe het waterschap zorgt voor een goede waterkwaliteit, krijg per-
soonlijke tips en ideeën voor een watervriendelijke tuin, neem een kijkje op 
onze rioolwaterzuivering en speel met water op het fun-plein. Zondag Wa-
terdag sluit aan bij de landelijke Week van Ons Water. 

De reis van het water
Vaar mee met een bootje over de Dom-
mel of neem vanuit het Waterschaps-
huis de pendelbus naar de rioolwater-
zuivering van Boxtel. Bekijk tijdens 
een rondwandeling over het terrein 
van de rioolwaterzuivering Boxtel hoe 
het vuile rioolwater stap voor stap 
weer schoon water wordt. Een knap 
staaltje techniek: dagelijks zuiveren wij 
150 miljoen liter per dag. Op verschil-
lende punten staan medewerkers van 
Waterschap De Dommel om uitleg te 
geven over het zuiveringsproces. Ook 
kun je hier bekijken met welk groot 
materieel het Waterschap dagelijks in 
de weer is om de rivieren en beken te 
onderhouden.

Water en klimaat. 
Wat kun je zelf doen? 
Door klimaatverandering krijgen we 
steeds vaker te maken met extreem 
weer, zoals hoosbuien. Tuinen zijn bij 
uitstek de plek om regen op te vangen. 
Benieuwd hoe jij jouw tuin kunt omto-
veren in een watervriendelijke tuin? 
Breng een foto of plattegrond van je 
tuin mee en krijg persoonlijke tips en 
ideeën van het Waterschap of de ge-
meente Boxtel met de actie Steen-
breek. Tegels de tuinen uit! Het water 
kan dan beter worden opgenomen. 
Leg een geveltuintje aan, plaats een re-
genton of kies voor een groen dak. Op 
Zondag Waterdag vertellen wij wat er 
allemaal mogelijk is.

Wat leeft er in de Dommel?
Een goede waterkwaliteit zorgt voor 
natuurlijk water. De Dommel is de 
blauwe levensader van Boxtel. Wil je 

een kijkje in het leven onder water? Of 
ben je benieuwd naar het verhaal van 
de rattenvangers? Beleef het op Zon-
dag Waterdag.

Fun voor kinderen
Verspreid over het terrein kunnen kin-
deren diverse leerzame spelletjes doen 
met of over water. Op een stempel-
kaart spaar je stempels. Heb je een vol-
le stempelkaart? Dan ontvang je een 
leuke verrassing.

Gratis toegang
Zondag Waterdag is vrij toegankelijk 
en vindt plaats aan de Bosscheweg 56 
en Heult 6 in Boxtel, van 10.00 tot 
16.00 uur. Kijk voor meer informatie 
op www.zondagwaterdag.nl. Een leuke 
leerzame dag voor jong en oud!
www.dommel.nl
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Zonnige Oranjemarkt   
zorgt voor overvol centrum
Door Gerrit van Ginkel
 
Ondanks de minder gunstige weersvoorspelling zorgde een zonnige middag 
er ongetwijfeld voor dat Nuenens centrum volliep. Rond 16.00 uur was er 
geen vrije terrasstoel meer te bemachtigen. Vooral de zuidzijde van Nuenens 
Park met het nieuwe terras kende een enorme toeloop van mensen die graag 
eerste rang zaten voor het schuifelende publiek.

Om die tijd waren de eerste koopjesja-
gers al naar huis en hadden plaats ge-
maakt voor de kijkers.
Het gevarieerde aanbod door het Oran-
jecomité georganiseerd, was garant 
voor een divers aanbod. Vele speel-
goedkramen werden afgewisseld door 
Workshop uitnodigingen en acties voor 
goede doelen zoals Ambulance voor 
Gambia’ waarbij een ambulance begin 
oktober geschonken wordt en naar het 

Afrikaanse land gereden wordt door 
o.a. de Nuenense vrijwilligers Ad van 
de Molengraft en Peer Linders. Ook 
willen ze hulpgoederen en geld inzame-
len voor het lokale ziekenhuis. 
Voor meer info zie de website:
www.antwerpenbanjul.com
De mix van allerlei kraampjes voor 
verschillende doelgroepen zorgde 
voor een interessante Oranjemarkt die 
tot het laatst goed bezocht bleef.

‘Een koninklijke impressie’
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Kinderafdeling St. Anna Ziekenhuis neemt

PoppenVilla by Liliane® in ontvangst
In aanwezigheid van Marieke Pestman, kinderarts, mocht de kinderafdeling 
van het St. Anna Ziekenhuis een PoppenVilla by Liliane® in ontvangst ne-
men. Simon Bambach, lid raad van toezicht van de St. Anna Zorggroep en 
ontwerper Liliane Limpens realiseerden de donatie van de PoppenVilla by 
Liliane®. Een resultaat van hun deelname aan de Bilderbergconferentie 
2018 waarbij een anonieme donateur de Poppenvilla cadeau deed.

‘Nuenen bouwt voor Nicaragua’ 
goededoelen markt groot succes
Het Nuenens College (voormalig PleinCollege) heeft op 18 april de ope-
ningsavond van hun nieuwe schoolgebouw ruim 3.000 euro opgehaald 
voor de stichting HomePlan om huizen te bouwen voor de allerarmsten in 
de krottenwijken van Nicaragua, Midden-Amerika. 

Vrouwen- 
centrum de Vlinder
Vrouwencentrum de Vlinder is mo-
menteel niet geopend vanwege de 
voorjaarsvakantie. Dinsdag 15 mei 
bent u weer van harte welkom bij de 
inloop en is ook de kledingwinkel weer 
geopend.
Allemaal een hele fijne vakantie en tot 
ziens op 15 mei.
 

centrum de Vlinder

Dankzij de enorme inzet van het orga-
nisatieteam van leerkrachten, door het 
verkopen van eigengemaakte spullen 
van leerlingen en de gulle giften van de 
Nuenense middenstand waren de vei-
ling en de loterij in de nieuwbouw een 
groot succes. Ouders, vrienden en be-
kenden waren erbij en boden grif om 
het initiatief te ondersteunen en na-
tuurlijk de nieuwe school te bewonde-
ren. Een mooi project, want door dit 
gezamelijke doel is er een geslaagde sa-
menwerking ontstaan tussen lokale 
bedrijven en scholieren die op weg zijn 
naar de arbeidsmarkt. 

Eind mei reist een groep Nuenenaren 
(zie foto) af om met de bouw van 16 
huizen te gaan helpen in El Paraíso, 
een kleine gemeenschap nabij de stad 
Tipitapa in het westen van het land. Zij 
worden aangestuurd door plaatselijke 
studenten en geholpen door de toe-
komstige bewoners om zo van hun 
huis een thuis te maken en de bewo-
ners een toekomst te bieden. Deze reis 
zal niemand onberoerd laten en zal 
voor alle vrijwilligers een waardevolle 
ervaring zijn. 
Op dit moment is er voldoende geld 
ingezameld voor 14 huizen. Het doel is 
om er 16 te kunnen bouwen. De reis- 
en verblijfkosten worden door onszelf 

gedragen, alle sponsorgelden zijn voor 
Nicaragua. Er is nog steeds dringend 
hulp nodig voor dergelijke bouwpro-
jecten, om gezinnen te kunnen helpen 
aan een huis, een thuis en een toe-
komst, om zo weer een positieve wen-
ding aan hun leven te kunnen geven. 
Elke bijdrage is welkom! Overmaken 
kan op rek nr: NL35 Rabo 0188953000 
onder vermelding van ‘BRN 18.09 
Nuenen bouwt voor Nicaragua’. 

Meer weten? 
info@homeplan.nl | 076-5736736 
HomePlan is opgericht in 1997 om de 
allerarmsten van een degelijk huis te 
voorzien. Wereldwijd leeft 1 op de 6 
mensen in krottenwijken. Elk mens in 
de wereld heeft recht op een veilig on-
derkomen, een thuis en een toekomst. 
Homeplan is een CBF erkend goed 
doel en ANBI dus u mag uw gift aftrek-
ken van de inkomsten- of vennoot-
schapsbelasting
 

De groep vrijwilligers die op 31 mei naar Nicaragua vertrekt: Gerard van Keulen, Dirk Ren-
ders, Paul v.d. Broek, Karel van der Grinten, Tonnie en Marian van der Heijden, Jan en Femke 
Arts, Kees Huibers, Lizzy Meinders, Wim Jansen, Dorine Lebesque en Chantal Schoenmakers

Feestelijke afsluiting eerste 
ParticipatieVerklaringsTraject 
Nuenen
Door Nannie van den Eijnden

De participatieverklaring; waar tekenen asielzoekers voor als ze zich als 
nieuwe staatsburgers in Nederland vestigen? De gemeente Nuenen organi-
seert een ParticipatieVerklaringsTraject voor vergunninghouders die hier 
komen wonen om uit te leggen wat deze verklaring inhoudt en geeft infor-
matie over onze cultuur, wetgeving, normen en waarden. 

De eerste groep die in februari startte 
heeft vorige maand het traject feestelijk 
afgesloten met een quiz, de officiële on-
dertekening van de participatieverkla-
ring en een heerlijke lunch van Syrische 
en Nederlandse gerechten. Er volgen 
dit jaar nog drie groepen die dit traject 
doorlopen. “Het is goed dat het leven in 
Nederland toegelicht wordt, zodat 
mensen er zelf invulling aan kunnen ge-
ven” zei Marcella Vlaanderen, coördi-
nator Vluchtelingenwerk bij LEVgroep 
Nuenen.

Kahoot!
Twee teams, een Nederlands en een 
Arabisch, streden om de eer in een Ka-
hoot! - quiz met 30 vragen over de Ne-
derlandse samenleving, o.a. over de 
gezondheidszorg. Het tempo lag hoog, 
de vragen volgden elkaar snel op. Vivi-
an Sadik, die met haar man en kinde-
ren uit Irak is gevlucht en al 12 jaar bij 
de gemeente Nuenen werkt, las de vra-
gen voor in het Arabisch. ED-corres-
pondente Miriam won met 35.746 
punten in het Nederlandse team en 
Muna haalde de hoogste score in het 
Arabische team met 21.059 punten. Ze 
nam haar prijs in ontvangst van wet-
houder Caroline van Brakel, een schaal 
met Nederlandse producten.

Zeer gemotiveerde groep
De wethouder sprak haar waardering 
uit voor de motivatie en inzet van deze 
groep nieuwe Nuenenaren. Ze hebben 
alle lessen gevolgd en zeven weken heel 
hard gewerkt. “Dit is een eerste aanzet 
tot jullie inburgering en de participa-
tieverklaring is de beloning. We hopen 
dat jullie zelf nieuwe stappen zetten 
met hulp van je buren en van ons om te 
integreren. We begrijpen heel goed dat 
er veel komt kijken bij het opbouwen 
van een nieuw leven in een vreemd 
land. De volgende stap is werk vinden”.

Inhoud traject
Trainer Siska Veldman, al 25 jaar werk-
zaam bij LEVgroep in het gebied Hel-
mond, Deurne en Gemert, vertelde dat 
de lessen nooit op de afgesproken 
eindtijd stopten: “Mensen hadden heel 

veel vragen. We hebben uitgebreid uit-
gewisseld over de kernwaarden van de 
Nederlandse samenleving en ieders ei-
gen cultuur: Hoe doe jij het? Hoe doe 
ik het? Vier lessen werden gewijd aan 
budgetteren met als doel een jaarbud-
getplan te maken. In twee lessen werd 
de gezondheidszorg in Nederland uit-
gelegd. Mensen kenden elkaar niet, 
maar er ontstond in korte tijd een 
hechte groep. Naast het overbrengen 
van kennis hoop ik dat vooral duidelijk 
is geworden dat de basis voor goed 
met elkaar samenleven is dat je elkaar 
begrijpt. Dan is het makkelijker om el-
kaar te accepteren, twee kanten op”.

Heerlijke Nederlands-Syrische lunch
Omar Sbeini en Catrien Kuijpers ver-
telden ieder hun persoonlijke verhaal 
en legden uit welke gerechten ze had-
den gemaakt. Catrien heeft Omar in 
het asielzoekerscentrum in Rosmalen 
ontmoet - een slecht kamp - en ontdek-
te dat het beter met hem ging als hij 
kookte. Onder het motto “Je moet doen 
waar je passie ligt” hielp ze Omar zijn 
eigen cateringbedrijf te starten, Baba 
Ganoush Catering. Daarnaast werkt hij 
in haar kookstudio. Omar is 2,5 jaar in 
Nederland en sinds oktober 2015 met 
Catrien bevriend. “Zonder haar had ik 
nu niet op dit punt in mijn leven ge-
staan” zei hij. Heel enthousiast hadden 
ze samen een prachtig buffet gemaakt 
met verse soep, vruchtensappen en 
overheerlijke gerechten, waaronder 
bulgur met gefrituurde stukjes brood 
en granaatappel. Een aangename ver-
rassing en een feestelijke afsluiting van 
zeven weken intensief samenwerken.

Catrien Kuijpers
www.dekooktuin.com

Omar Sbeini
www.babaganoushcatering.nl

Wilt u het inburgeringsproces volgen? 
U kunt zich aanmelden voor de 
nieuwsbrief van de gemeente door een 
email te sturen naar: 
inburgerenvergunninghouders@
nuenen.nl

Vivian, Catrien en Omar

 Honkvast en tevreden
Wij Nederlanders mopperen graag, maar toch zijn we best tevreden. Dat blijkt 
altijd weer uit onderzoek. De vraag naar onze tevredenheid op woongebied 
dringt zich op, omdat we maar zo weinig woningen te koop zetten, terwijl we er 
nu toch weer een zeer goede prijs voor kunnen vragen. 

Het Economisch Bureau van ING heeft er onlangs een onderzoekje naar gedaan. 
Daaruit bleek dat gedurende het laatste jaar in Amsterdam 11.000 huizen een 
andere eigenaar kregen, ongeveer 9% van het totale woningaanbod. Dat per-
centage was beduidend lager dan vóór de crisis op de woningmarkt, terwijl de 
huizenprijzen nu 30% hoger liggen. Je zou misschien denken dat die hogere 
prijzen voor veel Amsterdammers reden is hun huis te koop te zetten (en ui-
teraard ook voor huiseigenaren in Utrecht en Eindhoven). Dat blijkt niet zo te 
zijn. De eerste reden is simpel: een beter alternatief ontbreekt! Er is gewoon 
geen aanbod dat aan de wensen voldoet. Als andere belangrijke reden noemen 
de onderzoekers de vergrijzing van de huizenbezitters. 

In Amsterdam is bijna één op de vijf huizenbezitters boven de 60 jaar. Zij heb-
ben vaak de bewuste keus gemaakt in de stad te gaan wonen en tonen zich 
daarin standvastig. Ze vinden het vast een leuke gedachte dat hun huis meer 
waard is, maar zien kennelijk geen reden om die waardevermeerdering te ver-

zilveren. Ook blijkt hieruit weer dat ouderen - zoals soms ten 
onrechte gedacht - er helemaal niet op uit zijn om plotse-

ling kleiner te gaan wonen. 

Hoewel harde gegevens ontbreken, verwachten de 
ING-onderzoekers dat een toenemend aantal mensen 

dat wel verhuist, de oude woning in bezit houdt om die 
te verhuren, bijvoorbeeld aan expats die daar flink voor 
willen betalen. De voornaamste oorzaak van uitblijven-

de beweging lijkt toch tevredenheid te zijn. Dat is in lijn 
met eerder - landelijk - onderzoek: 94% van de huiseigena-

ren is tevreden tot zeer tevreden met de eigen woning. In 
combinatie met het uitblijven van een beter alterna-

tief is dit kennelijk een voorname reden om - honk-
vast en tevreden - te blijven zitten waar men zit. 

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

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Liliane Limpens ontwerpt al geruime 
tijd exclusieve Poppenvilla’s die ook 
professioneel worden ingezet voor bij-
voorbeeld de observatie van kwetsbare 
kinderen. Liliane: “De Poppenvilla 
biedt kinderen een eigen wereld waar-
in zij zich met hun dierbare poppen, 
knuffels en auto’s veilig kunnen voelen. 
Voor kinderen is spel hun taal. Middels 

een fantasiespel kunnen kinderen be-
ter contact maken, hun verhaal vertel-
len of hun ervaring verwerken.”  
De Poppenvilla is sterk, verrijdbaar en 
vervaardigd van duurzame designma-
terialen. Er passen grotere poppen en 
auto’s in en de meubels zijn speciaal 
gemaakt voor de minder verfijnde be-
wegingsmotoriek van kinderen. 
“We vinden het geweldig om met de 
PoppenVilla by Liliane® te werken” zegt 
kinderarts Marieke Pestman. “We 
kunnen kinderen met de PoppenVilla 
by Liliane® observeren en komen snel-
ler met hen in contact. Daarnaast kun-
nen we hen via rollenspel voorberei-
den op operatieve ingrepen en hen 
spelenderwijs ondersteunen in de ver-
werking van de ziekenhuisopname”. 
www.st-anna.nl

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. 

Herdenkingsconcert  
met Requiem   
van Mozart
Op vrijdagavond 4 mei voert het Lam-
bertus Consort samen met ensemble 
Nuove Musiche en solisten in het ka-
der van de nationale herdenking het 
Requiem van W.A. Mozart (KV 626) 
uit. Het geheel staat onder leiding van 
Jan van de Laar. Plaats: Elkerliek Kapel, 
Wesselmanlaan 25 in Helmond. Aan-
vang: 20.45 uur  (het tijdstip sluit aan 
op de landelijke en plaatselijke doden-
herdenking). Entree: €10.
www.lambertusconcerten.nl



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 18

Horizontaal: 1 filmer 7 vrucht 12 deel van een geweer 13 berg op Kreta 15 betaaleenheid 
17 ontaarding 21 oorlogsschip 23 sportman 25 zangnoot 26 voorzetsel 27 hoge berg 
29 zangnoot 30 water in Friesland 31 onkreukbaar 34 verhoogde vloer 37 waarnemend 
42 kijkkast 46 en andere 47 dat is 48 tennisterm 50 Frans lidwoord 51 dierengeluid 
52 lid van verdienste 55 aanspreektitel 57 datum 60 verlegenheid 61 vreemde munt 
62 ontkenning 64 rijtoer 65 prijsverhoging

Verticaal: Verticaal: 2 ego 3 ongaarne 4 treurdicht 5 blamage 6 metaal 7 bloeiwijze 8 kolfglas 
9 kikvorsman 10kikvorsman 10 gat in een muur 11 en omstreken 14 overeenkomst 16 formeel 
18 voor de vuist 19voor de vuist 19 als boven 20 onmens 22 gemalin van Aegir 24 plechtige gelofte 
27 slee 28 per expresse 32per expresse 32 voorzetsel 33 profeet 35 sportartikel 36 op de wijze van 
38 grappenmaker 39grappenmaker 39 door water omgeven land 40door water omgeven land 40 vogel 41 familielid 42 lidwoord 
43 olievetstof 44 plaats in Frankrijk 45plaats in Frankrijk 45 Chinese vermicelli 49 soort gebak 53 lusthof 
54 debet 55 met name 56 insecteneter 58insecteneter 58 Europeaan 59 takje 60 Japans bordspel 
63 achter

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

L S A R L E A Z
P O R T R E T B I G A M I E
L O R I M A T I G T I N T
A G G Y I E L O S G A
A D E L J A M P
T A D E E L N E M E R M P
S C H E L D E T A N N I N E

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

Oplossingen wk 17
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

S T R I P V E R H A A LS T R I P V E R H A A L

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.

CRAWL
DISKWALIFICATIE
ENGERD
FAGOT
GALEI
GEVANGEN
INBOEKEN
JUDOKA
KEIEN
KENNEL
KRENG
KRINGSPIER
LAKEN
LISSABON
NAVELNAVEL
OMEGAOMEGA
OPMARSOPMARS
OPSTOPPEROPSTOPPER
OVERGAVEOVERGAVE
PACHTENPACHTEN
PATMOSPATMOS
PRINT
PROOI
PYGMEE
REMVERMOGENREMVERMOGEN
ROEISPAAN
SABEL
SCHAFTKEET
SMAAD
STEEN
STROT
TREIN
UITDRUKKEN
VAATWAND
VAKJE
VLOTTEN
VOILA
WADDEN
WALRUS
WANTOESTAND
ZEVEN
ZORGEN

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

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 65

1
5 9 2 1
7 9 5

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

8 4 2
3 2 5 6

6

Sudoku

week 16, Mw. T. van der Meer, 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

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

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

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

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

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

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

040 283 1675

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

TE KOOP GEVRAAGD: 
Fietsen en snorfietsen/opknap-
fietsen. Tel. 06-46830117.

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

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

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

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

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

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

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

VRIJDAG 11 MEI SPIRI-
TUELE AVOND BEURS 
19.00-22.30 uur, 1 gratis le-
zing, ook verkoop. De Brem, 
Rijpelplein 1 Helmond. En-
tree € 3,- kortingsbon op 
www.stichting-deva.nl

Duurzaam uw tuin bere-
genen? Wij realiseren de 
(hand) gespoten waterput. 
Regio Nuenen/Eindhoven. 
Bellen na 18.00 uur: David 
06-11273021, Louis 06-
46544780.

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

SCHEIDEN DOE JE SAMEN 
Vanaf intakegesprek t/m 
afhandeling rechtbank. 
Vaste totaalprijs. Astrid 
Larue, tel. 06-53972748. 
larue@scheidingshuys.nl 
www.scheidingshuys.nl 
HET SCHEIDINGSHUYS

90 M2 BEDRIJFSRUIMTE:
MET INPANDIG KANTOOR, KEUKENTJE, DOUCHE EN TOILET.
• Bedrijfsruimte 90 m2
• Eigen ingang met parkeergelegenheid voor 4 auto’s  
• Stalen kanteldeur met loopdeur.
• Douche met toilet op begane grond (2.50 x 1.50 m.)
• Opslagruimte op begane grond (2.50 x 2.50 m.)
• Kantoor met keukentje boven (3.00 x 2.00 m.)
• Gas kachel aanwezig 
• Stroomvoorzieningen
• Verlichting
• Ideaal voor opslag en verkooppunt. 
• Exclusief gas-, water-, stroomverbruik (indien men huurt)
• Dag en nacht bereikbaarheid van het pand

Huurprijs  € 550,- exclusief btw per maand.

Bel of mail voor een bezichtiging.
Henk Cloin: 040-2834885 / 06-53811024 / garage@cloin.nl

TE KOOP OF TE HUUR:

Heb je hulp nodig bij:
* Boekhouding
* Belastingaangiftes
* Facturering
Neem dan contact op voor een vrijblijvende offerte.

Permanence Administratiekantoor
Wij doen de administratie voor MKB en ZZP’ers

de Huufkes 3, 5674 TL  Nuenen
Tel: 040-7870738  |  info@geodox.nlAdministratiekantoor

Permanence

Olijf
r e s t a u r a n t

Logo Olijf.indd   1 13-02-2008   21:51:55

 

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

Keuken geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten. 
www.restaurantolijf.nl

MOEDERDAG BIJ OLIJF
lunch & diner

LUNCH € 42
- mousserend aperitief
- 3 gangen verrassingsmenu
- koffie / thee compleet

DINER € 47
- mousserend aperitief
- 4 gangen verrassingsmenu
- koffie / thee compleet

ASPERGE WIJN & SPIJS
Vanaf donderdag 10 mei is er een nieuw menu met 
asperges in de hoofdrol.
Verschillende gerechten met asperges in combinatie 
met heerlijke lentewijnen.

Nieuwsgierig? Check onze website.
www.restaurantolijf.nl
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Expositie Kunstenaars Stichting KUBRA

Prachtige gast-expositie   
in SHE Art Gallery
Tijdens de expositie ‘Bewonder!’ tonen de kunstenaars beeldende fragmen-
ten, als een soort van handleiding, bij een ontmoeting tussen de mens en 
het leven. Authentieke gedachtesprongen worden raakvlakken en vormen 
een tegenwicht tussen persoonlijke beleving en natuur.

beleving en beelden vanuit de polder).
Paula Groote (gekleurde fluweelzachte 
keramische sculpturen).
Anjo Brohm (glazen sieraden en ab-
stracte, organische objecten) Franca 
Schuurmans (fascinerende keramische 
vrouwenbeelden) en Anne van den 
Heuvel (kleurrijke textiele kunstwer-
ken met geluiddempende werking).

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 2018.

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.
www.sheartgallery.com

De getoonde werken hebben medita-
tieve kwaliteiten in zich met een uit-
straling van een serene rust. Ze geven 
een inzicht in verschillende creatieve 
processen die op het eerste gezicht ab-
surd en toevallig lijken. Door het spe-
len met perspectief en het zoeken naar 
grenzen, ontstaat er een spanningsveld 
tussen twee en driedimensionaliteit. 
Een soort van flirten tussen plaats, 
toeschouwer, beeld en de kunstenaar 
met zijn vormcreaties. Diversiteit die 
op een speelse wijze een uitdaging kan 
zijn om een natuurlijke kortstondige 
verbintenis aan te gaan.

In vogelvlucht:
Annelies Schooneman (schilderijen, 
verstilde mystieke landschappen).
Wil van Gemert (olieverfschilderijen, 
realistische stillevens).
Hanneke Bollen (realistische schilderij-
en met een abstracte twist), Eduard Lin-
ders (olieverfschilderijen, Vlakkeland; 

Prachtige gast-expositie   

5 

Vrije plaatsen bij Hobbycentrum 
de Dorpswerkplaats
Bij Hobbycentrum de Dorpswerkplaats aan het Park zijn er nog enkele plaat-
sen vrij voor nieuwe deelnemers. Loop binnen en doe een paar keer mee, zo-
dat je weet of het iets voor je is.

ligheidsoogpunt kan niet iedereen zo-
maar aan de slag zonder enige ervaring. 
Loop binnen voor meer informatie.

Er zijn nog enkele dagdelen beschik-
baar voor het opstarten van nieuwe 
hobbyactiviteiten. Heb je een specifiek 
idee voor een nieuwe activiteit in ons 
hobbycentrum? Neem dan contact op 
met het Nuenense hobbycentrum. 

We hebben op dit moment 400 deelne-
mers, maar dat mogen er nog wat meer 
worden.
 Meedoen kost € 100,- per jaar, in 2 ter-
mijnen te betalen. Uitgebreide infor-
matie over onze activiteiten vind je op 
onze website: 
www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

Het Nuenense hobbycentrum is nog 
steeds op zoek naar groepsleiders te-
kenen en schilderen. Welke creatieve-
ling werkt graag tussen en met ande-
ren en kan waardevolle tips aan andere 
deelnemers geven?

Waar kun je op dit moment nog 
aanschuiven?
• Houtsnijden: op maandagmiddag. 

We willen deze activiteit nieuw le-
ven inblazen, dus als houtsnijden je 
hobby is dan ben je van harte wel-
kom. Wij hebben de ruimte die je 
zoekt! 

• Engelse conversatie voor gevorder-
den: op dinsdagmiddag en woens-
dagmiddag..

• Spaanse conversatie voor begin-
ners: op woensdagavond.

• Franse conversatie: op maandag-
avond.

• Keramiek: op woensdagmiddag.
• Sjoelen: op dinsdagavond.

In onze houtwerkplaats kun je op elke 
doordeweekse dag tijdens de ope-
ningsuren aan de slag. Op donderdag-
morgen is de houtwerkplaats voor on-
ze timmerende dames gereserveerd.
Mensen die hun hobby vinden in hout-
bewerking en daarbij bereid zijn ook on-
ze artikelen te maken zijn extra welkom.

In de metaalwerkplaats is er tijdens de 
dagelijkse openingsuren nog plaats 
voor nieuwe deelnemers. We beschik-
ken over prima faciliteiten en een pro-
fessioneel machinepark, maar uit vei-

Steun   
Cultuur Overdag: 
ko op as perges!
In week 18 (van 30 april t/m 6 mei) 
steunt u Cultuur Overdag als u asper-
ges koopt bij Jan Linders. Ook kunt u 
deze week uw emballagebon doneren! 
Dus……als u van asperges houdt én 
Cultuur Overdag wilt steunen, koop 
dan het ‘witte goud’ bij Jan Linders 
(Van Goghstraat, Nuenen). 

Film nà meivakantie
Op donderdag 17 mei wordt de maan-
delijkse film vertoond: ‘The Salesman’. 
Deze film uit 2016 won een Oscar voor 
‘Beste Niet -Engelstalige Film’. 
Het acteurskoppel Emad en Rani ziet 
zich genoodzaakt te verhuizen wan-
neer hun appartementencomplex 
dreigt in te storten. Een kennis weet 
hen gelukkig snel aan een nieuw ap-
partement in het centrum van Teheran 
te helpen. Een incident verbonden met 
de vorige bewoonster zal het leven van 
dit jonge stel dramatisch veranderen.
Toegangskaarten voor de film zijn op 
werkdagen tijdens kantooruren te 
koop aan de balie van Het Klooster. In-
formatie over alle activiteiten van Cul-
tuur Overdag is te vinden op:
www.cultuuroverdag.nl

Een visitekaartje van de 
Zonnebloem gaat ons verlaten
Het bestuur van de Zonnebloem, afd. Nuenen c.a. heeft besloten tijdens een 
bestuursvergadering een oorkonde met beeldje toe te kennen en uit te rei-
ken aan mevrouw Paula Raaijmakers vanwege een lange staat van dienst en 
het vele werk wat zij verricht heeft in de vele jaren (38 jaar) bij de Zonne-
bloem. De toekenning vindt plaats op basis van bijzondere verdiensten in 
het kader van vrijwilligerswerk.

genomen door voorzitter Yvonne On-
stenk, Ria Hoefnagels bezoekwerk en 
onze huisfotograaf Petra van Laarho-
ven. Voor deze prestatie ontving zij 
een grote bos bloemen en een symbo-
lisch beeldje met oorkonde als waarde-
ring aangeboden voor haar vrijwilli-
gerswerk en bestuurswerk. We kun-
nen niet in woorden uitdrukken wat ze 
betekend heeft voor de Zonnebloem 
afd. Nuenen vandaar dit symbolische 
gebaar.
We zijn blij om deze kanjer nog een 
keer in het zonnetje te zetten en Paula 
de erkenning en de aandacht te geven 
die ze verdient. 

In de afgelopen 38 jaar heeft Paula 
vorm en inhoud gegeven aan het vrij-
willigerswerk. Met ontzettend veel 
plezier heeft ze haar steentje bijgedra-
gen aan het bestuurswerk op lokaal en 
regionaal niveau. Maar het bezoek-
werk blijft natuurlijk het echte werk 
van De Zonnebloem vindt Paula. Dat 
heeft ze al die jaren met minstens 
evenveel plezier gedaan.

Ze was een bestuurder met een grote 
inzet. In die zin is haar bijdrage heel 
goed te kwalificeren en zo kan gezegd 
worden dat ze zeer betrokken was. Ze 
zal node gemist worden nu zij besloten 
heeft definitief te stoppen bij de Zon-
nebloem.

Bestuurlijk is er afgelopen maandag 23 
april bij haar thuis afscheid van haar 

Uitzendingen LON-TV

LON TV voortaan 
op KPN kanaal 1436 !!
Het programma van ons ma gazine 
Nuenen Nú wordt voortaan dage-
lijks ververst met nieuwe onder-
werpen. De volgende onderwerpen 
komen in de loop van week 18 ( on-
der voorbehoud ) in de uitzending 
van Nuenen Nú :
• Lintjesuitreiking in Nuenen
• Tenstoonstelling 
 Atelier Nuenen 2018
• Levensverhaal 
 van Broeder Carlos
• Erin Dekkers, 
 kampioene boksen
• Veiling Nuenens College
• Bijeenkomst gedeputeerde met 

Nuenense jongeren
• Open Koffie voor ondernemers 

in de Watermolen
• Tentoonstelling Foto Momentum
• Modeltreincomplex 
 Werner Ulrich
De tv-uitzendingen van Nuenen Nú 
kunt u zien om 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 en 23.00 uur. De programma’s 
van LON TV zijn ook te volgen via 
de livestream op www.omroepnue-
nen.nl. U kunt alle reportages ook 
apart bekijken op You Tube en Face-
book en via www.youtube.com/lo-
kaleomroepnuenen.

Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen repor-
tage? Stuur dan een e-mail naar 
tv@omroepnuenen.nl.

Vakantiebanenmarkt voor jongeren in bibliotheek Nuenen

Veel vacatures bij lokale bedrijven 
voor studenten vanaf 17 jaar
Door Nannie van den Eijnden

In april organiseerden jongerenwerkers David Koppe en Esther Willemse 
van LEVgroep Nuenen in samenwerking met de bibliotheek heel enthou-
siast een banenmarkt in de avonduren om jongeren aan een vakantiebaan-
tje te helpen. De opkomst viel wat tegen, maar de jongeren die er waren, 
waren blij met dit initiatief en schreven zich in op vacatures.

Randstad, De Gebackerij, De Archipel, 
thuiszorgorganisatie Tzorg, APS, Res-
taurant Comigo, Roompot Vakanties 
en Heesbeen zijn dringend op zoek 
naar jongeren die vakantiewerk willen 
doen. Twee Havo 4-studentes van het 
Lorentz Casimir Lyceum en het Stede-
lijk College in Eindhoven lieten zich 
enthousiast uit over deze presentatie-
vorm: “Het is laagdrempelig en er zijn 
veel bedrijven tegelijk bij elkaar. Ik 
hoef niet naar een uitzendbureau. Nu 
ben ik 17 en kan ik werken, vorig jaar 
was ik nog te jong. Mijn herexamen is 
achter de rug, de druk is eraf dus ik heb 
tijd om een baan te zoeken”.

Bas Kusters van Tzorg vertelt dat de or-
ganisatie 20 vacatures heeft ter vervan-
ging van de huishoudelijke hulpen die 
met vakantie gaan. “Het is dankbaar 
werk en je kunt maatschappelijk je 
steentje bijdragen”. Hij zoekt studenten 
vanaf 17 jaar die het leuk vinden om 
met mensen om te gaan, die betrouw-
baar en flexibel zijn en affiniteit heb-
ben met zorg en huishoudelijk werk.

Heesbeen Attractieverhuur verhuist in 
oktober naar Eeneind en zoekt jonge 
mensen van 15 tot 22 jaar die evene-
menten willen begeleiden, inclusief 
het opbouwen en afbreken. Een rijbe-
wijs is niet nodig. “Mensen associëren 
onze attracties vaak met de kermis, 
maar wat we bieden is heel breed en zo 
veel meer” vertelt Toine van Erp. De 
website is vernieuwd en overzichtelij-
ker, met mooie aanbiedingen en the-
mapakketten.

Roompot zoekt heel breed, in alle leef-
tijden en werkgebieden: animatie, re-
ceptie, horeca en schoonmaak. Er zijn 
vacatures in Mierlo, Nuenen, Hel-
mond en Deurne en zelfs in het hele 
land, tot op de Wadden. Bijzonder aan 
het werken bij Roompot is, dat je als 
jongere tijdelijk op een park kunt wo-
nen als je bij deze organisatie aan de 
slag gaat. Zo leer je om zelfstandig te 
zijn. 

De consulenten van APS Personeel 
weten hoe het is om vakantiewerk te 
doen. Ze hebben dat zelf jarenlang met 
plezier gedaan en veel werkervaring 
opgedaan. Daarom kunnen ze goed 
ondersteunen bij het vinden van een 
baan die bij jongeren past. Ze vertellen 
enthousiast over hun ervaringen. “Je 
leert er veel van en het is heel leuk om 
te doen!” 

Kortom: vacatures en mogelijkheden 
genoeg in allerlei sectoren! Kijk op de 
websites als je lekker wilt bijverdienen 
deze zomer en nog een vakantiebaan-
tje zoekt!

www.apspersoneel.nl, www.archipel-
zorggroep.nl, www.comigo.nl, www.
degebackerij.nl, www.heesbeen.nl, 
www.randstad.nl, www.roompot.nl, 
www.tzorg.nl

Gaat u mee naar Lourdes?
Van dinsdag 11 tot en met zondag 16 september zal een bedevaart naar 
Lourdes worden georganiseerd per vliegtuig. De Lourdes groep Bisdom ‘s 
Hertogenbosch begeleidt al meer dan 20 jaar bedevaartreizen naar deze 
bijzondere plek, in samenwerking met het ‘Huis van de Pelgrim’.

De groep bestaat uit vrijwilligers en 
verzorgsters die voor u vele hand- en 
spandiensten verrichten tijdens de reis 
en in Lourdes. De bedevaartreis is 
daardoor geschikt voor jong en oud, 
ziek en gezond; de combinatie van ou-
der met zoon of dochter kan heel bij-
zonder zijn. Deelnemers die extra zorg 
nodig hebben kunnen in het zorghotel 
verzorgd worden door onze eigen Ne-
derlandse vrijwilligers van het ‘Huis 
van de Pelgrim’.
Tijdens de bedevaart naar Lourdes 
wordt u een volledig verzorgd pro-
gramma aangeboden. U kunt deelne-
men aan vieringen, processies, verdie-
pingsmomenten, wandelingen door 
Lourdes en excursies naar de Pyrenee-
en. Het vliegtuig vertrekt vanaf Maas-

tricht Airport en er worden vanuit 
Brabant bussen ingezet naar Maas-
tricht. Voor aanvullende informatie, 
brochure en opgave kunt u bellen met 
Joke, Wilma of Peter en de website be-
zoeken: www.lourdes-groep.nl
Cliënten bij Zorgverzekeraar CZ kun-
nen onder voorwaarden in aanmer-
king komen voor een flinke korting op 
de reissom. Meer informatie hierover 
bij Joke, Wilma of Peter.
Joke Hoekman, reisleidster, telefoon: 
013 - 5216701 / 06-42347729, email: 
jokehoekman@ziggo.nl of contact@
lourdes-groep.nl
Wilma Caiffa, reisleidster, telefoon: 
06-12157507 (na 18.00 uur)
Peter v.d. Brand, medewerker, tele-
foon: 06-44340035
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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 mei
WSV-wandeling

Zondag 9.00 uur, woensdag 19.00 uur 
ingang van het EMK terrein 

aan het Wettenseind

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, 
Vincent van Goghstraat 139, Nuenen

Elke dinsdag en woensdag 
Din. 9.30-12.30 uur, woe. 19.30-21.30 uur
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

t/m 6 mei 
Collecte Drumfanfare Jong Leven Gerwen

5 mei t/m 20 mei
Expositie ‘KuBra presenteert: Bewonder!’

In SHE-Art Gallery, De Huufkes 34 Nuenen

Vrijdag 4 mei
20.00 uur KBO Lieshout Kienen

Dorpshuis, Grotenhof 2 in Lieshout.

Zaterdag 5 mei 
11.30 uur Doorkomst Freedom Ride

 vanuit Son richting Eindhoven
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
14.30 uur Cultuur Overdag: 

Gerard van Maasakkers. Het Klooster 
15.30 uur KuBra presenteert: ‘Bewonder!’
 SHE-Art Gallery, De Huufkes 34 Nuenen

Zondag 6 mei
19.30 uur Taizé-vesper

Van Gogh Kerkje, Papenvoort Nuenen

Maandag 7 mei
19.00 uur wandeling Boktse Beemden. Per 
fi ets Het Klooster. Start Nederw. Oude Toren

19.30 uur Pres. plan spelen en bewegen 
Nuenen-Zuid. Paviljoen van strandbad Enode

Dinsdag 8 mei
13.00 uur Kwiek beweegroute 
Vincent van Goghstraat 139

20.00 uur KBO Lieshout Leesclub
Franciscushof Lieshout

Donderdag 10 mei
05.00-09.00 uur IVN Dauwtrappen

Vanaf Het Klooster
13.00 uur De Vrolijke Samenzang 

Caratconcert in Helmond

Woensdag 11 mei
20.00 uur Jeugdtheaterlab verrast: #DIGIT!

Het Klooster

Zaterdag 12 mei
13.30 uur Lieshouts Bridgetoernooi

Dorpshuis te Lieshout

Zondag 13 mei
14.00 uur Ierse muziek op de Weverkeshof

Jhr. Hugo van Berckellaan 5, Nuenen

Dinsdagavond 15 mei
18.30-20.00 uur Korfbal en NKV 

door Sjors Sportief
Wettenseind 20, 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. Optreden Gertje Reassens
Dorpsboerderij Weverkeshof, 

Jhr. Hugo van Berckellaan 5, Nuenen

Donderdag 17 mei
10.30 uur Cultuur Overdag: 

fi lm The Salesman
Het Klooster

Zaterdag 19 t/m maandag 21 mei
09.00-17.00 uur Internationale 

Stationaire Motorenshow
Schoutse Vennen 15, Nuenen

Zaterdag 19 mei
20.30-01.30 uur Neil Diamond Tribute Live 

& 70’s Dance Party met DJ Lody
Het Klooster, Park 1 Nuenen

Zondag 20 mei
Blues’m Nuenen 2018

Het Park, centrum Nuenen

Maandag 21 mei
11.00-14.00 uur Gezellige Pinksterbrunch 

Gasterij vanaf 10.45 uur geopend
Jo van Dijkhof

Maandag 21 mei Braderie Lieshout

22 tot en met 26 mei
Collecte Stichting Oranje Fonds

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 5 mei 18.30 uur: viering, abdij-
viering, voorganger pastor J. Vossenaar.
Zondag 6 mei 09.30 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
pastor J. Vossenaar. 
Hemelvaartsdag 10 mei 10.00 uur: 
viering, Gregoriaans koor, voorgan-
gers pastor J. Vossenaar en dhr. J. 
Haan.

Misintenties
zaterdag 5 mei 18.30 uur: Pastor H. 
Gerrits (vanwege verjaardag): Riet 
van Rooij - van Teeffelen.
Zondag 6 mei 09.30 uur: Pastor H. 
Gerrits (vanwege verjaardag); Tonnie 
Gijsbers (vanwege sterfdag); Antoon 
en Francien van der Linden - Meulen-
dijks; Cees Meulendijks; Ben van Rooij; 
Marietje de Vries - Klomp; Johannes 
Donkers (vanwege sterfdag); Harrie en 
Tonia Reijnders - Smulders; Gerry Sie-
bers - Passier; Henk Donath; Willy en 
Mieke Spaanjaars - Vossen; Truce en 
Herman Campman - Heuijerjans; Mar-
co Janssen; Harrij van der Velden; over-
leden ouders Smolders - Loeffen.
Donderdag 10 mei 10.00 uur: Riek 
Sanders en Miet Sanders en overleden 
ouders Sanders - de Greef.

Mededelingen
Vanaf deze week tot en met eind sep-
tember begint de dienst op zondag 
weer om half tien!

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag  6 mei 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintenties 
Gerda Rooijakkers - van den Acker.

Mededeling
Zondag 6 mei is er een extra collecte 
voor de parochie in Tucuru te Guate-
mala waarmee onze parochie een ju-
melage heeft. We kunnen deze collec-
te van harte bij u aanbevelen.
Ook is er na de viering gelegenheid om 
met de hand gemaakte gebruiksvoor-
werpen te kopen. De opbrengst hier-
van komt geheel ten goede aan Tucuru.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 6 mei 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers leden va de 
werkgroep.

Mededeling
Aanstaande zondag, 6 mei, is er een 
extra collecte voor de parochie in Tu-
curu te Guatemala waarmee onze pa-
rochie een jumelage heeft. We kun-
nen deze collecte van harte bij u aan-
bevelen.
Ook is er na de viering gelegenheid 
om met de hand gemaakte gebruiks-
voorwerpen te kopen. De opbrengst 
hiervan komt geheel ten goede aan 
Tucuru.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 6 mei is onze voorganger: 
kerkelijk werker P. Flach. Er is kinder-
nevendienst voor basisschoolkinde-
ren. De collecte is voor de Voedsel-
bank in Nuenen. U wordt uitgenodigd 
om deze dienst met ons te vieren. Ook 
bent u, zoals altijd, op donderdag tus-
sen 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 3 mei. Eerste donderdag 
van de maand. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis, votiefmis van Onze Heer 
Jezus Christus Hogepriester; gedach-
tenis van H. Alexander, Eventius en 
Theodulus, martelaren, en H. Juvena-
lis, bisschop en belijder. 
Vrijdag 4 mei. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur H. Lof; 18.30 uur 
votiefmis van het H. Hart van Jezus; 
gedachtenis van H. Monica, weduwe. 

Zaterdag 5 mei. Eerste zaterdag van 
de maand. 08.30 uur votiefmis van het 
H. Onbevlekte Hart van Maria; ge-
dachtenis van H. Pius V, paus en belij-
der; daarna uitstelling tot 12.30 uur. 
Om 10.00 uur godsdienstlessen. 
Zondag 6 mei. Vijfde zondag na Pa-
sen. 10.30 uur gezongen Hoogmis. Na 
de Hoogmis de kinderzegen. 
Maandag 7 mei 18.30 uur gezongen 
H. Mis, votiefmis van de Kruisdagen; 
voor de Mis de Litanie van Alle Heili-
gen en processie. 
Dinsdag 8 mei. 18.30 uur gezongen H. 
Mis, votiefmis van de Kruisdagen; 
voor de Mis de Litanie van Alle Heili-
gen en processie. 
Woensdag 9 mei. 07.15 uur gezongen 
H. Mis, votiefmis van de Kruisdagen; 
gedachtenis van Vigilie van Hemel-
vaart; voor de Mis de Litanie van Alle 
Heiligen en processie. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book (‘Kerken in Peelland’) en op You-
Tube (‘Kerken in Peelland Gerwen 
WMV’).

Torendag 6 mei
 
Op zondag 6 mei staat de oude St.-Cle-
menskerk van Gerwen centraal bij de 
Peellandse Torendag. Om 13.00 uur 
staan kerk, toren en priorij 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.

Training: AVG (Privacywet) 
voor vrijwilligersorganisaties
Per 25 mei  treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 
werking. Dat houdt in dat je als organisatie alle persoonsgegevens veilig 
moet bewaren en/of moet beveiligen. Daarom is het van belang dat ieder-
een die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens op de hoogte 
is van de nieuwe privacyregels en welke aanpassingen nodig zijn om aan de 
AVG te voldoen.

Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst 
zal Ralf Stoks van advocatenkantoor 
Aben & Slag de belangrijkste verande-
ringen behandelen en uiteraard vragen 
beantwoorden.
Denk jij dat je bij deze nieuwe wetge-
ving wel wat hulp kunt gebruiken? 
Twijfel dan niet, en schrijf je vandaag 
nog in! Deelname is geheel kosteloos.

Voor meer informatie of inschrijven 
kun je terecht op de website:
https://www.lerenmetlev.nl/vrijwilli-
gerscollege/default.asp?training=319

of je kunt contact opnemen met Ro-
sanne Muileboom, 0492-598989. 
Wacht niet te lang want we hebben 
maar een beperkt aantal plaatsen, vol 
is vol. 
U bent van harte welkom en ik hoop u 
te zien op donderdag 17 mei.

Op verantwoording wordt veel nadruk 
gelegd: organisaties moeten kunnen 
aantonen dat zij zich aan de wet hou-
den. Overtredingen van de AVG kun-
nen oplopen tot hoge boetes of 4% van 
de jaaromzet! Wij adviseren daarom 
ook om op tijd te beginnen met de im-
plementatie van de nieuwe regels.

Nu lijkt dit na-
tuurlijk allemaal 
erg ingewikkeld, 
maar wij kunnen 
je erbij helpen.
Donderdag 17 
mei van 19.30 
tot 21.30 geven 
wij een training: 
AVG (Privacy-
wet) voor vrij-
willigersorga-
nisaties.

Nu lijkt dit na-
tuurlijk allemaal 
erg ingewikkeld, 
maar wij kunnen 
je erbij helpen.
Donderdag 17 
mei van 19.30 
tot 21.30 geven 
wij een training: 

	  

Taizé-vesper in het Van Goghkerkje
Komende zondag 6 mei is er weer een Taizévesper in het Kleine Van Gogh-
kerkje in Nuenen. Het is de zondag tussen Pasen en Pinksteren. De zondag 
voor Hemelvaart. Een zondag om te bedenken hoe jouw leven is. ‘Heb je of 
ben je gekozen?’ zijn vragen waar je over na kunt denken. Het thema van de 
vesper is ‘Gekozen’.

Het traditionele 
dauwtrappen
Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag, 
de dag van het traditionele dauwtrap-
pen. Deze wandeling wordt een stilte-
wandeling, waarin ieder gevraagd 
wordt de stilte te respecteren. Het zien 
ontwaken van dorp en natuur tijdens 
een flinke wandeling in de vroege och-
tend, is dan heel mooi.
Tijd: 05.00 uur tot 09.00 uur.
Vertrek: vanaf Het Klooster, Park 1 in 
Nuenen. Info: Paula van Agt.
www.ivn.nl/nuenen

In dit voorjaar is de natuur al behoorlijk 
‘uitgekomen’, frisse groene bladeren aan 
de bomen, het zaaigoed kan bijna de 
‘volle’ grond in. Fijn ook om even een 
moment te mogen vinden, om even te 
kunnen verwonderen en stil te staan bij 
de geheimen van deze Lente. 

In het sfeervolle kerkje is er voldoende 
ruimte voor momenten van stilte, voor 
momenten van denken en ook voor 

momenten om de liederen uit Taizé te 
zingen. Deze liederen zijn eenvoudig 
en mooi van melodie. Het zijn korte 
melodieën en worden een aantal keren 
achter elkaar gezongen, ze worden ook 
wel ervaren als een mantra. Paul We-
ijmans begeleidt op de piano. 
De vesper is in het sfeervolle kleine 
kerkje aan de Papenvoort in Nuenen 
en begint om 19.30 uur. Vooraf is er 
pianomuziek.
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
RKGSV GERWEN
Donderdag 3 mei
Beerse Boys 7 - RKGSV 3 . . . . . . . 20.00
Zondag 6 mei
HSE 1 - RKGSV 1  . . . . . . . . . . . . . . 14.30
RKDSV 2 - RKGSV 2  . . . . . . . . . . . . 12.00
RKGSV 3 - Woenselse boys 10  . 11.00
RKGSV VR 1 - N. Woensel VR 1 . . 11.00

RKVV NEDERWETTEN
Zondag 6 mei
Milheezer Boys 1 - Nederw. 1 . . 14.30
Tongelre 3 - Nederwetten 2  . . . 10.00
RKSV Heeze 5 - Nederw. 5 . . . . . 10.00
Nederwetten VR1 - EMK VR1 . . . 12.15
Nederwetten VR2 - Acht VR2  . . 10.00

RKSV NUENEN
Donderdag 3 mei
Nuenen 2 - OJC Rosmalen 2  . . 20.30
Zondag 6 mei
VC Vlissingen - Nuenen  . . . . . . . 14.00
UNA 2 - Nuenen 2  . . . . . . . . . . . . 12.00
Nuenen VR3 - De Valk VR1  . . . . . 12.00
Nuenen 4 - Boxtel 2  . . . . . . . . . . . 12.00
SV Valkenswaard 3 - Nuenen 5  12.00
Brabantia 3 - Nuenen 6  . . . . . . . 12.00
Nuenen 8 - SV Valkenswaard 4 . 10.00
Wilhelm. Boys 6 - Nuenen 10 . . 10.00
Wilhelm. Boys 10 - Nuenen 11  12.00
Acht 7 - Nuenen 12  . . . . . . . . . . . 10.00
Nuenen 13 - SBC 11  . . . . . . . . . . 14.30

HVV Helmond - Nederwetten 5-2 

Nederwetten los zand
Door Han Huijbers

Nederwetten begon tegen HVV in een ogenschijnlijk sterke opstelling, 
waarin alleen sterkhouder Roy Sleegers vanaf de bank moest starten, maar 
de anderen aangevuld met Niek Evers vanaf de aftrap in het veld stonden. 
De blessuregolf is voorbij, we speelden tegen een laag geklasseerde tegen-
stander, dus de trouwe meegereisde supporters hadden vertrouwen in een 
goed resultaat in Helmond.

Essche Boys - EMK  0-5
Door Cor Groenen

EMK behaalde afgelopen zondag een verdiende overwinning. Ook al ging 
het in de eerste helft wat moeizaam, het klasseverschil liet zich in het ver-
loop van de wedstrijd wel zien. 

Ben van der Bruggen en Mathijs Merkx 
echter nooit echt goed uit de verf. 
Daarnaast verzopen de verdedigers in 
het gebrek aan strijdlust in de linies 
daarvoor. Bart Sengers, Tom Raaijma-
kers en Willem van Rooij bleven wer-
ken, maar konden het niet bolwerken 
tegen de grote overtal situaties die 
HVV bij vlagen creëerde. John van der 
Velden zal blij zijn geweest met zijn 
wissel in de rust, want loopwonder 
Rick van Lieshout kon op de rechts-
back positie af en toe nog wat corrige-
ren met zijn snelheid.
De doelpunten vielen uit het niets. 
Eerst maakte HVV de 4-1 in de 65e mi-
nuut. De voorwaartsen van Nederwet-
ten bleven risico’s nemen en dat pakte 
natuurlijk ook wel eens goed uit. In de 
78e minuut scoorde Toon van Rooij de 
4-2 op aangeven van voormalig libero 
Ben van der Bruggen. Oog in oog met 
de keeper verzilverde hij deze kans 
met een subtiel stiftje over de al liggen-
de keeper.
In de 86e minuut maakte HVV aan alle 
onzekerheid een einde en zette de 5-2 
eindstand op het bord.
Het zal zaak zijn voor trainer Toon van 
der Loo om er wat meer een eenheid 
van te maken, met meer uitstraling, 
want met wedstrijden tegen de koplo-
pers en de derby’s tegen Gerwen voor 
de boeg zal er toch wel wat moeten ge-
beuren om niet verder in deze mineur 
verzeild te raken.

Volgende week zondag speelt Neder-
wetten opnieuw uit. We spelen de ko-
mende weken nog tegen zowat alle ti-
telkandidaten, te beginnen op zondag 
6 mei uit bij het Milheezer Boys van 
onze oud trainer en Nederwettenaar 
Dennis Wouterse.

Onder ietwat vreemde omstandighe-
den, troffen we een vereniging aan, 
waar normen en waarden toch wat an-
ders liggen dan we gewend zijn in de 
dorpen in onze competitie. Vrijwel de 
gehele wedstrijd zat uw verslaggever 
tussen luidruchtige intimiderende 
supporters in de wietlucht op de over-
dekte tribune van HVV. Omdat er no-
tities gemaakt zijn kan ik u verzekeren 
dat de feiten in dit verslag desondanks 
(en helaas) toch gewoon kloppen.
Vroeg in de wedstrijd komt Nederwet-
ten op voorsprong dankzij een treffer 
van Toon van Rooij. 4e minuut, geen 
vuiltje aan de lucht zo lijkt het. Echter 
binnen tien minuten buigt HVV deze 
voorsprong om in een achterstand. De 
doelpunten vielen uit een scrimmage 
in het Nederwettense strafschopge-
bied en een prachtig genomen vrije 
trap door HVV. 2-1.
Daarna golft de wedstrijd op en neer, 
want beide ploegen geven achterin 
enorm veel ruimte weg. Toon van 
Rooij loopt in deze fase nog een keer 
alleen op de keeper af, maar zijn po-
ging poeiert hij van dichtbij hard over 
het doel van de thuisploeg. Vlak voor 
rust krijgt een speler van HVV de gele-
genheid om zijn zaalvoetbalkwalitei-
ten te etaleren, met een mooie slalom 
komt hij voor het doel van Jordy van 
den Boogaard en hij faalt ook in de af-
ronding niet. Met een 3-1 achterstand 
verlaat Nederwetten met de staart tus-
sen de benen en zichtbaar aangeslagen 
het veld voor de thee.
Na rust blijft de wedstrijd op en neer 
golven. Beide teams spelen als los 
zand, waarin wordt gegokt op een in-
geving van de technisch wat vaardige-
re spelers. Aan Nederwettense zijde 
kwamen Giel van Korven, Niek Evers, 

In de 9e minuut kopte Johan Janssen 
de bal uit een corner over het E.B. doel. 
Drie minuten later was het Tom Dien-
der die uit een voorzet van Rick van 
den Bogaard de 0-1 binnen kopte. 
EMK kreeg daarna in de eerste helft 
nog een aantal kansen, maar de E.B. 
doelman was een sta in de weg voor 
van den Bogaard en Diender. In de 2e 
helft was het EMK speler van den Bo-
gaard die de hoofdrol voor zich op eis-
te. Met afstandsschoten in de 49e en 

Rick van den Bogaard scoort 0-4

52 minuten bracht hij de stand op 0-3. 
Na het omspelen van de E.B. verdedi-
ging in de 67e minuut scoorde hij de 
0-4 en bracht hij een hattrick in deze 
wedstrijd op zijn naam. Johan Janssen 
scoorde in de 85e minuut na een mooie 
combinatie door de E.B. verdediging 
de 0-5 eindstand. Een verdiende over-
winning en de complimenten aan de 
EMK verdediging voor het goede spel. 
Man van de match was voor EMK sup-
porters: Rick van den Bogaard.
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Lindespelers zetten jongerentheater op de kaart

Jeugdtheaterlab verrast: 
#DIGIT!
Voor het tweede seizoen heeft toneelvereniging de Lindespelers een jonge-
renproject georganiseerd: Het Jeugdtheaterlab. Onder leiding van theater-
docente Karlijn Vlug werkten 10 jongeren een schooljaar lang aan een 
unieke theatervoorstelling: #DIGIT!

Ganzenbord? Geeft Google echt ant-
woord op alle vragen?

De voorstelling is zeer toegankelijk 
voor alle leeftijden. Alles zit er in: Ap-
ple, Facebook, Snapchat, Instagram 
(sorry: INSTA!) tips om goede selfies 
te maken, appelflappen, Alexander van 
Youtube en nog veel meer. En voor de 
echte digibeten onder ons: een begin-
nerscursus Omgaan met smartphones 
ontbreekt ook niet.

Kortom: 11 mei is een unieke kans om 
jongeren aan het werk te zien in het 
theater. Als je zelf eens wilt kijken naar 
wat theater maken is, als je wilt weten 
wat jongeren bezig houdt, of als je ge-
woon de buik-billen-bonus wilt.
In september kunnen middelbare 
school leerlingen weer deelnemen aan 
een nieuw Jeugtheaterlab. 
Maar we nodigen je graag uit om eerst 
de voorstelling van dit seizoen te komen 
bekijken: vrijdag 11 mei om 20.00 uur in 
Theater Het Klooster. Kaarten zijn ver-
krijgbaar via: www.lindespelers.nl

Echte mensen. In een virtuele wereld. 
De generatie van nu groeit op in een 
wereld van technologie. En vindt daar-
in zijn eigen weg. Op 11 mei in theater 
Het Klooster.

Het jeugdtheaterlab is een mooi pro-
ject. Het laat jongeren kennis maken 
met theater en theater met hen. Karlijn 
Vlug laat de voorstelling vooral tot 
stand komen met inbreng van de spe-
lers zelf. Algauw stond vast dat dit iets 
met het internet en smartphones te 
maken zou hebben. Een voorstelling 
ontstond waarin niet alleen een blik 
wordt gegeven in de wereld waarin 
jeugd zich tegenwoordig beweegt, maar 
zeker ook hoe zij daarmee omgaat.

Scripts komen tot stand op basis van 
Whatsapp berichten, vlogs, youtube 
filmpjes en tientallen foto’s op snap-
chat en Insta. In een vijf kwartier du-
rende voorstelling zien we hoe spelers 
zich bewegen in de hedendaagse we-
reld van de technologie. En welke keu-
zes ze daarbij maken. Teenwolf Of 

Miljoenenprijs  
bij Holland Casino
 
Op zondagavond 29 april is de Mega 
Millions Jackpot gevallen in de ves-
tiging van Holland Casino in Eindho-
ven. De winnaar is een man uit de 
regio Eindhoven en kreeg direct de 
cheque uitgereikt ter waarde van 
€ 2.781.929,10 belastingvrij.

De gelukkige winnaar heeft aangege-
ven anoniem te willen blijven. Hij 
speelde op een speelautomaat met een 
inzet van € 5,- per keer, wat resulteerde 
in de miljoenenjackpot.
Manager on Duty van Holland Casino 
Eindhoven, Stefan Verhoeven, die de 
prijs overhandigde aan de winnaar, 
vertelt: ”Het is super mooi als gasten 
bij ons prijzen winnen en natuurlijk 
helemaal bijzonder als je zo’n fantasti-
sche prijs mag uitreiken. 
Wat het extra bijzonder maakt is dat 
juist in onze vestiging deze jackpot 
valt, aangezien die hier 2 jaar geleden 
ook viel met een waarde van ruim 1 
miljoen euro. Onze vestiging in Eind-
hoven viert dit jaar haar 25-jarig jubi-
leum. Dit is alvast een mooie feestelij-
ke start.” www.hollandcasino.nl

 Kienavond Lieshout
Vrijdag 25 mei organiseert Senioren-
vereniging KBO Lieshout in het 
Dorpshuis, Grotenhof 2 Lieshout weer 
de bekende en gezellige kienavond. 
Naast het kienen is er een mooie lote-
rij. Ook maakt u kans om de jackpot te 
winnen.
Kom kienen en win een van de prachti-
ge prijzen. De zaal is open om 19.00 
uur en aanvang is om 20.00 uur.
Wij nodigen iedereen van harte uit 
voor een avondje gezellig kienen in het 
Dorpshuis.

Kleding- 
inzameling van   
Sam’s Kledingactie
De kledinginzameling van Sam’s 
Kledingactie die in Nuenen afgelo-
pen zaterdag 28 april is gehouden, 
heeft 1545 kilo kleding opgebracht 
voor ‘Cordaid Mensen in Nood’. 
Sam’s Kledingactie wil iedereen die 
hieraan heeft bijgedragen hartelijk 
danken! 

Met het aantal opgehaalde kilo’s kan 
Cordaid Mensen in Nood dit jaar jon-
geren in de Centraal Afrikaanse Repu-
bliek helpen met goed onderwijs. 
Vooral kinderen van 6 tot 14 jaar, ge-
vlucht voor oorlog en geweld die nu na 
lange tijd weer terugkeren, worden 
hierbij ondersteund. Daarnaast biedt 
Cordaid hulp aan de dorpen waar de 
scholen staan en aan het onderwijs-
personeel van deze scholen.

Voor meer informatie over Sam’s Kle-
dingactie of over de gesteunde projec-
ten kijk op www.samskledingactie.nl.

Team Sam’s Kledingactie voor Mensen 
in Nood dankt u nogmaals hartelijk 
voor uw inzet en we hopen voor de 
volgende inzamelingsactie weer op u 
te kunnen rekenen.

Onderzoek naar 
dode man in Nuenen 
in volle gang
De politie is maandagochtend verder 
gegaan met het technisch onderzoek 
in de woning aan de Bernhardstraat 
in Nuenen. Daar werd zondagmiddag 
29 april rond 14.45 uur een dode man 
aangetro� en.

De politie ging het appartement bin-
nen na meldingen van bezorgde buurt-
bewoners. Zij hadden de man al enkele 
weken niet gezien en zagen vliegen op 
de ramen. In de woning troffen de 
agenten het stoffelijk overschot van 
een man aan. Door de staat waarin het 
lichaam verkeerde is het zeer lastig om 
met zekerheid vast te stellen dat het 
om de 84-jarige bewoner gaat. De poli-
tie gaat daar vooralsnog wel vanuit. 
Sectie op het lichaam zal daarover de-
finitief uitsluitsel moeten geven.

Technisch onderzoek
Deze sectie zal ook meer duidelijkheid 
moeten geven over de manier waarop 
de man is overleden. De omstandighe-
den in de woning maakten het even-
eens buitengewoon lastig om direct 
vast te stellen of het om een natuurlijk 
overlijden gaat of dat de man op een 
andere wijze om het leven is gekomen. 
Door de politie werd zondagavond en 
maandag overdag om die reden ook 
een uitgebreid technisch onderzoek in 
de woning verricht. Tegen het einde 
van de maandagmiddag was dat on-
derzoek afgerond. 

Politieberichten
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mierenbestrijder
poeder, 250 gram 1 kg = 9.88                  

Gebruik biociden veilig. 

Lees vóór gebruik 

eerst het etiket en 

de productinformatie.

mierenlokdoos
2x 5.65 gram
1 kg = 130.09

1.47

Dove giftset 
douchecreme, bodylotion, 
deodorant en zeep
4-delig

breigaren Cake yarn
diverse kleuren
stonewashed
150 gram

dames 
leren rugtas
diverse varianten

Ariel 
vloeibaar wasmiddel
origineel of kleur
15 wasbeurten
975 ml
1 l = 2.92

tuinstoel 
grijs of blauw
aluminium frame
6-standen

Ziki herenboxer
diverse varianten
katoen/elastaan
maten xs-xxl

damesboxer
maten xs-xl 
2-pack

2.49

solar LED 
projectielamp
verstelbare lamp
40.5 - 67.5 cm
Ø 25 cm

Ziki sneakersokken
diverse dessins
katoen/polyester
maten 35-46

Janneke Brinkman servies
new bone porselein kwaliteit
petit four schaal 9 cm

gebaksbord     1.49
dinerbord         2.49

1.49

Ferm heggenschaar
draaibaar handvat
snijlengte 510 mm
550 Watt

Haribo silo
reuze aardbeien, kers-cola 
of smurfen
1 kg = 3.56

Ferm combitool

voor boren, slijpen, vrezen en polijsten
incl. 40 accessoires

Solar powerbank
incl. zuignap klem om gemakkelijk 
te laden bij het raam
spatwaterdicht
diverse kleuren

Intex 3-rings zwembad
ca. Ø 168x41 cm

geurtheelichten
diverse geuren

Spilbergen reiskoffer
diverse kleuren
softcase
53x35x17 cm

stapelbare zandbak
incl. 5 accessoires
makkelijk op te bergen
ca. 90 cm

Hamam handdoek
met streep
diverse kleuren
katoen
90x170 cm

tuinkussen summer 
waterafstotend
39x39 cm

2.22

schakelarmband   

1.99

snorkelset    

2.49

cupcake 
strandset
12-delig

1.48

700 gram 18 stuks 3 paar
bekijk de video 
op action.com

8000 mAh Moederdagtip cabin size

Moederdagtip2-pack

onze nieuwe weekactie

www.action.com
Aanbiedingen geldig van 
woensdag 2 mei t/m dinsdag 8 mei

onze nieuwe weekactie

www.action.com
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groene aanslag reiniger 
1 liter voor ca. 100 m2

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik 

eerst het etiket en de productinformatie.
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