
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

Nuenens College 
zet deuren 
wagenwijd open
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AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

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

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

INFOCENTRUM OPEN OP:
dinsdag: 16.00 - 20.00

donderdag: 14.00 - 17.00

zaterdag: 10.00 - 12.00

of op afspraak.

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

WWW.GERWENZO.NL

INFOCENTRUM OPEN OP:

BOUWRIJP MAKEN

BEGONNEN!

 

‘Oude ambachten’    
thema Van Goghmèrt
 
Kramen, winkels die open zijn, voor kinderen springkussens en een 
speurtocht, dansgroepen, bands en demonstraties van oude 
ambachten. Ook de komende versie van een van de grootste brade-
rieën van Brabant staat weer bol van activiteiten en heeft iedereen 
wat te bieden. 

Behalve de winkels en kramen zijn er 
ook twaalf oude ambachten te bekijken. 
Zes zijn er te zien in het Park en de an-
dere zes staan opgesteld in de Park-
straat. Voor kinderen zijn er meerdere 
activiteiten. Bij de lindenboom is een 
kinderboerderij te bezoeken en daar 
staat ook een springkussen. Nog twee 
springkussens vinden de kinderen in 
het Park. Ook is er een speurtocht uit-
gezet. Er moet over de hele braderie 
worden gespeurd naar letters, waarmee 
een woord kan worden gemaakt dat te 
maken heeft met het thema van de Van 
Goghmèrt, oude ambachten. Er kunnen 
leuke prijzen worden gewonnen. Bon-
nen voor de ijssalon, bioscoopbonnen 
en de hoofdprijs: klimdagen bij Neoliet 
in Eindhoven. De wedstrijdformulieren 
kun je inleveren bij de bierwagen bij Co-
migo. Het formulier voor de speurtocht 
staat deze week afgedrukt voor op de 
Rond de Linde. Knip uit, breng mee en 
ga op zoek naar de letters! 
De Van Goghmèrt in Nuenen is gratis 
en het is gratis parkeren. Parkeren kan 
op de diverse parkeerplaatsen rondom 
het centrum. 

Zondag 10 juni bruist het in het hart 
van Nuenen. De braderie in Nuenen 
Centrum beslaat de Parkstraat vanaf 
de Lindenlaan, het Park, de Vincent 
van Goghstraat en de Berg tot aan de 
lindenboom. Bezoekers zijn welkom 
vanaf 11.00 uur. Het einde van de bra-
derie is om 17.00 uur. De bands gaan 
pas later van start maar spelen wel 
langer door waardoor het lang gezellig 
zal blijven op de diverse terrasjes. 

Het Duo ‘Two For You’ gaat los op 
hoek Parkstraat Boordseweg, de feest-
band ‘Link a Soup’ is te vinden op het 
podium bij restaurant Comigo. Zij 
worden daar om 12.00 uur voorafge-
gaan door een optreden van Dans-
groep DéDé. Bij lunchroom Le Souris 
op de Berg verzorgt een diskjockey de 
muzikale omlijsting. De winkels aan 
de straten zijn bijna allemaal geopend 
en de straten staan vol met kramen. 
Dit jaar zijn er in totaal 166 deelne-
mers. Standhouders en winkeliers ge-
ven, zoals dat de traditie is op de bra-
derie, vele speciale kortingen en 
beursaanbiedingen. 

‘Oude ambachten’    

HERINDELINGSKRANT 

NUENEN C.A. EN EINDHOVEN

Eindhoven en Nuenen c.a. brengen stad en landelijk gebied 
samen in nieuwe gemeente

De gemeenten Eindhoven en Nuenen c.a. 
worden samengevoegd en gaan op in één 
nieuwe gemeente. Beoogde ingangsda-
tum: 1 januari 2021. Naam van de nieuwe 
gemeente: Eindhoven. Dat is het voorstel 
van Gedeputeerde Staten van de provincie 
Noord-Brabant. De grenzen van de nieuwe 
gemeente zullen bestaan uit de huidige bui-
tengrenzen van de gemeenten Nuenen c.a. 
en Eindhoven. 

Het perspectief: een gemeente van 
betekenis
De nieuw te vormen gemeente Eindhoven is 
een robuuste gemeente van bestuurlijke bete-
kenis. Er ontstaat een krachtige gemeente 
die op alle niveaus de belangen kan beharti-
gen van inwoners en bedrijven. Te denken 
valt aan natuur en kwaliteit van de leefom-
geving en sociaal-culturele voorzieningen. 
Een gemeente die in staat is complexe opga-

ven nu en in de toekomst aan te pakken. 
De huidige gemeenten Nuenen c.a. en 
Eindhoven versterken met de herindeling hun 
(gezamenlijke) bestuurlijke slagkracht. Zij 
zijn zo beter voorbereid op lokale, regio-
nale, provinciale en nationale opgaven, 
terwijl tegelijkertijd de lokale kwaliteiten en 
de identiteit van beide fusiepartners gekoes-
terd blijven. De nieuwe gemeente is in staat, 
samen met haar inwoners, maatschappelijke 
organisaties en ondernemers, om maat-
schappelijke en economische opgaven en 
kansen goed op te pakken. Ook krijgen 
inwoners, ondernemers en organisaties op 
het gebied van cultuur, welzijn en zorg met 
de nieuwe gemeente een daadkrachtige 
samenwerkingspartner. De nieuwe gemeente 
kan haar rol voor de regio verder versterken 
en provinciaal, nationaal en internationaal 
meer invloed uitoefenen.

Beide gemeenten in cijfers
Nuenen c.a.
• 22.984 inwoners
• 34,1 km² oppervlakte
• 4 kernen: Nuenen, Gerwen, 

Nederwetten en Eeneind
• 19 raadszetels
• 81,84 fte personeel
• 7.400 banen
• begrotingsomvang 2018: 

€ 72,3 miljoen

Woonlasten 2018: 
• éénpersoonshuishouden: € 700
• meerpersoonshuishouden: € 917

Eindhoven
• 229.914 inwoners
• 88,9 km² oppervlakte
• 20 wijken en 3 kernen

• 45 raadszetels
• 1842 fte personeel
• 157.600 banen
• begrotingsomvang 2018: 

€ 893,9 miljoen

Woonlasten 2018: 
• éénpersoonshuishouden: € 548
• meerpersoonshuishouden: € 619
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Legenda

Begrenzing nieuwe gemeente

Bestaande en te vervallen grens

Eindhoven en Nuenen c.a. brengen stad en 
landelijk gebied samen in nieuwe gemeente 
(Pagina 1)

Nuenen en Eindhoven vullen elkaar aan 
(Pagina 2)

Belangrijke punten uit de visie op de nieuwe 
gemeente. (Pagina 2) 

Kansen en zorgen (Pagina 3)

Hoe dient u een zienswijze in? (Pagina 3)

Interview met burgemeester Jorritsma van 
Eindhoven (Pagina 3)

Kansen en zorgen (Pagina 4)

Wat is het vervolg? (Pagina 4)

In deze uitgave

Op 19 juni en 4 juli a.s. worden tussen 18.30 en 21.00 uur in respectie-

velijk Eindhoven (Gasterij Wasven) en Nuenen (Het Klooster) inloopavon-

den gehouden. Tijdens de inloopavonden kunt u vragen stellen over het 

herindelingsontwerp, de visie op de nieuwe gemeente en eventueel ter 

plekke een zienswijze indienen. Op de avonden is er geen plenair pro-

gramma, er zijn diverse ‘stands’ waar informatie beschikbaar is.

Herindelingskrant Nuenen c.a. en Eindhoven | juni 2018 pagina 1

Met circa 250.000 inwoners en een oppervlakte van 123 km2 ontstaat op 
1 januari 2021 een nieuwe gemeente. Dan gaan Eindhoven en Nuenen 
c.a. samen op in de qua inwonertal grootste gemeente van Brabant. Een 
gemeente, die stad en landelijk gebied samenbrengt en bijdraagt aan de 
bijzondere kwaliteit van Brabant: het Brabants mozaïek van steden en 
dorpen die verspreid liggen in een bonte afwisseling met landbouw en 
natuur. De provincie Noord-Brabant heeft het initiatief genomen tot deze 
herindeling. In deze krant leest u er meer over.
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Deze week als bijlage:
De herindelingskrant 

van de

Vendelhulde door Willy van der Heijden aan Willy Smits (links) als kampioen intern Koning-
schieten, Koning Toon Cooijmans (rechts). Op de achtergrond Hoofdman Dré Bemelmans.
Foto’s Theo van Vijfeijken

Toon Cooijmans, nieuwe Koning bij de St. 
Antoniusschut ontvangt felicitaties van de 
‘oude’ koning.

ging staan, kostte veel schutters erva-
ring. Wie dat plankje kon raken moest 
wel een hele goede schutter zijn.
Het was Toon Cooijmans die met het 
114de schot de laatste overblijfselen 
omlaag haalde.

Toon Cooijmans is een slagerszoon 
van de bekende slagerij aan de Woen-
selse Markt in Eindhoven.
Hij woont al zijn hele leven (34 jaar) in 
Nuenen en woont nu met zijn Nienke 
op de Voirt. Hij behoort tot de jonge 
garde van de Schut en is sinds 2015 lid. 

Nadat vroeg in de middag de ‘oude’ 
Koning met een huifkar thuis afge-
haald was en waarbij de Schut zeer 
gastvrij ontvangen was, ging het ge-
zelschap terug naar het schutsterrein. 
Nadat de boom drie keer gevrijd was 
kon de loting voor de schietvolgorde 
beginnen. De Koning was inmiddels 
ontdaan van zijn zilveren vogel.
Liefst 21 schutters hadden zich inmid-
dels aangemeld om mee te doen met 
de strijd om de eretitel.

De houten vogel was een taaie rakker 
die vakkundig in elkaar gezet was door 
Hans Chatrou. Vooral het laatste restje, 
een houten plankje van een halve cen-
timeter dik, dat ook nog eens dwars 

Toon is in het dagelijks leven systeem-
beheerder. Voor de Schut zorgt hij 
voor de geluidstechniek, voor de bar-
becue, hij regelt de muziek (of zange-
ressen) voor de teerdag en zit in de 
commissie Teerdag.
Hij omschrijft zich als een bourgon-
disch mens met een bourgondische 
levensstijl en daar is niets te veel mee 
gezegd. Hij houdt van het voortzetten 
van de gildetradities als het kan met 
een modern tintje.
Verder is hij bestuurslid bij de REVAK, 
lid van de Prinsenraad bij de Dwèrs-
klippels, en voorheen leider bij de 
scouting, waar hij nog steeds feeling 

mee houdt.

Toon Cooijmans nieuwe koning 
St. Antoniusschut
Door Gerrit van Ginkel

Op zaterdag 2 juni werd er koning geschoten bij de Antoniusschut op het 
Eeneind. Deze traditie leefde enorm onder de leden en er waren al vele 
weddenschappen afgesloten wie de eretitel in de wacht zou slepen. Daar-
naast was de ‘oude’ Koning twee keer achter elkaar Koning geweest en als 
hij de houten vogel omlaag zou halen werd hij Keizer. Die titel is sinds men-
senheugenis niet meer voorgekomen bij de Schut.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 
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geplaatst door fi rma MORE. We hebben speciaal voor deze samen-
werking tussen VDL en MORE gekozen. Met het resultaat zijn we 
heel blij. 

WEGWERKZAAMHEDEN
Groot onderhoud N615 Gerwen – Lieshout
Ook komend weekend is de N615 afgesloten tussen Lieshout en 
Beek en Donk. Dit in verband met het groot onderhoud van de 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 is 
er komend weekend weer een volledige afsluiting:
 • vrijdag 8 juni 19.00 uur tot maandag 11 juni 06.00 uur.

Bedrijven en aanwonenden zijn altijd bereikbaar. Voor meer infor-
matie kunt u terecht via de website www.brabant.nl/wegen

VERGUNNINGEN     
PERIODE 27-05-2018 EN 03-06-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Rectifi catie Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Berg 35 moet zijn Berg 37 Renoveren en uitbreiden van woning 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Soeterbeek 8 Restaureren landgoed Soeterbeek 
Heikampen 5-7 Brandveilig gebruik kinderopvang 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Gulberg 10 Plaatsen van stikstofi nstallatie 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a. Gala Nuenens College 20 juni 
De Vroente 64 Buurtbarbecue De Vroente 24 juni 
Schepen Smitslaan Straatfeest Schepen Smitslaan 9 juni 
Parkstraat 3 Terrasuitbreiding kermis 6-10 juli 
Lieshoutseweg Ontheffi ng geluidhinder Boskalis 18 juni - 9 juli
Heuvelplein Vlooienmarkt Gerwen 26 aug. 
Vincent van Goghplein Standplaats kaas- en zuivelwaren elke donderdag 
Stormvogelhof Straatbarbecue Stormvogelhof 9 juni 
Panakkers Straatspeeldag Panakkers 13 juni 
Oranjestraat Straatfeest/barbecue Oranjestraat 18 aug. 
Sleedoornlaan Melding badminton en straatbarbecue 2 jun.

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Gerwen Sacramentsprocessie 3 juni 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
01-06-2018 Vincent  Melding activiteitenbesluit, veranderen
 v. Goghstr. 37 inrichting 
01-06-2018 Helsestraat 3 Melding activiteitenbesluit, vervaardiging
  steunzolen 
28-05-2018 Nuenen c.a. Regionaal beleidskader toezicht en hand-
  having kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

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

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

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

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

AFVALWEETJE

Huis aan huis textielinzameling door Sympany 
is op vrijdag 15 juni.

Vervolg op pagina 5

taal te ontvangen via: 

Gemeente Nuenen 

COLLECTE
Volgende week wordt er gecollecteerd door Natuurmonumenten.

NIEUWE ONDERGRONDSE AFVALBAKKEN
Heeft u ze al gezien? We hebben in Nuenen prachtige nieuwe on-
dergrondse afvalbakken, zowel voor glas als voor textiel. Let er maar 
eens op als u in de buurt bent van de volgende locaties; Koppeldreef, 
De Smidse, Walburg, Parkhof, Nuenderbeekselaan en Margot Be-
gemannstraat. De afvalbakken zijn gemaakt door VDL en ze zijn 

Open Dag op 24 juni

Beleef (Zorg)Boerderij Krakenburg 
De Krakenburg is een boerderij met rosévlees kalveren en een kleine akker-
bouwtak. Daarnaast biedt de zorgboerderij dagbesteding aan voor kinde-
ren en jong volwassenen met een vorm van autisme, een verstandelijke 
beperking of gedragsproblemen. Zij mogen meehelpen op de boerderij, zo-
als het verzorgen van de dieren, werken in de moestuin, maar ook, spelen, 
knutselen en nog veel meer. 

Speciaal voor de kinderen zijn er di-
verse activiteiten zoals skelteren, spij-
kerbroek hangen, schminken, knutse-
len en springen op het springkussen of 
trampoline.
De Boerderij is open voor publiek op 
zondag 24 juni van 11.00-17.00 uur. 
Toegang is gratis.
 Zorgboerderij de krakenburg, Olen 50 
Nuenen, tel. 0499-477162, info@kra-
kenburg.nl www.krakenburg.nl 
 
 

De boerderij biedt hen rust, ruimte en 
vooral structuur in een mooie en groe-
ne, landelijke omgeving, Elkaar stimu-
leren in een veilige omgeving staat 
centraal, zodat het mogelijk is om weer 
terug naar school te kunnen of in de 
toekomst beter de weg te vinden in on-
ze samenleving. Daarnaast bieden wij 
ook naschoolse opvang en huiswerk-
begeleiding.

Om dat allemaal eens een keer van 
dichtbij te zien organiseren wij een 
open dag.
Wij nodigen jullie van harte uit om een 
kijkje te komen nemen, de sfeer op on-
ze boerderij te proeven en gezellig met 
ons een kopje koffie te drinken. Daar-
naast is er een rondleiding-route, een 
demo van schapen scheren en kan er 
genoten worden van Live Muziek bij 
de Herberg en op het Boerderij Terras.

Scouting Rudyard Kipling 
geniet van het heerlijke weer
Ondanks het feit dat de kinderen van Rudyard Kipling vrijwel het hele jaar 
buiten doorbrengen, is het toch altijd weer een feestje als het warme weer 
terugkeert. 

lijk werd er een spel gekozen met veel 
water om alle deelnemers lekker af te 
koelen. Tijdens het kwallenballen 
moesten de twee groepen proberen 
om de emmer van de andere partij te 
vullen met een natte doek die tot een 
soort bal werd geknoopt. Vooral voor 
de ouders was dit een hele nieuwe er-
varing, maar ze deden niet minder fa-
natiek mee.
Door alle activiteiten en de vele ouders 
die deze middag aanwezig waren op de 
blokhut, was het een gezellige drukke 
boel. Iedereen kon genieten van het 
mooie weer en de prachtige omgeving 
van de blokhut.
Heeft u zoon of dochter ook zin om 
mee te komen doen? Kijk dan op www.
rudyardkipling.nl voor meer info.

 
De welpen hadden dan ook heel erg 
geluk met het weer tijdens hun week-
end op Camping Zeldenrust die ieder 
jaar te vinden is naast de Blokhut. Bij 
het ven werd heerlijk gespeeld en ge-
zwommen onder andere met grote 
plastic ballen waar je mee over het wa-
ter kunt lopen. Als klap op de vuurpijl 
konden er bij het ven ook nog pannen-
koeken gegeten worden. 
Dezelfde middag werd er voor de ou-
ders van de verkenners en padvind-
sters een informatiebijeenkomst ge-
houden over het zomerkamp. Nadat 
iedere ouder voldoende gelegenheid 
had gekregen om zijn of haar vragen te 
stellen, werden de ouders uitgenodigd 
om de rest van de middag met hun 
zoon of dochter mee te doen. Natuur-

Holland Casino Eindhoven bestaat 25 jaar 

Wie jarig is, trakteert! 

nen zijn. Verder maakt iedereen op al-
le speelautomaten kans op tien keer 
€ 2.525,-. Valt de Mystery Jackpot, dan 
komt daar nog een verrassingsprijs uit 
de Tombolabox bij, plus een uitnodi-
ging voor de winnaarsavond van 19 ju-
ni. Bij geselecteerde speeltafels maken 
bezoekers kans op een tombolalot 
voor de tweede winnaarsavond van 21 
juni en drie hoofdprijzen van ongeveer 
3 kilo speelfiches t.w.v. € 2.525,- . Ver-
der geven we op alle automaten en 
MultiRoulette dubbele punten.

Spelen en prijzen
Wat kunnen mensen dan precies ver-
wachten? “Heel veel extra speelplezier 
en live muziek. Het spreekt natuurlijk 
voor zich dat in de feestweek de entree 
gratis is. Wie ook jarig is in de periode 
van 13 tot en met 17 juni, heeft bij ons 
een streepje voor. Iedereen die op zijn of 
haar eigen verjaardag naar Holland Ca-
sino Eindhoven komt, krijgt een Deluxe 
arrangement voor vier personen cadeau. 
Alle bezoekers krijgen sowieso een 
kraslot waarmee leuke prijzen te win-

Jongerenkoor Jocanto   
haalt recordbedrag op
 
De jaarlijkse � essenactie van Jongerenkoor Jocanto was een groot succes! 
Afgelopen week hebben de jongeren heel Nuenen bezocht om statiegeld-
� essen op te halen en in te leveren bij de Nuenense supermarkten. De leden 
en andere vrijwillige helpers hebben hard doorgewerkt, zodat precies op de 
laatste minuut van de actie ook de laatste wijk helemaal gelopen was. 

“Dat geeft een enorm goed gevoel”, 
vertelt Lizzy Huijberts, penningmees-
ter van het Jongerenkoor. “Het blijft 
dan echter nog even spannend, want 
pas als we alles hebben ingeleverd we-
ten we zeker wat de opbrengst is van 
de actie.”
 
Deze opbrengst bleek overweldigend. 
Met een totaalbedrag van €  4.010,- is 
het record van afgelopen jaar verbro-
ken. “Hier hebben we geen woorden 
voor”, zegt Lizzy. Ook voorzitter Tjeerd 

Dickhoff is onder de indruk: “We wil-
len graag alle Nuenenaren die flessen 
of giften gegeven hebben tijdens onze 
flessenactie hartelijk danken. Deze ac-
tie heeft alle records gebroken, in een 
tijd waarin wij uw steun heel hard no-
dig hebben. De flessenactie heeft een 
bedrag opgeleverd waar wij nooit van 
hadden durven dromen en dat is echt 
geweldig. Wij voelen ons als vereni-
ging zeer gewaardeerd en uit de grond 
van ons hart willen we daar heel Nue-
nen voor bedanken!”

Holland Casino Eindhoven bestaat 25 jaar en pakt groots uit met een feest-
week die je echt niet mag missen. Manager Marketing & Sales Erwin Peeters 
wordt steeds enthousiaster als hij vertelt over het programma van de Holland 
Casino Feestweek: “In 5 dagen tijd geven we meer dan 500 prijzen weg. Dat is 
gemiddeld één prijs per 8 minuten. Dit moet je echt meemaken!” De Holland 
Casino Feestweek loopt van woensdag 13 tot en met zondag 17 juni aanstaan-
de. “We hebben al onze medewerkers gevraagd om mee te denken over het 
feestprogramma en het prijzenpakket. Hier gaan mensen echt over napraten, 
zo spectaculair is het. Voor ons is het alle hens aan dek. We zetten extra mede-
werkers in om de grote hoeveelheid cadeaus iedere dag vlot uit te delen.” 

Live entertainment
Om weer helemaal in de sfeer van 25 
jaar geleden te komen, hebben we drie 
avonden op rij bijzonder entertain-
ment in ons casino. Op vrijdag 15 juni 
de Younique 80’s show met een optre-
den van 2 Brothers on the 4th Floor. 
Zaterdag 16 juni de Younique 90’s 
show met een optreden van Twenty 4 
Seven. We sluiten zondag 17 juni af 
met de Younique 25 years show en een 
optreden van Willeke Alberti met live 
band. En dan heb ik nog niet alles ver-
teld.

Vijf volle dagen feest
We nodigen iedereen van harte uit dit 
zilveren jubileum uitbundig met ons 
mee te vieren. Denk wel even aan een 
identiteitsbewijs want ook op onze 
verjaardag nemen we veilig en verant-
woord spelen heel serieus. Ons zilve-
ren jubileum wordt één groot feest, vijf 
volle dagen lang. Wij hebben er zin in.” 
 Meer weten? Kijk op www.holland-
casino.nl/vestigingen/eindhoven 

geniet van het heerlijke weer



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

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

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

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

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

4 Barbecue worsten +
500 gr. Rundergehakt  6,95
100 gr. Gebraden kipfi let +
150 gr. Kip Mango salade .......3,75
Spicy rollade
100 gram .................................................1,95
500 gr. Saté vlees
met gratis saté saus ..................................7,50
Caprese al forno
100 gram .................................................2,45
Kalfs Oesters 100 gram of

Kalfs Schnitzels 100 gram of

Kalfs Entre côte 
100 gram .................................................2,95

De best belegde broodjes!!

KOOPJE

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

BOTERMALS

weekaanbiedingen 
donderdag 7 t/m woensdag 13 juni

Hollandse venkel
 1/2 kilo  0,99
Cherry tomaatjes        
pan klaar   per bakje 0,79

Cabbage salade     
 250 gram 1,99

Champignons     
 per bakje 0,79

Paraquayos          
 1/2 kilo 1,49

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

Zondag a.s. staan wij weer op de 
Van Gogh Mèrt met veel lekkers,
als beenham en pulled pork!!!

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

€17,95

Maandmenu
(voor 2  á 3 personen)

7 dagen in de week geopend van 16:00 - 21:30

www.tongah-nuenen.nl

Tong Ah | Park 45 - 5671GB  Nuenen
T 040-2833774 - E info@tongah-nuenen.nl

Kip Ananas
***

Babi Pangang
***

Foe Yong Hai
***

Sate kip 2 st.
***

Pisang Goreng 4 st.
***

Kroepoek
*** 

Bami, Nasi of Pandanrijst

Bestel online op bestelllen.tongah-nuenen.nl 
(Ook voor bezorgingen!)
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Kwam u vanmorgen weer 
gebroken uit bed?

Of wilt u liever uitgerust
      wakker worden?

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

ONZE TOPPERS!!!
Acties week 23 : geldig maandag 4 juni t/m zaterdag 9 juni

_____________________________________________________

Worstenbroodjes

 5 STUKS,  NU € 500
_____________________________________________________

Appelfl appen

 4 STUKS,  NU € 300
_____________________________________________________

Kwarkbolletjes

 5 STUKS,  NU € 250
_____________________________________________________

Brood van de week: 
Woudkorn 
2 x ½  € 1,95
  NU € 189



“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.

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

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

Laar 1
5674 RC Nuenen

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

ZET IN OP
ONS JUBILEUM

13 T/M 17 JUNI
25 JAAR IN EINDHOVEN

HEUVEL

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

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

 Ga naar:             
De beddenspecialist uit 

Nuenen!

Voor:

Een nieuw bed!

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Aardappeleterssteegje 3, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en 
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

© 2018 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.”

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: admin@ronddelinde.nl
Ook voor verspreiding van folders.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

13 t/m 22 juli
Landgoed Gulbergen

Nuenen
www.bloementuin.nl

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

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

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

Pijnlijke hand:  
carpaletunnelsyndroom (CTS)
Mevrouw De Vries (ge� ngeerde naam) kwam indertijd bij me, omdat ze last 
had van haar rechterhand. Deze deed vreselijk veel pijn, vooral ’s nachts en 
in de ochtend. Het gekke, vond ze, dat de hand soms heel gevoelloos was en 
een andere keer erg tintelde. 

De huisarts constateerde het carpale-
tunnelsyndroom (spreek uit: karpaaltun-
nelsyndroom). De middelste armzenuw 
(nervus medianus) is dan bekneld. De 
beknelling vindt plaats in je carpale tun-
nel. Dat is een nauw kanaal in de pols, 
aan het begin van je handpalm. 

Een carpaletunnelsyndroom kan ver-
schillende klachten geven: 
• vingers die pijn doen en/of prikke-

lend aanvoelen
• pijn in de hand die uitstraalt naar de 

onderarm, de elleboog en/of de 
schouders; 

• minder kracht in de hand. 

Mevrouw kreeg injecties tegen haar 
klachten: combinaties van een verdo-
vingsmiddel en een ontstekingsrem-
mer. Echter, het effect hield te kort aan. 
Mevrouw zou nu geopereerd moeten 
worden, maar dat wilde ze liever niet. 

Bij een operatie maakt de chirurg een 
snee in de verbinding tussen de pink en 
de muis van de duim: het ‘dak’ van de 
carpale tunnel wordt als het ware door-
kliefd. Hierdoor wordt de inhoud van 
de carpale tunnel, en vooral de zenuw, 
van de beknelling verlost. Echter, me-
vrouw De Vries wilde liever geen opera-
tie. Daarom wendde ze zich tot mij. 
Na de eerste behandeling voelde ze 
zich direct al een stuk beter. De pijn 
was stukken minder en daardoor had 
ze beter geslapen. In de loop van de 
reeks behandelingen ging het steeds 
meer vooruit. Na acht keer waren de 
klachten definitief verdwenen.
Acupunctuur geeft vaak van die, in 
westerse ogen, verbazingwekkend 
goede en snelle resultaten. Hoe dat 
kan? De verklaring van de traditionele 
Chinese geneeskunde is, dat acu-
punctuur onze energiehuishouding 
herstelt en dat op die manier ziekten 
voorkomen of genezen kunnen wor-
den: ons lichaam herstelt zo zichzelf. 

Wetenschappelijk onderzoek heeft, 
eigenlijk in lijn daarmee, aangetoond 
dat acupunctuur ons lijf o.a. stimuleert 
om meer lichaamseigen stoffen aan te 
maken: pijnstillende, ontstekingsrem-
mende en hormoonhuishouding re-
gelende stoffen. Dit verklaart op wes-
terse wijze het vaak zo bijzonder 
positieve effect van acupunctuur op 
tal van heel verschillende pijn-, ont-
stekings- en hormonale klachten. 

Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig

Toezeggingen, beloftes,  
meer van hetzelfde
De Provincie heeft inmiddels het ‘Herindelingsontwerp tot samenvoeging 
van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven’ gepresenteerd. Tijdens de 
‘voorlichtingsbijeenkomsten’ in Nederwetten, Gerwen en Nuenen is aan ge-
deputeerde mevrouw Spierings een groot aantal vragen gesteld en zijn er 
verlanglijstjes door de aanwezige inwoners ingevuld. Het is verrassend om 
te zien hoe de gedeputeerde hiermee omgaat in het gepresenteerde 
herindelingsontwerp. 

bediend. Het ontwerp gaat uitgebreid 
in op de wensen die de inwoners van 
Nuenen hebben aangegeven voor de si-
tuatie na de herindeling. Geen hoog-
bouw in Nuenen, de groene buffers 
tussen de kernen blijven bestaan, de 
burgerparticipatie en wijk- en dorpsra-
den blijven geborgd, als er behoefte is 
aan een gemeentelijke dependance dan 
is dat geen probleem. Nabijheid, her-
kenbaarheid en aanspreekbaarheid van 
het gemeentebestuur is belangrijk. 
Heeft u nog meer wensen? 
Over deze toezeggingen en beloftes 
niet getreurd. Die hebben we al gekre-
gen, maar de werkelijkheid zal er vroeg 
of laat toch dramatisch anders gaan 
uitzien! Garantie tot de voordeur? Ver-
ordeningen ongedaan maken zijn bij 
een nieuwe gemeenteraad niet meer 
dan een besluit en ook de gedeputeer-
de mevrouw Spierings (D66, met 
Haagse ambities?) wacht nieuwe ver-
kiezingen direct na de statenvergade-
ring over de geplande annexatie. Toe-
zeggingen en beloftes van de huidige 
generatie politieke bestuurders duren 
gewoonlijk tot het einde van hun ter-
mijn, dan geldt er weer een andere 
waarheid of de herinnering is verdwe-
nen. Conclusie is dan ook: de (lokale) 
democratie wordt hier de nek omge-
draaid volgens een Haags scenario. 
Daaraan wil het Actiecomité Nuenen 
c.a. Zelfstandig niet meewerken! Meer 
informatie over de strijd tegen de an-
nexatie van Nuenen c.a. door Eindho-
ven zie de website van het actiecomité 
www.nuenenzelfstandig.nl

Stichting 
Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig

Door de provincie worden feiten en ar-
gumenten vermeden. Antwoorden op 
vragen die tijdens de ‘voorlichtingsbij-
eenkomsten’ aan de gedeputeerde zijn 
gesteld, worden niet besproken en be-
antwoord. Dus geen acceptatie van het 
meest recente bestuurskrachtonder-
zoek van Nuenen uit december 2017. 
De provincie gaat er nog steeds van uit 
dat de bestuurskracht van Eindhoven 
uitstekend is, zonder dat hiernaar ooit 
een onderzoek is uitgevoerd en de en-
quêtes, waarop veel kritiek was, wor-
den gewoon weer van stal gehaald. 
Kortom meer van hetzelfde. Alle argu-
menten die tégen een annexatie pleiten 
worden genegeerd. Maar niet getreurd! 
De inwoners worden op hun wenken 

Mijn oogappel Sien.....
Sien of Dien de Groot. In de burgerlijke stand heet ze Gordina, maar in Ger-
wen werd ze Sien of Dien genoemd. Deze ongehuwde vrouw raakte begin 
1885 zwanger. Negen maanden later werd haar zoon Cornelis geboren. Wie 
de verwekker is blijft min of meer geheim. Is het Vincent van Gogh of een 
kerkmeester? Verwarring alom.

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Mijn oogappel Sien.....

Cees van Keulen, Gerwen

Cees

Cornelis de Groot, geboren op 20 okto-
ber 1885 en overleden op 2 november 
1951. Zijn graf is te vinden op de ka-
tholieke begraafplaats aan De Huikert 
in Gerwen. Onlangs is er een plaquette 
geplaatst bij het graf van Cornelis (zie 
foto). Op de grafsteen staat 2 novem-
ber 1951 als datum van overlijden ver-
meld, volgens de plaquette is Cornelis 
een jaar eerder gestorven: 1950. 

Zijn moeder Sien werd 71 jaar. Gordina 
(Sien) is geboren op 22 april 1855 en 
overleden op 2 februari 1927. De ver-
moedelijke begraafplaats van Sien of 
Dien is vorige maand aangeduid met 
een plaquette nabij de eeuwenoude 
Sint Clemenskerk in Gerwen. Een initia-
tief van Jef Kuijten en Peter Nagelkerke. 
Helaas met twee foutieve datums. Als 
geboortedatum staat 24 april vermeld 
en als overlijdensdatum 3 februari. 

In de brieven van Vincent van Gogh 
(zie ‘De kunst van het woord. Zijn 
mooiste brieven’) wordt Sien en haar 
kind ook genoemd. In brief 574 
schrijft Vincent aan zijn zus Willemien 
van Gogh: “Het zou mij pleizier doen 
als gij mij wildet schrijven hoe Margo 
Begeman het maakt en hoe zij het 
maken bij de Groot. Hoe is de geschie-
denis afgeloopen, is Sien de Groot 
met haar neef getrouwd? En is haar 
kind blijven leven.” 

Peter Nagelkerke schrijft over Van 
Gogh: “Eerder vertelde Vincent aan 
Theo dat hij erop werd aangekeken de 
vader te zijn maar dat hij wist hoe het 
zat en nog wel van Gordina (de meid) 
zelve. Pastoor Andreas Pauwels (van 
1880-1889) heeft een kwalijke rol ge-
speeld om de bewoners te verbieden 
om nog model te staan voor Vincent, 

maar gezien de datering van de schil-
derijen zal Gordina zich daar weinig 
van hebben aangetrokken. Vincent 
was ook boos op de pastoor omdat de 
vader van het kind een lid van zijn Ka-
tholieke Gemeente was en hem de 
hand boven het hoofd hield.” Wie is de 
vader van Cornelis? Wellicht dat een 
DNA-test uitsluitsel kan verschaffen….. 

Volgens Nagelkerke was Sien de 
Groot een geliefd model van Vincent 
van Gogh: de Mona Lisa van Gerwen 
anno 1885. Ze woonde aan de Ger-
wenseweg 4 en stond model voor één 
van de aardappeleters. Mona Lisa of 
niet, Toon Hermans droeg tachtig jaar 
later dit lied op aan ‘plattelandse’ Sien: 
‘Je bent mijn oogappel Sien…’ 

Oorkonde voor 
Piet van Dun
Het VVD Brainport Regio Lokaal 
Netwerk heeft voor Piet van Dun de 
oorkonde voor VVD Lid van Verdien-
ste aangevraagd. Dit voor zijn bij-
zondere verdiensten en zijn inzet 
o.a. voor de VVD Nuenen. Deze oor-
konde werd hem overhandigd door 
Peter van der Harst v/h voorzitter 
van het VVD Nuenen bestuur. Na het 
samengaan van de VVD Nuenen met 
het VVD Brainport Netwerk is Peter 
voorzitter van de bestuurscommis-
sie namens afdeling Nuenen.

Piet van Dun is al lid van de VVD Nue-
nen vanaf de oprichting in 1976 en was 
begin jaren tachtig actief voor de VVD 
in Nuenen. Sinds zijn pensionering is 
Piet ook bij andere verenigingen en in-
stellingen actief.

Gedurende twee raadsperiodes was 
Piet van Dun raadslid namens de VVD 
Nuenen.
Hij was gedurende bijna 2 bestuurspe-
riodes wethouder van financiën voor 
de gemeente Nuenen c.a. De laatste de-
cennia is Piet lid van de steunfractie en 
adviseert in die functie de VVD fractie.

Daarnaast was Piet van Dun acht jaar 
lang penningmeester en bestuurslid 
van de KBO in Nuenen en sinds vijf 
jaar secretaris/penningmeester bij de 
voedselbank Nuenen.

Al met al een mooie staat van dienst 
waarvoor Piet de VVD oorkonde Lid 
van Verdienste verdient! 

De VVD Nuenen c.a. is Piet veel dank 
verschuldigd!

Piet van Dun (rechts) ontvangt de oorkonde 

 Motie over referendum 
aangenomen
 
Door Gerrit van Ginkel

Tijdens de raadsvergadering van 31 mei is een motie aangenomen die han-
delde over een raadplegend referendum. De motie was ingediend door de 
SP en GroenLinks.

weten wat er waar was van de artikelen 
die onlangs verschenen in o.a. het ED. 
Er zou een bouwstop zijn aangekondigd 
voor 425 woningen in Nuenen-West. 
Wethouder Jansen legde uit dat het hier 
woningen betrof aan de noordkant van 
de Europalaan. Hiervoor wordt nog een 
uit te werken bestemmingsplan gege-
ven. Er is nu ingezet op een directe 
bouwcapaciteit van 5 jaar. Voor de capa-
citeit daarna wordt een uitwerkings-
plicht opgenomen en die geldt voor het 
project Europalaan-Noord. In het daar-
voor nog op te stellen bestemmingsplan 
wordt uitgewerkt aan welke woningen 
op dat moment behoefte is.
De aandacht voor kwaliteit en diversi-
teit en de veranderende vraag naar an-
dere type woningen kan zo meegeno-
men worden.
De wethouder verklaarde met klem 
dat er geen sprake was van een bouw-
stop of een rem op de ontwikkeling 
van Nuenen-West.

De VVD was mordicus tegen en wilde 
het eerst in de commissie bespreken.
De PvdA was voor als het referendum 
goed onderbouwd en voldragen was. 
D66 zag mogelijkheden voor een raad-
gevend referendum maar zeker niet 
voor een raadplegend referendum.
De Combinatie wilde voor een keer 
een raadplegend referendum als die 
eerst in de commissie behandeld was 
en juridisch getoetst.
De SP koppelde aan de motie nog het 
verzoek om de motie helemaal in orde 
te maken en toen vastgesteld was dat 
het referendum in de commissieverga-
dering van 21 juni behandeld zou wor-
den werd er gestemd en haalde de mo-
tie de eindstreep, waarbij de VVD te-
gen stemde.

Bouwstop
Tijdens het vragenuurtje werd ophelde-
ring gevraagd door Groothoff van het 
CDA en Albers van de PvdA. Zij wilden 

IVN 
Plantenwandeling
Op maandag 11 juni gaat het IVN weer 
wandelen, nu door de Collse Zegge, 
het gebied dat ligt achter de Collse wa-
termolen. Hier treft u schraalgrasveld-
jes aan, de grond is heel voedselarm en 
dat zorgt voor een bijzondere flora. 
Vroeger waren dit beemden die steeds 
maar weer werden gemaaid om op die 
manier hooi te krijgen. Bij gemest wer-
den deze veldjes niet, zodat ze steeds 
armer werden. En nu is hierdoor een 
uniek natuurgebiedje ontstaan. Kom 
en ga het zien! Het is echt bijzonder.
Trek stevige en waterdichte schoenen 
aan. Start wandeling: vanaf de Collse 
Watermolen. Vertrek per fiets: om 
19.00 uur vanaf Het Klooster.
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Herziene herdruk    
‘Van Gogh en Nuenen’
In het Nuenense Van Goghjaar 1984 verscheen het eerste boek dat speciaal 
de aandacht vestigde op de Nuenense periode van Vincent van Gogh. Nadat 
ook de tweede druk was uitverkocht was er alle aanleiding voor een derde 
druk. Helaas de uitgever van het boek ging failliet en de mogelijkheid voor 
een nieuwe uitgave stagneerde.

voorzag een aantal hoofdstukken van 
uitgebreidere informatie over het be-
treffende onderwerp en breidde het 
boek uit met hoofdstukken over de 
Nuenense Van Goghjaren na 1990 tot 
heden.
Er kwam een boek tot stand dat nog 
steeds gezien mag worden als een stan-
daardwerk over Van Goghs Nuenense 
periode, wars van ongefundeerde his-
torie of potsierlijke toeschrijvingen 
aan personen.
De nieuwe editie ‘Van Gogh en Nue-
nen’ is een prachtig boek geworden 
waarin in 303 pagina’s - ondersteund 
door 117 soms nog nooit gepubliceer-
de foto’s en reproducties - een beeld 
wordt gegeven van Nuenen en Vincent 
van Gogh in de jaren 1884-1885. Oud 
burgemeester Willem Ligtvoet voor-
zag het boek van een voorwoord. 

Het boek, uitgegeven door Creative 
Storytellers, is te koop in het Vincentre. 
 De prijs bedraagt € 19,95. Het is bin-
nenkort ook in het Engels verkrijgbaar.

Gelukkig ontmoette Ton de Brouwer 
de Amerikaanse uitgever David Glen. 
Hij merkte op, dat het een gemis was 
dat er geen specifiek boek over Vin-
cents Nuenense tijd verkrijgbaar was 
en deed daarom het aanbod een derde 
herziene druk te gaan uitgeven.

Het uitgeven van het boek betekende 
tevens een bijdrage aan de door David 
Glen opgerichte stichting Endangered 
Child Foundation Nederland. Deze 
stichting zet zich in voor de opvang 
van dakloze, uitgebuite en misbruikte 
kinderen. De netto opbrengsten van 
zijn uitgeverij komen geheel ten goede 
aan deze stichting.
Ton de Brouwer was erg gelukkig met 
deze mogelijkheid die zich plotseling 
aandiende om zo lezers niet alleen 
kennis te laten maken met de Nuenen-
se periode van Van Gogh maar met het 
boek ook tegelijk een goed doel te 
steunen.
Ton ging aan de slag en schreef een ge-
heel geactualiseerde herdruk. Hij 

Foto uitreiking 1e exemplaar

'Feest van Geloof' is de leuze van de Processie in Gerwen
Bruidjes die bloemen strooien, dragers met heiligenbeelden en jongens als ridder uitgedost. En als centrale deel van de Sa-
cramentsprocessie in Gerwen onder de baldakijn, priester Carlo de Beer met monstrans met het Allerheiligste. Zondag 3 ju-
ni vierde de katholieke kerk Sacramentsdag, vandaar dat de processie door het dorp trok. De jaarlijkse omgang trok natuur-
lijk bekijks, met name van de inwoners van Gerwen. Gerwenaar Cees van Keulen maakte bijgaande fotoreportage. 

 Inschrijving   
Music Kids   
weer geopend
Vorige week werd het 6e seizoen 
van Music Kids afgesloten met een 
mooie voorstelling voor de ouders 
en geïnteresseerden. Vanaf deze 
week is dan ook de inschrijving voor 
het seizoen Music Kids 2018-2019 
weer o�  cieel geopend. 

Music Kids is een initiatief van Show-
korps O&V | Nuenen en is opgestart 
om ieder kind de kans te geven kennis 
te maken met muziek en dans. Ervaren 
muzikanten komen tijdens de bijeen-
komsten hun instrument laten zien en 
muzikale begrippen uitleggen. Ui-
teraard mogen de kinderen ook zelf de 
instrumenten uitproberen. Later in 
het jaar mogen de kinderen een instru-
ment kiezen om een aantal weken 
thuis uit te proberen. Gedurende het 
jaar mogen de kinderen ook deelne-
men aan de overige verenigingsactivi-
teiten van de Showkorps O&V. 

Aanmelden
Music Kids vindt vanaf 25 september 
iedere dinsdag plaats op Basisschool 
De Mijlpaal van 18.30-19.15 uur. Het 
oriëntatiejaar bestaat uit ongeveer 30 
bijeenkomsten. Ieder kind heeft recht 
om kennis te maken met muziek, daar-
om is Music Kids gratis. Inschrijven 
kan via musickids.showkorpsov@
gmail.com of bij de stand van Show-
korps O&V op de Van Gogh Mèrt op 
10 juni.

Oplichter actief in Nuenen
Op zaterdag 2 juni in de middag zijn twee inwoners uit Nuenen opgelicht. 
De man gaf zich uit als iemand van de gemeente Nuenen en iemand van de 
Ouderenbond. De man sprak Nederlands en bood jassen aan uit liefdadig-
heid. Echter wilde de man hier wel geld voor hebben.

23 JUNI  2018

Collecteren om     
insecten te redden
Van maandag 11 juni tot en met zaterdag 16 juni gaan duizenden vrijwilligers 
van Natuurmonumenten collecteren. De collecte staat dit jaar in het teken van 
insecten. Het aantal insecten neemt dramatisch af. En dat is erg, want insecten 
zijn cruciaal in haast ieder ecosysteem. Natuurmonumenten roept heel Neder-
land op om de strijd aan te gaan voor de insecten. Ook Natuurmonumenten 
neemt extra maatregelen om de leefwereld van insecten te verbeteren. Denk 
aan een grotere bloemenrijkdom in natuurgebieden, meer afwisseling in het 
landschap en insectvriendelijk maaibeheer. Wil jij helpen Nederland insect-
vriendelijker te maken, dan is het nu het moment om te geven.

doel: opkomen voor natuur in Neder-
land. Daarom verwerft en beheert Na-
tuurmonumenten natuurgebieden. De 
natuurgebieden zijn bijna allemaal 
toegankelijk voor publiek.

Meer informatie op: 
www.natuurmonumenten.nl/insect

Actie nodig
‘We hadden het niet zo in de gaten, mis-
schien omdat we ze niet misten. Maar 
het gaat slecht met de bijen, de vlinders 
en bijna alle andere insecten. Hun aan-
tal neemt in een moordend tempo af. 
We kunnen deze kleinste beestjes niet 
missen. Ze zijn cruciaal in haast ieder 
ecosysteem. Als bestuiver, voor een ge-
zonde bodem, als opruimers en als 
voedsel voor onder andere vogels’, licht 
Marc van den Tweel, algemeen direc-
teur van Natuurmonumenten toe. ‘Er is 
dringend actie nodig om de leefwereld 
van insecten te herstellen. Met 1 euro 
helpt u al 1m2 natuur insectvriendelij-
ker te maken. Alle kleine beetjes helpen 
de kleinste beestjes vooruit.’ 

10.000 insectenredders
In ruim 300 gemeenten gaan ongeveer 
10.000 vrijwilligers van deur tot deur 
met een collectebus. 
Ook in Nuenen. ‘Ik organiseer de col-
lecte omdat ik het belangrijk vind dat 
de natuur gezond en divers blijft in ons 
land.’, zegt wijk coördinator Marie-
Thérèse van Vroonhoven. ‘Hou jij ook 
van de natuur in Nederland? Geef dan 
tijdens de collecteweek van Natuur-
monumenten.

Over Natuurmonumenten
Natuurmonumenten is een vereniging 
met ruim 700.000 leden en donateurs 
en 200.000 kinderen die lid zijn van 
OERRR. Zij hebben een gezamenlijk 

Open 
Tuinenweekend  
bij Groei & Bloei  
afd. Helmond e.o.
6 Particuliere tuinen en 2 voortuinen 
van Groei & Bloei afd. Helmond e.o. 
worden tijdens het Nationale Open 
Tuinenweekend op zondag 17 juni  van 
10.00 uur tot 17.00 uur open gesteld. 
Trotse tuinbezitters stellen op deze dag 
hun tuin gratis open voor bezoekers. 
Dit jaar doen mee: Medevoort 9a, 5707 
DD Helmond; voortuinen Burgemees-
ter Krollaan 62 en 66, 5707 BE Hel-
mond; Buurttuin Brandevoort, 5706 
SL Helmond; Houtse Parallelweg 102, 
5706 AE Helmond; Volkstuincomplex 
de Houtse Akkers, Eind van de pastoor 
van de Elsenstraat; Stadstuin Hel-
mond, Katoenstraat 12, 5701 SH Hel-
mond, Tuin de Winkelgaard, Winkel-
straat 17, 5715 PN Lierop.
Kijk voor een meer informatie op 
www.helmond.groei.nl

Politieberichten

Signalement van de man:
• Blank
• Tussen de 50 en 60 jaar oud
• Grijze haren
• Ongeveer 1.80 meter groot
• Normaal postuur 
• Donkerkleurig pak
• Wit overhemd 

• Donkerkleurige schoenen/wit randje
Bent u zelf gedupeerd door wellicht 
deze man, bel dan 0900-8844 voor het 
doen van een melding. U kunt ook via 
www.politie.nl/aangifte-of-melding-
doen aangifte doen. (Bron: facebook: 
Politie Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son 
en Breugel ).
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Haal meer energie uit je hypotheek!
Heel Nederland moet van het gas af. Onderzoeksbureau Ecorys berekende 
eerder dit jaar dat de eigenaar van een gemiddeld rijtjeshuis naar schatting 
18.000 euro kwijt is om gasloos te worden. Die 18.000 euro is nodig om van 
het gas af te gaan: de kosten om helemaal klimaatneutraal te worden, zitten 
daar nog niet bij.

De werkelijke kosten zullen per woning 
enorm verschillen. ,,Als je een nieuw 
huis hebt met energielabel A zullen de 
kosten lager zijn’’, voorspelde Hans An-
dré de la Porte van Vereniging Eigen 
Huis. ,,Maar als je een ouder huis hebt, 
uit de jaren 50 of 60, dan kunnen de 
kosten nog veel hoger uitvallen.’’

Op termijn moet de kraan helemaal 
dicht. Want niet alleen Groningen 
moet van het gas af, heel Nederland 
moet aardgasvrij worden. Het kabinet 
wil dat uiterlijk in 2050 realiseren. Of 
dat ook lukt is nog de vraag. Olof van 
der Gaag, directeur van de NVDE: “We 
lopen we op dit moment behoorlijk 
achter de feiten aan. Sterker nog, er 
gaan dagelijks meer woningen aan 
het aardgas, dan ervan af.”
Er gaan al her en der stemmen op om 
al eerder dwingende maatregelen te 
nemen richting huiseigenaren zodat 
2050 zeker wordt gehaald. 

Steeds meer klanten willen daarom al-
les weten over de mogelijkheden van 
woningverduurzaming. Ik vind het be-
langrijk dat ik mijn klanten ook op dat 
punt goed kan adviseren, want er is 
veel mogelijk. Als Financieel adviseur 
kijk ik naar de financiële lasten en 
neem de opties voor energiebespa-
ring meteen mee. Zo geef ik mijn 

klanten inzicht in hun woonlasten en 
helpen we het milieu ook nog eens 
een handje. Een huis groener maken 
kan al gauw een paar tientjes per 
maand schelen in de woonlasten. 

En er is veel te adviseren. Diverse geld-
verstrekkers bieden al korting op tarie-
ven aan voor het financieren van ener-
giebesparende maatregelen én je kunt 
ook nog eens meer lenen. In sommige 
gevallen kun je  ook gebruik maken 
van subsidieregelingen. Ben je het 
overzicht kwijt? Op www.verbeteruw-
huis.nl kun je binnen een paar minu-
ten een goed beeld krijgt van mogelij-
ke energiebesparende maatregelen 
voor je huis. Daarmee krijg je inzicht in 
de kosten per maatregel, de energie-
besparing en het wooncomfort. Tip: 
oriënteer je online op de mogelijkhe-
den, dan is het gesprek bij de Finan-
cieel adviseur zo concreet mogelijk.

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

Financieel Thuis

Haal meer energie uit je hypotheek!

Open Huis op vrijdag 8 juni

Nuenens College zet  
deuren wagenwijd open
Na jaren van plannen en bouwen is het dan eindelijk zo ver. Nuenens Colle-
ge heeft haar intrek genomen in het nieuwe gebouw aan de Sportlaan 8. Op 
woensdag 6 juni wordt het pand o�  cieel geopend. Om ook Nuenenaren 
kennis te laten maken met het nieuwe gebouw, houdt de school op vrijdag 
8 juni een Open Huis. Van 15.00 tot 18.00 uur is iedereen welkom om een 
kijkje te komen nemen.

zien. Een open, transparant gebouw 
van en voor de inwoners.’

Naast enkele klaslokalen kent het 
nieuwe gebouw vooral veel ruimtes 
waarin de buitenwereld zo goed moge-
lijk wordt nagebootst. Van een kapsa-
lon tot een winkel en een restaurant 
met keuken. ‘Deze ruimtes worden ge-
bruikt om onze leerlingen op te leiden, 
maar de Nuenenaren zijn ook welkom 
om een kopje koffie te komen drinken 
in het restaurant of om hun haar te la-
ten doen in de kapsalon. We halen bui-
ten letterlijk naar binnen.’

Met enige regelmaat lopen er al nieuws-
gierige inwoners binnen. Op vrijdag 8 
juni van 15.00 tot 18.00 uur zet de 
school de deuren wagenwijd open. Ie-
dereen die een kijkje wil komen nemen 
is dan van harte welkom. Er worden 
ook rondleidingen verzorgd. 

Wie met enige regelmaat over de Euro-
palaan in Nuenen rijdt, kan het niet 
zijn ontgaan. In de afgelopen maanden 
is er parallel aan de weg een prachtig 
gebouw verrezen. Aan de Sportlaan 8 
zijn sinds halverwege mei weer scho-
lieren te vinden. Na een afwezigheid 
van anderhalf jaar hebben de leerlin-
gen nu definitief hun intrek genomen 
in het nieuwe gebouw. Daarmee komt 
ook een einde aan het heen-en-weer 
pendelen van zowel leerlingen als do-
centen tussen de locatie Wederikdreef, 
de voormalige basisschool aan de 
Vrouwkensakker, theater ’t Klooster en 
de Kookstudio aan de Tomakker.

Rector Claire Arts is blij dat alle leer-
lingen en docenten weer bij elkaar zit-
ten in één pand. ‘En in wát voor pand’, 
vertelt ze enthousiast. ‘Dit gebouw laat 
wat mij betreft perfect zien hoe een 
school er anno 2018 uit zou moeten 

Ooit gaat Anja Vereijken   
voor volwassenen schrijven
Sinds 2008 geeft de Gerwense auteur kinderboeken uit. Steeds met heel ei-
gentijdse thema’s als cyberpesten of gevaren voor de jeugd op het internet.

Samen met je kind de risico’s van inter-
net verkennen en belangstelling tonen 
voor de dingen waar kinderen op so-
cial media mee bezig zijn, biedt veel 
meer houvast.
Ook epilepsie ‘Mijn hoofd is even weg’ 
2013 en recent dyslexie ‘Gekke dieren 
leven overal’ 2017 zijn onderwerpen 
die Anja in haar boeken niet uit de weg 
gaat. De vormgeving en keuze van het 
lettertype in het laatste leesboek is met 
woordblindheid als aandoening reke-
ning gehouden.

Het is inmiddels een indrukwekkende 
lijst van kinderboeken die Anja schreef. 
Maar een stip op de horizon is om ook 
eens een boek te schrijven voor volwas-
senen. Met de voorbereiding daarvan is 
ze al een eindje op weg, maar soms be-
denkt ze zich halverwege en dan moet 
het toch allemaal weer anders. 
De inleiding van Anja Vereijken was 
een boeiende afsluiting van een inte-
ressante reeks KBO lezingen geduren-
de het afgelopen seizoen. 

Wim Daniels, inmiddels bekend Ne-
derlands publicist uit deze regio, sti-
muleerde Anja om haar schrijftalent 
verder te ontwikkelen.
Anja Vereijken schrijft al haar hele le-
ven. In de vierde klas van de basis-
school bedacht ze al een musical, geti-
teld: Vlucht door de wildernis.
Inmiddels ligt er een hele verzameling 
boeken van haar hand in de boekwin-
kel en is ze betrokken bij tal van educa-
tieve programma’s en presentaties 
over jeugdproblematiek.

Ze kan behalve goed schrijven er ook 
boeiend over vertellen, zo bleek afge-
lopen donderdagmorgen in de laatste 
KBO ‘Schuif ’ lezing van seizoen 2017-
2018 in het Trefpunt van Het Klooster.

“Verbied het internetten niet aan kin-
deren, ook niet door ze een heel afge-
meten tijd per dag toe te staan om te 
internetten”, is haar opvatting, “Maar 
leer ze met deze nieuwe dingen verant-
woord om te gaan.”

Lezing over relaties 
Op zondag 17 juni om 14.00 uur geeft 
de Praktijk voor Relatietherapie Nue-
nen een lezing over relaties in de Bio-
logische winkel Bio-Kracht op de 
Parkstraat. De Praktijk voor Relatie-
therapie Nuenen wordt gerund door 
het echtpaar Eveline Mientjes en 
Hans van Nuland. Zij geven in Nue-
nen gezamenlijk relatietherapie.

In deze lezing leggen zij uit wat er on-
der de meeste relatiepatronen en pro-
blemen ligt en hoe je samen de liefde 
weer kunt herstellen. We weten uit on-
derzoek hoe belangrijk het is om je 
emotioneel verbonden te voelen: men-
sen leven langer, herstel van ziekte gaat 
sneller en het heeft veel invloed op je 
gevoel van geluk en tevredenheid in 
het leven. De basis van je relatie is de 
hechting aan elkaar. Die hechting is 
van levensbelang en iedereen heeft dat 
nodig. Waarom is dat dan toch zo las-
tig en waarom verzanden paren in ne-
gatieve patronen, onmacht, ruzie, on-
trouw, afstandelijkheid en verlies van 
intimiteit? En waarom komen mensen 
heel vaak te laat in relatietherapie als 
het tij al bijna niet meer te keren valt? 
In deze lezing komen deze vragen aan 
de orde en leer je begrijpen hoe nega-
tieve interacties en patronen tussen 
partners pijn en afstand creëren en hoe 
je dit samen kunt veranderen. Hoe kun 
je zo naar elkaar uitreiken en op elkaar 
reageren, dat er een veilige verbinding 
ontstaat en dat je elkaar (weer) kunt 
horen, waarderen en echt liefhebben.

De praktijk voor Relatietherapie Nue-
nen werkt o.a. met de methode EFT, 
ontwikkeld door Sue Johnson. EFT 
richt zich op het stoppen van de nega-
tieve interacties tussen partners en het 
smeden en versterken van de emotio-
nele band tussen hen. Dit gebeurt door 
de sleutelmomenten in de relatie op te 
sporen en die nader te onderzoeken. 
Doel is te komen tot een volwassen 
liefdevolle relatie: openstaan en ont-
vankelijk zijn voor elkaar, op elkaar af-
gestemd zijn. De EFT-therapeut helpt 
een paar met relatieproblemen om de 
problematische manier waarop zij de 
relatie vormgeven om te vormen tot 
een veiliger hechting, die beide part-
ners voedt en sterker maakt. 

Inschrijven bij de Biowinkel of bij Eve-
line Mientjes: e.mientjes@onsnet.nu 
Website: http://www.eft-nuenen.nl/.
Je kunt ook komen zonder je in te 
schrijven, maar dan loop je wel het ri-
sico dat het vol is. Kosten: 15 euro, in-
clusief koffie en thee.

Heemkundekring   
krijgt schenking van    
glasnegatieven uit 1900
Vorige week is heemkundekring De Drijehornick formeel eigenaar gewor-
den van zo’n 300 glasnegatieven met opnamen van het Nuenen tussen 1899 
en 1920. De foto’s zijn gemaakt door Jan de Kruij�  die in 1887 in Nuenen 
werd geboren.

Heemkundekring De Drijehornick 
blijft wel eigenaar van de negatieven.

Unieke plaatjes
Door middel van ondertekening van 
de schenkingsovereenkomst is de offi-
ciële overdracht een feit. Voorzitter 
Roland van Pareren zei erg verheugd te 
zijn dat de heer De Kruijff de oude fo-
to-opnamen van zijn vader aan de 
heemkundekring heeft geschonken. 
Zo kan iedereen kennis nemen van de 
unieke plaatjes die Jan de Kruijff in het 
begin van de 20ste eeuw in Nuenen en 
omgeving heeft gemaakt. Er zijn veel 
opnamen van de ‘protestantse hoek’, 
de omgeving van de Papenvoort (waar 
het ouderlijk huis van De Kruijff nog 
steeds staat), de Lindeboom in volle 
glorie en ook het huidige Weefhuis (de 
oude weverij eens eigendom van De 
Kruijff ) en omgeving. Ook zijn er op-
namen toen Jan de Kruijff in Neder-
lands-Indië was. In het foto-album zijn 
opnamen uit West-Brabant toen Jan de 
Kruijff daar in de mobilisatietijd als 
militair actief was.

De collectie was in het bezit van Joost 
de Kruijff, de zoon van Jan de Kruijff. 
Omdat hij van mening is dat een der-
gelijke verzameling oude foto’s voor 
het grootste deel in Nuenen gemaakt, 
ook in Nuenen thuishoren en ook voor 
de toekomst bewaard moeten blijven, 
heeft hij met de heemkundekring con-
tact opgenomen. Het resultaat is dat 
niet alleen de glasnegatieven maar ook 
het bijbehorende foto-album met 
daarbij de volledige beschrijving van 
alle foto’s aan de heemkundekring is 
overgedragen. Vorige week was de of-
ficiële overdracht in het Heemhuis van 
De Drijehornick. 

Digitalisering collectie
Alle 300 glasnegatieven zijn inmiddels 
gedigitaliseerd zodat de foto’s vanaf nu 
in publicaties en uitgaven van de heem-
kundekring afgebeeld kunnen worden. 
De glasnegatieven zelf zijn onderge-
bracht bij het Regionaal Historisch Ar-
chief, het RHCe, in Eindhoven waar ze 
bij een constante temperatuur voor de 
toekomst bewaard kunnen blijven. 

Overdracht van het bijbehorende foto-album is de symbolische overhandiging van de his-
torische glasnegatieven van Jan de Kruijff uit de periode 1899-1920 door de heer Joost de 
Kruijff. De heer en mevrouw De Kruijff worden geflankeerd door Roland van Pareren, voor-
zitter van De Drijehornick (links) en John Parmentier, secretaris (rechts). Foto: Herman Bulle



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.

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

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

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

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

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

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

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

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

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

 Rond de Linde elke donderdag
op www.ronddelinde.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

SUMMER SCHOOL ACTIE 
BIJ GITAARSCHOOL NUENEN
6x30 min of 3x60 minuten gitaarles voor 
>21 jaar € 119,00 en <21 jaar € 99,00. 

Per pakket in leslokaal of aan huis. 
Vanaf 7 juli t/m 19augustus vrij 

in te plannen binnen deze periode.

Expressieve, muzikale en technische 
ontwikkeling op gitaar voor kind 

tot volwassene op nylon-/staalsnarige 
en electrische gitaar, ook basgitaar.

Bel voor meer info met 
06-52685862  | gitaarschoolnuenen.nl

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

Maandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTER

Meer dan 100 modellen 
in de winkel

Nieuw: 
geheel uitklapbare 
voetensteun

LEDER OF STOF  / MAATWERK / STA-OP-STOELEN

R E L A X F A U T E U I L S
GROTE KEUZE OPSTA FAUTEUILS

In small, 
medium 
en large

          Deze

Uit voorraad leverbaar

Zondag 10 juni
geopend

11.00 - 17.00 uur

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

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

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

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

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

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

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.

ONTZORG DE MANTELZORGER!

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

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

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

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

040 283 1675

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

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur

en. 13.00-17.00 uur

  Berg 28
  5671 CC Nuenen
  WWW.PAULVANDERVELDEN.NL   Tel. (040) 283 5252

RUIM
30 JAAR
ERVARING

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

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

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

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

Tel. 040-2831284

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

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

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2017”



COLOFON

Dit is een uitgave van de Provincie Noord-
Brabant. Deze krant is bedoeld om op een 
toegankelijke wijze informatie te geven over 
de herindeling van de gemeenten Nuenen 
c.a. en Eindhoven en is met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld. Wanneer 
u vragen heeft over de inhoud, of als u 
onjuistheden constateert, kunt u contact 
opnemen met de provincie Noord-Brabant 
via herindelingnuenen@brabant.nl.

De krant wordt huis-aan-huis verspreid in de 
gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.

Karin de Waard (46), doet als zzp’er wer-
ving en selectie van hoogopgeleide mensen 
voor de installatiesector. 
‘Losblijven zou goed zijn voor Nuenen, want 
dan kunnen we onze eigen identiteit behou-
den. Ik heb in Eindhoven gewoond, en daar 
denken ze anders dan wij in Nuenen. Ik heb 
de ouderwetse angst dat Nuenen door een 
bestuurlijke fusie ondersneeuwt. Ik heb juist 
voor Nuenen gekozen vanwege de kneuterig-
heid en de prettige leefomgeving. Ik ben bang 
dat Eindhoven dat toch een beetje afpakt na 
een fusie. Oorspronkelijk kom ik trouwens uit 
het Gooi. Ik ben van een Gooise kakker een 
Brabants boerinneke geworden, hahaha!’

Netty Verheijden (85)
‘Ik ben een echte Eindhovense, maar ik 
woon al zeven jaar in Nuenen. Voorheen 
maakte de fusie met Eindhoven me niet 
zoveel uit. Maar pas geleden heb ik in de 
krant gelezen dat Eindhoven er financieel 
niet zo goed voorstaat. Sindsdien twijfel ik 
over de fusie, want financieel schieten wij er 
dus weinig mee op. Aan de andere kant ben 
en blijf ik een Eindhovense, dus ik kan er 
ook wel mee leven als het doorgaat.’

Saskia Strijbos (38), heeft een salesfunctie 
bij een vastgoedbeheerder
‘Ik volg het nieuws over de bestuurlijke fusie 
via de lokale media hier in Nuenen. Aan de 
ene kant denk ik dat het beleid er nog hel-
derder en duidelijker van wordt. Een nadeel 
is volgens mij dat Eindhoven straks ruimte 
wil inpikken om woningen te bouwen, want 
zij hebben te weinig ruimte en wij hebben 
ruimte zat. Maar ik zou eigenlijk wel wat 
meer duidelijkheid willen hebben over wat 
nou precies de gevolgen zijn van de fusie. 
En ik denk dat dat voor heel veel mensen in 
Nuenen geldt.’

Rob van Rooij (40), heeft een bouwkundig 
ontwerp- en adviesbureau 
‘Ik ben als inwoner van Nuenen neutraal als 
het gaat over de bestuurlijke fusie. Ik denk 
dat hij enerzijds noodzakelijk is om kosten 
te beheersen, omdat één gemeente minder 
overheadkosten heeft dan twee gemeenten. 
Maar aan de andere kant kan ik me ook 
wel voorstellen dat mensen bang zijn dat 
Nuenen zijn dorpse karakter verliest en dat 
we verstedelijken. Misschien groeien we 
straks wel dicht door alle nieuwbouw. Maar 
ja, dat is koffiedik kijken. Wie weet hoe de 
toekomst eruitziet?’

Jordelino Nzita (24), geboren in Angola, 
woont in Eindhoven, studeert toegepaste 
psychologie
‘Ik denk dat het alleen maar voordelen heeft 
als er meer mensen wonen in een gemeente. 
Nadelen van een bestuurlijke fusie? Die zie 
ik niet zo snel. We leven in dezelfde wereld, 
dus waarom zouden we niet in dezelfde 
gemeente kunnen wonen? We zijn allemaal 
mensen, toch?’

Giorgio Rossano, wijnimporteur
‘Ik woon al 23 jaar in Nuenen en ik ben 
zeker geen tegenstander van een bestuur-
lijke fusie met Eindhoven. Ik vind het bijvoor-
beeld wel handig als er één plek is voor 
alle burgerzaken. Bovendien is Eindhoven 
een stuk groter dan Nuenen, en ik denk dat 
Nuenen daarvan kan profiteren en beter 
kan functioneren. Natuurlijk is het onzeker 
hoe het zal lopen, maar ik lees er veel over 
en gevoelsmatig zeg ik dat het een voordeel 
kan zijn.’

Kansen en zorgen

15 mei 2018
Vaststelling herindelingsontwerp door Gedeputeerde Staten.

16 mei – 11 juli 2018
Inspraakperiode herindelingsontwerp: gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Op 19 juni en 4 juli a.s. worden tussen 18.30 
en 21.00 uur in respectievelijk Eindhoven (Gasterij Wasven) en Nuenen (Het Klooster) inloopavonden gehouden.

Juli – september 2018
Verwerken zienswijzen. Gedeputeerde Staten stellen het voorstel voor het herindelingsadvies vast.

December 2018
Provinciale Staten stellen het herindelingsadvies vast. Het herindelingsadvies wordt verzonden aan de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties.

2018

2019-2020

2021

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties legt wetsvoorstel voor aan de Ministerraad. Advies 
van de Afdeling advisering van de Raad van State over het wetsvoorstel. 

Indiening wetsvoorstel bij Tweede Kamer. 
Besluitvorming door Tweede Kamer en Eerste Kamer.

November 2020 
Herindelingsverkiezingen.

1 januari 2021
Herindelingsdatum. Start nieuwe gemeente
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Wat is het vervolg?
Dit is de globale tijdlijn van de herindeling Nuenen c.a. en Eindhoven

HERINDELINGSKRANT 

NUENEN C.A. EN EINDHOVEN

Eindhoven en Nuenen c.a. brengen stad en landelijk gebied 
samen in nieuwe gemeente

De gemeenten Eindhoven en Nuenen c.a. 
worden samengevoegd en gaan op in één 
nieuwe gemeente. Beoogde ingangsda-
tum: 1 januari 2021. Naam van de nieuwe 
gemeente: Eindhoven. Dat is het voorstel 
van Gedeputeerde Staten van de provincie 
Noord-Brabant. De grenzen van de nieuwe 
gemeente zullen bestaan uit de huidige bui-
tengrenzen van de gemeenten Nuenen c.a. 
en Eindhoven. 

Het perspectief: een gemeente van 
betekenis
De nieuw te vormen gemeente Eindhoven is 
een robuuste gemeente van bestuurlijke bete-
kenis. Er ontstaat een krachtige gemeente 
die op alle niveaus de belangen kan beharti-
gen van inwoners en bedrijven. Te denken 
valt aan natuur en kwaliteit van de leefom-
geving en sociaal-culturele voorzieningen. 
Een gemeente die in staat is complexe opga-

ven nu en in de toekomst aan te pakken. 
De huidige gemeenten Nuenen c.a. en 
Eindhoven versterken met de herindeling hun 
(gezamenlijke) bestuurlijke slagkracht. Zij 
zijn zo beter voorbereid op lokale, regio-
nale, provinciale en nationale opgaven, 
terwijl tegelijkertijd de lokale kwaliteiten en 
de identiteit van beide fusiepartners gekoes-
terd blijven. De nieuwe gemeente is in staat, 
samen met haar inwoners, maatschappelijke 
organisaties en ondernemers, om maat-
schappelijke en economische opgaven en 
kansen goed op te pakken. Ook krijgen 
inwoners, ondernemers en organisaties op 
het gebied van cultuur, welzijn en zorg met 
de nieuwe gemeente een daadkrachtige 
samenwerkingspartner. De nieuwe gemeente 
kan haar rol voor de regio verder versterken 
en provinciaal, nationaal en internationaal 
meer invloed uitoefenen.

Beide gemeenten in cijfers
Nuenen c.a.
• 22.984 inwoners
• 34,1 km² oppervlakte
• 4 kernen: Nuenen, Gerwen, 

Nederwetten en Eeneind
• 19 raadszetels
• 81,84 fte personeel
• 7.400 banen
• begrotingsomvang 2018: 

€ 72,3 miljoen

Woonlasten 2018: 
• éénpersoonshuishouden: € 700
• meerpersoonshuishouden: € 917

Eindhoven
• 229.914 inwoners
• 88,9 km² oppervlakte
• 20 wijken en 3 kernen

• 45 raadszetels
• 1842 fte personeel
• 157.600 banen
• begrotingsomvang 2018: 

€ 893,9 miljoen

Woonlasten 2018: 
• éénpersoonshuishouden: € 548
• meerpersoonshuishouden: € 619
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Op 19 juni en 4 juli a.s. worden tussen 18.30 en 21.00 uur in respectie-

velijk Eindhoven (Gasterij Wasven) en Nuenen (Het Klooster) inloopavon-

den gehouden. Tijdens de inloopavonden kunt u vragen stellen over het 

herindelingsontwerp, de visie op de nieuwe gemeente en eventueel ter 

plekke een zienswijze indienen. Op de avonden is er geen plenair pro-

gramma, er zijn diverse ‘stands’ waar informatie beschikbaar is.
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Met circa 250.000 inwoners en een oppervlakte van 123 km2 ontstaat op 
1 januari 2021 een nieuwe gemeente. Dan gaan Eindhoven en Nuenen 
c.a. samen op in de qua inwonertal grootste gemeente van Brabant. Een 
gemeente, die stad en landelijk gebied samenbrengt en bijdraagt aan de 
bijzondere kwaliteit van Brabant: het Brabants mozaïek van steden en 
dorpen die verspreid liggen in een bonte afwisseling met landbouw en 
natuur. De provincie Noord-Brabant heeft het initiatief genomen tot deze 
herindeling. In deze krant leest u er meer over.



Kalina Sleegers 
‘Gaat Eindhoven bestuurlijk fuseren met 
Nuenen? Lijkt mij niet nodig. Zelf woon ik in 
de wijk Tongelre, dat is vlakbij Geldrop. Als 
Eindhoven fuseert met Nuenen, waarom dan 
niet ook met Geldrop? Dat is net zo dichtbij. 
Ik zou het zo laten. Maar ik ga er ook geen 
ruzie over maken als het doorgaat.’

Michelle Trines (21), studeert journalistiek in 
Tilburg
‘Ik kom nooit in Nuenen, want ik heb er niks 
te zoeken. Ik woon in Eindhoven én Tilburg. Ik 
heb wel wat koppen gelezen over de bestuur-
lijke fusie. Maar het heeft geen invloed op mijn 
eigen bubbel, dus ik heb er ook geen mening 
over. Ik zou me er eerst beter in moeten ver-
diepen voordat ik weet of ik voor of tegen de 
bestuurlijke fusie ben.’

Patricia Fonseca (‘Ik ben boven de zestig 
jaar’)
‘Ik vind samenwerking goed. Ik ben 
Colombiaanse, maar woon al 36 jaar hier 
in Nederland, waarvan de laatste 26 jaar 
in de Echternachlaan. Ik ben wel eens in 
Nuenen geweest voor een culturele dag. Ik 
vind het een gezellige plaats. Als Eindhoven 
en Nuenen gaan fuseren, dan moeten ze hun 
vriendelijkheid en respect voor elkaar behou-
den, want dat vind ik belangrijk.’

Henk Verreijt (81), woont in de Eindhovense 
wijk Woensel, werkte 24 jaar in het Catharina 
Ziekenhuis.
‘Mooi dorpke, hoor, Nuenen! Ik ga er wel 
eens vissen. Het moet vooral zichzelf blijven. 
Maar het ligt toch al tegen Eindhoven aan, 
dus van mij mogen ze fuseren. Bovendien 
hebben ze net een nieuwe weg, dus Nuenen 
is nu nog beter bereikbaar.’

Kansen en zorgen

Het is de bedoeling dat op 1 januari 2021 

de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven 

met elkaar fuseren. Wij gingen de straat 

op om aan inwoners van beide plaatsen 

te vragen wat ze daarvan vinden.

Hoe dient u een zienswijze in?

Eigenheid koesteren
Interview met de Eindhovense burgemeester Jorritsma

Nuenen en Eindhoven vullen elkaar aan
Herindelingsontwerp vastgesteld door het provinciebestuur

Belangrijke punten uit de visie op de nieuwe gemeente
1. Vorming van een gemeente die in staat is de maatschappelijke en economische uitdagingen 

adequaat op te pakken en beschikt over een veelheid en diversiteit van sociaal-culturele 
voorzieningen.

2. Behoud van het lokale karakter en identiteit van beiden gemeenten.
3. Stadse en dorpse karakter dienen elkaar te versterken.
4. Geen hoogbouw in Nuenen c.a.
5. Geen woningbouw in de groene buffer.
6. Behoud en doorontwikkeling dorpsraden.
7. Dependance publieke dienstverlening in Nuenen c.a.

Het volledige herindelingsontwerp kunt u raadplegen op de volgende websites:
• www.brabant.nl/vkbnuenen
• www.nuenen.nl
• www.eindhoven.nl

Het landelijke karakter van Nuenen c.a. en het 
stedelijk karakter van Eindhoven vullen elkaar 
goed aan en moeten behouden blijven. Dit is 
één van de uitgangspunten van het herinde-
lingsontwerp voor de nieuwe gemeente, dat 
het provinciebestuur op 15 mei 2018 heeft 
vastgesteld. Inwoners van de twee gemeenten 
kunnen tot en met 11 juli 2018 op deze en 
andere onderdelen van het herindelingsont-
werp zienswijzen indienen.

Eigenheid
Via inwonersavonden in Gerwen, 
Nederwetten, Nuenen, en Eindhoven heeft 
de provincie bij zoveel mogelijk inwoners 
opgehaald wat ze van belang vinden voor de 
nieuwe gemeente. Gedeputeerde Anne-Marie 
Spierings: “Wat op al die avonden duidelijk 
klonk was de wens om de eigenheid van de 
dorpen te behouden. Ik snap die wens en 
de zorgen die erachter schuil gaan. Als ik 
kijk naar hoe dat bij eerdere fusiegemeenten 
gegaan is en wat de gemeente Eindhoven 
van belang vindt, dan zal Nuenen gewoon 
Nuenen blijven. Identiteit zit in de gemeen-
schap, niet in de gemeentegrenzen. Nuenen 
c.a. en Eindhoven vullen elkaar goed aan en 
kunnen van elkaar leren.”

Een voorbeeld van het behoud van het eigen 
karakter is dat onder andere de groene buf-
fers in Nuenen c.a. niet volgebouwd worden 
en dat er geen hoogbouw in Nuenen c.a. 
komt. De afwisseling van stedelijk en landelijk 
karakter maakt de omgeving juist zo aantrek-
kelijk om te wonen, te werken en te recreëren. 

Vrijwilligers
In de nieuwe gemeente is er op sport- en 
cultuurgebied respect voor elkaars accommo-
daties, verenigingen en evenementen, zelfor-
ganisatie en levensvatbaarheid. “Ik weet dat 
vrijwilligers in Nuenen c.a. veel voor elkaar 
krijgen,” aldus gedeputeerde Henri Swinkels. 
“Dit moet je niet alleen behouden, maar juist 
versterken met een goed gemeentebestuur. 
Belangrijk daarbij is om mensen invloed te 
geven over hoe zij een plek krijgen binnen de 
grotere gemeenschap. Daarom vind ik het ook 
zo belangrijk dat inwoners van Nuenen c.a. 
en Eindhoven meedenken met het ontwerp 
voor de nieuwe gemeente.” In het herinde-
lingsontwerp is nadrukkelijk aandacht voor 
blijvende inwonersparticipatie via onder 
andere de dorps- en wijkraden. Spierings: 

De gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven hebben het herindelings ontwerp op 
16 mei 2018 voor 8 weken ter inzage gelegd tot en met 11 juli 2018. In deze 
periode kunt u een zienswijze indienen.

Iedereen kan reageren op het herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen 
c.a. en Eindhoven door het geven van zogeheten ‘zienswijzen’. Een zienswijze is een schriftelijke 
reactie op het herindelingsontwerp en kan positief, neutraal of negatief zijn. Daarin kunt u uw 
mening geven over de herindeling, ideeën opperen of voor een bepaald onderwerp aandacht 
vragen. Alle zienswijzen worden meegewogen bij het uiteindelijke herindelingsadvies.

Waar ligt het herindelingsontwerp ter inzage?
Het fysieke exemplaar van het 'herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen 
c.a. en Eindhoven' ligt ter inzage van woensdag 16 mei tot en met woensdag 11 juli 2018. 

U kunt het document inzien op de volgende locaties (tijdens de gebruikelijke openingstijden):
• Gemeente Nuenen c.a.: Gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen
• Gemeente Eindhoven: Inwonersplein, Stadhuisplein 10 te Eindhoven

Het herindelingsontwerp is ook digitaal te raadplegen op de volgende websites:
• www.brabant.nl/vkbnuenen
• www.nuenen.nl
• www.eindhoven.nl

Hoe kunt u een zienswijze indienen?
• Via het E-formulier op de website www.brabant.nl/vkbnuenen. Onder ‘Herindelings ontwerp’ 

klikt u op ‘Dien een zienswijze in’. 
• Per e-mail naar: herindelingnuenen@brabant.nl
• Per brief gericht aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, o.v.v. ‘zienswijze 

herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven’, Postbus 90151, 5200 MC ‘s-Hertogenbosch
• Mondeling: u kunt mondeling een zienswijze geven die schriftelijk wordt opgetekend. 

Daartoe kunt u een afspraak maken met de provincie Noord-Brabant, secretariaat van het 
programma ‘Veerkrachtig Bestuur in Brabant’, tel. 073 - 680 86 75.

Indien u schriftelijk of per e-mail uw zienswijze indient, vergeet dan niet uw naam, adres, post-
code, woonplaats en e-mailadres te vermelden. Alle zienswijzen worden vertrouwelijk behandeld. 
In verband met privacy zullen uw NAW-gegevens niet worden vermeld. 

Wat gebeurt er met de zienswijzen?
Alle zienswijzen worden geanonimiseerd en van een (geclusterde) reactie voorzien en worden 
meegewogen door Gedeputeerde Staten in een ‘Reactienota zienswijzen’, die in oktober 2018 
wordt geplaatst op de website www.brabant.nl/vkbnuenen. Deze Reactienota maakt onderdeel 
uit van het voorstel van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten tot vaststelling van het zoge-
heten herindelingsadvies aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Informatie
Voor vragen om informatie kunt u een e-mail sturen naar: herindelingnuenen@brabant.nl.

De provincie heeft geoordeeld dat Nuenen 
c.a. niet langer als zelfstandige gemeente kan 
voortbestaan. De Eindhovense burgemeester 
John Jorritsma heeft daarover geen oordeel. 
Wel vindt hij dat, als Nuenen niet zelfstandig 
kan blijven, een fusie met Eindhoven voor de 
hand ligt. Het behouden van de eigen identi-
teit is daarbij een belangrijk uitgangspunt. 

Wat vindt u van het plan om Nuenen 
c.a. bij Eindhoven te voegen?
Zoals al eerder gezegd, als Nuenen niet 
langer zelfstandig kan voortbestaan -dat oor-
deel heeft de provincie getrokken- dan ligt een 
fusie met Eindhoven voor de hand.
Historisch is er een sterke maatschappelijke 
samenhang tussen onze gemeenten. Veel 
Nuenenaren zijn georiënteerd op Eindhoven 
en veel Eindhovenaren bezoeken Nuenen 
vanwege de mooie dorpskern en de mooie 
omgeving.
Dat het gevoelig ligt, snap ik goed. Als bewo-
ner kies je zelf om ergens te blijven of te gaan 
wonen omdat je je ergens thuis voelt. Of dat 
nu komt door rust en groen of juist het geroe-
zemoes in de stad. 

Wat mensen wel eens vergeten, is dat 
Eindhoven ook is opgebouwd uit dorpen. 
Woensel (Noord en Zuid), Tongelre, Stratum, 
Gestel en Strijp zijn sinds 1920 stadsdelen 
maar hebben hun eigenheid behouden. 
Ik kom regelmatig Eindhovenaren tegen 
die ook bijvoorbeeld trotse Stratummers of 
Tongelnaren zijn. Die eigenheid koesteren 
we binnen Eindhoven, door onze manier van 
gebiedsgericht werken: Wijkcoördinatoren 
zijn de contactpersonen van de gemeente in 
wijken en buurten. 
Zo moeten Nuenen, Eeneind, Gerwen en 
Nederwetten ook hun eigen identiteit houden. 
Inwoners geven een dorp of stad of stadsdeel 
karakter, niet een herindeling. Dat is de erva-
ring in Eindhoven maar blijkt ook uit andere 
fusies elders in het land. Het herindelingsont-
werp zet daar dan ook op in.  
Ik denk dat onze sterke punten elkaar kunnen 
versterken en dat er een sterke, nieuwe 
gemeente ontstaat. Niet alleen voor de inwo-

ners van de nieuw te vormen gemeente. Deze 
gemeente draagt ook bij aan de bestuurlijke 
slagkracht in de regio.

Bestuurlijke slagkracht, wat bedoelt u 
daarmee?
Opgaven als woningbouw, infrastructuur, 
zorg, veiligheid, recreatie en economie 
trekken zich niets aan van gemeentegren-
zen. Inwoners wonen, werken en recreëren 
niet in één gemeente maar in een gebied 
daaromheen (dat noemen we ook wel een 
“daily urban system”). De samenvoeging van 
Nuenen en Eindhoven draagt bij aan een ster-
kere verbinding tussen stad en ommeland. 
Door de fusie ontstaat ook een sterke nieuwe 
gemeente die een stevige en solide partner in 
de regio kan zijn en die dit soort vraagstukken 
beter kan aanpakken, in samenwerking met 
andere gemeenten. Dat komt de regionale 
aanpak van deze opgaven ten goede.

Is het financiële toezicht dat nu is 
ingesteld bedoeld om de financiële 
situatie in Eindhoven op orde te 
brengen? 
In de krant leek het even alsof de provincie 
financieel toezicht heeft ingesteld vanwege de 
financiële situatie in Eindhoven. Dit is niet het 
geval. De provincie is wettelijk verplicht om 
gemeenten die worden samengevoegd onder 
preventief financieel toezicht te plaatsen. Dat 
houdt in dat we belangrijke financiële beslui-
ten aan elkaar voorleggen. Om te voorkomen 
dat de ‘oude’ gemeenten nog snel uitgaven 
doen, die de ‘nieuwe’ gemeente nooit zou 
hebben gedaan. Ik ontken niet dat we in 
Eindhoven financiële uitdagingen hebben, 
maar we gaan die oplossen. De provincie 
heeft ook aangegeven dat Nuenen c.a. en 
Eindhoven allebei financieel gezond zijn.
De provincie, de gemeente Nuenen c.a. en 
de gemeente Eindhoven vinden het belangrijk 
dat besluitvorming en bedrijfsvoering zo min 
mogelijk worden gehinderd door het finan-
cieel toezicht. Daarom hebben Eindhoven, 
Nuenen en de provincie onderling afspra-
ken gemaakt over de snelle afstemming van 
besluiten.
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Waarom Nuenen c.a. niet langer zelfstandig?

De provincie is op grond van adviezen van twee onafhankelijke commissies, diverse onder-
zoeken en gevoerde gesprekken tot de conclusie gekomen dat de gemeente Nuenen c.a. niet 
zelfstandig kan blijven, omdat: 
1. er in Nuenen c.a. al jarenlang sprake is van gebrekkig politiek-bestuurlijk samenspel 

tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en er geen zicht 
bestaat op verbetering in de toekomst;

2. er sprake is van een gebrekkig samenspel tussen het gemeentebestuur en de samenleving 
en een gebrek aan maatschappelijk vertrouwen in het gemeentebestuur.

De gemeenteraad van Nuenen c.a. had tot een half jaar geleden overigens een ‘bestuurlijke 
fusie als voorkeursvariant voor de bestuurlijke toekomst’ als zijn standpunt. Hoewel dit stand-
punt inmiddels is gewijzigd is de provincie van mening dat de onderliggende problematiek 
nog steeds aan de orde is.

“Burgerparticipatie en wijk- en dorpsra-
den blijven bestaan. Hun positie kan naar 
behoefte van inwoners worden aangevuld 
en versterkt. En (nieuwe) dorps- en wijkraden 
kunnen worden ingesteld op initiatief van de 
inwoners zelf.”

Nabijheid, herkenbaarheid en aanspreek-
baarheid van bestuur voor de inwoners van 
Nuenen c.a. en Eindhoven zijn belangrijke 
uitgangspunten bij de vorming van het bestuur 
van de nieuwe gemeente. Er zal, als daaraan 
behoefte is, een dependance voor gemeente-
lijke dienstverlening in Nuenen c.a.komen. 

Meer kracht
De visies op het sociaal domein van de twee 
gemeenten komen overeen, maar in de uitvoe-
ring zijn verschillende keuzes gemaakt. Het is 
mogelijk dat in de nieuwe gemeente de ver-
schillende werkwijzen gehandhaafd blijven. 
Op het sociaal domein en andere beleid-
sterreinen kunnen Nuenen c.a. en Eindhoven 
van elkaar leren. De nieuwe gemeente kan 
met meer kracht mobiliteitsvraagstukken 
aanpakken zoals, hoogwaardig openbaar 
vervoer, snelfietsroutes, gedragsbeïnvloeding 
en bundelen van autoverkeer op een beperkt 
aantal wegen zodat sluipverkeer wordt 
teruggedrongen. 

De burgemeester van Nuenen, Maarten Houben, is niet bereid gevonden 
medewerking te verlenen aan een interview voor deze herindelingskrant.
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‘Gaat Eindhoven bestuurlijk fuseren met 
Nuenen? Lijkt mij niet nodig. Zelf woon ik in 
de wijk Tongelre, dat is vlakbij Geldrop. Als 
Eindhoven fuseert met Nuenen, waarom dan 
niet ook met Geldrop? Dat is net zo dichtbij. 
Ik zou het zo laten. Maar ik ga er ook geen 
ruzie over maken als het doorgaat.’
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Tilburg
‘Ik kom nooit in Nuenen, want ik heb er niks 
te zoeken. Ik woon in Eindhoven én Tilburg. Ik 
heb wel wat koppen gelezen over de bestuur-
lijke fusie. Maar het heeft geen invloed op mijn 
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over. Ik zou me er eerst beter in moeten ver-
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‘Ik vind samenwerking goed. Ik ben 
Colombiaanse, maar woon al 36 jaar hier 
in Nederland, waarvan de laatste 26 jaar 
in de Echternachlaan. Ik ben wel eens in 
Nuenen geweest voor een culturele dag. Ik 
vind het een gezellige plaats. Als Eindhoven 
en Nuenen gaan fuseren, dan moeten ze hun 
vriendelijkheid en respect voor elkaar behou-
den, want dat vind ik belangrijk.’

Henk Verreijt (81), woont in de Eindhovense 
wijk Woensel, werkte 24 jaar in het Catharina 
Ziekenhuis.
‘Mooi dorpke, hoor, Nuenen! Ik ga er wel 
eens vissen. Het moet vooral zichzelf blijven. 
Maar het ligt toch al tegen Eindhoven aan, 
dus van mij mogen ze fuseren. Bovendien 
hebben ze net een nieuwe weg, dus Nuenen 
is nu nog beter bereikbaar.’
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Belangrijke punten uit de visie op de nieuwe gemeente
1. Vorming van een gemeente die in staat is de maatschappelijke en economische uitdagingen 

adequaat op te pakken en beschikt over een veelheid en diversiteit van sociaal-culturele 
voorzieningen.

2. Behoud van het lokale karakter en identiteit van beiden gemeenten.
3. Stadse en dorpse karakter dienen elkaar te versterken.
4. Geen hoogbouw in Nuenen c.a.
5. Geen woningbouw in de groene buffer.
6. Behoud en doorontwikkeling dorpsraden.
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Het volledige herindelingsontwerp kunt u raadplegen op de volgende websites:
• www.brabant.nl/vkbnuenen
• www.nuenen.nl
• www.eindhoven.nl

Het landelijke karakter van Nuenen c.a. en het 
stedelijk karakter van Eindhoven vullen elkaar 
goed aan en moeten behouden blijven. Dit is 
één van de uitgangspunten van het herinde-
lingsontwerp voor de nieuwe gemeente, dat 
het provinciebestuur op 15 mei 2018 heeft 
vastgesteld. Inwoners van de twee gemeenten 
kunnen tot en met 11 juli 2018 op deze en 
andere onderdelen van het herindelingsont-
werp zienswijzen indienen.

Eigenheid
Via inwonersavonden in Gerwen, 
Nederwetten, Nuenen, en Eindhoven heeft 
de provincie bij zoveel mogelijk inwoners 
opgehaald wat ze van belang vinden voor de 
nieuwe gemeente. Gedeputeerde Anne-Marie 
Spierings: “Wat op al die avonden duidelijk 
klonk was de wens om de eigenheid van de 
dorpen te behouden. Ik snap die wens en 
de zorgen die erachter schuil gaan. Als ik 
kijk naar hoe dat bij eerdere fusiegemeenten 
gegaan is en wat de gemeente Eindhoven 
van belang vindt, dan zal Nuenen gewoon 
Nuenen blijven. Identiteit zit in de gemeen-
schap, niet in de gemeentegrenzen. Nuenen 
c.a. en Eindhoven vullen elkaar goed aan en 
kunnen van elkaar leren.”

Een voorbeeld van het behoud van het eigen 
karakter is dat onder andere de groene buf-
fers in Nuenen c.a. niet volgebouwd worden 
en dat er geen hoogbouw in Nuenen c.a. 
komt. De afwisseling van stedelijk en landelijk 
karakter maakt de omgeving juist zo aantrek-
kelijk om te wonen, te werken en te recreëren. 

Vrijwilligers
In de nieuwe gemeente is er op sport- en 
cultuurgebied respect voor elkaars accommo-
daties, verenigingen en evenementen, zelfor-
ganisatie en levensvatbaarheid. “Ik weet dat 
vrijwilligers in Nuenen c.a. veel voor elkaar 
krijgen,” aldus gedeputeerde Henri Swinkels. 
“Dit moet je niet alleen behouden, maar juist 
versterken met een goed gemeentebestuur. 
Belangrijk daarbij is om mensen invloed te 
geven over hoe zij een plek krijgen binnen de 
grotere gemeenschap. Daarom vind ik het ook 
zo belangrijk dat inwoners van Nuenen c.a. 
en Eindhoven meedenken met het ontwerp 
voor de nieuwe gemeente.” In het herinde-
lingsontwerp is nadrukkelijk aandacht voor 
blijvende inwonersparticipatie via onder 
andere de dorps- en wijkraden. Spierings: 

De gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven hebben het herindelings ontwerp op 
16 mei 2018 voor 8 weken ter inzage gelegd tot en met 11 juli 2018. In deze 
periode kunt u een zienswijze indienen.

Iedereen kan reageren op het herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen 
c.a. en Eindhoven door het geven van zogeheten ‘zienswijzen’. Een zienswijze is een schriftelijke 
reactie op het herindelingsontwerp en kan positief, neutraal of negatief zijn. Daarin kunt u uw 
mening geven over de herindeling, ideeën opperen of voor een bepaald onderwerp aandacht 
vragen. Alle zienswijzen worden meegewogen bij het uiteindelijke herindelingsadvies.

Waar ligt het herindelingsontwerp ter inzage?
Het fysieke exemplaar van het 'herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen 
c.a. en Eindhoven' ligt ter inzage van woensdag 16 mei tot en met woensdag 11 juli 2018. 

U kunt het document inzien op de volgende locaties (tijdens de gebruikelijke openingstijden):
• Gemeente Nuenen c.a.: Gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen
• Gemeente Eindhoven: Inwonersplein, Stadhuisplein 10 te Eindhoven

Het herindelingsontwerp is ook digitaal te raadplegen op de volgende websites:
• www.brabant.nl/vkbnuenen
• www.nuenen.nl
• www.eindhoven.nl

Hoe kunt u een zienswijze indienen?
• Via het E-formulier op de website www.brabant.nl/vkbnuenen. Onder ‘Herindelings ontwerp’ 

klikt u op ‘Dien een zienswijze in’. 
• Per e-mail naar: herindelingnuenen@brabant.nl
• Per brief gericht aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, o.v.v. ‘zienswijze 

herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven’, Postbus 90151, 5200 MC ‘s-Hertogenbosch
• Mondeling: u kunt mondeling een zienswijze geven die schriftelijk wordt opgetekend. 

Daartoe kunt u een afspraak maken met de provincie Noord-Brabant, secretariaat van het 
programma ‘Veerkrachtig Bestuur in Brabant’, tel. 073 - 680 86 75.

Indien u schriftelijk of per e-mail uw zienswijze indient, vergeet dan niet uw naam, adres, post-
code, woonplaats en e-mailadres te vermelden. Alle zienswijzen worden vertrouwelijk behandeld. 
In verband met privacy zullen uw NAW-gegevens niet worden vermeld. 

Wat gebeurt er met de zienswijzen?
Alle zienswijzen worden geanonimiseerd en van een (geclusterde) reactie voorzien en worden 
meegewogen door Gedeputeerde Staten in een ‘Reactienota zienswijzen’, die in oktober 2018 
wordt geplaatst op de website www.brabant.nl/vkbnuenen. Deze Reactienota maakt onderdeel 
uit van het voorstel van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten tot vaststelling van het zoge-
heten herindelingsadvies aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Informatie
Voor vragen om informatie kunt u een e-mail sturen naar: herindelingnuenen@brabant.nl.

De provincie heeft geoordeeld dat Nuenen 
c.a. niet langer als zelfstandige gemeente kan 
voortbestaan. De Eindhovense burgemeester 
John Jorritsma heeft daarover geen oordeel. 
Wel vindt hij dat, als Nuenen niet zelfstandig 
kan blijven, een fusie met Eindhoven voor de 
hand ligt. Het behouden van de eigen identi-
teit is daarbij een belangrijk uitgangspunt. 

Wat vindt u van het plan om Nuenen 
c.a. bij Eindhoven te voegen?
Zoals al eerder gezegd, als Nuenen niet 
langer zelfstandig kan voortbestaan -dat oor-
deel heeft de provincie getrokken- dan ligt een 
fusie met Eindhoven voor de hand.
Historisch is er een sterke maatschappelijke 
samenhang tussen onze gemeenten. Veel 
Nuenenaren zijn georiënteerd op Eindhoven 
en veel Eindhovenaren bezoeken Nuenen 
vanwege de mooie dorpskern en de mooie 
omgeving.
Dat het gevoelig ligt, snap ik goed. Als bewo-
ner kies je zelf om ergens te blijven of te gaan 
wonen omdat je je ergens thuis voelt. Of dat 
nu komt door rust en groen of juist het geroe-
zemoes in de stad. 

Wat mensen wel eens vergeten, is dat 
Eindhoven ook is opgebouwd uit dorpen. 
Woensel (Noord en Zuid), Tongelre, Stratum, 
Gestel en Strijp zijn sinds 1920 stadsdelen 
maar hebben hun eigenheid behouden. 
Ik kom regelmatig Eindhovenaren tegen 
die ook bijvoorbeeld trotse Stratummers of 
Tongelnaren zijn. Die eigenheid koesteren 
we binnen Eindhoven, door onze manier van 
gebiedsgericht werken: Wijkcoördinatoren 
zijn de contactpersonen van de gemeente in 
wijken en buurten. 
Zo moeten Nuenen, Eeneind, Gerwen en 
Nederwetten ook hun eigen identiteit houden. 
Inwoners geven een dorp of stad of stadsdeel 
karakter, niet een herindeling. Dat is de erva-
ring in Eindhoven maar blijkt ook uit andere 
fusies elders in het land. Het herindelingsont-
werp zet daar dan ook op in.  
Ik denk dat onze sterke punten elkaar kunnen 
versterken en dat er een sterke, nieuwe 
gemeente ontstaat. Niet alleen voor de inwo-

ners van de nieuw te vormen gemeente. Deze 
gemeente draagt ook bij aan de bestuurlijke 
slagkracht in de regio.

Bestuurlijke slagkracht, wat bedoelt u 
daarmee?
Opgaven als woningbouw, infrastructuur, 
zorg, veiligheid, recreatie en economie 
trekken zich niets aan van gemeentegren-
zen. Inwoners wonen, werken en recreëren 
niet in één gemeente maar in een gebied 
daaromheen (dat noemen we ook wel een 
“daily urban system”). De samenvoeging van 
Nuenen en Eindhoven draagt bij aan een ster-
kere verbinding tussen stad en ommeland. 
Door de fusie ontstaat ook een sterke nieuwe 
gemeente die een stevige en solide partner in 
de regio kan zijn en die dit soort vraagstukken 
beter kan aanpakken, in samenwerking met 
andere gemeenten. Dat komt de regionale 
aanpak van deze opgaven ten goede.

Is het financiële toezicht dat nu is 
ingesteld bedoeld om de financiële 
situatie in Eindhoven op orde te 
brengen? 
In de krant leek het even alsof de provincie 
financieel toezicht heeft ingesteld vanwege de 
financiële situatie in Eindhoven. Dit is niet het 
geval. De provincie is wettelijk verplicht om 
gemeenten die worden samengevoegd onder 
preventief financieel toezicht te plaatsen. Dat 
houdt in dat we belangrijke financiële beslui-
ten aan elkaar voorleggen. Om te voorkomen 
dat de ‘oude’ gemeenten nog snel uitgaven 
doen, die de ‘nieuwe’ gemeente nooit zou 
hebben gedaan. Ik ontken niet dat we in 
Eindhoven financiële uitdagingen hebben, 
maar we gaan die oplossen. De provincie 
heeft ook aangegeven dat Nuenen c.a. en 
Eindhoven allebei financieel gezond zijn.
De provincie, de gemeente Nuenen c.a. en 
de gemeente Eindhoven vinden het belangrijk 
dat besluitvorming en bedrijfsvoering zo min 
mogelijk worden gehinderd door het finan-
cieel toezicht. Daarom hebben Eindhoven, 
Nuenen en de provincie onderling afspra-
ken gemaakt over de snelle afstemming van 
besluiten.
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Waarom Nuenen c.a. niet langer zelfstandig?

De provincie is op grond van adviezen van twee onafhankelijke commissies, diverse onder-
zoeken en gevoerde gesprekken tot de conclusie gekomen dat de gemeente Nuenen c.a. niet 
zelfstandig kan blijven, omdat: 
1. er in Nuenen c.a. al jarenlang sprake is van gebrekkig politiek-bestuurlijk samenspel 

tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en er geen zicht 
bestaat op verbetering in de toekomst;

2. er sprake is van een gebrekkig samenspel tussen het gemeentebestuur en de samenleving 
en een gebrek aan maatschappelijk vertrouwen in het gemeentebestuur.

De gemeenteraad van Nuenen c.a. had tot een half jaar geleden overigens een ‘bestuurlijke 
fusie als voorkeursvariant voor de bestuurlijke toekomst’ als zijn standpunt. Hoewel dit stand-
punt inmiddels is gewijzigd is de provincie van mening dat de onderliggende problematiek 
nog steeds aan de orde is.

“Burgerparticipatie en wijk- en dorpsra-
den blijven bestaan. Hun positie kan naar 
behoefte van inwoners worden aangevuld 
en versterkt. En (nieuwe) dorps- en wijkraden 
kunnen worden ingesteld op initiatief van de 
inwoners zelf.”

Nabijheid, herkenbaarheid en aanspreek-
baarheid van bestuur voor de inwoners van 
Nuenen c.a. en Eindhoven zijn belangrijke 
uitgangspunten bij de vorming van het bestuur 
van de nieuwe gemeente. Er zal, als daaraan 
behoefte is, een dependance voor gemeente-
lijke dienstverlening in Nuenen c.a.komen. 

Meer kracht
De visies op het sociaal domein van de twee 
gemeenten komen overeen, maar in de uitvoe-
ring zijn verschillende keuzes gemaakt. Het is 
mogelijk dat in de nieuwe gemeente de ver-
schillende werkwijzen gehandhaafd blijven. 
Op het sociaal domein en andere beleid-
sterreinen kunnen Nuenen c.a. en Eindhoven 
van elkaar leren. De nieuwe gemeente kan 
met meer kracht mobiliteitsvraagstukken 
aanpakken zoals, hoogwaardig openbaar 
vervoer, snelfietsroutes, gedragsbeïnvloeding 
en bundelen van autoverkeer op een beperkt 
aantal wegen zodat sluipverkeer wordt 
teruggedrongen. 

De burgemeester van Nuenen, Maarten Houben, is niet bereid gevonden 
medewerking te verlenen aan een interview voor deze herindelingskrant.
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Dit is een uitgave van de Provincie Noord-
Brabant. Deze krant is bedoeld om op een 
toegankelijke wijze informatie te geven over 
de herindeling van de gemeenten Nuenen 
c.a. en Eindhoven en is met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld. Wanneer 
u vragen heeft over de inhoud, of als u 
onjuistheden constateert, kunt u contact 
opnemen met de provincie Noord-Brabant 
via herindelingnuenen@brabant.nl.

De krant wordt huis-aan-huis verspreid in de 
gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.

Karin de Waard (46), doet als zzp’er wer-
ving en selectie van hoogopgeleide mensen 
voor de installatiesector. 
‘Losblijven zou goed zijn voor Nuenen, want 
dan kunnen we onze eigen identiteit behou-
den. Ik heb in Eindhoven gewoond, en daar 
denken ze anders dan wij in Nuenen. Ik heb 
de ouderwetse angst dat Nuenen door een 
bestuurlijke fusie ondersneeuwt. Ik heb juist 
voor Nuenen gekozen vanwege de kneuterig-
heid en de prettige leefomgeving. Ik ben bang 
dat Eindhoven dat toch een beetje afpakt na 
een fusie. Oorspronkelijk kom ik trouwens uit 
het Gooi. Ik ben van een Gooise kakker een 
Brabants boerinneke geworden, hahaha!’

Netty Verheijden (85)
‘Ik ben een echte Eindhovense, maar ik 
woon al zeven jaar in Nuenen. Voorheen 
maakte de fusie met Eindhoven me niet 
zoveel uit. Maar pas geleden heb ik in de 
krant gelezen dat Eindhoven er financieel 
niet zo goed voorstaat. Sindsdien twijfel ik 
over de fusie, want financieel schieten wij er 
dus weinig mee op. Aan de andere kant ben 
en blijf ik een Eindhovense, dus ik kan er 
ook wel mee leven als het doorgaat.’

Saskia Strijbos (38), heeft een salesfunctie 
bij een vastgoedbeheerder
‘Ik volg het nieuws over de bestuurlijke fusie 
via de lokale media hier in Nuenen. Aan de 
ene kant denk ik dat het beleid er nog hel-
derder en duidelijker van wordt. Een nadeel 
is volgens mij dat Eindhoven straks ruimte 
wil inpikken om woningen te bouwen, want 
zij hebben te weinig ruimte en wij hebben 
ruimte zat. Maar ik zou eigenlijk wel wat 
meer duidelijkheid willen hebben over wat 
nou precies de gevolgen zijn van de fusie. 
En ik denk dat dat voor heel veel mensen in 
Nuenen geldt.’

Rob van Rooij (40), heeft een bouwkundig 
ontwerp- en adviesbureau 
‘Ik ben als inwoner van Nuenen neutraal als 
het gaat over de bestuurlijke fusie. Ik denk 
dat hij enerzijds noodzakelijk is om kosten 
te beheersen, omdat één gemeente minder 
overheadkosten heeft dan twee gemeenten. 
Maar aan de andere kant kan ik me ook 
wel voorstellen dat mensen bang zijn dat 
Nuenen zijn dorpse karakter verliest en dat 
we verstedelijken. Misschien groeien we 
straks wel dicht door alle nieuwbouw. Maar 
ja, dat is koffiedik kijken. Wie weet hoe de 
toekomst eruitziet?’

Jordelino Nzita (24), geboren in Angola, 
woont in Eindhoven, studeert toegepaste 
psychologie
‘Ik denk dat het alleen maar voordelen heeft 
als er meer mensen wonen in een gemeente. 
Nadelen van een bestuurlijke fusie? Die zie 
ik niet zo snel. We leven in dezelfde wereld, 
dus waarom zouden we niet in dezelfde 
gemeente kunnen wonen? We zijn allemaal 
mensen, toch?’

Giorgio Rossano, wijnimporteur
‘Ik woon al 23 jaar in Nuenen en ik ben 
zeker geen tegenstander van een bestuur-
lijke fusie met Eindhoven. Ik vind het bijvoor-
beeld wel handig als er één plek is voor 
alle burgerzaken. Bovendien is Eindhoven 
een stuk groter dan Nuenen, en ik denk dat 
Nuenen daarvan kan profiteren en beter 
kan functioneren. Natuurlijk is het onzeker 
hoe het zal lopen, maar ik lees er veel over 
en gevoelsmatig zeg ik dat het een voordeel 
kan zijn.’

Kansen en zorgen

15 mei 2018
Vaststelling herindelingsontwerp door Gedeputeerde Staten.

16 mei – 11 juli 2018
Inspraakperiode herindelingsontwerp: gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Op 19 juni en 4 juli a.s. worden tussen 18.30 
en 21.00 uur in respectievelijk Eindhoven (Gasterij Wasven) en Nuenen (Het Klooster) inloopavonden gehouden.

Juli – september 2018
Verwerken zienswijzen. Gedeputeerde Staten stellen het voorstel voor het herindelingsadvies vast.

December 2018
Provinciale Staten stellen het herindelingsadvies vast. Het herindelingsadvies wordt verzonden aan de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties.

2018

2019-2020

2021

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties legt wetsvoorstel voor aan de Ministerraad. Advies 
van de Afdeling advisering van de Raad van State over het wetsvoorstel. 

Indiening wetsvoorstel bij Tweede Kamer. 
Besluitvorming door Tweede Kamer en Eerste Kamer.

November 2020 
Herindelingsverkiezingen.

1 januari 2021
Herindelingsdatum. Start nieuwe gemeente
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Wat is het vervolg?
Dit is de globale tijdlijn van de herindeling Nuenen c.a. en Eindhoven

HERINDELINGSKRANT 

NUENEN C.A. EN EINDHOVEN

Eindhoven en Nuenen c.a. brengen stad en landelijk gebied 
samen in nieuwe gemeente

De gemeenten Eindhoven en Nuenen c.a. 
worden samengevoegd en gaan op in één 
nieuwe gemeente. Beoogde ingangsda-
tum: 1 januari 2021. Naam van de nieuwe 
gemeente: Eindhoven. Dat is het voorstel 
van Gedeputeerde Staten van de provincie 
Noord-Brabant. De grenzen van de nieuwe 
gemeente zullen bestaan uit de huidige bui-
tengrenzen van de gemeenten Nuenen c.a. 
en Eindhoven. 

Het perspectief: een gemeente van 
betekenis
De nieuw te vormen gemeente Eindhoven is 
een robuuste gemeente van bestuurlijke bete-
kenis. Er ontstaat een krachtige gemeente 
die op alle niveaus de belangen kan beharti-
gen van inwoners en bedrijven. Te denken 
valt aan natuur en kwaliteit van de leefom-
geving en sociaal-culturele voorzieningen. 
Een gemeente die in staat is complexe opga-

ven nu en in de toekomst aan te pakken. 
De huidige gemeenten Nuenen c.a. en 
Eindhoven versterken met de herindeling hun 
(gezamenlijke) bestuurlijke slagkracht. Zij 
zijn zo beter voorbereid op lokale, regio-
nale, provinciale en nationale opgaven, 
terwijl tegelijkertijd de lokale kwaliteiten en 
de identiteit van beide fusiepartners gekoes-
terd blijven. De nieuwe gemeente is in staat, 
samen met haar inwoners, maatschappelijke 
organisaties en ondernemers, om maat-
schappelijke en economische opgaven en 
kansen goed op te pakken. Ook krijgen 
inwoners, ondernemers en organisaties op 
het gebied van cultuur, welzijn en zorg met 
de nieuwe gemeente een daadkrachtige 
samenwerkingspartner. De nieuwe gemeente 
kan haar rol voor de regio verder versterken 
en provinciaal, nationaal en internationaal 
meer invloed uitoefenen.

Beide gemeenten in cijfers
Nuenen c.a.
• 22.984 inwoners
• 34,1 km² oppervlakte
• 4 kernen: Nuenen, Gerwen, 

Nederwetten en Eeneind
• 19 raadszetels
• 81,84 fte personeel
• 7.400 banen
• begrotingsomvang 2018: 

€ 72,3 miljoen

Woonlasten 2018: 
• éénpersoonshuishouden: € 700
• meerpersoonshuishouden: € 917

Eindhoven
• 229.914 inwoners
• 88,9 km² oppervlakte
• 20 wijken en 3 kernen

• 45 raadszetels
• 1842 fte personeel
• 157.600 banen
• begrotingsomvang 2018: 

€ 893,9 miljoen

Woonlasten 2018: 
• éénpersoonshuishouden: € 548
• meerpersoonshuishouden: € 619
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Eindhoven en Nuenen c.a. brengen stad en 
landelijk gebied samen in nieuwe gemeente 
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Op 19 juni en 4 juli a.s. worden tussen 18.30 en 21.00 uur in respectie-

velijk Eindhoven (Gasterij Wasven) en Nuenen (Het Klooster) inloopavon-

den gehouden. Tijdens de inloopavonden kunt u vragen stellen over het 

herindelingsontwerp, de visie op de nieuwe gemeente en eventueel ter 

plekke een zienswijze indienen. Op de avonden is er geen plenair pro-

gramma, er zijn diverse ‘stands’ waar informatie beschikbaar is.
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Met circa 250.000 inwoners en een oppervlakte van 123 km2 ontstaat op 
1 januari 2021 een nieuwe gemeente. Dan gaan Eindhoven en Nuenen 
c.a. samen op in de qua inwonertal grootste gemeente van Brabant. Een 
gemeente, die stad en landelijk gebied samenbrengt en bijdraagt aan de 
bijzondere kwaliteit van Brabant: het Brabants mozaïek van steden en 
dorpen die verspreid liggen in een bonte afwisseling met landbouw en 
natuur. De provincie Noord-Brabant heeft het initiatief genomen tot deze 
herindeling. In deze krant leest u er meer over.
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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.

Vrijdag 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

15.00-18.00 uur Open Huis Nuenens Colle-
ge. Sportlaan 8 Nuenen

Vrijdag 8 juni
16.00 tot 18.00 uur Openbare afscheidsre-

ceptie Martien Jansen en Henk Pero. 
Het Klooster

Donderdag 7 juni
18.30 tot 20.30 uur Inloopavond fi etspad 

Papenvoortsedijk Molenven. Gemeentehuis 
Nuenen

Zondag 10 juni
Doorkomst Peloton Helmond Tour 2018

via Stad van Gerwen, Nieuwe Dijk, Rullen, 
Evert de Vriesdreef, Laar en Stiphoutseweg

Zaterdag 9 juni
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding in 

Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen
Lunchen in het spoor van Vincent van Gogh 

Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Zondag 10 juni
08.00-09.00 uur Van Gogh-fi etstoertocht 

Vertrek vanaf café Schafrath
10.00 uur IVN wandeling: Ommetje Oost 
bij de kerk van Mariahout, Mariastraat 25

Zondag 10 juni
10.00 uur Concert David Hordijk 

Van Goghkerkje aan de Papenvoort
10.30-15.00 uur Schapen scheren 

Weverkeshof

Zondag 10 juni
10.00 tot 12.00 uur. IVN jeugdactiviteit 

Slootjesdag amfi bieënpoel 
bij de hoek Broek/Het Frankrijk

Zondag 10 juni
11.00-17.00 uur 

Van Goghmert 2018
Centrum Nuenen

Zondag 10 juni 
12.00 uur 13e Brabants Dialectenfestival 

Centrum van Lieshout
14.00 uur Concert David Hordijk 

Van Goghkerkje aan de Papenvoort

Maandag 11 juni
19.00 uur IVN Plantenwandeling

Vertrek Het Klooster

Dinsdag 12 juni
10.30 uur Cultuur Overdag - fi lm ‘Maudie’ 

Het Klooster
14.00-16.00 uur Rollatorcheck door Fysio-
therapie Kwiek. V.v. Goghstraat 139 Nuenen

Dinsdag 12 juni
20.00-22.00 uur De Lindespelers 

workshopavond
Het Klooster

Woensdag 13 juni
13.30-17.00 uur Nationale straatspeeldag 

Wijkvereniging Panakkers Sophiastraat

Donderdag 14 juni
14.00-16.00 uur Kienen!!!!

Jo van Dijkhof

Vrijdag 15 juni 
20.00 uur Reünie Jongerenkoor Jocanto 

ter ere van 50-jarig jubileum
H. Clemenskerk Nuenen

Vrijdag 15 juni 
20.00 uur Kienen KBO Lieshout

het Dorpshuis, Grotenhof 2 in Lieshout

Zaterdag 16 juni
10.00 -16.00 uur Quilts maken 

De Regenboog, Sportlaan Nuenen

Zaterdag 16 juni
12.00-17.00 uur Opening Trollenbos

Stad van Gerwen 3A Nuenen
13.30-16.30 uur Elk half uur rondleiding 

in Salon Nune Ville. Berg 24 Nuenen

Zaterdag 16 en zondag 17 juni
Handelse processie. Looptocht via Opwettense-
weg, Geldropsedijk, Europalaan, Parkstraat , Park, 
Berg, Gerwenseweg, Ruiterweg, Lieshoutseweg, 
Molenheide en Deensehoek, centrum Nuenen.

Zondag 17 juni
14.00 uur Lezing over relaties door Praktijk 
voor Relatietherapie. Bio-Kracht, Nuenen

14.30 uur en 16.00 uur ‘OnderWater’ concert 
Blue Planet Harp Ensemble. Het Klooster

“toi toi toi”…

Na een veel bewogen leven met veel humor en vervuld 
van mooie herinneringen, delen wij u mede dat van 

ons is heengegaan

Ligoor Swinkels
in de leeftijd van 88 jaar

echtgenoot van Annie Kuijpers †

levenspartner van Riekie de Rooij-van de Kimmenade
voorheen gehuwd met Jan de Rooij †

Margreet
Etiënne en Nicole, Navy

Fabian en Renate
Juliën en Kiki

Hanke en Ralph
Amber
Myrthe

Lian en Luuk
Robin en Lianne
Guido en Indra

Christian en Nancy
Chantal en Gertjan

Pero en Stella
Camiel
Ruben

Maurice en Ana Clara
Philippe

René 
Dominique

Fleur
Bibi

Correspondentieadres
Parkstraat 50
5671 GH  Nuenen

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Ligoor op donderdag 
19 april tussen 19.00 en 20.00 uur bij Monuta Magis, 

Warandelaan 62 te Helmond.
De afscheidsbijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 20 april 

om 9.30 uur bij crematorium Berkendonk, 
Meanderlaan 1 te Helmond.

Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen bedanken voor de 
overweldigende belangstelling en blijken van medeleven 

die we mochten ontvangen na het overlijden van

Ligoor Swinkels
De troostende woorden, lieve kaartjes en prachti ge bloemen 

geven ons de kracht en steun om verder te gaan. 
Het was hartverwarmend.

Speciaal gaat onze dank uit naar de huisarts en Team Buurtzorg.

Nuenen, juni 2018 Riekie, kinderen en kleinkinderen

Maand juni
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur, woensdag 19.00 uur 
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 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

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 9 juni 18.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger dhr. J. Haan.
Zondag 10 juni 09.30 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorgangers pastor P. Cle-
ment en dhr. J. Haan. 

Misintenties
Zaterdag 9 juni 18.30 uur: Drieka van 
de Tillaart.
Zondag 10 juni 09.30 uur: Uit dank-
baarheid.
René Elst; Henk Donath; Henk Vrijal-
denhoven; Tine van Lier - Vrijaldenho-
ven; Martien de Groot; ouders Vrijal-
denhoven; ouders van Keulen; Jeanne 
Straathof - Scholtes; Tiny Matthijsse - 
Lemmens; Toos Hurkmans - Damen en 
overleden familieleden; Nic Magis; Bep-
pie van Lent - Paulissen; Jos Janssen.

Mededelingen
De tussentijdse opbrengst van de 
sponsoractie voor zuster Bonnie is 
€ 686,-. De actie duurt tot eind juli, zo-
dat u nog altijd kunt mee doen.
Bankrekening: NL32RABO 0137 4042 
47 t.n.v. RK Parochie Heilig Kruis Nue-
nen ca. onder vermelding van ‘gift voor 
zuster Bonnie’.
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 10 juni 11.00 uur: viering, pa-
rochiekoor, voorgangers pastor P. Cle-
ment en dhr. J. Haan.

Misintenties  
Dinie van Rooij - Roijakkers; Martien 
Saris vanwege verjaardag.

Mededelingen
De tussentijdse opbrengst van de 
sponsoractie voor zuster Bonnie is 
€ 686,-. De actie duurt tot eind juli, zo-
dat u nog altijd kunt mee doen.
Bankrekening: NL32RABO 0137 4042 
47 t.n.v. RK Parochie Heilig Kruis Nue-
nen ca. onder vermelding van ‘gift voor 
zuster Bonnie’.
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 10 juni 10.30 uur: viering met 
Eerste Communiecantjes, kinderkoor, 
voorganger dhr. P. Peters.
 
Misintenties
Martien van de Wetering; Ilse Renders 
en Piet Renders ; Vincent de Vries; Jan 
Polman; Theo Rovers en Annie Ro-
vers-Verkuijlen.

Mededelingen
De tussentijdse opbrengst van de 
sponsoractie voor zuster Bonnie is 
€ 686,-. De actie duurt tot eind juli, zo-
dat u nog altijd kunt mee doen.
Bankrekening: NL32RABO 0137 4042 
47 t.n.v. RK Parochie Heilig Kruis Nue-
nen ca. onder vermelding van ‘gift voor 
zuster Bonnie’.
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 10 juni. Voorganger is ds. P. 
van der Waal. Er is kindernevendienst 
en jongerenviering. De collecte is voor 
het Werelddiaconaat. U wordt uitge-
nodigd om deze dienst met ons mee te 
vieren. Ook bent u, zoals altijd, op 
donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur 
welkom in het Open Huis voor een 
kop koffie en ontmoeting met ande-
ren. Voor meer informatie: zie onze 
website 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 7 juni. 17.30 uur Lof; 18.30 
uur H. Mis van de tweede zondag na 
Pinksteren. 
Vrijdag 8 juni. Feest van het Allerhei-
ligst Hart van Jezus. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur gezongen H. Mis. 
Zaterdag 9 juni. 08.30 uur H. Mis, On-
ze Lieve Vrouw op zaterdag; gedachte-
nis H. Primus en Felicianus, martela-
ren. 10.00 uur Godsdienstlessen. 
Zondag 10 juni. Derde zondag na Pink-
steren. 10.30 uur gezongen Hoogmis. 
Maandag 11 juni. 18.30 uur H. Mis, H. 
Barnabas, apostel. 
Dinsdag 12 juni. 18.30 uur H. Mis, h. 
Odulfus, belijder; gedachtenis van H. 
Johannes a. S. Facundo, belijder en H. 
Basilides, Cyrinus, Nabor en Nazarius, 
martelaren. 
Woensdag 13 juni. 07.15 uur H. Mis, 
H. Antonius van Padua, belijder en 
kerkleraar. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw staat 
op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk Ker-
ken in Peelland ook op Facebook ('Ker-
ken in Peelland') en op YouTube ('Ker-
ken in Peelland Gerwen WMV').

Donderdag 7 juni 
Week van de Jonge Mantelzorger  

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

Vrijdag 8 juni 
Week van de Jonge Mantelzorger 

12.30-16.00 uur zeskamp 9 tot 12 jaar 
Aanmelden LEVgroep 

saira.engels@levgroep.nl

Mogen wij u 
uitnodigen voor de 
communieviering?
 
De afgelopen maanden hebben de 
communicanten zich voorbereid op 
hun Eerste Communie. De voorberei-
ding en de dienst staan in het teken 
van ‘samen op weg … met Jezus’; tij-
dens de communie viering zullen we 
daarom samen de maaltijd vieren met 
Jezus, samen zingen en samen bidden. 
De viering wordt opgeluisterd door 
het kinderkoor onder leiding van 
Christel de Brouwer. 
Wij nodigen u van harte uit op zondag 
10 juni om samen met de kinderen uit 
Nederwetten en Gerwen hun Eerste 
Communie te vieren in de H. Lamber-
tus (in Nederwetten). De communie-
viering begint om 10.30 uur. 
We hopen op een mooie zondag! Sa-
men met u maken we er graag voor de 
communicanten een onvergetelijke dag 
van. 

IVN Jeugdactiviteit 
‘Slootjesdag’
Zondagmorgen 10 juni van 10.00 tot 
12.00 uur kunnen kinderen in de basis-
schoolleeftijd deelnemen aan de Sloot-
jesdag. 
Het is een landelijke IVN activiteit 
waaraan IVN Nuenen dit jaar mee 
doet.
In de amfibieën  poel bij de hoek Broek/
Het Frankrijk gaan we kijken welke 
waterdiertjes er leven.
Wij brengen schepnetjes, waterbak-
ken, zoekkaarten en loepjes mee. 
Het aantal kinderen dat kan deelne-
men is niet onbeperkt. 
Dus wel vooraf even aanmelden bij J. 
Bottema 040-2833954.

Gun uw rollator een gratis check
Het is mooi weer! Tijd om lekker wat vaker naar buiten te gaan. Als u een rol-
lator gebruikt is het goed om deze regelmatig te laten checken, zodat u vei-
lig op pad kan.

dernissen en geven tips omtrent uw li-
chaamshouding en veiligheid.
Kom op dinsdag 12 juni van 14.00-16.00 
uur naar de Vincent van Goghstraat 139 
voor meer informatie en advies. Laat u 
vakkundig informeren over rollators en 
andere hulpmiddelen.
Wilt u uw rollator gratis laten contro-
leren door een monteur? Dan kunt u 
zich aanmelden door te bellen naar de 
Thuiszorgwinkel Helmond, 088-
0080199. U bent van harte welkom!

De thuiszorgwinkel in Nuenen is al ja-
ren verdwenen. Steeds meer mensen 
kopen een hulpmiddel via internet. 
Anderen rijden er voor naar Eindho-
ven, Geldrop of Helmond. Fysiothera-
pie Kwiek en Thuiszorgwinkel Hel-
mond organiseren een gratis rollator-
check waarbij ook andere hulpmiddelen 
worden getoond. Geriatriefysiothera-
peuten Ellen Raessens en Lieke Braam 
hebben een speciaal rollatorparcours 
uitgezet met veel voorkomende hin-



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

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

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

De enige echte slotenmaker 
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 
Al 10 jaar ervaring!

PUZZELHOEKWeek 23

Horizontaal: 1 paddenstoel 7 rolroer 13 Europees Parlement 14 dood 15 familielid 
16 gebouw in Amsterdam 17 titel 18 neon 20 emeritus 21 judograad 23 water in Friesland 
25 bezittelijk voornaamwoord 26 schrijfvloeistof 28 muziekinstrument 30 donkere kamer 
32 denksport 34 beminnelijk 36 sterke drank 37 oude vochtmaat 38 nogal 41 plant 
44 voorzetsel 45 telwoord 47 rivier in Spanje 48 per expresse 49 maanstand 51 profeet 
52 de oudste 53 voor de vuist 54 drinkbakje 56 deel van een tekst 58 als onder 
6060 importantie 62importantie 62 telegraaf restant 63 rolschaats 64 draaiing

Verticaal: Verticaal: 11 balsport 2balsport 2 eerwaarde vader 3 gulden 4 kordaat 5 bijbelse figuur 6 plaats in 
Zuid-Holland 7Zuid-Holland 7 deel van een geschrift 8deel van een geschrift 8 elektrisch geladen deeltje 9 gast 10 boom 
11 voorbij 12 tandwalvis 19tandwalvis 19 tussengebied 20 pronkkastje 22 anno domini 24 kaassoort 
25 muziekinstrument 27muziekinstrument 27 Koninklijke Hoogheid 28Koninklijke Hoogheid 28 gif 29 slingerplant 31 rivier in Rusland 
33 ijzig 35 pasvorm 38 halfedelsteen 39halfedelsteen 39 persoonlijk voornaamwoord 40 doelman 41 staatshoofd 
42 trekdier 43 hekeldicht 46hekeldicht 46 gedaan en laten 50gedaan en laten 50 verdrukking 52 pasvorm 55 onheilsgodin 
57 dochter van Cadmus 59 in orde 60in orde 60 dierengeluid 61 sine anno 62 ter inzage

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

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

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

Oplossingen wk 22
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

BOEZEMVRIENDBOEZEMVRIEND

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

AASGIER
ANARCHIST
BALIE
BALPEN
EDELEN
GASOLIE
GELUIDSSIGNAAL
GRAAF
HOUSE
IMMUUN
INDUSTRIEZONE
INSTANTIE
KALMTE
KARAAT
KIPFILETKIPFILET
KORANKORAN
KRETAKRETA
MESJEMESJE
METTERDAADMETTERDAAD
MISTRALMISTRAL
MOTIVERENMOTIVEREN
NAGEL
NAIEF
OMROEPBLADOMROEPBLAD
OPEENS
PELUW
PLUIM
POEIER
PRESTIGEKWESTIEPRESTIGEKWESTIE
RAMEN
RELATIE
RITME
RUMBA
SONDE
STEEK
TATER
TORENUIL
TROEBEL
TROOST
TWIST
URAAN
WEIDS

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

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

13 14 15

16 17

18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

32 33 34 35

36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46 47

48 49 50 51 52 53

54 55 56 57

58 59 60 61 62

63 64

5 7 3 4
4 5

9 7 5
5 1 9 2
2 6

6 8 3 4
8 1 9

4 6
9 3 7 8

Sudoku

wk 21, Mw. M. Fleskens-Daalderop, Nuenen.
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Keuken geopend vanaf 12.00 uur. Woensdag gesloten. 
www.restaurantolijf.nl

ACTIVITEITEN BIJ OLIJF
VADERDAG  
Zondag 17 juni lunch & diner. 
Speciaal voor de vaders hebben wij heerlijke speciaal 
bieren in huis die onze gerechten begeleiden.

ZOMERKAART
Vanaf donderdag 21 juni gaat de nieuwe menukaart in. 
Volop nieuwe gerechten die de zomer eer aan doen. Voor 
de liefhebber hebben wij apart een menukaart volop 
schaal- en schelpdieren.

VRUCHTEN VAN DE ZEE
21 juni t/m 3 juli.
Het keukenteam heeft een menu gemaakt 
waarin al deze heerlijke vruchten van de zee worden 
verwerkt.
5 GANGEN MENU €60

OPENINGSTIJDEN ZOMER
In de maanden juli en augustus zijn wij dinsdag én 
woensdag gesloten.

GARANTIEBEDRIJF

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

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

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 af-
hankelijk 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 erva-
ren 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

VAKANTIE-
BEZORGERS

JULI/
AUGUSTUS

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

PERDIRECT

Rond de Linde is op zoek naar:

Zin in een bijbaantje!

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

MENU GIRASOL  
 24,50

VOORGERECHTEN

Soupe au pistou       
Rijkelijk gevulde Provençaalse groentesoep

Salade de veau     
Frisse lentesalade met zacht gegaard kalfsvlees en asperges

Garnalencocktail       
Cocktail van gekookte garnalen met romige whiskeysaus

Kikkerbilletjes       
Gesmoorde kikkerbilletjes in kruidenboter met bosui

HOOFDGERECHTEN

Steak bordelaise       
Gegrilde Black Angus steak met bordelaise saus

Varkenshaas        
Gebakken varkenshaas met Serranoham en honingtijmsaus

Zeebaars 
Zeebaarsfilet met Bouchot mosseltjes en een saus van bouillabaisse

Bretons vispotje       
Rijkelijk gevuld vispotje uit Bretagne geserveerd met brood

NAGERECHTEN

Sinaasappel   
Frisse mousse van sinaasappel met kletskop en ijs

Crème brûlée       
Zachte crème met lavendel, gekarameliseerd met rietsuiker

Fromages        
Selectie van diverse soorten kaas

RESERVEREN? 
040 202 5037

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

Ratatouille
nuenen

Boord 14 Nuenen 
040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

IEDERE ZONDAG OPEN:
10.00-17.00 UUR

VOLOP TUINPLANTEN
DAGELIJKS VERSE

(GESCHILDE) ASPERGES
VAN DE VOLLE GROND

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

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Gert-Jan Hendrikx RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a. en 
Geldrop-Mierlo 

ADVERTORIAL

Komt u ook naar de Samenloop voor Hoop?
Samenloop voor Hoop: Een hartverwarmend evenement, waarbij er 24 uur 
gewandeld wordt op een uitgezet parcours. De Samenloop is een landelijk 
initiatief volgens het Amerikaanse concept ‘Relay for Life’ en vindt op diverse 
data plaats in veel gemeentes, zoals Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. De 
opbrengst gaat naar het KWF voor onderzoek tegen kanker. 

Onderzoek tegen kanker 
Onderzoek blijft nodig, als we deze 
ziekte willen stoppen. Daarnaast is 
Samenloop voor Hoop ook hartver-
warmend en maakt het de ziekte nog 
meer bespreekbaar. Alle deelnemers 
en bezoekers voelen zich op een bij-
zondere manier verbonden. Het doel 
raakt ons allen want iedereen kent 
immers wel iemand die vecht tegen 
kanker of de strijd helaas heeft verlo-
ren. Daarom lopen wij als organisatie 
mee. Om stil te staan bij kanker. We 
kozen voor deelname aan Samenloop 
voor Hoop Geldrop-Mierlo, omdat 
hier ons hoofdkantoor is gevestigd.

Ook het leven vieren
Naast alle emoties rondom deze 
ziekte is er bij alle wandelestafettes 
in het land ook ruimte om het leven 
te vieren. Dat gebeurt met diverse 
muziekoptredens, braderieën en ver-
schillende ceremonies waarbij ieder-
een van harte welkom is. 

Openingsronde
Zo worden overal tijdens de Ope-
ningsronde de survivors, die kanker 
hebben of hebben overwonnen, ver-
welkomd. Zij zijn de helden van de 
dag en ontvangen na hun wandeling 
de paarse anemoon, het survivors-
symbool van Samenloop voor Hoop.

Kaarsenceremonie
De vele kaarslichtjes langs het par-
cours geven ’s avonds letterlijk licht 

in de duisternis. Symbolisch voor de 
gang van de vele patiënten, in het 
duistere parcours van de ziekte maar 
omringd door hoop en licht. 

Slotronde
Na 24 uur wandelen volgt de feeste-
lijke slotronde en wordt de cheque 
met het eindbedrag overhandigd aan 
KWF Kankerbestrijding.

De KinderLoop voor 
basisschoolleerlingen
Naast de wandelestafette is er ook 
een speciale KinderLoop voor basis-
schoolleerlingen. Dit is een verkorte 
sponsorloop van 24 minuten, die 
kinderen al op jonge leeftijd attent 
maakt op het belang van samen strijden 
voor een goed doel.

U komt toch ook?
Loopt u ook mee of komt u een kijkje 
nemen? De Samenloop Geldrop-
Mierlo is op 9-10 juni en in Valkens-
waard op 23-24 juni. U bent van 
harte welkom. Samen met u willen 
we een klein steentje bijdragen aan 
de strijd tegen kanker!

 
 

Cultuur Overdag   
vertoont ‘Maudie’
Op dinsdag 12 juni vertoont Cultuur Overdag in Het Klooster de � lm ‘Mau-
die’, een Iers-Canadese biogra� sche � lm uit 2016. De � lm vertelt het indruk-
wekkende levensverhaal van de Canadese Maud Lewis en haar verrassende 
ontwikkeling tot bekende volkskunstenares.

Maud is een tengere vrouw met een 
sterke wil. Ondanks haar fysieke man-
kementen verlangt ze ernaar onafhan-
kelijk te zijn, zich los te maken van 
haar bezorgde familie en te schilderen. 
Met dit doel neemt ze een baan als 
huishoudster bij visboer Everett Lewis. 
Hij is een stugge, afstandelijke man die 
gewend is om alleen te wonen in zijn 
afgelegen huisje in Nova Scotia. Toch 
lukt het Maud om zijn vertrouwen te 
winnen met haar optimisme en levens-
lust. Onverwacht wordt Everett ver-
liefd op haar, maar Maudie is bang om 
gekwetst te worden.

Meer informatie over de film en een 
preview vindt u op www.cultuurover-
dag.nl Toegangskaarten à € 6,50 zijn 
op werkdagen tijdens kantooruren te 
koop aan de balie van Het Klooster. 

Seizoen 2018/2019: 
vroege-vogels-verkoop?
Cultuur Overdag wil de prijzen van 
haar activiteiten zo laag mogelijk hou-
den. Dat is alleen mogelijk als er veel 
bezoekers zijn. Bij het vaststellen van 
een toegangsprijs is het bezoekersaan-
tal echter nog niet bekend. Om het fi-
nanciële risico van weinig bezoekers 
af te dekken, moet worden gewerkt 
met een opslag. De toegangsprijs voor 
voorstellingen in het Van Goghkerkje 
in het nieuwe seizoen is daarom 
€ 13,50. 
De prijs van een voorstelling kán la-
ger zijn als per voorstelling minimaal 
60 kaarten worden verkocht. Daar-
om wordt overwogen een ‘5-in-
1’abonnement aan te bieden: voor 
€ 55,00 ontvangt u een toegangsbe-
wijs voor 5 voorstellingen in 2018 in 
het Van Goghkerkje. Deze prijs is in-

clusief een drankje in de pauze of na 
afloop van een voorstelling. Met het 
abonnement wordt bijna 20% korting 
op de entreeprijs geboden.

In 2018 gaat het om de volgende 
voorstelling:
• 20 september (14.30 uur): 
 ‘Barbara’ door Agnès Bergmeijer 

(chansons)
• 18 oktober (14.30 uur): 
 klassieke muziek door Nanneke 

Schaap 
• 11 november (14.30 uur): 
 Bach concert door Vincent van 

Amsterdam (accordeonist)
• 22 november (14.30 uur): 
 mini-opera Carmen, voorafgegaan 

door een lezing
• 20 december (14.30 uur): concert 

in Kerstsfeer door Rôse-Ile
Heeft u interesse in het ‘5-in-1’abon-
nement? Stuur dan vóór 1 juli a.s. een 
mail naar info@cultuuroverdag.nl en 
we nemen contact met u op.
 

KBO Lieshout   
volop in beweging
Vrijwilligersdag
Op woensdag 13 juni vindt de jaarlijk-
se Vrijwilligersdag van Seniorenver-
eniging/ KBO Lieshout plaats. Een ge-
zellige dag vol vertier, amusement en 
lekker eten en drinken. Het is een blijk 
van waardering en dank voor het vele 
werk dat vrijwilligers het afgelopen 
jaar weer verzet hebben voor de 
vereniging en vooral voor haar leden. 
Dit jaar is de vereniging te gast bij het 
IVN in Aarle-Rixtel. Daar is in het ge-
heel vernieuwde verenigingsgebouw 
De Bimd de ontvangst met koffie, thee 
en gebak. Er staat ook een natuurwan-
deling met gids op het programma. De 
dag wordt afgesloten met een warm en 
koud buffet en een dessertbuffet. 

Kienen
Op vrijdag 15 juni wordt er weer een 
kienavond georganiseerd door KBO 
Lieshout. De avond is vrij toegankelijk 
voor iedereen, lid of geen lid van de Se-
niorenvereniging. Het kienen begint 
om 20.00 uur in het Dorpshuis, Gro-
tenhof 2 in Lieshout. Vanaf 19.00 uur 
is de zaal open. Vooraf wordt er een 
nummer geprojecteerd voor de Jack-
pot. Er zijn prachtige prijzen te win-
nen, zoals vleespakketten, koffiepak-
ketten, levensmiddelenpakketten en 
enveloppen met inhoud.
 
Fietsweek Niftrik 
Van maandag 18 tot vrijdag 22 juni 
gaat een groep van 73 enthousiaste 
fietsers op fietsvakantie naar Niftrik. 

KBO Lieshout Beweegtuin
De Beweegtuin in Lieshout bij het 
Franciscushof is een voor iedereen 
gratis toegankelijke locatie waar met 
professionele apparatuur gefitnest kan 
worden. Op dinsdag-  en vrijdagoch-
tend van tien tot elf uur is er gratis des-
kundige begeleiding. Bewegen binnen 
je eigen mogelijkheden is het uitgangs-
punt. Sinds kort bestaat ook de moge-
lijkheid van een gratis fitheids-check 
om de vorderingen te zien. Deze vindt 
twee keer per jaar plaats. Deelnemers 
aan de Beweegtuin kunnen ook via de 
mail vragen stellen aan de fysiothera-
peut van Zorgboog in balans. Ga eens 
een kijkje nemen bij het Franciscushof 
aan de Ribbiusstraat. 

Inloop
Iedere dinsdagochtend van tien uur tot 
half twaalf bent u welkom op de Inloop 
in het Dorpshuis. Voor informatie, 
aanmelding of om zo maar even gezel-
lig te kletsen bij een kop koffie of thee. 
Loop eens binnen en maak kennis met 
een dynamische seniorenvereniging. 

Cheques 
clubkascampagne 
van de Rabobank
Wat een geweldig idee van de Rabo-
bank om de clubkascampagne weer te 
laten plaatsvinden.
De dag van de uitreiking had niet beter 
gekozen kunnen worden, stralende 
zon en 30 graden. Als bestuurder van 2 
verenigingen mocht Ronald Rueb 
(voorzitter Senioren vereniging PVGE 
en Penningmeester Atelier van Gogh) 
de cheques in ontvangst nemen. Ze 
zullen de geschonken bedragen na-
tuurlijk goed gebruiken. Want zoals 
overal in de verenigingswereld zijn de 
financiën een regelmatig terugkerend 
probleem.

Dutch Technology Week 
geopend
Afgelopen maandag 4 juni heeft  de opening van de Dutch Technology Week 
plaats gevonden. Dit jaar staat talent, in de ruimste zin van het woord, cen-
traal. De zevende editie van dit jaarlijks terugkerende technologiefeest vindt 
plaats van 4 t/m 9 juni 2018. Een week lang laten ruim 150 hightechbedrijven, 
kennisinstellingen en talenten in Nederland innovaties en producten zien die 
een bijdrage leveren aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. 

Zij zorgen ervoor dat we met elkaar 
verbonden zijn, internationaal kunnen 
blijven concurreren en innoveren. 
Lancering Upgrade NL Een brede coa-
litie van (technologie)bedrijven, ken-
nisinstellingen, overheden en media-
partijen bundelt vanaf 4 juni de krach-
ten om héél Nederland mee te nemen 
in de technologische transitie. De nieu-
we samenwerking heet Upgrade NL en 
is een initiatief van FME, de onderne-
mersorganisatie voor de technologi-
sche industrie en de Dutch Technology 
Week. Ineke Dezentjé (directeur FME) 
presenteert dit nieuwe initiatief.
 
Het project ‘micro:bit @DTW 2018’ 
vestigt de aandacht op de mogelijkhe-
den voor micro:bit als hulpmiddel 
voor het onderwijs in digitale gelet-
terdheid en computational thinking.
Ruim 1500 kinderen werkten de afge-
lopen tijd aan ‘maakprojecten’ met de 
micro:bit. Het resultaat is een enorme 
muur: een grote kakofonie aan bewe-

gende en/of lichtgevende creaties. Op 
4 juni wordt de ‘muur’ geactiveerd 
door twee kinderen die aan het project 
hebben meegewerkt en lichten Hans 
de Jong (Philips) en Guido Dierick 
(NXP) hun betrokkenheid toe.
Ruim tweehonderd organisaties heb-
ben de afgelopen weken het Brainport 
Talent & Skills Akkoord ondertekend. 
Met dit akkoord committeren bedrijfs-
leven, onderwijs, overheid (triple helix) 
en sociale partners in Brainport Eind-
hoven zich aan het gezamenlijke doel 
met concrete acties om innovaties bin-
nen onderwijs en ontwikkelingen bin-
nen de arbeidsmarkt - met name waar 
het gaat om technologische beroepen - 
te bevorderen. Nienke Meijer, voorzit-
ter College van Bestuur Fontys Hoge-
scholen, zal het Brainport Talent & 
Skills Akkoord tijdens de opening offi-
cieel presenteren. 

Na de officiële opening is er dit jaar ook 
een informele gelegenheid voor bedrij-
ven en studenten om met elkaar in ge-
sprek te gaan. Onder leiding van mode-
rator Simone van Trier geeft een aantal 
bedrijven en studenten een lezing of 
pitch. Een inspiratiesessie met verras-
sende ontwikkelingen, nieuwste innova-
ties en mooie dromen voor de toekomst. 
De hightech industrie is een belangrij-
ke sector voor de Nederlandse econo-
mie. De sector draagt bij aan het ont-
wikkelen van oplossingen voor maat-
schappelijke vraagstukken en levert 
echt topprestaties. En daar mag ieder-
een in Nederland ontzettend trots op 
zijn! Om dit trotse gevoel te delen, 
werken bedrijven, overheden en ken-
nisinstellingen samen aan een week 
vol met technologische verrassingen. 
Iedereen kan tijdens de Dutch Tech-
nology Week (DTW) zien, voelen en 
ervaren hoe kansrijk en uitdagend het 
is om mee te werken aan uitvindingen 
die de wereld veranderen. 
 
Kijk voor alle info en events op: 
www.dutchtechnologyweek.com 

Ontspanningsmiddag   
voor Zonnebloemgasten
De Zonnebloem had op 28 mei haar gasten uitgenodigd voor een gezellige 
bijeenkomst bij Jo van Dijkhof. Het was een zeer hete dag maar bij Jo van 
Dijkhof was de temperatuur aangenaam voor iedereen. De middag begon 
met een kopje ko�  e/thee en een heerlijk stukje vlaai dat werd aangeboden 
door Andrea van de Gasterij. 

een drankje en een hapje was het een 
heel gezellige sfeer. 

Aan het eind van de middag kwam er 
een daverend applaus voor zowel het 
koor, de bediening van de Gasterij  en 
voor alle vrijwilligers, die ook weer de 
hele middag voor de gasten hadden ge-
zorgd. Een succesvolle middag die ze-
ker voor herhaling vatbaar is. 

Deze middag trad het mannenkoor 
‘DE STRAOTZANGERS’ uit Asten op. 
Zij zongen voor de pauze prachtige 
songs die vooral gingen over het leven 
in de Peel. Na de pauze kregen de gas-
ten een liederenbundel voor zich waar 
vele bekende melodieën in stonden en 
werden zij gevraagd om mee te zingen. 
Er werd uit volle borst meegezongen 
en meegedeind en onder het genot van 

clubkascampagne 

Nuenen zingt
Nuenen zingt op 17 juni om half 5 in 
het Van Goghkerkje aan de Papen-
voort, geestelijke liederen afkomstig 
uit veel verschillende kerken. Van half 
5 tot half 6.
Info: Dieuwertje Kaper d.kaper@ons-
net.nu. Aan allen welkom! 
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SPORT
Dubbel Nederlands record 
Z&PV Nuenen
Door Marie-Louise Kardol

Was er in het eerste weekend van de Regionale Zomer Kampioenschappen 
nog 1 Nederlands record te vermelden, afgelopen weekend wisten zowel 
een junioren als een senioren estafetteploeg van Z&PV Nuenen op de 4x50m 
wisselslag het Nederlands record aan te scherpen.

Minioren� nales
Komend weekend staat voor de jong-
ste jeugd hun zomerkampioenschap 
op het programma. Op zaterdag en 
zondag zullen Arlyn Schouten (2009), 
Ralph Spanjers (2008), Koen van den 
Wildenberg (2008), Liselot van der 
Velden (2007) en mogelijk ook Remco 
Verhoeven en Jonah Popken (2006) in 
Roosendaal de strijd aan gaan met hun 
leeftijdsgenootjes uit Noord-Brabant.

De juniorenploeg bestaande uit Milan 
Meurs (rugslag), Bram Zwetsloot 
(schoolslag), Flore Meulendijks (vlin-
derslag) en Michelle de Klerk (borst-
crawl) wisten met 2.03.81 wederom de 
concurrentie te snel af te zijn en staan 
nu ook op deze afstand in de record-
boeken.
Bij de senioren werd het team ge-
vormd door Sven Kardol, Ruud van 
Heerbeek, Merel Phaff en Susan Teij-
ken. Zij stonden op de startlijst nog als 
2e gekwalificeerd, maar dankzij 4 su-
per strakke races grepen ze met 1.53.84 
het goud en verbeterden ze ook het 
Nederlands record. Dat stond sinds 
2013 met 1.57.41 op naam van Zwem-
lust den Hommel uit Utrecht.
Hiermee wisten deze 8 zwemmers een 
uniek moment te creëren in de ge-
schiedenis met 4 Nederlandse records 
in bezit van estafetteploegen van de 
ploeg uit Nuenen.

Individueel
Ook op het vlak van persoonlijke pres-
taties was er weer heel wat te juichen 
voor Z&PV Nuenen tijdens het tweede 
weekend van de RZK. Bijvoorbeeld 
met limieten voor Nederlandse kam-
pioenschappen voor Milan (50vlin-
der), Susan (50vrij), Ruud (200school) 
en dankzij de 1.00.89 van Victor Kou-
semaeker op de 100vrij ook voor de 
jeugdploeg op de 4x100vrij.
Daarnaast scherpte Floris Sonneveld 
zijn persoonlijke records op de 100 en 
400vrij aan zodat hij ook op die afstan-
den ingeschreven mag worden voor de 
NJJK over een week wederom in Eind-
hoven.
Voor de ONK in Amersfoort een week 
later wist Wouter Sijmons dat voor el-
kaar te krijgen op de 100vrij.

De 8 zwemmers van de Nederlandse records

Kampioenen TV de Lissevoort 
Voorjaarscompetitie tennis 
De KNLTB Voorjaarscompetitie tennis zit er (bijna) weer op, een paar teams 
moeten nog wat inhaalwedstrijden spelen. TV de Lissevoort kan zeker acht 
competitieteams als kampioenen huldigen!

Van de districtscompetitie zijn dat: 
één damesteam van dinsdagochtend 
competitie dubbel 35+, drie dames-
teams van zaterdagcompetitie, één 
team van gemengd dubbel vrijdag-
avond, één team van zaterdag ge-
mengd 17+, één team van donderdag 
gemengd 8&9 competitie.

Van landelijke competitie van zondag 
is er één team gemengd 17+ kampioen 
geworden. Van harte proficiat alle-
maal! Een herenteam 17+ en jongens-
team 14+ hebben met inhaalwedstrij-
den ook nog goede kansen om ook 
kampioen te worden. 

Bij TV de Lissevoort hebben ruim 350 
spelers op alle dagen van de week in 56 
dames-, heren- of gemengde teams 
meegedaan aan de districts- of landelij-
ke voorjaarscompetitie van de KNLTB. 
Vooral op vrijdagavond was het erg 
druk op de tennisbanen en in het pavil-
joen. Na de wedstrijden werd er nog al-
tijd gezellig na geborreld.

Het eerste damesteam 17+ van de za-
terdag-districtscompetitie heeft met 
ruime overmacht de competitie ge-
wonnen. Zij doen op 16, 23 en 24 juni 
mee aan het Landskampioenschap 
voor regio kampioenen. Heel veel suc-
ces daarbij gewenst Marjolein, Nicole, 
Liselotte en Veerle! 

Kampioensteam vrijdagavond:
Gemengd 17+ Lissevoort 1
Vlnr Robert Schutijser, Jenneke van Drunen, 
Jelle Boerjan, Rosaly Westerveld, Susan van 
Eekelen en Jeroen Overdijk

Kampioensteam dinsdagochtend:
Dames dubbel 35+ Lissevoort 1
Vlnr Corina Alkema, Hennie van Vlokho-
ven, Marianne Maus, Annemiek Evers en 
Ellen van Winkel

Kampioensteam van zaterdagcompetitie:
Dames 17+ Lissevoort 4 
Vlnr: Elmi van Boxtel, Cindy Kuijten, Veroni-
que Lemm, Peggy van der Velden, Muriel 
Nijenboer

Kampioensteam zaterdag: 
Dames 17+ Lissevoort 3 
Vlnr: Kristel de Groot, Jose Verhallen, Enith 
Verhoeven, Monique Moerenhout en Femke 
Helwegen

Onze eerste kampioenen: 
Lissevoort 1 zaterdag dames 17+ 
Vlnr: Marjolein Theeuwen, Nicole van den 
Reek, Liselotte Stienen, Veerle Janssen

Ongeslagen kampioen meisjes     
TV Wettenseind

waarbij de zon steeds warmer werd. 
Met haar laatste krachten en de nodige 
tips en aanmoedigingen van haar team 
wist ze te winnen. Merletten-Wet-
tenseind 0-6 gewonnen! 

Natuurlijk hebben ze de overwinning 
al goed gevierd. De club wil deze jeugd 
kampioenen ook thuis in ons gezellige 
paviljoen huldigen, dit zal einde van 
de middag op 24 juni bij de prijsuitrei-
king van de finaledag van het VET 
Toernooi gebeuren. Inschrijven VET 
toernooi 35+ van 16 t/m 24 juni kan 
tot 10 juni. 

Voor meer informatie kijk op onze site 
www.tvwettenseind.nl 

Lotte de Rooij, onmisbaar voor het 
team, baalde erg omdat ze door een 
blessure niet zelf mocht spelen. Haar 
aanwezigheid gaf de nodige rust voor 
de andere teamleden die wel wat ze-
nuwachtig waren. Terwijl Senna Ver-
hallen en Evi van Dijk al snel de dubbel 
wonnen, hadden Evi Verheggen en 
Maud Koolen een tiebreak nodig om 
tot hetzelfde resultaat te komen. De 
zenuwen waren weg, want we hadden 
maar 2 punten nodig, we zijn kam-
pioen! Uiteraard wilden de meiden de 
eer hoog houden, en wilden ze ook de 
singels winnen. Wat werd er gestre-
den! Al gauw waren er 3 enkels gewon-
nen. Voor het publiek speelde Evi van 
Dijk nog een zinderende 3-setter, V.l.n.r. Senna, Lotte, Maud, Evi V. en Evi v. D. 

Prima afsluiting 
voor Midweek BCL
De eindsprint van BCL-M2 heeft het 
team geen windeieren gelegd. Door 
twee goede overwinningen (6-2 op het 
Oosterhoutse BCO en 1-7 op het team 
van BC Oirschot) heeft het tweede 
midweekteam van Badminton Club 
Lieshout het seizoen kunnen afsluiten 
op een keurige derde plaats. In poule 
twee van de vijfde klasse moeten zij al-
leen BC Zundert-3 en BC Oirschot-2 
voor laten gaan.

BCL-M2 in de originele bezetting met 
(vlnr.) Jos Kluijtmans, Marthijn Jungge-
burth, Ingrid Bergé en Ida van de Lockant

Recti� ca tie   
Van Goghloop
Onlangs is de Van Goghloopkrant 
huis-aan-huis verspreid. In deze krant 
is per abuis de naam van de fotografe 
niet vermeld, hetzelfde geldt voor fo-
to’s die gebruikt zijn met de vooraan-
kondiging van de Van Goghloop in de 
Rond de Linde, waarvoor onze excu-
ses. In beide gevallen zijn de foto’s ge-
maakt door Ming Jiang van De Nue-
nense Krant. 

Namens de organisatie van de 
Van Goghloop, Marieke IIsendoorn

ZwemmenTennis

Zondagochtend 3 juni was het dan eindelijk zover; na zes overwinningen op 
andere clubs in de regio ging nu de kampioenswedstrijd van de voorjaars-
competitie meisjes 10 t/m 14 jaar 2e klasse tussen Bakel (de Merletten) en 
Nuenen (Wettenseind) van start. 

Succesvolle 24e editie Van Goghloop 
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De weergoden waren ons zeer goed gezind afgelopen zaterdag tijdens de 24e 
editie van de Van Goghloop en de 16e editie van de Scholierenloop. Het was 
werkelijk schitterend weer, wellicht iets té warm voor de lopers maar dat deed 
niets af aan het hardloopplezier. Aan de start van de Scholierenloop en de Van 
Goghloop verschenen totaal ongeveer 1200 deelnemers, hieronder bevond 
zich een groep van 80 deelnemers van het Eckart College uit Eindhoven.

Allereerst waren rond de klok van 
17.00 uur de 460 Nuenense basisscho-
lieren aan de beurt, een record aantal 
deelnemers! Het startschot werd ge-
lost door jeugdburgemeester Joy van 
De Nieuwe Linde. Wat was het een 
prachtig gezicht om de jeugd zo fana-
tiek en met veel plezier te zien hardlo-
pen……en wat kwamen ze met volda-
ne snoeten over de finish om daarna 
glunderend naar hun supporters te lo-
pen met hun welverdiende medaille 
om de nek. 
Rond 18.30 uur was de start voor de 
halve marathonlopers, gevolgd door 
de start van de 5, 10, en 15km. Het was 
heel mooi om jong en oud samen te 
zien lopen door het dorp. Er hing een 
goede sfeer tijdens de Van Goghloop 
en de terrassen rondom het parcours 
waren goed gevuld. Dat de loopom-
standigheden goed waren, bleek wel 
uit het feit dat het oude record op de 
10 km voor de heren en de oude re-
cords van de ½ marathon dames en he-
ren zijn gesneuveld. 

LONU (Loopgroep Nuenen) kan als or-
ganisatie terugkijken op een succesvol 
hardloop evenement met dank aan de 
vele sportieve deelnemers, enthousiast 
publiek en de gezellige muzikale onder-
steuning langs het parcours. Uiteraard 
ook onze dank aan de sponsoren en 
fantastische inzet van de vele vrijwilli-
gers, Tourclub Nuenen, de politie, de 
gemeente en het Rode Kruis. Dankzij 
de inzet van iedereen is het een zeer ge-
slaagd evenement geworden! 
Ga voor meer informatie en foto's 
naar www.vangoghloop.nl

 

UITSLAGEN VAN GOGHLOOP
Mannen 5km Bruto tijd Woonplaats
1: Siebrand Rademaker 18:09 Nuenen
2: Ujendre Ramautarsing 18:17 Eindhoven
3: Thomas Vael 18:29 Nuenen
Vrouwen 5km Bruto tijd Woonplaats
1: Anne Castelijns 20:41 Eindhoven
2: Elles van de Vorst 20:58 Eindhoven
3: Barbara Saat 21:12 Son&Breugel
Mannen 10km Bruto tijd Woonplaats
1: Timothy Karanu 33:31 Eindhoven
2: Kevin Sleegers 35:13 Eindhoven
3: Tim Snijders 36:53 Eijsden
Vrouwen 10km Bruto tijd Woonplaats
1: Inge Nijhoving 41:22 Handel
2: Nathalie Thijssen 42:37 Eindhoven
3: Kirsten Marinussen 43:31 Helmond

Mannen 15km Bruto tijd Woonplaats
1: Wesley Sleegers 54:44 Helmond
2: Erwin van Dommelen 57:44 Gemert
3: Leon Rosseau 1:01:14 Eindhoven
Vrouwen 15km Bruto tijd Woonplaats
1: Marloes Laurenssen 1:11:11 Mierlo
2: Rikie Huyberts 1:13:20 St.Oedenrode
3: Marjon Gevers 1:16:55 Nuenen
Ma. 1/2 marathon Bruto tijd Woonplaats
1: Stef Simons 1:12:26 Bree
2: Jonas Roels 1:12:48 Hamme
3: Pieter Berben 1:14:12 Meeuwen
Vr. 1/2 marathon Bruto tijd Woonplaats
1: Ruth Mbatha 1:17:30 Geldrop
2: Moniek Schouten 1:38:51 Doenrade
3: Anne van Schijndel 1:43:28 Geldrop

UITSLAGEN SCHOLIERENLOOP
Meisjes groep 1/2  
1: Fenna Bruijstens Crijnsschool
2: Noor van der Helm Wentelwiek
3: Diede Garritsen Rietpluim
Jongens groep 1/2 
1: Luuk Coolen Rietpluim
2: Cas de Bonth Crijnsschool
3: Twan van Liempt Crijnsschool
Meisjes groep 3/4 
1: Isabella Nikolic Nieuwe Linde
2: Omola Philippen Dassenburcht
3: So� e Nijssen Wentelwiek
Jongens groep 3/4  
1: Adam Gishlarkaev Rietpluim
2: Bas Versteijnen Wentelwiek
3: Wouter Markus Dassenburcht
Meisjes groep 5/6  
1: Marly Swinkels Dassenburcht
2: Kyra Verhallen Wentelwiek
3: Sanne van Loon Wentelwiek
Jongens groep 5/6 
1: Tobias Suilichem Wentelwiek
2:Noah Schijven Rietpluim
3: Stein van der Louw Crijnsschool
Meisjes groep 7/8  
1: Renée Raaijmakers Dassenburcht
2: Esmee van de Ven Crijnsschool
3: Karlijn Swinkels Wentelwiek
Jongens groep 7/8 
1: Luuk Verhoeven Rietpluim
2: Luuk Boersma Heuvelrijk
3: Jonah van Loo Wentelwiek
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
RKGSV GERWEN
Zondag 10 juni
RKGSV 1 - Keldonk 1  . . . . . . . . . . 14.30

EMK - Alem  2-2 
(Alem wns 2 - 4)  

Door Cor Groenen

In de 4e minuut liet Alem zien dat het niet naar Nuenen gekomen was om iets 
weg te geven. Een voorzet vanaf rechts werd bij de 1e paal door een aanvaller 
net niet op waarde geschat. Na deze fase was EMK de bovenliggende partij. 

EMK 6 in stijl kampioen
Door Jacques Ribot

EMK 6 heeft bij de laatste wedstrijd geen fout gemaakt door te winnen van 
de tegenstander Unitas 12. Het team is daarmee kampioen geworden met 
één puntje voorsprong op dorpsgenoot RKGSV 3. 

RKSV Meiden MO15-1 
kampioen
Het meiden voetbalteam MO15-1 van RKSV Nuenen is dit weekend kam-
pioen geworden in de 2de klasse

nuut weer op voorsprong nadat een 
mooie steekbal van Dennis Degens 
door Rick Frederiks werd afgerond. 
Alem toonde veerkracht en kwam in 
de 79e minuut weer op gelijke hoogte 
middels een terecht toegekende penal-
ty. Na een domme rode kaart voor 
EMK moest het team verder met 10 
spelers. Beide teams wisten in de regu-
liere speeltijd niet meer te scoren. In 
de verlenging wisten beide teams de 
stand ook niet meer te veranderen en 
moesten strafschoppen beslissen welk 
team verder zou gaan in de nacompeti-
tie. Alem was gelukkiger in deze straf-
schopserie en gaat door naar de vol-
gende ronde. EMK rest slechts de 3e 
plaats in de competitie, op zich een 
mooie prestatie, en gaat nu bouwen 
aan een nieuw team. 

een zegetocht door het dorp op de ‘platte 
kar’. Voor de 27 spelers en de begeleiders 
was de kampioenstitel een apotheose 
van 5 jaar samenwerking. Aan de hoe-
veelheid kampioenshirts was te merken 
dat het team een grote aanhang heeft. 
Met het mooie weer was de pret com-
pleet op het sportpark Wettenseind. 

was beduidend hoger en uiteindelijk 
meer dan toereikend om het kam-
pioenschap binnen te halen.

Onder luid applaus werd het kampi-
oensteam in een oude DAF legertruck 
binnengehaald op sportpark Oude 
Landen in Nuenen waar het team fees-
telijk gehuldigd werd in de kantine.

Een voorzet vanaf rechts door Rick 
Slaats belandde op de lat. In de 17e mi-
nuut moest de Alem doelman redding 
brengen nadat Geert-Jan Kemperman 
via een voorzet die van richting werd 
veranderd bijna doel trof. EMK kwam 
op een 1-0 voorsprong uit een vrije 
trap die door Ruud Boerema in de lin-
keronderhoek werd geplaatst. EMK 
doelman Edwin Cuppen voorkwam in 
de 27e minuut de gelijkmaker in een 1 
tegen 1 situatie. Het schot van Tom 
Diender in de 36e minuut belandde 
helaas slechts op de paal. Met deze ze-
ker verdiende 1-0 voorsprong ging 
EMK de rust in. In de 53e minuut 
kwam Alem op gelijke hoogte nadat 
Diender in een duel zichzelf blesseerde 
en de Alem aanvaller deze kans niet 
onbenut liet. EMK kwam in de 60e mi-

Sommige wedstrijden waren makkelijk, 
maar soms moest geknokt worden voor 
de overwinning. Het gemiddelde van 7 
doelpunten voor en 1 tegen per wed-
strijd blijft indrukwekkend ook al speelt 
men in de kelder van de KNVB-competi-
tie. De kampioenstitel werd gevierd met 
champagne en oesters en men maakte 

Onder toeziend oog van een groot 
aantal meegereisde supporters werd er 
met een laatste ruime uit overwinning 
op SV Valkenswaard een einde ge-
maakt aan een week vol spanning.
Directe concurrent Wilhelmina Boys 
uit Best ging het hele seizoen al gelijk 
op met het team uit Nuenen maar het 
doelsaldo van de meiden uit Nuenen 

De meiden MO15-1 van RKSV Nuenen werden kampioen 

Doelpoging van Geert-Jan Kemperman

Ontknoping nacompetitie RKGSV 
Komende zondag belooft wederom een spannende dag te worden op de Polder in 
Gerwen. Nadat vorige week ons dames elftal het kampioenschap uit het vuur wist 
te slepen, staat er 10 juni voor de heren een kraker op het programma. Het vaan-
del elftal van RKGSV speelt de tweede wedstrijd van de nacompetitie tegen 
RKVV Keldonk. De eerste wedstrijd om promotie naar de vierde klasse werd af-
gelopen zondag gespeeld en eindigde in een doelpuntloos gelijk spel. De ploegen 
zijn aan elkaar gewaagd en het belooft dan ook een spannende wedstrijd te wor-
den komende zondag. De mannen van hoofdtrainer Jeroen Vermaas hebben alles 
in eigen hand. Voor de winnaar van komende zondag staat volgend seizoen de 
vierde klasse te wachten, de verliezer speelt in de vijfde klasse. Na afloop van de 
wedstrijd zal DJ Nick Bisseling het seizoen komen afsluiten op de polder. Het be-
looft een spannende en gezellige dag te worden. Zorg ervoor dat u erbij bent ko-
mende zondag, aanvang wedstrijd 14.30 uur!

RKGSV Dames 1 Kampioen! Voor t eerst in de geschiedenis van Gerwen: een dames team 
dat er vandoor gaat met de kampioenstitel!!

Legendarisch kampioenschap 
RKGSV vrouwen 1!
Afgelopen zondag speelde de vrouwen van RKGSV hun kampioenswed-
strijd thuis tegen Pusphaira vrouwen 2. Na een gelijk opgaand begin kreeg 
RKGSV de betere kansen.

laatste 10 minuten gebeurde er geen 
gekke dingen meer waardoor na 90 mi-
nuten spelen het eerste kampioen-
schap voor een dames team bij RKGSV 
een feit was! Na een rit op de platte kar 
door Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten kwamen onze dames als heldinnen 
terug op de polder. Hier barstte een 
volksfeest los wat zijn weerga niet kent! 
Dames staf en sponsoren gefeliciteerd 
met jullie kampioenschap!! En heel 
veel succes in de 4de klasse!

Meer foto’s en video’s van de wedstrijd 
en het feest achteraf zijn te vinden op 
de Facebook pagina van RKGSV. 

Vlak voor rust resulteerde dit in een 
1-0 voorsprong uit een corner die door 
Anita Jansen met de borst over de 
doellijn werd gelopen. Dit was tevens 
de ruststand. 
Na rust gingen de Gerwense vrouwen 
door waarmee ze de eerste helft geëin-
digd waren en al gauw resulteerde dit 
in minuut 47 in een 2-0 voorsprong 
door wederom een doelpunt van Anita 
Jansen. Vanaf dat moment was RKGSV 
veruit de betere partij en beloonde 
zichzelf in de 80ste minuut. Een af-
stand schot van captain Manon Smits 
gooide de wedstrijd definitief op slot 
en zette de 3-0 op het score bord. In de 

TTV Nuenen sluit 
weer een gezellig 
en succesvol jaar af
Met het traditionele eindtoernooi 
dubbelspel met wisselende part-
ners, gewonnen door Geert Bons en 
Jaap Lintermans is een eind geko-
men aan weer een gezellig seizoen 
van onze club. Een week geleden 
heeft Geert Bons ook het individuele 
clubkampioenschap op zijn naam 
gebracht na een zinderende � nale 
tegen Jac. vd Linden. En....Team 2 is 
dit seizoen kampioen geworden. Het 
team bestond uit: Kees Lancee, Rei-
naart Jansen, Richard Vermeltfoort 
en Johan van Gurp.

Waarom tafeltennis?
Tafeltennis is kei leuk, gezellig en ge-
zond! Iedereen kent tafeltennis en ie-
dereen heeft wel eens tafeltennis ge-
speeld. Thuis in de garage, zolder of 
kelder, op school of bedrijf tijdens de 
pauze, op de camping tijdens de va-
kantie. Iedereen kan tafeltennissen (of 
ping-pongen) op zijn/haar niveau, 
jong of oud, heel fanatiek, competitief 
of recreatief, het maakt niet uit....... ie-
dereen kan het.
Wat vaak onderbelicht blijft, is dat ta-
feltennis een heel laagdrempelige 
sport is die tot op hoge leeftijd beoe-
fend kan worden. In tegenstelling tot 
veldsporten, zoals voetbal of hockey, 
en zaalsporten, zoals hand- of basket-
bal, is tafeltennis geen ‘contactsport’ 
en is de belasting van het lichaam rela-
tief laag. Hierdoor is er ook een laag ri-
sico op blessures. En er zijn op het ge-
bied van gezondheid en welzijn nog 
meer voordelen:

1. Verbetering van de hand-oog coör-
dinatie; je reactiesnelheid wordt beter, 
je ziet, denkt en handelt sneller op de 
actie van de andere speler. Dat gaat 
met kleine stapjes, maar je merkt dat je 
‘scherper’ reageert op de dingen die je 
waarneemt.
2. Training van je geheugen: weten-
schappers hebben in diverse onderzoe-
ken gezien dat tafeltennis de hersenen 
sterk activeert. Tijdens het spel moeten 
de hersenen voortdurend snel ‘schake-
len’. Je ziet, denkt en handelt binnen de 
seconde. Bettine Vriesekoop, de voor-
malige tafeltennis heldin van Neder-
land, noemde tafeltennis ook wel: 
‘schaken op de 100 meter sprint’.
3. Verbetering van het evenwicht en 
balans: tafeltennis is niet alleen slaan 
met het t-bat, maar veel meer in de 
‘juiste positie’ staan. Wanneer je ‘licht-
voetig’ bent, merk je dat je gemakkelij-
ker het evenwicht bewaart en voortdu-
rend in balans bent om je lichaam te 
verplaatsen.
4. Verbetering van je conditie: tafelten-
nis is, net als overige sporten, gezond 
voor hart, bloedvaten en spieren. Reke-
ning houdend met leeftijd, basiscondi-
tie en mogelijke fysieke beperkingen, 
kan iedereen met tafeltennis blijvend 
werken aan zijn of haar conditie.
5. Kansen om je kennissenkring te ver-
groten: tafeltennis is naast ‘plezierig 
werken aan lichaam en geest’ ook een 
manier om andere mensen te ontmoe-
ten. Wijk- en dorpsgenoten die spor-
tief door het leven gaan, staan ook 
open voor contacten met anderen. Ge-
zelligheid staat voorop.

Zin gekregen om eens een balletje te 
slaan? Kom dan gerust vanaf 1 sep-
tember een paar keer vrijblijvend kij-
ken en spelen (!) in onze zaal aan de 
Koppel 5 te Nederwetten. Voor meer 
info: www.ttvnuenen.nl of bel Ri-
chard: 06-55806385

Tafeltennis

EMK 6 op de platte kar 

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

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

	  Van	  Oldenbarneveltlaan	  (naast	  nr	  1.)	  te	  Eindhoven	  
	  
KOSTEN	  DEELNAME: 	  €	  20,=	  P.P.	  (incl.	  bbq	  &	  3	  consumpQe	  muntjes);	  

	   	  €	  17,50	  (alleen	  bbq	  &	  3	  consumpQe	  muntjes)	  

	   	  €	  10,=	  (alleen	  fietsen)	  
	  
INFORMATIE,	  AANMELDEN	  &	  KAARTVERKOOP	  via	  website:	  www.fiets-‐tocht.nl	  

Heec	  u	  kinderkleding	  
over?	  Neem	  dat	  mee	  
op	  24	  juni	  en	  geef	  het	  
af	  bij	  de	  organisaQe	  
van	  de	  fietstocht!	  De	  
mensen	  van	  de	  
kledingbank	  zijn	  er	  blij	  
mee!	  

Fietstocht      
voor de kledingbank
Op zondag 24 juni organiseren vier Li-
onsclubs uit de regio Eindhoven - Son 
- Nuenen gezamenlijk een sportieve 
maar vooral gezellige fietstocht in 
Eindhoven en omgeving met aanslui-
tend een zomerse barbecue. 

Er kan tussen 12.00 en 13.00 uur ge-
start worden in Nuenen (Ouwlandse-
dijk - hoek Beekstraat).  Het doel is het 
inzamelen van geld voor de Kleding-
bank Eindhoven. 

Deze dag kunt u ook kinderkleding 
meenemen die zal worden gedoneerd 
aan de Kledingbank. 

Iedereen is van harte welkom om mee 
te doen. Meer informatie is te vinden 
op www.fiets-tocht.nl. U kunt zich via 
deze website ook aanmelden.
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13 t/m 22 juli
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Nuenen
www.bloementuin.nl

Parkstreet BBQ and Grill • Parkstraat 25a • Nuenen • Reserveren, bestellen of info: www.parkstreetbbqandgrill.nl of  040 744 0270

Parkstreet Experience:  
De ultieme bbq beleving met kleine gerechtjes van 
onze kaart (alléén per tafel te bestellen) 
Woensdag - Donderdag  27,95 
Vrijdag, Zaterdag & Zondag 29,95

Wisselend weekmenu  
(zie ons krijtbord of vraag de bediening)
3 gangen  22,50 
4 gangen 24,95
6 gangen  29,95

Voorgerechten
Ambachtelijk brood | boter | tapenade | schmalz    3,00

Soep van de dag 4,50

Tomatensoep van gepofte tomaat en verse kruiden 4,50

Flinterdun gesneden gerookte entrecôte met
geroosterde hazelnoot &  sherryvinaigrette   7,00

 

Warm gerookte zalm op cederhout  
met limoencrème 6,50

Geschroeide tonijn met wasabi-furikake 6,50

Ceasar salade met gerookte kip, rode ui en  
gepocheerd ei 7,50 

Ceasar salade met rode ui en gepocheerd ei 5, 50 

Parkstreet Plank; tjokvol charcuterie en andere
lekkernijen! vanaf 2 personen te bestellen,  

per persoon  8,00

 

Parkstreet Meatlovers:
Runderhaas op houtskool gegrild of uit de pan in  
roomboter gebakken Ladysize 150 gram 16,95

   Mensize 200 gram  21,50  
Meatlover 300 gram  30,95 

Real Meatlover  500 gram  48,95   
 

Bavette met grof gemalen peper en zeezout  
Ladysize 150 gram 15,50 

   Mensize 200 gram  19,95

Meatlover 300 gram  26,95

Real Meatlover  500 gram  39,95 

Ribeye steak op lage temperatuur gegaard,   
daarna op houtskool afgegrild   Ladysize 150 gram 14,50 

   Mensize 200 gram  17,95

Meatlover 300 gram  23,50

Real Meatlover  500 gram  37,95

Parkstreet’s Meat plank van alles wat:   
bavette,  pulled pork, spareribs en kip   

(vanaf 2 personen te bestellen)  per persoon 16,00

Pulled pork (15 uur gegaard in de smoker) 13,50

Spareribs met onze huisgemaakte sweet and   
sticky marinade 12,95

Zuid Afrikaanse platte kip met   
huisgemaakte rub   12,95

Burgers (160 gr pure beef):
Parkstreet Burger, cheddar, gebakken uien,   
bacon en onze Parkstreet burgersaus 11,50

Royal Cheeseburger, 3 verschillende kazen:  
cheddar,  brie en blauwaderkaas 13,50

Spicy Burger, een vleugje sriracha en jalapenos, 
lekker pittig! 11,50

Over-the-Top burger, gegrilde eendenlever 
en truffel 14,50

Create your own burger
160 gr pure Beef Burger met rode ui, tomaat, sla, en  
secret Parkstreet burgersaus 9,50

Extra Burger toppings, prijs per topping: 
• Cheddar cheese  1,00

• Bacon 1,00

• Spiegelei 1,00

• Jalapeños 1,00

• Avocado 1,00

• Gebakken uien  1,00

• Eendenlever  3,00

Parkstreet Fish & Veggie
Op houtskool gegrilde Zalm (200 gram) 15,95

Op houtskool gegrilde Tonijn (200 gram) 14,95

Gegrilde haloumi kaas | Avocado | Portobello 
Asperges 13,00

Voor de kids t/m 12 jaar
Huisgemaakte kipnuggets met frites 6,00

Biefstukje met frites 8,00

Fish and chips 7,00

Sides & Sauzen
Handgesneden frites 2,50

Frites van zoete aardappel 3,00

Maiskolf gegrild met zeezout en roomboter 2,00

Gepofte aardappel | kruidencrème 2,50

Coleslaw 2,00

Salade  “catch of the day” 3,50

Supplement eendenlever 3,00

Chillibeans 2,00

Pepersaus 2,00

Champignonsaus 2,00

* al onze sauzen, dressings en rubs worden huisgemaakt voor 
een authentieke BBQ smaakbeleving!
** Standaard op uw tafel vindt u het smaakmaker kistje, be-
staande uit: Homemade BBQ saus, 
Chimmichurrisaus, Alabama white sauce & zout en peper.

Desserts
Huisgemaakte cheesecake met crumble van  
bastogne en noten 5,50

Huisgemaakte crème brûlée 5,50

Ambachtelijk roomijs met dulce de leche 2 bollen, 
keuze uit: aardbei, vanille en chocolade 4,00

Huisgemaakte brownie met ambachtelijk  
vanilleroomijs 4,50

Crumble appel/peer met ambachtelijk  
vanilleroomijs 5,00

Kinderijsje 3,00

Slagroom 1,00

Kaasplank met vijg, gemarineerde peer  
en focaccia sticks 9,00

Nieuwe kaart!
Medio februari zijn wij in ons nieuwe restaurant gestart en hebben heel goed naar uw 
wensen geluisterd. Op basis van uw feedback, hebben wij onderstaande menukaart 
voor u samengesteld. Dus kom binnenkort weer genieten van onze  heerijke menu’s, 
een korte stop of lunch.   -  Janpieter & Carolien Stuijt -

Afhalen:
Heeft u geen zin om te koken? Of lekkere trek? Dan kunt u ook diverse BBQ & Grill 
specialiteiten bij ons afhalen. Kijk op onze website om online te bestellen!
Onze website: www.parkstreetbbqgrill.nl

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  
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JE VADER VERRASSEN ?!
VERKRIJGBAAR BIJ LENSSEN MANNENMODE
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