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

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

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

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

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

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

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

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Too good to go
Ook doen we sinds deze week mee 
met ‘Too good to go’. Een initiatief wat 
in het leven is geroepen om de verspil-
ling van voedsel tegen te gaan. Je kunt 
deze app downloaden en dan kun je 
voor € 4,99 een tas kopen met produc-
ten die tegen de houdbaarheidsda-
tum aan zitten t.w.v. € 15,00. De spul-
len die niet meer in de winkel te 
gebruiken zijn krijgen zo nog een goe-
de bestemming. We zijn als Jumbo 
steeds in ontwikkeling en proberen zo 
goed mogelijk in te spelen op de be-
hoefte van onze klanten.” 

AFWEZIG van 22-04 t/m 26-04:
J.R. RUTTEN EN D. VAN DEN TOP,

HUISARTSEN
Huisartsenpraktijk Anderegglaan

Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.

Nuenen 
Gerwen 
Nederwetten
200 jaar

 Eerste ster 
‘Keurmerk Veilig 
Ondernemen’ 
voor 
Nuenen centrum

Arie Verhaegh 
uitgeroepen 
tot vrijwilliger 
van het jaar 
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uw waardecheque!
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

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

Quik Service Nuenen
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

op de foto 
met de Minions

De Minions, wie kent ze niet? De 
bekende gele � guren uit de � lm 
‘Verschrikkelijke Ikke’ !

Op zaterdag 13 april zijn de Minions te 
vinden in Nuenen waar van 12.00-15.00 
uur een echte Meet&Greet plaatsvindt 
in winkelcentrum het Kernkwartier. 
Kinderen kunnen op de foto en een 
fotograaf zal aanwezig zijn om deze te 
maken! Iedereen is van harte welkom 
om de Minions te ontmoeten!

Winkelcentrum
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Grote 
Struik-
margriet
Deze bloeit de 
hele zomer. 
In 18cm-pot.
7.99 

4.49

Elke zondag open 10-17 uur

Nuenen Kapperdoesweg 8
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ATTENTIE! ATTENTIE!

Supermarkten, horeca en diverse winkels 
hanteren ruimere openingstijden.

Jumbo Kernkwartier verstopt 
eieren in Nuenen-zuid
Door Caroline van Nes

e week voor Pasen speelt Jumbo voor Paashaas. Medewerkers zullen 
ongeveer vijftig paaseieren verstoppen in de wijk Nuenen-zuid. In ie-
der ei zit een bon verstopt, waarmee je een leuk prijsje kunt ophalen. 

Heel spannend, want er is één ‘gouden ei’. Degene die dat ei vindt, mag een 
minuut lang gratis winkelen!

zijn blij met deze toevoeging van 
mooie producten. Met Pasen hebben 
we natuurlijk extra veel specialiteiten 
in het vak liggen. Er is heel veel lekkers 
voor een heerlijk ontbijt of brunch.”

Milieubewust
Jumbo is met de winkels steeds meer 
bezig met duurzaamheid en het mi-
lieu. Ton: “We hebben een machine 
staan waar klanten zelf hun verse si-
naasappelsap kunnen persen. De 
schillen van de sinaasappels verzame-
len we en die worden elke week opge-
haald door Renewi. Van de schillen 
wordt schoonmaakmiddel gemaakt  
en wat er dan nog over blijft gaat naar 
de varkens. De derving van de andere 
producten wordt verwerkt en daar 
wordt onder andere materiaal van ge-
maakt om kleding van te maken. Veel 
afval wordt dus hergebruikt. 

De Jumbo in het Kernkwartier heeft 
sinds enige tijd een nieuwe winkelma-
nager, Ton Bax. Hij vertelt: “We willen 
graag leuke dingen doen om betrok-
ken te zijn bij onze klanten en de wijk. 
Vandaar deze ludieke actie. We heb-
ben hier een heel nieuw team, waar-
mee we steeds bezig zijn de winkel te 
optimaliseren. Wanneer een klant iets 
mist in de winkel, geef het aan, dan kij-
ken we of we het kunnen bestellen.

La Place
Met de overname van La Place hebben 
we er veel mooie producten bij gekre-
gen. La Place staat bekend om het 
heerlijke brood, je moet de krokantjes 
eens proeven, met een laagje roombo-
ter, heerlijk! Ook een bijzonder nieuw 
artikel is de mayonaise van La Place, je 
proeft echt verschil met andere mayo-
naises, deze smaakt huisgemaakt. We 

Van links naar rechts: 
Stefan van Erp, Ton Bax en Stijn van Gemert

 De restaurants Olio en De 3 gebroeders    
bij Asperges aan het Veld

Op 19 en 20 mei zwaaien zij de scepter 
aan de asperge velden van de Raaij-
makers Hoeve. Zij bereiden exclusief 
een 3-gangen lunch voor € 34,50 en 
een 4-gangen diner voor € 48,50. 
Uiteraard voeren Asperges de boven-
toon in combinatie met overheerlijke 
prijswinnende ham van de Heyde 
Hoeve. Geniet overdag of in de avond 
van de creaties, speciaal samenge-
steld door John en Pascal. 

Reserveren kan via de website 
www.aspergesaanhetveld.nl

De zon komt door en de asperges komen omhoog, wist u dat de eerste in-
middels zijn gestoken bij de Raaijmakers Hoeve? Ook de voorbereidingen 
voor Asperges aan het Veld zijn in volle gang. We maken met trots bekend 
dat Restaurant Olio en Restaurant De 3 Gebroeders de handen ineenslaan 
tijdens dit pop up restaurant evenement. 

LEZERSAANBIEDING
Voor de lezers van Rond de Linde is er op 
woensdag 22 mei bij Asperges aan het 
Veld een exclusieve lezersaanbieding.
Beleef een avondvullend diner met een 
compleet all-in arrangement bestaande uit:

• Een heerlijk glaasje cava met amuse 
bij binnenkomst;

• Een 4-gangen diner;
• Bijpassende wijnen bij ieder gerecht;
• Koffi  e/thee met lekkernij.

Normale prijs € 80,- p.p. 
Rond de Linde actie € 68,50 p.p.
Gebruik bij reserveren via de website de 
kortingscode ‘Rond de Linde’.

Deze aanbieding is uitsluitend geldig op 
woensdag 22 mei. Er is een beperkt aantal 
plaatsen, dus boek snel want op = op.



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

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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tot 1 januari 1821. Bij Koninklijk Besluit van 17 augustus 1819 werd 
Nederwetten per 1 januari 1821 ingedeeld bij de gemeente Nuenen 
-Gerwen en ontstond aldus de gemeente Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten, afgekort tot de gemeente Nuenen cum annexis (Nuenen 
c.a.). Eckart werd toegevoegd aan de gemeente Woensel.

Om deze bijzondere gebeurtenis te vieren nodigen wij u uit voor een 
kick-off "Nuenen Gerwen Nederwetten 200 jaar" op 17 april a.s. 
om 19.30 uur in Het Klooster.
Organisatie: Voor en door onze inwoners!
Hiervoor is de stichting Nuenen, Gerwen en Nederwetten 200 jaar 
opgericht op 02-04-2019 bij notariskantoor Marks en Wachters te 
Nuenen en het stichtingsbestuur bestaat uit:
Cor Molenaar, voorzitter - Martien Jansen, secretaris - Jan van 
Stiphout, penningmeester - Peter van Dongen, juridisch adviseur 
- Roland van Pareren, historisch adviseur.

Vlnr: Peter van Dongen, Cor Molenaar, notaris mr. mevr. Van Uden, 
Jan van Stiphout, Roland van Pareren, Martien Jansen

Tijdens deze bijeenkomst op 17 april zal burgemeester M.J. Houben 
en het stichtingsbestuur een toelichting geven over de organisatie 
en graag ideeën ophalen bij onze inwoners, verenigingen en instel-
lingen voor een grandioze viering van dit jubileumjaar.
Wij zien u graag op 17 april.

Bestuur Stichting Nuenen, Gerwen en Nederwetten 200 jaar

UITNODIGING 18 APRIL DEMENTIE-
VRIENDELIJKE GEMEENTE NUENEN
De gemeente Nuenen heeft zich tot doel gesteld om een dementie-
vriendelijke gemeente te worden. Recent is daartoe een werkgroep 
opgericht, waarover al een keer eerder werd geschreven in de plaat-
selijke media.
Een volgende stap is om een bijeenkomst te organiseren, waar ie-
dereen informatie kan krijgen over dementie en met elkaar over dit 
onderwerp in gesprek kan gaan. Op donderdagavond 18 april a.s. 
wordt in Het Trefpunt in Het Klooster in Nuenen deze bijeenkomst 
georganiseerd. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot circa 
21.30 uur.
 
Programma 18 april:
1e deel: Algemene informatie over dementie
2e deel: In kleine groepjes met elkaar in gesprek over het thema 
a.d.h.v. enkele stellingen
 
Graag nodigen wij u als inwoner van Nuenen uit om aan te sluiten 
op deze avond; u kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te 
sturen aan hans.vankleef@levgroep.nl
Wilt u meer weten over dementie, kijkt u dan op www.alzheimer-
nederland.nl
Hans van Kleef, LEVgroep/CMD Nuenen, LEV-netwerker Team-
Nuenen, Telefoon 0640-730799.

BACTERIËN EN SCHIMMELS VOOR EEN 
SCHONE GEMEENTEVIJVER NUENEN
Op woensdag 17 april start 
Waterschap De Dommel een 
proef met micro-organismen 
(bacteriën en schimmels) in 
de vijver aan de Jonkheer 
Hugo van Berckellaan in 
Nuenen. Het waterschap 
doet dit, in samenwerking 
met de gemeente Nuenen, 
om de waterkwaliteit van de 
vijver te verbeteren. De afge-
lopen jaren heeft de vijver opvallend snel een sliblaag opgebouwd. 
De micro-organismen breken de sliblaag af en dragen bij aan een 
natuurlijke balans in de vijver. Zodra de sliblaag voldoende is ver-
minderd zal het water weer mooi helder worden. De komende drie 
jaar voegt het waterschap deze micro-organismen periodiek toe en 
bekijken zij of de proef succesvol is. 

Wat kunt u zelf doen?
Ook u kunt meehelpen om de vijver weer gezond te maken:
• Gebruik het grasveld rondom de vijver niet als uitlaatzone voor 

honden. In hondenpoep zitten voedingsstoffen die algen doen 
toenemen. 

• Voer de eenden geen brood, maar geef ze wat sla of mais. Dit is 
beter voor de eenden en het is minder schadelijk voor de water-
kwaliteit. 

• Gebruik geen of beperkt lokvoer en boilies wanneer u gaat vissen 
vanwege de voedingsstoffen die dit voer bevat.

VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT
Op donderdag 23 mei 2019 vinden er weer 
verkiezingen plaats. 
Het tegenwoordige Europees Parlement 
bestaat uit 751 zetels uit 28 lidstaten. Uit 
iedere lidstaat is een vast aantal parlemen-
tariërs afkomstig; afhankelijk van het aan-
tal inwoners. 26 Europarlementariërs vertegenwoordigen de Neder-
landse EU-burgers. Afgevaardigden voor het Europees Parlement 
worden per land gekozen. In het parlement zitten geen afzonderlijke 
nationale partijen, maar Europese partijen. Vaak gaat het om natio-
nale partijen die een verbinding zijn aangegaan met partijen uit 
(minimaal) 5 andere lidstaten.

Bent u als kiezer niet in de gelegenheid om persoonlijk te stemmen, 
dan kunt u een ander machtigen.

Stemmen bij volmacht
Als u op de dag van de verkiezingen niet in de gelegenheid bent om 
uw stem uit te brengen kunt u iemand schriftelijk machtigen om voor 
u te gaan stemmen. Hiervoor is een speciaal volmachtformulier ver-
krijgbaar bij de afdeling Dienstverlening. U kunt iemand machtigen 
die zelf een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van de Ne-
derlandse leden van het Europees Parlement. Degene die u machtigt 
krijgt dan een volmachtbewijs toegestuurd. Met deze volmacht kan 
de gemachtigde naast zijn eigen stem ook uw stem uitbrengen. 
Deze volmacht kunt u later niet meer intrekken. U kunt dus ook zelf 
niet meer stemmen. Wilt u gebruik maken van deze volmacht vraagt 
u dan tijdig een formulier aan. De laatste dag voor het aanvragen 
van een volmachtbewijs is maandag 20 mei 2019, tot 12.00 uur.
 
De onderhandse volmacht
Bij een onderhandse volmacht draagt u uw stempas aan een an-
dere persoon over, u vult beiden de achterzijde van de stempas in 
en geeft de gemachtigde naast uw stempas een kopie van uw legi-
timatiebewijs. De gemachtigde kan samen met zijn stem uw stem 
uitbrengen. De onderhandse volmacht kunt u tot op de verkiezings-
dag verlenen. Onderhandse volmacht kunt u alleen verlenen als u 
binnen dezelfde gemeente woonachtig bent. Een kiezer mag niet 
meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient 
tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Kiezerspas
Als een kiezer voor de verkiezing het Europees Parlement in een 
andere gemeente wil stemmen dan waar u woont, kan u een kie-
zerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u voor het Europees 
Parlement stemmen in elke gemeente in Nederland. U kunt een 
kiezerspas aan vragen tot uiterlijk maandag 20 mei 2019 (schrifte-
lijk) de dag voor de verkiezingen (mondeling), dat wil zeggen 22 mei 
2019 voor 12.00 uur.
U moet uw stempas inleveren bij omzetting kiezerspas.

Stemmen per brief
Verblijft u tijdelijk in het buitenland en u wil per brief stemmen bij 
de Europees Parlementsverkiezing, dan verloopt de aanvraag altijd 
via gemeente Den Haag.
Uw aanvraag van een briefstembewijs moet uiterlijk op 25 april 2019 
om 23.59 uur (Nederlandse tijd) bij de gemeente Den Haag binnen 
zijn.
https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/verkiezingen/
kiezers-buiten-nederland/tijdelijk-in-het-buitenland-tijdens-de-
verkiezing-van-het-europees-parlement.htm

Registratie als kiezer
De burgemeester van Nuenen maakt bekend dat iedereen bij de 
afdeling Dienstverlening, Jan van Schijnveltlaan 2 kan opvragen of 
hij/zij als kiezer is geregistreerd. In het geval dat een kiezer niet of 
niet behoorlijk is geregistreerd kan hij/zij schriftelijk een verzoek tot 
herziening van de registratie indienen.

Identifi catieplicht
Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identifi ceren met een 
geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsdocumenten zijn het 
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij de verkiezing van het Eu-
ropees Parlement mag u een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart 
gebruiken dat op 23 mei 2019 (de dag van de stemming) maximaal 
5 jaar is verlopen. 

Ik heb geen stempas ontvangen, wat nu?
De stempassen voor de verkiezing van het Europees Parlement op 
23 mei 2019 moeten voor 9 mei 2019 bij alle kiezers thuisbezorgd 
zijn. Bent u uw stempas kwijt of hebt u geen stempas ontvangen, 
dan kunt u een (vervangende) stempas aan vragen. 

U kunt een vervangende stempas aan vragen tot uiterlijk maandag 
20 mei 2019(schriftelijk) de dag voor de verkiezingen (mondeling), 
dat wil zeggen woensdag 22 mei 2019 voor 12.00 uur. U kunt een 
vervangende stempas aanvragen op elke werkdag (tijdens de ope-
ningstijden) bij de afdeling Dienstverlening, in het gemeentehuis, 
Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen. U dient hiervoor wel geldig le-
gitimatiebewijs mee te nemen. Zonder stempas kunt u niet stemmen. 
U kunt een stempas niet bij het stembureau verkrijgen.

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

Op woensdag 17 april is er een huis-aan-huis 
textiel inzameling van Sympany. Gemeente Nuenen Vervolg op pagina 5

VERKEER
Aanleg drempel Bloemhoefstraat - ‘t Bloemenhofke
Aanstaande maandag 15 april start de aanleg van de drempel in de 
Bloemhoefstraat - ‘t Bloemenhofke. De werkzaamheden duren 
ongeveer 1 week. De Bloemhoefstraat tussen huisnummer 15A en 
17 is deze periode tijdelijk afgesloten. We vragen u om gedurende 
de werkzaamheden geen auto’s in de Bloemhoefstraat te parkeren 
want er is beperkte ruimte voor groot materieel. Tijdens de uitvoe-
ring proberen we hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beper-
ken maar enige overlast is niet uit te sluiten. 

ASBESTVERWIJDERINGSDAG 13 APRIL 
NEDERWETTEN 
Op zaterdag 13 april 2019 vindt een asbestverwijderingsdag plaats 
in Nederwetten. Die dag gaan inwoners samen asbestdaken verwij-
deren. Doel is zoveel mogelijk asbestdaken (golfplaten) tot 35 vier-
kante meter verwijderen. De actiedag is een initiatief van de Dorps-
raad Nederwetten. De gemeente ondersteunt en faciliteert de actie. 
Zo zorgen wij onder meer voor het plaatsen van een afvalcontainer 
en verstrekken we beschermende kleding. Vervangende dakbedek-
king is voor rekening van de bewoners zelf. Eigenaren van gebouwen 
met daken bestaande uit asbestcementgolfplaten tot en met 35 
vierkante meter oppervlak kunnen meedoen aan de actie, waarbij 
ook maximaal 35 vierkante meter per adres mag worden aangebo-
den. De Dorpsraad van Nederwetten begeleidt de actie. Tijdens de 
actiedag is de gemeente ook aanwezig. Lees meer op onze website: 
https://www.nuenen.nl

REMINDER: INLOOPBIJEENKOMSTEN 
MOBILITEITSBELEID 11 EN 18 APRIL
In december 2017 is de mobiliteitsvi-
sie Nuenen vastgesteld. Deze visie is 
doorvertaald naar een mobiliteitsbe-
leid, dat bestaat uit 8 modules. Het 
college van B&W heeft op 19 maart 
2019 ingestemd met de modules en 7 
hiervan vrijgegeven voor inspraak. 
Vanaf vrijdag 29 maart tot vrijdag 10 mei liggen de modules ter 
inzage (op www.overheid.nl op het gemeentehuis en op onze web-
site www.nuenen.nl/mobiliteitsbeleid) en kunt u een inspraakreac-
tie indienen.

Inloopbijeenkomsten 11 en 18 april
Wilt u meer weten over de plannen voor mobiliteit in Nuenen? Dan 
nodigen wij u van harte uit voor een van de twee inloopbijeenkom-
sten in Het Klooster:
 • Donderdag 11 april (18.30-21.30 uur)
 • Donderdag 18 april (15.30-21.30 uur) 
U bent van harte welkom om kennis te nemen van de modules en 
de bijhorende maatregelen. Uiteraard kunt u hier ook uw vragen 
stellen of een reactie geven.
Meer informatie? www.nuenen.nl/mobiliteitsbeleid

UITNODIGING KICKOFF 17 APRIL
NUENEN GERWEN NEDERWETTEN 200 JAAR !
Op 1 januari 2021 is het 200 jaar geleden dat de huidige gemeente 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten is ontstaan. Op 1 januari 1821 
werd Nederwetten samengevoegd met Nuenen-Gerwen. Nuenen en 
Gerwen vormden van oudsher één gemeente of heerlijkheid. Op 4 
december 1300 is dat offi cieel vastgelegd in de zogenaamde uitgif-
tebrief van Hertog Jan II van Brabant. Nederwetten was een zelf-
standige gemeente of heerlijkheid. Nederwetten werd bij Keizerlijk 
Decreet van 14 mei 1810 met de heerlijkheid Eckart tot één ge-
meente verenigd. De gemeente Neder wetten en Eckart bleef bestaan 



  

 

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

Dagelijks vers!! Diverse kant en klaar 
maaltijden en salades!!

Shoarma pakket
500 gram vlees, 5 broodjes en saus ..................  7,50
Voorjaars Rolletje
........................................................ per stuk  2,20
100 gr. Gebraden Rosbief +
100 gr. Gebraden Gehakt ......samen 3,75
Bos Asperges
“Schnitzel met groene asperge en mascapone” 
....................................................... 100 gram 1,75
Filet d’Asperge
“Varkensfi let met ham en asperge” .. 100 gram 1,80
KOOPAVOND VOORDEEL!!!
Iedere klant op de koopavond: vrijdag 18.00-20.00 uur 
4 Kipburgers “uit eigen keuken” ...............GRATIS

KOOPJE
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

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

Dorpsstraat 95  Mierlo  |  T 0492 66 11 00  | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl 

BROEKEN 
DAGEN 

KOOPZONDAG 14 APRIL 

*

12.00 – 17.00 uur

*De korting wordt berekend over de goedkoopste broek. 
De actie is strikt geldig van woensdag 10 april tot en met zaterdag 20 april

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)

Carli Bronneberg 
tuinontwerpster 

Oude Lieshoutseweg 1A, 
5492HT Sint Oedenrode
T: 06 40 87 45 82
c.bronneberg@gmail.com
www.ruisendgroen.nl

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

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

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

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

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

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

Openingstijden: 
Ma-Vr 8.30-17.00 uur, Za 8.30-12.00 uur

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond
T. 0492 - 33 00 39 | helmond@regbat.nl

www.regbathelmond.nl

Gratis 
accu-check 
en montage 

zonder afspraak!

REGBAT HELMOND is dealer van o.a. Landport & Dynac accu’s voor snor/brom-fietsen, 
motoren, auto’s, vrachtauto’s, caravans, scootmobielen, golfkarren, hoogwerkers, boten enz.

Rond de Linde iedere 
donderdag digitaal op 

www.ronddelinde.nl 

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

Sara’s zelfvertrouwen 
gaat met danspassen 
vooruit

Outlet Store L. ten Cate
Boordseweg 1

5671 AP Nuenen

2 badpakken of bikini sets voor € 60,-
(alle combinaties mogelijk)

BADMODE ACTIE
Vrijdag 12 en Zaterdag 13 april
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Soms komen heel bijzondere kunstenaars naar Nuenen... 

Axone kwartet
Op zaterdag 20 april treden 4 beroemde musici op in het Van Gogh-kerkje. Het 
gaat om het Franse Axone kwartet, een saxofoon ensemble dat klassieke wer-
ken uitvoert van ondermeer Maurice Ravel, Ida Gotkovsky en Eugene Bozza.

Dit wilt u niet missen
Er zijn maar 80 plaatsen beschikbaar.
Wij verheugen ons u bij dit concert te 
ontmoeten want het wordt weer heel 
bijzonder!
Prijs € 15,-incl. pauzedrankje. Aanvang 
van het concert is 17.00 uur.

U kunt nog bij dit concert aanwezig 
zijn door kaarten te reserveren via 
deze link óf m.b.v. bijgaande QR code 
óf te bellen met de organisatie: 0653 
22 56 92. Ook vindt u dit concert op de 
site van ‘cultuur overdag Nuenen’ met 
zoekterm Axone.

Nieuw adres voor 
de kaarters Jo van 
Dijkhof in Nuenen
Vanwege de sluiting van de Gasterij 
van de Jo van Dijkhof zijn wij met de 
kaartclub per 3 april verhuisd naar een 
nieuwe locatie 
Wij kaarten vanaf heden op de Goud-
vinkhof 12a, Nuenen. Elke woensdag-
middag starten we om 14.00 uur en 
eindigen we om 17.00 uur. We doen 
zowel Jokeren als Rikken.
Wilt u kijken of dit ook iets voor u is, 
loop dan op de woensdagmiddag 
even binnen, u bent van harte wel-
kom.  Kosten om mee te doen zijn 1,50 
per week.

Paasfeest op de 
Weverkeshof 
Hallo jongens en meisjes van Nuenen 
en omgeving. We gaan weer paaseie-
ren versieren! Het begint een traditie 
te worden. Ook dit jaar vieren wij paas-
feest op Weverkeshof. Pasen is een 
soort van Lentefeest en in de lente 
worden veel jonge dieren geboren zo-
als kuikentjes. En kuikentjes komen uit 
eieren zoals jullie weten. En op een 
kinderboerderij zoals Weverkeshof 
worden natuurlijk ook kuikentjes ge-
boren. Hiervoor hebben we broedkas-
ten staan. Het uitkomen van de kui-
kentjes kunnen jullie dus met eigen 
ogen zien en komen bewonderen. 
Inmiddels zijn er ook al tien lammetjes 
geboren. Deze dartelen al volop rond 
in de wei. Bij Pasen horen gekleurde ei-
eren en het is erg leuk om de witte eie-
ren zelf te kleuren en te versieren. Wij 
gaan niet alleen paaseieren versieren, 
je kunt jezelf ook laten versieren ofte-
wel schminken. Is dat niet leuk? 

Wanneer: woensdagmiddag 17 april 
van 13.30 uur tot 16.00 uur en zater-
dagmiddag 20 april van 13.30 uur tot 
16.00 uur. Waar: in de huiskamer van 
Weverkeshof. Komen jullie voor het 
paasfeest langs op Weverkeshof? Ge-
zellig, tot woensdag- of zaterdagmid-
dag! 
Het Educatieteam van Weverkeshof, 
voor meer info www.weverkeshof.nl 

Kleinschalige dagbesteding 
De Groene Theepot 
Sinds enkele maanden zijn Els Brouwers van ‘Something Els, Bloem & Ca-
deau’ en Jolanda Verbakel bij de bloemenwinkel aan de Dorpsstraat in Lies-
hout gestart met kleinschalige dagbesteding De Groene Theepot. 
 

Groene Theepot zullen haar waar mo-
gelijk in haar werkzaamheden onder-
steunen. 
Wil jij ook op basis van PGB deel uit 
maken van ons team omdat je interes-
se is gewekt? Stuur dan een mail naar 
info@degroenetheepot.nl. Na het aan-
melden zal er een procedure gestart 
worden waarin persoonlijke gesprek-
ken zullen plaatsvinden. Bij wederzijds 
welbevinden zal er gekeken worden 
naar de mogelijkheden voor een pas-
sende dagbesteding. Ook vrijwilligers 
kunnen contact opnemen via dit e-
mailadres. We hopen je snel te mogen 
ontmoeten! Voel je vrij om een kijkje te 
komen nemen aan de Dorpsstraat 53 
in Lieshout. Je bent van harte welkom. 

Els en Jolanda 

Nu zijn wij op zoek naar collega’s voor 
onze eerste medewerker, die hier met 
erg veel plezier werkt op de donderda-
gen van 9.00 uur tot 16.00 uur. Ben jij 
een enthousiast persoon die zin heeft 
in een nieuwe uitdaging, maar heb je 
hierbij hulp nodig door je licht verstan-
delijke beperking en/of ad(h)d, autis-
me en/of aanverwante stoornis? Dan 
ben je bij De Groene Theepot aan het 
juiste adres! 
Vind jij het ook zo leuk om creatief be-
zig te zijn en heb je ook nog groene 
vingers, lijkt het je wel wat om in de na-
bije toekomst samen met ons een 
theetuin te runnen, neem dan contact 
met ons op, misschien zijn we wel op 
zoek naar jou! 

We gaan starten met dagbesteding op 
de donderdagen en vrijdagen, moge-
lijk wordt dit in de toekomst uitge-
breid. Om alles in goede banen te lei-
den zijn een stel enthousiaste vrijwilli-
gers natuurlijk onmisbaar. Dus lijkt het 
jou leuk om de deelnemers een nutti-
ge, zinvolle dag te bezorgen, schroom 
dan niet om contact op te nemen als je 
een dag(deel) wilt komen helpen. Els 
zou graag boeketten en bloemstukken 
op bestelling willen leveren. Nauwkeu-
righeid en kwaliteit staat bij Els hoog in 
het vaandel! De deelnemers van de 

DOEN! organiseert: 

Comedy Night met o.a. Marlon Kicken 
Stand-up comedy in combinatie met muziek, hilarische verhalen, maar soms 
ook stof tot nadenken. Een fantastische voorstelling vol waarheden, geluk 
en komische verhalen. Op het podium staan: Marlon Kicken, Roel C. Ver-
burg, Arie Koomen en Gerrie Smits.

wen, voetbalkantine Nederwetten en 
bij het bestuur door bijvoorbeeld een 
mail te sturen naar: jubileum@doen-
nederwetten.nl.
 
Het is ook mogelijk om een combi-tic-
ket van 15 euro te kopen. Eén persoon 
heeft dan ook toegang op zaterdag-
avond voor de feestband: Lijn 7 afge-
wisseld met optredens van DJ Ricky 
Corony. Voor combi-tickets kun je een 
mail sturen naar jubileum@doenne-
derwetten.nl. Meer informatie is te vin-
den op www.doennederwetten.nl of 
op onze Facebook pagina.

DOEN K.P.J. Nederwetten bestaat in 
2019 maar liefst 90 jaar! Dat wordt 
groots gevierd voor én met het hele 
dorp! Het jubileumfeestje vindt plaats 
in het weekend van 14, 15 en 16 juni 
2019 op het feestterrein bij de ‘Oude 
Toren’ in Nederwetten.

Op vrijdagavond 14 juni vanaf 20.00 
uur, staat er een Comedy Night met 
stand-up comedians van Nederlandse 
en Vlaamse bodem, op het program-
ma. De gastheer van deze avond is 
Marlon Kicken. Met zijn typische hu-
mor, zijn relaxte en originele stijl, zijn 
unieke verschijning en met zijn zachte 
‘g’ gaat hij het publiek verrassen.
Tijdens deze Comedy Night staan nog 
meer comedians op het podium. Roel 
C. Verburg combineert stand-up co-
medy met muziek. Regelmatig is hij 
ook op de Nederlandse radio te horen.
Ook Arie Koomen staat op het podium. 
Hij is bekend geworden als lid van het 
legendarische duo Arie & Sylvester. Te-
vens is hij bekend van de Lama’s. 
Verder gaat ook Gerrie Smits onze zaal 
boeien. Met zijn sympathieke voorko-
men brengt hij je meteen in de stem-
ming.

Iedereen is van harte welkom om deze 
spectaculaire Comedy Night bij te wo-
nen. Kaarten voor deze avond à 8 euro, 
zijn vanaf heden te koop bij Jumbo Ton 
Grimberg, Cafetaria Heuvelplein Ger-

wen, voetbalkantine Nederwetten en 

D O E N !  N E D E R W E T T E N  

P R E S E N T E E R T :

NIGHT

Locatie: feestterrein Oude Toren, Nederwetten

Kaartverkoop is gestart!
O n d e r  a n d e r e  v e r k r i j g b a a r  b i j :

|  J u m b o  T o n  G r i m b e r g  |  V o e t b a l k a n t i n e  N e d e r w e t t e n  |

|  C a f e t a r i a  H e u v e l p l e i n  G e r w e n  |  j u b i l e u m @ d o e n n e d e r w e t t e n . n l  |

Op het podium staat een topselectie van (stand up) comedians van 

Nederlandse en Vlaamse bodem.

vrijdag 14 juni 2019 - 20.00 uur

Gerwens Foodtruck Festival 
Op 7, 8 en 9 augustus vindt er in Gerwen een écht festival plaats: Het Ger-
wens Foodtruck Festival! Samen met je groep ga je je eigen foodtruck pim-
pen en er de lekkerste hapjes maken. In deze dertiende editie van de Kinder-
vakantieweek gaan 120 kinderen en ruim 80 vrijwilligers aan de slag om per 
groep een supergave foodtruck te maken. Daarnaast is er natuurlijk weer tijd 
voor heel veel (water)spellen, workshops, dans en muziek. Het wordt weer 
een fantastisch evenement, waaraan iedereen zijn steentje kan bijdragen. 
 

nog tijd om de laatste hand te leggen 
aan je foodtruck. Om 19.00 uur gaat 
het Gerwens Foodtruck Festival open 
voor publiek. Alle ouders, opa’s, oma’s 
en verdere familie en vrienden zijn wel-
kom om de lekkerste hapjes te komen 
proeven die door de kinderen worden 
verkocht vanuit hun foodtruck. We ein-
digen deze dag met de inmiddels be-
kende feestavond voor jong en oud. 

Inschrijven
Wil je deze Kindervakantieweek niet 
missen? Vanaf 15 april kun je je in-
schrijven via onze website www.jeug-
activiteitengerwen.nl. Onder ‘contact 
en inschrijven’ vind je het aanmeldfor-
mulier voor deelnemers. Vol is vol! Ook 
het aanmeldformulier voor vrijwilli-
gers is te vinden op onze website. Zon-
der vrijwilligers is het voor ons onmo-
gelijk om de Kindervakantieweek te 
organiseren. Dus papa’s, mama’s, opa’s, 
oma’s, broes en zussen: schrijf je snel 
in. We hebben jullie hulp hard nodig! 
We hopen jullie allemaal te zien op het 
Gerwens Foodtruck Festival! 

De kinderen verzamelen zich op 7 au-
gustus om 9.30 uur op het festivalter-
rein aan De Huikert. Via de tassencon-
trole en security gaan de kinderen 
naar hun eigen foodtruck toe. De hele 
dag zijn de kinderen op het terrein be-
zig met het werken aan hun foodtruck. 
Waterspelletjes zorgen voor de nodige 
afwisseling. Om 16.00 uur sluiten we 
deze eerste dag gezamenlijk af. 
Op donderdag 8 augustus beginnen 
we weer om 09.30 uur. In de ochtend is 
het tijd voor de workshops. Na een ste-
vige lunch zullen we ’s middags de om-
geving nader gaan ontdekken. Om 
16.00 uur sluiten we af met ons Kinder-
vakantieweeklied. Om 19.00 uur be-
gint op ons terrein het jaarlijkse beach-
volleybaltoernooi. Iedereen vanaf 12 
jaar kan hieraan meedoen (dus ook vol-
wassenen) in een team van minimaal 4 
personen. Inschrijven kan via kinderva-
kantieweekgerwen@gmail.com. 
Op vrijdagochtend kunnen alle kinde-
ren en vrijwilligers even bijkomen. We 
beginnen dan om 12.00 uur met een 
gezamenlijke activiteit. Daarna is er 

Trippel Concert GMK
Op uitnodiging van Het Gerwens Muziekcorps GMK, kwamen op zaterdag-
avond 6 april Muziekvereniging Sirena uit Hooge MIerde en Koninklijke Har-
monie L’Union Bladel naar Het Klooster in Nuenen om zich als Harmonieor-
kest te presenteren.

Hooge Mierde beet de spits af met 
prachtige muziek van Santiago Lope 
Gonzale, waarna het GMK volgde met 
vooral veel filmmuziek o.a. Dances 
with wolves.

Na de pauze was het de beurt aan Bla-
del, die met meer dan 60 muzikanten, 
waaronder veel jeugd, begonnen met 
een Slavische Mars van Tsaikowski en 
als slot het prachtige ‘Crazy’ van Derek 
Bourgois ten gehore brachten.

De zaal zat helemaal vol en de echte 
harmonie liefhebbers hebben een 
prachtige avond mogen beleven.

GMK Gerwen 

Koninklijke Harmonie L’Union Bladel

 

 Open dag bij Imkerij de Walhut
Ook dit jaar opent Imkerij de Walhut weer haar deuren voor bezoekers. Wie 
eens een kijkje wil nemen bij de Imkerij op Heerendonk in Nederwetten is van 
harte welkom. Ben je nieuwsgierig naar de bijen, de honing en wil je wel eens 
weten hoe ze leven, kom dan naar de Imkerij. De imker vertelt je er alles over.

Voor de kinderen:
Kinderen kunnen zelf een waterbaan 
maken. Met behulp van gootjes bou-
wen ze zelf een parcours. Waterpret ge-
garandeerd. 
Met schepnetjes in de weer om water-
beestjes te vangen in de poel. 
Ouders kunnen helpen of gewoon lek-
ker toekijken onder het genot van een 
kopje koffie of thee.

De open dag loopt samen met de Dag 
van het Landschap, georganiseerd 
door Brabants Landschap en IVN Nue-
nen. U kunt onder begeleiding van een 
gids een wandeling maken in de om-
geving van Nederwetten. Onderweg 
doet u dan de Imkerij aan, waar van al-
les te beleven valt. U kunt ook gewoon 
rechtstreeks naar de Imkerij komen.
Maandag 22 april van 11.00 tot 17.00 
uur. Locatie: Heerendonk, Nederwetten.
www.imkerijdewalhut.nl

Activiteiten:
Rondleidingen door de imker
Honing proeven bij onze honingkraam. 
Hier kunt u producten zoals honing, 
propolis, honingbier en mede kopen.
Floris van ‘Natuurlijke bomen’ heeft een 
verzameling fruitbomen bij zich. Hij is 
gespecialiseerd in oude fruitrassen.
Henk Plugers neemt zijn zelfgemaakte 
insectenhotels en vogelhuisjes mee. 
Tijn de vogelaar vertelt over zijn passie; 
vogels spotten.
Rondzwerven over het terrein, of lekker 
op een bankje zitten en genieten van 
de mooie natuur.
Er wordt koffie, thee en limonade ge-
schonken.

Uitwisselingsconcert 
met Orkest Orventus 
Op zaterdag 13 april verzorgt het Hel-
monds Muziek Corps een uitwisse-
lingsconcert met Orkest Orventus in 
de Paterskerk van het Jan van Brabant 
College, Molenstraat in Helmond. Aan-
vang van het concert is om 20.00 uur, 
toegang is gratis.
www.helmondsmuziekcorps.nl
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Gemeente Nuenen 
Gemeente nieuws

vervolg van pagina 2

Gemeente Nuenen 

DUURZAAMHEIDDUURZAAMHEID
Meer weten over natuur in uw eigen woonomgeving? 
Het IVN – Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid - is een vereniging 
die mensen wil betrekken bij de natuur in de eigen woonomgeving. Met dit 
doel organiseren vrijwilligers van het IVN voorlichtende en educatieve acti-
viteiten voor jong en oud. Zo levert het IVN een bijdrage aan een beter viteiten voor jong en oud. Zo levert het IVN een bijdrage aan een beter viteiten voor jong en oud. Zo levert het IVN een bijdrage aan een beter 
leefklimaat en een waardevolle natuur in onze gemeente.
Het IVN Nuenen is opgericht in 1974 en telt ca. 360 leden. Samen genieten 
van de natuur is de bindende factor binnen de vereniging. Gemiddeld orga-
niseert het IVN Nuenen iedere week een activiteit voor het publiek. Het gaat 
hierbij om natuurwandelingen, lezingen, excursies, doe-activiteiten en na-
tuurcursussen. Geïnteresseerd in de activiteiten die IVN Nuenen organiseert? 
Kijk op: https://www.ivn.nl/afdeling/nuenen-ca

VERGUNNINGEN PERIODE 01-04-2019 & 08-04-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende besluiten 
gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Papenvoort 16 Oprichten woonhuis
Tomakker 143 Plaatsen dakopbouw

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Olen 50 Uitbreiden zorgboerderij met kinderdagverblijf
De Spijkert 24 Oprichten woonhuis
Parkstraat 22 Plaatsen 3 LED-schermen in etalage

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving
Boord 79 Plaatsen tijdelijke woonunit

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Park, Nuenen Wereldmarkt 22 september
Heuvelplein, Gerwen Taptoe Gerwen 7 juni

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving
Centrum Nuenen Mode Event Nuenen 19 mei
Laan aan de Panakkers Rondje Nuenen West 19 mei
Nuenen c.a. Squadra Triathlon 30 juni

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving
04-04-2019 Zandstraat 29 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Stal 

de Kim, voor paardenhouderij en mestopslag
04-04-2019 Nuenen c.a. Openbare kennisgevingen Verkiezing van de 

leden van het Europees Parlement 

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

De Beekse Tuin 55, Nuenen

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Irma van Laarhoven 
en Leon Raaijmakers

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, eindredacteur. 
Edwin Coolen, Karin Aarts, Josine Janssen 
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.

© 2019 - “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 
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Brief aan leden van het     
college en de raadsleden
Na afgelopen raadsvergadering maken wij, het Actie Platform Nuenen Zuid, 
ons zorgen. Hierbij doelen wij op het van de agenda halen van de Structuur-
visie Nuenen Zuid, terwijl er grote overeenstemming leek te zijn in de voor-
gaande vergadering van de Commissie Ruimte. 

ook steeds langer opgehouden, zon-
der beslissing over de Structuurvisie.
Wij, als Actie Platform Nuenen Zuid, 
willen er dan ook bij u op aandringen 
dat snel overeenstemming bereikt 
moet worden en dat:
• de Hongerman herbouwd wordt op 

zijn huidige plaats
• de woongroep De Mijlpaal haar CPO 

project mag starten op de plaats van 
de huidige Mijlpaal

• goedkeuring gegeven wordt voor de 
bouw van een gezondheidscentrum 
van maximaal 2 bouwlagen met een 
derde in de kap of maximaal 3 bouwla-
gen. Waar dit gezondheidscentrum 
exact moet komen hangt af van de mo-
gelijkheden die overblijven na plan-
ning van de nieuw te bouwen sporthal 
en het plan van CPO De Mijlpaal

• geen woningen of een woonlaag op 
het Kernkwartier wordt toegestaan.

• de bouwhoogte van alle nieuwbouw 
wordt beperkt tot 2 woonlagen met 
een derde in de kap of 3 woonlagen. 
Waarbij, met juiste onderbouwing, 
op specifieke plekken, afgeweken 
kan worden van dit beleid

• dat er aandacht ingeruimd wordt 
voor de verkeersveiligheid en de 
parkeerproblematiek rondom het 
Kernkwartier

Actie-Platform Nuenen Zuid  
p/a Het Puyven 160, 5672RJ Nuenen
info@actieplatformnuenenzuid.nl
www.actieplatformnuenenzuid.nl

Vanuit verschillende hoeken heeft ons 
informatie bereikt die zou kunnen dui-
den op het onder druk zetten van de 
raad door het college op basis van coa-
litieakkoord. 
Het kan toch niet zo zijn dat het voort-
bestaan van de coalitie uitstijgt boven 
de wens van de meerderheid in de 
raad, de bewoners van Nuenen Zuid 
en verschillende belangengroepen, 
zoals het CPO De Mijlpaal. Het kan 
toch ook niet zo zijn dat de wens van 
het college of van een specifieke wet-
houder belangrijker is dan de gevol-
gen voor de omwonenden, de belang-
hebbenden die de komende 40 jaar of 
langer met de beslissingen moeten le-
ven die nu op stapel staan?

Wij zijn ook best bereid zijn om mee te 
denken in oplossingen voor de bouw 
van woningen voor de sociale sector. 
Wij denken echter, dat het niet direct 
nodig is om 30% van de sociale wo-
ningbehoefte in Nuenen tot 2028 te 
realiseren in Nuenen Zuid. 
Verder zijn we natuurlijk blij met de 
komst van een gezondheidscentrum 
in Nuenen Zuid, daar is iedereen het 
wel over eens. Echter, ook de komst 
van een gezondheidscentrum wordt 
opgehouden zo lang er geen beslis-
sing wordt genomen over de Struc-
tuurvisie.
De woongroep De Mijlpaal, die haar ei-
gen CPO project wil realiseren op de 
huidige plek van De Mijlpaal, wordt 

Nut en noodzaak Europese verkiezingen:     
Ontmoeting met Tom Berendsen - CDA

Is het Europees Parlement nuttig, 
noodzakelijk? 
Op woensdag 17 april heeft u een uitgelezen kans om hierover meer te we-
ten te komen en te discussiëren. U kunt dan kennis maken met Tom Berend-
sen, nummer 4 op de CDA - kandidatenlijst voor het Europees Parlement én 
de enige Brabander van de landelijke partijen. Een verkiesbare plaats, een 
directe lijn vanuit regio-Brainport naar Brussel. Zo mogelijk wordt hij de op-
volger van de bekende Brabantse parlementariër Lambert van Nistelrooij. 

sen te benutten en problemen op te 
lossen. Daarvoor wil ik in Europa aan 
de slag”.

U bent van harte welkom: datum: 17 
april. Spreker: Tom Berendsen, kandi-
daat Europees Parlement. Plaats: De Re-
genboog - Tuinkamer, Sportlaan 5, 5671 
GR  Nuenen c.a. Tijd: 20.30 - 22.00 uur.

Tom is een geboren en getogen Breda-
naar, 35 jaar oud. Na zijn studie be-
stuurskunde in Tilburg en Leuven (B) 
en een stage bij het lobbykantoor van 
BrabantStad in Brussel is hij in 2009 
aan de slag gegaan als medewerker 
voor de CDA-delegatie in het Europees 
Parlement. Sinds maart 2015 is Tom 
werkzaam als adviseur duurzaamheid 
bij een groot advieskantoor.

Hij vindt het een grote eer en verant-
woordelijkheid om op de vierde plaats 
van de CDA-lijst te staan. 
“Ik stel me kandidaat voor het Euro-
pees Parlement om in een veranderen-
de wereld onze manier van leven te 
blijven beschermen. Een wereld waar-
in de generatie van mijn zoontje veilig 
kan opgroeien, mijn generatie geluk-
kig kan wonen en werken en waarin de 
generatie van mijn ouders gezond oud 
kan worden. Ook wil ik de directe lijn 
naar Brussel voor Brabant zijn om kan-

Lenteconcert
 Op zondag 14 april om 14.00 uur wordt 
er een Lenteconcert gegeven door Het 
Nuenens Mannenkoor en het ge-
mengd koor DVS (De Vrolijke Samen-
zang) in de Regenboogkerk, Sportlaan 
5, Nuenen.

Voor de laatste keer ‘Samen Verder’
 
Bijna 50 jaar heeft de stichting Samen Verder ‘rond Pasen’ een deur aan deur 
collecte gehouden voor kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden.
Voor onze parochie was dat de vervanging van de ‘Vastenactie’ die nog 
steeds in veel delen van Nederland gehouden wordt.

Nuenen Gerwen Nederwetten 
200 jaar
Op 1 januari 2021 is het 200 jaar geleden dat de huidige gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten is ontstaan. Op 1 januari 1821 werd Nederwetten 
samengevoegd met Nuenen-Gerwen.

off ‘NuenenGerwenNederwetten 200 
jaar’ op 17 april om 19.30 uur uit in Het 
Klooster.
Organisatie: Voor en door onze inwoners!

Hiervoor is de stichting Nuenen, Ger-
wen en Nederwetten 200 jaar opge-
richt op 02-04-2019 bij notariskantoor 
Marks en Wachters te Nuenen en het 
stichtingsbestuur bestaat uit:
Cor Molenaar, voorzitter. Martien Jan-
sen, secretaris. Jan van Stiphout, pen-
ningmeester. Peter van Dongen, juri-
disch adviseur. Roland van Pareren, 
historisch adviseur.
Tijdens deze bijeenkomst op 17 april  zal 
onze burgemeester M.J. Houben en het 
stichtingsbestuur een toelichting geven 
over de organisatie en graag ideeën op-
halen bij onze inwoners, verenigingen 
en instellingen voor een grandioze vie-
ring van dit jubileumjaar.
Wij zien u graag op 17 april.

Nuenen en Gerwen vormden van 
oudsher één gemeente of heerlijkheid. 
Op 4 december 1300 is dat officieel 
vastgelegd in de zogenaamde uitgifte-
brief van Hertog Jan II van Brabant. Ne-
derwetten was een zelfstandige ge-
meente of heerlijkheid. Nederwetten 
werd bij Keizerlijk Decreet van 14 mei 
1810 met de heerlijkheid Eckart tot 
één gemeente verenigd. De gemeente 
Nederwetten en Eckart bleef bestaan 
tot 1 januari 1821. Bij Koninklijk Besluit 
van 17 augustus 1819 werd Nederwet-
ten per 1 januari 1821 ingedeeld bij de 
gemeente Nuenen-Gerwen en ont-
stond aldus de gemeente Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten, afgekort tot 
de gemeente Nuenen cum annexis 
(Nuenen c.a.). Eckart werd toegevoegd 
aan de gemeente Woensel.

Om deze bijzondere gebeurtenis te 
vieren nodigen wij u uit voor een kick-

Vlnr: Peter van Dongen, Cor Molenaar, notaris mr. mevr. Van Uden, Jan van Stiphout, 
Roland van Pareren, Martien Jansen

Dit jaar is het de laatste keer dat Samen 
Verder collecteert. De meeste dorpen 
om en wijken van Eindhoven stopten 
er al twee jaar geleden mee omdat het 
steeds moeilijker wordt om nog collec-
tanten te vinden. Samen Verder Nue-
nen stopt er om die reden nu ook in 
Nuenen mee. 
Dit laatste jaar wordt weer gecollec-
teerd voor twee kleinschalige Nuenen-
se projecten en wel: voor een kraam-
en polikliniek in Noord Ghana en voor 
schoon drinkwater in Namibië. De 2 

stichtingen zullen er voor zorgen dat 
elke euro ook dáár terecht komt.
In de week vόόr Pasen worden de fol-
der en het bekende zakje bij u ge-
bracht, wat in de dagen na Pasen door 
de collectanten weer wordt opge-
haald.
Wij hopen dat u ook deze laatste keer 
weer ruimhartig zult geven aan deze 
‘collecte rond Pasen’. Hartelijk dank 
aan alle gevers en aan alle collectanten 
die zich zo lang voor Samen Verder 
hebben ingezet.
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Tweede ophaaldag 
Scouting   
Rudyard Kipling
Zaterdag 13 april zullen de scouts van 
Scouting Rudyard Kipling spullen opha-
len in Nuenen. Afgelopen zaterdag heeft 
de scouting veel spullen opgehaald in 
Nuenen centrum en Nuenen-Oost.
Komende zaterdag zal de scouting-
groep neuzelwaar ophalen in Nuenen 
zuid, alle huizen ten zuiden van de Eu-
ropalaan en Eeneind.
Neuzelwaar is allerlei kleingoed wat 
niet kapot is, zoals elektrische appara-
tuur, speelgoed, schoenen, glaswerk, 
boeken en fietsen. U kunt de scouting 
erg blij maken met al deze spullen. 
Grote meubelen zoals kasten, tafels, 
stoelen maar ook witgoed en matras-
sen zal de scouting niet meenemen, 
dit jaar nemen wij geen videobanden 
meer aan. Het zou fijn zijn als de spul-
len al bij elkaar zitten, dat scheelt de 
scouting wat uitzoek werk!
Wanneer u geen spullen heeft, kan u 
bij één van de scouts steunbonnen ko-
pen. Het geld dat de scouting op de 
verkoopdag en met steunbonnen op-
haalt, wordt besteedt aan activiteiten 
voor de leden. De scouting hoopt op 
uw steun en bijdrage.
Bent u 13 april niet thuis, dan kunt u 
ook de neuzelwaar spullen naar de 
blokhut brengen tijdens de volgende 
avonden: Dinsdag 16 april en woens-
dag 17 april van 19.00-21.00 uur, de 
dagen erna neemt de scouting geen 
spullen meer aan.

Op maandag 22 april, Tweede Paas-
dag, zal de Neuzelmarkt worden ge-
houden op het terrein van scouting 
Rudyard Kipling, Papenvoortse Heide 
5B te Nuenen.
De verkoop vindt plaats tussen 11.00 
en 16.30 uur. Voor meer info kunt u kij-
ken op de internetpagina van de Neu-
zelmarkt: www.neuzelmarkt.nl 

 

Chiropractie, een vaag begrip 
of DE uitkomst?
In de volksmond wordt de chiropractor ook wel ‘kraker’ genoemd. Chiro-
practoren José en Barbara uit Geldrop zijn hier wel aan gewend, al omvat 
het vak gelukkig veel meer. Beiden studeerden aan een buitenlandse uni-
versiteit om de Amerikaanse behandelmethode te leren. 

mens als geheel. Osteopaten werken 
wel holistisch en behandelen vaker 
door middel van mobilisaties. Zij wer-
ken ook aan klachten van de organen 
en het ritme van het hersenvocht. 
Door middel van specifieke technie-
ken wordt de beweeglijkheid en de 
doorbloeding van organen verbeterd. 
Zowel chiropractoren als manueel the-
rapeuten doen dit niet.

Welke klachten? 
U kunt terecht met o.a. rug- nek- 
schouder- en hoofdpijnklachten. Chi-
ropractie wordt (gedeeltelijk) vergoed 
vanuit het aanvullende pakket van de 
zorgverzekering.
www.chiropractieavalon.nl
 

Kraken!?
Zo worden gewrichtsmanipulaties in 
de volksmond genoemd. Het is overi-
gens slechts één van de behandeltech-
nieken. Afhankelijk van de individuele 
klachten zijn er nog andere technieken 
zoals ‘flexie-distractie’, ‘drops’ en ‘acti-
vator’. ‘Het belangrijkste is dat mensen 
resultaat hebben!’ vindt José, ‘Welke 
combinatie van technieken we daar-
voor nodig hebben verschilt per per-
soon. Dat maakt dit zo’n leuk vak!’

Verschil met manueel therapie en 
osteopathie
Binnen de manuele therapie bestaan 
verschillende stromingen, bij de een 
worden wel manipulaties uitgevoerd, 
bij de andere alleen mobiliserende 
technieken. De manipulaties zijn ook 
anders. Er ligt minder nadruk op de 

Bitumen?
Al 25 jaar fiets ik bijna dagelijks over de Papenvoortse dijk door het Stiphoutse bos van 
Nuenen over een smal fietspad naar mijn werk in Helmond. Af en toe heb ik een tegenlig-
ger. We bellen en maken beschaafd plaats.
Net buiten de gemeentegrens gaat het smalle fietspad al over in een brede Helmondse 
strook grijs bitumen waarmee men het bos wil ontsluiten. Omdat een dergelijk asfaltpad 
ook (nog steeds?) de ambitie is van de gemeente Nuenen, het volgende:
Wie heeft dit verzonnen? Is er sprake van een dictaat uit Brussel of staat er een subsidiepot-
je open?
Natuurlijk heeft het oude smalle fietspad na 25 jaar een nieuw meniekleurig toplaagje no-
dig maar niet van 3,5 meter autoweg grijs bitumen. (6 fietsen naast elkaar)
Gelukkig hebben een aantal bewoners van de Noorderklamp hun hakken in het (nu nog?) 
zandpad gezet. Ze zijn in actie gekomen want hun achtertuintje grenst aan de nieuwe ruit 
in wording die de gemeente door wil trekken tot aan de Laan ter Catten. Men is bezorgd 
dat men ondersteboven gereden gaat worden en het zicht op de weilanden verstoord 
wordt door het forensenverkeer. Mogelijk dat het zo’n vaart niet gaat lopen maar die ver-
brede asfaltweg is volkomen overbodig gezien het aantal fietsers dat nu dagelijks gebruik 
maakt van deze verbinding. We hebben bovendien al een uitstekende asfaltverbinding 
met Helmond inclusief fietspad !

Voor de veiligheid kan het ook niet zijn, want het blijft ‘s nachts pikkedonker op het pad 
volgens de gemeente. Wandelaars, honden uitlaters en berijders van paarden kunnen nu 
nog rustig genieten van het onverharde zandpad ernaast zonder risico aangereden te 
worden.
Dat kan snel anders worden als het grote publiek de korte binnendoor route ontdekt heeft 
als alternatief en vol gas naar de andere kant jakkert op vier wielen, speedbike, scooter, 
motor of kart. 
Men kan zich mogelijk een hoop asfalt en gemeenschapsgeld besparen door zich te be-
perken tot een smal nieuw toplaagje van twee fietssporen breed. En graag een slagboom-
pje in het bos op de gemeentegrens tussen Nuenen en Helmond met de vermelding dood-
lopende weg!
Lekker rustig genieten in Nuenen tot aan Helmond. Voor fietsers en voor wandelaars .

Frits Niemans, Tweerijten 46

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

Ingezonden brieven

Beste redactie van Rond de Linde,
Ik schreef u eerder dat een gewaarschuwd mens voor twee telt... Mooi niet, ik heb eind van 
de middag weer gevangen gezeten voor een gesloten hek op het kerkhof.
De beheerder deed zijn ronde en zag mij niet..,wel nog een andere mevrouw. Gelukkig zag 
ik hem later lopen, en kon ik er als nog uit. Weer geen prettige ervaring voor mij...dat be-
grijpt u wel... Er worden geen verdere maatregelen genomen. Men vindt het voldoende als 
de ronde gedaan wordt. Dit wilde ik u graag mee delen.

Ik wil desondanks de bezoekers van het kerkhof waarschuwen om altijd een mobiel mee 
te nemen zodat er altijd contact met buitenwereld gemaakt kan worden als men opge-
sloten zit op het kerkhof zoals mij twee keer gebeurd is.

Met vriendelijke groet,
Marian Splinter, Weverstraat 8

 

 Eerste ster ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’   
voor Nuenen centrum

de doelstellingen, prioriteiten en te ne-
men maatregelen voor het centrum 
van Nuenen zijn opgenomen. Deze 
maatregelen hebben betrekking op di-
verse, uiteenlopende aspecten: brand-
veiligheid, criminaliteit en onveilig-
heid, overlast, communicatie, verkeer, 
onderhoud en beheer. Samenwerking 
tussen de betrokken organisaties is 
dan ook van essentieel belang. 

Voor Nuenen is een werkgroep actief, 
waarin alle betrokken instanties sa-
menwerken om de veiligheid in het 
centrum van Nuenen te waarborgen 

Keurmerk KVO
Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een 
initiatief van het Centrum voor Crimina-
liteitspreventie en Veiligheid (CCV) en 
heeft als doel een winkelgebied op alle 
mogelijke onderdelen veilig te maken. 
Niet alleen een veilig ondernemerskli-
maat, maar ook een optimale veiligheid 
voor de bezoekers en bewoners van het 
centrum. 

Aan de hand van ondernemersenquê-
tes, cijfers van politie en gemeente en 
een schouw door het centrum, is een 
maatregelenmatrix opgesteld waarin 

Van links naar rechts: Henry van Vlerken (centrummanager), Raymond Deckers (onderne-
mer), Joris van den Bosch (gemeente Nuenen), Jeroen Baselmans (politie), Hetty Tindemans 
(wethouder gemeente Nuenen), Inge Mikkers (brandweer)

Zestiende keer 

Ko� erbak-  
verkoop    
in Gerwen
Spullen verkopen vanuit je kofferbak? 
Hoe werkt dat? In Engeland is de ‘car-
boot sale’ al jaren een begrip. De deel-
nemers rijden met hun eigen auto het 
terrein op. Je parkeert in lange rijen 
naast elkaar. Er wordt van alles te koop 
aangeboden tweedehands speelgoed, 
antiek, meubels, dvd’s, witgoed, fiet-
sen te veel om op te noemen. Alles 
kan, spullen zó vanuit de kofferbak van 
een auto of aanhanger of busje.
Bezoekers kunnen naar hartelust rond-
snuffelen op zoek naar de beste koopjes. 
Er zijn hapjes en drankjes te krijgen. En 
ook voor kinderen zijn er activiteiten. 
Kortom, een gezellige markt waar ieder-
een op een leuke en ontspannen manier 
spullen kan kopen of verkopen. 
Het marktterrein is open voor het pu-
bliek tussen 08.30 en 15.30 uur. Entree 
€ 2,- per persoon (dit is inclusief een 
kop koffie of thee aan de bar op ver-
toon van uw entreebewijs), voor kin-
deren tot en met 12 jaar is het gratis 
toegang. Er is ruim voldoende parkeer-
gelegenheid en parkeren is gratis. Op 
het terrein zijn toiletten aanwezig. U 
kunt er ook terecht voor een hapje of 
een drankje.
Waar ? Op het gildeterrein van het Hei-
lig Kruisgilde, Lankveld 10 5674 PK 
Gerwen. Kijk voor meer informatie op 
www.ko� erbakverkoop-gerwen.nl

Het centrum van Nuenen heeft onlangs de eerste ster van het landelijke 
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Het certi� caat is donderdag 
21 maart uitgereikt aan leden van de werkgroep KVO, waarin gemeente, po-
litie, brandweer, ondernemers en het centrummanagement zijn vertegen-
woordigd. Reden voor het toekennen van het keurmerk is de wijze van sa-
menwerking binnen de Nuenense werkgroep en het feit dat we een eerste 
aanzet tot verbeterpunten hebben opgesteld.

en te verbeteren. In totaal kunnen or-
ganisaties 3 sterren ontvangen. De 
tweede en derde ster worden uitge-
reikt na een jaarlijkse toetsing op basis 
van de mate van uitvoering van de 
maatregelen.

Op naar de volgende ster voor Nuenen!

Hoe wij een half miljoen 
Brabantse landkaarten redden 
Door Louis Bressers

De werkgroep Historische Geogra� e van de Drijehornick houdt zich bezig met 
de vraag hoe Nuenen, Gerwen en Nederwetten er vroeger uitzag, o.a. waar lie-
pen de wegen, waar stonden de huizen en hoe was het grondgebruik? 

omgeving, hebben we het Kadaster 
voorgesteld om ook de kaarten van de 
aangrenzende gemeenten over te ne-
men. Daar moesten ze even over den-
ken, maar na een week kwam het tele-
foontje: “Ja, je mag ze hebben. Want 
opslaan kost veel en vernietigen ook. 
En vernietigen vinden wij toch ook 
jammer.” 

Weer een week later kwam de lijst met 
daarop precies aangegeven welke 
kaarten afgestuurd zouden worden. 
En dat was even met de ogen knippe-
ren. Op de lijst stond namelijk heel 
Noord-Brabant: vrijwel alle gemeen-
tes, goed voor ca. 1200 dozen en map-
pen, 135 meter. Gelukkig vonden we 
ruimte in het Weefhuis dankzij wet-
houder Pernot. 
 
Het was al meteen duidelijk dat wij de 
hulpkaarten door zouden geven aan de 
verschillende heemkundeverenigin-
gen in Noord-Brabant, een gigantische 
klus. Gelukkig was de heemkundever-
eniging van Oud en Nieuw Gastel na 
wat heen-en-weer gebel bereid om alle 
Westbrabantse kaarten in ontvangst te 
nemen en verder te verspreiden. Dat 
scheelde alvast 400 dozen. De overige 
800 werden vorige week dinsdag afge-
leverd bij het Weefhuis. Wij gaan ze nu 
sorteren per gemeente. Daarna worden 
alle Oost-Brabantse heemkundekrin-
gen ervan op de hoogte gebracht dat 
zij bij ons het deel van hun gemeente 
kunnen komen ophalen. 
Dat wij hiermee een belangrijk histo-
risch cultureel erfgoed gered hebben 
van vernietiging, stemt ons meer dan 
tevreden. 

 

Sinds 1832 houdt het Kadaster op per-
ceelsniveau precies bij hoe de grenzen 
van elk perceel zijn en welke bebou-
wing daar eventueel op staat. Steeds 
als een perceelsgrens verandert door 
splitsing of samenvoeging of door 
aanleg van o.a. nieuwe wegen maakt 
het Kadaster een nieuwe tekening van 
het nieuwe perceel. Deze tekeningen 
heten: Hulpkaarten. 

Sinds 1832 zijn er miljoenen gemaakt. 
In 2011 maakte het Kadaster bekend 
dat het al deze hulpkaarten had ge-
scand en dat het de nu overbodige 
hulpkaarten, ca. 1,5 km, zou gaan ver-
nietigen. Daar is toen veel bezwaar te-
gen gemaakt door historici en archiva-
rissen, waarna het Kadaster bekend 
maakte dat het een andere oplossing 
zou zoeken en toen werd het stil. 
In onze bovengenoemde werkgroep 
vroegen wij ons ook wel eens treurig af 
wat er nu met die tekeningen gebeurd 
zou zijn. Totdat een bezoeker van de 
werkgroep Gemert wist te melden dat 
de kaarten niet vernietigd waren en 
dat de hulpkaarten van de gemeente 
Gemert daar nu in het archief lagen. 
Verbazing alom. Daarop zijn wij aan 
het bellen gegaan met het Kadaster en 
toen bleek dat de hulpkaarten van 
Nuenen ook nog aanwezig waren en 
dat we die konden overnemen. 

Uit de telefoongesprekken was ook 
gebleken hoe het landelijk met de 
hulpkaarten gegaan was. Het Kadaster 
had ze aangeboden aan alle Rijksar-
chieven in de provinciale hoofdsteden 
en die hadden ze ook allemaal blij ge-
accepteerd, alleen het Rijksarchief in 
Den Bosch niet, ik weet niet waarom. 
Toen zijn ze aangeboden aan de Bra-
bantse stadsarchieven en Breda en Til-
burg hebben ze voor hun gemeenten 
overgenomen. Het RHC-Eindhoven 
wilde ze niet hebben. En daarmee zou-
den niet alleen de kaarten van Eindho-
ven, maar alle kaarten van de bij het 
RHC (Streekarchief ) aangesloten ge-
meenten verloren gaan. Omdat de 
werkgroep nauwe contacten onder-
houdt met collega-werkgroepen in de 

Ko� erbak-  
verkoop    
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Elke vrijdag ACTIVITEITENAGENDA

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

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Kerkberichten

Maandag 15 t/m vrijdag 19 april
47ste Wielerjeugdvijfdaagse 

van Lieshout- Mariahout

Woensdag 17 april
13.30-16.00 uur Paasfeest Weverkeshof. 

Dorpsboerderij Weverkeshof Nuenen
19.30 uur Kick-off ‘Nuenen Gerwen-
Nederwetten 200 jaar’. Het Klooster

Woensdag 17 april
20.00 uur Lezing bij Heemkundekring 

‘De Molens van Lieshout’. Koekoek Lieshout 
20.30-22.00 uur Ontmoeting met Tom 

Berendsen - CDA. De Regenboog, Nuenen

Donderdagmiddag 18 april
13.30 uur KBO Lieshout: Niet vertrouwd met 
het Openbaar Vervoer of de OV-Chipkaart? 

Dorpshuis in Lieshout

Zondag 14 april
13.30 uur Opening Speeltuin de Kievit

Parkstraat, Nuenen
14.00 uur Ierse Muziek. Dorpsboerderij 

Weverkeshof. Jhr. v. Berckellaan 5, Nuenen

Zondag 14 april
14.00 uur Lenteconcert: Het Nuenens 

Mannenkoor en het gemengd koor DVS 
Regenboogkerk, Sportlaan 5, Nuenen.

Zondag 14 april
14.00 uur IVN Voorjaarswandeling 

Ruweeuwsels. 13.15 uur Vertrek per fi ets 
vanaf Het Klooster

Maandag 15 april
19.00 uur IVN Wandeling Vogelwerkgroep

Eckartse Bos
Vertrek per fi ets vanaf Het Klooster

Zaterdag 13 en zondag 14 april
11-17.00 uur Vresselse Beeldhouwers 

expositie. Landgoed Zwijnsbergen 
St. Oedenrode

Zaterdag 13 en zondag 14 april
12.00-17.00 uur Expositie Fotoclub Prisma

 ’t Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12,
Nuenen.

Vrijdag 19 april
20.00 uur KBO Lieshout: PaasKienen

Dorpshuis in Lieshout

Zondag 14 april
Doorkomst Klaver van Brabant

08.30-15.30 uur Kofferbakverkoop 
Heilig Kruisgilde. Lankveld 10, Nuenen

Vrijdag 12 april
18.00 uur Solidariteitsmaaltijd… Eten voor 

het goede doel. Kerk De Regenboog 
13.30-15.30 uur Senergiek historische 

lezing: Trefpuntzaal Klooster

Vrijdag 12 april, zaterdag 13 april
& zondag 14 april

Vrij: 19.00, zat: 14.00, zon: 10.30 en 14.30 uur
Musicalgroep Kapsones ‘Pukkelplaneet’

Klooster Nuenen

Zaterdag 13 april
10.00 uur en 16.00 Neuzelmarkt 2019, 
huis-aan-huis inzamelen van gebruikte 

spullen. Nuenen-zuid, ten zuiden 
van Europalaan en Eeneind

Zaterdag 20 april
10.00-12.30 uur Sam’s Kledingactie

H. Clemenskerk, Park 55 Nuenen 
 13.30 uur Paasactiviteiten

Dorpsboerderij Weverkeshof Nuenen

t/m 5 mei
Tentoonstelling Lijkwade van Turijn
In de oude St. Clemenskerk aan de

Heuvel te Gerwen

Donderdag 11 april 
17.00-18.30 uur Open Avond Jenaplan-

school De Mijlpaal
Brabantring 1 Nuenen

Maand april

  Afscheid nemen begint bij vasthouden wat je lief is. begint bij vasthouden wat je lief is.
V.l.n.r. Belinda Vermeltfoort-GruijtersV.l.n.r. Belinda Vermeltfoort-Gruijters
Thijs van den Biggelaar RU
Monique van Heesch-Toirkens RUMonique van Heesch-Toirkens RU
Wijnand Stuart RU
uitvaartverzorgers

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

In samenwerking met Yarden

T 0492 730 031  info@crematoriumtlaar.nl   www.crematoriumtlaar.nl

Een fijn gevoel: 
Tot het allerlaatst 
echt nabij zijn. Geopend

vanaf februari 2019

������������������

T 040 844 8630    info@degroofuitvaart.nl    www.degroofuitvaart.nl

Het afscheid
in vertrouwde 
handen.

Een fijne gedachte: 

We zijn intens verdrietig dat we afscheid moeten nemen van mijn 
allerliefste, zorgzame man, onze trotse pap en onze speelse opa 

Tiny Beks
 * Nuenen, 17 januari 1946 † Eindhoven, 4 april 2019

We kijken met jouw glimlach, terug en vooruit 

 Nuenen Elly Beks - van Rixtel

 Nuenen Bart Beks
  Marielle Kemperink
  Pim

 ’s-Hertogenbosch Lieke Beks
  Robin Visser
  Sophie

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag: geen viering in Nuenen, 
maar in Gerwen!
Zondag 14 april 11.00 uur: viering, 
volkszang met klein koor, voorganger 
pastoraal werker mevrouw R. van Eck.
Witte Donderdag 18 april 19.00 uur: 
viering, parochiekoor, alle voorgan-
gers.
Goede Vrijdag 19 april 15.00 uur: Ge-
bedsdienst, Gelegenheidskoor, voor-
gangers pastor J. Vossenaar en past. 
werker R. van Eck. 
 
Misintenties
Zondag 14 april 11.00 uur: Drieka van 
de Tillaart; Riet Vroomen - Beutener; 
Maria Bax - van de Ven en Jos Bax; Frits 
en Miet Meulendijk de Haas; Jos van 
Gastel; Loek en Herman Kappelhof - 
Lemmens; Tijn en Jo Smits - Kuijten; 
Drika Saris (vanwege verjaardag); 
Joost van der Graaf en Ineke Hilberink; 
Jeanne Straathof - Scholtens; Henk Do-
nath; alle overledenen van de familie 
IJzermans - van den Eijnden.
Witte Donderdag 18 april 19.00 uur: 
Lotte van Rooij en Leo van Hevelingen.

Voedselinzameling donderdag 18 april
Het is inmiddels traditie geworden dat 
tijdens een eucharistieviering op Witte 
Donderdag (donderdag 18 april, om 
19.00 uur in de H. Clemenskerk in Nue-
nen) levensmiddelen worden ingeza-
meld voor de Voedselbank Nuenen en 
voor de dames van de Stichting Plus-
minus die iedere maandagmiddag bij-
een komen voor ontmoeting, ont-
spanning en gezelligheid. 
Voedselbank Nuenen en Stichting Plus-
minus hebben aangegeven dat zij erg 
blij zijn met houdbare levensmiddelen 
en - specifiek voor de Voedselbank - 
met vruchtensappen, afbakbroodjes/
croissantjes, kaas, vacuüm verpakte 
vleeswaren, (kruiden)boter en - speci-

t/m 13 april 
Jaarlijkse collecteweek v.d. Hartstichting

t/m 14 april
Jeane Seah (Vrielink) In the Spotlight

t/m 21 april
Woe. en zon. 13.00-17.00 uur. 
Vrij. 13.00-20.00 uur. Expositie 

‘In Harmonie’ Gastexpositie Stichting Kubra. 
SHE Art Gallery, De Huufkes 34 Nuenen

Elke maandag:
14.00-16.00 uur Gezellig samen sjoelen Jo van Dijkhof.

Elke dinsdag:
13.00 uur Beweegroute in groepsverband Fysiotherapie Kwiek, Vincent van Goghstraat 139, 
Nuenen.
09.30-12.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick, 
Papenvoort 15A. 

Elke woensdag:
19.30-21.30 Foto expositie historische boereninterieurs het Heemhuis van De Drijehornick, 
Papenvoort 15A.
19.00 uur WSV-wandeling. Parkeerplaats aan de vijverzijde bij het gemeentehuis.

Elke vrijdag:
Eerste vrijdag van de maand 09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal, Watermolen van 
Opwetten Opwettenseweg 203, Nuenen.

Elke zaterdag: 
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Rondleidingen Salon Nune Ville, www.salonnuneville.nl
Berg 24.
 
Elke zondag:
09.00 uur WSV-wandeling. Parkeerplaats aan de vijverzijde bij het gemeentehuis.
Elke tweede zondag v.d. maand. 14.00-17.00 uur Ierse sessies. Weverkeshof, Jhr. Hugo van 
Berckellaan 5 Nuenen.

fiek voor Stichting Plusminus - kleine 
koekjes en chocolaatjes. 
Bij voorbaat dank voor uw goede gaven. 

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zaterdag 13 april 18.30 uur: gezinsvie-
ring met kinderkoor, voorgangers pas-
tor J. Vossenaar en pastoraal werker P. 
Peters.
Zondag 14 april 11.00 uur: viering, ge-
legenheidskoor, voorganger pastor J. 
Vossenaar.

Misintenties  
Tiny de Greef, Piet Martens en Corrie 
Martens-Geven, Sjef en Lena Saris - 
Swinkels, Philippus van Hoek, vanwege 
verjaardag, Diny Geraets - Zweegers, 
vanwege verjaardag,
Sjef Roijakkers en overleden ouders 
Johannes Roijakkers en Gordina Raaij-
makers en overleden broers en zussen.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 14 april 9.30 uur: viering, volks-
zang, voorganger pastor J. Vossenaar. 

Misintenties
Overleden ouders Joosten-Sanders en 
familie.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Palmzondag 14 april maart zal onze 
predikant Ds. Marlies Schulz voorgaan 
in de 6e zondag in de 40 dagen tijd, 
aanvang 10.00 uur.
U bent van harte welkom om deze 
dienst met ons mee te vieren!
De collecte is deze keer voor ZWO In-
donesië duurzame landbouw.

Voor kinderen van de basisschool zal 
er kindernevendienst zijn. Zij gaan ver-
der richting Pasen met komende zon-
dag Jezus die bij Pilatus komt.
 
Donderdag 11 april is er, zoals elke 
donderdag, tussen 10.00 - 12.00 uur 
Open Huis.
Onder het genot van een kopje, koffie 
of thee is er de mogelijkheid elkaar te 
ontmoeten.
Donderdag 18 april, Witte Donderdag, 
is er om 14.30 een ouderenpaasvie-
ring. Om 19.30 is er een maaltijd vie-
ring met medewerking van het Regen-
boogkoor.
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 de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 11 april. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis van de Vasten; gedach-
tenis van H. Leo I, paus en kerkleraar.
Vrijdag 12 april. 07.15 uur H. Mis van de 
Vasten; gedachtenis van Onze Lieve 
Vrouw van Zeven Smarten. 
Zaterdag 13 april. 08.30 uur H. Mis van 
de Vasten; gedachtenis van Hermene-
gildus, martelaar. 10.00 uur Gods-
dienstlessen. 
Zondag 14 april. Palmzondag. 10.30 
uur gezongen Hoogmis met Palmwij-
ding, processie en gezongen lijdens-
verhaal. 
Maandag 15 april. 18.30 uur H. Mis in 
de Goede Week. 
Dinsdag 16 april. 18.30 uur H. Mis in de 
Goede Week. 
Woensdag 17 april. 07.15 uur H. Mis in 
de Goede Week. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk 
Kerken in Peelland ook op Facebook 
('Kerken in Peelland') en op YouTube 
('Kerken in Peelland Gerwen WMV').

Neem je vrienden mee
Zaterdag gaan we de Palmpasen-viering houden met de communicanten, de 
vormelingen en alle andere aanwezigen. Ook vragen we de communicanten 
en de vormelingen hun vrienden uit te nodigen om erbij aanwezig te zijn. 

We vertellen het verhaal van Jezus, die ge-
zeten op een ezel Jeruzalem binnentrok 
en door velen werd begroet en ingehaald. 
Er zal een ezel aanwezig zijn! Tevens wor-
den er palmtakjes gewijd en uitgedeeld 
om Palmpasen te vieren. De communican-
ten maken Palmpasenstokken en brengen 
deze mee naar de kerk. En zij overhandi-

gen deze stokken aan de leden ouderen-
bezoekgroep en zij zorgen dat ouderen 
verrast worden met deze mooie gave. 
Communicanten doen zo een goede daad 
voor een ander. Een mooie viering, waar-
bij we u  van harte uitnodigen om aanwe-
zig te zijn in de St. Clemenskerk, Heuvel 15 
Gerwen op zaterdag 13 april om 18.30 uur.



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.

PUZZELHOEKWeek 15

Horizontaal: 1 onverhoeds 6 rustbank 12 riv. in Rusland 13 kraaiachtige vogel 15 Belg 
18 ministerraad 20 stommeling 21 noordnoordwest 23 troefkaart 24 evenmin 26 nimmer 
28 hoofdstad van Peru 29 grote uil 31 café 33 boerenbezit 34 elektrisch geladen deeltje 
36 voordeel 38 schermwapen 41 schorem 43 waterlander 45 veldvrucht 47 loofboom 
49 tijdperk 51 grote papegaai 52 epiloog 55 mysterie 58 in het jaar 59 vierhoek 
60 taaloefening 61 kraaiachtige vogel.

Verticaal: Verticaal: 2 wit 3 deel v.e. fiets 4 vereniging 5 kookgerei 7 Turks bevelhebber 8 in de buurt 
9 streling 10 bazig 11 deel v.d. dag 14 gebergte in Noord-Afrika 16 pausennaam 9 streling 10 bazig 11 deel v.d. dag 14 gebergte in Noord-Afrika 16 pausennaam 
17 wildebeest 18 vloeibaar metaal 19 water in Utrecht 22 numero 25 erg 26 ijverig 17 wildebeest 18 vloeibaar metaal 19 water in Utrecht 22 numero 25 erg 26 ijverig 
27 boerse vrouw 28 tijdelijk gebruiker 30 vrouwelijke kip 32 deel v.e. naald 35 kortschrift 27 boerse vrouw 28 tijdelijk gebruiker 30 vrouwelijke kip 32 deel v.e. naald 35 kortschrift 
36 speeltoestel 37 manier van lopen 38 ginds 39 medemens 40 hechtlat 42 Amerika (afk.) 36 speeltoestel 37 manier van lopen 38 ginds 39 medemens 40 hechtlat 42 Amerika (afk.) 
44 slee 46 vlaktemaat 48 ontstekingskoord 50 kerkvader 53 bezittelijk voornaamwoord 44 slee 46 vlaktemaat 48 ontstekingskoord 50 kerkvader 53 bezittelijk voornaamwoord 
54 gard 56 woonboot 57 aanwijzend vnw.54 gard 56 woonboot 57 aanwijzend vnw.

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

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

O L E I N E A F K E E R

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

Oplossingen wk 14
W B A N E N P O E S T A

A R G L I S T I G O A L

M R L I N E K E O Z K E

E E A W T T T L I E W D

H D N N E T S I R H C N

C N S O W E U N P G E E

S O R B L U L L A A A V

S W F A R A O L T G K L

I S N E D N S B E E L D

E D V I Z N L W S O I E

R O N E A T A K N O R P

P G N A L S D N A R B T

W AT E R B A L L E TW AT E R B A L L E T

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.

ADRENALINE
BAROK
BOSBES
BREEKMESJE
CANYON
CARBOL
CEDERHOUT
CLIENTELE
ENSCENEREN
FABEL
FRUIT
GEMAK
GENIE
GILLER
HOGESCHOOLHOGESCHOOL
HUIDSKLEURHUIDSKLEUR
KAKKERLAKKAKKERLAK
KLIERKLIER
KNAAPJEKNAAPJE
KOOKLESKOOKLES
MERKENMERKEN
NAAIENNAAIEN
OKAPI
OPTIE
OPWELLINGOPWELLING
ORDER
PERIFERIE
PLUTO
PROTOCOL
QUICKSTEP
REGIO
RIVIERA
ROEIER
ROOKPOT
SIGAAR
TENNO
TOENDRA
WANBEHEER
WERPEN
WINKELEN
WURGEN
ZONNEWEIDE

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

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

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31 32

33 34

35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46

47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59

60 61

1 7 9
7 4 1
2 8 3

6 8 9
1 3 5

5 2 3
6 3 7

9 8 4
8 7 5

Sudoku

week 13, Mw. J. Martens, Gerwen.

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 

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

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

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

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Uw specialist AD IVITS 
tel. 06-14697792, email: 
informatie@ivits.nl

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 135,-
200 cm hoog p.m. € 145,-

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

TE KOOP: Spaanplaten, 
12mm, afm. 65,5 x 97 cm. 
Afhalen € 1,00 per stuk. ± 50 
stuks. Tel. 06-51 37 32 72.

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.

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

PEDICURE: ALTA GRACE 
voor diabetes en reuma! 
LEKKER MAKKELIJK IK KOM 
AAN HUIS. Tel: 06-50571183.

ARTHUR KOELEWIJN 
VISSPECIALIST NUENEN 
Zoekt medewerker (part-/
fulltime). Voor de verkoop 
van vis op de markt. Voor 
de servicegerichte per-
soon met aanpakkers-
mentaliteit is dit kans op 
een superleuke baan met 
een goed salaris. Kijk op 
koelewijnvis.nl of bel 06-
54730705 voor meer info.

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

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

“Altijd en overal up-to-date, zonder 
veel extra kosten, tijd en rompslomp”

14 april  MEGA VLOOIEN-
MARKT TENNISHAL EIND-
HOVEN NOORD. Vijfkam-
plaan 10 Eindhoven. Entree 
2 euro, 9.00-16.00 uur. Bom-
vol! Info 06-20299824.

GEZOCHT: weekend 
zaterdag hulp per di-
rect op een boerderij. 
Tel.: 06-53726414.

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

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

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

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

Zin in een bijbaantje!

PERDIRECT

VAKANTIEBEZORGERS
JULI & AUGUSTUS

Tekenseizoen van start 
Maandag 15 april start de week van de Teek. Dat betekent 
dat het tekenseizoen van start gaat. Een tekenbeet is 
meestal onschuldig, maar kán u ziek maken als de teek 
lang vastgebeten in uw huid zit. De app Tekenbeet helpt 
te controleren op teken en brengt u op de hoogte van de 
actuele tekenactiviteit.
Teken komen op veel plaatsen in Nederland voor. Ze leven 
tussen bladeren en in hoog gras en struikgewas. Ze lijken 
op kleine platte spinnetjes. Sommige teken zijn besmet 
met de Lyme-bacterie die de ziekte van Lyme kan veroor-
zaken. Als een teek lang op de huid zit, bestaat de kans dat 
hij deze bacterie overbrengt. De ziekte is meestal goed te 
behandelen met antibiotica. Zonder behandeling kan de-
ze ziekte chronische klachten veroorzaken aan hart, ze-
nuwstelsel, gewrichten en huid. 
De GGD Brabant-Zuidoost adviseert om uw huid en kle-
ding altijd goed te controleren op teken, als u in de natuur 
bent geweest. Vindt u een teek? Dan kunt u die eenvoudig 
zelf verwijderen met een pincet of tekentang. Ontsmet 
daarna het beetwondje en noteer wanneer en waar u op 
de huid gebeten bent.
Krijgt u de teken niet uit uw kleding, was ze dan op 60 gra-
den of doe ze in de wasdroger.

Naar de huisarts? 
Als de teek langer dan 24 uur in de huid gezeten heeft, 
overleg dan met de huisarts of behandeling gewenst is. 
Heeft u een teek binnen 24 uur weggehaald? Houd tot 
drie maanden na de tekenbeet de huid rond de beet in de 
gaten. Let op het ontstaan van een rode ring of andere 
klachten die kunnen duiden op de ziekte van Lyme. Krijgt 
u klachten? Ga naar de huisarts en meld dat u door een 
teek gebeten bent.

App ‘tekenbeet’
De app Tekenbeet helpt te controleren op teken, laat zien 
hoe u een teek kunt verwijderen en brengt u op de hoog-
te van de actuele tekenactiviteit. U kunt een tekendag-
boek aanleggen en hierin een tekenbeet registreren. De 
app is te downloaden voor Android in de Google Play Sto-
re en voor Apple-gebruikers in de App Store.
 
Meer informatie
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het 
team Infectieziekten via telefoonnummer 
088 0031 333 of mail naar infectieziekten@ggdbzo.nl. 
Meer informatie vindt u op de website van de GGD Bra-
bant-Zuidoost, www.ggdbzo.nl, en het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu, www.rivm.nl/tekenbeet 

Vaccinaties tegen 
meningokokkenziekte voor 
jongeren in de regio starten
Vanaf maandag 8 april is de vaccinatiecampagne tegen me-
ningokokkenziekte in onze regio gestart. Zo’n 40.000 jonge-
ren in onze regio ontvangen een uitnodiging van het RIVM 
voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Het gaat 
om jongeren die geboren zijn in 2001, 2002, 2003, (een deel 
van) 2004 en 2005. Vorig jaar kregen de jongeren, geboren 
tussen 1 mei en 31 december 2004 al een uitnodiging voor 
deze vaccinatie. De GGD BrabantZuidoost voert deze vacci-
naties uit op verschillende locaties in de hele regio.

Tegengaan van meer ziektegevallen 
Sinds 2015 worden jaarlijks steeds meer mensen ziek door 
een besmetting met de meningokok, type W. Deze bacte-
rie kan hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging ver-
oorzaken. De minister van Volksgezondheid heeft daarom 
in september 2017 besloten tot de invoering van een vac-
cinatie tegen meningokokkenziekte ACWY voor peuters 
van 14 maanden en jongeren die 14 jaar worden. Staatsse-
cretaris Blokhuis besloot in juli vorig jaar om het aantal 
jongeren dat voor vaccinatie in aanmerking komt, uit te 
breiden. Vaccinatie moet een verdere toename van het 
aantal ziektegevallen voorkomen. De keuze om tieners te 
vaccineren heeft te maken met het feit dat zij relatief vaker 
drager zijn van de bacterie en daarom meer kans op de 
ziekte hebben. Daarnaast dragen tieners in belangrijke 
mate bij aan de verspreiding van de bacterie. 

Meningokok type W 
Van de meningokokbacterie bestaan meerdere types. De 
bacterie kan in de neus of keel zitten zonder dat je het 
merkt. De bacterie verspreidt zich door hoesten, niezen of 
zoenen. Meestal word je niet ziek. Komt de bacterie in de 
bloedbaan of het zenuwstelsel dan kan je in korte tijd ern-
stig ziek worden. Ziekte door meningokok type W kan in 
de eerste uren op buikgriep lijken en is daarom soms lastig 
te herkennen.

 Als jongeren niet in bovengenoemde leeftijdsgroepen val-
len, krijgen ze geen uitnodiging voor een meningokokken-
vaccinatie vanuit het Rijksvaccinatieprogramma. Willen 
jongeren of volwassenen zich toch laten vaccineren, dan 
kan dat ook bij de GGD. Zij kunnen hiervoor een contactfor-
mulier invullen op de website of bellen naar 088 0031 400. 
Wanneer je geen oproep hebt ontvangen, is de vaccinatie 
niet gratis. Het vaccin moet meestal zelf worden betaald, af-
hankelijk van zorgverzekeraar en eigen zorgpakket.

Alle informatie over de priktijden en -locaties in de regio 
vind je op www.meningokokkenprik.nl 
Op de landelijke campagne website van het RIVM www.
deelditnietmetjevrienden.nl kun je informatie raadplegen 
over de prik en de ziekte. 

TE KOOP: Whirlpool af-
zuigkap 90 cm z.g.a.n. prijs 
€ 125,-. Tel.06-51373272.
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ADVERTORIAL

 Zaterdagmorgen om negen uur?
U kijkt waarschijnlijk niet eens meer op van een uitvaart op een 
ongebruikelijk tijdstip. Want het is tegenwoordig overal druk, dus ook op 
begraafplaatsen en in crematoria. Overlijden er dan zoveel mensen meer 
dan eerst? Nou nee, relatief gezien zelfs minder maar ons land krijgt steeds 
meer inwoners, waardoor er dus ook meer uitvaarten zijn. 

Is de uitvaartbranche ingericht op 
die toenemende drukte?
“Absoluut, het vraagt alleen om 
ruimere openingstijden van crema-
toria”, zegt een woordvoerder van 
de Landelijke Vereniging Crematoria 
(LVC). “Soms dienen nabestaanden 
ook bereid te zijn de meest gewilde 
aanvangstijd, volgens ons tussen 
14.00 en 16.00 uur, los te laten als 
ze echt voorkeur hebben voor een 
bepaalde dag. Er is vaak wel ruimte 
op andere tijdstippen. Het alterna-
tief is een of twee dagen later, als 
de voorkeur uit gaat naar een zeer 
gewild tijdstip. Dat kan meestal ook, 
mits het afscheid binnen 36 uur en 6 
werkdagen na overlijden plaatsvindt.” 

Wat kan wanneer?
Wij proberen waar mogelijk uw 
wensen waar te maken, ook qua tijd-
stip van afscheid. Maar soms dienen 
ook wij uit te wijken naar een andere 
aanvangstijd. 

Gelukkig zijn er steeds meer mogelijk-
heden. Hoewel we in de meeste 
crematoria al zes dagen per week crematoria al zes dagen per week 
tussen 9.00 en 17.00 uur terecht tussen 9.00 en 17.00 uur terecht 

kunnen, is een crematie in de avond-
uren of zelfs op zondag tegenwoordig 
ook een optie bij enkele crematoria. 
Ook zijn er meer mogelijkheden als u 
ervoor kiest de ceremonie elders te 
doen, bijvoorbeeld in ons uitvaart-
centrum of een andere locatie naar 
keuze. U kunt dan daar afscheid 
nemen of uw overleden dierbare 
nog vergezellen naar het cremato-
rium. Bij een kerkelijke uitvaart met 
begrafenis zijn we afhankelijk van de 
mogelijkheden binnen de kerk en op 
de begraafplaats. 

Geen zorgen 
Het vraagt dus enige afstemming 
om alles goed te verzorgen, op het 
moment dat u wenst. Dat doen 
wij graag voor u, zodat u zich kunt 
richten op dat wat voor u het belang-
rijkste is; het afscheid nemen van uw 
dierbare.

Expositie Nuenense    
Riet Leijten in Kempenhof 
Riet Leijten (1961) woonachtig te Nuenen heeft enkele jaren geleden haar 
hobby’s keramiek en sieraden maken weer opgepakt. Ze houdt een exposi-
tie van 3 april tot en met 5 juni in Kempenhof in Valkenswaard.

tot 20 uur.  Door te experimenteren 
ontdekte Riet dat je van gerecycled 
glas ook prachtige sieraden kunt ma-
ken met verrassende kleureffecten en 
schitteringen. Deze techniek werd 
haar specialiteit en met haar bijzonde-
re collecties is ze regelmatig te vinden 
op kunstmarkten in de regio. 
Voor info: www.facebook/RietsGlas. e-
mail: RietsGlas@onsnet.nu. Tel: 06-
17452664

Inmiddels is ze als vrijwilligster ver-
bonden aan het Stadshobbycentrum 
in Eindhoven en werd werken met glas 
haar nieuwe passie. Riet werkt met zo-
wel nieuw als gerecycled glas, zoals 
autoruiten, vensterglas en zelfs dou-
chedeuren, vaak gecombineerd met 
koper, bladzilver en bladgoud.
Het glas wordt gestookt tussen de 740 
en 810 graden en luistert zeer nauw en 
het afkoeling proces duurt soms wel 

De Vresselse Beeldhouwers

Zeven beeldhouwers uit Nuenen 
exposeren hun recente werk 
Zo’n 32 beeldhouwers, allen lid van het beeldhouwerscollectief de ‘Vresselse 
Beeldhouwers’, exposeren op zaterdag en zondag 13 en 14 april hun werk van 
de afgelopen twee jaar in een prachtige tuin op het Landgoed Zwijnsbergen 
aan de Vresselseweg 69 te Sint Oedenrode, (de weg van Breugel naar Nijnsel).

ners. Tijdens de expositie kunnen de 
bezoekers kennismaken met de kun-
stenaars en met hen van gedachte wis-
selen over het beeldhouwen, een zeer 
arbeidsintensieve kunstvorm. Ook zul-
len enkele beeldhouwers daadwerke-
lijk aan het werk zijn.

Het is de dames en heren beeldhou-
wers vooral te doen om de presentatie 
van hun creatieve resultaten. Een aan-
tal van de beelden zal te koop zijn. Mis-
schien een goede gelegenheid om 
tuin of huiskamer te verrijken met een 
mooi kunstwerk. Nabij de locatie zal 
ook een aantal schilders exposeren. 
Een ritje per auto of een mooie fiets-
tocht naar Vressel (net even buiten 
Breugel) loont zeker de moeite.

Het schildersatelier naast de beeld-
houwers is ook open en te bezoeken.

Onder de exposerende beeldhouwers 
bevinden zich ook 7 beeldhouwers uit 
Nuenen, Jos van Ham, Jo Janssen, Joke 
Janssen - Slegers, Els Nicolasen, René 
Scholder, Thea Slendebroek, Chris 
Dekkers.
De expositie, waar meer dan 100 beel-
den te zien zijn, is op beide dagen ge-
opend van 11.00 - 17.00 uur en is dui-
delijk met borden aangegeven. De toe-
gang is gratis. Het beeldhouwerscollec-
tief telt in totaal 50 leden en bestaat al 
bijna 20 jaar. 

De ‘Vresselse Beeldhouwers’ zijn ge-
schoolde kunstenaars, autodidacten, 
mensen met veel ervaring én begin-

Lezing bij 
Heemkundekring Lieshout 

‘De Molens 
van Lieshout’ 
Vijf jaar geleden heeft Jan Tielemans 
een eerste lezing gegeven over mo-
lens door de eeuwen heen. Op woens-
dag 17 april geeft hij wederom een le-
zing en dan speciaal over de molens in 
Lieshout. De lezing wordt gehouden in 
Zaal de Koekoek aan de Dorpsstraat in 
Lieshout. 
In Nederland zijn nog ruim 1200 wer-
kende molens en twee daarvan staan in 
Lieshout. Dat zijn molen ‘De Leest’ en 
molen ‘De Vogelenzang’. Molen ‘De Vo-
gelenzang’ dateert van 1819 en viert 
dus dit jaar zijn tweehonderdste ver-
jaardag. Dat feest zal niet ongemerkt 
voorbijgaan en zal op zondag 25 augus-
tus uitgebreid gevierd worden. In de 
aanloop naar dit feest wordt deze lezing 
gehouden. Jan zal vertellen over het le-
ven van de molenaars. Geen wind, dan 
was er armoe. Meel was stof, dat overal 
in doordrong. Niet alleen in  de kleren 
maar ook in de longen. Elke dinsdag en 
zaterdag houdt Jan molen ‘De Leest’ 
draaiende en het is elke keer weer een 
genot om te zien. De lezing begint om 
20.00 uur en iedereen is van harte wel-
kom. Toegang is gratis, ook als u geen 
lid bent van de Heemkundekring. 

Contactadres Heemkundekring: 
Nelly de Groot-Cooijmans, Deense 
Hoek 17 Lieshout, Tel. 0499-422326 of 
06-108 28 605.
Contactadres voor deze lezing: 
Henny van der Aa, tel. 0499-421707 of 
via email: mtsvdaadekoning@planet.nl

KBO Lieshout      
met veelzijdig programma
KBO Lieshout heeft veel activiteiten. Kom eens een kijkje nemen bij onze In-
loop en maak kennis met een dynamische seniorenvereniging. Iedere dins-
dagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur in het Dorpshuis van Lieshout. U 
bent van harte welkom.

Dussen, Gorkum en ’s Gravenmoer. We 
vertrekken om kwart voor negen in de 
ochtend vanaf het Dorpshuis. In Dus-
sen bezoeken we de ambachtelijke 
klompenmakerij. Na de lunch brengt 
de bus ons naar de vestingstad Gorin-
chem voor een rondleiding. Het afslui-
tende diner is in ’s Gravenmoer. Rond 
half negen zijn we weer in Lieshout. 

De huisartsenpraktijk van nu  
De KBO Lieshout Activiteitengroep Ou-
deren Educatie organiseert op woens-
dagavond 24 april om 20.00 uur een in-
formatiebijeenkomst over de huisart-
senpraktijk van nu, anno 2019. Ooit was 
de huisarts Meneer d’n Dokter die in z’n 
eentje zeven dagen in de week 24 uur 
per dag voor zijn patiënten klaar stond. 
In de praktijk van nu zijn diensten en ta-
ken anders geregeld. De huisarts werkt 
anders en werkt samen met een heel 
team. Wie doet wat in de hedendaagse 
huisartsenpraktijk en gezondheids-
zorg? Huisarts E. Lindeman zal ons alles 
komen vertellen en uitleggen over de 
ontwikkelingen in de huisartspraktijk. 
Er is bewust gekozen voor de avond om 
ook onze jonge senioren in de gelegen-
heid te stellen erbij te zijn. 

Niet vertrouwd met het Openbaar 
Vervoer of de OV-Chipkaart? 
Kom dan op donderdagmiddag 18 
april om half twee naar het Dorpshuis 
in Lieshout. KBO Lieshout organiseert 
in samenwerking met KBO-Brabant en 
de Reizigersoverleg Brabant een voor-
lichtingsmiddag over het Openbaar 
Vervoer. Deelname aan deze middag is 
gratis, wel graag aanmelden. Dat kan 
tot en met dinsdag 16 april bij de In-
loop of per mail naar het secretariaat: 
kbolieshout@gmail.com. 
 
PaasKienen 
Op vrijdag 19 april organiseert de Seni-
orenvereniging KBO Lieshout in het 
Dorpshuis weer de bekende en gezelli-
ge KBO kienavond. Deze keer staat de 
avond in het teken van Pasen en ont-
vangen alle deelnemers een bijzondere 
paasverrassing. De zaal is open om 
19.00 uur en het kienen begint om 
20.00 uur. Na het kienen houden wij 
traditiegetrouw de loterij. Kom gewoon 
naar het Dorpshuis en sluit maar aan. 

Dagreis 
De jaarlijkse KBO Lieshout Dagreis 
voert dit jaar op dinsdag 23 april naar 

Arie Verhaegh uitgeroepen tot 
vrijwilliger van het jaar 
Tijdens de vrijwilligersavond van KBO Nuenen c.a. op vrijdag 5 april is de 
heer Arie Verhaegh uitgeroepen tot Senergiek-vrijwilliger van het jaar 2018. 
Het hierbij behorende onderscheidingsteken met oorkonde werd hem uit-
gereikt door voorzitter mevrouw Gonnie Lucassen. 
 

heeft contacten met vele instanties in 
Nuenen, ook met andere koren, in en 
buiten Nuenen en met REBO (regiona-
le bond voor ouderenkoren) en LOVOK 
(landelijke bond van ouderenkoren).
Nadat hij voorzitter af was (ruim drie 
keer de termijn van drie jaar volge-
maakt) is hij nog heel actief in vele ta-
ken bij het koor (bijv. regelaar vervoer, 
ordedienst inrichting repetitieruim-
ten, optredend als speaker bij uitvoe-
ringen). Voorts neemt hij nog actief 
deel in commissies zowel binnen het 
seniorenkoor De Vrolijke Samenzang 
als ook binnen Senergiek zelf. Zo was 
en is hij de grote animator/uitvoerder 
van de muziekmiddag ‘Ouderen, daar 
zit muziek in!’, een succes binnen 
Senergiek. 

Arie Verhaegh is, samen met zijn echt-
genote Maria, sinds 2002 lid van Sener-
giek Seniorenvereniging Nuenen (voor-
heen KBO Nuenen). In 2006 sloot hij 
zich aan bij het Seniorenkoor de Vrolij-
ke Samenzang en werd hij penning-
meester en voerde als eerste een nieu-
we administratie in. Vanaf 2007 tot 
2016 was hij voorzitter van dit koor. Bij 
zijn afscheid als voorzitter werd hij be-
noemd tot Erevoorzitter van het koor 
(ook Grand seigneur genoemd). 
Van hem kan en mag gezegd worden, 
dat hij een grote instigator en animator 
was van/bij vrijwel alle activiteiten die 
werden ontplooid. Hij was initiërend, 
onvermoeibaar, begeleidend, het spits 
afbijtend, positief aansturend, maar 
ook mede-uitvoerend. Hij onderhield 
persoonlijke contacten binnen het 
koor met vrijwel alle leden, was opbeu-
rend en motiverend, ook in relaties tus-
sen de leden onderling. 

Hij ging zeer deskundig om met de-
menterende leden binnen het koor. 
Arie onderhield een groot netwerk en 

SENIORENVERENIGING NUENEN
Bij andere clubs binnen Senergiek is hij 
als vrijwilliger o.a. actief als lid/voorzit-
ter van Dynamic Tennis (20 leden), me-
de-organisator van voorlichtingsbij-
eenkomsten bij Senergiek en sinds 
kort voorzitter van de biljartclub. Bui-
ten Senergiek-verband is Arie Ver-
haegh sinds 2006 actief lid/bestuurslid 
van het Gregoriaans Koor St. Andries 
Nuenen en lid van het Koninklijk Man-
nenkoor La Bonne Esperance Eindho-
ven. Voorts vormt hij, samen met Jos 
Aarts, al een groot aantal jaren het mu-
zikale duo ‘Hij en Ik’, die met een grote 
dosis aan humor en vertrouwde klas-
sieke en populaire liedjes uit de jaren 
50/60, her en der, ook binnen ons 
Senergiek, geanimeerde en feestelijke 
uurtjes verzorgen. 

Tentoonstelling 
Lijkwade van Turijn
In de oude St.-Clemenskerk aan de 
Heuvel te Gerwen is er een tentoon-
stelling ingericht over de lijkwade 
van Turijn. Deze expositie duurt tot 
en met de tweede zondag na Pasen, 
5 mei. De toegang is vrij.

De beroemde Lijkwade van Turijn is al 
eeuwenlang voor gelovigen een voor-
werp van devotie, vandaar ook deze 
tentoonstelling in de kerk. De foto’s 
zijn afgebeeld op canvas en zijn le-
vensgroot. De lichaamsvormen, het 
hoofd en het gezicht met de gesloten 
ogen zijn in alle rust te bekijken. Er zijn 
ook foto’s in 3D bij, die nog indringen-
der de afbeelding weergeven.

Ontmoetings-
bijeenkomst   
voor mensen   
met een stoma
Op dinsdag 16 april is er van 14.00 uur 
tot 16.00 uur een bijeenkomst voor sto-
madragers, partners en belangstellen-
den. De bijeenkomst vindt plaats in in-
loophuis de Eik, Aalsterweg 285 B Eind-
hoven. De eerstvolgende bijeenkomst 
in inloophuis De Cirkel, Evertsenstraat 
19 in Helmond is op dinsdag 7 mei 
eveneens van 14.00 tot 16.00 uur.

Voor vragen over deze bijeenkomsten 
kunnen belangstellenden contact op-
nemen met Ingrid Oostindiën, vrijwil-
ligster, tel: 06 53 58 13 49 of Kees van 
Liempd, regiobestuurslid van de Ne-
derlandse Stomavereniging, tel: 040 
283 79 04.

Meer weten over het werk van de Ne-
derlandse Stomavereniging? Kijk eens 
op www.stomavereniging.nl. Onder 
nieuws en agenda zijn alle bijeenkom-
sten in alle regio’s te vinden.
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#15 KWIEK schouders draaien
Iedere week wordt een andere oefe-
ning uit de Kwiek beweegroute van 
1,5 km in Nuenen toegelicht door ge-
riatriefysiotherapeuten Ellen Raes-
sens en Lieke Braam. Doet u mee?

Deze oefentegel zorgt voor soepel-
heid van de schouders. Voer de oefe-
ning rustig uit. Sta goed rechtop en 
maak met beide schouders tegelijk 
rondjes. Trek de schouders eerst zo ver 
mogelijk omhoog op en draai vervol-
gens naar achteren, naar beneden en 
voorwaarts weer omhoog. Zorg dat u 
een lichte spanning voelt tussen de 
schouderbladen. Probeer 10 gecontro-
leerde draaibewegingen te maken 
met uw schouders. Het is de bedoeling 
om de armen stil te houden.
Elke dinsdag om 13.00 uur wordt de be-
weegroute in groepsverband afgelegd. 
Meedoen is gratis. Verzamelen aan de 
Vincent van Goghstraat 139. Tot dan!

fysiotherapie •

Van Ballegooijen gaat ervoor 
in Visual Art Rally
De komende Visual Art Rally, te rijden op zaterdag 13 april op de wegen rond-
om Barneveld, staat op de kalender van Rookie Rally Team Brabant. De Nue-
nense rijder Antoine van Ballegooijen en zijn navigator Johan Findhammer 
zullen de Mitsubishi Lancer Evo X dan weer � ink de sporen gaan geven.

De Visual Art Rally kenmerkt zich door 
het jaarlijks veranderen van de klas-
sementsproeven. “Dat betekent dat 
het voor iedereen iedere keer weer 
nieuw is,” zegt Antoine. “Natuurlijk 
hebben de regionale rijders een voor-
sprong aangezien zij de omgeving 
goed kennen, maar ook zij zullen, net 
als de overige deelnemers, ieder jaar 
opnieuw de pace note’s moeten ma-
ken. Ook dat is weer een uitdaging 
aangezien je niet de note’s van vorig 
jaar erbij kan halen om ze verder bij te 
werken.”

We strijden, samen met de auto’s uit 
de R5 klasse, in de RC2 categorie. Dat 
betekent dat wij met onze auto’s niet 
om de overwinning in deze klasse 
kunnen strijden; een R5 auto is ge-
woonweg veel te snel voor een Mitsu-
bishi Lancer of Subaru Impreza in N4 
of R4 trim. We richten ons dus op een 
plek direct achter deze R5 rijders. Een 
plaats in de top-8 is volgens ons haal-
baar. We gaan er gewoon voor!”

Tijdens de afgelopen Zuiderzeerally 
was een schakelkabel de oorzaak van 
het uitvallen. “Terug in de werkplaats 
hebben we direct die schakelkabel 
vervangen en hebben we nog wat an-
dere puntjes ontdekt waar we aan-
dacht aan moesten besteden. Dat is al-
lemaal gelukt en dus staat de Lancer er 
weer tiptop geprepareerd bij. Het blijft 
echter een mechanische sport en daar-
om zijn garanties niet te geven. Wel 
dat onze monteurs er alles aan gedaan 
hebben om de auto in een prima con-
ditie te brengen.”

Edwin Hengelman en/of RallyNieuws

Dartteam Stam 9 promoveert 
als kampioen naar eerste klasse
Het team Stam 9 van Dartclub de Stam uit Gerwen heeft vrijdagavond de 
kampioenstitel veroverd in de uitpartij tegen achtervolger Mooi Leven uit 
Son en Breugel. Een gelijkspel was al voldoende geweest om kampioen te 
worden. Bij de stand van 5-1 in het voordeel van Stam 9 werd het kampioen-
feestje gevierd. Stam 9 speelt competitie in de 2de klasse D van Darts Orga-
nisatie Eindhoven (D.O.E.). 

speeld en slechts eenmaal verloren. 
Dartteam Stam 9 scoorde prima: 135 
legs voor en slechts 45 legs tegen. Het 
team promoveert naar de 1ste klasse 
van de Eindhovense dartorganisatie. 
In Stam 9 spelen Rik Sanders, Frans 
Panken, Rob van Hout, Joep van den 
Hurk, Ronald Kamsma, Tanco van de 
Laar, Nick de Loo, Mathijs Donkers, Tim 
van Gent en Bas van Keulen (zie foto). 
Zondag 5 mei gaat Stam 9 met de ove-
rige drie kampioenen strijden voor het 
sterkste team van de 2e klasse.

Nieuwe competitie
Dartclub de Stam is al druk bezig met 
de nieuwe competitie die in septem-
ber van start gaat. Er wordt competitie 
gespeeld bij zowel de Peelland Dart-
bond als de Eindhovense Darts Orga-
nisatie. Er zijn mogelijkheden om com-
petitie te spelen op ieder niveau met 
een compleet team. Mocht je als indi-
vidueel op zoek zijn naar een team dan 
wordt bij de dartclub een plaats ge-
zocht bij een team op de favoriete 
thuisdag. Belangstellende darters kun-
nen voor meer informatie contact op-
nemen met secretaris Bas van Keulen 
06-53965925. Kom eens kijken in De 
Stam bij een competitiewedstrijd, tij-
dens een toernooi of op zaterdagmid-
dag, dan wordt er elke week van vier 
tot zes uur vrijblijvend geoefend. 

Vrijdagavond 5 april begon Stam 9 
voortvarend tegen Mooi Leven in Son 
en Breugel. Na de vier enkelpartijen 
stond er al 3-1 op het scorebord. In de 
volgende koppelpartijen liet Stam 9 er 
geen twijfel over bestaan wie de te-
rechte kampioen is. Het kampioen-
schap was bij de stand 5-1 een feit en 
bestuurslid Peter Kuijten reikte de 
kampioensshirts meteen uit. 

Dartteam scoort prima
De wedstrijd tegen Mooi Leven werd 
uiteindelijk met 6-4 gewonnen . De cij-
fers van de kampioenen zijn overtui-
gend. Van de 18 wedstrijden werden er 
16 gewonnen, een keer werd gelijkge-

Dartteam Stam 9 promoveert als kampioen naar 1ste klasse Dartsorganisatie Eindhoven….
(foto’s Cees van Keulen) 

Bij de stand 5-1 tegen Mooi Leven is Stam 9 
kampioen…

Vogelwerkgroep

Maandagavond-
wandeling   
De Ruweeuwsels
Op maandagavond 22 april nemen vo-
gelgidsen van het IVN-Nuenen je 
graag mee voor een avondwandeling 
door De Ruweeuwsels. Om 19.00 uur 
vertrekken we met de fiets bij Het 
Klooster. De wandeling start bij het 
Wilhelminakanaal, ter hoogte van de 
brug hoek Sluisweg/Achterbosch.
In dit kleine afwisselende bos zitten 
leuke vogelsoorten, zoals boomklever, 
boomkruiper en kleine bonte specht. 
Soms is in de weilanden er omheen de 
kievit en wulp te vinden.
De Ruweeuwsels kunnen in het voor-
jaar erg nat zijn. Zorg dat je waterdich-
te schoenen of laarzen draagt. Contro-
leer bij thuiskomst altijd goed of je 
geen tekenbeet hebt opgelopen.
Wil je meewandelen met de Vogel-
werkgroep? Dat kan! Je bent van harte 
welkom.
Meer informatie bij Roy van der Vel-
den, coördinator van de VWG, telefoon 
06-15 902 603 of mail roypeter40@
hotmail.com.
 

Mindful afvallen = 
afvallen zonder dieet
Veel diëten gaan over wat wel en niet 
te eten. Dat werkt vaak frustratie op 
met als gevolg dat een dieet niet wordt 
volgehouden. Bij een goed afvalpro-
gramma gaat het niet alleen over wat 
je eet. Eten gaat namelijk over zoveel 
meer dan voeding alleen. Eten gaat 
over wat je eet, hoe je eet, wanneer je 
eet en waarom je eet. Daar bewust mee 
omgaan, mindful eten, helpt hierbij. 

Mindful eten gaat over hoe te eten, 
hoe te luisteren naar je lichaam en 
vooral hoe te genieten van eten. Bij 
mindful eten wordt iets toegevoegd 
aan het eten: ‘een stukje aandacht’. Dat 
betekent niet dat elk hapje 30 x met 
aandacht moet worden gekauwd, 
maar het helpt bewustere keuzes te 
maken, te luisteren naar je lichaam, 
rustiger te eten, maar vooral ook meer 
te genieten van eten. 

Op 17 april geeft zij een workshop over 
wat mindful eten voor je kan doen als 
je wilt afvallen. De workshop is vooral 
praktisch van aard. Je gaat naar huis 
met tools en inzichten die je meteen in 
je dagelijks leven kan toepassen.
De workshop is op woensdag 17 april 
van 19.30 tot 22.00 in Stralend040 
(Voirt 2a Nuenen). De kosten van deel-
name zijn  10 euro. Dit is inclusief kof-
fie, thee en wat lekkers. Aanmelden via 
info@vitavitale.nl 

Tweede expositie schilderclub 
Het Penseel, een groot succes
Drie jaar na onze eerste expositie, na veel experimenteren, daarvan leren en 
opnieuw proberen, had ieder van ons een aantal werken paraat die we graag 
wilden tentoonstellen. Deze waren het afgelopen weekend te zien in het 
kwetternest, ons thuishonk van de PVGE dat wij konden opsieren met bloe-
men van Het Schuurke.

een buitenschilderdag sluiten we eind 
april dit creatieve jaar af om in oktober 
weer vol goede moed aan de slag te 
gaan, aangestuurd door onze voorzit-
ter Mieke Jacobs.

Al 8 jaar zijn wij een hechte club ama-
teurschilders die met raad en daad ter-
zijde worden gestaan door onze ‘lera-
res’ Nellie van Kemenade. Zij inspireert 
ons om vrij en inventief te werken en als 
het resultaat niet datgene is wat je er-
van verwacht, dan “kun je er altijd nog 
overheen schilderen en opnieuw be-
ginnen”. (Van Gogh deed dat toch ook!)

Het resultaat van onze verwoede pogin-
gen zag u op onze met zorg samenge-
stelde tentoonstelling. Een gevarieerde 
selectie van abstracte en realistische 
werken. Kleurrijk, melancholisch, inge-
togen, vrolijk en speels.
Ten opzichte van drie jaar geleden is 
goed te zien dat we allemaal vooruit-
gang hebben geboekt en dat de mees-
ten van ons zijn/haar eigen stijl heb-
ben gevonden.
Het waren druk bezochte dagen met 
een bezoekersaantal van ruim 200 be-
langstellenden, vrienden en familie. Ze 
vulden allemaal een lijstje in met hun 
favoriete schilderijen.

De uitslag van de nominaties is:
1. Make a wish van Mieke Jacobs
2. Storm van Coos van der Ende
3. Inspiration - op Jan Sluyters Van Si-
mone Broos

Wij, de schilders, genoten aan het ein-
de van deze zonnige zondag van een 
drankje en een hapje, samen met onze 
partners en onze steun en toeverlaat, 
onze oud voorzitter Henk Verberne.
Na een traditioneel cultureel uitje en 

Paas-/
voorjaarsmarkt 
was een warme 
douche 
Afgelopen zaterdag en zondag was het 
twee dagen lang paas-/voorjaarsmarkt 
bij Hobbycentrum de Dorpswerkplaats 
aan het Park. Prachtig voorjaarsweer 
was het. Met, vooral op zondag, over-
volle terrasjes aan het Park. Toch na-
men veel mensen even de tijd om met 
een aankoop op de paasmarkt hun 
blijk van waardering te tonen voor de 
rol die het Nuenense hobbycentrum al 
bijna 25 jaar vervult. De een kocht een 
bloemstukje of iets anders voor in huis, 
de ander houten speelgoed of een vo-
gelhuisje voor de tuin. Opnieuw draai-
de de wafelproductie op volle toeren, 
de warme lekkernij was op sommige 
momenten niet aan te slepen. 
Het voelt allemaal aan als een stille 
vorm van sponsoring, een ongevraag-
de warme douche dus voor het Nue-
nense hobbycentrum. Opnieuw is er 
sprake van een mooie opbrengst en 
daar was het uiteraard allemaal om te 
doen. Het evenement leverde ook 
weer een paar nieuwe aanmeldingen 
op van geïnteresseerde mensen die 
binnen een kijkje kwamen nemen. 
Namens de 450 deelnemers van Hob-
bycentrum de Dorpswerkplaats be-
dankt het bestuur alle bezoekers voor 
hun hartverwarmende bijdrage. Wil je 
ook graag samen met anderen bezig 
zijn met je hobby?  Kijk dan op 
www. dorpswerkplaatsnuenen.nl 

Make a wish van Mieke Jacobs

Darten

Sam’s Kledingactie helpt   
bij de opbouw van Sulawesi 
U kent dat vast wel; kleding in uw kast die u niet meer draagt. En u weet vast 
wel wat u daarmee kunt doen. Met een jas, shirt of spijkerbroek die u niet 
meer draagt, kunt u mensen helpen. Met de opbrengst van die kleding wor-
den mensen geholpen die het slachto� er zijn geworden van natuurrampen 
of oorlog, maar ook mensen die in armoede leven.

mende maanden de medewerkers en 
vrijwilligers hulp kunnen blijven bie-
den met voedsel, water, het bouwen en 
herstellen van toiletten, gezondheids-
zorg, tijdelijk onderdak, schoolspullen 
en alles waar maar gebrek aan is. 
Doe mee met deze kledinginzame-
lingsactie. Sam’s Kledingactie is hier 
blij mee. Of het nu dames-, heren-, of 
kinderkleding betreft, alles is welkom. 
Er wordt gevraagd naar goede en 
bruikbare kleding, schoeisel, dekens 
en huishoudtextiel, liefst in gesloten 
plastic zakken. 

De kledinginzamelingsactie wordt ge-
houden op zaterdag 20 april van 10.00 
uur tot 12.30 uur. U kunt dan met uw 
kleding terecht op het plein voor de H. 
Clemenskerk, Park 55 Nuenen.

Cordaid, mensen in nood, besteedt dit 
voorjaar extra aandacht aan Sulawesi, 
een deel van Indonesië, dat eind sep-
tember 2018 werd getroffen door een 
verwoestende aardbeving. Tijdens 
deze aardbeving werd de grond zoda-
nig heen en weer geschud en ver-
mengd met zandgrond en water, dat 
de bodem veranderde in een vloeibare 
massa. Het gevolg van deze verander-
de bodemsamenstelling was een alles 
vernietigende modderstroom. Gevolg: 
meer dan 2000 doden. 
Overlevenden uit de getroffen dorpen 
verblijven in tenten aan de rand van 
het rampgebied en hebben noodhulp 
ontvangen. Omdat het lokale partner-
netwerk van Cordaid verwacht dat de 
vele families daar langere tijd zullen 
moeten doorbrengen, wil het netwerk 
de hulpverlening verlengen met meer 
voedseldistributies, gezondheidszorg 
en traumabegeleiding. Cordaid onder-
steunt het netwerk zodat nog de ko-
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SPORT
Programma

Voetbal

VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN 
Donderdag 11 april
Nederwetten 2 - HSE 3  . . . . . . . . 18.30
SV Valkenswaard 8 - Nederw. 4 20.00
Vrijdag 12 april
Nederw. VR30+ - SCG’18 VR30+ 19.30
Zaterdag 13 april
Nederwetten VE - Brabantia VE 16.30
Zondag 14 april
HVV Helmond 1 - Nederw. 1  . . 14.30
Pusphaira 6 - Nederwetten 2  . . 10.00
Pusphaira 7 - Nederwetten 3  . . 14.30
Nederwetten 4 - SVSOS 3  . . . . . 11.00
Nederw. VR2 - Nuenen VR3  . . . 10.00 

RKGSV GERWEN
Donderdag 11 april
RKGSV 4 - Maarheeze 5  . . . . . . . 18.30
Zondag 14 april
RKGSV 1 - Mifano 1  . . . . . . . . . . . 14.30
RKGSV 2 - SV Unitas’59  . . . . . . . . 10.00
SV Valkenswaard 9 - RKGSV 3  . . 10.00
RKGSV 4 - RPC 5  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
RKSV Heeze VR1 - RKGSV VR1  . . 12.30
Dinsdag 16 april
RKGSV VR1 - RKSV Heeze VR1  . . 18.30

Spannende clubkampioenschappen Z&PV
Door Martin de Wildt

Bij het wedstrijdzwemmen komen je concurrenten vaak van een andere 
club. Afgelopen weekend was het echter weer tijd voor de wedstrijd waarbij 
je teamgenoten je tegenstanders zijn: de clubkampioenschappen. In een 
zaterdagochtend en zondagmiddagsessie streden de zwemmers van Z&PV 
Nuenen voor de hoogste club-eer: clubkampioen 2019.

cords aangescherpt. Zo wist Franciena 
van den Bemt, net naar Z&PV Nuenen 
overgekomen, zich op 4 afstanden te 
verbeteren. Met 2 en 3 PR’s waren Marc 
en Sasha Henraat ook zeer succesvol, 
net als Jasper van der Knaap (4 PR’s) en 
Kayley McAteer (3 PR’s). 

Of dit voor hen voldoende zal zijn om 
een medaille of zelfs een clubkampi-
oenschap binnen te halen zullen ze 
nog even af moeten wachten. De prijs-
uitreiking is over 5 weken tijdens het 
clubuitje.

 Swimcup en Juniorcup
Na de onderlinge strijd van afgelopen 
weekend zullen de zwemmers van 
Z&PV Nuenen komend weekend weer 
de strijd aan gaan met de concurrentie 
uit de rest van Nederland (en daar bui-
ten). Dan verschijnen ze aan de start 
bij de Swimcup en Juniorcup in Eind-
hoven.

5 afstanden in 2 dagen
Met alle 100m’s op het programma 
(vlinderslag, rugslag, schoolslag, borst-
crawl en wisselslag) zijn het 2 intensie-
ve wedstrijden waarbij het dus buiten 
pure snelheid ook neer komt op condi-
tie. Wie kan er op die laatste afstand 
van zondagmiddag nog een keer bo-
ven zichzelf uit stijgen?
Dit keer waren dat Lotte Bosgra, Vita 
Caboni, Kim Geraets, Charlotte Hoog-
endoorn, Monique Huizing, Lotta van 
Kemenade, Gijs van Leeuwen, Nienke 
van Lieshout, Julie en Tim van Nispen, 
Marloes van Opstal, Erica Sleddens, 
Floris Sonneveld, Hugo Spanjers, Reno 
van der Spoel, Tomas Sterk en Koen 
van den Wildenberg. Zij wisten alle-
maal op de 5e afstand, de 100m rug-
slag, hun PR aan te scherpen.

Veel persoonlijke records
Naast bovengenoemde werden er nog 
een hele berg meer persoonlijke re-

Wielerronde van Gerwen 
Maandag 22 april, tweede paasdag, wordt de Grote Ronde van Gerwen ver-
reden met dit jaar ook weer een tijdrit voor de elite/beloften-mannen. Veel 
wielrenners komen graag naar het wielerdorp Gerwen om de strijd aan te 
gaan in deze klassieker onder de criteriums. Het parcours heeft een lengte 
van 3,5 km en het eerste startschot klinkt die dag om 11.15 uur. 

Sterke Brabantse renners
Bij de Elite/beloften gaan sterke ren-
ners uit onze provincie in de slag met 
landelijke toppers, zoals Koos Jeroen 
Kers uit Amstelveen en Luuc Bugter 
uit Arnhem. Een greep uit de Braban-
ders op de deelnemerslijst: Coen Ver-
meltfoort, Abe Celi, Sjors van Zand-
beek, Paul Gruijthuijzen en Maikel 
Stam. 

Wielersupporters zijn tweede paasdag 
welkom in Gerwen bij een van de eer-
ste wielerwedstrijden in deze regio. 
Bezoekers hebben gratis toegang. 

Dan gaan de nieuwelingen beginnen 
aan hun wedstrijd over 40 kilometer. 
Daarna volgen om 12.30 uur de junio-
ren voor 60 kilometer. De tijdrit over 3,5 
km voor de elite/beloften-mannen 
staat om 14.15 uur op het programma. 
En om 16.00 uur begint die categorie 
aan de wedstrijd over 80 kilometer. De 
tijdrit en de wedstrijd tellen beide mee 
voor het Belisol-Eindhoven Kempen-
klassement. Dat is een klassement over 
diverse wielerwedstrijden in de Bra-
bantse Kempen met als eerste wed-
strijd de wielerronde van Gerwen. Het 
rennerskwartier is in café de Stam. 

De wielerronde van Gerwen staat bekend als de klassieker onder de criteriums…
(foto Cees van Keulen) 

 25e editie van de Van Goghloop
Zaterdag 1 juni vindt de 25e editie van de Van Goghloop plaats, een ware ju-
bileum-editie! En natuurlijk vindt dezelfde dag de 17e editie van de Scholie-
renloop plaats. Wij van LONU (Loopgroep Nuenen) zijn ontzettend trots dat 
we dit mooie sportieve evenement ook dit jaar gaan organiseren en hopen 
dan ook op veel deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers. 

Inschrijven Scholierenloop
Inschrijvingen voor de Scholierenloop 
gaat via het inschrijfformulier dat is uit-
gedeeld op de Nuenense basisscholen.

Mocht je ons een handje willen helpen 
deze zaterdag 1 juni dan ben je van 
harte welkom, stuur daarvoor een 
mailtje naar info@lonu.nl
Voor meer info: www.vangoghloop.nl

Inschrijven Van Goghloop
De voorinschrijving is tot en met 19 
mei 20.00 uur. Als je jezelf inschrijft 
voor deze datum/tijd, dan krijg je een 
gepersonaliseerd startnummer. Na-in-
schrijven is alleen nog mogelijk op de 
dag zelf, dan heb je dus geen geperso-
naliseerd startnummer en tevens be-
taal je dan € 2,- meer. Om in te schrijven 
kun je terecht op www.inschrijven.nl

Zevende OLAT 
voorjaarstocht 
 vanuit H erpen
Het voorjaar is begonnen! Hoog tijd 
om er op uit te trekken en te genieten 
van een heerlijke lentewandeling. Op 
zondag 14 april gaan we de omgeving 
van Herpen verkennen in een afwisse-
lende route: bos- en agrarisch gebied 
én voor de langere afstanden boven-
dien een mooi gedeelte van de Maas-
horst, het grootste natuurgebied van 
Noord-Brabant. 

Startlocatie is Café-Zaal Thekes, Alard 
van Herpenplein 9, 5373 AH Herpen. 
Alle overige afstanden mogen vanaf 
08.00 uur starten. De ervaren wande-
laars kunnen wandelen op de 40, 30 of 
20 km. Voor degenen die minder wil-
len wandelen en voor families met kin-
deren kan men tot uiterlijk 12.30 uur 
ook starten op de 15 of 10 km. Men 
moet om 17.00 uur weer terug zijn op 
de startlocatie. Onderweg heeft OLAT 
3 wagen- en 2 caférustposten inge-
richt. Er hangen pijlen en men krijgt 
een routebeschrijving mee, waardoor 
de routes eenvoudig zijn te wandelen. 
Kinderen t/m 12 jaar onder begelei-
ding genieten 50% korting op het in-
schrijfgeld. Uitgebreide informatie 
vindt u op www.olat.nl/winterserie 
waar vooraf ook de route middels GPS 
tracks zijn te verkrijgen. Verdere inlich-
tingen zijn te verkrijgen via e-mail: 
dagtochten@olat.nl

3 punten voor Nederwetten in een slechte wedstrijd 

Nederwetten - VCO 3-1
Door Louis Staals

Compleet anders als in de uitwedstrijd, speelde Nederwetten voor een groot 
aantal supporters, een van de slechtste wedstrijden van deze competitie. 
Dat was ook enigszins de verdienste van de tegenstander die ten opzichte 
van de vorige week, feller op de bal was, druk zette op Nederwetten en fa-
natieker was. Moet wel vermeld dat Willem van Rooij en zeker Ben van der 
Bruggen nog veel gaten dicht moesten lopen. 

tie gezien. De nog jonge scheidsrechter 
liet zich om praten en geloofde ondanks 
zijn twijfel de VCO grensrechter op zijn 
blauwe ogen. Doelpunt alsnog afge-
keurd. In de 2e helft, werd het allemaal 
niet beter en het voelde dat VCO nog 
gelijk kon komen eerder als dat Neder-
wetten nog zou scoren. Martijn Duif viel 
nog verdienstelijk in voor Jesper Franc 
en Dirk Renders nog voor Hein Snellen 
van Vollenhoven. Ook Dirk gaf nog en-
kele mooie passes maar het duurde tot 
de 89e minuut, dat Christiaan Baaten 
een prima corner nam en Giel van Kor-
ven zijn doelpunt knap binnen kopte. 
3-1. Deze wedstrijd alleen maar de pun-
ten tellen en maar hopen dat we vol-
gende week tegen HVV wat meer cohe-
sie in het team hebben want het was 
niet best zondag.

Nederwetten probeerde het vooral met 
lange ballen maar die werden de eerste 
20 minuten door VCO makkelijk verde-
digd. In de 23e minuut kreeg Nederwet-
ten een penalty te nemen omdat Willem 
van Rooij in het strafschopgebied on-
deruit werd gehaald. Giel van Korven 
knalde de bal snoeihard in de rechter 
benedenhoek derhalve 1-0. Een van de 
weinig goedlopende acties was de pass 
van Giel van Korven op Toon van Rooij 
die opnieuw zijn tegenstander uitkapte 
en de 2-0 binnenschoot. Door een mis-
verstand in de achterhoede wist Bram 
van VCO ook nog de 2-1 te scoren. In de 
38e minuut brak Toon van Rooij door de 
achterhoede van VCO en scoorde op 
fraaie wijze de 3-1. De scheidsrechter 
keurde deze goed, maar de grensrech-
ter had schijnbaar een buitenspel situa-

  Toon van Rooij probeert beheerst een van zijn teamgenoten te zoeken

Bergeijk - EMK   1-1
Door John de Jong

Na de thuiswedstrijd vorige week was er afgelopen zondag direct de terug-
wedstrijd in- en tegen Bergeijk. Vanaf het beginsignaal had EMK het initia-
tief en was het voetballende gedeelte verzorgd. De eerste kansen waren ook 
voor EMK via een schot van Rick van den Bogaard (over het doel), een inzet 
van Kevin Aarts (voorlangs) en een gekraakt schot van Rick Slaats. 

den Bogaard zich op de rand van de 
16-meter vrij en schoot de bal weerga-
loos in de kruising van het Bergeijk 
doel, 1-1. Hierna waren er nog kansen 
voor beide teams op de overwinning, 
maar een fantastische redding van Ste-
ven Baggermans op een ‘zeker’ doel-
punt en de laatste kans van EMK die 
over het doel van Bergeijk verdween, 
zorgde voor de terechte eindstand.

Pas na een klein half uur kon Bergeijk 
daar haar eerste kans tegenover zetten 
(afstandsschot) dat door Steven Bag-
germans onschadelijk kon worden ge-
maakt. EMK bleef voor rust kansrijk via 
afstandsschoten van Kevin Aarts en 
Rick van den Bogaard, maar ondanks 
het optisch overwicht van EMK werd 
de rust met een 0-0 stand bereikt.
Ook na rust nam EMK het initiatief en 
probeerde het opnieuw van afstand de 
keeper van Bergeijk te verrassen. De 
wedstrijd kwam meer in evenwicht en 
met nog 30 minuten te spelen leek de 
wedstrijd geen winnaar meer te ken-
nen. Toch was er een overtreding van 
EMK binnen de 16-meter die de wed-
strijd openbrak met een pingel en de 
1-0 voorsprong voor de thuisploeg. Het 
was Christian Messerschmidt die oog-
in-oog kwam met de keeper van Berge-
ijk, waarbij de bal in de handen van de 
keeper het eindstation vond. Een kwar-
tier voor tijd leek Bergeijk de wedstrijd 
te beslissen, maar de één-op-één situa-
tie verdween rakelings langs het doel 
van EMK. Direct erna kapte Rick van 

Rick van den Bogaard scoort de gelijkmaker

Beloning  
voor getuigen 
brommerdiefstal
Zwarte Derbi Senda, kenteken 13 FSX 
4, donderdag 4 april half vijf gestolen 
bij het Kernkwartier.
Vermoedelijk twee daders. Iets gezien? 
Tel. 06-40189161 beloning voor de 
juiste tip!

47ste Wielerjeugdvijfdaagse
De komende week van maandag 15 tot en met vrijdag 19 april, organiseert 
Comité Wielerjeugdvijfdaagse wederom een wielervijfdaagse voor de jeugd 
van Lieshout en Mariahout. Alle kinderen van 0 t/m 3 jaar en van de basis-
school van groep 1 t/m 8 kunnen hier aan deelnemen. Evenals voorgaande 
jaren kan men deelnemen op gewone � etsen, cross� etsen en mountain-
bikes (versnellingen worden afgeplakt) maar niet op race� etsen. 

De allerkleinsten, groep 0 t/m 3 jaar kun-
nen deelnemen op een skelter, step, 
driewieler e.d., en rijden op een ver-
kleind parcours, waarbij de ouders de 
kinderen kunnen begeleiden. Iedere 
avond wordt er om 18.45 uur gestart op 
het parcours dat gevormd wordt door de 
Floreffestraat, Hertog Janstraat, Hertog 
Hendriklaan en de Coolhof.
De start en finish zal plaats vinden in de 
Floreffestraat, waar elke avond om de 
gele leiders trui en de bloemen wordt 

gestreden. Ieder deelnemer ontvangt 
na elke wedstrijd een traktatie.
Op vrijdag vindt  de finale plaats en 
krijgt iedereen een leuke prijs voor de 
prestatie die hij/zij deze week geleverd 
heeft. En worden de bekers en bloe-
men voor de eerste drie in het eind 
klassement uitgereikt, door onze ron-
demiss.
Kinderen uit groep 0 t/m 3jaar kunnen 
elke dag inschrijven. De andere groe-
pen kunnen t/m woensdag inschrijven.

Nederwetten - VCO 3-1



	  

	  

	  

	  

	  

	  

BERKENBOS	  2A,	  NUENEN	  
www.aldenhoven.nl	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

BERKENBOS	  2A,	  NUENEN	  
www.aldenhoven.nl	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Denk jij 
dat je dit kan?
Dan zijn wij 
op zoek naar 
jou!

Aldenhoven Interieurwerken is al 26 jaar een toonaangevend bedrijf binnen de zakelijke als particuliere 
markt. In eigen beheer maakt Aldenhoven meubels en interieurs waarbij geen uitdaging te groot is. 
Vakmanschap en kwaliteit staan bij ons altijd voorop! 
Wegens groei hebben we twee vacatures:

Allround Meubelmaker en 
Meewerkend Voorman/Werkvoorbereider

 
Technische tekeningen hebben voor jou geen geheimen. Door jouw kennis van constructies en materialen 
weet jij iedere keer weer topkwaliteit te leveren waar onze klant blij van wordt. Voor elke uitdaging heb je 
een creatieve oplossing en in onvoorziene situaties handel jij oplossingsgericht en ben je stressbestendig. 
Het merendeel van jouw tijd ben je aan het werk in de werkplaats in Nuenen, maar regelmatig werk je 
ook op locatie.
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 Allround Meubelmaker 
Je werkt aan de meest toonaangevende 
interieurbouwprojecten. 
Vooral het maken van ‘specials' 
(meubels met bijzondere vormen en/of 
materialen) geeft je energie
 
Jouw profi el:
• Diploma meubelmaker/interieurbouwer
• Ervaring met de interieurbranche en 
 het werken met Proteus/Autocad is een 
 duidelijke pré
• In het bezit van rijbewijs B
• Communicatief vaardig en sterke 
 persoonlijkheid
• Kennis van materialen, constructies, 
 planningsmethoden.

Meewerkend Voorman/
werkvoorbereider

 
Je bereidt toonaangevende interieurbouwprojecten 
voor en zorgt voor een optimale uitvoering. Je bent 
het aanspreekpunt op de werkplek. Je begeleidt 
collega’s tijdens het project waar jij de verantwoor-
delijkheid hebt, controleert de productie en voert 
overleg met leveranciers en klanten.
 
Jouw profi el:
• Diploma meubelmaker/interieurbouwer
• Ervaring met de interieurbranche
• Ervaring met Proteus/Autocad
• In het bezit van rijbewijs B
• Leidinggevende en coachende kwaliteiten
• Communicatief vaardig

 
Kortom, uitdagende functies binnen een gezonde, informele en succesvolle 
onderneming in een enthousiast team met gedreven vakmensen!
 
We zien je sollicitatie graag tegemoet via administratie@aldenhoven.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

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Bibliotheek Dommeldal, met vestigingen in Geldrop, Heeze, Mierlo, 
Nuenen en Son & Breugel, is voortvarend bezig om 
de uitdagingen die de bibliotheekwet aan biblio-
theken stelt, vorm te geven. Informatie ontsluiten, 
mediawijsheid bijbrengen, ontmoeting en debat 
organiseren, laaggeletterdheid bestrijden, het zijn 
voorbeelden van activiteiten die Bibliotheek 
Dommeldal onderneemt. Daarmee werkt zij hard 
aan het versterken van de lokale verankering zodat 
het nog meer een organisatie wordt die voor alle 
bijna 90.000 inwoners in haar werkgebied 
relevant is. Vanzelfsprekend is intensief overleg met de gemeentebesturen 
en andere belanghebbenden daar onderdeel van. 

Meer informatie over deze vacatures en over de Bibliotheek vindt u op Meer informatie over deze vacatures en over de Bibliotheek vindt u op 
www.bibliotheekdommeldal.nl. Ook kunt u contact opnemen met 
directeur Luc Pruijn, op 040-2854224, l.pruijn@bibliotheekdommeldal.nl 
of met voorzitter Paul Witte, 06-44867938, p.witte@onsnet.nu. 
Schriftelijke reacties kunnen tot 25 april worden gestuurd aan 
Bibliotheek Dommeldal, Postbus 139, 5660 AC Geldrop, t.a.v. Bestuur.
Ook per mail  kunt u reageren, o.v.v. vacature bestuur, 
naar l.pruijn@bibliotheekdommeldal.nl

In verband met de uitbreiding van het werkgebied zoekt   

Bibliotheek Dommeldal: TWEE NIEUWE BESTUURSLEDEN 

EEN UIT DE GEMEENTE GELDROP EN EEN UIT DE GEMEENTE NUENEN 

EEN VAN DEZE TWEE ZAL DE ROL VAN VOORZITTER OP ZICH MOETEN NEMEN

Dommeldal

GS Staalwerken Groep
Schootense Dreef 35
5708 HZ Helmond
Tel.: (+31) 492 – 50 55 00

info@gsstaalwerken-groep.nl
www. gsstaalwerken-groep.nl

GS Staalwerken Groep legt de nadruk op de samenwerking tussen

een aantal grotere en kleinere staalconstructiebedrijven.

De uitzonderlijke samenwerking tussen de onderlinge bedrijven

garandeert een zeer scherpe levertijd. Bovendien kent elk bedrijf zijn

specialisme waardoor een uitstekende kwaliteit gewaarborgd is.

De Staalbouwbedrijven van GS Staalwerken Groep waar

GS Staalwerken Gerwen ook deel vanuit maakt, zijn al jaren

betrouwbare partners voor veel gerenommeerde

projectontwikkelaars.

In geheel Europa worden toonaangevende staalbouwprojecten

gerealiseerd, gericht op verschillende markten: utiliteitsbouw, stalen

trappen, infra en energy.
Gedrevenheid, trots, vakmanschap, loyaliteit en

pragmatisme zijn kernwaarden van onze organisatie.

Voor GS Staalwerken Gerwen zijn wij per direct op zoek naar een gedreven:

Voldoe je aan bovenstaande gestelde eisen en ben jij degene
die wij zoeken? Reageer dan direct door je motivatiebrief en CV
te sturen naar

hr@gss-groep.nl

Allround
Constructiebankwerker

• Vaststellen welke onderdelen aan elkaar gelast moeten worden,
het bepalen van de juiste lasvolgorde en benodigde lasvoorbereiding,
het leggen van lassen volgens de lasprocedure/vastgestelde
specificaties (MIG/MAG) binnen de vastgestelde normen;

• Het aan de hand van tekeningen, stuklijsten, zaagstaten en
eventueel op aanwijzing, handmatig samenstellen van verschillende
onderdelen ten behoeve van een constructie (trappen en
hekwerken) binnen de aangegeven tijdsplanning;

• Het walsen, ponsen, knippen, zetten, buigen en uiteraard lassen van
onderdelen;

• Het transporteren van onderdelen en materialen met hijs- en
transportmiddelen (heftruck, bovenloopkraan, takels etc.)

• Afgeronde opleiding MBO niv.2/niv.3;

• Ervaring als constructiebankwerker;

• Affiniteit met trappen/hekwerken;

• Je beschikt over een VCA certificaat en een certificaat Veilig Hijsen.

• Zelfstandige en afwisselende functie met een grote mate van
verantwoordelijkheid en uitdaging;

• Prettige werksfeer in een informele bedrijfscultuur;

• Markt conform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;

• Inspirerende werkomgeving met uitdagende werkzaamheden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Taken / Verantwoordelijkheden Functie-eisen:

Tevens zijn wij ook op zoek naar
Zaterdaghulp (16 - 25 jaar) voor allround

werkzaamheden voornamelijk op zaterdagochtend.

Wij bieden een:

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