
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

Eerste Virtual 
Reality Room 
geopend bij 
IT Pro in Nuenen

Steven 
Kruijswijk 
beklimt de 
Nuenense Berg

Derby 
Nederwetten -
Gerwen
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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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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen

Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

 

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

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

INFOCENTRUM OPEN OP:
dinsdag: 16.00 - 20.00

donderdag: 14.00 - 17.00

zaterdag: 10.00 - 12.00

of op afspraak.

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

WWW.GERWENZO.NL

INFOCENTRUM OPEN OP:

BOUWRIJP MAKEN

BEGONNEN!

40 jaar liedjes

Gerard van Maasakkers   
thuis in Nuenen op z’n best
Door Nannie van den Eijnden

wee prachtige concerten gaf Gerard zaterdag en zondag in Het Kloos-
ter. Hij sluit zijn theaterseizoen en programma altijd in de lente in 
Nuenen af. Dit jaar loopt zijn programma ’40 jaar liedjes’ na de zomer 

echter door tot december. “Het gaat zó verschrikkelijk goed, er komt veel 
volk op af. Dat is alleen maar fijn” zegt hij.

Bij de oude lindeboom in Het Klooster 
kijkt Gerard terug. “Hierover heb ik 
nog een liedje gezongen, toen de boom 
werd verplaatst en de kerkuil eruit 
vloog” memoreert hij. Gerard kijkt 
echter ook vooruit: “Ik vind het leuk 
om liedjes te maken en wil dat blijven 
doen. Na dit programma neem ik weer 
een half jaar de tijd en kom ik in sep-
tember 2019 met een nieuw program-
ma. Over wat ik zie, wat me ontroert of 
waar ik me kwaad over maak. Dat ont-
wikkelt en vernieuwt zich steeds. De 
rode draad ben ik. Volgend jaar word ik 
70” glimlacht hij. Een optreden in Nue-

nen wordt goed gepland en zo’n week-
end is tamelijk vol, met de voorberei-
dingen voor twee concerten. Familie en 
vrienden zijn bij een concert aanwezig. 
“Ik was even bij Bruna en kwam beken-
den tegen. Door gezichten te zien ko-
men herinneringen aan vroeger boven, 
die liggen altijd onder de oppervlakte. 
Het is fijn om weer in Nuenen te zijn”. 

Het concert
Gerard maakt heel ontspannen en met 
humor contact met zijn publiek: “Zitte 
goed, zie de ut goed, hur de ut goed, 
staat ie uit? We gaan racen door 40 
jaar liedjes! Het was lastig kiezen uit 
160 nummers. Dat lijkt misschien niet 
veel, maar dat zijn er toch vier per 
jaar” lacht hij.

Als de tonen van ‘Deze jongen’ zijn ver-
stomd, roept Gerard in herinnering 
hoe hij eruit zag toen hij als muzikant 
begon: “Ik had een baard, een pijp en - 
wijzend naar zijn hoofd - krullen”. Toen 
hij na drie jaar akoestische gitaarmu-
ziek overstapte op wat stevigere, elek-
trische muziek - net als Bob Dylan in 
die tijd - zeiden ze tegen hem dat hij 
Gerard niet meer was. “Zoiets komt 
hard aan. Toen ben ik voor mijn baan 
bij Omroep Brabant naar Nieuw-Zee-
land vertrokken en heb daar interviews 
gehouden met mensen die waren ge-
emigreerd. Daar heb ik ook liedjes ge-
schreven, zoals dit: Land van zand”. 

Na dit liedje slaat Gerard een brug naar 
de Berg en zingt hij ’19 in 68’, waarna 
liefdevolle herinneringen aan zijn ou-
ders volgen - samen met zijn moeder 
zingen in de keuken, met haar naar de 
kerk gaan en het ‘dragen’ van zijn vader 
toen hij hulpbehoevend werd - met de 
nummers ‘Liedje van altijd’ en ‘Dragen’.

Zingend verhaalt Gerard over zijn le-
ven met leuke en ontroerende anekdo-
tes tussen de liedjes door; 25 jaar Bu-
del, de liefde, als het niet goed gaat met 
de liefde, thuis voelen in Gent… alles 
wat hem raakt komt voorbij, krachtig 
en kwetsbaar tegelijk. Puur en door-
leefd. Gerard rijgt zijn parels prachtig 
aan elkaar: ’Een handvol vrienden’, ‘De 
stilte’, ‘Salve Regina’, ‘Water en lucht’, 
‘Gij en ik’ en het liedje ‘Zomaar onver-
wacht’, waarvoor hij in 2012 zijn eerste 
Annie M.G. Schmidtprijs ontving. 
Daar is hij trots op. “Het is gelukt om 
een liedje in mijn repertoire te vinden 
dat we allebei mooi vinden” grapt Ge-
rard en dan zingt hij samen met Frank 
Cools het gevoelige ‘Kan de deur nie 
dicht’. Zonder ‘Hee, gaode mee’ was 

Nieuwe raad zit weer vol 
tegenstellingen
Door Gerrit van Ginkel

De eerste bijeenkomst van de nieuwe raad op 3 mei beloofde al weinig 
goeds voor de toekomst. Opnieuw stonden de coalitie en oppositie lood-
recht tegenover elkaar.

wijze door de vakantietijd. “We gaan 
niet voor een gedwongen annexatie”, 
vond Hein Kranen.
De Combinatie vond meepraten om 
de belangen van de burgers te beharti-
gen erg belangrijk.
W70 vertrouwde de Provincie niet en 
zag geen garanties voor afspraken nu, 
vond Peter van Leeuwen. Mevrouw 
Gaby Scholder vroeg zich af waarom 
de coalitie niet wilde meewerken.
De motie om in gesprek te gaan werd 
verworpen omdat W70, GroenLinks, 
CDA en SP tegen waren en die partij-
en vormen een meerderheid.

Voor veel fracties was een raadsbrede 
zienswijze als de Provincie met de sa-
menvoeging komt op 15 mei, een veel 
gehoorde wens.
Het wordt voor deze raad een eerste 
krachttoer om een gezamenlijke 
zienswijze (gefundeerd protest) af te 
leveren in Den Bosch. Nuenen slaat 
wel een heel slecht figuur als die ziens-
wijze niet door alle fracties wordt on-
derschreven.

Er werd een motie ingediend door de 
VVD, PvdA, D66 en de Combinatie om 
aan te schuiven bij de bijeenkomsten 
van de bestuurlijke stuurgroep en de 
ambtelijke werkgroep van de Gemeen-
te Eindhoven en de provincie Noord-
Brabant. Dit alles om de belangen van 
de inwoners en de Gemeente Nuenen 
zo goed mogelijk te behartigen.

GroenLinks vond dat gesprek koren op 
de molen van de Provincie. De PvdA 
betoogde dat het besluit om niet te pra-
ten van de vorige raad kwam. “Er zit nu 
een nieuwe”, betoogde Jan Wesenbeek. 
De inwoners gaven een duidelijk sig-
naal op de avonden met de Provincie. 
Het is de laatste kans om mee te praten 
vond hij.
D66 wil geen tegenstellingen schep-
pen en wil wel aan tafel. Het CDA was 
blij met de motie. De motie geeft de 
mogelijkheden tot een podium. De in-
woners willen niet meepraten vond 
die partij. 
De SP voorzag een ongelukkige perio-
de voor het indienen van een ziens-

het allemaal nooit gelukt en met die 
geweldige meezinghit, sluit Gerard het 
eerste deel van zijn concert af.

Na de pauze komen o.a. ‘Bennie’ en 
‘Achter de schuur’ voorbij; deze laatste 
is een mooi voorbeeld van de kracht 
van muziek. Nadat Gerard dit nummer 
had gezongen in het bijzijn van de Mi-
nister van Landbouw in 2017 trok deze 
een bedrag van 75 miljoen uit voor boe-
renzonen en -dochters om de bedrijven 
van hun ouders voort te kunnen zetten. 
“Soms liggen liedjes in een andere taal 
op mij te wachten, zoals ‘Flowers are 
Red’ en het aangrijpende ‘Dentro la tas-
ca di un qualunque mattino’ van Gian 
Maria Testa” vervolgt Gerard. Zijn per-
soonlijke vertaling van dit nummer tot 
‘Ik neem jou mee’ maakte zo’n indruk 
op Gian Maria dat hij Gerard uitnodig-
de voor een optreden van de Italiaanse 

zanger in Amsterdam. Gerard sloot het 
tweede deel van zijn concert ’40 jaar 
liedjes’ af met ‘Hier heur ik thuis’. Hij 
bedankte zijn prachtige, veelzijdige 
muzikanten Frank Cools en Mike Roe-
lofs, evenals Cultuur Overdag, Het 
Klooster en zijn publiek. Dat had zicht-
baar genoten, soms stil, soms uitbundig 
meezingend. Veel mensen kennen en 
volgen Gerard al 40 jaar, anderen kor-
ter. Niemand bleef onberoerd. Gerard 
is thuis in Nuenen op zijn best. 

De cdbox ’40 jaar liedjes’ is te bestellen 
via www.gerardvanmaasakkers.com. 
Daar vindt u ook de concertagenda 
van dit programma. 

Gerard met links Frank Cools en rechts Mike Roelofs. Fotografie: Frank van Welie

Nationale Molendag 
Op zaterdag 12 en zondag 13 mei 
wordt de 46ste Nationale Molendag 
gehouden. De Roosdonck aan de 
Gerwenseweg in Nuenen is één van 
de 900 molens in Nederland die bij 
voldoende wind zal draaien en 
malen. 

Het oude ambacht van molenaar, dat 
op de Wereld Erfgoed-lijst van de 
Unesco is geplaatst, zal wederom door 
de molenaars Mario Collombon en 
Casper Renting worden gedemon-
streerd. Een molen is een ‘levend’ mo-
nument; aangedreven door de wind 
voel je de Roosdonck trillen, kloppen 
en bonken. Natuurlijk zijn er pannen-
koekenmeel, speltmeel, tarwemeel en 
roggemeel en nog veel meer te verkrij-
gen in De Roosdonck. Kom dus langs 
en ontmoet de molenaars!
Op zaterdag 12 mei zullen er nog extra 
activiteiten plaatsvinden zoals het bak-
ken van wafels, kleurplaten voor de 
kinderen en schminken van deze kleine 
gasten, al moge de ouderen hieraan na-
tuurlijk ook deelnemen. De opbrengst 
van deze laatste activiteit gaat naar een 
goed doel in Peru, een project van het 
Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven. 
Nuenense leerlinge Meike kan u ter 
plekke hier meer over vertellen.

Iedereen is welkom zaterdag van 10.00-
17.00 uur en zondag van 12.00-16.00 
uur  op een draaiende Roosdonck aan 
de Gerwenseweg 2 in Nuenen! Zie ook 
de website: www.roosdonck.nl



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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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TAXUS INZAMELING
Stichting Taxus Taxi gaat weer taxus inzamelen 
De eerste knopjes steken alweer de kop 
op en dus beginnen ook weer de voor-
bereidingen bij Stichting Taxus Taxi 
voor de inzameling van dit jaar. Verle-
den jaar zamelde de stichting genoeg 
snoeisel in voor de productie van maar 
liefst 2.200 chemotherapieën. 

In 2017 speelde het weer een belangrijke rol voor de stichting. Door 
enkele nachten vorst eind april en daarop volgend een periode van 
droogte kreeg de natuur het zwaar te voorduren, waardoor ook de 
groei van de taxus achterbleef. Uiteindelijk heeft dit ook effect gehad 
op de ingezamelde hoeveelheid. 

Start inzameling afhankelijk van het weer
Normaal gesproken begint Taxus Taxi de inzameling in de eerste 
helft van juni. Wanneer de stichting dit jaar exact zal starten met 
de taxusinzameling is nog niet bekend. Dit is namelijk afhankelijk 
van de hoeveelheid werkzame stof die op dat moment in de plant 
aanwezig is. 
“We houden dit nauwlettend in de gaten, zodat we op het juiste 
moment van start kunnen gaan”, aldus woordvoerder Werner Too-
nen van Stichting Taxus Taxi.

Voor meer informatie
Voor de meest actuele informatie en de 
start van het seizoen kijkt u op www.
taxustaxi.nl. Ook vindt u hier tijdens het 
seizoen het aanmeldformulier om uw 
snoeisel gratis op te laten halen. 
  
VERGUNNINGEN     
PERIODE 29-04-2018 EN 06-05-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Oude Dijk 5 Uitbreiden woning 
Beekstraat 18 Wijzigen gebruik, vestigen nagelstudio 
Berg 18 Plaatsen schaduwdoek 
Goudhoeksland 75 Oprichten woonhuis 
Cockeveld 6 Wijzigen voorgevel 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Dubbestraat 26 Oprichten woonhuis 
Frits Bakershof 1 t/m 19 
en 2 t/m 12, 
Goudhoeksland 4 t/m 56 
en 27 t/m 45, 51 t/m 75 
en Ter Warden 34 t/m 44 Oprichten van 72 woningen 
De Beethof 5 Plaatsen dakkapel voorzijde woning 
Pastoorsmast 3 Oprichten bedrijfshal 
Van Duynhovenlaan 8 Plaatsen erfafscheiding 

Mededeling ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Cockeveld 6 Wijzigen voorgevel 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Parkstraat 1 Uitbreiding terras Nuenen kermis 
Nuenen c.a. Van Goghloop 2 juni  
Nuenen c.a. Doorkomst Peloton fi etstoertocht 10 juni 
Koppeldreef, Nederwetten Wette’s dorpsfestijn 22 t/m 25 juni 
Koutergat 1, Nederwetten Horeca Sint Anna Gilde Nederwetten 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Heuvel 1 Horeca restaurant De 3 Gebroeders 
Boord 25 Horeca Pop-up restaurant 
 Asperges op de Velden 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
03-05-2018 Dubbestraat 2A Ontwerp omgevingsvergunning en 
  ontwerp verklaring van geen 
  bedenkingen oprichten woonhuis, 
  Dubbestraat 2A Nuenen c.a. 
03-05-2018 Nuenen c.a. Ontwerp Waardevolle 
  houtopstandenlijst (Bomenlijst), 
  gemeente Nuenen c.a. 

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

WAT VINDT U VAN    
ONZE DIENSTVERLENING?
De gemeente Nuenen wil graag van haar inwoners horen wat zij van 
onze dienstverlening op het gebied van jeugdhulp en sociale zaken 
vindt. Op de website van de gemeente Nuenen staan drie korte 
vragenlijsten (www.nuenen.nl/onderzoek). Eén vragenlijst is be-
stemd voor ouders/verzorgers die in 2017 te maken hebben gehad 
met een vorm van jeugdhulp/zorg aan hun kind(eren). Eén vragenlijst 
is bestemd voor de jongeren die hulp hebben ontvangen. De derde 
vragenlijst is bestemd voor inwoners van Nuenen die een uitkering 
ontvangen van de sociale dienst. De inwoners die gebruik maken 
van ondersteuning of zorg, zoals huishoudelijke hulp of een ver-
voersvoorziening, hebben een schriftelijke vragenlijst ontvangen. 
Als u hoort tot één van vier genoemde groepen dan vragen wij u 
vriendelijk de vragenlijst op internet die voor uw situatie geldt in te 
vullen of de schriftelijke vragenlijst aan ons terug te sturen. 
Samen maken wij onze dienstverlening beter! 

40 JAAR GLASBAK
Op 17 mei bestaat de gemeentelijke glasbak 40 jaar. Dankzij de glas-
bak, is gescheiden glasinzameling uitgegroeid tot een alledaags ritu-
eel. Al het glas dat we in de glasbak gooien, wordt 100% gerecycled. 
Samen zijn we in Nederland al vier decennia lang lekker bezig. Daar 
mogen we trots op zijn! Dat vieren we groots in meimaand glasmaand. 
We zetten de glasbak in het zonnetje. Vier het met ons mee.

De allereerste glasbak
Veertig jaar geleden, op 17 mei 1978, werd in ’s-Hertogenbosch de 
allereerste gemeentelijke glasbak geplaatst. Een mijlpaal. In 40 jaar 
tijd is er veel veranderd, maar de glasbak staat nog altijd als een 
huis! Kijk voor meer informatie op www.glasintbakkie.nl. 

BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS
Het seizoen van de eikenprocessierups komt er weer aan. Op eikenbo-
men kunt u in de maanden mei, juni en juli behaarde rupsen aantreffen. 
Na contact met de haren van deze rups kunnen klachten ontstaan 
zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. 

Plaag
De eikenprocessierups is al een fl ink aantal jaren actief in Nederland. 
De rups komt vooral voor in Brabant en Limburg maar rukt elk jaar 
verder op naar het noorden. Sinds een aantal jaren is deze rups ook 
actief in Gelderland.

Biologische bestrijdingsmethode
Ook dit jaar heeft de gemeente besloten om de biologische bestrij-
dingsmethode in te zetten. Het gaat om het bestrijdingsmiddel Xen-
tari. Dit is een biologisch middel en is niet schadelijk voor mens en 
milieu en het middel werkt preventief. De bestrijding met Xentari 
gebeurt op het moment waarop de jonge rupsen zich in de bomen 
begeven om zich vol te vreten. De rupsen 
hebben dan nog geen brandharen ontwik-
keld en zijn dan nog niet schadelijk. Zo 
worden ze dus voordat ze schadelijk zijn 
al vernietigd. Ook is het werken met dit 
product voor de betreffende medewerker 
aangenamer dan werken volgens traditio-
nele methodes zoals zuigen of branden.

Uitvoering 
De bestrijding van de eikenprocessierups wordt verricht door een 
gespecialiseerd bedrijf onder begeleiding van de gemeente. We ver-
wachten in week 21 met de uitvoering te kunnen beginnen. Een 
tweede behandeling binnen ca. 10 dagen kan noodzakelijk zijn. In 
verband met de werkdruk bij de aannemer kunnen de werkzaam-
heden ook ‘s avonds en/of ‘s nachts plaatsvinden. Voor meer infor-
matie kunt u terecht bij de KCC, telefoon 040-2631699.

Wat moet u doen bij (over)last?
Wanneer u plotseling last krijgt van jeuk, huiduitslag en/of irritaties 
aan de ogen en de luchtwegen dan kan dat betekenen dat u in aan-
raking bent gekomen met brandharen van de eikenprocessierups. 
Dit zijn pijlvormige haren. U kunt het beste meteen contact opnemen 
met de huisarts en bij acute gevallen de eerste hulp inschakelen. 
Voor meer informatie over de gezondheidsrisico’s neemt u contact 
op met de GGD, via www.ggd.nl.

Bestrijding 
De gemeente heeft ervoor gekozen om niet teveel in te grijpen in het 
natuurlijke proces en zal daarom alleen op die plekken spuiten waar 
de eikenprocessierupsen een bedreiging voor de volksgezondheid 
zijn. Daarom worden alleen op plaatsen waar veel of vaak mensen 
komen de bomen volgens de nieuwe methode behandeld. 
De bomen langs wegen en fi ets- en wandelpaden worden behandeld 
met het biologisch bestrijdingsmiddel. Kijk op onze website www.
nuenen.nl voor de bestrijdingsplattegrond. 

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

Let op! In verband met Hemelvaart    
is de inzameling verzet naar zaterdag 12 mei.  
Zet geen afval eerder buiten s.v.p.
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COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door Stichting Longfonds.

COMMISSIEVERGADERINGEN
U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen. Agenda 
en bijbehorende stukken staan op http://nuenen.raadsinformatie.
nl en liggen ter inzage in het Gemeentehuis. 

15 mei 2018 Commissie Ruimte
• Vervolgstap Vallestap e.o.
• Zienswijze Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) 
16 mei 2018 Commissie Samenleving
• Uitbreiding huisvesting Centrum Maatschappelijke Deelname 

(CMD)
• Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
• Zienswijze WSD en GGD
17 mei 2018 Commissie ABZFin
• Verordening raadgevend referendum
• Extra krediet vervanging hockeyveld A  HCN
• Wijziging tarieventabel leges
• Convenant Stedelijke gebied (SGE)
• Zienswijze Metropool Regio Eindhoven (MRE) en Dienst Dom-

melvallei (DDV)
 
Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het 
meespreekrecht.
Neem daarvoor contact op met de griffi e: tel: 040-2631679 of email 
griffi e@nuenen.nl

VERKEER
Groot onderhoud N615 Nuenen - Beek en Donk
Boskalis Nederland voert in opdracht van de provincie Noord-
Brabant vanaf half mei tot en met eind september 2018 onderhouds-
werkzaamheden uit aan de provinciale weg N615 tussen Nuenen en 
Beek en Donk. De werkzaamheden lopen vanaf de Bosweg ten 
noorden van de kom Gerwen tot de rotonde met de N279 in Beek 
en Donk. 

Eerste fase
Van vrijdagavond 18 mei van 19.00 uur tot en met maandagochtend 
20 mei 06.00 uur is er een tijdelijke afsluiting van de Hoofakker tot 
de Rotonde Bavaria. De omleidingsroute voor het verkeer door het 
centrum van Lieshout wordt weergegeven op bijgaande kaart.
De aanliggende percelen blijven bereikbaar. Fietsers kunnen gebruik 
blijven maken van het fi etspad op eventuele aanwijzingen van de 
verkeersregelaars. 

 



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 Gepaneerde
Schnitzels ...........................  6,95
Kip Figo
“Kipfi let gevuld met roomkaas en vijgen”
100 gram .................................................1,95
150 gr. Achterham
“Heerlijk bij Asperges” ...........................2,50
Italiaanse Biefstukrol
100 gram .................................................1,95
Pineapple Inside
“Varkenshaas gevuld met ananas” 
100 gram .................................................2,20
Sole Mio
“Spies van biefstuk en gedroogde zontomaat” 
Per stuk ...................................................2,75

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

weekaanbiedingen 
vrijdag 11 t/m woensdag 16 mei

Nicola aardappelen
 hele kilo  0,99
Bosuien        
pan klaar   per bos 0,79

Zomerfris salade     
 250 gram 1,99

Avocado     
 per stuk 1,49

Blauwe bessen          
 per doosje 0,99

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Onze nieuwe barbeque folder is er weer. 
Volop informatie, ook online!!! 

www.tebak.keurslager.nl

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

Mama is de liefste !!!!

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

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

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

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

Acties week 19 : geldig maandag 7 t/m zaterdag 12 mei
_____________________________________________________

Moederdagtompouce 
Slagroomtompouce met 
roze fondant en “kusje”   4+1 GRATIS
_____________________________________________________

Aardbeienvlaai
Toeslag schelp of harde wener € 1,00
    € 1495
_____________________________________________________

Moederdagschnitte
Heerlijke slagroomschnitte speciaal 
opgemaakt voor mama
(vanaf vrijdag 11-05 )   € 795
_____________________________________________________

Croissants
Roomboter en/of Frans   3+1 GRATIS
_____________________________________________________

Koekhart
Knapkoek in vorm van een hart € 295
_____________________________________________________

Worstenbroodjes
Onze specialiteit
   5 VOOR SLECHTS € 500

Kwam u vanmorgen weer 
gebroken uit bed?

Of wilt u liever uitgerust
      wakker worden?



GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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

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

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

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

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

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

 Ga naar:             
De beddenspecialist uit 

Nuenen!

Voor:

Een nieuw bed!

MENU GIRASOL  
 24,50

VOORGERECHTEN

Soupe au pistou       
Rijkelijk gevulde Provençaalse groentesoep

Salade de veau     
Frisse lentesalade met zacht gegaard kalfsvlees en asperges

Garnalencocktail       
Cocktail van gekookte garnalen met romige whiskeysaus

Kikkerbilletjes       
Gesmoorde kikkerbilletjes in kruidenboter met bosui

HOOFDGERECHTEN

Steak bordelaise       
Gegrilde Black Angus steak met bordelaise saus

Varkenshaas        
Gebakken varkenshaas met Serranoham en honingtijmsaus

Zeebaars 
Zeebaarsfilet met Bouchot mosseltjes en een saus van bouillabaisse

Bretons vispotje       
Rijkelijk gevuld vispotje uit Bretagne geserveerd met brood

NAGERECHTEN

Sinaasappel   
Frisse mousse van sinaasappel met kletskop en ijs

Crème brûlée       
Zachte crème met lavendel, gekarameliseerd met rietsuiker

Fromages        
Selectie van diverse soorten kaas

RESERVEREN? 
040 202 5037

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

Ratatouille
nuenen

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:

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

NUENEN / LIESHOUT 

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

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

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

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

Weer Amerikaans onderzoek dat aantoont:   
acupunctuur helpt mensen met ernstige pijnklachten 
Chronische pijnpatiënten:     
96% adviseert acupunctuur  
De Amerikaanse staat Vermont was in 2015-2016 op zoek naar antwoorden 
op de grote problemen met opioïde pijnstillers. Opioïden zijn pijnstillers die 
behoren tot de groep mor� neachtige sterke pijnstillers. Veel gebruikte pijn-
stillers als oxycodon en fentanyl horen ook tot die groep. Nogal wat mensen 
zijn verslaafd aan dit type pijnstillers, overigens niet alleen daar, maar ook 
hier in Europa. Dit soort medicijnen worden voorgeschreven bij hevige acu-
te of ernstige chronische pijn, zoals bij chronische gewrichtspijn, tal van vor-
men van reuma, botontkalking en kanker. 

Naast verslavingsproblematiek, heers-
te er in Vermont (en overigens ook in 
veel andere Amerikaanse staten) de 
zogenaamde ‘opioïd crisis’: er vielen 
veel dodelijke slachtoffers door opioï-
de pijnstillers. Daarom zette deze 
Amerikaanse staat in 2016 een eigen 
proef met acupunctuur op. Weten-
schappers onderzochten of acupunc-
tuur effectief, acceptabel en haalbaar 
zou zijn voor ziekenfonds-(Medicaid) 
patiënten met chronische pijn.

Eerdere studies: acupunctuur werkt 
bij pijn
Uit veel wetenschappelijke studies 
bleek namelijk al dat acupunctuur 
goed werkt, geen nare bijwerkingen 
geeft en heel veilig is. Ook bij ernstige 
chronische en acute pijnen, zoals bij 
een beroerte, MS, kanker, gordelroos, 
reuma, artrose, chronische spierziek-
ten, neuropathieën, migraine, hoofd-
pijn en lage rugpijn.

91% van de pijnpatiënten ervaart 
verbetering door acupunctuur
Onlangs zijn de resultaten van de Ver-
mont-studie bekend gemaakt. 156 
patiënten met chronische pijn kregen 
maximaal 12 acupunctuurbehande-
lingen aangeboden in een tijdsbestek 
van 60 dagen. De patiënten kregen 
voor en na het behandeltraject vra-
genlijsten over de intensiteit van hun 
pijn en over hun fysieke functioneren. 

Daarnaast onderzochten de weten-
schappers in welke mate de pijn een 
obstakel was bij de sociale, cognitie-
ve, emotionele, fysieke en recreatieve 
activiteiten van de patiënten. 91% 
van de patiënten gaf aan dat ze sterke 
verbeteringen merkten.

Minder medicijngebruik door 
acupunctuur
57% van de patiënten die non-opioïde 
pijnmedicatie gebruikte, rapporteerde 
dat ze er minder van gingen gebrui-
ken. 32% van de patiënten die opioïde 
medicatie gebruikte, rapporteerde af-
name van het gebruik ervan. 74% van 
de werkende patiënten vond dat ze 
hun werk beter gingen doen. 96% van 
de patiënten gaven aan dat ze acu-
punctuur zouden aanbevelen bij an-
dere patiënten met chronische pijn. 

 

Actiecomité Vrienden van Eindhoven
Een bekend gezegde luidt: Beter een goede buur dan een verre vriend. Reden voor Jacques 
Leemans en Hans Pijs om een positief geluid te laten horen en het actiecomité Vrienden 
van Eindhoven te vormen.
Op 24 april 2018 stemde de Tweede Kamer in met de fusie met Groningen van de gemeen-
te Haren een dorp te vergelijken met Nuenen. Passend in het al jaren bestaand rijksbeleid 
voor grotere gemeenten. Als we het toch niet meer kunnen tegenhouden, laten we dan 
Eindhoven de hand reiken. Een stad die voor welvaart en werkgelegenheid in de regio ook 
in Nuenen zorgde en nog steeds zorgt. Denk aan Philips, Daf, VDL, ASML. Een stad met 
landskampioen PSV. Een stad met een nationaal en internationaal netwerk. Een stads-
schouwburg en een internationaal zwemcentrum. Kortom een stad waar inwoners en 
sporters trots op kunnen zijn. Een stad waar zeer veel Nuenenaren de kost verdienen.
Angst in Nuenen voor verlies van identiteit en dorpskarakter? Misplaatst. Denk aan Stip-
hout. Na de fusie met Helmond is er niets veranderd. Denk aan Acht. Na de fusie met Eind-
hoven ziet Acht er nog steeds hetzelfde uit. En bloeit het verenigingsleven er als nooit tevo-
ren. In Nuenen met een beschermd dorpsgezicht en beschermd monument Het Klooster 
verandert er niets, behalve voor W70 de enige partij die in 1998 onder het roer van toen-
malig W70 wethouder De Laat, in strijd met de wet, een vleugel  van Het Klooster, zonder 
monumentenvergunning, liet slopen en de Kloosterstraat liet dichtbouwen, waardoor de 
identiteit en het dorpskarakter van Nuenen op die plek voorgoed verloren ging. En uitgere-
kend deze partij verwijt Eindhoven dat er na de fusie minder sociale cohesie ontstaat! En 
daarom niet in gesprek met Eindhoven wil. Over bestuurskracht gesproken!
Meer zaken met gebrek aan bestuurskracht: 1. Vonnis Rechtbank Haarlem van 30 septem-
ber 2015. Ten onrechte werd een adviseur beschuldigd van fraude bij grondaankopen. De 
rechtbank oordeelde: “De gemeente Nuenen c.a. heeft er uitdrukkelijk van afgezien haar 
stellingen te bewijzen” en is op het verweer van de adviseur “ met geen enkel substantieel 
tegenargument gekomen.”. De rechtbank spreekt over “ onrechtmatig procesbeleid “ van 
de gemeente. Iemand vals beschuldigen en dan geen verweer voeren, is praktisch nooit 
voorgekomen in bestuurlijk Nederland. Wel in Nuenen. Intussen zit de oud-adviseur nog 
steeds met imagoschade. De totale schade loopt in de tonnen wellicht nog veel meer. Mo-
menteel loopt er een minnelijke regeling en partijen hopen er in 2018 uit te komen. 2. An-
dere zaak is de psychiatrische kliniek Eeneind 47. Een aantal bewoners van het Eeneind 
dienden op 12.11.2017 een bezwaar in tegen de door de gemeente verleende omgevings-
vergunning en werden gehoord door de commissie voor de bezwaarschriften. Gemeente 
had 18 weken de tijd om een besluit te nemen. Op 27.3.2018 liep de beslistermijn af en is er 
nog steeds geen besluit genomen.. Intussen is de gemeente in gebreke gesteld met toepas-
sing van de Wet dwangsom en beroep. En nog steeds neemt de gemeente geen besluit. 
Sterker nog beïnvloed de lopende rechtsgang gemeente-bestuursrechter-Raad van State 
door bezwaarmakers onlangs nog te verzoeken de ingebrekestelling in te trekken. Onge-
hoord in bestuurlijk Nederland.
Waarom deze voorbeelden? Omdat het steeds slechter wordt met de bestuurskracht van 
Nuenen. Geen respect voor de rechter, voor de wet noch voor bezwaarmakers. Wie het on-
derste uit de kan wil, krijgt het deksel op zijn neus. Mevrouw Spierings heeft onze volledige 
support.

Jacques Leemans en Hans Pijs

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

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

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

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

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

 

 

STOP !  

040-2831774 | www.wildenberg.nl

De goedkoopste bandenleverancier in de regio

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

Uitlijnen | Balanceren

Personeel van Restaurant Olijf heeft primeur

Eerste Virtual Reality Room 
geopend bij IT Pro in Nuenen
Onlangs is bij IT Pro de eerste Virtual Reality Room in Nuenen o�  cieel in ge-
bruik genomen door de personeelsleden van Restaurant Olijf. Zij hadden al 
eerder kennis gemaakt met de Virtual Reality apparatuur, maar konden nu 
in een speciale ruimte games spelen.

we ruimtes. Om de balans tussen wer-
ken en ontspannen in het kantoor zo 
optimaal mogelijk te maken is het hele 
pand stijlvol ingericht met inspireren-
de beelden en natuurlijke kleuren en 
materialen. Je kunt even heerlijk weg-
dromen bij een panorama van de 
Noordzee met wuivend helmgras on-
der een strakblauwe lucht. 
Op woensdag 30 mei kunt u van 19.00 
tot 21.00 uur de uitbreiding komen be-
kijken. Voor aanmelding, informatie en 
tarieven: 040-2906960 of christ@itpro.nl

IT Pro bestaat al 20 jaar en heeft de af-
gelopen maanden flink gebouwd aan 
uitbreiding van hun diensten. Naast ge-
specialiseerde IT-oplossingen biedt dit 
Nuenens bedrijf nu diverse ruimten te 
huur, zoals een multifunctionele verga-
derruimte met de allernieuwste tech-
nologieën, een yogaruimte, een bio-
scoop en twee Virtual Reality Rooms. 

Voor wie nog niet precies weet wat dat 
laatste inhoudt, legt eigenaar Christ 
van den Akker uit: “Virtual Reality is 
een virtuele of gesimuleerde werkelijk-
heid die je met een speciale bril kunt 
ervaren. Dankzij de 3D-effecten en 
volledige 360 graden beelden, ervaar je 
het gevoel dat je werkelijk middenin de 
actie zit die je door de bril ziet. Hier-
mee kun je mensen trainen, fitness oe-
feningen doen, angsten behandelen of 
ouderen nogmaals een herinnering la-
ten beleven op een plek ergens op aar-
de. De mogelijkheden zijn oneindig”.
IT Pro heeft deze ruimtes gebouwd 
voor klanten om te laten zien wat er te-
genwoordig allemaal mogelijk is in on-
ze digitale wereld. Daarnaast wil Christ 
samen met zijn vrouw Vivianne ver-
schillende werelden dichter bij elkaar 
brengen: de digitale IT wereld, de ge-
voelswereld en leven vanuit het hart. 

Te huur
Deze mooie, nieuwe ruimtes zijn te 
huur voor bedrijven om klanten uit te 
nodigen, vergaderingen te houden, 
trainingen, presentaties en lezingen te 
geven en natuurlijk ook om te ont-
spannen. Ze zijn flexibel in te richten 
door verplaatsbare panelen. 

Op de begane grond zijn tevens zes 
moderne open werkplekken te huur 
voor kleine bedrijven, Virtual Reality 
ontwikkelaars en ZZP-ers die gratis 
gebruik kunnen maken van alle nieu-

V.l.n.r.: Christ van den Akker (IT Pro), de medewerkers van Restaurant Olijf met rechts eige-
naar Danny Tielemans.

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

Tijdens de maandelijkse bijeen-
komst komen de leden bij elkaar om 
het ruilen van diensten te bevorde-
ren, om elkaar weer te ontmoeten, 
om ervaringen uit te wisselen en om 
nieuwe leden te introduceren. Wil je 
zo’n avond een keertje bijwonen om 

te kijken of LETS-Nuenen iets voor 
je is? Kom dan donderdag 17 mei 
rond 19.30 uur naar De Weverkes-
hof, Jhr. Hugo van Berckellaan 5, 
5671 CH Nuenen. Als je eerst wat 
meer informatie wilt, kijk dan op de 
website www.letsnuenen.nl

Portemonnee verloren
Afgelopen vrijdag 4 mei ben ik mijn por-
temonnee,   met o.a. mijn rijbewijs verlo-
ren, waarschijnlijk op parkeerplaats De 
Walburg (achter A.H.). Wil degene die 
de portemonnee gevonden heeft con-
tact opnemen middels telefoonnummer 
040-2838476. Bij voorbaat dank.
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Waarom toch die angst voor annexatie met Einhoven?
Wat zal er werkelijk veranderen in Nuenen? Voor het toerisme (alleen de naam al) is de 
naam Nuenen belangrijk.
Nuenen is volgebouwd, de Dommelvallei moet vrij blijven. 70% van de inwoners koos voor 
Nuenen, omdat het tegen een stad aanlag of omdat men er werkte of gewerkt heeft. De 
welstand in Nuenen komt veel door werken in de stad Einhoven. Kijk naar Berkel-Enschot 
of Rosmalen er veranderde daar niet veel of niets na annexatie. Er kwam een dependance 
van het stadskantoor.
 
We hadden nooit een vliegveld of snelwegen in de buurt gehad als de inwoners het voor 
het zeggen hadden gehad (niet dat dat zo leuk is). Maar dan waren de grote bedrijven wel 
vertrokken en waren we inmiddels een krimpregio geworden. Dus moet de overheid soms 
ingrijpen. Jongeren willen werk en een woning en ouderen rust en stilte en enigszins be-
schermd wonen (U vliegt toch ook wel eens? of rijdt U geen auto?)
Waarschijnlijk zal over 20 of 30 jaar de randstad bestaan uit Amsterdam/den Haag/ Rot-
terdam/Utrecht en Eindhoven met groene zones overal zoals bijv. New York.(idee voor ou-
deren verhuizen naar een stille provincie met velen en de huizen voor de werkende men-
sen? Zomaar een idee, de sneltrein brengt U vlug naar de kinderen.
Een soort Jo van Dijkhof maar dan allemaal kleine huisjes met lichte zorg en veiligheid ui-
teraard zoals je in die in V.S. ziet.
Met recreatie, zwembad, sporten enz.
IK vind dat de raadsleden met Eindhoven in overleg moeten gaan en proberen een gunsti-
ge annexatie te regelen!

A.C. van den Wijngaart, Lyndakkers 26, Nuenen

Bescherm het buitengebied!
De discussies omtrent de voorgenomen gemeentelijke fusie tussen Eindhoven en Nuenen 
c.a. lopen hoog op. Er wordt ons voorgehouden dat tal van narigheden dreigen als deze 
fusie werkelijkheid zou worden. Ik licht er één argumentje uit: Wij Nuenenaren zijn trots op 
ons mooie buitengebied, en dat zou verkwanseld worden als de voorgenomen fusie door-
gang zou vinden. Feit is dat de buffergemeenten tussen Eindhoven en Helmond tot taak 
hebben om het buitengebied te beschermen. In de praktijk blijkt dat heel anders te gaan.
Nadat een zekere pressiegroep, zich ten onrechte Nuenen Groen noemend, tijdens de ver-
gadering van de Raadscommissie Ruimte (zie ED van 14-9-2016) een pleidooi hield voor 
autowegen in het buitengebied, met name de aanleg van de Ruit (noordoostcorridor) en 
de aanleg van een weg door het stiltegebied ten oosten van Nuenen (oosttangent), hiel-
den alle aanwezige raadsleden instemmend hun mond. Ondeskundigheid en onverschil-
ligheid alom. Slechts één partij heeft uiteindelijk expliciet in zijn verkiezingsprogramma 
opgenomen dat er geen nieuwe wegen in het buitengebied mogen komen. Partijen die in 
hun advertorials hoog opgaven van het mooie buitengebied, zoals het CDA en vooral de 
VVD, blijken in werkelijkheid dit mooie buitengebied actief en voorgoed te willen vernieti-
gen door bij voortduring de aanleg van nieuwe autowegen dwars door dit gebied te be-
pleiten, waarbij onder meer een deel van de Van Goghroute er aan moet geloven. Dit alles 
onder het aan Nuenen Groen ontleende motto: ‘’Nuenen is het afvalputje van de regio’’. 
Dus moeten we het afval maar uit het (auto-)raampje gooien en bij de buren deponeren? 
Nuenen first, om met Trump te spreken.
Ook vrijwel alle andere partijen hebben zich nauwelijks of niet ingespannen om dit stre-
ven tegen te gaan. Toch is het van belang dat ook deze partijen eens duidelijk aangeven 
dat ze ernst maken met het beleid, zoals vastgelegd in de Mobiliteitsvisie Nuenen. Dit 
houdt in: Zoveel mogelijk, en slim, gebruik maken de bestaande infrastructuur en -vooral- 
géén aanleg van nieuw asfalt, zodat ook ons nageslacht nog van het buitengebied kan 
genieten en we waardige hoeders zijn van de erfenis van Van Gogh.
Over dit soort belangrijke zaken gaan de coalitiebesprekingen echter niet. Die gaan voor-
al over Nuenen Zelfstandig. Partijen die er anders over denken worden uitgesloten en 
soms (D66) zelfs verketterd.
Men leze echter de tekst bij de fontein op het Kerkplein te Leende:
‘De gemeente opgeheven. De gemeenschap is gebleven’.
Laten we dáár nu eens aan gaan werken!

Fred Lambert, Wilgenstraat 12,  Nuenen

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden 
met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brievenRestaurant De 3 Gebroeders  
bestaat tien jaar
 Door Karin Aarts-Janssen

Een paar weken geleden sprak ik John Sanders, eigenaar van restaurant de 
3 Gebroeders in Gerwen vanwege het tienjarig bestaan van zijn restaurant. 
De nacht ervoor was er bij hem ingebroken maar gelukkig was er niets weg-
gehaald, geen geld  en ook niet die dure � es whisky. Er blijkt alleen � inke 
schade aan de gevel.” 

John woont nu nog met zijn partner 
boven de woning maar binnenkort 
gaat hij verhuizen. “Boven de zaak wo-
nen heeft voordelen maar je hebt nooit 
rust en daar heb ik na 10 jaar toch wel 
behoefte aan. De tijd is er rijp voor”, 
vertelt John. Hij komt uit een onderne-
mersfamilie. Zijn vader had een fiet-
senzaak in Stiphout, maar John wilde 
de horeca in. Dus reed hij iedere dag 
op zijn brommertje  naar de Rooi Pan-
nen in Eindhoven, waar hij de koksop-
leiding volgde. Na zijn opleiding kwam 
hij eerst in dienst bij Restaurant La 
Fleuri in Oirschot en later bij Restau-
rant de Steenoven in Helmond waar 
hij zich opwerkte tot souschef. Op zijn 
26e wilde John voor zichzelf beginnen 
en ging op zoek En kwam in Gerwen 
terecht. Hij wist dat hier een horeca-
zaak ging stoppen, John ging op het 
terras zitten, bestelde een kopje toma-
tensoep, raakte in gesprek met de eige-
naar en binnen zes weken was de deal 
beklonken. Het was juni 2008 en nou 
niet het beste jaar om een onderne-
ming te starten, de crisistijd brak aan, 
maar hij begon toch.. ”In korte tijd 
werd ik een echte Gerwenaar, ik paste 
me snel aan en werd een echt dorps-
mens.” Al snel ging John op zoek naar 
een goede kok en kreeg Yori Strijbos 
de leiding in de keuken. “Maar Na  zes 
en een half jaar begon ook Yori voor 
zichzelf en nu sta ik samen met Lars 
weer in de keuken.

In het restaurant maak ik kennis met 
Erwin, ook al 7 jaar in dienst. “We heb-
ben vijf mensen in vaste dienst en we 
zijn weer op zoek naar een zelfstandig 
werkende kok. Dat valt nog niet mee” 
vertelt John. “Jonge mensen met een 
horecaopleiding worden steeds schaar-
ser. Met een horecaopleiding kun je op 
dit moment overal beginnen”. Dat  ca-
tering niet mag ontbreken, ontdekt 
John vrij snel en cateringnuenen.nl 
werd een feit. Wat klein begon, werd 
alsmaar groter, een bruiloft, een recep-
tie, een catering tot 500 personen, niets 
houdt John tegen. Hij bezoekt de gast, 
inventariseert  de wensen en het bud-
get en gaat daarmee aan de slag. Alles 
wordt bereid in eigen keuken en even-
tueel op locatie afgemaakt. “De groot-
ste uitdaging is dat alles op tijd klaar 
moet zijn”. “Hoe doe je dat nu”, vraag ik, 
“dat kan toch niet in eigen keuken”? 
Maar John draait er zijn hand niet voor 

om. In tijd van drukte kan hij altijd een 
beroep doen op collega’s, studenten en 
Zzp-ers die graag komen helpen. Een 
afhaalservice en het bezorgen van 
maaltijden aan huis of op het werk be-
horen inmiddels ook tot de mogelijk-
heden. Steeds meer mensen hebben 
minder tijd en kiezen voor gemak.

Toch is het restaurant de kernactivi-
teit. Dat is waar alles mee begon. Van 
borrel tot lunch, diner, high-tea, high-
wine, high-bier, alles is mogelijk. Eten, 
drinken & gezelligheid is de slogan, 
met het genot van een goede keuken 
waar gekookt wordt met dagverse pro-
ducten, liefst uit eigen omgeving. Dat 
staat voorop .“De menukaart sluit aan 
op de seizoenen. Onze gast kan kiezen 
uit de heerlijkste gerechten Zelfs als ze 
nu glutenvrij, lactosevrij of vegetarisch 
willen eten., “Pinda-allergie, notenal-
lergie? Vraag het aan de kok en het me-
nu wordt aangepast, precies zoals onze 
gast dat wenst, geen enkel probleem” 
vertelt John. “Of laat u leiden door de 
chef-kok, hij weet als geen ander wat 
de mogelijkheden zijn. We luisteren 
goed naar onze gasten en gaan hier se-
rieus mee om. Het houdt onze koks 
scherp. Een Italiaanse avond? Niets is 
ons te gek”. ”Hier ligt ook meteen mijn 
vraag “wat doe je nu als er plotseling 
een grote groep mensen binnenkomt 
die allemaal hetzelfde willen bestel-
len?” “Ja, dan moet je eerlijk zijn en 

soms nee verkopen, maar  daar heeft 
iedereen alle begrip voor. Het is een te-
ken dat hier alles vers geleverd en vers 
bereid wordt”. Niets is onmogelijk en 
overal heeft John de juiste mensen 
voor klaarstaan. “Iedere dag is weer 
een nieuwe uitdaging, zo houdt je het 
10 jaar vol en hopelijk nog veel langer”.

Kom eens langs bij de 3 Gebroeders, 
een groot terras, een mooie speeltuin, 
een restaurant voor jong en oud.  Ik 
ben onder de indruk. De gedrevenheid 
spat er van af.

Gerwense groenbak 
veel te klein   
voor bedrijfsafval
De door de gemeente geplaatste 
groenbak aan De Polder in Gerwen is 
veel te klein voor het groenafval dat 
daar gestort wordt. Streng toezicht 
kan niet voorkomen dat bedrijven de 
plek gebruiken om illegaal hun afval te 
storten. De inwoners van Gerwen 
dreigen de dupe te worden van de ver-
vuiling rond de groenbak. “Bij vervui-
ling komt de locatie te vervallen…” zo 
schrijft het Nuenense gemeentebe-
stuur. De spelregels voor gebruik van 
de groenbak worden duidelijk uitge-
legd. Het tuin-snoeiafval moet in de 
korf en de Groenbak is niet bedoeld 
voor het storten van groenafval door 
bedrijven. Bijgaande foto’s maken een 
en ander duidelijk.

Foto’s Cees van Keulen

Wanneer Moederdag       
pijn doet
Komende zondag is het weer Moederdag. Traditioneel is dat de dag waarop 
moeders door hun kinderen extra in het zonnetje worden gezet. Maar wat 
doe je met die dag als je je moeder hebt verloren? Welke impact heeft die 
dag wanneer je als moeder een kind mist? Misschien ben je ongewenst kin-
derloos. Ook dan kan Moederdag intens pijnlijk zijn.

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 
verschillende aspecten van verlies op het leven van mensen.

derouwcoach.nl

Wanneer Moederdag       

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 

len?” “Ja, dan moet je eerlijk zijn en 

Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column Rouwcoach Ed van der Vight uit Gerwen bespreekt in deze column 

Deze pijn kan rauw voelen en is vaak 
een uiting van een groot verlies dat 
nog verwerkt mag worden en aan-
dacht wil krijgen. Laat het verdriet er 
zijn, praat er over met de mensen die 
je lief zijn en die je vertrouwt. Daar-
mee geef je erkenning aan jezelf en je 
gevoelens. Stop de pijn niet weg ach-
ter een stoer of zorgzaam masker. Als 
je laat merken dat Moederdag voor 
jou een moeilijke dag is, bied je de 
dierbaren in jouw omgeving ook de 
kans om je te steunen. 

Betekenis
Je moeder blijft je moeder en jouw 
kind blijft altijd jouw kind; ook al zijn 
jullie door de dood of anderszins van 
elkaar gescheiden. Op Moederdag 
vieren we de blijvende betekenis van 
de moeder-kind relatie. Dat kun je 
doen door mooie herinneringen op te 
halen, een speciaal sieraad te dragen, 
een cake te bakken zoals jullie altijd 
samen deden, of door een bloemetje 

te zetten bij de foto. Voor veel mensen 
helpt dat Moederdag door te komen 
omdat het de blijvende betekenis van 
jullie relatie herbevestigt.

Er zijn in jouw omgeving vast ook 
mensen waarvoor Moederdag pijnlijk 
is. Schenk er aandacht aan. Een klein 
gebaar in de vorm van een kaartje, 
een telefoontje of een knuffel maakt 
vaak al een diepe indruk en is een 
enorme steun.

Ed biedt als rouwcoach psychosociale 
therapie bij verlies. Naast individuele 
begeleiding verzorgt hij lezingen, work-
shops en traininge n over verliesverwer-
king en is hij als docent verliesverwer-
king verbonden aan de Academie voor 
Integrale Menswetenschappen. 
Tel. 06-81468679 / www.derouwcoach.nl

WWW.RESTAURANTPEZZAZ.NL 
Beekstraat 2 Nuenen T 040 -2912725

Openingstijden woensdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur

ASPERGEMENU

Tataki van zwaardvis 
met licht gerookte asperges

 kalamansi, citroengrasolie en little gem sla 

* * *

Risotto met asperges en zalm
lamsoren, venkel-peterselie salsa

* * *

Runderdiamanthaas met asperges 
aardappelmousseline en truffelsaus   

* * *

Dessert van rabarber en aardbei 
yoghurtijs, sinaasappelkrokant en mint crème  

4 GANGEN €39,50

13 MEI MOEDERDAG
VERRAS JE MOEDER MET EEN HEERLIJK

DINER BIJ PEZZAZ!
PUUR, EERLIJK EN GEZELLIG!
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Blues’m festival 
Nuenen
Op zondag 20 mei, Eerste Pinksterdag, 
is er alweer het zesde succesvolle 
openlucht muziek festival Blues’m in 
hartje Nuenen. In het Park, spelen die 
middag tussen 14.00 en 20.00 uur vier 
geweldige bands met een gevarieerd 
Blues programma, zodat ook de niet 
fanatieke Blues liefhebbers deze dag 
kunnen genieten van een gezellige 
sfeer en luisteren en swingen op aan-
trekkelijke muziek.            Een aantal top 
bands uit de Nederlandse Blues scene 
staan op het podium. Zelfs een act uit 
Australië met een aanstekelijke mix 
van Blues, Swing en Rockabilly.
Op zaterdagavond 19 mei wordt het 
blues weekend gestart met een war-
ming-up in café Schafrath. Beide da-
gen is de entree GRATIS. Het Blues’m 
festival is een initiatief van Sunny 
Blues Nuenen en stichting Parkevene-
menten Nuenen. 
www.bluesmnuenen.nl

 Zaterdagavond 19 mei
Café Schafrath (Park 35). 
Vanaf 21.30 uur de band Fat Harry & 
The Fuzzy Licks. 

Zondag 20 mei 
Openlucht festival in Het Park Nuenen 
Van 14.00 tot 20.00 uur met:
The Bluestalkers
The Chessmasters
Phil Bee’s Freedom
Louis King (Aus)

Nicole Sprenger is onafhankelijk fi nancieel adviseur 
bij Financieel Thuis, Parkstraat 15a te Nuenen. 

Financieel Thuis

Help: Ik heb een a� ossingsvrije hypotheek!
Een groot deel van de huizenbezitters met een a� ossingsvrije hypotheek 
denkt deze niet te  kunnen a� ossen aan het einde van de looptijd, zo bleek 
recentelijk uit een enquête van Vereniging Eigen Huis (VEH). Dat betekent 
dat als ze niets doen ze over een tijd opnieuw een hypotheek moeten afslui-
ten, terwijl de rente niet meer aftrekbaar is. Hoe dan ook levert dat hogere 
maandlasten op, terwijl het inkomen waarschijnlijk gedaald is omdat men-
sen tegen die tijd vaak met pensioen zijn. 

De helft van de mensen die zich zor-
gen maakt heeft hierover contact ge-
had met een adviseur. De andere helft 
stelt een dergelijk gesprek uit, ver-
wacht er weinig van of hikt aan tegen 
mogelijk hogere maandlasten van 
een andere hypotheekvorm. Veel ge-
hoorde opmerkingen zijn ‘nog geen 
tijd voor gehad’ of ‘speelt nu nog niet’. 

Het consumentenprogramma Radar 
wijdde er recentelijk een uitzending 
aan: ‘De gevaren van de aflossings-
vrije hypotheek’. In de uitzending 
kwam onder meer een echtpaar aan 
bod dat in de problemen kwam door-
dat ze hun hypotheek niet konden af-
lossen aan het einde van de looptijd. 
Heel vervelend uiteraard voor dit 
echtpaar maar dit kan meestal voor-
komen worden als er tijdig maatrege-
len worden genomen. 
Daarom moeten we misschien de oli-
fant in de kamer eens benoemen. In 
wezen bestaat aflossingsvrij helemaal 
niet, er moet hoe dan ook een keer af-
gelost worden. Aflossingsvrij zouden 
we beter ‘aflossingsuitstel’ kunnen 
noemen. Wie een aflossingsvrije hy-
potheek afsluit, heeft in beginsel twee 
mogelijkheden. Of je bouwt tijdens 

de looptijd van je hypotheek vermo-
gen op, waarmee je de lening aan het 
einde aflost, of je verkoopt je woning 
en betaalt met de opbrengst je hypo-
theek af. Bij de laatste optie is het fijn 
als je na de verkoop nog wat geld 
overhoudt. Daarmee kun je je pen-
sioen aanvullen of gewoon leuke din-
gen doen op je oude dag. 

Vermogensopbouw kan ook door nu 
af te lossen tijdens de looptijd van je  
hypotheek. Hier kan bijvoorbeeld 
ruimte voor zijn als de maandlasten 
na een renteherziening dalen. Ook 
het oversluiten van je hypotheek naar 
een andere aanbieder kan voor lagere 
rentelasten zorgen zoals je in mijn vo-
rige blog hebt kunnen lezen. Een mo-
gelijkheid is ook dat je rentemidde-
ling afspreekt met je geldverstrekker. 
Of je nu besluit tot voorlopig niets 
doen, aflossen al dan niet door lagere 
rentelasten of je huis te verkopen op 
termijn. Het advies van de Vereniging 
Eigen Huis is om zo spoedig mogelijk 
de mogelijkheden te bekijken met 
een financieel adviseur om de proble-
men zoals het echtpaar bij Radar 
heeft ervaren te voorkomen. En dat 
kan ik alleen maar ondersteunen. 

Van Alles Wat……….
Het licht springt op rood, het licht springt op groen. In onze gemeente is al-
tijd wat te doen. Een mooi motto voor onze mooie gemeente Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten. Onlangs werden twee Koninklijke lintjes uitgereikt, 
ook twee gemeentelijke lintjes en zaterdag aanstaande een Vincent van 
Gogh-erepenning in Gerwen. Ter ere van de Gerwense Mona Lisa, beter be-
kend als Sien de Groot, staan Nuenense bobo’s even stil bij haar begraaf-
plaats bij de oude kerk aan het Kerkplein in Gerwen. Donderdag vieren we 
Hemelvaart, vandaar dat deze editie van de enige échte Nuenense krant een 
dag eerder op de deurmat ligt.

Helmond opgepakt voor serie inbra-
ken in regio (ook in Nuenen c.a.). Die 
mannen worden verdacht van een 
grote serie vergelijkbare inbraken bij 
winkels. Met een steen gooien ze een 
ruit in, vervolgens breken ze in en dan 
gaan die ongenode gasten er ook nog 
eens met een buit vandoor. Winkels in 
Nuenen c.a. uit de serie van 15 inbra-
ken: Drie Gebroeders Gerwen, de 
Nuenense restaurants Roxis en Bij 
Iete, Koffiedrinkers bij de lindeboom 
en I Fratelli aan de Vincent van 
Goghstraat. Aan deze straat, ver-
noemd naar een wereldberoemde 
schilder, schrokken de bewoners van 
de appartementen boven de winkels 
zondagmorgen zo rond half vijf wak-
ker van een heftige knal gevolgd door 
een vlammenzee. Een auto overleef-
de de fik niet, de brandweer kon niet 
veel uitrichten en de recherche stelt 
een onderzoek in. Maandagmorgen 
waren medewerkers van de milieu-
dienst druk bezig met het verwijde-
ren van de laatste resten van deze on-
gevraagde barbecue. Het licht springt 
op rood en dan weer op groen, in het 
dorp van Vincent is veel te doen….. 

Het wordt deze keer Van Alles Wat. Di-
verse berichtgeving uit de kleine ker-
nen Nederwetten en Gerwen, vanaf 
de stamtafels en terrassen van de 
plaatselijke horeca en natuurlijk ook 
vanuit het gemeentehuis. Zo was er 
een verkeersdode te betreuren af-
komstig uit onze gemeente: Lenie 
den Ouden (80 jaar), echtgenote van 
Jan den Ouden. En een overledene, 
Piet van Dijk (84 jaar), weduwnaar van 
Truus Smulders, aan de Bernardstraat/
Zuster Celinehof in Nuenen-dorp. Een 
gewonde scooterrijder in Nederwet-
ten, die volgens de berichtgeving van 
de weg werd gereden door een auto. 
Man brak been en de automobilist 
ging er vandoor. De krantenkoppen 
op de (a)sociale media liegen er niet 
om, lees maar even mee. RKGSV-goa-
lie Waterschoot terug naar RKSV Nue-
nen. Leerlingen geven nieuw Nue-
nens college kleur (om misverstanden 
te voorkomen: het gaat hier niet om 
een nieuw college van burgemeester 
en wethouders…). Beheerder voorlo-
pig nog in Het Klooster Nuenen. Ban 
Bouw ontsnapt aan boete gemeente 
Nuenen. Mannen uit Eindhoven en 

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen
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Van Alles Wat……….
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Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Monique van Heesch-Toirkens RU
uitvaartverzorgers Nuenen c.a. en 

Geldrop-Mierlo 

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

ADVERTORIAL

Ook persoonlijk in onze samenwerking met anderen.
Veel mensen denken bij uitvaartverzorging aan de persoon bij een uitvaart 
die alles regelt. Dat klopt in grote lijnen wel, maar we doen nog zoveel meer. 
Ook de dagen voor de uitvaart kunt u op ons rekenen, met een luisterend 
oor en advies. We staan bekend om onze ervaring en professionele 
betrokkenheid, die veel verder gaat dan iedere uitvaart zo goed mogelijk 
te verzorgen. We werken namelijk ook nauw samen met diverse regionale 
partijen, die beroepsmatig ook met de dood in aanraking komen.

Vervoer op verzoek van politie
Bij niet natuurlijk overlijden neemt 
de politie de eerste maatregelen. 
Zoals het vervoer van de overledene 
naar een mortuarium als de overle-
dene niet kan blijven op de plaats 
van overlijden. Dit vervoer vraagt 
om specialistische vakkennis en wij 
vinden het een eer dat wij het ver-
trouwen gekregen hebben om dit op 
basis van gebleken geschiktheid te 
mogen verzorgen. 

Uitvaart van gemeentewege
Het komt ook voor dat er iemand 
overlijdt van wie er geen nabe-
staanden bekend zijn. Natuurlijk 
willen wij voor hen ook een waardig 
afscheid. Daarom werken we  met 
diverse gemeenten samen en ver-
zorgen we waar nodig een uitvaart 
van gemeentewege. Dit is een sober 
maar respectvol afscheid, in aanwe-
zigheid van de uitvaartverzorger.

Politiemortuarium en 
andere dienstverleners
Wij staan professionele organisaties 
en dienstverleners bij. Zo beheren 
wij het regionale politiemortuarium 
in Eindhoven, waar we overledenen 
verzorgen bij wie een vermoeden 
bestaat van een niet natuurlijke dood. 
We werken ook nauw samen met 
GGD, COA en ProRail. 

Voorlichting
Wij vinden het heel belangrijk om 
mensen zo goed mogelijk voor te 
lichten. We verzorgen regelmatig 
kosteloos voorlichtingen en lezingen 
voor organisaties en particulieren 
over bijvoorbeeld postmortale zorg, 
uitvaartwensen en de diverse moge-
lijkheden rondom afscheid. Wilt u 
hier meer over weten, neem dan 
contact met ons op. 

Altijd persoonlijk en met respect 
We zijn dus actief op vele gebieden. 
Daarbij werken we altijd met zorg 
en integriteit. Met meer dan 90 jaar 
ervaring weten wij als geen ander 
hoe wij moeten handelen in elke 
situatie, maar blijven ons bewust van 
de impact van een overlijden. We 
vergeten niet dat we met én voor 
mensen werken. Altijd persoonlijk en 
met respect dus.

 
 

Het klopt dat de straling sterker is. Deze is ingesteld door de KPN van 2GHz naar 5GHz.
Ik heb naar de KPN gebeld en na veel gepraat hebben ze het weer terug gezet naar 2 GHz.
Ik wil geen zendmast zijn voor de KPN. Als alle Nuenenaren nu de moeite zouden willen ne-
men om naar de KPN te bellen dan is dit probleem opgelost. Je kan ook een app. downloa-
den om het dan later op te kunnen meten of de straling is teruggebracht. Het is toch schan-
de dat wij, zonder ervan op de hoogte te zijn gebracht, dit moeten gedogen. 

Mevr. W.J.A.Lammers, Julianastraat 4, 5671JA, Nuenen

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden 
met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brieven

Nuenen heeft 
nieuwe EHBO’ers!
Op woensdagavond, 2 mei, kregen 6 
van de 9 geslaagden hun Nationale 
EHBO-diploma uitgereikt uit handen 
van de voorzitter van de EHBO-ver-
eniging, Richard Martens. Nuenen is 
daarmee weer een stuk veiliger ge-
worden! Vanaf nu kunnen zij ingezet 
worden - met voorlopige ondersteu-
ning van een ervaren EHBO’er - bij 
Nuenense evenementen. Namens 
het bestuur, van harte gefeliciteerd!
 
De geslaagden zijn:
Voorgrond en vlnr: Matthew Dam, de 
instructeur Yvonne Dankers en staand 
Leon Hulsebos, Raoul Verberne, Linet 
de Greef en Heike Heuter. De overige 
geslaagden waren helaas niet aanwe-
zig: Pepijn Hummels, Ward van Ham, 
Lucien Evers en Henny van Alphen.
Wilt u ook een EHBO-diploma halen? 
Wij starten weer in september. Vraag 
informatie op via ehbo.nuenen@ons-
net.nu of kijk op: www.ehbonuenen.nl

Ontwikkelingen 
in onderzoek naar 
dode man Nuenen
De recherche is nog volop bezig met 
het onderzoek naar de man die zon-
dagmiddag 29 april dood werd aange-
troffen in een woning aan de Bern-
hardstraat in Nuenen. Inmiddels is een 
aantal zaken duidelijk geworden.
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 was het zeer lastig 
om met zekerheid vast te stellen dat 
het om de 84-jarige bewoner ging. De 
politie gaat daar intussen wel vanuit.

Doodsoorzaak
Er is sectie op het lichaam van de man 
verricht. Tijdens dit onderzoek zijn er 
geen aanwijzingen voor een misdrijf ge-
vonden. De politie gaat er op dit mo-
ment vanuit dat er geen anderen betrok-
ken zijn  geweest bij de dood van de be-
woner. 

Politieberichten

Ik had mij voorgenomen maar niet meer te reageren op de discussies rondom de herinde-
ling van Nuenen. Maar toch nog maar één keer. Met verbazing en verbijstering heb ik zit-
ten kijken naar de video-opname van de recente gemeenteraadsvergadering. Daarin was 
een motie aan de orde die partijen opriep de discussie te hervatten met provincie en Eind-
hoven, om aldus in elk geval on speaking terms te blijven. Maar die hartstochtelijke uitno-
diging werd door de beoogde coalitiepartijen weggehoond. Men verwijt de provincie van 
alles en ook de tijdsdruk waarin men zich nu geplaatst ziet. Blijkbaar is men vergeten dat 
de gemeente al meer dan twee jaren de tijd heeft gehad om een eigen visie te ontwikkelen. 
Maar daarvan is niets terecht gekomen, mede en vooral door de sterk verdeelde raad. En 
dat zal nu ook wel weer het geval zijn, lettende op de toonzetting van de sprekers namens 
de coalitiepartijen. Het bleken koppige ezels. Vergeef mij de volgende anekdote van 60 ja-
ren geleden in een raadsvergadering van mijn eigen geboortedorp. Na een voortdurende 
bijtende toonzetting tussen raadslieden, riep iemand van de publieke tribune: "Heer, laat 
het stro regenen, opdat de ezels kunnen gaan rusten". Vervolgens werd die tribune ont-
ruimd. Zo ver is het bij de Nuenense raad niet gekomen denk ik, want ik ben na negenen 
een ander programma gaan volgen. Maar ik hoop dat men tot het inzicht komt dat een 
voortdurende afwijzende houding de gemeente Nuenen alleen maar kan schaden. En 
dan straks maar klagen dat men niets mocht inbrengen! 

Theo Bemelmans, Loenijs van Lancveltlaan 8, 5671CN Nuenen. 

Deel nieuwe gemeenteraad heeft nog steeds oogkleppen op.  Een meerderheid binnen de 
nieuw aangetreden gemeenteraad van Nuenen c.a., te weten de beoogde coalitie van 
W70, CDA, GL en SP, (tevens oude coalitie uit de ‘oude Raad’ 2014-2018) heeft in zijn eerste 
raadsvergadering wederom laten zien oogkleppen op te hebben en opnieuw in een tunnel-
visie beland  te zijn. Zij besloten nl, om niet mee te gaan praten en overleggen met de pro-
vincie en Eindhoven over het in voorbereiding zijnde provinciale plan van fusie/herindeling 
met Eindhoven. Dit ondanks de oproep van de oppositie ( VVD, PvdA , D66 en de Combina-
tie) en vooral ook van een groot deel van de Nuenense bevolking dat de gehele gemeente-
raad wel aan dit overleg zou moeten gaan meedoen. Mede door zijn halsstarrigheid krij-
gen ze nu al de rekening gepresenteerd. Immers de provincie heeft dezer dagen verordon-
neerd, dat zij, gaande het herindelingsproces waar in Nuenen c.a. nu in is beland dat, zowel 
Nuenen als Eindhoven onder curatele zijn komen te staan en daardoor min of meer ge-
dwongen worden tot beperking van het doen van grote uitgaven. We noemen dat: eigen 
schuld, dikke bult. Het tegendraadse gedrag van deze beoogde coalitie om zo halsstarrig 
met de hakken in het zand te blijven staan, verkwanselt daarmee het belang van Nuenen 
om enig voordeel uit dit herindelingsproces te halen. Want als het aan de provincie ligt, is er 
geen ommekeer meer in het verschiet. En de vervolgpraktijk van de herindelingsprocessen 
elders in het land leert, dat soortgelijke herindelingen immer doorgang vinden.

Rens Kuijten, Vondelstraat 7, Nuenen.

 

 



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, 
email: informatie@ivits.nl 
www.ivits.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

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

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

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

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

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

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

Openingstijden: Ma.- vr. van 9.00 - 18.00 uur. 
Za. van 9.00 - 17.00 uur. Zo. van 10.00 - 12.00 uur

Eddy van Gennip
Collse Hoefdijk 26, Nuenen. Tel. 040 - 295 27 34

VERSE ASPERGES

OOK AARDBEIEN

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

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

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

GRATIS AF TE HALEN 
PALLETS. Inlichtingen: 
040-2831200.

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 19

Horizontaal: 1 vleesgerecht 6 bordspeler 12 huidaandoening 14 gekheid 15 individu 
18 opgeld 20 vrolijk en bekoorlijk 21 huiduitwas 23 zot 24 bouwland 25 onbeschoft 
27 kunsttaal 28 partij in rechtszaak 30 palingsteker 32 onmeetbaar getal 33 ad interim 
34 boksterm 39 gejaagd 44 jaartelling 45 deel van een wet 46 rivier in Oostenrijk 47 loflied 
48 stof 49 roofvogel 51 boosheid 52 advocaat 54 omslag 56 vreemd 58 rots in de Rijn 
59 boom

Verticaal: 1 puinhoop 2 naaldboom 3 loco citato 4 plaats in Overijssel 5 meisje 
7 tegen 8 tuinafscheiding 9 reeds 10 specerij 11 beroep 13 groente 16 nihil 
17 oorspronkelijk bewoner van Peru 19 scheepstouw 22 groet 24 dopheide 26 ruiterlansier 
29 plaats in Gelderland 31 kien 34 lid 35 Ierse verzetsgroep 36 kwajongen 37 spijl 
38 naarling 39 aanwijzing 40 niet hetzelfde 41 stierenvechter 42 berg op Kreta 43 laag 
50 boom 52 bierglas 53 wiel 55 voorzetsel 57 als onder

C I N E A S T A A R D B E I
K O L F I D A E U R O

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

G E N E S E N N E E N
R O N D R I T T O E S L A G

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

Oplossingen wk 18
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

DEKPERSONEEL

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

AAGJE
AANPAK
AANTIKKEN
AFASIE
AMOKMAKER
APPARAAT
ARENA
ARMOEDE
BEKER
DENKBAAR
FILMBEELD
FISCAAL
FLEUR
FLUITEN
FUTLOOS
GRAFTOMBE
INHAM
INNIG
JACHTGEZELSCHAP
JODIUM
KARNEMELK
KLOEK
KONING
KORNET
LEZERSONDERZOEK
MACHO
NEGENTAL
OEROS
OEUVRE
PASTA
PEULTJES
PLATBEK
PSALM
RAMKRAAK
RIANT
ROKER
SMAAK
SNUIFTABAK
TEGEL
TREMA
ZAKCOMPUTER
ZINKEN

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

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

5 2 3 9
1 7 9 2
2 6 4

2 7
3 1

7 6
6 7 3

5 8 3 6
9 1 4 8

Sudoku

week 17, Dhr. / Mw. Th. vd Maat, Mariahout

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2017”

TE HUUR: Tijdelijke opslag 
vanaf 2,5 m2 in Lieshout. Zie: 
Denopslag.nl

VACATURES: 
MONTEUR TUIN- & PARKMACHINES 
Vacature omschrijving: In deze functie ben je verantwoordelijk 
voor het repareren / onderhouden en bedrijfsklaar maken van tuin- 
& parkmachines  (robotmaaiers). Van groot belang is dat je beschikt 
over kennis van deze machines. Je bent voornamelijk werkzaam in 
onze eigen werkplaats, maar ook op locatie bij de klant. 

Functie-eisen: 
MBO 3 / 4  werk- en denkniveau - Ervaring in een soortgelijke functie 
is gewenst - Rijbewijs B / BE -Flexibele en servicegerichte instelling 
- Representatief - Goede beheersing Nederlandse taal - Kennis van 
(robotmaaiers) tuin- & parkmachines.
 

COMMERCIEEL TECHNISCH VERKOOP 
MEDEWERKER

Vacature omschrijving: In deze functie ben je verantwoordelijk 
voor de verkoop van tuin- & parkmachines  (robotmaaiers) en het 
juiste advies aan onze klanten. Het is dus van groot belang dat je 
beschikt over kennis van deze machines. Ook het aannemen van 
reparaties en uitzoeken van de juiste onderdelen, behoren tot je 
takenpakket

Functie-eisen: 
MBO 3 / 4 werk- en denkniveau - Affi niteit met techniek - Ervaring 
in een soortgelijke functie is gewenst - Enthousiaste, commerciële 
instelling - Representatief - Goede beheersing Nederlandse taal

Beschik je over de bovenstaande kwaliteiten, 
dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat kunnen wij je bieden: Voor beide functies geldt dat je komt te werken 
in een klein team. Wij hanteren de voorwaarden / beloning volgens cao- 
klein metaal. Salaris is passend bij opleiding en ervaring. Wij bieden je 
een afwisselende baan met uitzicht op een vast dienstverband. Je krijgt 
de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen.

Graag brief + c.v. naar Jos Martens & Zn BV, 
Ginderdoor 55, 5738 BK  Mariahout. 
Of mail naar anita@josmartens.nl

Pasteis de Nata Pasteis de Nata
Portugese delicatesse 

in Nuenen verkrijgbaar
Portugese delicatesse 

in Nuenen verkrijgbaar
Overheerlijke zoete Portugese custard taartjes met 
ambachtelijk zelfgemaakt knapperig bladerdeeg. 

Heerlijk op elk moment van de dag, 
voor iedere gelegenheid

Vanwege ons 1-jarig bestaan vieren wij dat met een 
proeverij op zaterdag 12 mei vanaf  12:00 uur bij 

“Embrasse Kookgoed” 
Berg 28a in Nuenen (tegenover Vincentre)

op = op

U kunt altijd een bestelling plaatsen 
met gratis levering aan huis is Nuenen

Met Smakelijke Groeten en tot ziens,
Arja en Francois Boisnard

06 1807 7560
Pasteis de Nata.nl
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Boord 14 Nuenen 
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HEMELVAARTSDAG 
GEOPEND

VOLOP TUINPLANTEN
DAGELIJKS VERSE

(GESCHILDE) ASPERGES
VERSE AARDBEIEN

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

WAT DOE IK ALLEMAAL:
* PIJNLOZE PIJN BESTRIJDING APS 
* REIKIMASTER 
* SHIATSU MASSAGE 
* INTERGRATIEFE MASSAGE  
* VOETZONE REFLEXTHERAPIE
* BIORESONANTIE- / BIOTENSORTESTEN / URINETEST
* NATUURGENEESKUNDE TINCTUUR THEE MINERALEN 
* HYPNOTHERAPEUT HYPNOSE 

Wilt u meer weten! Bel 06-51334155
Mail r.valk41@gmail.com
Of bekijk de website www.alternatief-beter.nl
Praktijk Nuenen: Berg 26a, 5672 CC
Praktijk Helmond: Cortenbachstraat 130, 5707 AT

PRAKTIJK COMPLEMENTAIRE
NATUURGENEESWIJZEN

www.alternatief-beter.nl

Praktijk Helmond: Cortenbachstraat 130, 5707 AT

Rene van der Valk
Psycho Sociaal- en Hypnotherapeut

* PIJNLOZE PIJN BESTRIJDING APS 

* VOETZONE REFLEXTHERAPIE
* BIORESONANTIE- / BIOTENSORTESTEN / URINETEST

PRAKTIJK COMPLEMENTAIREPRAKTIJK COMPLEMENTAIRE
50%KORTING

*

* 50% KORTING op 
voetzone refl extherapie 

tegen inlevering van 
deze advertentie

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.
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 ACTIVITEITENAGENDA

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

Kerkberichten

B ernhardstraat 4  |  N uenen
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.  

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

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thij s van den B iggelaar RU

uitvaartverzorgers uenen c.a.

Maand mei
WSV-wandeling

Zondag 09.00 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

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

In SHE-Art Gallery, De Huufkes 34 Nuenen

Donderdag 10 mei
05.00-09.00 uur IVN Dauwtrappen

Vanaf Het Klooster

Donderdag 10 mei
13.00 uur De Vrolijke Samenzang 

Caratconcert in Helmond

Vrijdag 11 mei
20.00 uur Jeugdtheaterlab verrast: #DIGIT!

Het Klooster
20.00 uur Kienen in Lieshout

Dorpshuis in Lieshout. 

Zaterdag 12 mei
10.00-17.00 uur Nationale Molendag

Molen de Roosdonck 
aan de Gerwenseweg 2 Nuenen

Zaterdag 12 mei
13.30 uur Lieshouts Bridgetoernooi

Dorpshuis te Lieshout

Zondag 13 mei
12.00-16.00 uur Nationale Molendag

Molen de Roosdonck 
aan de Gerwenseweg 2 Nuenen

Zondag 13 mei
14.00 uur Ierse muziek op de Weverkeshof

Jhr. Hugo van Berckellaan 5, Nuenen

Maandag 14 mei
19.00 uur IVN Maandagavondwandeling 

De Mosbulten
vertrek per fi ets bij Het Klooster

Dinsdag 15 mei
18.30-20.00 uur Korfbal en NKV 

door Sjors Sportief
Wettenseind 20, Nuenen

Woensdag 16 mei 
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek

Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout

16 t/m 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
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
20.00 uur Country Dance Party 

met Country-DJ Henk
Dorpshuis Lieshout

Zaterdag 19 mei
20.30-01.30 uur Neil Diamond Tribute Live 

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

Zaterdag 19 mei
21.30 uur De band Fat Harry 

& The Fuzzy Licks
Café Schafrath (Park 35).

Zondag 20 mei
14.00-20.00 uur 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

Maandag 21 mei
13.00 uur Openlucht Country Dance Party 

met Country-DJ Henk
Floreffeveld Lieshout tijdens de braderie

22 tot en met 26 mei
Collecte Stichting Oranje Fonds

Herinneringsconcert voor 
nabestaanden in de H. Clemenskerk
Met het thema ‘de stilte laten spreken’ organiseren de Nuenense kerken en Van 
der Stappen uitvaartverzorging op donderdag 31 mei om 19.00 uur een herin-
neringsconcert in de H. Clemenskerk aan het Park in Nuenen. Het concert is be-
doeld voor iedereen die in de laatste jaren een dierbare heeft verloren.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Hemelvaartsdag 10 mei 10.00 uur: vie-
ring, Gregoriaans koor, voorgangers 
pastor J. Vossenaar en dhr. J. Haan.
Zaterdag 12 mei 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor W. Kalb.
Zondag 13 mei 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor W. Kalb.

Misintenties
Donderdag 10 mei 10.00 uur: Riek 
Sanders en Miet Sanders en overleden 
ouders Sanders - de Greef.
Zaterdag 12 mei 18.30 uur: Drieka van 
de Tillaart en familie; overleden fami-
lie Rooswinkel -van Swaaij.
Zondag 13 mei 09.30 uur: Grada van 
de Laar - Donkers; Jeanne Straathof - 
Scholtes; Miet Meulendijk - de Haas 
en Frits Meulendijk; Gerarda van Ke-
menade - Vogels en Bert van Kemena-
de; Dora Bressers - Megens en Wendi; 
Frits Verstappen en Ria Verstappen - 
de Weert; Lotte van Rooij en Leo van 
Hevelingen; Hendricus en Petronella 
Klomp - Relou en Peter; Tiny van Gro-
tel en Lies van Grotel - Verberne.

Mededeling
Zie mededeling over sponsoractie zus-
ter Bonnie bij mededelingen Gerwen. 

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 13 mei 11.00 uur: viering, paro-
chiekoor, voorganger pastor S. Kuijpers.

Misintenties 
Gerard Donkers; Miet Hendriks; Wil-
helmus Hendriks en Antonia van 
Maasakkers; Wilhelmus Aalders en Jo-
hanna Vogels en Fam. van Moorsel; 
Sjef en Lena Saris - Swinkels;
Toos van Lierop - Wouters; Dora van 
den Boomen Scheepers; Mien van 
Hoof - Brugmans; Koen Smeets; Marie 
Jansen - Raaijmakers, vanwege moe-
derdag; Jacqueline Bastiaans, vanwege 
sterfdag; Ben Lijten; Piet en Lena Raa-
ijmakers - v.d. Sande en zoon Antoon. 

Mededeling
Sponsoractie voor zuster Bonnie
Het is bijna traditie geworden om zo 
rond Hemelvaartsdag de sponsoractie 
op te starten voor zuster Bonnie in Ka-
limantan. Ook dit jaar vragen we weer 
uw aandacht om de activiteiten die 
zuster Bonnie op medisch gebied ont-
plooit op het eiland Kalimantan in In-
donesië te ondersteunen.

Zij heeft daar samen met diverse Indo-
nesische zusters jaren geleden een zie-

kenhuis opgericht en biedt vandaar uit 
heel veel medische zorg aan de arme 
binnenlandse bevolking. Als we ons 
vergelijken met de lokale bevolking al-
daar, lijkt het wel op materieel gebied 
dat wij als keizers leven, terwijl daar 
heel bittere armoede heerst.

Daarom vragen wij u ook dit jaar weer 
een financiële bijdrage te leveren voor 
de medische zorg op Kalimantan. Zus-
ter Bonnie en haar collegae kunnen 
daar heel veel goeds mee doen.
We zullen u op de hoogte houden wat 
de opbrengst is van deze actie. 

Bij voorbaat héél, héél hartelijke dank 
voor uw bijdrage.

U kunt uw eventuele gift overmaken 
op de bankrekening van onze paro-
chie: NL 32 RABO 0137 40 42 47 t.n.v. 
RK Parochie Heilig Kruis te Nuenen 
ca. ; onder duidelijke vermelding van: 
‘gift voor zuster Bonnie’
Of u kunt uw gift deponeren in de 
brievenbus in de kerkdeur van de kerk 
te Gerwen of in het speciale houten 
collectekistje dat achter in de kerk van 
Nederwetten staat.

De Klankbordgroepen Gerwen en Ne-
derwetten.

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 13 mei 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor S. Kuij-
pers.
 
Misintenties
Fons en Gerarda Renders - Foolen; 
Martien van de Wetering; Jo Teunisse - 
Biemans; Familie Migchels - Vlietstra; 
Sjef Versantvoort; Annie Rovers - Ver-
kuijlen.

Mededeling
De extra collecte van zondag jl. voor 
het Jongerenproject in Tucuru heeft 
€ 47,20 opgebracht. Alle gulle gevers 
heel hartelijk dank.

Zie mededeling over sponsoractie zus-
ter Bonnie bij mededelingen Gerwen. 

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) 
zal in het Van Goghkerkje voorgaan 
pastor W. v.d. Wouw. De dienst begint 
om 10.00 uur. Er wordt gecollecteerd 

voor het Inloophuis ’t Hemeltje in 
Eindhoven. Op zondag 13 mei is er in 
De Regenboog een Avondmaalsdienst. 
Deze dienst zal worden geleid door ds. 
A. Rebel. Medewerking van het Re-
genboogkoor o.l.v. Ingrid de Graaff. Er 
is kindernevendienst en jongerenvie-
ring. De collecte is voor het Ned. Bij-
belgenootschap. 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 ont-
moeting met anderen. Voor meer in-
formatie: zie onze website.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.

Donderdag 10 mei. Hemelvaart van de 
Heer. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Dag van de Eerste Communie.    
Vrijdag 11 mei 07.15 uur H. Mis, H. 
Filippus en Jacobus de Mindere, apos-
telen. Begin van de Pinksternoveen. 
Zaterdag 12 mei 08.30 uur H. Mis, 
Wiro, bisschop en belijder; ge-
dachtenis van H. Nereus, Achilles, 
Domitilla, maagd, en Pancratius, mar-
telaren. 10.00 Godsdienstlessen. 
Zondag 13 mei. Zondag na Hemel-
vaart. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 14 mei. 18.30 uur H. Mis, ge-
dachtenis van H. Bonifatius, martelaar. 
Dinsdag 15 mei. 18.30 uur H. Mis, H. 
Johannes de la Salle, belijder. 
Woensdag 16 mei. 07.15 uur H. Mis, 
H. Ubaldus, bisschop en belijder. 
    
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw sta-
at op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk 
Kerken in Peelland ook op Facebook 
(‘Kerken in Peelland’) en op YouTube 
(‘Kerken in Peelland Gerwen WMV’).

Tijdens het concert in de H. Clemenskerk 
gaan we kaarsen ontsteken. Namen van 
overleden dierbaren worden genoemd.
De muzikale omlijsting van deze avond 
wordt verzorgd door de Nuenense har-
piste Inge van Grinsven. Daarnaast zul-
len verschillende sprekers woorden van 
bemoediging en troost uitspreken. Hoe-
wel het concert in een kerk plaatsvindt, 
zal het over het algemeen een neutraal 
karakter hebben. Na afloop ontvangen 
we u graag voor een informeel samen-
zijn in het pastoraal centrum.

Samenzijn
Het overlijden van een dierbare is een in-
grijpende gebeurtenis. Ondanks dat elk 
verlies anders is en verschillend wordt 
beleefd, is het verdriet een gemeen-
schappelijke factor. Een moment om 
herinneringen te delen tijdens een sfeer-
vol samenzijn met lotgenoten kan hel-
pen bij de verwerking van het verdriet.

De avond wordt georganiseerd voor 
alle inwoners van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten. Ook de mensen die de 
uitvaart van hun dierbare niet door 
Van der Stappen uitvaartverzorging 
hebben laten verzorgen, zijn uiteraard 
van harte welkom.

Aanmelden
Als u geïnteresseerd bent om deze 
avond bij te wonen, kunt u zich tot 24 
mei  aanmelden tijdens kantooruren bij 
Van der Stappen uitvaartverzorging op 
telefoonnummer 040 284 1550. Daarbij 
vragen we u met hoeveel personen we 
u mogen verwachten. Ook kunt u dan 
aangeven of u de naam van uw dierbare 
wilt laten noemen tijdens de bijeen-
komst. Er zijn aan deze avond geen 
kosten verbonden. Op www.vdstap-
pen.nl/activiteiten leest u meer over dit 
herinneringsconcert en onze overige 
activiteiten.

 Kienen in Lieshout
Op vrijdag 11 mei organiseert Carna-
valsvereniging de Raopers een kien-
avond in het Dorpshuis, aan het Gro-
tenhof, in Lieshout. De avond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open om 
19.00 uur.
Iedereen is welkom.

Ode aan Lucia Theodora van Deurzen-van de Donk
Onze koningin van de boerderij, van de Panakkers, de Vallestap, de Hel, ’t Broek.
Onze beschermvrouwe van heel veel huisdieren en zeven kinderen, die alle kanten op schieten.
Onze ridderes van de ronde eettafel, waar altijd wel een stoel kan worden aangeschoven.
Onze minister van Gebiedende Zaken: “Doe de gij es effe da”.
Onze staatssecretaris van waarde en traditie die principes vasthoudt, én toch steeds weer meegroeit. 
Onze barones van Haantje tot de Voorste, die altijd voorop en in het midden staat.
Onze freule van Dwingeland, voor wie elke minuut van wachten een uur duurt.
Onze jonkvrouwe van Charmes, die het ondanks alles toch weer voor elkaar krijgt.
Onze barones van gezelligheid, voor wie alleen zijn een straf is.
Onze Mater Familias, voor wie zorg, akkederen, delen en geven, identiek zijn aan leven.
Onze ridderes die kan ridderen, en pas kan gaan zitten als alles verzorgd is.
Onze patrones van het grote warme hart, die kan lachen en schrauwen, het liefst samen. 
Onze Miss Universe, die schoon begon en met de jaren alleen maar mooier is geworden.
Onze priesteres van gebed en geloof.
Onze burggravin die alles voorvoelt, en altijd weer die waarheid weet los te peuteren.
Onze prinses van het kroelen, lekker vatten en nog een kusje.
Onze markiezin van Dragen tot Verdragen.
Onze koningin van het licht en het leven, ons leven.
Ons moeder, waar we kei trots op zijn.

Noud, Wim, Cis, Mimi, Harrie, Karel en Loes
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SPORT Karter Tommie van der Struijs 
toont talent 
Hij kart pas 2,5 jaar maar manifesteert zich nu al voorin het Nederlands 
kampioenschap Rotax Max. Tommie van der Struijs werd zondag 29 april tij-
dens de tweede ronde van de titelstrijd knap vierde in de Micromax-klasse. 
Daarmee gaf de pas negenjarige rijder uit Nuenen een fraai visitekaartje af 
voor de rest van het seizoen. 

Vooralsnog richt Tommie zich op het 
NK, al zal hij af en toe ook een race uit 
het BMC- en het BNL-kampioenschap 
in België meepikken. Zijn eerstvolgen-
de race is de derde ronde van het Ne-
derlands kampioenschap die eind deze 
maand wordt gehouden op circuit De 
Landsard in Eindhoven. Voor de snelle 
Nuenenaar een ‘thuiswedstrijd’ dus. 
Tommie: “Er ligt daar nieuw asfalt en 
dat rijdt best wel fijn. Ik ga daar op-
nieuw voor een podiumplek!”

Natuurlijk was een podiumplaats mooi-
er geweest, maar het feit dat hij al om 
de ereplaatsen strijdt, is erg knap voor 
iemand die pas 2,5 jaar geleden voor 
het eerst in een kart stapte. Vorig jaar 
begon hij op de buitenbaan van Strijen 
met het rijden van wedstrijden. Tom-
mie toonde zich direct talentvol. Hij 
werd prompt vice-clubkampioen in de 
Mini Junioren-klasse en kampioen van 
Zuid-Nederland.

Om dit jaar wat meer concurrentie te 
hebben, stapte hij over naar het Ne-
derlands kampioenschap. Behalve het 
Mini Junioren-kampioenschap van 
NK-organisator Chrono (waarin hij 
aan de leiding gaat met drie gewonnen 
heats) komt hij dus ook in de Micro-
max-klasse uit. “Ik vind de strijd en de 
competitie leuk. Ik ga in de Micromax 
voor de derde plaats in het kampioen-
schap, het liefst eindig ik nog hoger. En 
ik wil sowieso de beste rookie worden.”

Tommie rijdt niet voor een team om-
dat zijn vader Martin alles graag zelf 
wil doen. Hij heeft er een hobby in te 
zoeken naar wat het beste werkt in de 
kartsport. Om toch meteen competi-
tief te kunnen zijn, is hulp evenwel on-
misbaar en krijgen vader en zoon Van 
der Struijs hulp van Justin Polman en 
diens vader. Voor de motoren, die 
Martin zelf doet, krijgt hij ondersteu-
ning van Albert Siegers. 

9 Jarige Tommie van der Struijs talentvolle karter 

Freedom Ride door Nuenen c.a.

Steven Kruijswijk beklimt de 
Nuenense Berg
Zaterdagmorgen 5 mei trok een peloton van zo’n 800 wielrenners door on-
ze gemeente. Vanuit Breugel werd Nederwetten aangedaan en via de Broek-
dijk kwam het kleurrijke lint over Gerwens grondgebied en werd de 
Nuenense Berg bereikt. Daar ging Nuenenaar Steven Kruijswijk op de peda-
len staan en kletste hij weg uit het hol van Lars Boom. Nico Verhoeven keek 
tevreden toe en zag dat Steven langzaam maar zeker naar zijn topvorm 
groeit om straks als kanshebber van start te gaan in de Tour de France. 

wel mijn club!” Journalist Eddy Jansen 
van FRITS, het magazine voor Brain-
portregio Eindhoven, stelde Steven 
ook een vraag over de herindeling van 
de gemeenten Nuenen c.a. en Eindho-
ven. De reactie van profrenner Steven 
Kruijswijk kort samengevat: “Dat zat 
er toch al langere tijd aan te komen? En 
zoveel zal er toch niet veranderen? 
Nuenen blijft gewoon Nuenen heten, 
het dorpsgevoel zal toch wel blijven.” 

De Freedom Ride, een toertocht over 
110 km, kwam door Nuenen-dorp en 
tussen de vele deelnemers richtte onze 
fotograaf de lens op Steven Kruijswijk. 
Hij was even overgekomen uit Monaco 
en liet iedereen weten blij te zijn met 
het door PSV veroverde landskampi-
oenschap. 

PSV en Nuenen/Eindhoven
Steven over zijn club: “Toen ik nog niet 
zoveel fietste en zelf voetbalde bij 
RKSV Nuenen heb ik een seizoenkaart 
gehad. Nu probeer ik zoveel mogelijk 
te kijken op televisie of mijn laptop, 
het liefst live natuurlijk. Ja, PSV blijft 

Zo’n achthonderd renners van de Freedom Ride vormden een kleurrijk lint bij de molen 
aan de Gerwenseweg….

 

Foto’s Cees van Keulen
 Steven Kruijswijk was even in onze ge-
meente. Hier rijdt de Lotto-Jumbo-kop-
man vanuit Gerwen Nuenen binnen…..

Veel Nuenen c.a. in het boek  
'De taal van de fiets'
Over de � ets, de liefde en passie ervoor, de woorden die erbij horen, daar-
over geeft Wim Daniëls op donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag,  een lezing 
in de locatie bij uitstek: De Velosoof, Gasfabriek 3 (ingang NRE-terrein), 
Eindhoven. Presentator is � etsfotograaf Cees van Keulen.

En Wim Daniëls verhaalt in zijn on-
langs verschenen boek ‘De taal van de 
fiets’ over zijn overwinning als adspi-
rant in de Ronde van Gerwen, hij ver-
meldt  het blad Krakende Kettingen 
van ToerClub Nuenen en hij laat alle 
lezers weten dat hij het plakken van 
fietsbanden pas echt goed geleerd van 
Frits d'n Engel. "Frits Engelen, die in 
Gerwen (bij Nuenen) op de plaats 
woont waar Vincent van Gogh zijn 
aardappeleters schilderde. Frits is een 
liefhebber van wielrennen. Zijn vroeg 
overleden broer Nol was dat ook. Sa-
men bezochten ze tot in de wijde om-
geving van Nuenen wielerwedstrijden. 
Altijd op de fiets. Ze handelden in oud 
ijzer, dat ze bij de mensen ophaalden 
met een bakfiets". En dan volgt een uit-
gebreide handleiding van Frits om een 
band zo goed te plakken dat het lapje 
nooit meer los laat. Alleen al daarom 
zou iedere fietser dit boek moeten le-
zen.
 
Taalvirtuoos Wim
In zijn boek belicht taalvirtuoos Wim 
Daniëls  de fiets van diverse kanten: 
historisch, taalkundig, emancipato-
risch. Maar het boek gaat ook over de 
onderdelen van de fiets en over de 
tientallen soorten fietsen die er zijn en 
deels zijn geweest. Ook hoe de fiets in 

de literatuur is beschreven en in liedjes 
is bezongen, komt aan bod. Aan de 
hand van zijn boek neemt Wim Dani-
els zijn toehoorders tijdens zijn lezing 
mee in zijn verhaal over de fiets. Het 
boek kan die avond desgewenst gesig-
neerd worden. De Velosoof, donder-
dag 10 mei (Hemelvaart), aanvang 
20.00 uur.

E-bike informatieavond in 
basisschool de Dassenburcht
Op woensdag 23 mei om 19.00 uur organiseert buurtvereniging BOA-Nue-
nen samen met Veilig Verkeer Nederland afdeling Nuenen een voorlich-
tings- en oefenbijeenkomst over het gebruik van een elektrische � ets.

Het aantal elektrische fietsen neemt 
heel snel toe. Zelfstandige mobiliteit is 
voor iedereen, maar met name voor 
senioren een belangrijke voorwaarde 
voor het behoud van onafhankelijk-
heid. De elektrische fiets of E-bike 
biedt voor veel senioren maar ook 
voor steeds meer jongere mensen een 
uitkomst. Maar, helaas gebeuren er, re-
latief, ook veel ongelukken met deze 
fiets. Veilig Verkeer Nederland vindt 
het daarom belangrijk gerichte aan-
dacht hieraan te besteden.

Deze informatieavond bestaat uit twee 
onderdelen:
1e Theoriegedeelte met daarin:
Opfrissen verkeersregels
Eigenschappen van de elektrische 
fiets.
Verschillende types elektrische fietsen.
2e Een praktisch gedeelte: 
Waarbij u een kort parcours rijdt om 
uw behendigheid te vergroten. In dit 
parcours kunt u oefenen met: bochten, 
links- en rechtsaf, slalom, rem/nood-
stop en evenwicht. U kunt hierbij ver-
schillende types E-bikes uitproberen.

Bij deze bijeenkomst zijn begeleiders 
van Veilig Verkeer Nederland en de 
Fietsersbond aanwezig, een rij-in-
structeur, alsmede rijwielhandel Rubi-
no die u de nodige voorlichting en in-
structies kan geven over het gebruik 
van een of uw elektrische fiets. 

Voelt u voor oefenen met een of uw ei-
gen elektrische fiets (E-bike)? Meld u 
dan uiterlijk 15 mei aan! Dit kan via 
VVN.Nuenen@onsnet.nu of loes@
boa-nuenen.nl.
De kosten voor deelname bedragen 
€ 5,- per persoon en de deelname staat 
open voor alle Nuenenaren. Let op, er 
zijn beperkt plaatsen beschikbaar. 
Deelname geschied op volgorde van 
aanmelding.

   
 

 Maandagavond-
wandeling   
De Mosbulten
Op maandagavond 14 mei nemen 
vogelgidsen van het IVN-Nuenen je 
graag mee voor een avondwande-
ling door de Mosbulten. Om 19.00 
uur vertrekken we met de � ets bij 
Het Klooster. We � etsen naar het 
startpunt bij de parkeerplaats van 
De Mosbulten aan Olen.

De wandeling start bij de waterplas 
waar diverse watervogels te zien zijn, 
zoals de wintertaling, de grote zilver-
reiger, de knobbelzwaan en de rietgors. 
We wandelen verder door de velden en 
bossen om de plas waar we kans heb-
ben de boerenzwaluw, de torenvalk, de 
zanglijster en de putter te zien. De 
Mosbulten kunnen in het voorjaar erg 
nat zijn. Zorg ervoor dat je waterdichte 
schoenen of laarzen draagt. Controleer 
bij thuiskomst altijd goed of je geen te-
kenbeet hebt opgelopen.
Wil je meewandelen met de vogel-
werkgroep? Dat kan! Je bent van harte 
welkom. Meer informatie bij Roy van 
der Velden, coördinator van de VWG, 
telefoon 0615902603 of mail roype-
ter40@hotmail.com

Country dansen  
in Lieshout
Deze maand verzorgt The Black Long-
horn maar liefst tweemaal een Coun-
try Dance Party. Allereerst op de derde 
zaterdag van de maand, 19 mei. We 
dansen dan in de mooie grote zaal van 
het Dorpshuis in Lieshout. Alle popu-
laire line- en partnerdansen worden 
zoals altijd keurig achter elkaar gezet 
door onze eigen Country-DJ Henk. De 
nadruk ligt hierbij op echte country 
muziek. Volop genieten dus en alleen 
kijken mag ook. Aanvang is 20.00 uur. 
Zaal open vanaf 19.00 uur.
En op Tweede Pinksterdag, 21 mei, or-
ganiseren we weer onze jaarlijkse 
Openlucht Country Dance Party vanaf 
13.00 uur tijdens de braderie in Lies-
hout op het Floreffeveld. Sfeervol en 
elk jaar weer een ontmoetingsplek 
voor oude bekenden. Met onze eigen 
catering, terras, toiletvoorziening en 
gratis toegang.
Graag tot ziens dus op zaterdagavond 
19 mei en maandag 21 mei bij The 
Black Longhorn: Dorpshuis-Lieshout 
en Floreffeveld. Telefonische info: 
0499-422088. 
Meer info? Website: www.blacklong-
horn.nl of email: info@blacklonghorn.nl

Enjoy the good things in life and keep 
it country !!
The Black Longhorn - since 1991 
Country Music & Dancing the way it 
was meant to be.

OLAT 5e Natuurpoort wandeltocht 
Op zondag 13 mei organiseert Wandelsportvereniging OLAT de 5e Natuurpoort 
wandeltocht in samenwerking met Natuurpoort De Vresselse Hut, gelegen tus-
sen Nijnsel en Son. Er zijn 4 afstanden: 5-10-15-20 km. Alle routes gaan dit keer 
richting Son en Breugel en in tegenstelling tot voorgaande jaren zijn er dit jaar 
geen lussen. Op de 15 en 20 km is er verder een gratis wagenrust. Eerst wandelen 
we door het Dommeldal en verder via de Kuilen en Olen naar het vennengebied 
de Mosbulten. De lange afstand steekt het Wilhelminakanaal over en wandelt 
door Heerendonk bij Nederwetten.
Op de 20 km kan men starten tussen 09.00 uur-12.00 uur, de 15 km tussen 09.00-
13.00 uur, de 5 en 10 km tussen 09.00-14.00 uur. Iedereen moet om 16.00 uur weer 
terug zijn op de startlocatie. De routes zijn bepijld en men krijgt een routebe-
schrijving mee. De routes zijn ook geschikt voor gezinnen die samen met de kin-
deren willen wandelen. Het adres van Natuurpoort De Vresselse Hut is Vresselse-
weg 33, 5491 PA Sint-Oedenrode. Info bij dagtochten@olat.nl of op www.olat.nl
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
RKSV NUENEN
Zondag 13 mei
Nuenen 1 - Baronie  . . . . . . . . . . . 14.30
Bavel VR1 - Nuenen VR1  . . . . . . . 14.30
Nuenen 2 - Beerse Boys 2  . . . . . 12.00
Nuenen VR3 - Beerse Boys VR3 12.00
Nuenen 4 - Spoord. Boys 2  . . . . 12.00
Nuenen 5 - Heeze 4  . . . . . . . . . . . 12.00
Geldrop 5 - Nuenen 6  . . . . . . . . . 10.30
Nuenen 7 - Braakhuizen 5  . . . . . 10.00
Nuenen 9 - Woenselse Boys 3  . 14.30
Pusphaira 6 - Nuenen 10  . . . . . . 10.00
SBC 8 - Nuenen 12  . . . . . . . . . . . . 10.00 
RKGSV 3 - Nuenen 13  . . . . . . . . . 11.00 

RKVV NEDERWETTEN 
Donderdag 10 mei
Nederwetten 1 - RKGSV 1  . . . . . 14.30
Geldrop 7 - Nederwetten 2  . . . 12.00
Nederw. VR2 - Pusphaira VR2  . . 10.00
Zondag 13 mei
Nederwetten 1 - SPV 1  . . . . . . . . 14.30
Pusphaira 7 - Nederwetten 3  . . 14.30
Nederwetten 5 - Unitas’59 12  . 10.00
Bergeijk VR1 - Nederw. VR1  . . . .  12.00

EMK
Woensdag 9 mei 
ELI 1 - EMK 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.30
Donderdag 10 mei 
Braakhuizen 3 - EMK 2  . . . . . . . . 11.00
EMK 3 - Nuenen 5  . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 4 - Brabantia 3  . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 5 - Tongelre 3  . . . . . . . . . . . . 13.00
EMK 6 - RKVVO 9  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Zaterdag 12 mei 
EMK G1G - Sparta’30 G1  . . . . . . . 10.00
Zondag 13 mei 
Acht 1 - EMK 1  . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30
WODAN 3 - EMK 2  . . . . . . . . . . . . 12.00
EMK 3 - Rood Wit V. 5  . . . . . . . . . 11.00
EMK 4 - Braakhuizen 5  . . . . . . . . 11.00
Tongelre 3 - EMK 5  . . . . . . . . . . . . 10.00
RKVVO 9 - EMK 6  . . . . . . . . . . . . . . 12.00
Bladella VR1 - EMK VR1  . . . . . . . . . 9.45

RKGSV GERWEN
Donderdag 10 mei
Nederwetten 1 - RKGSV 1  . . . . . 14.30
RKGSV 2 - Woenselse boys 2  . . 11.00
SBC 11 - RKGSV 3  . . . . . . . . . . . . . 11.00
SV Valkensw. VR2 - RKGSV VR1  . 10.00
Zondag 6 mei
Fiducia 1 - RKGSV 1  . . . . . . . . . . . 14.30
DVD 2 - RKGSV 2  . . . . . . . . . . . . . . 12.00
RKGSV 3 - RKSV Nuenen 13  . . . 11.00
Nieuw Woensel 9 - RKGSV 4  . . . 10.00
Rood wit VR1 - RKGSV VR1  . . . . 11.00

 NKV KORFBAL
Zondag 13 mei
Keep Fit ’70 2 - NKV 3 . . . . . . . . . . 13.00
DOT (O) 3 - NKV 2 . . . . . . . . . . . . . 11.30
Maastricht 1 - NKV 1  . . . . . . . . . . 14.30 

GESLAAGD VOOR 
HET ZWEMDIPLOMA 

IN HET ZWEMBAD VAN
FEEL FIT CENTER NUENEN

powered by

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

ZATERDAG 28 APRIL 2018

OP 28 APRIL HEBBEN 51 KINDEREN 
HUN ZWEMDIPLOMA BEHAALD. 

NAMENS ALLE MEDEWERKERS VAN FEEL FIT CENTER 
VAN HARTE GEFELICITEERD. 

Afsluiting jubileumjaar Nuvo ‘68 
Dit seizoen viert Nuvo ‘68 haar 50-jarig bestaan. Het was een enerverend 
seizoen, waarin zowel het eerste damesteam als het eerste herenteam lang 
moesten knokken tegen degradatie. Beide teams wisten zich in een span-
nende ontknoping naar de veilige plekken te spelen, waardoor het seizoen 
succesvol werd afgesloten. 

Derby       
Nederwetten - Gerwen
 
De competitiewedstrijd tussen de vaandelteams van Nederwetten en Ger-
wen staat gepland op Hemelvaartsdonderdag 10 mei. Nederwetten mag de 
voetballiefhebbers uit de regio ontvangen. Een taak die de bruisende 
vereniging graag op zich neemt.

Jongens 1 van Nuvo kampioen Tweede Klasse A-jeugd

 
Gerwen (RKGSV) zal ongetwijfeld zijn 
beste spelers klaarstomen om in het 
hol van de leeuw wat blauwe puntjes 
groen te verven en ze vervolgens af te 
blussen met het sap dat de kleur van 
winnen heeft: goud!
Nederwetten zal zoals altijd strijd en 
passie op de mat leggen, om diezelfde 
punten juist in eigen huis te houden. 
Voor Nederwetten is het daarnaast 
zaak om uit de onderste regionen weg 
te komen, terwijl ze in Gerwen (nog) 
dromen van een kampioenschap. Een 
extra tintje wat de toch al spannende 
wedstrijd nog meer cachet geeft.
Welk team zal zegevieren?
 
Na afloop van de wedstrijd kan er on-
der het voorjaarszonnetje nagebab-
beld worden. De tapkraan is gesmeerd 
en DJ Tropical Joey zal de dansers on-
der ons wat opzwepen, zodat deze 
nimmer saaie derby het slot krijgt dat 
het verdient. 
Kortom: Alle ingrediënten voor een 
mooie voetbalmiddag/avond zijn aan-
wezig!
Aanvang wedstrijd: 14.30 uur. De toe-
gang is, evenals de feestavond, gratis!
 

Kijk voor actuele informatie naar: 
www.rkvvnederwetten.nl 
Of volg RKVV Nederwetten op twitter 
en/of Instagram: @rkvvnederwetten
Niet alleen deze, maar alle wedstrijden 
van Nederwetten 1 worden hierop live 
verslagen. Twitter: @rkvvnederwetten

Een foto van de derby vorig seizoen. Chris-
tiaan Baaten (Nederwetten) in duel met 
Tim van Berlo (Gerwen).(Foto  Bron: ama-
teurvoetbaleindhoven.nl)

EMK - ASV ’33  4-0
 Door Cor Groenen

Na 10 minuten spelen had EMK als de aanvallers van ASV (Aarle-Rixtel) wat 
meer geluk hadden gehad, al op een 0-3 achterstand kunnen staan. ASV 
kreeg de ene na de andere prima kans om de score te openen. 

de Rick van den Bogaard de 2-0. ASV 
had daarna pech in de 66e minuut dat 
een schot slechts de paal trof. In de 74e 
minuut scoorde Johan Janssen met een 
mooie bal achter het standbeen langs 
de 3-0. Het slotakkoord in deze wed-
strijd was een actie van Rick van den 
Bogaard die de ASV verdediging om-
speelde en de 4-0 eindstand bepaalde. 

Maar zoals dikwijls geldt, als je zelf niet 
scoort doet de tegenstander het wel. In 
de 20e minuut scoorde Johan Janssen 
bij de 2e paal uit een mooie voorzet van 
Ruud Boerema de 1-0. Edwin Sleegers 
had in de 34e minuut geen geluk met 
zijn kopbal die naast het doel ver-
dween. Na de rust was EMK de boven-
liggende partij. Uit een vrije trap scoor-

Johan Janssen (links) op het punt de 3-0 te scoren op assist van Rick van den Bogaard (10)

NKV vol overtuiging  naar veldtitel
Met nog drie wedstrijden te gaan in de veldcompetitie heeft NKV 1 het kam-
pioenschap al zeker weten te stellen. Door een gelijkspel door de nummer 
twee in de competitie wist NKV het kampioenschap vorige week, zonder zelf 
in actie te komen, al te verzekeren. Met dit kampioenschap promoveert het 
vaandelteam van NKV weer terug naar de derde klasse op het veld. 

Nog voordat de wedstrijd in Schijndel 
begon ontving de aanvoerster van 
NKV bloemen namens KVS'17, de te-
genstander van afgelopen zondag.Tij-
dens de wedstrijd tegen KVS’17 was de 
opdracht voor de kampioen helder, 
spelen als een kampioen. Aanvallen 
met overtuiging en verdedigen met be-
leid en overzicht. Hoewel de kansen 
talrijk waren bleef de afronding hape-
ren. Toch geen moment onrust, de 
Nuenenaren hadden vanaf de start het 
initiatief en door de solide verdediging 

kreeg de aanval voldoende tijd om 
warm te draaien. 4-7 ruststand. In de 
tweede helft was het vizier scherper en 

De selectie van NKV 1 die dit jaar de veldkorfbal competitie won

Maar het grootste succes was er voor 
Jongens 1, dat zich tot kampioen 
kroonde in de Tweede Klasse van de A-
jeugd. Door een overtuigende 4-0 zege 
op VC Fortutas uit Nederweert mocht 
de alcoholvrije champagne door de 
jongemannen ontkurkt worden.
Op zaterdag 2 juni sluit Nuvo ‘68 op 
feestelijke wijze het gouden jubileum-
seizoen af. Leden en oud-leden zijn 
van harte welkom om het 50-jarig be-

staan van Nuvo ‘68 te komen vieren op 
de sportvelden op het Wettenseind 24.

Het programma:
• Mini-activiteit: 11.00-13.00 uur
• Kamp voor alle leden, oudleden
 en ereleden: 13.30 - 17.00 uur 
• Barbecue:  18.00 - 20.00 uur
• Feest, met thema: 
 Ons jaar is '68! 20.00 - 01.00 uur
Voor meer informatie www.nuvo68.nl

werd er snel verder uitgelopen. Met 
een fraaie one-hander werd de wed-
strijd afgesloten met een 11-20 eind-
stand.

Met een jonge ploeg en een selectie-
groep die vrijwel volledig aanwezig 
was is de titel gevierd. Zowel op het 
veld als tijdens de BBQ later die avond 
op eigen terrein. Samen begonnen, sa-
men vieren. Proficiat NKV. De officiële 
huldiging volgt later dit seizoen.

 

huldiging volgt later dit seizoen.

Repair Café 
Laarbeek
Op woensdag 16 mei organiseert RCL 
weer een middag waar men terecht 
kan met defecte huishoudelijke mate-
rialen, kleding, kleine meubels en fiet-
sen. Deze middag vindt plaats in het 
Dorpshuis Grotenhof 2 te Lieshout 
van 13.30 uur tot 16.00 uur.  Info 06-
58842046.
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Jack Parker 
heren t-shirt
zwart, wit of navy 
ronde hals of v-hals
katoen/elastaan
maten s-xxl

porseleinen 
etagère
diverse kleuren
3-laags
Ø 25 cm

geurkaars 
in theelichthouder
diverse geuren
9x8 cm

Intex familie zwembad
ca. 262x175x56 cm

partytent
doek: polyetheen
stang: staal
6x3x2.5 meter
incl. 6 zijwanden

glow & highlights 
palette
diverse varianten

dames korte jurk
diverse prints en modellen
viscose/elastaan
maten s-xl

Sweet Blossom giftset
douchegel, bodylotion, badzout, 

5-delig

tafelkleed
diverse kleuren en dessins
katoen
140x250 cm

white-, blue- 
of greywash verf
watergedragen en licht transparant
ideaal voor op meubels en muren
1 liter

kussenhoes
diverse varianten
45x45 cm
excl. binnenkussen

Dolce Bella 
spaghetti top
diverse kleuren
katoen/elastaan
maten s-xxl

Freija kattenvoer paté
kip, zalm of rund
adult
100 gram
1 kg = 1.50

hartige vleeshapjes
adult, 40 gram
1 kg = 22.25

0.89

kattenbrokken 
junior of adult
750 gram 1 kg = 1.89

1.42

tafelbarbecue
diverse kleuren
36x36 cm

Lotto 
sneakersokken
zwart of wit
katoen/polyester/
elastaan
maten 35-46

Dubro ultra ontvetter
voor alle oppervlakken
650 ml
1 l = 2.14

inklapbare statafel
metaal/kunststof
110x80 cm

moederdagtip

moederdagtip

moederdagtip

vroegkooptip

waterafstotend3 paar

giftset in mand
5-delig

4.95

statafelhoes

4.96

barkruk

6.45
feestverlichting 
multi color of warm wit
50 LED, 14.8 meter

5.38

bloempot ribbel 
kunststof
vierkant 39x43 cm
of rond Ø 39 cm

sweatshort
diverse kleuren
katoen/polyester
maten m-xl

3.88

lange jurk

6.92

watergeweer
met drukpomp
41 cm

2.63

onze nieuwe weekactie

www.action.com
Aanbiedingen geldig van woensdag 9 mei t/m dinsdag 15 mei 2018
Altijd op de hoogte blijven van acties en nieuwe producten met onze nieuwsbrief. Meld u aan op action.com/newsletter

onze nieuwe weekactie

www.action.com
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