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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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De enige échte Nuenense krant Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nldrij.mes@iae.nl
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o�  cieel onthuld

Esdoorn 
Aloysiushof/
Kerkstraat 
terecht 
snel gerooid

Nuenen 
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OnderWater!
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Spegelt 19, Nuenen
www.steinkeuken.nl
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

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

Puzzel    

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl

APPARTEMENT TE 
KOOP GEVRAAGD

040 - 711 1152

www.makelaarsplein.com

Puur | Professioneel | Persoonlijk

 

 Een bloemenzee     
van Berg tot Lindenlaan
Door Mariët Jonkhout

Sinds ongeveer twee weken (vlak voor ijsheiligen) is het centrum van Nue-
nen meer dan honderd plantenbakken rijker. Hangend op zo’n drie meter 
boven de grond is het vanaf de Berg tot aan het einde van de Parkstraat en 
in de Vincent van Goghstraat een grote bloemenzee. De bakken zijn, na de 
kerstversiering afgelopen winter, het tweede initiatief van een flink aantal 
Nuenense ondernemers, verenigd in het centrummanagement en deze 
keer in samenwerking met de gemeente Nuenen is het de bedoeling dat de 
bloembakken tot ver in het najaar het centrum opfleuren.

trum. We evalueren in het najaar of de 
bloembakken een blijvend succes 
gaan worden en dus of ze ook volgend 
jaar weer opgehangen gaan worden”.

“Het zijn welgeteld 112 bakken die 
neergehangen zijn door een bedrijf 
dat hierin gespecialiseerd is en dat 
zijn er maar twee in heel Nederland. 
Zij onderhouden de bakken en geven 
ze ’s nachts water met een speciale 
tankwagen want dat is geen klusje 
meer waarmee je iemand handmatig 
kunt belasten” vertelt Henry van Vler-
ken, centrummanager, enthousiast. 
“Nog voor de jaarwisseling zijn zij al 
begonnen met het speciaal voor ons 
opkweken van de uitgezochte plant-
jes, zodat ze allemaal vrijwel direct in 
bloei zouden komen na plaatsing. En 
je ziet het, dat is ook gebeurd. We 
hebben trouwens bewust gekozen 
voor verschillende soorten planten 
per bak. Zo staan er naast geraniums 
ook bidens en petunia’s in. Deze zijn 
namelijk zeer geliefd bij zowel zweef-
vliegen als bij bijen, waardoor we als 
centrum bijdragen aan de biodiversi-
teit. Zo slaan we twee ‘vliegen’ in één 
klap. De plantenbakken blijven han-
gen tot medio november waarna vrij-
wel direct de kerstverlichting op-
nieuw wordt opgehangen. Zo houden 
we continu een aantrekkelijk cen-

Wethouderskandidaten 
Nuenen c.a. bekend
Tijdens de extra gemeenteraadsvergadering op donderdag 7 juni, zullen 
onderstaande vier kandidaat-wethouders van W70, GroenLinks, CDA en SP 
voor benoeming door de Raad worden voorgedragen. De gedetailleerde 
portefeuilleverdeling zal in een later stadium worden vastgesteld door het 
nieuwe college van burgemeester en wethouders, maar een globale verde-
ling kan al wel worden genoemd.

CDA
Mevrouw Caroline van Brakel; 0,9 fte, 
Ruimtelijke Ordening, omgevingswet, 
coördinerend wethouder integratie-
opgaven
- wethouder Nuenen c.a. (2016-2018), 
wethouder Veldhoven (2010-2014)

SP
Mevrouw Hetty Tindemans-van Tent; 
0,7 fte, Economie, onderwijs, cultuur 
en sport.
- wethouder Valkenswaard (2014-2018, 2008 
-2010), wethouder Landerd (2010-2014)

W70
De heer Ralf Stultiëns; 1,0 fte, Sociaal 
domein, subsidie- en accommodatie-
beleid, villagemarketing / Van Gogh, 
loco-burgemeester
- gemeenteraadslid Nuenen c.a. (2006-he-
den, fractievoorzitter: 2015-heden)

GroenLinks
De heer Joep Pernot; 0,9 fte, Financiën, 
duurzaamheid (afval, milieu en ener-
gie), coördinerend wethouder groen-
beleid en maatschappelijk vastgoed
- wethouder Nuenen c.a. (2014-2018)

V.l.n.r. Ralf Stultiëns (W70), Caroline van Brakel (CDA), Joep Pernot (GroenLinks), Hetty 
Tindemans-van Tent (onafhankelijk)

Meer informatie: zie pagina 4 & 5 
voor advertentie en artikel

Hein Kranen (fractievoorzitter SP): 
“Omdat in eigen gelederen helaas 
geen passende en beschikbare kandi-
daat-wethouder is gevonden, zijn we 
verheugd met mevrouw Tindemans 
een ervaren kracht te mogen introdu-
ceren. Zij zal als onafhankelijke wet-
houder politiek Nuenen c.a. betreden, 

maar het spreekt voor zich, dat zij ná-
mens onze partij het lokale SP-geluid 
zal laten horen.” 

Namens de coalitie,
W70, GroenLinks, CDA, SP

 

5 t/m 8 juni

De 49ste 
Avondvierdaagse 
Nuenen 
Ballonnen, bloemen, slingers, medail-
les, vrolijke en juichende kinderen. 
Dit alles op de laatste avond van de 
avondvierdaagse in het park te Nue-
nen. Maar dan moet er eerst wel vier 
dagen zijn gewandeld door de bossen 
en velden van Nuenen, ofwel de 
mooie natuur rondom Nuenen. Kin-
deren plezier voor wandelen en liefde 
voor de natuur bijbrengen is ons doel.

De start is alle avonden, vanuit het 
clubgebouw van de H.S.C.N. aan de 
Lissevoort te Nuenen om ca 18.30 uur.
Voorinschrijving 29 en 31 mei van 
19.00 tot 20.30 in sportcomplex de 
Drietip, Sportlaan 4-6 in Nuenen voor 
€ 3,00 inclusief een medaille.

Ook kunt u op de eerste avond vanaf 
18.00 uur inschrijven op het startbu-
reau maar dan bedraagt het inschrijf-
geld € 4,00.
Een rolstoelroute is enigszins aange-
past en gaat over verharde wegen.

Kijk ook op www.wsvnuenen.nl, daar 
vindt u de routekaartjes en meer in-
formatie.

Bij het inschrijven ontvangt u een pro-
grammaboekje met een beschrijving 
van alle wandelingen.

Dat het organiseren van een avond-
vierdaagse veel werk vergt, is bij de or-
ganisatie bekend. Denk hierbij aan fly-
eren, het boekje met advertenties 
voorbereiden, verkeersregelaars aan-
stellen en instrueren, EHBO’ers rege-
len en muziekkorps uitnodigen.

Maar als de potjes met vet weer op de 
tafel zijn gezet en iedereen lekker 
meeloopt met natuurlijk een gezonde 
hap voor onderweg, wordt het zowel 
voor de organisatie als de lopers een 
vet coole avondvierdaagse.

Trek je stoute schoenen aan en durf te 
gaan!



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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NL-ALERT
Bij een ramp in jouw omgeving, wil je weten wat 
je moet doen. Daarom is er NL-Alert. Als er een 
noodsituatie bij jou in de buurt is, dan ontvang 
je een tekstbericht op je mobiel. Hierin staat 
precies wat er aan de hand is en wat je op dat 
moment het beste kunt doen. 
NL-Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

Stel je mobiel in
Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, 
zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toe-
stellen, zoals de iPhone, moet je dit zelf doen. 
Ga nu naar www.nl-alert.nl en stel je mobiel in.

Controlebericht
Maandag 4 juni zendt de overheid om 12.00 uur een NL-Alert con-
trolebericht uit. Als je het controlebericht ontvangt, is jouw mobiel 
juist ingesteld voor NL-Alert. Je weet dan zeker dat je wordt geïnfor-
meerd als je in de buurt van een echte noodsituatie bent.

Vragen? Ga naar www.nl-alert.nl

UITNODIGING AFSCHEID WETHOUDERS

7 juni, tussen 18.30 en 20.30 uur. Op die avond willen wij aanwo-
nenden, belanghebbenden en geïnteresseerden informeren over het 
ontwerp en de uitvoering. Iedereen is dan ook van harte welkom!

GEMEENTE NUENEN GAAT VOOR   
HET SCHOONSTE WINKELGEBIED   
VAN NEDERLAND
Schone winkelstraten zonder zwerfafval, peuken of onkruid én lege 
afvalbakken. Dat is wat we graag willen in Nuenen. In een schoon 
winkelgebied is het prettig winkelen en verblijven. Mensen voelen 
zich er veiliger en blijven langer. Een schoon winkelgebied biedt dus 
veel voordelen voor inwoners, bezoekers, ondernemers én de ge-
meente. Nuenen doet dan ook mee aan de verkiezing ’Het Schoon-
ste winkelgebied van Nederland’. De komende maanden spannen 
we ons in samen met de ondernemers en met de bezoekers om 
deze titel binnen te slepen. 

Hoe gaat de verkiezing in zijn werk?
Stichting Nederland Schoon organiseert ieder jaar deze verkiezing. 
De gemeente gaat binnenkort met Stichting Nederland Schoon door 
het winkelgebied heen. We noteren wat we zien aan bijvoorbeeld 
prullenbakken, zwerfafval, onkruid en andere rommel. Dat is het 
startpunt, we weten dan meteen al wat we aan kunnen pakken.
Gedurende de maanden juni, juli en augustus, komen inspecteurs van 
Stichting Nederland Schoon kijken hoe schoon het is in onze winkel-
straten. Ook bevragen zij ondernemers en bezoekers over hoe zij de 
winkelstraten beleven. Aan het eind van deze periode stelt Nederland 
Schoon een rapport op en in oktober maken zij bekend wie de ver-
kiezing gewonnen heeft. Uit het rapport komen resultaten waarop 
we gerichte acties kunnen aanpakken zoals bijvoorbeeld extra bakken 
plaatsen. De fi rma Blink (afvalinzameling en reinigen wegen) en de 
WSD (afvalbakken legen en vuil prikken) gaan natuurlijk goed hun 
best doen om ervoor te zorgen dat het gebied er netjes uitziet. 

Samenwerken aan een schoon winkelgebied
Een schoon winkelcentrum nodigt uit tot winkelen en geeft een 
veilig gevoel aan de bezoekers en aan werknemers. Voor binnenste-
den en lokale winkelcentra geldt dat een schoon winkelgebied leidt 
tot: Samen maakt sterk!
We nodigen iedereen dan ook van harte uit om met zijn allen ons 
uiterste best te doen om de titel Schoonste Winkelgebied van Ne-
derland in de wacht te slepen. 

TAXUS TAXI
START INZAMELING VANAF 4 JUNI
Op maandag 4 juni wordt het startschot gelost en begint Stichting 
Taxus Taxi weer met het verzamelen van het frisse groen van de 
taxushaagplant. De éénjarige taxustwijgjes worden gebruikt voor 
de productie van Taxol, het basisbe-
standdeel van de chemotherapie. Om 
de kwaliteit van het taxussnoeisel en 
de service te waarborgen wil de stich-
ting twee kwaliteitsnormen dit jaar 
nog eens extra benadrukken. 

Voorkom broei
Broei is de grootste boosdoener 
als het gaat om de bruikbaarheid 
van taxussnoeisel. De fermentatie 
van het verse groen zorgt ervoor 
dat de bruikbare stof wordt afge-
broken. Dit is te voorkomen door 
in het midden van het snoeisel een 
kuil te maken ter grote van een 
voetbal. Verdere uitleg en een in-
structievideo zijn te vinden op 
www.taxustaxi.nl/knipvoorwaarden 

Minimale hoeveelheid
Met het aanbieden van taxussnoeisel helpen veel mensen met de 
strijd tegen kanker. Om het fi nancieel haalbaar te houden kunt u 
snoeisel aanbieden vanaf één volle kruiwagen of half gevulde Taxus 
Taxi Tas. Heeft u te weinig snoeisel en wilt u toch deelnemen? Snoei 
dan tegelijk met uw buurtgenoten.

Wilt u deelnemen aan de taxus inzameling? Geef uw taxussnoeisel 
dan direct na het snoeien van uw haag op via www.taxustaxi.nl/
afspraak. Ook kunt u hier terecht voor meer informatie over de 
Taxus Taxi Actie.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kernongeval
•		Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
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 afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
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•  Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
 tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
•  Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
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• Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel   
 mogelijk.
•  Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
 Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
 u kan zien.
•  Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
•  Loop niet onnodig over de snelweg.
•  Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
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•  Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto   
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Terroristische aanslag 
• Breng uzelf in veiligheid.
•  Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
•  Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van  
 de daders, neem dan contact op met de politie. 

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

•
•

•

AFVALWEETJE

Wekelijks halen we de PMD zak op. 
Hang de zak op tijd buiten, maar niet te vroeg.
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COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door het Epilepsiefonds.

UITNODIGING VERGADERING   
WIJKRAAD EENEIND
Op dinsdag 5 juni komt de wijkraad Eeneind in openbare vergade-
ring bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1. De vergadering 
begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van harte welkom. 
Voor meer informatie: www.eeneind.net/wijkraad.html

WEGWERKZAAMHEDEN
Groot onderhoud N615 Gerwen - via Lieshout - naar Beek en Donk
Van vrijdag 1 juni (19.00u) t/m vrijdag 15 juni (06.00u) start Fase 2 
van het groot onderhoud N615 op de doorgaande weg Gerwen - 
Lieshout vanaf de Roeklaan tot de kruising Hoofakker. De kruising 
richting de Deense Hoek en ’t Hof is overdag open voor verkeer. De 
weg van Aarle-Rixtel naar Lieshout is bereikbaar. Door de week is 
de afsluiting alleen ’s nachts tussen 21.00 u en 6.00 u. Vanwege 
asfalteringswerkzaamheden zijn er tijdens twee weekenden volle-
dige afsluitingen:
• vrijdag 1 juni 19.00u. tot maandag 4 juni 06.00u.
• vrijdag 8 juni 19.00u. tot maandag 11 juni 06.00u.
Bedrijven en aanwonenden zijn altijd bereikbaar.

Voor meer informatie kunt u terecht via de website 
www.brabant.nl/wegen 

WEGWERKZAAMHEDEN
Onderhoud kruising Smits van Oyenlaan - Stiphoutseweg - 
Lieshoutseweg
Aan de kruising Smits van Oyenlaan, Stiphoutseweg en Lieshoutse-
weg gaat de gemeente Nuenen onderhoud uitvoeren. Dit gebeurt 
in de nachten van 27 op 28 en 28 op 29 juni 2018. Gedurende deze 
twee nachten zijn ook de werkzaamheden voor de provincie aan de 
N615 in uitvoering. Het bouwverkeer van de provinciale werkzaam-
heden kan dan niet over de Smits van Oyenlaan en de Lieshoutseweg 
en maakt dan gebruik van de Gerwenseweg en de Ruiterweg. 

Werkzaamheden provincie Noord-Brabant
De provinciale weg N615 van Gerwen via Lieshout naar Beek en 
Donk is toe aan groot onderhoud. De provincie Noord-Brabant is 
daarom gestart met het uitvoeren van werkzaamheden aan deze 
weg. Deze werkzaamheden vinden veelal in de nachtelijke uren en 
in het weekend plaats.

Werkzaamheden gemeente Nuenen
Ook de kruising Smits van Oyenlaan, Stiphoutseweg en Lieshoutse-
weg nabij Gerwen is aan onderhoud toe. Op dit wegvak vervangen 
we de asfalt toplaag. Ook brengen we een duiker aan onder de 
Lieshoutseweg voor de afwatering van het project Gerwen Zo! 

Hierdoor is de Lieshoutseweg deze dagen (27-29 jun.) vanaf Moor-
vensedijk tot en met Smits van Oyenlaan, oversteek Ter Warden 
afgesloten voor verkeer tussen 21.00 uur en 6.00 uur. Het is niet 
mogelijk om vanaf de Moorvensedijk de Lieshoutseweg op te rijden. 
Het autoverkeer wordt omgeleid via de A270. De fi etspaden zijn wel 
toegankelijk.
We kiezen juist voor het gelijktijdig uitvoeren van de werkzaamheden 
samen met de werkzaamheden van de provincie Noord-Brabant, 
omdat door de wegomleidingen het verkeersaanbod nu veel lager 
is. Mocht de weersverwachting tegen zitten, kunnen de werkzaam-
heden worden uitgesteld.
Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen 
met het klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoon-
nummer (040) 2631 631.

INLOOPAVOND FIETSPAD 
PAPENVOORTSEDIJK - MOLENVEN
Donderdag 7 juni, tussen 18.30 en 20.30 uur in gemeentehuis Nuenen
De gemeenten Nuenen en Helmond zijn van plan het fi etspad Pa-
penvoortsedijk - Molenven te verbreden tussen de Laan ter Catten 
(Nuenen-Oost) en de Stiphoutse Dreef (Helmond/ Stiphout). Daar-
voor organiseren we een inloopavond.

Drukke route
De fi etsroute wordt vaak gebruikt voor recreatief fi etsverkeer en 
(vooral sinds de opkomst van e-bikes) steeds vaker voor woon-
werkverkeer. Inhalen en passeren is echter lastig omdat het pad 
maar 1 tot 1,5 meter breed is. De gemeente Helmond heeft daarom 
het initiatief genomen voor de verbreding van het fi etspad, naar 3,5 
meter. Omdat de gemeentegrens ongeveer halverwege het traject 
ligt, trekken we daar samen in op. 

Verlichting
Het fi etspad Papenvoortsedijk - Molenven wordt uitgevoerd in zwart 
asfalt en krijgt geen verlichting. Dit laatste heeft te maken met de 
aanwezigheid van vleermuizen; deze dieren zouden verstoord raken 
door verlichting. En dat zou mogen, als er nergens in de omgeving 
een geschikt alternatief is. Maar dat is er wel: de fi etsroute langs de 
Gerwenseweg en Stiphoutseweg. Weliswaar is die route circa 300 
m langer dan de directe route door de bossen. Maar hij is redelijk 
gemakkelijk (sociaal) veilig te maken, dankzij de aanwezigheid van 
autoverkeer, in combinatie met de aan te leggen verlichting. Langs 
het donkere fi etspad Molenven - Papenvoortsedijk komen wel re-
fl ecterende lijnen. Het totaalresultaat is dan: een snelle en comfor-
tabele fi etsverbinding door de bossen (zwart asfalt) en (zeker voor 
de avonduren) een sociaal veilig alternatief langs Stiphoutseweg en 
Gerwenseweg (rood asfalt). 

Inloop
Voor informatie en een tekening kunt u terecht in het gemeentehuis 
te Nuenen (spreekkamer 2), tijdens een inloopavond, op donderdag 



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

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

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

Peper steaks
2 stuks .....................................................5,00
Spicy rollade
100 gram .................................................1,95
Gevulde tortilla’s
2 stuks .....................................................5,50
100 gr. Gebraden spek +
150 gr. Eiersalade ........................3,45
Gegrilde
Kippenpoten
4 stuks .....................................................5,00
Huzarensalade
Uit de Keurslager keuken
500 gram .................................................3,75

KOOPJE

KOOPJE

ZO LEKKER!!

SPECIAL

weekaanbiedingen 
donderdag 31 mei t/m woensdag 6 juni

IJsbergsla Hollands
 per krop  0,99
Bospeen Hollands       
pan klaar   per bos 0,99

Komkommer-Fris salade     
 250 gram 1,99

Witte druiven pitloos     
 halve kilo 1,99

Cantaloupe meloen          
 per stuk 1,89

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Voor als het echt
lekker moet zijn!!!

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

Zonnig lekkers !!!

Smeren maar! En smer
en, 

dat kan Suus als de 

beste. Oké, de appel-

stroop zit niet alléé
n 

op haar boterham, m
aar 

dat geeft niets hoo
r. 

“Eet smakelijk al lema
al.

Kinderopvang van nu,

herinneringen voor later.

www.kidssociety.nl

DEZE KLANTSCORE IS ONAFHANKELIJK ONDERZOCHT DOOR KLANTENVERTELLEN.

KLANTEN BEOORDELEN ONS 
BEDRIJF MET EEN:

,

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor:

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

VAN DEN WILDENBERG

8 9

Europalaan 2  |  5674 CA Nuenen  |  T (040) 283 17 74  |  info@vakgaragevandenwildenberg.nl

WWW.VAKGARAGEVANDENWILDENBERG.NL

Onderhoud & Reparatie

APK keuring

Banden & Velgen

Banden Opslag  incl. Wissel 45 Euro

Schadeherstel, Auto Camper Caravan

Ruitschade

50 Occasions op voorraad

Gratis vervangend vervoer

Wij zijn verhuisd!
Ons nieuwe adres is:

Spegelt 1
5674 CE Nuenen
Tel: 040-2835544www.verkeersopleidingkriegenbergh.nl

KRIEGENBERGHL
Al jaren het vertrouwd adres voor uw rijopleidingen

Wij verzorgen rijopleidingen voor:

• Auto (schakel en automaat)
• Motor
• Bromfiets
• Aanhanger
• Theorielessen

Informeer naar onze voordeelpakketten

VERKEERsopLEIdING

Voor meer informatie:
Weverstraat 14 A
5671 BC Nuenen

Nuenen:  040-2835544
Gemert:  06-25002664
Son en Breugel:  06-28833969

rijleSSeN 
met BoVAG 
GArANtie

Waardebon
Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u 

EEN GRATIS PROEFLES
voor auto of motor*

  * Geldig t/m 31 augustus 2018

www.slijterijvanlieshout.nl

Jonge Jenever 1lt. €10 0 

Limoncello 
+ 2 glazen 0,7lt.    €1  

Blended Scotch whisky           
0,7 lt.                      €26 95

’
 Blended Scotch whisky 
+ 2 glazen 0,7lt.    €1

Acties geldig t/m 17juni Vaderdag !!!!! 

Acties week 22 : geldig maandag 28 mei t/m zaterdag 2 juni
_____________________________________________________

Brood van de week: 
Godfrieds meergranen 
Meergranen brood met zaden en pitten, 
op de vloer gebakken. 
2 x ½  € 1,95   € 189
_____________________________________________________

Aardbeiencroissants

   3+1 GRATIS
_____________________________________________________

Pain D’Italia
2 Stokbroden met Italiaanse kruiden 
om zelf af te bakken, lekker bij de BBQ   € 195
_____________________________________________________

Cocosmacronen

   4+1 GRATIS
_____________________________________________________

Nougatine ijstaartje
Ons eigen succesvolle recept.
Nu van€ 9,95
 VOOR SLECHTS € 795

Acties week 22 : geldig maandag 28 mei t/m zaterdag 2 juni

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



WINKEL TUSSEN 26 MEI EN 16 JUNI IN WOENSXL, 
ONTVANG EEN GRATIS LOT EN WIN ÉÉN VAN DE 

HONDERDEN PRIJZEN! CHECK DIRECT OP WOENSXL.NL 
OF JIJ HET WINNENDE LOT HEBT GETROKKEN!

KOOPZONDAG
3 JUNI

26 MEI T/M 16 JUNI  

Winkel 
& Win 
Weken

Maak kans op een van de 
hoofdprijzen of honderden 

andere prijzen

VOOR MEER INFO EN VOORWAARDEN KIJK OP WOENSXL.NL

 ELEKTRISCHE FIETS 
TWV. €1700,-
HALFORDS

CADEAUBON 
DOK 7

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

Word krantenbezorger in Nuenen!
Diverse wijken beschikbaar.

Word krantenbezorger in Nuenen!

start-
premie

€ 200,-
na drie maanden  
goed bezorgen*

• Prima verdienste per 4 weken • Gratis de krant lezen

• ‘s Ochtends voor 07.00 uur de krant bezorgen, zaterdags voor 8.00 uur

• Startpremie € 200,- • Minimumleeftijd 15 jaar

                                    Interesse of aanmelden? Ga naar: 
 krantenbezorgen.nl

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198

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

“Sinds ik Leefsamen heb, voel 
ik me thuis meer op mijn gemak” 

Meneer Cooijmans - 82 jaar

Nuenen start 
project om senioren 
veiliger thuis te 
laten wonen

Deze week start de inschrijving voor het project ‘Leefsamen 

Nuenen’ in samenwerking met de gemeente Nuenen en de 

glasvezel coöperatie Ons Net.

Tot 21 juni kunnen deelnemers inschrijven voor het project 

dat de veiligheid van zelfstandig wonende senioren verbeterd.

Iedereen met een glasvezel internetaansluiting doet 

vrijblijvend mee en ontvangt gratis het systeem dat de 

woonsituatie veiliger maakt. Bijvoorbeeld bij brand, paniek of 

inbraak wordt een alarm verstuurd naar mensen uit 

de eigenomgeving en een lokale meldkamer.

Deelnemen kan via www.leefsamen.nl 

(voer uw postcode in en meld u aan) of via de brief 

en brochure die door de gemeente wordt verstuurd.

Heeft u geen brief ontvangen? Bel: 088 605 62 62. 

Meld 
u aan voor 
de proef 

deelname is gratis

NUENEN

de eigen omgeving en een lokale meldkamer.
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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:

 Langer veilig thuis wonen  
met slimme sensoren
In samenwerking met de gemeente Nuenen en glasvezel coöperatie Ons Net, 
start Leefsamen een project om de veiligheid van zelfstandig wonende se-
nioren te verbeteren. Vanaf 31 mei tot 21 juni kunnen deelnemers inschrij-
ven voor deze proef. Vanaf 21 juni worden de woningen van de deelnemers 
voorzien van slimme sensoren. In totaal kunnen vijftig zelfstandige senioren 
die een glasvezel internetverbinding hebben, meedoen. Slimme techniek 
gecombineerd met een sociaal hulpverleningsnetwerk zorgt voor snellere en 
meer adequate hulp bij noodsituaties. Deelnemende ouderen uit andere ge-
meenten geven aan dat ze zich minder eenzaam voelen en beter slapen. “Ik 
ging elke nacht naar bed met angst. Nu voel ik me veilig en kan ik eindelijk 
met een gerust gevoel slapen”, aldus een van de deelnemers.

“Het organiseren van hulp bij een 
melding heeft een deel van de oude-
ren uit hun sociaal isolement gehaald. 
Ze hebben weer contact met mensen 
in de buurt”. 

Hoe werkt het?
De woningen van de deelnemende se-
nioren zijn uitgerust met sensoren die 
een noodsituatie registreren. Via het 
Nuenense glasvezelnetwerk van Ons 
Net wordt bij een alarm de sociale 
omgeving geïnformeerd. Rookmel-
ders bijvoorbeeld signaleren een be-
ginnende brand, raam- en deurcon-
tacten detecteren een dwaling of een 
inbraak en bewegingssensoren regis-
treren een bepaalde tijd geen bewe-
ging in de woning dat kan wijzen op 
een val. Geeft zo’n sensor alarm dan 
wordt niet alleen een lokale alarmcen-
trale gebeld, maar ook bijvoorbeeld 
een buurman of familielid dat in de 
buurt woont om snel hulp te bieden. 
De lokale meldkamer zorgt voor de 
opvolging als de sociale omgeving niet 
reageert. Tegelijk met deze melding 
wordt, indien gewenst, relevante in-

Resultaten andere gemeenten
De resultaten bij andere gemeenten 
die deze dienst al beschikbaar hebben, 
zijn zeer bemoedigend. Het blijkt dat 
deelnemers zich veiliger voelen in 
hun woning, ze de sensoren niet erva-
ren als een inbreuk op hun privacy, ze 
zich meer verbonden voelen met hun 
mantelzorgers(s) en dat ze het leuk 
vinden actief mee te denken aan de 
doorontwikkeling van het systeem. 

Veiligheid en zorg
Veel ouderen voelen zich soms onvei-
lig. Ze zijn bang dat ze na een val pas 
na lange tijd gevonden worden of bij 
brand niet tijdig hun huis kunnen ver-
laten. Landelijke problematiek die 
door de Brabantse veiligheidsregio’s 
op een unieke wijze opgepakt is door 
zorg en veiligheid te koppelen. Wet-
houder Caroline van Brakel is blij met 
deze aanpak. “De voordelen van tech-
niek worden slim gekoppeld aan een 
netwerk van verantwoordelijke bur-
gers”. Bas van der Kolk, één van de ini-
tiatiefnemers van Leefsamen, vult 
haar aan met een ander pluspunt. 

Actiecomité Nuenen c.a. 
Zelfstandig maakt zich op 
voor herindelingsprocedure 
Gedeputeerde Staten hebben op 15 mei 2018 het herindelingsontwerp 
vastgesteld tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindho-
ven. Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen tot en met 11 juli zienswij-
zen indienen op het herindelingsontwerp. De stichting actiecomité Nuenen 
c.a. Zelfstandig zal in ieder geval een zienswijze indienen bij de provincie 
om bezwaar te maken tegen de ophe�  ng van de gemeente Nuenen c.a. en 
aansluiting bij Eindhoven.

Voorbeeld-zienswijzen
Volgens het actiecomité heeft Nuenen 
c.a. bewezen best op eigen benen te 
kunnen staan en is inlijving door Eind-
hoven onnodig. Het actiecomité is 
druk bezig voorbeeld-zienswijzen op 
te stellen die door belangstellende bur-
gers bij de provincie kunnen worden 
ingediend. Eind juni zal het comité een 
informatiebijeenkomst houden om te 
bereiken dat zoveel mogelijk inwoners 
zienswijzen bij Provinciale Staten gaan 
indienen gericht op het afschieten van 
de herindelingsplannen van Gedepu-
teerde Staten. Inmiddels is op de web-
site van het actiecomité een vragenfor-
mulier geplaatst waarbij wordt verwe-
zen naar de mogelijkheid tot het 

indienen van zienswijzen. Degenen die 
het vragenformuliertje op de website 
invullen of hebben ingevuld, krijgen in 
de eerste helft van juni een voorbeeld-
zienswijze per email toegestuurd.

Provinciale Staten spreken zich dit na-
jaar uit over de herindelingsvoorstel-
len. Zij bepalen of de voorgestelde an-
nexatie van Nuenen c.a. door Eindho-
ven wordt voorgelegd aan de Tweede 
Kamer. Provinciale Staten kunnen ook 
beslissen dat zij een streep halen door 
de plannen van Gedeputeerde Staten 
en dan besluiten dat Nuenen c.a. zelf-
standig kan blijven voortbestaan. Meer 
informatie is te vinden op de website 
www.nuenenzelfstandig.nl

formatie over de woonsituatie meege-
stuurd zodat altijd hulp op maat gebo-
den kan worden. 

Deelnemen
Mensen die willen deelnemen aan de 
proef in Nuenen kunnen gratis en vrij-
blijvend de dienst testen. Ze ontvan-
gen gratis de set met sensoren en ge-
durende zes maanden de alarmerin-
gen. Na die periode mogen mensen 
zelf beslissen de dienstverlening voort 
te zetten. Meer informatie is te vinden 
op www.leefsamen.nl/nuenen alwaar 
men ook de deelname kan doorgeven.

Prijsvraag
In 2015 schreven de drie Brabantse 
veiligheidsregio’s een prijsvraag uit 
voor maatschappelijke veiligheidsin-
novatie. Gevraagd werd om praktische 
oplossingen te bedenken om de veilig-
heid van zelfstandig wonende, minder 
zelfredzame ouderen te verbeteren. 
Het consortium Leefsamen uit Eind-
hoven won deze prijs. Leefsamen ont-
wikkelde een veiligheidsconcept voor 
informatie gestuurde veiligheidszorg 
en een sociaal hulpverleningsnetwerk 
rond kwetsbare ouderen. 

 In gesprek met de PvdA 
Op de eerste vrijdag van de maand gaat de PvdA Nuenen in Café Schafrath 
met elkaar en met iedereen die aanschuift in gesprek, zo ook vrijdag 1 juni. 

van Nuenen c.a. om sociaaleconomi-
sche redenen het beste af als onderdeel 
van de stad, waar de meeste van onze 
inwoners werken, leren, studeren, the-
aters bezoeken, festivals, ziekenhuizen 
etc. Dat het dorpse karakter van Nue-
nen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind 
met dit samengaan verloren zou gaan, 
is puur koudwatervrees. Kortom, weer 
veel te bespreken aan de maandelijkse 
borreltafel in Café Schafrath. Vanuit 
fractie, werkgroep en ombudsteam zal 
steeds iemand aanwezig zijn. Naast Pv-
dA-leden zijn ook andere geïnteres-
seerden van harte welkom. Breng dus 
gerust je broer of buurvrouw mee. 
Graag tot ziens op vrijdagavond 1 juni 
vanaf 21.00 uur bij Café Schafrath. 

Het zijn nog steeds interessante en 
spannende tijden, wereldwijd, Euro-
pees, landelijk, maar zeker ook voor 
Nuenen. Als wij ons beperken tot het 
Nuenense: we hebben inmiddels een 
nieuw coalitieprogramma en de nieu-
we wethouders zijn bekend. Wat vin-
den wij daar eigenlijk van? En verder 
komt er een referendum, waarbij elke 
Nuenenaar van 18+ zich kan uitspre-
ken over de wenselijkheid van een zelf-
standig Nuenen. De Provincie heeft al 
laten weten dat de uitslag van het refe-
rendum niets zal veranderen aan de 
reeds in gang gezette Arhi-procedure; 
wat Den Haag - waar uiteindelijk de be-
slissing wordt genomen - ermee zal 
doen is de vraag. De PvdA Nuenen was 
en is helder: wij kiezen voor een sa-
mengaan met Eindhoven als krachtige 
centrumstad binnen een sterke regio, 
en dat niet alleen omdat andere fusie-
partners hebben afgehaakt. Kijken wij 
naar de lange termijn, en willen wij on-
ze voorzieningen op het huidige niveau 
kunnen handhaven, dan is de toekomst 

VVD in Nuenen c.a. sluit aan bij VVD Brainport Regio netwerk

Afscheid van bestuur VVD Nuenen c.a. 

v.l.n.r. Toos Solleveld secretaris, Peter van der Harst voorzitter,  Monica van de Klundert 
penningmeester

De lokale VVD Nuenen heeft zich op 23 mei jl. aangesloten bij het VVD Brain-
port Regio netwerk. Bij het VVD Brainport Regio netwerk zijn naast Nuenen de 
lokale VVD afdelingen aangesloten van Aalst-Waalre, Eindhoven, Son&Breugel 
en Valkenswaard. De huidige voorzitter van de VVD Nuenen, Peter van der 
Harst, neemt zitting in het bestuur van het VVD Brainport Regio netwerk. 

Het VVD Brainport netwerk versterkt 
de vertegenwoordiging van de lokale 
VVD’s op regionaal niveau en biedt be-
tere mogelijkheden voor uitwisseling 
en afstemming tussen de VVD frac-
ties in de divers gemeenten en met de 
JOVD afdeling Brabant.

Er komt een  lokale VVD Nuenen be-
stuurscommissie,  bestaande  uit  Peter 
van der Harst,  Monica  van de Klun-
dert en Judith Tesser.

Deze commissie draagt zorg, als inter-
mediair tussen Nuenen en de VVD 
Brainport, voor de binding met de Nue-

nense VVD leden en zorgt tevens voor 
terugkoppeling met de VVD fractie. 
Binnen het VVD Brainport Regio Net-
werk combineert de VVD Nuenen zo-
wel de lokale als de regionale belangen 
van de Nuenense VVD.

Wij zien de samenwerking met ver-
trouwen tegemoet!

Taizé-vesper in het 
Van Gogh Kerkje
Komende zondag 3 juni is er weer om 
19.30 uur een Taizévesper in het Kleine 
Van Goghkerkje in Nuenen. Een zon-
dag om te bedenken met wat voor af-
spraken jij jouw leven leeft. Het thema 
van de vesper is het ‘het Verbond’. ‘Wat 
verbindt mij?’ is een vraag, waar je over 
na kunt denken. In het sfeervolle kerk-
je is er voldoende ruimte voor momen-
ten van stilte, voor momenten van den-
ken en ook voor momenten om de lie-
deren uit Taizé te zingen.  Het zijn 
korte melodieën en worden een aantal 
keren achter elkaar gezongen, ze wor-
den ook wel ervaren als een mantra. 
Paul Weijmans begeleidt op de piano. 

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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Gemeente Nuenen 
Gemeente nieuws

vervolg van pagina 2

Gemeente Nuenen 

  
VERGUNNINGEN      
PERIODE 20-05-2018 EN 27-05-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten 
gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Nuenen West, bouwveld D Oprichten van 87 woningen met garages en bergingen
Nuenen West, bouwveld D Oprichten van 19 woningen 
Kapmeeuwhof 3 Wijzigen gebruik, realisatie kapsalon 
Berg 35 Renoveren en uitbreiden woning 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
De Tienden 26 B Intern verbouwen opslag - kantoorunit 
Boord 25 Wijzigen gebruik, 
 tijdelijke huisvesting 4 seizoensarbeiders 
Park 69 Vervangen trap door lift 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Boord 25 Wijzigen gebruik, 
 tijdelijke huisvesting seizoensarbeiders 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Vincent van Goghplein Melding standplaats kipproducten iedere vrijdag 
Park 25 Terrasuitbreiding Comigo bij Van Goghmert 10 juni 
Henkelman - Lieshoutseweg Paardensportspektakel 1 juli 
Park 25 Terrasuitbreiding Comigo bij Nuenen kermis 6-10 juli

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
25-05-2018 Nuenen c.a. Subsidieregeling kinderopvang 2018 
25-05-2108 Nuenen c.a. Subsidieregeling voorschoolse educatie doelgroep-  
  kindplaatsen 2018 in aanvulling op de kinderopvang 
  2018 

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële publicaties. Het digitale gemeente-
blad (www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. Abonneer je op de e-
mailservice of download de app om berichten digitaal te ontvangen via: 
www.overuwbuurt.overheid.nl
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Poëzie, schilderkunst en muziek 

Nuenense en Sonse dichters  
in kasteel Geldrop
Op zondagmiddag 3 juni vindt in kasteel Geldrop een poëziemanifestatie 
plaats die vergezeld gaat van schilderijen en muziek. Voor het eerst zijn drie 
disciplines volledig op elkaar afgestemd. Er treden negen dichters op, uit zowel 
Nuenen als Son en Breugel, verenigd in Dichterscollectief Nuenen en Dichtbij. 
 
Aanleiding tot dit optreden vormt de 
tentoonstelling van schilderijen van 
Marianne Schellekens uit Nuenen, 
eerder dit jaar, die met een 40-tal van 
haar werken in het Geldropse kasteel 
heeft geëxposeerd. 
Het bijzondere van Marianne Schelle-
kens is dat zij al jaren geleden als beel-
dend kunstenares contact heeft ge-
zocht met de dichtkunst. Aanvankelijk 
werkte zij samen met dichteres Catha-
rina Boer. Later volgden exposities met 
Klaas de Graaff en Helma Michielsen 
en sedert een jaar zijn daar ook de ove-
rige dichters uit Nuenen en Son bijge-
voegd. Dat heeft geleid tot mooie resul-
taten waarin de kleurrijke verbeelding 
van thema’s op doek als ‘Vluchtelingen 
in Beeld’, ‘Veertig Dagen’, ‘Licht I’ en 
‘Licht II’, ‘Het Scheppingsverhaal vol-
gens de Bijbel’ en ‘Pastorale’, werden 
gemengd met gedichten die speciaal 
voor de expositie werden geschreven.
Ook zorgt Marianne elk jaar tijdens de 
Nationale Poëzieweek in januari voor 
een passend beeld bij gedichten van de 
deelnemende dichters, waarbij voor 
die gelegenheid ook de vaste kern van 
de Eindhovense poëzieclub aansluit.

Ook nu weer is er een samengaan. Ter-
wijl Marianne via video haar beelden 
met de gedichten toont, dragen de 
dichters enkele van hun gedichten voor. 
In datzelfde tijdsbestek vertellen zij iets 
over hun drijfveren, hun manier van 
werken, de aard van hun poëzie. En dat 
is nog niet alles. Evert Kielen, begena-
digd pianist uit Nuenen, heeft gezocht 
naar zoveel mogelijk passende muziek; 

soms aangereikt door de dichter, vaak 
ook vanuit zijn eigen zienswijze.
Wanneer we een rode draad zoeken in 
de voorgedragen poëzie - natuurlijk is 
er verschil in vorm, ritme en metrum - 
komen we al snel bij de volgende the-
ma’s terecht: vergankelijkheid, het men-
selijk zijn, de schoonheid van de natuur, 
intermenselijke relaties, de verhouding 
mens en natuur, beeldende kunst, reli-
gie en mythologie. Tijdloze thema’s dus. 

We gaan u als bezoeker een boeiend 
schouwspel bieden in een meer dan 
perfecte omgeving: de trouwzaal van 
het mooie kasteel. De middag start om 
14.15 uur en eindigt om 16.30 uur. De 
toegang is gratis.

Terugbeeldzuil 
onderwijzerswoning 
Kerkstraat o�  cieel onthuld 
Vorige week werd de Terugbeeldzuil aan de Kerkstraat, die informatie geeft 
over de in 2016 afgebroken onderwijzerswoning, o�  cieel onthuld. De ont-
hulling werd gedaan door de laatste bewoner van het pand, oud-school-
hoofd Antoon van der Smissen samen met Roland Grimberg, de kleinzoon 
van oud-schoolhoofd Jan Grimberg. 

bewoner. De school en de onderwij-
zerswoning zijn ontworpen door ar-
chitect Lambert de Vries uit Helmond. 
De school werd omgebouwd tot ap-
partementencomplex voor jongeren. 
De onderwijzerswoning is gesloopt in 
2016 om plaats te maken voor de toe-
gangsweg naar het complex van Savant 
aan de Van Lenthof. De bijna honderd-
jarige beeldbepalende esdoorn op het 
schoolplein is na een storm in juni 
2017 geveld. Naast de tekst zijn ook af-
beeldingen te zien van de onderwij-
zerswoning in volle glorie en van de in-
middels gevelde boom op het school-
plein. Het project Terugbeeld van 
heemkundekring De Drijehornick is 
gefinancierd kunnen worden dankzij 
de medewerking van de Stichting Cul-
tuurfonds Nico en Zingra Nagtegaal-
Geerts.

Inmiddels zijn op zo’n 45 plekken in 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten en 
op het Eeneind Terugbeeldzuilen ge-
plaatst door heemkundekring De Drij-
ehornick. De zuilen staan op locaties 
waar in het verleden een belangrijk of 
markant gebouw heeft gestaan. Drie 
Terugbeeldpanelen geven informatie 
over de verdwenen buurtschappen Re-
feling, Vaarle en ’t Huukske. 

Schoolhuis 
Op de Terugbeeldzuil aan de Kerk-
straat is ondermeer te lezen dat in 
1920 de R.K. Jongensschool gebouwd 
werd en tegelijk ook het ‘schoolhuis’, de 
woning voor hoofdonderwijzer P.J. van 
de Schoor. Van de Schoor woonde er 
tot zijn pensioen in 1954. Zijn opvol-
ger, J.H. Grimberg, woonde er tot 1959 
en A. van der Smissen was de laatste 

De onthulling van de Terugbeeldzuil met informatie over de in 2016 afgebroken onder-
wijzerswoning aan de Kerkstraat door voormalig schoolhoofd Antoon van der Smissen 
(rechts) en Roland Grimberg, kleinzoon van de voorganger van Van der Smissen, Jan 
Grimberg (foto: Joke van Ouwerkerk).

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

In de voormalige woning van notaris Schutjes aan de Vorster-
dijk 2-4 (toen Steekestraat geheten) begon Lina Neijts in 1927 een winkel in 
koloniale waren zoals koffie, thee, cacao, tabak, suiker en specerijen. Het 
pand is in 1977 gesloopt, maar het Van Nelle reclamebord is nog altijd fami-
liebezit. Achter de winkel lag een flinke lap grond, 
waar vader Herman zich toelegde op het kweken van 
groenten en fruit. Zijn aardbeien waren van een der-
mate hoge kwaliteit dat Hare Majesteit Koningin Wil-
helmina in 1923 een doos in dank aanvaardde. Zijn 
kinderen, dertien in getal, kregen tijdens het pluk-
ken de opdracht te fluiten, zodat ze niet van al dat 
lekkers konden snoepen! In 1937 is de familie Neijts 
naar De Geer verhuisd. 
In het boek Nuenen op het randje op blz. 118-119 
leest u meer over dit ondernemende echtpaar.

liebezit. Achter de winkel lag een flinke lap grond, 
waar vader Herman zich toelegde op het kweken van 
groenten en fruit. Zijn aardbeien waren van een der-
mate hoge kwaliteit dat Hare Majesteit Koningin Wil-
helmina in 1923 een doos in dank aanvaardde. Zijn 
kinderen, dertien in getal, kregen tijdens het pluk-

Het traditionele schapen 
scheren op Weverkeshof
Vroegere tijden herleven op zondag 10 juni van 10.30 tot 15.00 uur tijdens 
het schapen scheren op Weverkeshof. Het schapen scheren is al jaren lang 
een traditie op Weverkeshof. Zowel de Kempische Heide schapen als de 
Drentse Heide schapen van Weverkeshof en de Border Collie club Nuenen 
worden op die dag van hun vacht verlost.

scheren met een scheerapparaat, een 
tondeuse en schaar. Het is altijd weer 
spannend om dit te zien. Voordat de 
scheerapparaten werden uitgevonden 
werden alle schapen met een schaar 
geknipt. En daarvoor werden schapen 
geschoren met een scherpe steen! Dat 
moet veel en zwaar werk zijn geweest. 
Het scheren op Weverkeshof gebeurt 
ook nog op traditionele wijze, met de 
schaar dus.

Weverkeshof nodigt iedereen uit om 
dit traditionele schouwspel van het 
schaapscheren op z ondag 10 juni van 
10.30 tot 15.00 uur te komen bekijken. 
Bij regen wordt er niet geschoren. Dat 
kan helaas niet. Dan is de vacht te nat 
en wordt de huid van het schaap wel 
beschadigt.

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

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

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

Onze scheerders, te weten Peter en 
Piet, zijn allebei zeer bedreven in het 

BCL zoekt hulp 
voor  begeleiding 
jeugd
De jeugdtak van Badminton Club 
Lieshout is aan een forse groei be-
zig. Graag wil deze vereniging haar 
jeugdleden optimaal begeleiden. 
Daarom is Badminton Club Lieshout 
nu op zoek naar begeleiders om het 
badmintonnen voor de Lieshoutse 
jeugd nóg leuker te maken: nu en 
zeker in het komende seizoen.

De jeugd van Badminton Club Lieshout 
speelt alle woensdagavonden vanaf 
18.30 uur in sporthal ‘De Klumper’, aan 
de Papenhoef in Lieshout. Dan speelt 
de jeugd (vanaf ca. 7 jaar) onder leiding 
van een échte trainer en worden de oe-
feningen begeleid door een begeleider. 
Omdat Badminton Club Lieshout veel 
aandacht wil geven aan de jeugdspelers 
zijn ze voor nu en voor het nieuwe sei-
zoen op zoek naar meer begeleiders. 
Hoewel Badminton Club Lieshout 
mensen zoekt die liefst de hele ander-
half uur aanwezig kunnen zijn en iede-
re speelweek aanwezig kunnen zijn, 
kan het ook zijn dat je niet alle avon-
den kunt, dat je af en toe eens kan ko-
men of dat je alleen wat later kan ko-
men. Ook dan is je aanmelding ons 
veel waard: gezamenlijk kunnen we 
dan immers de programma’s in elkaar 
schuiven, zodat de jeugd tóch van op-
timale begeleiding wordt voorzien. De 
jeugd van Badminton Club Lieshout 
speelt alle woensdagen (in twee groe-
pen) van 18.30 tot 20.00 uur. De jeugd 
speelt niet tijdens schoolvakanties.
Lijkt de begeleiding van deze jeugd je 
iets? Meld je dan aan via een email (se-
cretariaat@badmintonclublieshout.
nl) of spreek een van de huidige bege-
leiders of trainer aan (Frans van Waar-
denburg, Tim van Bommel en Bianca 
Heuvelmans). 

Week van de   
Jonge Mantelzorger 
in Brabant
 
Van 4 tot en met 10 juni is de Week 
van de Jonge Mantelzorger, voor het 
eerst nu ook in Noord-Brabant. Van-
zelfsprekend!?, het Bossche platform 
voor jonge mantelzorgers, werkt sa-
men met twaalf Brabantse gemeen-
tes voor er- en herkenning van een 
soms onzichtbare groep jongeren. 
 
Activiteiten 
De Week van de Jonge Mantelzorger 
staat in het teken van de bewustwor-
dingscampagne ‘Ik Zorg, Ik Zorg, Wat 
Jij Niet Ziet’. Via posters, ansichtkaar-
ten, commercials, een website en Face-
book pagina wordt aandacht gevraagd 
voor de ‘onzichtbaarheid’ van de groep 
jonge mantelzorgers. In de twaalf ge-
meentes vinden daartoe uiteenlopende 
activiteiten plaats. In Nuenen zullen 
wij, vanuit de LEVgroep, activiteiten 
organiseren voor jonge mantelzorgers. 
Zodat zij kennis kunnen maken met 
ontspannende activiteiten die wij het 
gehele jaar gaan aanbieden aan hen.
 
Programma 
• Maandag 4 juni, 19.00-21.30 uur 
 graffitiworkshop 16+
• Woenssdag 6 juni, 12.30-16.00 uur
 zeskamp 9 tot 12 jaar
• Donderdag 7 juni, 18.30-20.30 uur 
 Breakdanceles 12 tot 16 jaar
• Vrijdag 8 juni, 12.30-16.00 uur 
 zeskamp 9 tot 12 jaar

Jonge mantelzorgers 
Jonge mantelzorgers zijn jongeren die 
opgroeien met een hulpbehoevend ge-
zinslid. Dit kan een ouder, broer of zus 
zijn, met bijvoorbeeld een chronische 
ziekte, lichamelijke of verstandelijke be-
perking of een psychische aandoening. 
Deze mantelzorgers worden vaak niet 
als zodanig herkend. Onderzoek wijst 
uit dat 1 op de 4 jongeren mantelzorger 
is. Om Brabantbreed meer aandacht te 
vragen voor deze doelgroep slaan twaalf 
Brabantse gemeentes de handen ineen 
tijdens de Week van de Jonge Mantel-
zorger. De ambitie is om volgend jaar de 
Week van de Jonge Mantelzorger met 
alle Brabantse gemeentes te dragen 
voor nog meer draagvlak.
 
Aanmelden 
 Aanmelden kan bij Saira Engels, jonge 
mantelzorgconsulent bij de LEVgroep. 
Per mail: saira.engels@levgroep.nl
Per app/tel: 06-36323529.
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Nuenense Fransman    
wil team van bordspelers
Zijn naam is Matthieu Tassetti. Het klinkt Italiaans, maar het gaat toch echt 
om een Fransman, afkomstig uit de Elzas. Hij woont nog niet zo lang in Nue-
nen maar is al naarstig op zoek naar mensen die willen meedoen met zijn 
grote passie: bordspelen. In teamverband, zodat het ‘’grotere’’ bordspel-
werk in beeld komt waar meer dan 2 spelers voor nodig zijn. Daarbij kun je 
denken aan bijvoorbeeld de Kolonisten van Catan, maar er zijn legio ande-
re spelen die je met 3, 4, 5 of zelfs 6 personen kunt of moet spelen. Daar gaat 
het dus over.

Lijkt het je misschien wel iets om mee 
te doen? Meld je dan vrijblijvend aan 
voor een eerste bijeenkomst met Mat-
thieu Tassetti in het Nuenense hobby-
centrum. Eerst willen we de belangstel-
ling peilen en afhankelijk van de reac-
ties en wensen kijken we daarna verder 
naar de mogelijkheden die er zijn.
Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
vindt het uiteraard een prima initiatief!
Een overzicht van alle activiteiten in 
het Nuenense hobbycentrum vind je 
op www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

Aanmelden: 
Hans van der Linden, tel. 06 2318 7587.

Matthieu heeft zelf een aantal bordspe-
len, onder andere een variant van het 
succesvolle Pandemie. Hij heeft ook 
ervaring met een reeks andere spelen: 
Ticket to ride, Carcassonne, Istanbul, 7 
Wonders, Kingdomino, Terraforming 
Mars. Klinkt dat bekend?

Matthieu wil graag weten of er in Nue-
nen inwoners zijn die het, net zoals hij, 
gezellig vinden om wekelijks bijeen te 
komen voor het spelen van hun favo-
riete bordspel. 
Hij heeft zijn oog laten vallen op Hob-
bycentrum de Dorpswerkplaats. Een 
prima gebouw met creatieve, actieve 
mensen die graag samenkomen. Het 
zou daar een nieuwe groepsactiviteit 
kunnen worden. Uiteraard niet alleen 
voor mij, ook voor anderen die spelin-
zicht en gezelligheid graag combineren.

Matthieu: “Ik kan natuurlijk naar Veld-
hoven of Waalre gaan, want daar zijn al 
bordspelteams actief. Maar wat daar 
kan, dat moet volgens mij in Nuenen 
óók lukken! 
Als het een beetje loopt kan er mis-
schien aan een soort uitleensysteem 
voor bordspelen worden gedacht, wie 
weet. In Frankrijk is dat heel gewoon. 
Daarom ben ik heel benieuwd naar de 
reacties op deze oproep!”

Nuenense Fransman    

IVN fietstocht
Op zondag 3 juni houden we een � etstocht langs de  bijen-vlinderveldjes. 
Vertrek bij Het Klooster om 14.00 uur. Duur ongeveer 2 uur.

Dat het slecht gaat met de insecten, 
hoor en lees je overal. Op weilanden 
met raaigras en frequent gemaaide ber-
men valt voor insecten weinig te halen.

Onder de paraplu van het IVN zijn er 
in Nuenen de afgelopen twee jaar 14 
bijenvlinderveldjes gecreëerd om in-
secten de ruimte te geven en dit pro-
bleem onder de aandacht te brengen. 
IVN’ers en andere mensen uit de buurt 
onderhouden die veldjes. Nieuwe 
veldjes kunnen via de werkgroep bij-
en-vlinders bij de gemeente aange-
meld worden.

Zondag 3 juni nemen we je graag mee 
langs die veldjes om samen te speuren 
welke insecten we er kunnen ontdek-
ken. Meer informatie over de veldjes en 
over bijen en vlinders op de website 
van IVN Nuenen onder activiteiten en 
op de websitepagina van de bijenvlin-
derwerkgroep (via home - menu - 
werkgroepen - bijenvlinder te vinden). 
Of via Ellie Kok, 06-50933410.
 

Open brief aan het College    
van Burgemeester en wethouders 
Aangezien er een groot tekort is aan sociale woningen in Nuenen, en er huizen met bijbe-
horende grond, die aangekocht zijn voor de ontwikkeling van Nuenen West, nu in de ver-
koop gaan (zie artikel ED van donderdag 24 mei 2018) is mijn oproep aan het College dan 
ook om, met de verkoop van bovengenoemde, zeker te bedingen dat er minimaal 25% ge-
bruikt gaat worden voor Sociale koop/huur woningen! Ook een eventuele behoefte aan 
een 5e woonwagenlocatie, zou bij dit plan ingepast kunnen worden.
Bovenstaande zou het tekort aan sociale huurwoningen in Nuenen terugdringen, en niet 
alle grond komt dan in handen van projectontwikkelaars.

Tina Klep, Raessenshof 61, 5671KG Nuenen

Twee spacescooters weg
Afgelopen weekend hebben onze dochters lekker in de straat gespeeld met hun spacescoo-
ters. Zoals dat bij kinderen gaat, werden ze door iets volkomen anders afgeleid en hebben 
ze hun spacescooters op de stoep geparkeerd (kruising Laan Ter Catten en Dijstelhoef). 
Sindsdien hebben we de beide spacescooters niet meer gezien. Als iemand ze gezien heeft, 
maak je drie verdrietige meisjes weer gelukkig: onze twee dochters en de oudere zus van de 
een, die haar spacescooter had uitgeleend.

M. Emmen en L. Van Bennekom, Gasthuizen 23 en 29, 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

Gemeente Nuenen heeft juist gehandeld

Esdoorn Aloysiushof/Kerkstraat 
terecht snel gerooid
Door Nannie van den Eijnden

Nadat de eerste schijven maandagmorgen waren gezaagd was het Jos Breg-
man van Nature Access uit Tiel al snel duidelijk: de esdoorn uit de Aloysius-
hof / Kerkstraat stamt uit 1912, 105 jaar Nuenense geschiedenis! De stam 
bevat geen granaatscherven, maar wel ijzer: krammen, die er vermoedelijk 
tussen 1940 en 1945 zijn ingeslagen. Een paar � inke zwammen bewijzen dat 
de boom al behoorlijk zwak was en terecht snel is gerooid na de stormscha-
de vorige zomer.

schijven hebben een doorsnee van 1.40 
meter, zijn zo’n 12 cm dik en wegen 
100 kilo. Dat gewicht wordt minder 
naarmate het hout droogt. Ondanks 
de zwamaantasting zijn de jaarringen 
mooi zichtbaar. Imponerend zijn de 
kleuren en contrasten. Waar een es-
doorn normaal vrij egaal zandwit is, 
komen hier prachtige rode schakerin-
gen voor. Perfect dus als decoratieve 
geschiedenisschijf aan de wand. Daar-
naast blijft er voldoende hout over 
voor objecten en kleine meubeltjes. 

Samen met zijn collega Kees Redelijk-
heid van Redelijkheid Boomverzor-
ging was Jos al voor dag en dauw naar 
bomenrooijbedrijf Kuijpers in Son 
vertrokken om de esdoorn te zagen. 
Gerard Kuijpers vermoedt dat het een 
Canadese esdoorn is, aan de vorm van 
het blad te zien. Hij heeft alles over bo-
men en zijn vak in de praktijk geleerd. 
“Het is een verslaving” lacht hij. Ge-
rard heeft al veel bomen voor de ge-
meente Nuenen gerooid, een specialis-
tisch vak, dat inzicht, routine en aan-
dacht voor veiligheid vraagt. Kuijpers 
kan niet alleen rooien en snoeien, 
maar ook versnipperen tot biomassa, 
en zowel heel grote als kleine projec-
ten realiseren. Dankzij de gespeciali-
seerde medewerkers en apparatuur. 
Gerard is nu met pensioen, zijn zoon 
Hein en dochter Marjolein hebben het 
familiebedrijf overgenomen.

Imponerende kleuren
“Het valt me een klein beetje tegen” 
vertelde Jos, “de boom is jonger dan ik 
dacht en er komt veel minder hout te-
rug naar het dorp”. Hij kan er wel drie 
unieke geschiedenistafels uit halen die 
een mooie, centrale plek in het dorp 
verdienen voor het delen van verhalen 
aan de hand van de jaarringen. De 

Woensdag 6 juni natuurspeelmiddag     
bij Stichting Vrienden van de Walhut

Kom je ook buiten spelen?
Weet je nog van vroeger? Urenlang kon je buitenspelen. Slootje springen, in bo-
men klimmen, vuurtje stoken, kikkers vangen. Met een gezonde blos op je wan-
gen en je broek stijf van de modder kom je thuis vol avontuurlijke verhalen.

maand (6 juni, 4 juli, 1 aug, 5 sept, 3 
okt, 7 nov, 5 dec).
Tijd: Van 14.00 tot 17.00 uur .
Leeftijd: Ideaal voor kinderen van on-
geveer 5 t/m 12 jaar.
Locatie: Heerendonk in Nederwetten. 
Als je je opgeeft sturen wij je een rou-
tebeschrijving.
Prijs: Je kunt een knipkaart kopen. Dan 
mag je 5 keer meedoen voor € 30,-. Je 
kunt ook een los kaartje kopen voor 
€ 7,50. Begeleiders hoeven niet te betalen.
Aanmelden: Stuur een mail naar info@
imkerijdewalhut.nl en geef aan met 
hoeveel kinderen je komt en wat de 
leeftijd is. 
Groepsgrootte: Er kunnen maximaal 
20 kinderen meedoen. Geef je snel op 
want vol is vol. 

Tegenwoordig spelen kinderen nauwe-
lijks meer buiten. Eeuwig zonde vol-
gens Stichting Vrienden van de Wal-
hut. Daarom bieden zij kinderen de ge-
legenheid om lekker buiten te spelen 
in de natuur. De locatie Heerendonk in 
Nederwetten, het bijenbos van de 
Stichting leent zich daar uitstekend 
voor. Afhankelijk van het seizoen en de 
weersomstandigheden is er het hele 
jaar door van alles te beleven.
Wat dacht je van spoorzoeken, water-
beestjes vangen, vuur stoken en brood-
jes bakken…
Dus heb je zin om te komen? Geef je 
dan zo snel mogelijk op. 

Praktische zaken:
Datum: Elke eerste woensdag van de 

Foto: Frank van Welie

Wat van de boom overblijft, wordt 
kortgemalen of verwerkt tot pallets, 
zaagsel en papier. Een stronk kan ook 
zijn weg vinden naar een beeldhouwer 
of naar carving wedstrijden. De win-
naar van de kampioenschappen sculp-
tuurzagen in Lage Vuursche 2017 is 
een gezamenlijke collega van Jos en 
Kees. Het 32e houthakkersfeest wordt 
gehouden op 18 augustus.

Boombom
Zijn plan voor de ‘boombom’ gaat door; 
Jos maakt zo’n 20.000 kleine stukjes 
hout met een chip die de hele wereld 
over kunnen gaan. Dat kan met een mi-
nibommetje: een kistje met 10 gechipte 
stukjes die je naar 10 plekken wereld-
wijd kunt versturen. Ze zijn rolkoffer-
proof en makkelijk te verzenden. Ver-
bind je vrienden of familie, verbind 
oud-Nuenenaren buiten Nuenen. De 
gemeente kan ze aan relaties meegeven. 
Winkels en culturele instellingen kun-
nen ze als souvenir verkopen aan toe-
risten. Heb je interesse of ideeën? Stuur 
Jos een mail: jos@natureaccess.nl

www.natureaccess.nl  |  www.brbk.nl
www.houthakkersfeest.nl

unieke geschiedenistafels uit halen die 
een mooie, centrale plek in het dorp 
verdienen voor het delen van verhalen 
aan de hand van de jaarringen. De 

Open dag groepstuin 
in de Roosdoncken 
Biologisch tuinieren. Iets voor u? 
Bent u bewust met uw voedsel be-
zig? Wilt u meer weten over biolo-
gisch tuinieren?

Kom dan naar onze Open Dag op zon-
dag 24 juni. Vanaf 14.30 uur tot 16.30 
uur heten de ‘moestuinders’ u welkom 
in onze groepstuin in de Roosdoncken 
met koffie/thee en een lekkernij. U 
kunt dan rondkijken in onze tuin met 
diepe wortels; vorig jaar vierden we 
het 40-jarig bestaan! 
Uw vragen kunt u stellen aan de aan-
wezige tuinleden. Wie weet spreekt de 
sfeer in onze tuin u zo aan dat u mee 
wilt doen. 
Als u niet  in de gelegenheid bent om te 
komen en u wilt meer info dan kunt u 
een kijkje nemen op onze website 
www.biologischetuinnuenen.nu. Of 
loop op een zaterdagochtend (vanaf 
10.00 uur) binnen. Graag tot ziens.

 Tuinieren en koken voor  
kinderen van 8 tot 12 jaar

Kookworkshop 
voor kinderen  
op Weverkeshof
Op zaterdag 2 juni een hele middag 
tuinieren en koken! 

We beginnen in de moestuin. We gaan 
planten, wieden en kijken of er al wat 
te oogsten valt. Ook zoeken we krui-
den voor de soep, die we gaan maken. 
Planten en kruiden zijn allemaal te 
vinden in de tuinen van Weverkeshof. 
Als de soep gemaakt is wordt deze na-
tuurlijk door jullie zelf opgegeten sa-
men met een zelfgemaakt broodje.
Vind je het leuk om mee te doen dan 
kun je je inschrijven via Eindhoven@
velt.nu. Het is handig als je zelf een 
schepje, klein plantpotje (met gaatjes) 
en handschoenen meeneemt. De kos-
ten per deelnemend kind zijn € 4,50 
inclusief ranja, iets lekkers, soep en 
een broodje.
De kookworkshop is van 14.00- tot 
16.30 uur op Dorpsboerderij Wever-
keshof, Jhr. Hugo van Berckellaan 5 in 
Nuenen.
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Nieuw Popkoor met eigen Combo in Nuenen,    
is op zoek naar zangers en zangeressen 

Good Vibes! 
Recent heeft een aantal enthousiaste mensen in Nuenen de start van een 
nieuw koor met eigen combo, in de steigers gezet. Sinds januari 2018 wordt 
wekelijks gerepeteerd. De repetities gaan lekker, de sfeer is top: goede re-
denen om de steigers weg te halen en door te gaan als koor, met als toepas-
selijke naam: ‘Good Vibes!’ 

der bij een koor gezongen, of mis-
schien ook niet, maar wil je graag in 
een koor zingen? Je bent van harte 
welkom om de Good Vibes! met ons te 
delen! Kom gerust een keertje kijken 
op een repetitie om de sfeer te proe-
ven.
Good Vibes! repeteert elke maandag 
tussen 20.00 en 22.00 uur in de zaal 
van Café René, Parkstraat 3 in Nuenen 
Ons combo zouden we graag uitbrei-
den met een drummer. 
Voor meer informatie kun je gerust 
contact opnemen met:
Regi Koelink op 06 24 73 96 44 of Wim 
van den Bergh op 06 20 53 65 81. 
 

Good Vibes! heeft de ambitie om een 
gevarieerd repertoire van pop- en lichte 
muziek op te bouwen en heeft een start 
gemaakt met nummers als Rolling in 
the Deep (Adèle), Angels (Robbie Wil-
liams), Leave a light on (Marble Sound), 
Family Tree (Venice) en Oceaan (Ra-
coon). Oftewel Good Vibes! gaat voor 
pop- en lichte muziek als genre.

Geen mooier moment voor Good Vi-
bes! om nu bekend te maken dat er 
ruimte is voor nieuwe leden. Daarvoor 
zoeken we enthousiaste mensen, zo-
wel mannen als vrouwen. Voel je je nog 
jong, heb je al zangervaring, heb je eer-

Nuenen gaat OnderWater!
 De Nuenense harpiste Inge Frimout-Hei heeft weer een bijzonder project in 
voorbereiding. Ze gaat met haar Blue Planet Harp Ensemble, dan bestaande 
uit 23 jonge harpisten, haar leerlingen én leerlingen van de muziekscholen 
in Helmond/Geldrop en Tilburg, 2 prachtige ‘Onder Water’ concerten geven 
op 17 juni in Het Klooster.

Voor Inge is het project echt geslaagd 
als de uitvoering op 17 juni een echte 
muziekbelevenis wordt; voor de deelne-
mende kinderen maar zeker ook voor 
de bezoekers, zowel volwassenen als 
kinderen. Het concert duurt een uur en 
met de beelden uit de ‘onderwaterwe-
reld’ erbij precies goed om aandachtig 
te kunnen blijven luisteren en kijken. 

Verder! Er is een fotowedstrijd in het 
leven geroepen waarmee je 2 kaartjes 
kunt winnen voor het unieke Onder 
Water Concert. Maak een mooie foto 
met als thema ‘Onder Water’ en up-
load deze voor 9 juni (of vraag je ou-
ders dit te doen!) op de Facebook pagi-
na van het Blue Planet Harp Ensemble. 
De 3 origineelste foto’s krijgen 2 kaart-
jes voor het concert van 17 juni a.s. De 
winnaars worden uitgekozen door het 
WNF en zullen op 10 juni hiervan be-
richt ontvangen.

Wil ook jij dit concert niet missen? De-
ze vinden plaats op 17 juni om 14.30 
uur en om 16.00 uur in Het Klooster. Je 
kunt nu al kaartjes bestellen, bij voor-
keur via de mail op kaartverkoop 
@blueplanetharp.nl. U mag ook bellen 
of sms’en/appen naar nummer 06 1294 
1978. Volwassenen betalen € 7,50 en 
kinderen tot en met 12 jaar € 2,50.

“Het thema OnderWater is gekozen 
door mijn leerlingen”, vertelt Inge en-
thousiast. “Tijdens het concert zal de 
muziek iedereen het gevoel geven om 
echt onder water te zijn, zeker in com-
binatie met de geprojecteerde beelden 
van de prachtige onderwaterwereld.”

Voor dit bijzondere concert op 17 juni 
in Het Klooster in Nuenen is een gele-
genheidskoor, genaamd De Zee Ster-
ren, gevormd dat enkele liedjes ten ge-
hore zal brengen. Het koor bestaat uit 
17 kinderen, die sinds begin maart we-
kelijks bij elkaar komen in basisschool 
de Dassenburcht om de liedjes te oefe-
nen die zij tijdens het concert zullen 
gaan zingen.

Het project is een unieke samenwer-
king tussen o.a. het Blue Planet Harp 
Ensemble, het WNF, basisschool De 
Dassenburcht en het kinderkoor, 
waarin muziek de gemene deler is. Een 
van de doelstellingen van het Blue Pla-
net Harp Ensemble is om jongeren 
kennis te laten maken met, en te genie-
ten van muziek. Dus voor zowel de 
jongeren die mee spelen met het con-
cert, als jonge bezoekers!
Het Wereld Natuur Fonds verleent ook 
haar medewerking, het thema ‘Onder 
Water’ is immers een van haar aan-
dachtsgebieden. Vorig jaar was er het 
project Haaien van het WNF, waaraan 
ook op TV veel aandacht is besteed. 
WNF zal aanwezig zijn in de ontvangst 
ruimte van Het Klooster en gaat een 
paar leuke dingen organiseren!

Nieuw bord wijst de juiste weg 
naar..... Eindhoven
Een groot nieuw bewegwijzeringsbord aan de Smits van Oyenlaan in Gerwen 
wijst de weggebruikers de juiste richting naar Eindhoven en Son en Breugel. Be-
gin deze week is het nieuwe bord van Agmi Traffic uit Tegelen geplaatst door de 
nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd). Het oude ANWB-bord werd begin dit 
jaar platgelegd door een fikse storm. Het lag maanden in de berm nabij bushalte 

Kerkakkers in Gerwen. De passerende bus is blij met 
het nieuwe bord: BRAVO! 

Kerkakkers in Gerwen. De passerende bus is blij met 
het nieuwe bord: BRAVO! 

 Foto’s Cees van Keulen

kinderen tot en met 12 jaar € 2,50.

 Plantenwandeling 
door de Vaart-
broekse Beemden 
Op maandag 4 juni kunt u met ons 
meewandelen door de Vaartbroekse 
Beemden. Aan de westkant van de 
Dommel bevindt zich een smalle groe-
ne strook, waar u een verrassende ve-
getatie zult aantreffen. 

Waterschap De Dommel heeft hier ou-
de meanders hersteld en eilandjes en 
schiereilandjes aangelegd. Hierdoor 
kreeg de beek verschillende stroom-
snelheden en deze variatie in stroming 
zorgt voor een grote biodiversiteit.
Maar niet alleen dit gebied is van een 
grote schoonheid, ook de vele verge-
zichten die deze wandeling biedt zijn 
alleszins de moeite waard. Het geheel 
wordt ook nog opgeluisterd door het 
gezang van tientallen vogels.
Vergeet niet om stevige waterdichte 
schoenen aan te trekken, het gebied 
kan vochtig zijn.
Vertrek: per fiets om 19.00 uur vanaf 
Het Klooster te Nuenen.
Start wandeling: iets later vanaf het be-
zinkbasin Kosmoslaan Eindhoven.
Info: Paula van Agt.
www.ivn.nl/nuenen

3 juni, vanaf 13.30 uur, entree is gratis 

Feest in de speeltuin
De speeltuin bestaat 60 jaar, een mooi moment om eens goed bij stil te staan 
en dit uitgebreid te vieren. Door de jaren heen liggen er veel  herinneringen.  
We kennen allemaal de Kievit van nu maar hoe was dit vroeger? We gaan 
even terug in de tijd.

farct in het ziekenhuis  kwam te liggen.
In 2001 kregen ze de vrijwilligersprijs 
voor de speeltuin en in 2005 koninklij-
ke onderscheiding voor het 21 jaar be-
staan van de speeltuin. 

De speeltuin betekende veel. “Mijn 
kinderen moesten vaak verplicht mee 
zin of geen zin. Dat vonden ze niet al-
tijd leuk. Ook gingen we niet met zo-
mervakantie, dus werd dat we in de 
herfst. En dan nog al die speciale activi-
teiten , zoals Koninginnedag, ballon-
nenwedstrijd, de laatste zaterdag van 
de zomervakantie de brandweer. En 
dan op de de laatste dag van september 
Vlaamse kermis met 20 kramen, sui-
kerspin, rad van fortuin, blikgooien, ijs-
jes enz.
Het is leuk om de kinderen die vroeger 
hier kwamen spelen nu te zien met 
hun kinderen. De speeltuin heeft veel 

35 jaar geleden, de Kievit heeft een fa-
milieschommel, een houten wigwam, 
een aantal betonnen ronde buizen met 
een gat, een kabelbaan, een glijbaan.  
een klimrek,  eenevenwichtsbalk, een 
ongelijke rekstok en een betonnen 
zwembad. Mieke weet het nog goed. 
Ze begon 35 jaar geleden als vrijwilli-
ger omdat de heer van der Zwet ziek 
werd. En toen de heer Van der Zwet 
overleed, werd Mieke beheerster van 
speeltuin ‘de Kievit’.
De speeltuin was zes dagen in de week 
open en alleen op zondag gesloten. Sa-
men met vriendin Carla aan de kassa 
en Frans van den Wildenberg als klus-
ser, werd de speeltuin gerund. Twee 
keer per week het het zwembad 
schoonmaken en weer vullen was een 
hels karwei.  In 2001 had Frans 40 krui-
wagens met zwart zand gekruid,  waar-
na hij in elkaar zakte en met een hartin-

 

vrijwilligers gehad door de jaren heen. 
Ook nu zijn er nog steeds een aantal. 
Als je het niet met plezier doet houd je 
het niet zo lang vol.  Ik wil wel iedereen  
bedanken voor alle hulp die ik heb ge-
had., ik hoop nog jaren te kunnen ge-
nieten van de speeltuin”.

Mieke van speeltuin de Kievit

Voor diegenen die nooit in de speeltuin 
komen of lang geleden in de speeltuin 
zijn geweest en willen weten hoe de 
speeltuin er nu uitziet,  u bent van har-
te welkom op het feest. Op 3 juni vanaf 
13.30 uur  viert de speeltuin het 60-jarig 
bestaan met luchtkussens, schmink, 
popcorn en gezellige muziek. De en-
tree is gratis. U komt toch ook?hun kinderen. De speeltuin heeft veel 

Bart Verkuijlen (LAVFotogra� e), alias 
De Plaatjes Maker (De carnavalsfoto-
graaf van Nuenen) is vaak in actie tij-
dens allerlei activiteiten in Nuenen. Zo 
ook afgelopen zondag tijdens de Pick-
nick in het Park. Nu is hij zelf eens op de 
gevoelige plaat vastgelegd……
Wil je informatie over Bart? Bezoek dan 
zijn website: www.lavfotogra� e.com
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Stad op afstand.....
Nóg sterker, gezonder en veerkrachtiger. Dat wordt onze gemeente als de 
voorgestelde maatregelen in praktijk worden gebracht. De maatregelen 
zijn op geduldig papier gezet door de vier coalitiepartijen CDA, GroenLinks, 
SP en W70. Nuenen c.a. krijgt twee vrouwen als wethouder die hun manne-
tje staan: Hetty Tindemans - Van Tent en Caroline van Brakel. Tindemans is 
lid van GroenLinks en Van Brakel van het CDA. Hetty woont in Valkenswaard 
en Caroline in Veldhoven. De stad Eindhoven blijft op afstand van Nuenen 
en deze twee wethouders voorlopig ook…. 

ten van de sollicitanten. De beste solli-
citanten worden aangenomen om zo-
doende tot een succesvolle organisatie 
te komen. In Nuenen worden de wet-
houders eerst benoemd om ze daarna 
alle vier een test af te laten leggen. De 
testresultaten blijven geheim. En hoe 
succesvol verloopt de teambuilding? 
Wie het weet mag het zeggen…. 

Imago
De vier partijen vragen aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
‘een plan van aanpak op te stellen om 
met vaart het juiste imago van de ge-
meente Nuenen c.a. te benoemen en 
een strategie te ontwikkelen om dat 
imago te versterken en gekend te la-
ten zijn.’ Het imago van Nuenen c.a. 
moet opgepoetst worden… 
Want het imago heeft ons niet gehol-
pen, aldus de vier partijen. Het imago 
zoals in de achterliggende periode in 
de media veelvuldig weergegeven 
over de bestuurlijke onrust in Nue-
nen. De partijen schrijven: ‘Iedereen 
heeft recht op zijn eigen mening maar 
niet op zijn eigen feiten!’ 
Een paar feiten. Nuenen is een onder-
nemersvriendelijke gemeente. En de 
vier partijen gaan vol voor de titel 
‘Groenste gemeente van Nederland’ en 
voor het predicaat ‘Mantelzorgvriende-
lijke gemeente’. Met een stad op af-
stand moet dat zeker gaan lukken…. 

Genoemde partijen geven de gemeen-
teambtenaren én het gemeentebe-
stuur ‘de nadrukkelijke opdracht om 
zich te blijven ontwikkelen en in ver-
binding te blijven met de veranderen-
de samenleving en de manier waarop 
inwoners betrokken willen zijn bij het 
besturen van de gemeente of bij on-
derwerpen die hen - of hun directe 
leefomgeving - direct raken. Als wij in-
woners naar hun inbreng vragen, moe-
ten zij ook te allen tijde over de rele-
vante informatie kunnen beschikken. 
Inspraak zonder inzicht, leidt namelijk 
tot uitspraak zonder inzicht!’. 

Competentietoets
De vier partijen hebben ook eisen voor 
de vier beoogde wethouders. ‘Om er ze-
ker van te zijn dat de wethouders in het 
college hun rol op de best mogelijke 
wijze kunnen en zullen vervullen, leg-
gen alle wethouders een zogeheten 
competentietoets af. De uitkomsten 
van deze tests zijn niet openbaar, maar 
dragen er aan bij om het team binnen 
het college zo sterk als mogelijk te kun-
nen laten opereren. Wij vragen de bur-
gemeester - in zijn rol als voorzitter van 
het college - in te zetten op teambuil-
ding waarbij de inleg de uitkomst van 
competentietrajecten is.’ Een compe-
tentietest wordt meestal ingezet bij het 
werven van personeel. Dergelijke tests 
leveren een beeld op van de kwalitei-

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Donderdag 31 mei 2018

Nóg sterker, gezonder en veerkrachtiger. Dat wordt onze gemeente als de 

Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Uitslagen tafelvoetbal- 
toernooi Nederwetten
Het Piet Renders Paviljoen (Nederwetten) was op donderdagavond 24 mei het 
toneel voor de � nales van het tafelvoetbalseizoen 2018! Nadat de halve � nales 
al aantoonden dat het niveau in Nederwetten heel behoorlijk is, werd in een 
zinderende � nale het publiek beloond met een meeslepende slijtageslag.
 

delijk kwam het op een allesbeslissen-
de laatste bal aan. Bij een stand van 
2-2 in sets en een 5-5 stand in de 5e 
set, scoorde Erik de laatste bal van het 
toernooi op voor hem kenmerkende 
wijze: ‘keihard’.
 
Namens de organisatie kijken we terug 
op een geweldig voorlopen tafelvoet-
balcompetitie 2018. Maar liefst 20 
teams streden om de felbegeerde bo-
kaal en de daaraan gekoppelde eeuwi-
ge roem. 
Felicitaties gaan uit naar de winnaars: 
Erik en Han (en reserve Kees).
Toernooidirecteur Tim Bunthof be-
dankt voor jouw inzet!!

De uiteindelijke Top drie:
1. Blockgoal (Erik/Han/Kees)
2. Klasse Stabels Gardens (Giel/Rens/
Koen)
3. Maggie d’r in!? (Martijn/Piet)

De inschrijvingen voor tafelvoetbalsei-
zoen 2019 volgen begin september.
Meer foto’s staan op Instagram: 
@rkvvnederwetten 

De teams ‘Klasse Stabels Gardens’ 
(Giel van Korven/Rens Stabel) en 
‘Blockgoal’ (Erik Foolen/Han Huij-
bers) mochten strijden om de cup. 
Vanwege de zenuwen was het begin 
van de wedstrijd wat rommelig, maar 
later werden de doelen aan beide kan-
ten flink onder vuur genomen. Uitein-

De twee teams die de finale speelde n

Nicole Raijmakers 
wil Alp d’HuZes 
lopen
7 juni ga ik Alp d'HuZes lopen,15 ki-
lometer de berg op. Dit ga ik doen 
om sponsorgeld te verzamelen voor 
het KWF. Maar natuurlijk doe ik het 
ook als uitdaging voor mezelf. 

Twee jaar geleden kon ik amper de trap 
nog op en woog ik 170 kilo, nu ik 83 ki-
lo kwijt ben wil ik mezelf bewijzen dat 
ik een berg omhoog kan wandelen :-).
Ik ga onder meer lopen voor een vrien-
din die pas te horen heeft gekregen dat 
ze is opgegeven. En hoop op deze ma-
nier aandacht te krijgen voor deze vre-
selijke ziekte.

Om geld in tezamelen verkoop ik wijn, 
van de verkoop van iedere doos wijn 
gaat 10 euro naar het goede doel. De 
wijn is geselecteerd en geleverd door 
Marianne Coolen van wijnhandel Sans 
Oreille te Nuenen. En is daar ook te 
koop. 

Meer informatie:
deelnemers.opgevenisgeenoptie.
nl/nicoleraijmakers en
klimmentegenms.nl
 
klimmentegenms.nl

Schuif even aan tafel bij….
Anja Vereijken
Voor donderdagmorgen 31 mei staat alweer de laatste editie in de reeks 
KBO ‘Schuif-lezingen’ van het seizoen 2017/2018 op de agenda.
De voorbereidingsgroep is trots voor deze slotbijeenkomst de inmiddels 
landelijk bekende schrijfster Anja Vereijken (50 jaar) te hebben kunnen 
strikken.

Op de basisschool in Someren-Eind 
schreef Anja op haar achtste al haar 
eerste schoolmusical.
Inmiddels zijn er al zes boeken van 
haar uitgegeven en worden met be-
hulp van haar materiaal allerlei projec-
ten op scholen gedraaid, o.a. over cy-
ber-pesten.

Op donderdag 31 mei om 09.30 uur zit 
Anja Vereijken klaar in de Trefpunt-
zaal van Het Klooster om het ‘Schuif ’-
publiek te verrassen met haar presen-
tatie.
Onnodig te zeggen dat ook deze laatste 
lezing van het seizoen een boeiende 
beloofd te worden.

Kinderboekenauteur Anja Vereijken, 
ze woont op een boerderij in Gerwen, 
is onlangs door de Nederlandse Kin-
derjury 2018 genomineerd voor de 
grootste Nederlandse publieksprijs 
voor kinderboeken. Haar boeken wor-
den door heel veel kinderen gretig ge-
lezen en recent is zelfs een van haar 
verhalen verfilmd.
Haar laatste boek ‘Gekke dieren, ze le-
ven overal!’ heeft Anja in opdracht ge-
schreven. In de zinsopbouw en woord-
keuze is uitdrukkelijk rekening gehou-
den met kinderen die kampen met 
dyslexie. Maar ook voor kinderen zon-
der deze leesstoornis leest het boek 
even spannend en vlot als altijd.
Anja Vereijken kreeg landelijk bekend-
heid met haar boeken over cyber-pes-
ten.
In ‘De koningin van het web’ beschrijft 
zij hoe kinderen worden geconfron-
teerd met een hele nieuwe wereld aan 
mogelijkheden om gepest te worden 
via internet en gsm.

“Ik ben nooit schrijfster geworden, ik 
heb gewoon altijd geschreven”, vertelt 
de auteur. “Pas toen mensen me advi-
seerden, ik was toen al 40, wat met 
mijn verhalen te gaan doen, ben ik aan 
mijn eerste echte boek begonnen”.

IJskast tegen de oververhitting
Iedereen is het er over eens dat de woningmarkt in de grote steden van Nederland 
en directe omgeving oververhit is. Ook in Eindhoven en de randgemeenten loopt 
de temperatuur flink op. De problematiek is bekend, zeker bij degenen die op zoek 
zijn naar een woning. Al meer dan een jaar roep ik in de kwartaalrapportages van 
ons kantoor op om gas te geven in de nieuwbouw. En daarin sta ik niet alleen, want 
alle vrijwel alle marktpartijen vinden dat noodzakelijk. 

Ook minister Ollongren - verantwoordelijk voor woningbouw - heeft herhaaldelijk 
gezegd dat er méér en sneller gebouwd moet worden: “Met de huidige plannen, die 
voornamelijk over projecten binnen de stadsgrenzen gaan, redden we het niet.” De 
minister bepleit tevens woningbouw in de groene randen rond de stad. Het is daar-
om onbegrijpelijk dat de negen gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven 
(SGE) hebben afgesproken om juist een ‘fasering’ aan te brengen bij het uitvoeren 
van bestaande plannen voor Best (Aerle), Helmond (Brandevoort-noord), Nuenen 
(Nuenen-West), Veldhoven (Zilverackers) en Waalre (Waalre-Noord). ‘Faseren’ is een 
duur woord voor ‘op de lange baan schuiven’ of voor ‘in de ijskast zetten’. In ruil voor 
deze fasering mag Eindhoven gedurende drie jaar ‘binnenstedelijk bouwen wat 

men wil’, heeft de provincie beloofd.

Plannen in de ijskast zetten om oververhitting tegen te gaan, 
het is een idee. In een situatie van krapte op de rem trappen 

in plaats van gas geven; het is lachwekkend en triest tege-
lijk. Ik ben een groot voorstander van binnenstedelijk 
bouwen, omdat daar de grootste vraag op de woning-

markt ligt. Maar aan binnenstedelijk bouwen zitten veel 
haken en ogen (hinder en bezwaren), met vaak grote ver-

tragingen tot gevolg. Daarnaast blijft er altijd een flinke ca-
tegorie woningzoekenden met interesse in een woning in de 

groene stroken rond de stad. Met zorgvuldige inpassing hoeft 
dat niet tot aantasting van het leefklimaat te leiden. Het is 

te hopen dat de nieuwe colleges van B. en W. nog tot in-
keer komen. Dit drijft de prijzen alleen maar verder op. 
En het brengt de verdere groei van Brainport in gevaar. 

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

Woningmarkt in beweging

Iedereen is het er over eens dat de woningmarkt in de grote steden van Nederland 

Woningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in bewegingWoningmarkt in beweging

Pieter van Santvoort | Twitter: @pmjvansantvoort

Ontmoetingsmarkt nieuwe Nuenenaren 
en lokale ondernemers groot succes
Donderdag 24 mei ontmoetten zo’n 40 vergunninghouders en 25 lokale bedrijven el-
kaar in de Clemenskerk voor een stageplaats. Huibert de Man uit Geldrop gaf paral-
lel een workshop over gewoontes in andere landen en hoe er tegen ons, Nederlan-
ders, wordt aangekeken. Er zijn 30 matches gemaakt. De nieuwe Nuenenaren kun-
nen ervaring opdoen met onze werkcultuur. Met dank aan Anne-Marie Pors, Johan 
Douwes en alle betrokken organisaties en vrijwilligers. Het enthousiasme was groot!

 

Brabants 
Dialectenfestival 
Vrijdag 8 juni wordt gestart met de 
jeugdmiddag voor de leerlingen 
van groep 7 en 8 van de basisscho-
len van Lieshout en Mariahout. Deze 
middag wordt gepresenteerd door 
Marie-Christien.

Zaterdag 9 juni staat in het teken van 
de schrijfwedstrijd die aan het dialec-
tenfestival verbonden is. Op deze 
avond worden de winnaars bekend ge-
maakt en worden de dialectpenningen 
uitgereikt. Het wordt omlijst door op-
tredens van Nico van de Wetering en 
Toneelvereniging Mariahout. De 
avond vindt plaats in het Dorpshuis, 
aanvang 20.00 uur.

Zondag 10 juni de kern van het festi-
val. Het festival wordt om 12.00 uur 
geopend op de kiosk. Daarna zijn er 
tot 17.00 uur verspreid over het cen-
trum en in het Dorpshuis op diverse 
podia artiesten die afwisselend optre-
den. Naast veel aandacht voor muziek 
en verhalen is er aandacht voor toneel 
in het Brabants. Vanuit Nuenen wordt 
er deelgenomen door Roaw Vlis. Er 
zijn kramen met Brabantse producten, 
o.a. dialectboeken, shirts met Brabant-
se teksten en bij de kraam van Pacte 
des Cygnes kun je een poging doen om 
officier in de orde van de zwaan te 
worden! Er zijn hapjes en drankjes, 
maar het belangrijkste is natuurlijk 
heel veel Brabantse dialect.

Mocht het slecht weer zijn dan worden 
alle podia naar binnen verplaatst.
De avond van de schrijfwedstrijd en de 
festivalzondag zijn gratis toegankelijk.

Tijdens deze dagen wordt er gewerkt 
aan de N615. Voor fietsers is dit geen 
probleem - oversteken wordt met bor-
den aangegeven. Wie met de auto wil 
komen wordt geadviseerd over Son en 
Breugel te rijden.

Info over het festival en de deelnemers: 
www.brabantsdialectenfestival.nl



LINDEBLAADJES

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.

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.

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.

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

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

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

Za. van 9.00 - 17.00 uur
Zo. van 10.00 - 12.00 uur

Eddy van Gennip
Collse Hoefdijk 26, Nuenen

Tel. 040 - 295 27 34

VERSE ASPERGES

OOK AARDBEIEN

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

AANGEBODEN: Hulp in 
de huishouding. Tel.nr.: 06-
26603439.

PEDICURE: ALTA GRACE 
(Ook voor diabetes en reu-
ma) Lekker makkelijk ik kom 
aan huis! Cadeaubonnen te 
verkrijgen. Tel: 06-50571183.

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

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

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

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

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

Duurzaam uw tuin bere-
genen? Wij realiseren de 
(hand) gespoten  WATER-
PUT. Regio Nuenen/Eind-
hoven. Bellen na 18.00 uur 
David 06-11273021 of Louis 
06-46544780.

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Wij zoeken kandidaten voor circa 20 uur per week 
Pak je kans 
In de afgelopen jaren hebben meerdere kandidaten succesvol deelgenomen aan het werk-leertraject. We starten daarom 
met een nieuw traject en zoeken klantgerichte collega’s, die stage willen lopen en de opleiding medewerker Publiekszaken 
willen volgen. Ook dit jaar is gekozen om met een aantal gemeenten in de regio samen te werken, zodat we meer 
mensen de kans bieden om werkervaring op te doen. Daarnaast biedt dit kansen voor de gemeenten om elkaar te 
ondersteunen. De afdelingen Publiekszaken (PZ) van de diverse gemeenten zijn op zoek naar gemotiveerde kandidaten 
die werkervaring op willen doen in combinatie met een vakgerichte opleiding medewerker Publiekszaken.  
 
Wat ga je doen  
De afdeling Publiekszaken verleent administratieve ondersteuning op het gebied van afhandelen en uitreiken van 
reisdocumenten, rijbewijzen en het maken van afspraken. Je neemt de telefoon aan, geeft algemene informatie en 
schakelt door. Je ontvangt burgers en klanten aan de centrale balie en je verwijst door. Je stage loop je een jaar lang bij 
één gemeente of een half jaar in twee gemeenten. Het betreft de periode medio september 2018 tot medio september 
2019. In deze periode ga je ook 8 uur per week een studie volgen. 
 
Wat vragen wij 
Je beschikt minimaal over een MBO werk- en denkniveau. Je bent bereid 8 uur per week de opleiding ‘medewerker 
Publiekszaken’ te volgen naast 12 uur stage. Je kunt goed mondeling en schriftelijk communiceren en je hebt een 
klantgerichte instelling. Daarnaast heb je enige ervaring met het werken op de computer.  
Als je een WW-uitkering hebt en de opleiding wilt volgen, geef dit dan voor het sollicitatiegesprek aan het UWV 
door. De adviseur werk van het UWV beoordeelt of de opleiding gevolgen heeft voor je uitkering. Waarschijnlijk zal 
slechts in uitzonderlijke situaties toestemming worden gegeven. 
 
Wat bieden wij  
Wij bieden jou de mogelijkheid om de opleiding ‘medewerker Publiekszaken’ vakinhoudelijk op MBO 3-niveau te volgen, 
die wij volledig vergoeden. Hiervoor wordt een opleidingscontract afgesloten. De reiskosten voor het volgen van de 
opleiding worden vergoed (locatie opleiding is St. Oedenrode). Voor de stage wordt geen stagevergoeding toegekend. Je 
komt in een leuke collegiale werkomgeving en wordt door medewerkers van de gemeenten begeleid. De 
werkervaringsplaats geeft je de kans om, met je opleiding en behaalde diploma, op zoek te gaan naar een baan!  
 
Meer informatie  
Voor Dienst Dommelvallei is één werkervaringsplaats beschikbaar. Wil je meer informatie, bel dan met Steffy Gevers, 
personeelsconsulent Dienst Dommelvallei, tel. 088-1631327. Meer informatie over de gemeente is terug te vinden op de 
internetsite: http://www.dienstdommelvallei.nl/ 
 
Interesse? 
Schrijf ons een enthousiaste brief waarom juist jij de kans moet krijgen op een werkervaringsplaats. Geef hierbij duidelijk 
aan naar welke gemeenten jouw voorkeur uitgaat (zie rechterzijde). Op donderdag 28 juni organiseren we voor 
geselecteerde kandidaten een Meet and Greet dag in gemeente Sint Oedenrode. Op dezelfde dag weet je al of je 
aangenomen bent. Solliciteren kan uitsluitend via https://vacatures.werkeninnoordoostbrabant.nl/ vóór 10 juni 2018. Bij 
definitieve plaatsing voor een werkervaringsplaats is het noodzakelijk om een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen 
overleggen of aan te vragen. De kosten hiervan worden vergoed. 

Opgeleid worden tot medewerker Publiekszaken 
en werkervaring opdoen bij één van de 

deelnemende gemeenten? 

P a r k h o f  3  ,  N u e n e n    f r i t u u r v a n h o o f . n l

V  E  R  S    G  E  S  N  E  D  E  N    F  R  I  E  T

Wij zijn op zoek naar een medewerker 
voor 2 à 3 avonden (van 17.00 tot ± 20.30 uur) 

per week. Horecaervaring is geen vereiste.

Heb je interesse informeer dan via 
tel. 06-3308 7148 of loop even binnen.

Parkhof 3 | 5671 EX Nuenen | info@frituurvanhoof.nl

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. 

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

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

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

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

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en/of donderdag

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 

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk! 
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

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

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

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

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

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

Kerkberichten

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

In samenwerking met Yarden

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

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

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Donderdag 31 mei
09.30 uur Schuif even aan tafel bij… 

Anja Vereijken 
Trefpuntzaal in Het Klooster

Donderdag 31 mei
19.00 uur Herinneringsconcert voor 

nabestaanden. Muzikale omlijsting door 
Nuenense harpiste Inge van Grinsven

H. Clemenskerk, Park, Nuenen

Vrijdag 1 juni
Sponsortoernooi RKVV Nederwetten

Sportpark De Koppel, te Nederwetten

Vrijdag 1 juni
20.00 uur Kienavond in Lieshout

Grotenhof
21.00 uur In gesprek met de PvdA 

bij Café Schafrath.

t/m zaterdag 2 juni
Jaarlijkse fl essenactie van 

Jongerenkoor Jocanto

2 juni t/m 24 juni
Solo expositie Jan Peter van Opheusden 

‘SummerFlirt’ 
De Vernissage is op zondag 3 juni van 

15.00-17.00 uur

Zaterdag 2 juni
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding 

in Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen
17.00-21.00 uur Van Goghloop 2018
Start en fi nish aan Park t.h.v. Park 35

Zaterdag 2 juni en zondag 3 juni
11.00-17.00 uur Plantenweeekend 

Tuinfanaten
De Walburgtuinen, Boord 64

Zondag 3 juni
Bzet de Bosduvels Fietsspektakel 

Mariahout
Grandioze Opening Mariahout 85 jaar

Oranjeplein en Openluchttheater

Zondag 3 juni
09.00 uur Motortoertocht

Café Ons Dorp
10.00-17.00 uur Beelden in het Park 2018

Park Nuenen

Zondag 3 juni 
13.30 uur 60 jaar bestaan 

Speeltuin de Kievit. Kerkstraat
14.00 uur IVN fi etstocht 
Vertrek bij Het Klooster 

Zondag 3 juni
14.00 uur PEER (Politiek en MEER)

 De Koppelaar. De Koppel 1 Nederwetten
19.30 uur Taizé-vesper

Van Gogh Kerkje, Papenvoort Nuenen

Zondag 3 juni
14.00 uur IVN fi etstocht langs bijenveldjes

Vertrek Het Klooster

Maandag 4 juni
15.30-17.00 uur Kom jij 

een mooie ketting maken?
in D’n Heuvel, Heuvel 11 in Gerwen

Maandag 4 juni
Plantenwandeling door de Vaartbroekse 

Beemden. 19.00 uur: per fi ets vanaf Het 
Klooster Nuenen. Start wandeling: iets later 
vanaf bezinkbasin Kosmoslaan Eindhoven

Maandag 4 juni 
Week van de Jonge Mantelzorger  

19.00-21.30 uur graffi tiworkshop 16+ 
Aanmelden LEVgroep 

saira.engels@levgroep.nl

Dinsdag 5 juni
20.00-22.00 uur De Lindespelers 

workshopavond
Het Klooster

Woensdag 6 juni 
Week van de Jonge Mantelzorger  

12.30-16.00 uur zeskamp 9 tot 12 jaar 
Aanmelden LEVgroep 

saira.engels@levgroep.nl  

Donderdag 7 juni 
Week van de Jonge Mantelzorger  

18.30-20.30 uur Breakdanceles 12 tot 16 
jaar. Aanmelden LEVgroep 
saira.engels@levgroep.nl  

5 t/m 8 juni
Avondvierdaagse 2018

Dagelijks start en fi nish vanaf sportpark 
de Lissevoort m.u.v. laatste avond 
dan wordt er gefi nished in het Park

Vrijdag 8 juni
11.00-12.00 uur Boekstartochtend (met 

muziek op schoot) 
Bibliotheek Nuenen

Vrijdag 8 juni 
Week van de Jonge Mantelzorger 

12.30-16.00 uur zeskamp 9 tot 12 jaar 
Aanmelden LEVgroep 

saira.engels@levgroep.nl

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 02 juni 18.30 uur: viering, ab-
dijviering, voorganger pastor J. Vosse-
naar.
Zondag 03 juni 09.30 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
pastor J. Vossenaar. 

Misintenties
Zaterdag 02 juni 18.30 uur: Jos Bex; 
Piet van der Velden.
Zondag 03 juni 09.30 uur: Antoon en 
Francien van der Linden - Meulen-
dijks; Cees Meulendijks; Grada van de 
Laar - Donkers; Ben van Rooij; Marie-
tje de Vries - Klomp; Gerry Siebers - 
Passier; Ad, Johan en Oda van Keme-
nade - Pepers; Willy en Mieke Spaan-
jaars - Vossen; Piet Heesterbeek en 
Annie Vermeent.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de Nederlandse missionarissen 
heeft in Nuenen € 492,83 opgebracht. 
Hartelijk dank hiervoor.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 03 juni 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorgangers leden van de 
werkgroep.

Misintenties 
Dinie van Rooij - van Roijakkers; Gerda 
Rooijakkers - van den Acker; Wim en 
Anna van Erp - Wuijtenburg en zoon 
Toon; Harrie Douven en overleden ou-
ders Van der Wielen - Frericksen.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de Nederlandse missionarissen 
heeft in Gerwen € 182,25 opgebracht. 
Hartelijk dank hiervoor.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 03 juni 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorgangers leden van de 
werkgroep.
 
Misintenties
Jan van Heugten; Piet Renders en Ilse 
Renders.

Mededelingen
De opbrengst van de extra collecte 
voor de Nederlandse missionarissen 
heeft in Nederwetten € 87,90 opge-
bracht. Hartelijk dank hiervoor.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 3 juni. Voorganger is kerkelijk 
werker P. Flach. Er is kinderneven-
dienst voor kinderen van de basis-
school. De collecte is voor het jeugd-
werk van de PKN: HOP.
U wordt uitgenodigd om deze dienst 
met ons mee te vieren. Om 16.00 uur is 
er voor jonge kinderen en hun ouders 
een kind-op-schootdienst. Op donder-
dagochtend bent u welkom in het Open 
Huis voor ontmoeting met anderen.
Om 19.30 uur is er een Taize-viering in 
het Van Goghkerkje.
Voor meer informatie: zie onze web-
site en op Facebook.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 31 mei. Feest van het Al-
lerheiligste Sacrament. 17.30 uur Lof. 
18.30 uur H. Mis. 
Vrijdag 1 juni. Eerste vrijdag van de 
maand. 17.30 uur Lof, 18.30 uur H. 
Mis, votiefmis van het H. Hart van Je-
zus; gedachtenis van H. Angela de Me-
rici, maagd. 
Zaterdag 2 juni. Eerste zaterdag van de 

maand. 08.00 H. Mis, votiefmis van het 
Onbevlekt Hart van Maria; gedachte-
nis van H. Marcellinus, Petrus en Eras-
mus. Na de Mis Lof met Rozenhoedje. 
Zondag 3 juni. Plechtige viering van 
Sacramentsdag. 07.00 uur H. Mis, 
Tweede zondag na Pinksteren; 10.30 
uur Gezongen Hoogmis; 12.15 uur Sa-
cramentsprocessie; daarna voortgezet 
feest in de tuin. 
Maandag 4 juni. 08.30 uur H. Mis, H. 
Franciscus Caracciolo, belijder. 
Dinsdag 5 juni. 18.30 uur H. Mis, H. 
Bonifatius, bisschop en martelaar. 
Woensdag 6 juni. 07.15 H. Mis, H. 
Norbertus, bisschop en belijder.  

Maand mei
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur, woensdag 19.00 uur 
ingang van het EMK terrein, Wettenseind
Juni: ingang tennisvelden De Lissevoort

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 
Di. 9.30-12.30 uur. Wo. 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

Zondag 3 juni
Sacramentsprocessie Gerwen. Route: Heu-
vel-Gerwenseweg-Mgr. Frenckenstraat-Ha-

gelkruis-Dungensekant-Maerdonk-Mgr. 
Frenckenstraat-Steenbroek en Laar-Heuvel

Sacramentsprocessie   
trekt feestelijk door Gerwen
Op zondag 3 juni is het in de katholieke Kerk Sacramentsdag. In Gerwen 
trekt de aloude sacramentsprocessie door het dorp. Deze processie trekt uit 
onder de leuze ‘Feest van geloof’. Om 07.00 uur is er een stille H. Mis. De 
plechtige Latijnse Hoogmis begint om 10.30 uur. Even na 12.00 uur begint 
de stoet met het Allerheiligste.

Het feest is nu bijna 800 jaar oud; be-
gonnen door de H. Juliana van Luik. 
Het centrale deel van de processie is de 
priester met monstrans met het Aller-
heiligste onder een baldakijn. Verder 
trekken er bruidjes mee die bloemen 
strooien; er zijn groepen die heiligen-
beelden meedragen. Ondertussen bid-
den en zingen de meelopende gelovi-

gen. Er zijn twee rustaltaren, waar een 
moment van aanbidding is. De proces-
sie zal ongeveer twee uur duren. Om 
ca. 14.00 uur is de stoet weer terug in 
de middeleeuwse Clemenskerk. Na af-
loop van de kerkelijke plechtigheid is 
er een feest in de tuin van de priorij. 
Daar vieren de processiegangers feest 
met koffie en taart. 

Lambertus Concerten presenteert:

Kymia Kermani 
(klarinet) en 
Belinda Jones 
(piano)
Onder de titel ‘England & USA’ brengt 
dit tweetal een programma waarin 
Britse en Amerikaanse werken voor 
klarinet en piano uit de 20e eeuw cen-
traal staan. De Fantasy Sonata van de 
Britse componist John Ireland uit 1943 
staat naast het in 1951 geschreven 
werk 'Sonatina' van Malcolm Arnold, 
geboren in Northampton, Engeland. 
Het Amerikaanse gedeelte van dit pro-
gramma bestaat uit stukken van de po-
pulaire componisten Leonard Bern-
stein en George Gershwin, die met 
hun muziek een brug slaan tussen 
klassieke muziek en de jazz die in die 
tijd ontstond in Amerika.
Zondag 3 juni om 20.00 uur in de kapel 
van het Elkerliek ziekenhuis.
Kaarten à € 7,50 via www.lambertus-
concerten.nl of bij de kassa in de kapel 
voor aanvang concert.
 

NAH en problemen 
met slapen
Maandag 11 juni de ontmoetings- en 
informatieavond voor mensen met 
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). 
Onderwerp: ‘NAH en problemen met 
slapen’. Waar: SWZ Activiteiten Cen-
trum, Palladiostraat 27, 5624 AB in 
Eindhoven. Datum en tijd: 11 juni, 
19.30-21.30 uur. Toegang vanaf 19.00 
uur. Wie: Mensen met NAH, hun fa-
milie, mantelzorgers en andere be-
trokkenen. Aanmelden is niet nodig.
 

Willie en zijn orkest 
the Old-timers 
zoeken muzikanten 
Willie en zijn orkest the Old-timers zijn 
op zoek naar bugel of trompet blazers, 
klarinetten en eufonium spelers. We re-
peteren donderdag middag van 14.00 tot 
16.00 in gebouw LONU, Wettenseind 
28. Nuenen. Kom gerust eens luisteren 
naar onze repetitie waar u ons repertoi-
re kunt bekijken. We hebben regelmatig 
optredens overdag en af en toe ’s avonds, 
vooral in zorginstellingen, de Warrande 
en soms ook in het buitenland. 
Zie onze website www.the-old-timers.nl. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Willie van Bakel, tel. 
0615414964 of 0402832408.



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

 dagvlinder PUZZELHOEKWeek 22

Horizontaal: 1 beroep 7 muziekinstrument 13 ultraviolet 14 ambitie 16 laagfrequent 
17 lofl ied 18 offerte 19 sportterm 21 schoft 24 toneelspeler 26 voordat 27 boom 
29 Palestijnse verzetsgroep 30 onbeschoft 31 bordspel 33 prent 34 loot 35 verbijsterd 
36 godin van de aarde 37 vluchtheuvel 39 lekkers 41 vervoermiddel 44 kunsttaal 
45 veerkracht 46 beschut 48 dochter van Cadmus 49 hetzelfde 52 onderdoorgang 
54 sterke drank 55 lokspijs 57 watering 58 zangnoot 60 plots 63 Nederlandse Spoorwegen 
64 uitbarsting 65 biljartterm

Verticaal: 1 deel van een auto 2 als volgt 3 aanlegplaats 4 rivier in Frankrijk 
5 Europees Parlement 6 gebogen been 7 amfi bie 8 evenzo 9 klimaatregelaar 10 borrel 
11 laatstleden 12 kopie 15 zeehond 17 origine 20 vrucht 22 steensoort 23 wenk 
24 zangstem 25 tijdstip 28 toon 29 jury 32 hoofddeksel 34 tennisterm 37 rangtelwoord 
38 plaats in Gelderland 39 adviesorgaan 40 kuil 42 plaats in Overijssel 43 overlast 
45 soort appel 47 frivool 50 laaggelegen 51 deel van een woning 53 vogelverblijf 
55 Noorse godheid 56 groente 59 ondernemingsraad 61 nikkel 62 klaar 63 numero

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

S L C I R C P D S
B P P O R T U G E E S T L

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

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

Oplossingen wk 21
E H C U R L V A D L T R O P S

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

F S N O I N A U E V E N P T S

N A R M W D M L H E M U O A A

W T M E A A B B D R E P L A L

Z U Z E G A F A N A C M A G T

G I A N U G L N E A S O R E O

G N E L O S A D K N W O O R D

G E N L B B K B E D Y R I G T

T V I E S L E S B O S G D G H

E E L G S G E L S E P A N A C

E G U S A K R H M N I L S D A

L T S E R L I A A I T S T O M

P I N L U E E E A N E S T O R

S U I T K E R I N G I D O N R

VOETGANGSTER

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.

ARTIS
BETON
BIKINI
CONTAINER
CYAAN
ENTER
FOLIE
INDISCRETIE
INZENDFORMULIER
KADER
KALAHARI
KANSAS
KORNET
KRUISBEK
LEERDAM
MIEREN
MILITAIR
MOKKA
NAZAAT
NICHT
OREADE
PARKEERAUTOMAAT
PASTOOR
POEHA
PUPIL
RASTA
RECHTSSTAAT
SLOTERMEER
SMART
STAND
STEKEL
TELEFOONGIDS
TIMIDE
TOOST
TROUW
UITING
VARAAN
VOEDEN
VOERMAN
ZAKKEN
ZINSSNEDE

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

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 60 61 62 63

64 65

8 1 4
7 6 1

5 2 9
8 4 2 3

1 8 5 9
5 4 7

2 9 1
6 4 9

Sudoku

week 20, Dhr./Mw. J. v.d. Heijden, Nuenen.

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

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en/of donderdag
Een bezorger die ±2 uur kranten/folders bezorgt, verdient tot 
circa € 7,00. Je vergoeding is mede afhankelijk van het aantal 
kranten en folders. Het is de ene week meer dan de andere 
week. Houd er ook rekening mee dat je in het begin langer 
met bezorgen bezig bent dan wanneer je een aantal weken 
hebt bezorgd en dus meer ervaren bent. Ook het hulpmiddel 
dat je gebruikt, bijvoorbeeld een fi ets of een karretje, heeft 
invloed op de tijd die je bezig bent met een krantenwijk. Een 
fi etstas en een schoudertas krijg je in bruikleen.

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

VAKANTIEBEZORGERS
JULI/AUGUSTUS

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

Rond de Linde is op zoek naar:
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Brief aan provincie
Mr. F.R. Soutendijk Nuenen, 26 mei 2018 
Beekstraat 3 5673 NA. Nuenen 
Betreft: Wet arhi procedure 

Geachte college, Gisteren, 25 mei 2015, ontving ik als bijlage bij een mail in het kader van 
de voortgangsprocedure herindeling Nuenen/Eindhoven, de tekst van het herindelings-
ontwerp alsmede een link naar een mogelijkheid langs digitale weg een zienswijze over 
het herindelingsontwerp in te dienen. 

Mijn eerste indruk was een positieve. Het leek erop dat GS het de betrokken burgers mak-
kelijk wilde maken een zienswijze langs digitale weg in te dienen. Mijn positieve gevoel 
verdween zodra ik de betreffende link aan klikte, de inleidende tekst las en door klikte naar 
het modelformulier en de toelichting daar op las. Het ging duidelijk niet om het makkelijk 
maken van het insturen van een zienswijze. Het was alles behalve een service die de indie-
ners ter beschikking werd gesteld, door het kader zo te presenteren dat alleen de eigen vi-
sie van de indiener van de zienswijze nog ingevuld hoefde te worden, waarbij het aan de 
indiener werd overgelaten en hem dan ook vrijstond, zelf te bepalen waarop hij de aan-
dacht wilde vestigen en hoeveel elementen hij aan de orde wilde stellen of hoeveel tekst hij 
daarvoor nodig had. 
Heel duidelijk werd de potentiële indiener gestuurd in het opstellen van zijn of haar ziens-
wijze. Op de eerste plaats werd, door het aangeven van drie concrete vragen, het terrein 
waarop een zienswijze betrekking kon hebben, beperkt. De derde vraag was bovendien 
uitsluitend gericht op aandachtspunten ten behoeve van de door uw college op te stellen 
definitieve herinrichtingsadvies. 

Voor het formuleren van de antwoorden op de drie vragen is per vraag maximaal 1000 te-
kens, ongeveer 12 regels tekst of anders gezegd: een kwart A4-tje, beschikbaar. Het model 
laat geen enkele ruimte om van dit strakke kader af te wijken. Het kader werd verplicht en 
dwingend opgelegd. Dit staat in schril contrast tot de omvang van het herindelingsont-
werp, waarop gereageerd kan worden. Dit ontwerp telt ongeveer 75 pagina’s tekst, terwijl 
er nog ongeveer 125 pagina’s als bijlagen zijn toegevoegd, waarvan ongeveer 100 pagi-
na’s verslagen van overleg met de drie betrokken gemeenten bevatten. Naar aanleiding 
waarvan alleen al meerdere pagina’s nodig zijn om in het kader van de zienswijze opmer-
kingen ter onderbouwing van de zienswijze waar thans door mij wordt  gewerkt. Aan het 
voorgaande doet niet af dat aan het eind van het model, als de drie eerste vragen binnen 
het kader waren ingevuld, de mogelijkheid werd opgesteld nog bijlagen toe te voegen of 
per post na te sturen. 

Voor degenen die, zoals ikzelf, een serieuze, maar tevens in kwantitatieve zin omvangrijke 
zienswijze voorbereiden, biedt het door de provincie beschikbaar gestelde zeer beperkte 
model, geen enkel soulaas. Maar ook degenen die wellicht slechts op onderdelen van het 
ontwerp willen reageren, krijgen door het model niet de vrije ruimte hiertoe, gezien de stu-
rende en dwingend opgelegde vragen. Het is te voorzien dat de indieners van een zienswijze 
die, ondanks de hiervoor geformuleerde bezwaren, toch het model willen gebruiken, na de 
reactie op de drie vragen, zullen afzien van het inzenden van bijlagen om hun standpunt 
nader duidelijk te maken en het maar zullen laten bij maximaal drie maal een kwart A4-tje. 
De conclusie die op grond van het voorgaande getrokken moet worden is dat uw college, 
opnieuw, probeert het proces van herindeling te sturen, maar dan vooral in de zin van ma-
nipuleren. Het ware beter geweest geen ‘helpende hand’ te bieden, maar daar van af te 
zien en alleen een e-mailadres ter beschikking voor het indienen van zienswijzen langs di-
gitale weg. Uiteindelijk is uw college, wettelijk gezien, nu even niet aan de beurt. U deed 
beter dat te respecteren. 

Met vriendelijke groeten, 
Frank Soutendijk mr. F.R. Soutendijk fr.soutendijk@xs4all.nl 06 53 75 24 25

Een warme douche
De warme douche gaat naar het bestuur van coöperatie Onsnet!! De manier waarop het 
bestuur zich heeft ingezet om het geluidsoverlast van de 4 ventilatoren op het serverhuis 
(waar alle emailservers van onsnet bij elkaar komen) aan de achterzijde van de parkstraat 
61-63-65-67 te verminderen, verdient een dikke pluim. Hoewel de overlast binnen de nor-
men bleef en het serverhuis inmiddels eigendom van KPN is hebben de bestuursleden er 
voor gezorgd dat KPN afgelopen week, na een jaar van over en weer onderhandelen, een 
geluidskap om de ventilatoren heeft geplaats. Het indringende gebrom is weg en we kun-
nen dus genieten van een ‘bromloze’ tuin en de slaapkamerramen kunnen na jaren weer 
open!
Deze inzet toont aan dat invloed en zeggenschap niet alleen via de gemeenteraad en via 
het gemeentebestuur plaats hoeft te vinden. Wellicht is het in het licht van de ophanden 
zijnde fusie juist nu een uitgelezen moment om door een constructieve bril naar Eindho-
ven te kijken en andere vormen van ‘invloed en zeggenschap’ naast de traditionele verte-
genwoordiging in de gemeenteraad van Eindhoven, te betrachten. Het oprichten van 
deelraden, coöperaties, actie - en belangengroepen, etc. biedt volop kansen om invloed 
en zeggenschap dichter bij de burger te brengen en wellicht zelfs dichter dan bij de huidi-
ge gemeenteraad van Nuenen. Social media kunnen hierbij een grote hulp in zijn om be-
trokkenheid en participatie te organiseren.
Dat dit lukt heeft bijvoorbeeld ook de wijkraad Eeneind in 2010 bewezen met de herinrich-
ting van het buurtschap. Met een sterk doortimmert wijkplan en een grote betrokkenheid 
van de bewoners heeft het Eeneind in die periode een provinciale subsidie ontvangen en 
heeft de gemeente Nuenen eenzelfde bedrag bijgelegd samen goed voor € 1,5 miljoen . De 
herinrichting is in 2012 met succes uitgevoerd. Dit wijkraad initiatief is een voorbeeld dat 
er juist zonder politieke inmenging veel mogelijk is. 
De beide genoemde voorbeelden laten zien dat invloed en zeggenschap niet alleen maar 
het terrein zijn van de gemeenteraad maar dat er tal van mogelijkheden zijn om met bur-
gerparticipatie en intrinsieke betrokkenheid van belanghebbenden niet overgeleverd te 
zijn aan de nukken van de gemeente Eindhoven. Sterker nog door zelf een constructieve 
samenwerking op te zoeken kan Nuenen een leidende positie innemen in het fusieproces 
en daarmee extra voordelen binnen halen! Nuenen hoeft nergens bang voor te zijn en 
heeft alles in zijn mars om een geduchte speler te zijn in onze regio en Eindhoven ook zon-
der een eigen gemeenteraad en gemeentebestuur! 

Hans Heijnen, Parkstraat 61, 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

Nationale straatspeeldag 
Wijkvereniging Panakkers
Op woensdag 13 juni tussen 13.30 en 17.00 uur zal er, evenals vorig jaar,  de moge-
lijkheid zijn om mee te doen aan spelletjes op het pleintje aan de Sophiastraat.
Deze uitnodiging is voor alle kinderen van de basisschool, dus kom met zusje of 
broertje, vriendje of vriendinnetje om je lekker uit te leven op deze middag.
Het zou heel fijn zijn als er ook een paar ouders bereid zijn die middag aanwezig 
te zijn. U kunt zich aanmelden bij Ger Steenhuijsen 2833161. 
Bij voorbaat dank !

Collecte Hersenstichting 
Chaos in je hoofd na een bezoek aan een restaurant, elke dag de weg kwijt-
raken in je eigen huis of je geliefde niet meer herkennen. Voor de meesten 
van ons ondenkbare situaties, maar niet voor mensen met een hersenaan-
doening. Eén op de vier mensen krijgt in het leven een hersenaandoening. 
Een groot deel houdt blijvende klachten en worstelt dagelijks met allerlei 
prikkels. We moeten hen helpen!

Dementie dreigt een ernstige volks-
ziekte te worden: één op de vijf men-
sen krijgt uiteindelijk dementie. Deze 
ziekte maakt steeds meer slachtoffers 
en kan iedereen overkomen. Daar legt 
de Hersenstichting zich niet bij neer. 
Met hart en ziel zetten wij ons in om 
toekomstige patiënten te kunnen ge-
nezen. Helpt u ons mee?

Jaarlijks organiseert de Hersenstichting 
de collecteweek om zoveel mogelijk 
geld in te zamelen voor onderzoek en 
voorlichting. Wilt u ons helpen door 
een uurtje in eigen buurtje te collecte-
ren? Hoe meer collectanten op de been, 
hoe groter de collecteopbrengst en hoe 
meer de Hersenstichting kan doen aan 
onderzoek en voorlichting. Ook is hulp 
bij de collecteorganisatie van harte wel-
kom. Voor direct aanmelden als collec-
tant of collecteorganisator of voor meer 
informatie kijk op www.hersenstich-
ting.nl of stuur een mail naar  collecte@
hersenstichting.nl. Tijdens kantoor-
uren kunt u ook bellen tel. 070 - 360 48 
16. Alvast hartelijk dank!

Kom jij    
een mooie   
ketting maken?
Ben jij tussen de vijf en zeven jaar? 
Dan mag je maandag 4 juni van 
15.30 uur tot 17.00 uur in D’n Heu-
vel, Heuvel 11 in Gerwen een prach-
tige ketting komen maken. Ellen 
Bezemer is een expert in het maken 
van sieraden en ze komt je die mid-
dag helpen. Met vrolijke kralen en 
dieren� guren kun je naar eigen in-
zicht een creatie maken die bij jou 
past. De kosten zijn drie euro en ver-
geet je niet even op te geven via de 
website of per mail.

Inloop
Iedere maandag heeft de WLG inloop 
vanaf 13.30 uur, de koffie en thee staan 
altijd klaar. Maar 11 juni zetten we tij-
dens de inloop Scrabble klaar, voor wie 
zin heeft om een potje te wagen. 

Ittemee
En 15 juni mag u weer mee eten met It-
temee. Dit is bedoeld voor mensen uit 
Gerwen, maar u mag natuurlijk een in-
troducee meenemen. Mee eten kost 
€ 8,50, geef u wel even op van te voren 
via de mail, want vol is helaas niet mee 
eten. 

Wandelen en � etsen
De WLG doet nog veel meer, naast 
koffie en thee drinken kunt u ook ac-
tief mee doen. Iedere maandag start er 
een wandeling vanaf 13.30 uur van D’n 
Heuvel onder leiding van Jack Don-
kers. Trek de wandelschoenen maar 
aan en we zien u graag eens meelopen. 
Maar bent u liever actief op de fiets, 
dan kan dat ook. Iedere laatste vrijdag 
van de maand wordt er gezamenlijk 
een lange fietstocht gemaakt.

Kijk  voor meer Informatie over de activi-
teiten van de WLG op de website: www.
digitaal-dorpsplein-gerwen.nl. Mail-
adres: werkgroepleefbaarheidgerwen@
gmail.com. Telefoon: 06-41102625.

Open weekeinde 
voor Tuinfanaten 
Komend weekeinde, 2 en 3 juni van 
11.00 uur tot 17.00 uur staan de tuinen 
van de Walburg open voor tuinliefheb-
bers uit alle windrichtingen!
Wat ons betreft dus een uitnodiging 
aan iedereen met een aantoonbaar be-
wijs van lidmaatschap aan een groene 
vereniging: abonnement van een tuin-
club, een tuinblad of een ecologische 
vereniging, een moestuinvereniging, 
of een vriendenkaart van een hortus of 
bezoekerstuin. Voor iedereen met het 
hart op de groene plek is de toegang 
tot onze weelderige tuinen dit week-
einde gratis! Je kunt heerlijk wandelen 
en bij voldoende belangstelling wor-
den er rondleidingen gehouden over 
de flora en fauna in deze paradijselijke 
tuin! De Walburg Tuinen, Boord 64 
Nuenen. www.dewalbrug.nl
 

Vrijwilligersprijs 2018  
Parochie Heilig Kruis
En weer stonden vrijdagavond 25 mei de deuren van de H. Clemenskerk uit-
nodigend wijd open. Deze keer was het voor de eigen vrijwilligers die uitge-
nodigd waren voor een feestelijke avond als dank voor het vele werk dat zij 
voor de parochie verrichten.

De tweede vrijwilliger van het jaar is 
Ad Kauwenberg. Ad is al heel lang vrij-
williger bij de parochie en heeft al op 
velerlei gebied zijn steentje bijgedra-
gen. Toen hij wat meer vrije tijd kreeg, 
heeft hij er voor gekozen om een deel 
daarvan in te zetten bij de parochie. 
Hij is wekelijks, soms bijna dagelijks 
aanwezig, helpt bij het onderhoud van 
de tuin, bij het schoonhouden van de 
kerk, is lid van het parochiekoor, be-
zorgt het parochieblad, schenkt koffie 
na de zondagsdienst, niets is hem te 
veel. Kortom ook hij is een supervrij-
williger!! 
 
Beide van harte proficiat met deze wel-
verdiende onderscheiding.

Traditiegetrouw worden er op die 
avond één of twee parochianen geëerd 
met de benoeming tot vrijwilliger van 
het jaar. Dit jaar viel de eer te beurt aan 
Petra van Laarhoven. Petra is een van 
de vaste fotografen van de parochie. 
Bij elke gelegenheid die zich daarvoor 
leent, staat Petra klaar om alles in fo-
to’s te verslaan. En wat voor foto’s!! U 
hebt ze vast ook al wel kunnen bewon-
deren in Kruiswoord in de Nuenense 
weekbladen of op de website van de 
parochie. Maar ook anderszins staat 
Petra altijd voor iedereen klaar, als zij 
iemand kan helpen is zij er. En die gele-
genheid is er in de parochie volop. Zij 
is een vrijwilliger in hart en nieren!!

Vrijwilligersdag Zonnebloem
Op donderdagmiddag 24 mei had de Zonnebloem afdeling Nuenen haar 
jaarlijks vrijwilligersuitje. Iedereen was uitgenodigd om 13.30 uur op het 
Vincent van Goghplein aanwezig te zijn om met z’n allen met de � ets naar 
Helmond te gaan. Doordat er slecht weer op komst was, werd er op het laat-
ste moment besloten gezamenlijk met de auto te gaan. 

waar we rond 17.00 uur verwacht wer-
den op het steunpunt voor een heerlijk 
buffet. Er werd zelfs een Quiz gedaan 
waarbij een aantal prijsjes te winnen 
waren. Er werd ijverig gewerkt en ie-
dereen had er reuze zin in. De avond 
werd afgesloten met dank aan de orga-
nisatie en alle vrijwilligers keerden te-
vreden huiswaarts. 
Maar ook de vrijwilligers die niet op de 
vrijwilligers dag waren, werden verrast 
met een ijs-tegoed bon. De Zonne-
bloem afdeling Nuenen bedankt  ijssa-
lon Italië aan de Vincent van Goghstraat 
hartelijk voor deze geste. 

Onze vrijwilligers gingen deze middag 
naar het Draaiorgelmuseum om te ho-
ren en zien waar onze overgrootou-
ders op dansten? Een leuke manier om 
kennis te maken en te ervaren hoe 
mooi en kolossaal orgelmuziek kan 
zijn. Geschikt voor jong en oud, met 
gastvrije vrijwilligers die er alles aan 
deden om uit te leggen hoe een orgel 
werkt. In de Gavioli zaal stonden aan 
weerszijden vier grote draaiorgels die 
om de beurt door de vrijwilligers aan 
de gang gehouden worden. 
Nadat ze alles gezien en ervaren had-
den, reden we weer terug naar Nuenen 

Foto: Nellie vd.Heuvel

Bril verloren
Op vrijdag 25 mei jl. ben ik mijn vario-
focus bril met roze montuur verloren. 
De bril zit In een zwarte etui met oran-
je rits. Dit is waarschijnlijk gebeurd in 
het Parkhof (Aldi) of op weg naar de 
Vincent van Goghstraat (Jan Linders). 
Mocht u hem gevonden hebben: graag 
contact opnemen via 06 428 249 20.  Bij 
voorbaat dank.
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Touwtrekken over water: 
inschrijving is geopend 
Op zondag 19 augustus organiseert Doen! weer touwtrekken over water. De 
wedstrijden zullen om 10.30 uur van start gaan, bij de Oude Toren/Hoek-
straat in Nederwetten. Na een aantal voorrondes met touwtrekwedstrijden 
over het water, moet het verliezende team aan het einde van de plaatsings-
wedstrijd het water in! 

Wie zal er dit jaar met de wisselbeker 
naar huis gaan? Na afloop van de wed-
strijden zullen de prijzen op het touw-
trekterrein uitgereikt worden. Daarna 
is er nog voldoende gelegenheid om, 
op het terrein, met een leuk muziekje 
gezellig na te kletsen. Natuurlijk is ook 
publiek van harte welkom om dit spek-
takel bij te wonen! De toegang is gratis. 

We zijn op zoek naar spierballen! Ofte-
wel, touwtrekteams kunnen zich tot 
vrijdag 17 augustus 2018 inschrijven 
via info@doennederwetten.nl. Een 
touwtrekteam bestaat uit 6 touwtrek-
kers en 1 coach. Touwtrekverenigin-
gen zijn uitgesloten van deelname. 

Nederlands record voor 
junioren Z&PV Nuenen
Door Marie-Louise Kardol

Tijdens het eerste weekend van de Regionale Zomer Kampioenschappen in 
het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven heeft de junio-
ren estafette van Z&PV Nuenen een Nederlands record gezwommen. 

HSCN verliest koppositie   
na verlies tegen PSV
De honkballers van HSCN heren 4 zijn er afgelopen weekend niet in ge-
slaagd te winnen van PSV 3. Op sportpark de Heihoef in Eindhoven werd 
met 7-5 verloren in een van beide kanten matige partij. Vanwege de ver-
wachte hitte werd de wedstrijd al om 10 uur in de ochtend gespeeld.

de NJJK en ONK behaald kunnen wor-
den. Voor Kayley Mc Ateer betekende 
31.16 op de 50vlinder dat zij voor de 
allereerste keer naar een NJJK mag. 
Ook Floris zal daarbij aanwezig zijn, 
want hij pakte de limiet op de 200vrij 
en Milan deed hetzelfde op de 50vrij.
Voor de ONK tekende Susan Teijken 
op de 50vlinder en 100vrij voor limie-
ten, iets wat Colet Claessens op de 100 
en 200school voor elkaar kreeg.
 Het toernooi gaat komend weekend 
verder met dag 3 en 4. Ook dan is de 
organisatie weer in handen van Z&PV 
Nuenen en haar vele vrijwilligers, met 
financiële ondersteuning van Jumbo, 
Metaalflex Nederland, Femia Totaal-
stoffering en Upstairs Traprenovaties.
En met wederom een kans op een Ne-
derlands Record voor de junioren, dit-
maal op de 4x50m wisselslag mixed.

werd slecht afgedekt waardoor de bal 
tot aan het 120 meter-hek rolde.
In de laatste fase van de wedstrijd leek 
het tij echter te keren, mede dankzij het 
inbrengen van Timo van de Poel als ver-
vangend werper. Daarop bleken de 
PSV-ers aan slag geen antwoord te heb-
ben. Helaas voor HSCN wisten zij ech-
ter de 7-5 achterstand die inmiddels 
was ontstaan niet meer in te halen. Zijn 
er nog positieve punten zult u denken? 
Jazeker, HSCN kan de eerste honkslag 
noteren voor nieuwe aanwinst Marlon 
vd Linden. HSCN heren 4 zakt nu van 
de eerste naar de vierde plaats op de 
ranglijst. Zondag 10 juni om 11.00 volgt 
de clubderby tegen koploper HSCN H3.

De 4x50m vrijeslag mix ploeg be-
staand uit Milan Meurs (2002) , Bram 
Zwetsloot (2002), Michelle de Klerk 
(2005) en Flore Meulendijks (2004) 
bracht een tijd op de klok van 1.51.03, 
ruim sneller dan de oude toptijd van de 
junioren van PSV uit 2015.
Naast dit goud was er nog een estafette 
van de ploeg uit Nuenen in staat het 
goud binnen te spelen. Op de 4x200vrij 
grepen Milan, Bram, Joeri Phaff en Wou-
ter Sijmons met overmacht het goud, 
met ook nog brons voor Floris Son-
neveld, Ruud van Heerbeek, Frans Slaats 
en Bart Cooymans. Individueel was er 
succes voor Bram, Diede Struik en Merel 
Phaff met gezamenlijk 6x goud.

Limieten
Naast de medailles is de RZK ook het 
laatste toernooi waarop limieten voor 

Na een fikse warming-up was het Joris 
Schouten die als startend werper voor 
HSCN mocht fungeren. 
Schouten had hierbij redelijke controle 
over de Eindhovense slagploeg maar 
werd in verdedigend opzicht niet ge-
holpen door zijn teamgenoten. Door 
kleine foutjes en dekkingsfouten brach-
ten de Nuenenaren zichzelf steeds ver-
der in de problemen. Waar dit normali-
ter opgevangen wordt door veel runs 
aan slag, bleven deze dit keer groten-
deels uit, waardoor het lastig werd om 
nog te winnen. Het lukte PSV zelfs nog 
een homerun te lopen: een alles-of-
niets duikpoging van Nuenens midvel-
der Eros Bellistracci lukte net niet en 

Jumke van der Zouw (10) wordt uitgetikt op de thuisplaat door de catcher van  PSV

Goud en brons voor 4x200vrij heren

TV de Lissevoort   
biedt    
zomeruitdaging 
Altijd al gedacht om (weer) te gaan 
tennissen, maar het is er nog niet van 
gekomen? Gebruik de zomermaanden 
om vrijblijvend (opnieuw) kennis te 
maken met tennis!!
TV de Lissevoort (TVL) biedt in de zo-
mer een tijdelijk lidmaatschap voor de 
maanden juni, juli en augustus waarbij 
je lid bent van de vereniging en de 
KNLTB en gedurende drie maanden 
vrij kunt tennissen wanneer het jou 
uitkomt. Maar beter nog, je krijgt naar 
wens tot 4 tennislessen/clinics onder 
begeleiding van een van onze ervaren 
trainers. Tenslotte sluiten we af met 
een heel gezellig eindtoernooi op za-
terdag 1 september. 
Je kunt je individueel inschrijven, maar 
ook met familie of vrienden om meteen 
een team te vormen. Kosten voor de drie 
maanden zijn € 20,- als je alleen vrij wilt 
tennissen inclusief één clinic en deelna-
me aan het eindtoernooi. Wil je meer 
lessen volgen, dan betaal je € 10,- per ex-
tra groepsles. Individuele lessen zijn op 
afspraak te maken met onze trainers.
Ben je op 1 september helemaal 
verk(n)ocht geraakt aan TVL en de 
tennissport, kun je in 2018 lid blijven 
voor € 40,- contributie.

Over TV de Lissevoort
TVL is met 1000 leden, een schitterend 
groen park met 16 kunstgras banen, 2 
overdekte banen in de ballonhal en een 
mooi en gezellig paviljoen en is één van 
de grootste tennisverenigingen in de 
regio. In oktober zullen ook 2 padelba-
nen (https://bit.ly/2J5HQvg) aange-
legd zijn, die de vereniging nog aan-
trekkelijker gaan maken. De vereniging 
streeft naar duurzaam beheer met 
LED-verlichting op de banen en zon-
nepanelen op het dak.
 Voor meer informatie en aanmelden 
kan er contact worden opgenomen 
met TV de Lissevoort, e-mail: 
info@tvdelissevoort.nl. 

Team Counter Darts van De Stam Gerwen bekerwinnaar

Darten, iets voor jou?
Het team Counter Darts van dartclub De Stam Gerwen heeft afgelopen vrij-
dagavond de beker gewonnen in de B-poule van de Darts Organisatie Eind-
hoven (DOE). Het team bestaat uit vijf Eindhovenaren: Ronald van den 
Wildenberg, Matty van der Hoek, Albert Boon, Jeremie Morrone en Dennis 
van den Biggelaar.

Negen teams van Dartclub De Stam speelden mee in de competitie. Foto’s Cees van Keulen

Team Counter Darts van dartclub De Stam 
Gerwen is bekerwinnaar geworden….

Het dartseizoen zit er nu op. Dartclub 
De Stam Gerwen heeft afgelopen sei-
zoen met negen teams deelgenomen 
aan de competitie en sloot het seizoen 
vrijdag 25 mei feestelijk af (zie foto). 
De inschrijving voor het nieuwe sei-
zoen is nu geopend voor zowel de 
Darts Organisatie Eindhoven als de 
Peelland Dart Bond.

Darten, iets voor jou? 
Heb je interesse om met een team te 
gaan darten of wil je geplaatst worden 
bij een team, neem dan contact op met 
secretaris Bas van Keulen 06-53965925. 

Dartclub De Stam kan nog diverse le-
den en/of teams gebruiken voor de 
competitie 2018/2019. Belangstellen-
den kunnen ook vrijblijvend binnenlo-
pen op een avond of op zaterdagmid-
dag tussen vier en zes uur op de weke-
lijkse oefenmiddag. Dartclub De Stam 
is te vinden in café De Stam, Ger-
wenseweg 38 in Gerwen.
 

  
 

Wijziging startplaats 
bij WSV Nuenen
 
De startlocatie bij de Nuenense wan-
delsportvereniging WSV is in de 
maand juni de ingang van de tennisvel-
den op sportpark De Lissevoort.
Op zondagmorgen om 09.00 uur en op 
woensdagavond om 19.00 uur vertrek-
ken 2 groepen, ieder in een eigen tem-
po, voor een wandeling van maximaal 
2 uur door de mooie Nuenense omge-
ving. Iedereen is welkom om ook eens 
vrijblijvend mee te wandelen. Voor-
aanmelden daarvoor is niet nodig, men 
kan zich melden op de startlocatie.
Voor nadere info: www.wsvnuenen.nl. 
Ook kunt u mailen naar het secreta-
riaat, secretariaat-wsv@outlook.com. 

5 

Zaterdag 2 juni 

Van Goghloop en Scholierenloop
De 24e editie van de Van Goghloop en de 16e editie van de Scholierenloop 
georganiseerd door LONU vindt plaats op zaterdag 2 juni.  De inschrijving 
voor de Scholierenloop is inmiddels gesloten.

Inschrijven voor de Van Goghloop kan 
nog steeds via www.inschrijven.nl of 
zaterdag 2 juni vanaf 17.00 uur bij Feel-
Fit Center in Nuenen. De te lopen af-
standen tijdens de Van Goghloop zijn: 
5, 10, 15km en de halve marathon. Kijk 

op de website: http://vangoghloop.
loopgroepnuenen.nl/

We hopen op fijn loopweer en gezellig 
publiek, zien we u zaterdagavond 2 juni 
als deelnemer of als publiek?

Inschrijven kan in de volgende catego-
rieën: dames, heren en jeugd tot 16 jaar. 
De inschrijfkosten, te betalen op de 
dag zelf, bedragen 20 euro voor da-
mes- en heren teams. Jeugdteams beta-
len 10 euro. 
Meer informatie: Stuur een mailtje 
naar info@doennederwetten.nl of via: 
www.doennederwetten.nl 

Zwemmen

Honkbal

HSCN verliest koppositie   
C L U B  N U E N E N

HO

NK- EN SOFTBAL

H S  C N

S i n d s

Welkom bij
Honk- en Softbalclub Nuenen
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Voetbal

VOETBAL
EMK
Zondag 3 juni  
EMK 1 - Alem 1 
(1e ronde nacompetitie)  . . . . . . 14.30
EMK 3 - WODAN 5  . . . . . . . . . . . . 11.00
EMK 4 - RKSV Heeze 3  . . . . . . . . . 11.00
Unitas’59 12 - EMK 6 
(kampioenswedstrijd EMK6)  . . 10.00
Bergeijk VR1 - EMK VR1  . . . . . . . . 12.00

RKGSV GERWEN
Zondag 3 juni
Keldonk 1 - RKGSV 1  . . . . . . . . . . 14.30
SDO ‘39 2 - RKGSV 2  . . . . . . . . . . . 12.00
RKGSV Vr 1 - Pusphaira Vr 1  . . . . 11.00

EMK 6 - RKGSV 3 3-1
EMK 6 heeft de sleutelwedstrijd voor het kampioenschap gewonnen van de 
dorpsgenoot. 

ler Tom van Elst de 3-1 voor EMK. Het 
tempo zakte behoorlijk in de 2e helft 
door de hitte en er waren minder flit-
sende acties te zien ondanks de inzet 
van beide kanten. EMK 6 moet nog wel 
een laatste wedstrijd winnen van Unitas 
12 om de kampioenstitel te halen. 

De spelers van EMK waren al vroeg aan 
de ontbijttafel in de kantine van EMK 
en maakten snel het verschil met doel-
punten in de 1e en 12e minuut. De voet-
ballers van RKGSV konden nog terug-
komen tot 2-1 in de 21e minuut, maar 
kort voor rust maakte oud-RKGSV spe-

De selectie van EMK 6  moet nog een wedstrijd spelen voor het kampioenschap

ti’31 uit Schijndel. Hierna was het een 
groot feest met huldiging in de kantine 
en kinderchampagne en buikschuivers 
onder de douche. Gefeliciteerd jongens 
en meisje. Op naar het nieuwe seizoen.

RKSV Nuenen JO10-2 kampioen
 
Na vorig seizoen al kampioen te zijn geworden in de 3e klasse, is het team 
van JO10-2 van RKSV Nuenen dit seizoen wederom ongeslagen kampioen 
geworden, dit maal in de 2e klasse. Er werd 9 keer gewonnen en 2 keer ge-
lijk gespeeld. Een ongelofelijke prestatie. Het kampioenschap wordt ge-
deeld met RKVVO uit Veldhoven.
 

EMK - WODAN 3-0  
(wedstrijd gestaakt)

Door Cor Groenen

In de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen was kampioen WODAN de 
tegenstander van EMK. Rick Slaats kreeg in de 6e minuut de eerste EMK 
kans, maar zijn schot werd gestopt door de Wodan doelman. 

Prominente EMK-leden 
stoppen met voetbal
Drie prominente spelers van EMK stoppen met voetbal in het eerste elftal 
van EMK. 

Prachtig slot van rommelige competitie

Nederwetten - Menos  9-0
Door Louis Staals

 Nederwetten heeft de competitie in de 5e klasse op een waardige manier af-
gesloten. Vanaf de eerste minuut was Nederwetten heer en meester op het 
veld en kreeg Menos geen enkele kans om in hun ritme te komen. In de 21e 
minuut nam Christiaan Baaten een prima corner die werd ingekopt door 
Giel van Korven. De bal werd nog wel weggewerkt maar in de rebound scoor-
de Giel toch de 1-1. Amper 3 minuten later was het weer de sterk spelende 
Christiaan Baaten die een bal panklaar legde voor Toon van Rooij die de 2-0 
aantekende. Het liep allemaal gesmeerd en Jesper Franc kon een prima pass 
van Ben van der Bruggen perfect afronden 3-0. Met deze riante ruststand 
kon Nederwetten gaan rusten.

Toen het onweer boven Nuenen in de 
ogen van de goed leidende scheids-
rechter te zwaar werd, staakte hij de 
wedstrijd in de 70e minuut. Afwach-
ten nu wat de KNVB met het restant 
van deze wedstrijd doet. Complimen-
ten voor de EMK verdediging waar in 
deze wedstrijd niets werd weggege-
ven. Rick Slaats werd gekozen door de 
supporters als ‘Man of the Match’.

(De KNVB heeft vandaag besloten dat 
de tussenstand 3-0 bij het staken van 
de wedstrijd wegens weersomstandig-
heden ook de eindstand is.)

(en een exponent) van de familie Jans-
sen van het Eeneind die sinds de op-
richting van EMK in 1963 ervoor ac-
tief is. 
Edwin Cuppen  staat al 14 jaar onder 
de lat bij het eerste elftal van EMK. 
Hij maakte veel hoogtepunten mee, 
maar in de toespraak werd men nog 
herinnerd aan het dramatische voor-
val drie jaar geleden na een gewonnen 
kampioenstitel. Het heeft EMK als fa-
milievereniging getekend. 

fraai en kon Toon van Rooij zijn derde 
treffer binnen koppen, 5-0. Zelfs Bart 
Sengers kon prima mee opkomen en 
soleerde vanuit de achterhoede naar 
voren en zijn harde schuiver werd on-
gelukkig binnen geschoven door Rik 
van den Berg van Menos, 6-0. Wat een 
weelde voor de thuisclub en met niet 
aflatende wilskracht ging het verder. 

 Enkele minuten later ging een hard 
schot van Rob Verbruggen over het 
Wodan doel. In de 13e minuut krulde 
Rick Slaats de bal naast het doel van 
de tegenstander. Na een foutje in de 
Wodan verdediging omspeelde 
Geert-Jan Kemperman de Wodan 
doelman en bracht EMK op een 1-0 
voorsprong. Direct na rust wist Rick 
Slaats de bal vanaf rechts voor het 
doel te brengen waar Ruud Boerema 
wist af te ronden. EMK liep in de 61e 
minuut zelfs uit naar een 3-0 voor-
sprong nadat Slaats na een diepe bal 
de Wodan doelman wist te omspelen. 

Ronnie Jansen speelde onafgebroken 
in het eerste elftal van EMK sinds de 
zomer van 1999 (had eerder aan wed-
strijden van EMK 1 deelgenomen als 
jeugdspeler). De schatting is dat Ron-
nie 500 wedstrijden heeft gespeeld in 
het eerste elftal. Hij was ook leider 
van diverse jeugdteams. 
Johan Janssen, besloot om nog eens 
alles te geven in het eerste elftal na 
een periode gespeeld te hebben bij 
een lager elftal. Hij is de continuïteit 

In de 2e helft kregen Christiaan Baaten 
en Roy Sleegers na heel hard gewerkt 
te hebben rust en zij werden vervan-
gen door Mathijs Merkx en Niek Evers. 
In de 60e minuut gaf Jesper Franc de 
bal weer prima mee aan Toon van 
Rooij en die bracht met zijn 2e doel-
punt de 4-0 op het scorebord. Bij een 
corner verlengde Ben van der Bruggen 

vlnr Edwin Cuppen, Ronnie Jansen en Johan Janssen

Geert-Jan Kemperman snelt zijn tegenstander voorbij

Tijdens de afsluitende kampioenswed-
strijd was er geen sprake van enige druk. 
Er werd fel gevoetbald en uitstekend ge-
combineerd, zoals al het hele seizoen. 
Het werd maar liefst 9-0 tegen Avan-

Bridgeclub SPIRIT breidt uit
Jarenlang heeft SPIRIT op de maandag en donderdag bridgemiddagen ge-
organiseerd. Daar komt nu een derde speelmiddag bij: op de dinsdag.

Iedereen die op prettige wijze, al brid-
gend, anderen wil ontmoeten, is wel-
kom.
Er wordt van half twee tot ongeveer 
vijf uur gespeeld en wel 6 ronden van 
elk 4 spellen. Na elke 2 ronden is er 
een kleine pauze van 5-10 minuten. 
Het middagspeelseizoen duurt 26 we-
ken - de donkere maanden en door-
gaans wordt er begonnen in de twee-
de helft van september.
De speelgelegenheid is wijkgebouw 
‘Enode’ dat zo langzamerhand is uit-
gegroeid tot een bridgeservicecen-
trum.
Er is een fantastisch clubblad van 48 
pagina’s, vrijwel zonder advertenties, 
toegesneden op deze doelgroep, met 
als grote verrassing: hoofdredacteur 
Berry Westra himself!
Maar er is nog méér: met name speelt 
dat op de nieuw op te zetten dinsdag-
middag. Wekelijks zal er aandacht be-
steed worden aan allerlei facetten van 
het bridgespel: bieden, afspelen, te-

genspelen, praktische conventies en 
toepassingen daarvan, speelfiguren, 
uitkomsten, spelregels, enz.
Bridgeclub SPIRIT wil niet alleen ge-
zellige kaartontspanning bieden, maar 
ook - aan wie dat wil - uitzicht op ver-
betering van eigen kunnen, op elk ni-
veau. En wie alleen maar een middagje 
met kaarten bezig wil zijn, zegt ge-
woon ‘neen’ tegen de wekelijkse e-
mailzendingen. Makkelijk zat.

En de kosten? Slechts 30 euro per sei-
zoen en wie ook nog eens kiest voor 
een tweede speelmiddag, betaalt daar-
voor de helft, 15 euro.
Ook thuisbridgers zouden eigenlijk de 
stap naar clubbridge moeten wagen, 
naar deze gemoedelijke maar toch ge-
degen opgezette middagclubs.
Kom over de ‘bridge’,  en meld je aan: 
tel. 040-2831187 of 040-2831072.
Niet te lang wachten, want voor je het 
weet is er ook nu weer gauw sprake 
van een ledenstop.

Een goed ingespeelde pass van Giel 
van Korven op Niek Evers werd prima 
afgerond door opnieuw Toon van 
Rooij 7-0. Bij een inworp van Menos 
onderschepte opnieuw Toon van Rooij 
de bal en maakte van grote afstand zijn 
voor hem 5e doelpunt en voor Neder-
wetten de 8-0. Het slotakkoord was 
voor Ben van der Bruggen die zijn 
snelheid en inzet weer eens toonde en 
na een geweldige solo de 9-0 op het 
scorebord zette. Een mooie afsluiting 
van het seizoen en een compliment 
voor alle spelers die vandaag stuk voor 
stuk een collectieve prestatie hebben 
geleverd. Volgend jaar kunnen we 
meedoen in de top van de 5e klasse als 
we deze inzet vast houden.

EMK - WODAN 3-0  

EMK 6 heeft de sleutelwedstrijd voor het kampioenschap gewonnen van de 

KBO Zomerbridge
Het is inmiddels traditie geworden 
dat de KBO bridgegroep van de 
woensdagmiddag de gelegenheid 
biedt om te bridgen gedurende de 
zomer. 

Dit jaar is dit op de woensdagmidda-
gen van 20 juni tot en met 25 juli in Het 
Klooster (Trefpunt). Hierna is Het 
Klooster een aantal weken gesloten.
Voor het eerst willen wij deelname ook 
uitbreiden naar alle Nuenense bridgers 
die gedurende de hiervoor genoemde 
vakantieperiode willen bridgen dan 
wel hun bridgekennis op peil willen 
houden.
Er zijn aan deze zomerdrive geen kos-
ten verbonden.
Aanvang van de bridgemiddagen is om 
13.00 uur in Het Klooster, in de ruimte 
van de KBO. Einde uiterlijk 16.30 uur.
Nadere informatie en inschrijven ui-
terlijk 15 juni  via Beike Rooijackers, te-
lefoon 040-2832399 beike.smetsers@
zbcnet.nl of: Marij van Dun, telefoon 
040-2834153. p.vandun@onsnet.nu

Sponsortoernooi 
RKVV Nederwetten 
 
Vrijdagavond 1 juni staat het jaar-
lijks terugkerende sponsortoernooi 
van RKVV Nederwetten weer voor 
de deur. Inschrijven is inmiddels 
niet meer mogelijk, maar uiteraard 
is iedereen wel gewoon welkom om 
te komen supporteren en een praat-
je te maken.
 
Omdat veel mensen zich de afgelopen 
jaren moesten haasten om na school of 
werk tijdig aanwezig te kunnen zijn, 
hebben we er wederom voor gekozen 
om ook dit jaar weer een frietkar te la-
ten komen. Onze inmiddels vertrouw-
de Hans Teulings, van ‘Spierbal on 
tour’, staat vanaf 18.00 uur klaar met 
zijn ‘Verrékkes lekkere frietjes’.
 Na afloop van ons gezelligheids-toer-
nooi gaat DJ MANY MORE de voetjes 
opnieuw aan het werk zetten. Met zijn 
uitgebreide repertoire, waarbij ieder-
een zeker aan zijn muzikale trekken zal 
komen, gaan we de avond spetterend 
afsluiten!
Iedereen is van harte welkom bij ons op 
Sportpark De Koppel, Nederwetten!
 

 Kienen in Lieshout
Op vrijdag 1 juni 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.



IETS MEER 
Mode.

Meer mode, meer keuze, MEER bij KiK.
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NOG MEER
ZOMERTRENDS
VINDT U IN DE

ACTUELE FOLDER
EN IN ONZE
FILIALEN.

Maxi-jurk
Maten: 36-48

Maxi-jurk
Maten: 36-48

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